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

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

Kaunas, Lietuva, kovo 28 
d. — Penktadienį, kovo 25 
d., Lietuvos ir Lenkijos de
legacijos Rugustave, Oku
puotoje Lietuvoje jau susi
tarė atsteigti telefono, te
legrafo, pašto ir autobu
sais susisiekimą. Tariama
si atsteigti susisiekimą ge
ležinkeliais. Geležinkelis, 
kuris Administracijos lini
joje buvo uždarytas ir per 
18 metų apaugo krūmais ir 
žole, taisomas ir greit bus 
užbaigtas.
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Lietuvos Vyriausybe Persiorganizavo

Ispanijos Sukilėliai Smarkiai 
Triuškina Radikalų Pozicijas

Hendaye, Prancūzija-Is- 
panija, kovo 28 d. — Ispa
nijos sukilėliai (nacionali
stai), gen. Franco vadovy
bėje, baigia atkirsti Barce- 
loną nuo Valencijos. Beli
ko tik apie 25 mylios iki 
Viduržemio juros ir ma
žiau ne 100 mylių nuo Bar- 
celonos, radikalų (lojalis- 
tų) valdžios sostinės. Su
kilėliai užėmė Masalcor- 
reig kaimelį, pietinėje Za- 
ragoza - Lerida vieškelio 
dalyje. Kitoje vietoje suki
lėliai perėjo Cinca upę ir 
žygiuoja į Fragą, sutriuš
kinę radikalų (1° jaustų) 
valdžios jėgas. Sukilėliai 
mušasi 135 mylių karo 
fronte ir visose dalyse lai
mi.

Vėliausios žinios prane
ša, kad sukilėliai jau įėjo į 
Kataloniją, užėmė vieškelį. 
Radikalai (lojalistai) di
džiausiame sumišime. Bė
ga iš Ispanijos. Nebeturi 
vilties atsilaikyti prieš 
gen. Franco spaudimą.
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Courtesy Boston Post

So. Bostono Lietuvių Masinio Susirinkimo, Kovo 27 d. š. m., High $chool audi
torijoje, tūkstantinės minios dalis. Susirinkusieji pareiškė griežtą protestą prieš 
Lenkiją. Šiame susirinkime adv. Elihu Stone (žydų atstovas) tarp Iptko kalbė
damas apie Vilniaus užgrobimą pareiškė: “Jei kas su revolveriu rankose atim
tų mano laikrodį, tai laikrodis vis vien nenustoja buvęs mano nuosavybe”.

Masinis So. Bostono Lietuvių 
Mitingas Prieš Lenkus 

Protestuoti

Buvusieji Lietuvos Preziden
tai Reikalauja Koalicijinės 

Vyriausybės

Amerika Ištiesė Pagelbos 
Ranką Europos Kankiniams

Kovo 27 d. erdvi So. Bostono aukštosios mokyk- 
(High School) salė, įtalpinanti 1500 žmonių, grūs-

VVashington, D. C. — 
Jung. Valstybių prez. Roo- 
sevelt pareiškė, kad Ame
rika atidaro vartus Aus
trijos, Vokietijos ir kitų 
šalių politiniams emigran
tams, kurie nacių persekio
jami turi bėgti iš tų vals
tybių. Anglija ir Prancūzi
ja taip pat žada įsileisti iš 
Vokietijos ir Austrijos pa
bėgėlius ir parūpinti jiems 
vietas gyvenimui.

Dabar kyla klausimas, ar 
ir iš sovietų Rusijos perse
kiojami žmonės bus įsilei
džiami, ar ne?

Politiniams kaliniams 
bus nelengva įvažiuoti į A- 
meriką, nes imigracijos į- 
statymai dar nepakeisti. 
Be to, vykstanti iš Europos 
politiniai kankiniai turės 
įrodyti, kad jie turi užtek
tinai pragyvenimui ke
liems metams, kad jie ne
būtų sunkenybė Amerikos 
gyventojams. Kadangi iš 
Vokietijos ir kitų šalių ne
galima išvežti turto, tai ir 
susidaro kliūtys įvažiuoti.

Sugrįžo Iš Ligoninės
Norvvood, Mass. — Pir

madienį, kovo 28 d., po sun
kios, bet laimingos opera
cijos, p. Anastazija Kudir
kienė, žmona p. Vinco Ku
dirkos, LDS Garbės Nario, 
jau parvežta iš ligoninės į 
namus, 37 Franklin St. Li
gonė sveiksta ir stiprėja, 
ačiū Dievui. Sveikiname p. 
Kudirkienę, sugrįžusią į 
namus.

los 
te prisigrūdo lietuvių, susidomėjusių prakalbomis, ku
rias surengė Katalikų Federacija protestuoti prieš ne
garbingą lenkų, žygį Lietuvai pulti. Aky vaizdo je grę
siančio tautai pavojaus, vietos klebonas kun. Pr. Vir
mauskis prieš pradėsiant mitingą, sukalbėjo maldą už 
tėvynę, paskui visi sugiedojo Lietuvos ir Amerikos 
himnus. Tada Federacijos skyriaus pirmininkas p. Jo
nas Kumpa pasakė įžangos kalbą, gyvai atvaizduoda
mas klastingą lenkų susigiminiavimą su Hitleriu.

Kalbos buvo sakomos angliškai ir lietuviškai. Ge
rai prisirengęs ir nuodugniai išstudijavęs lietuvių is
toriją, advokatas Kazys Kalinauskas (čiagimis), ang
liškai atpasakojo lietuvių tautos senovę, smulkmeniš
kai palietė svarbiausius įvykius nepriklausomybės kū
rimosi metu, grobonišką Vilniaus išplėšimą ir paga
liau apsistojo ant paskutinės lenkų klastos. Tiesiog 
reikėjo gėrėtis to amerikiečio lietuvio patriotingumu. 
Jis taip pat suredagavo rimtas rezoliucijas, kurias 
prakalbų pabaigoje perskaitė adv. J. Grigaliūnas. Re
zoliucijos buvo priimtos gausiu rankų plojimu.

Advokatas Elihu D. Stone (žydų atstovas) primi
nė, kad jis gimęs Merkinėj, du kartu aplankęs nepri
klausomą Lietuvą ir esąs tikras jos prietelis. Tai ne 
tušti žodžiai, nes 20 metų atgalios adv. Stone labai 
daug pasidarbavo Massachusetts valst. legislatūroj 
dėl Lietuvos pripažinimo de jure. Reikia pažymėti, kad 
Massachusetts valst. pirmiau už Washingtoną pripa
žino Lietuvos nepriklausomybę. Adv. Stone pareiškė, 
kad “jei kas su revolveriu rankose atimtų mano laik
rodį, tai laikrodis vis vien nenustoja buvęs mano nuo
savybe”. Reiškia, Vilnius Lietuvai priklauso, nežiū
rint kaip lenkai jį savintųsi. Adv. Stone užbaigė lietu
viškai: “kas bus, kas nebus, o lietuvis nepražus”, nes 
lietuvių žemė nuo kelių tūkstančių metų yra lietuvių 
apgyventa.

Kun. K. Urbonavičius kalbėjo lietuviškai. Jis iš
blaškė kai kurių lietuvių aimanavimą, kad “dabar tai 
jau galas lietuvių tautai”. Visiškai ne. Jei lietuvių tau
ta išlaikė 500 metų lenkų priespaudą ir virš 100 metų 
rusų vergiją, ir po to viso dar įsigijo nepriklausomą 
valstybę, tai jau, rodos, nereikia geresnio įrodymo, 
kad Ji turi neįlaužiamą gyvastingumą. Ir dabar juk 
nepriklausomybės neprarado. Lenkai, nežiūrint gra
sinimų, supranta, kad Lietuvą gali užimti, bet lietuvių 
tautos nepavergs. Lietuvių tautai valdyti lenkai turė
tų laikyti Lietuvoj 100,000 kariuomenės ir milijoną 
šnipų bei slaptosios policijos. Tas juk h neįmanoma. 
Lenkai veikiausia griebsis propagandos, kuri lietu-
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Kaunas, Lietuva, kovo 27 
d. — Pereitą savaitę buvu
sieji Lietuvos prezidentai, 
dr. Aleksandras Stulgins
kis ir dr. Kazys Grinius ir 
buvusieji ministeriai. Kai
rys ir Sleževičius atsišau
kė į tautininkų vyriausy
bę ir tautą ir pastatė šiuos 
reikalavimus:

1. Kad atsistatydintų da
bartinė vyriausybė; 2. Kad 
sudarytų naują koalicijinę 
vyriausybė; 3. Kad sudary-
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Streikas Odos Dirbtuvėje
Norvvood, Mass., kovo 28 
✓— Šiame mieste sustrei

kavo Winslow, Smith Bros. 
odos ir vilnų išdirbystės 
darbininkai. Darbininkai 
yra unijistai. Sutartis išsi
baigia tik kovo 31 d., bet 
darbininkai negalėjo lauk
ti paskutinės dienos, nes 
kompanija apie pusę dar
bininkų jau kiek laiko at
leido, o dirbantieji užbaigi- 
nėjo darbus. Darbininkai 
nujautė, kad kompanija 
prie ko tai rengiasi. Kada 
nuėjo darbininkų unijos 
atstovai tartis su kompa
nijos viršininkais, tai jie 
pradžioje nenorėję nei kal
bėti. Vėliau reikalavo, kad 
darbininkai priimtų Pea- 
body odinių dirbtuvių dar
bininkų sąlygas.

Darbininkai Peabody 
darbininkų sąlygų negali 
priimti, nes čia darbinin
kai gyvena kitokiose sąly
gose.

Be to, kompanija reika
lauja, kad darbininkai pri
imtų nukapotas algas 10% • 

Darbininkai laikosi vie
ningai. Išrodo, kad laimė
jimas darbininkų pusėje. 
Jeigu darbdaviai parodytų 
gerą valią, tai streikas bū- sienių reikalų 
tų užbaigtas, nes darbinin
kų reikalavimai yra teisin
gi. Tose dirbtuvėse dirba 
nemažai ir lietuvių. Visi 
lietuviai gerai laikosi.
tų demokratinę santvarką, 
kuri atitiktų dabartiniems 
šalies reikalavimams.

Kol kas toki vyriausybė 
dar nesudaryta. Dėlko, pa
aiškės vėliau. Bet ameri
kiečių lietuvių pageidavi
mas supuola su atsišauki
mo pasirašytojais.

Premieru Paskirtas Kun. Vladas
Kaunas, Lietuva, kovo 

28 d. — Žinios, kad Lietu
vos ministeriu kabinetas 
rezignavo galutinai pasi
tvirtino. Prez. Antanas 
Smetona, matyt spaudžia
mas kariuomenės ir visuo
menės, ministeriu rezigna
cijas priėmė ir naują mi- 
nisterių kabinetą sudaryti 
pavedė savo artimam prie- 
teliui kun. Vladui Mironui. 
Praneša, kad kun. Mironas 
bandęs sudaryti koalicijinį 
ministeriu kabinetą, bet 
nepavykę įtraukti iš opozi
cijos. Ar kas buvo kviestas 
ir kas iš opozicijos žinių 
neturime, bet oficialiai pa
skelbta, kad ministeriu ka
binetas perorganizuotas.

Naują perorganizuotą 
ministeriu kabinetą suda
ro šie:

Kun. Vladislovas Miro
nas, vyriausias kariuome
nės kapelionas, — ministe
ris pirmininkas (premje
ras). — (Naujas).

Stasys Lozoraitis — už- 
ministeris. 

(Tas pats).
Juozas Tūbelis, buvęs 

premieras ir finansų mi
nisteris, dabar žemės ūkio 
ministeris vietoj Putvins- 
ko.

Masiulis, — teisingumo 
ministeris. (Naujas, vietoj 
Šilingio).

Gen. Stasys Raštikis, ka-

švietimo

riuomenės vadas, — krašto 
apsaugos ministeris.

Stanišauskas, — susisie
kimo ministeris. (Tas 

į pats).
Tonkūnas,

ministeris, (Tas pats).
Pulkininkas Leonas, — 

Į vidaus reikalų ministeris, 
vietoj gen. Čapliko. (Nau
jas.)

Indrišiūnas, — finansų 
Į ministeris, vietoj Tūbelio. 
? (Naujas).

Kaip matome tik vienas 
iš tų trijų ministeriu, ku
rie balsavo prieš Lenkijos 
ultimatumą teįeina į nau
ją perorganizuotą ministe- 

j rių kabinetą, būtent, užsie
nių reikalų ministeris Sta
sys Lozoraitis. Kiti du, bū
tent, krašto apsaugos mi
nisteris gen. Dirmantas ir 
teisingumo — Šilingas at
sisakė įeiti į naują kabine
tą.

I

LIETUVIŲ MASINIS 
SUSIRINKIMAS
• ———

Norvvood, Mass. — Kovo 
30 d., 8 vai. vakare (tuoj 
po pamaldų) Šv. Jurgio 
par. bažnytinėje svetainė
je įvyks lietuvių masinis 
susirinkimas Lietuvos Gy
nimo reikalais. Kviečiami 
visi dalyvauti. Išgirsite į- 
domių žinių iš Lietuvos ir 
apie derybas su Lenkija.

Katalikų Federacija Priėmė 
Protestą Prieš Lenkiją

viams, ypač valdžiai, gali sudaryti begales rūpesčių ir 
kamuotės, bet tautos branduolio jie nepasieks. Kaip 
tik priešingai, privers lietuvius vieningiau gyventi ir 
veikti. Iš viso, lenkai mėgins taikos politikos, pasiti
kėdami propagandos keliu Lietuvą paveikti — pra
džioje neva iš tolo globoti, o palaipsniui įkelti ten savo 
koją. Prieš tokios propagandos pavojų kalbėtojas y- 
pač perspėjo geraširdžius lietuvius, su kuriais gražu
mu viskas galima padaryti. Vilniaus klausimas visiš
kai nelikviduotas, priešingai, darosi gyvesnis, ir mū
sų šauksmas: “mes be Vilniaus nenurimsim” bus pa
remtas rimtais darbais ir stambiomis aukomis, kurių 
kalbėtojas prašė nesigailėti kultūrinei su lenkais ko
vai ir ginklų fondui.

Dr. J. Landžius karštai kalbėjo apie lietuvišką pa
triotizmą, reikiamą palaikyti jaunoje kartoje, kad mū
sų išeivijos, ateitis būtų užtikrinta.

Prakalbos taip pat užsibaigė malda už Tėvynę 
Lietuvą. Žvalgas.

Lenkija Sieksianti Sudaryti Baltijos 
Valstybių Bloką

Estija neturėjo militarės 
sutarties todėl, kad Lietu
va priešinosi priimti į tą 
bloką Lenkiją, pakol ji ne
atitaisys padarytos Lietu
vai skriaudos, būtent, ne- pagelbininkas — adv. Ben- 
grąžins Vilniaus, kurią jaminas Sykes iš Norvvood;

Lavvrence, Mass. — Kovo 
27 d., tuojaus po pietų, Šv. 
Pranciškaus lietuvių par. 
svetainėje įvyko Lietuvių 
R. K. Federacijos apskri
čio suvažiavmas. Svarbiau
siu klausimu buvo Lietu
vos gynimas nuo priešų. 
Vieningai pasisakė už Lie
tuvos buvusių prezidentų 
— Aleksandro Stulginskio 
ir K. Griniaus proklama
ciją, pareiškė griežtą pro
testą prieš Lenkiją. Nutar
ta rengti Lietuvių Dieną, 
liepos 4 d., Marianapolio 
Kolegijos parke. Pelną 
skirti Marianapolio Kolegi
jai ir laikraščiui “Darbi
ninkui”. Taipgi nutarta 
rengti išvažiavimą “Darbi
ninko” Intertype Fondo 
naudai, Palangoje (Lavv
rence, Mass.) liepos 17 d. 
Suvažiavime dalyvavo apie 
200 atstovų ir svečių.

Suvažiavimo prezidiumą 
sudarė šie: vedėjas — adv. 
Juozas Cunys iš Boston;

•>

Va ršuva, Lenkija —Len
kijos vyriausybė pareiškė, 
kad kaip tik bus užbaigta 
susitarti su Lietuva ir už- 
megsti “draugingus” ry
šius, tai bus pradėta tartis 
apie sudarymą Baltijos 
valstybių bloko, į kurį įei-j smurtu užgrobė spalių 9, raštininkai — p. B. Cunie- planą, 
tų Lenkija, Lietuva, Lai-'1920. t? t«v»_
vija ir Estija. Pastarosios! Lenkija sako, kad jeigu 
trys valstybės tokį bloką toks blokas susidarytų, tai 
jau turi, tik neturi milita- jis būtų neutralis ir netu
rės sutarties. Lenkija no- retų santykių su Vokieti-

žys, J. Svirskas ir VI. Pau
lauskas.

P-nas Kazys Čibiras, žur
nalistas iš Lietuvos skaitė 
referatą: “Mūsų laikai ir 
pasauliečių apaštalavi
mas”. Dalyviai nuoširdžiai 
išklausę, dėkojo prelegen
tui už gražias mintys ir. 
prašė, kad jis tą referatą 
pavestų laikraščiui “Dar
bininkui”. Kilo diskusijos 
referate iškeltais klausi
mais. Pareikšta, kad nuo 
žodžių eiti prie darbų. 
Kun. P. Juras pasiūlė rezo
liuciją, kad išrinkti komi
siją iš profesionalų, kurie 
rūpintųsi suorganizuoti 
mūsų profesionalus ir vei
kėjus ir susiorganizavę 
vykintų Federacijos Kon
greso pageidavimą steigti 
studijų ratelius kolonijose. 
Į organizatyvę komisiją į- 
ėjo šie: kun. P. Juras, adv. 
B. Sykes, adv. J. Cunys, 
kun. J. Švagždys, ponia 
Ėst. Sykes, p. A. F. Knei
žys. Komisija greitu laiku 
susirinks pagaminti darbų

nė iš Boston ir p. B. Jaku
tis, apskričio raštininkas 
iš Cambridge. Mandatų 
peržiūrėjimas pavesta raš- 

.tininkams. Rezoliucijų ko
rėtų, sudaryti ir. militarę ja. Bet ar ir čia Lenkija tik misiją sudarą šie: kun. J. 
sutartį. Lietuva, Latvi ja ir neplanuoja naują smurtą? Švagždys, pp. A. F. Knei-

 j.

Federacijos apskričio 
valdyba liko ta pati.

Suvažiavimas praėjo la
bai tvarkiai ir pakilusioje 
nuotaikoje. Užbaigtas mal
da ir Lietuvos himnu 5:30 
vai. po pietų.

*
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VIETINES ŽINIOS
“ĮSTATYMAMS VERGAUJU, 

KAD LAISVAS BŪČIAU” 
c t X ą ta 4 «

Studentų Vaidinimas 
Pavyko

Kovo 27 d. So. Boston’e 
Marianapolio Kolegijos 
Studentai suvaidino du vei
kalu “Skriaudų Keliu” ir 
“Savanoriai”. Pirmas vei
kalas vaizduoja blogo gy
venimo pasekmes kai žmo
gus neblaivus ir praleidžia

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Brcadway, 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 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PAIEŠKAU Simoną Labutį, 

paeinantį iš Šilavoto vals. Prie
nų par. Marijampolės apskr. La
bučių kaimo. Iš Lietuvos išvyko 
į Montreal. Canada 1926 m. Tu
riu svarbų reikalą, prašau atsi
šaukti: Jurgis Laukaitis, Box 
24. Grove Hali Sta. Boston. 
Mass. U. S.

PARDUODAME
Degtinę, Alų ir Vyną 

Pristatome Į namus ir 
visokiems parengimams 

Patarnavimas mandagus.
SULLIVANS LIQUOKf 

STORE 
295 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 9772

savo dienas smuklėje. 
Kiekvienam priminė, kad 
neverta vesti girtuoklio 
gyvenimą, įvairios nelai
mės sąmoningą turėtų at- 
grąsinti nuo tokio apsilei
dimo.

Antrasis veikalas, “Sa
vanoriai” kaip tik vietoje, 
priminė reikalą rūpintis 
mūsų tėvyne Lietuva, ku
ri lenkų letenos slegiama. 
Nors savaime veikalas 
rimtas, bet pasitaiko labai 
gardaus juoko iš netikėtų 
situacijų ir išsireiškimų. 
Kurie atvyko į vakarėlį 
stebėjosi studentų gražia 
lietuvių kalbos tarsena, ar
tistų gabumais ir pakilu
siu ūpu.

Į vakarėlį apart vietinių 
kunigų — Kun. K. Urbona
vičiaus ir Kun. P. Virmau- 
skio atvyko netikėtai Tė
vas Provincijolas Kun. J. 
Jakaitis, MIC. ir Kun. J. 
Vaitekūnas, Providence 
klebonas. Vakaro vedėju 
buvo Kun. Dr. A. Jagmi
nas, MIC., kuris perstatė 
veikalus ir artistus. Žmo
nių susirinko gana daug, 
atsižvelgiant į faktą, kad 
tą popietį buvo masinis 
mitingas Boston High 
School svetainėje, protesto 
reikalu prieš Lenkijos ul
timatumą Lietuvai.

Vaidinimui pasibaigus, 
studentams buvo teikia
mas užkandis. ’So. Bosto
ną smaloniai priėmė stu
dentus, pavaišino, išleido.

Dėl vakaro pasisekimo 
reikia padėkoti visiems 
Marijonų Rėmėjams, kurie 
taip sąžiningai darbavosi 
platindami bilietus, palai
kydami tvarką salėje ir y- 
patingai šeimininkėms, ku
rios taip rūpestingai dar
bavosi visus patenkinti. 
Vakarėlis turėjo pilno pa
sisekimo. J. A. B.

ŽINUTES

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose. jeigu jie sus
tingę. arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-picų Metodą, 

tnms.
Mes noriai 

Pakeli. 7 dienoms DYKAI 
DYYMUI, ir jeigu norėsite 
(jaugiau, tų galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistų 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardų ir adresų 
tuojau į

ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-9 
2708 W. Farvveil Avė. Chicago, III.

pasiųsim jums PILNĄ 
DYKAI ISB’AN- 

naudoti

Trečiadienį, 7:30 vai. va
kare, Šv. Petro bažnyčioje, 
įvyks Gavėnios ir Šv. Pran
ciškaus Tretininkų pamal
dos. Pamokslą sakys kun. 
Alfonsas Jagminas, MIC., 
D. D.

Ketvirtadienį, 4 vai. p. p., 
klausoma vaikų mėnesinė 
išpažintis prieš pirmą mė
nesio penktadienį.

4:15 vai. p. p., įvyks Ma
rijos vaikelių draugijos pa
maldos.

Penktadienį, 7 vai. ryt., 
mišios laikomos Maldos 
Apaštalavimo draugijos 
intencijai. Vakare, po sta
cijų, jos mėnesinis susirin
kimas.

VAJUS
$

Naujos Akademijos Statymo Fondui
VAROMAS PIRMYN

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

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

1/
Bai. 3 d., šv. Petro baž

nyčioje, 11 vąl. rytę, su iš
kilmingomis šv. mišiomis, 
pamokslu, įstatymu ir pro
cesija prasidės 40 Šven
čiausiojo Sakramento gar
binimo atlaidai. Per juos 
kiekvienas gali pelnyti 
gausius nuopelnus gana- 
padarymui už kaltes, bei 
atlaidus.

Kas atliks išpažintį ir 
priims Šv. Komuniją nuo 
bai. 2 d. iki bai. 6 d., pagar
bins Švenčiausį Sakramen
tą tam tikslui įstatytą per 
bai. 3 d., 4 d. ir 5 d., gailė
sis už savo nuodėme^, ir 
pasimels Popiežiaus inten
cijai, tas apturės visuoti
nius atlaidus.

Taip pat gali apturėti vi
suotinius atlaidus už kiek
vienų Šv. Mišių išklausy
mą, nes per 40-tę visi alto
riai yra privilegijuoti t. y. 
apdovanoti visuotiniais 
atlaidais.

Dalinius atlaidus gauna- mės klausytis žymaus pre- 
ma už kiekvieną bažnyčios lemento paskaitos apie lais- , . . . • -
atlankymą 40-ties meta. Prelegentas apibudino, !du kigijėnos įstatymams,

šiai laisvės. Jie turi Dievo kūnui reikalinga 
ir Bažnyčios įsakymų ir kenksminga, 
principų laikytis, o kas be I morah^ai?s .^statymams; 
ko, dar ir klebono įsakymų n^s morąle išugdo žmogų, 
prisilaikyti.' Komunistai stiprų kunu ir aela' Pasl< 
turi daugiau laisvės, nes 
jie jau Dievo ir Bažnyčios

pilna laisve, jokia cenzūra 
jų nevaržo.

Ar ištikrųjų panašus 
naudojimasis pilnąja lais
ve, padaro žmogų laimingu 
ir garbingu?!

Vienas senovės moksli
ninkas pabrėžė, savo veika
luose, kad: “Įstatymams 
vergauju, kad laisvas bū
čiau”. Jaunosios Lietuvos 
teisingumo įstaigos su šiuo v — ą •' -• '• • • •

Tik pora savaičių atgal, 
p. S. M-s viename su
sirinkime, norėdamas už
akcentuoti savo kataliky
bę ir laisvę sušuko: “Aš; 
katalikas gimiau ir katali
kas esu...”, “Pas mane nė
ra cenzūros..., man visi ly
gūs: ar katalikas, ar ko-j 
munistas, ar tautininkas,; 
ar žydas...”

Kadąngi tame susirinki-i _ .
mę buvo įvairių pažiūrų šūkiu įsigijo visoms savo 
žmonių, tai galėjo būti ir teismų įstaigoms simbo- 
visokių nuomonių apie to- ' 
kį “kataliką”, kuriam vis
tiek : juoda, balta ar raudo
na. Jis pripažįstąs sau ne- 
rybotą laisvę, nes jokios 
cenzūros sau neužsideda, 
arba jokia cenzūra jo ne
varžo.

Pažvelgsime į srovių lai
svės supratimą.

Vieną kartą turėjau lai-

* i

A :

Jį — P. Rimšos tapytą kū
rinį. Ištikrųjų sis šūkis 
kalba ne laisvųjų naudai ir 
laisvamaniškai suprastai 
laisvei, bet tiems, kurie į- 
statymams pasiduoda bei 
juos ištikimai pildo. Pa
vyzdžiui : ligonis pasiduo
da daktaro įsakymams, 
nes jis nori būti sveikas, 
laimingas, laisvas nuo li
gos (daktaras yra tos sri
ties autoritetas); pasiduo-

prieštarauja, nes'jis negy
vena sulig katalikiškų 
principų. (Komunistas, 
kuris negyvena sulig savo 
partijos principų, įpuola į 
savotišką “likvidaciją” iš 
partijos). Kitaip tariant 
toks tipas yra siūbuojanti 
nendrelė, be jokio nugar
kaulio gyvūnas. Jis laisvę 
supranta tik instinktyviai.

Sąmoningi katalikai žino 
kas yra “bendras frontas”, 
“liaudies frontas” ir kur 
jis veda. Katalikas pažįsta-! 
mas ne iš jo pasiafišavimo- 
pasigyrimo, bet iš jo dar
bų. Katalikai nesideda į 
“bendrus frontus” nei su 
komunistais, nei su socia
listais, nei su laisvama
niais, kurie dažniausiai 
prisidengia “pažangiųjų” 
vardu. Katalikai turi savo 
katalikiškas organizacijas 
ir po jų vėliava darbuojasi.

Iš darbų—pažįstame jus. 
Karys.«/

• v
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GRABORIAI
—

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gfyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

į JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
502 East Broadway 
South Boston, Mass.

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

Patamavimat Dieną ir Naktį 
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atlankymą 40-ties metu.
Per tuos atlaidus Šv. Pet-j kad katalikai turi mažiau- 

ro bažnyčioje bus daug ku
nigų, kurie laikys mišias, 
sakys pamokslus, giedos 
mišparus, klausys išpažin
čių, dalys šv. Komuniją, 
žodžiu — melsis su tūks
tantine tikinčiųjų minia. _ ______________

Patartina, kad visi South į įsakymų nesilaiko, tik turi 
Bostono ir apylinkės lietu- 
viai katalikai pasinaudotų įj- jų aklai laikytis, 
šia metine iškilme. Dar ir “Pažangieji”, turj dar dau- 
dėlto, kad tai Velykinės giau laisvės, nes jie nėra į-! Tčno7intiac loilzoc i_______ •____z_______________________ •____• \

Nemune Jau Plaukioja 
Laivai

ir Bažnyčios įsakymų

nes jie nurodo kas mano 
. ir kas 

Pasiduodukenksminga.

stiprų kūnu ir siela. Pasi
duodu tikėjimo autoritetų 
patiektiems įstatymams, 
nes per juos įgaunu pilną

Kaunas yra vietoje, kur 
į Nemuną įteka Neris (Vi
lija). Pavasarį dažniausiai 
šių upių ledai ties Kaunu 
susigrūdžia ir miestui su
daro potvynius. Kai ku
riais metais tie potvyniai

lesti labai dideli ir nuosto
lingi. Tačiau šiemet Nemu
nas ir Neris, lyg susitarę, 
savo ledus, nuo kovo mėn. 
5 dienos, labai ramiai nu-

i

vo mėn. 10 dieną Nemunu 
pradėjo plaukioti garlai- ’ 
viai.

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

joan v ulių. un. lilu . r .
griežtus partijos įsakymus suPra-timą apie antpngim-

I

dėlto, ] 
Išpažinties laikas. Į pareigoti (neįsipareigoja) 

nei Dievo, nei Bažnyčios, 
nei griežto vado rankos į- 
sakymų laikytis. Na, o 

Kovo 24 d., 1938 m., Ag- daugiausia tai turi laisvės 
nietė Kavaliauskienė (HŽ- le' kaip juos nevadinsime: 
ward), sirgus širdies liga laisvamaniais ar laisvę- 
per tris metas. Velionė i- “J*"®“*’ Jie neturi jo- 
rė savo namuose 278 2nd! klos cenzūros. Jų nevaržo, 
Street. Buvo pašarvota sū- nei Die™' nei ?*WC1OS, 
naus adv. Wm. J. Howar-nei PartIJos’ nel savlSar‘ 
d’o namuose, 473 East 4th 
Street. Velionė, 79 metų 
amžiaus, išgyvenusi Ame
rikoje virš 40 metų, palie
ka didžiausiame nuliūdi
me tris sūnus.

Palaidota sekmadienį, 
kovo 27 d., iš Šv. Petro 
bažnyčios Šv. Kryžiaus ka
pinėse.

MIRĖ

Sustiprinta Bedievybės Pro
paganda Rusijoje

Rusų bezbožninkų cen- 
tralinio komiteto propa
gandos ir agitacijos sky
rius nutarė šiais 1938 me
tais išleisti didelę daugybę 
naujos bedieviškos litera
tūros ir tam tikslui pasky
rė 33 milijonus rublių. Nuo 
gegužės 1 dienos bus pra
dėta leisti keli nauji spe
cialūs, tik bedievybės pro 
blemai skirti laikraščiai ir 
atskiras bedieviškas laik
raštėlis 11 —14 metų ąvi- 
kams. Įvairūs raštai ir ki
ta bedievių literatūra bus 
stengiamasi išversti į dau
gelį kalbų ir platinama už
sieny. Busimajam laisva
manių kongresui Londone 
Rusų bedieviai rengia po- 
puliariškų brošiūrų, kurios 
bus išverstos į daugelį kal
bų ir supažindins su rusų 
bedievių veikla.

Prie Kauro Statys Barta 
Popieros Fabrikus

tinį gyvenimą ir t.t. ir t.t 
žodžiu, įstatymams ver

gaudamas, — juos pildyda- plukdė. Jokio potvynio nie- 
mas žmogus išauga laisvas kur nebuvo. Upės nuo ledų 
nuo visų kūno ir sielos ydų. greitai apsivalė, o jau ko- 

Taigi žmogus, kurs save 
vadina katalku, o gyvena, 
be cenzūros, jis pats sau i

JAMES R. COTTER
GRABORIUS

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

bos įsakymai. Jie sau ran
kas kišenėse susikišę vaik
ščioja švilpaudami, ar sė
dėdami kojas ant stalo su
sidėję, cigaretą, ar cigarą, 
ar gumą čiulpdami spiaudo 
į lubas ir kas jiems ką gali 
pasakyti?.’ Jie naudojasi 
pilna laisve... Jie vieną die
ną ateina į bažnyčią, o ki
tą dieną į kirkužę; vieną 
dieną dedasi su katalikais, 
gi kitą dieną su komunis
tais ar kokiais “bendra- 
frontininkais”. Jie laiko 
sau tai už garbę, nes jie 
jaučiasi, kad naudojasii

I

Patyrėme, kad prie Kau
no rengiamasi pastatyti 
du naujus smaluoto popie
riaus fabrikus. Toks popie- 
ris gaminamas dangos rei
kalams. Didėjant statybai, 

* J° paklausa didelė.

I
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Pabandyk Naujam

CHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Gerų 
Amerikoniškų — Kinų 

Valgių
Specialūs Pietūs 30c and 35c.

TOWN CAFETERIA
338 Broadvvay

SOUTH BOSTONE

ATSIVEŽKITE SAVO GIMINES 
IŠ EUROPOS

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

laivais
QUEEN MARY

—naujausiu pasaulyje keleiviniu laivu— 
BERENGARIA AQUITANIA

Moderniškais motorlaiviais
BRITANNIC GEORGIC

Prašykite brošiūrėlės "Atsivežkite Savo 
Gimines iš Europos".

Informacijų prašykite pas savo artimiausia 
CUNARD LINE agentą arba

CUNARD WHITE STAR LINE
25 Broadvvay 393 Boylston, St.,

Nevv York Boston, Mass.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 VV. Broadway 
So. Boston, Mass.

DARBININKO VAJUS PRATĘSTAS 
Iki Balandžio 15 Dienai

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

‘Darbininko’ Administracija.
L—. -
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PECHELL SHOE STORE■

JUOZAS PEČIULIS Saviamk.
447 Broadway, So. Boston.

Parduoda Overglobe ir kitu 
išdirbyseių čeverykus: vyrams, 

moterims ir vaikams.
Atidarymo diena —
VASARIO 18, i. m.

«

GAUKITE
Permanent wave su mo
derniškomis mašinomis 

CASPERS BEAUTY 
SALON 

83 L Street 
(arti 4-th St.) 

South Boston, Mass.
Tel. Šou 4645
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ĮVAIRIOS žinios
Siamo Vyriausybė Azijoje, 
Organizuoja Istorinę Dram

blių Medžioklę

menų, dalyvavo ir patsai 
Jo Aukštybė Siamo kara
lius Prondjankupakas su 
visa savo vyriausybe. Viso 
medžioklėje dalyvaus 20, 
000 žmonių. Dauguma auk
štos kilmės žmonių (gali 
būti, kad jų skaitliuje ir 
pats karalius!), nieko ne
veiks toje medžioklėje, o

Britų Suvienytos Spau
dos Biuras iš Singapore 
praneša, kad Siamo Apsau
gos Ministerija, apie pa
baigą balandžio mėn. š. m.. 
didžiuliuose <_________
Siamo tyralaukiuose, orga
nizuoja nepaprastą, — tie
siog istorinę laukinių 
dramblių medžioklę, ko
kios ten suvisu nebebuvo 
daugiau kai per 30 metų. 
Mat Siamo vyriausybė ti
kisi toje medžioklėje su
gaudyti daugiau kai 300 
gyvų, laukinių dramblių. 
Mat drambliai Siamo vals- 
.ybėųe, prie įvairių viešųjų 
larbų, svambiausią vaid- 
nenį vaidina. Jie vežioja 
r kariuomenės transportą, 
ir medžius iš miškų, ir taip 
vadinamus “autobusus”, į- 
vairius maisto ir prekių 
sunkvežimius, — ir visą 
kitą sunkųjį darbą šaly at
lieka. Tačiau sugautus lau
kinius dramblius, reikalin
ga pirma prijaukinti ir iš
mokyti — ištreniruoti, kol 
jie tinka prie įvairių dar
bų pavartoti. O tai pada-į 
ryti, yra gana sunkus dar
bas. Tam tikslui (medžiok
lės reikalams), valdžia pa
siskolino iš įvairių privati
nių savininkų 85 prijau
kintus ir išmokytus nami
nius dramblius, kurie me
džioklei prasidėjus, bus 
paleisti į tyrlaukius ir miš
kus, didesniam laukinių 
dramblių pritraukimui. 
Dalį tų sugautųjų laukinių 
dramblių paims pati Ap
saugos Minsterija ir, mo
kys įvairius kariuomenės 
transporto vežimus ir ka- 
nuoles vežioti. Kiti bus 
parduoti įvairiems privati-i Doi. Naujasis arcivysku- 
niems rangovams prie mai- pas Mgr. Doi, užims vietą 
sto pristatymo, prekių ve- J. M. arcivyskupo Cham- 
žiojimo, medžių vežimo ir 
1.1. Dar kiti bus panaudoti 
siamiečių susisiekimo rei
kalams. Manoma, kad dide
lė dalis tų sugaudytų 
dramblių, liks eksportui ir 
užsienin, iš ko Siamo vy
riausybė tikisi gauti ne
mažą pelną. Medžioklėje 
tarpe kitų visų aukštų as-

Centralinio tik stovės palei tam tikras
linijas ir tėmys, kai dram
bliai klastingu būdu bus 
privilioti artyn, paskiau 
suvaryti į tam tyčią pa
ruoštus speci jalius ir paga
liau juose galutinai sugau
ti. J. Butkevičius.

Palangos Burmistru Išrink
tas Amerikietis

Palanga, Lietuva — Ko
vo 7 d. įvyko Palangos mie
sto tarybos posėdis. Į bur
mistrus buvo išstatyta du 
kandidatai: A. Staknys ir 
dr. Puodžius. Burmistru 
išrinktas A. Staknys, pa
langiškis lentpjūvės savi
ninkas, amerikietis keli 
metai atgal gyv. New Jer
sey valstybėje. Taryba nu
statė ir burmistro atlygi
nimą — 500 litų per'mėne
sį-

Buv. Palangos burmis
trą u. VI. Kraujalį už išeik
vojimus pasodinus į Bajo
rų kalėjimą, Palangos va
sarvietę beveik pusantrų 
metų tvarko viceburmis- 
tras p. A. Visbaras.

v •

PIRMUTINIS JAPONAS PA
SKIRTAS ARCHIVYSKUPU

Kanadiečiai Remia Interty- 
pos Fondą

supratimą ir naujos rusų 
berievių organizacijos rin
kimas. Į kongresą kaip 
“garbės svečiai” bus pa
kviesti ir užsienio bedievių 
atstovai.

LIETUVIŲ PROTESTAS PRIEŠ 
LENKIJA

MYLIMAI LIETUVAI

Pereitą savaitę Montrea- 
lo katalikiškoje dirvoje 
darbuotoja, mokytoja p-lė 
Helena Bandžiūtė, prisiun
tė sekančio turinio laišką: 
“Pastebėjome “Darbinin
ke”, kad užpirkote naują 
raidėms rinkti mašiną — 
Intertypą, prie kurios pir
kimo katalikiškoji visuo
menė prisideda. Mes kana
diečiai ir-gi norime prisi- | ko Lįetuvįų masinis su 
dėti pie šio naudingo dar- ' r . . . - -
bo. Tad siunčiu Jums $2. 
00”.

Pp. Valančiauskai taipgi 
atsiuntė $1.00.

Nuoširdžiai dėkojame 
p-lei H. Bandžiūtei ir pp. 
Valančiauskam už su
teiktą finansinę paramą ir 
nuoširdų 7" 
pritarimą “Darbininkui”. į a(^

Lavvrence, Mass., kovo 28 
, — Vakar vakare, Šv. 

Pranciškaus lietuviu par. 
svetainėje, Bradford -St. į-

d.

— 
mon, kame studijavo Pro
pagandos kolegijoje, vadi
namoje Fide. 1915 m., jis 
tapo Japonijoje į kunigus 
ir po kurio įvairiose sve
timšalių Japonijoje įstaig- 
tose Misijų stotyse darba
vimosi laiko, buvo paskyr- 
tas Mgr. Hayasaka Apaš
tališkojo Delegato sekreto
rium, Tokio mieste. Tokio 
arcivyskupija yra įsteigta 
1891 m. Pirmasis arcivys- 
kupas buvęs Mgr. Osouf. 
Jis mirė 1906 m.

J. Butkevičius.

Prieš kiek tai laiko, 
kaip praneša, Jo Šventeny
bė Popiežius Pijus XI, pa
skyrė pirmąjį Tokio diece
zijai, Japonijoje, arcivys- 
kupą japoną. Juo yra Mgr.

bon prancūzo iš Paryžiaus, 
— Prancūzų Misijų Virši
ninko Japonijoje, kuris da
bar skiriamas Yokohamos 
arcivyskupu. Naujasis To
kio diecezijos arcivysku- 
pas Mgr. Doi, yra gimęs 
Sendai Prafektūroje, Japo
nijoje, 1890 metais. 1909 
m., jis buvo išsiųstas Ro-

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 ją skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephoue Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOŪth Boston 9367

Pristatau Tce Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 1VČ.

Pirmininką — Eva Marksienė,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Viee-Pirm. — Ona Venienė,

311 K St, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt — Ona IVaškienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fln. Rašt — Marijona Markoniutą, 
4115 Washlngton St, Kosllndale, Mass.

TeL Parkway 0558-W
Iždininkę — Ona StanlullutS,

106 West 6th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdar? — Ona Mizgirdlen*.

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Kasos Glob.—Marijona Ankštikalnienė,

211 H St, So. Boston, Mass.
Draugija savo snsirlnklmna laiko kas 

antra utarnlnka mCnaata.
7:90 vaL vakare, pobažnytinčj sve- 
talnąj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolą raštininką

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

P. Neviera,
So. Boston, Mass. 
Glineekis,

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

Viee-Pirm. Albinas
16 Winfleld St,

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

Fln. Rašt Aleksandras Ivaška, 
1514 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass.

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedšldienj kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po ]

B. 7th St,

JULIJA ŠVABAITE

Lietuvių Komu
nistų Demonstra

cijaMyliu aš ją žaliom lankom apjuostą, 
myliu aš Lietuvą — tėvynę mano, 
kur pakelėm svyruoja tylūs uosiai, 
kur tėviškės kvapu alsuoja žemė.
Čia vasarom gelsvi rugiai linguoja sunkią varpą 
ir mėlynos vosilkos traukia akį.
Čia dobilų žydėjimu alpsti nekartą, 
su rausvu žiedu čia kalbies prie tako.
Myliu ir brangią tėviškę ir žalią sodą,
ir seserį, gelsvų linų rovėją,
ir niekad niekad čia gyvent man nenubodo, 
kai atlekia, kai pašlama švelnučiai vėjai.
Matau save — mažutę mažą piemenėlę 
po žydinčius laukus bevaikančią drugelį, 
prabėgo metų, rods, neilgos eilės, 
ir pakeitė žodžius ir visą mano kelią...
Čiulbėkit Lietuvai, maži padangių vyturėliai
ir tėviškės dainom prabilkite krūtinėj...
Pabudinkit sapnus, minėkit ateitį kaip gražią gėlę, i kuriam įteikė protesto re- 
ir šviesią laisvę, tartum žvaigždę rytmetinę. ; zoliuciją. Demonstracijoje

dalyvavę ir keletas lenkų 
PAŠTO SIUNTINIAI RYKLIO i komunistų. Gerai tiek, kad 

{komunistai neišprovokavo 
riaušių, be kurių jie labai 
retai kada apseina. Išsišo
kimų ir netakto pasitaiko 

■visur. Bet gerai dar, kad 
nereikia raudonuoti prieš 
kultūringus žmones.

Pe-New York, N. Y. 
reitą šeštadienį, kovo 26 d. 

i įvyko tarptautinė komu- 
: nistų demonstracija neva 
Lietuvą ginti nuo Lenki- 

: jos. Demonstraciją ruošė 
lietuvių, žydų ir ukrainie- 

, čių komunistinės grupės, 
i kad pareikšti protestą Len
kijai susirinkus prie Len
kijos konsulato.

“New York Times” pra
neša, kad demonstracijoje 
dalyvavo 200 žmonių. Len
kijos atstovo konsulate ne
buvo, o tik jo sekretorius,

v —

{sirinkimas Lietuvos gyni
mo reikalu. Žmonių buvo 
pilna svetainė. Turiningas 
kalbas apie Lietuvą, įvy
kusį incidentą Administra
cijos linijoj, Lietuvos-Len
kijos derybas ir mūsų tau
tos pasiryžimą ginti Lietu- 

x .... vą plačiai kalbėjo šie kai- 
stojai: p. Jonas Kumpa, 
___ J. Cunys, p. A. F. 
Kneižys, adv. K. Kalinaus
kas ir kleb. kun. P. Juras. 
Adv. B. Sykes buvo prog
ramos vedėju. Rezoliuciją 
prieš Lenkiją perskaitė 
adv. Estella Sykienė. Pra
džioje kalbų ir pabaigoje 
parapijos choras sudaina
vo keletą dainų ir himnus.

Visi atydžiai klausėsi 
kalbėtojų kalbų ir priėjo 
išvados, kad Lietuva kito 
išėjimo dabar neturėjo, 
kaip tik priimti Lenkijos 
reikalavimus, bet dar ne- 
reiška, kad lietuviai išsiža
da Vilniaus. Kaikurie kal
bėtojai pažymėjo Lietuvos 
vyriausybės silpnumą už
sienių diplomatijoje ir ne
sugebėjimą sudaryti stip
rios koalicijinės vyriausy
bės. Gausus susirinkimas 
pasisakė pritarią Lietuvos 
buvusių prezidentų — A- 
leksandro Stulginskio ir 
Kazio Grinio atsišaukimui 
į tautą, kuriuo reikalauja, 
kad dabartinė vyriausybė; 
atsistatydintų, kad suda
rytų koalicijinę vyriausy
bę, kad atsteigtų demokra
tinę santvarką, kokios rei
kalauja dabartinės sąly
gos, ir sveikina atsišaukė- 
jus.

Visų noras, kad Lietuvo
je susidarytų stipri vy
riausybė.

Taipgi susirinkimas pa
reiškė nuoširdžią užuojau
tą Lietuvos gyventojams.

Griežtas protestas prieš 
Lenkiją buvo vienbalsiai 
priimtas, ir nutarta pasių
sti Amerikos vyriausybei, 
Anglijos, Prancūzijos, So
vietų Sąjungos ir kitų val
stybių vyriausybėms ir 
Tautų Sąjungai, kad tos 
vyriausybės užtartų Lietu
vą ir sudraustų Lenkiją.

Susirinkusiųjų nuotaiką 
buvo pakilusi. Tėvui Pran
ciškui Jurui vadovaujant 
sukalbėta poteriai už žu
vusius lietuvius kareivius 
ir kovotojus dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Surink
ta nemažai aukų Lietuvą 
ginti nuo priešų.

i

PILVE
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Baisi Žmogžudybė Lenkijoje
Varšuva — Kovo 5 d. 

Skierniewicuose, netoli 
Varšuvos, gyvenančio len
kų generalo pasiuntinys, 
generolui kelioms dienoms 
išvykus į Varšuvą, išžudė 
jo šeimą. Jis kirviu suka
pojo generolo žmoną, pen- 
kerių metų dukterį, 16 me
tų auklę ir tarnaitę. Po to 
jis pagrobė brangenybes ir 
pabėgo, žmogžudystė buvo 
pastebėta tik kovo 7 d. ry
tą.

Grįžo Ežerų Matavimo 
Ekspedicija

Kaunas — Prof. K. Pakš
to vadovaujama, dalyvau
jant asist. dr. VI. Viliamui 
ir 6 studentams, ežerų ma
tavimo ekspedcija jau grį
žo į Kauną. Ekspedicija 
dirbo Utenos ir Zarasų ap
skrityse. Matavimus nepa
pratai trukdė vanduo, ku
ris buvo apsėmęs beveik 
visų ežerų ledą, tačiau į tai 
nežiūrėdama, ekspedicija 
dirbo net 12 dienų. Zarasų 
apskrity didžiausas Avilio 
ežeras rastas tik 14 metrų 
gylio. Ezarasas prie Zara
sų miesto 38 metrų, Gied
rys prie Sudeikių apie 15 
metrų, Alaušas prie Sudei
kių ir čičirys prie Imbrado 
po 42 metrus. Tuo būdu 
prof. Pakšto ekspedicijos 
rado tris tžerus po 42 met
rus gylio. Tai čičirys, A- 
laušas ir Daugas (pastara
sis Alytaus apskr.) Visų 
šių ežerų, jog surastos ir 
išmatuotos visos duobės ir 
visi pakilimai.

M. ŠLAPELIENES 
KNYGYNO KRATOS 

ATGARSIAI

Keistas Laiškų Likimas

BEDIEVIU KONGRESAS 
SOVIETUOSE

Sovietų bedievių sąjun
gos centras nutarė sušauk
ti rusų bedievių kongresą. 
Jame bus pranešimas apie 
sovietų bedievių veiklą sa
vo krašte ir užsieny; bedie
vybės propaganda jauni-

S tarpe; bedievi, svū-
s«. Bo«on. M>» Idžio pareigos pagal Stalino

Vilnius — Kaip jau mū
sų spaudoje buvo rašyta, 
M. Šlapelienės knygyne bu
vo krata, kuri ėjo vasario 
mėnesį nuo 1 iki 26 dienos. 
Tenka sužinoti, kad pasku
tinę kratos dieną įtartos 
knygos, prieškarinių ir po
karinių laikų laikaščiai, 
užrašų knygos ir visa ko
respondencija sukrauta į 
du sunkvežimius ir nuvež
ta. Paimta ir Vilniuje leis
tų knygų ir laikraščių.

Visame pasaulyje veikia 
pašto įstaigos, traukiniai, 
laivai, autobusai, net lėktu
vai ir lenktyniauja, prista
tydami adresatams laiš
kus. Jei laikraštis arba lai
škas pusvalandžiu pavė
luoja, mes nerimstame, e- 
same pasiryžę įtarti laiška
nešį netikslumu. Bet skai- 

įtytojams, tur būt, yra ne
žinoma, kad yra pasauly
je tokių vietų, kur kores
pondencija tik vieną kartą 
arba kelis kartus per me- Į 
tus pradžiugina gyvento
jus arba, atsitikus kokiai 
nelaimei, visai jų nepasie
kia.

Neseniai teko vienam lai
škanešiui Kilvoje (Rytų A- 
frika), paėmusiam laiškus 

I iš pavėlavusio garlaivio, 
nešti juos į Katnią. Varg-' 
šą užklupo kelyje naktis.! 
Miške, per kurį jam reikė-, 
jo keliauti, naktimis to i 
miško svečiai — liūtai ba
stosi, juodasis laiškanešys 
labai pabūgo. Kai jis giliau 
įžengė į girią, išgirdo bai
sų tigro maurojimą. Norė
damas išsigelbėti, jis metė 
maišą su laiškais ir įlipo į 
arčiausį medį. Tigras ne
galėjo, žinoma, sekti pas
kui vikrųjį negrą, bet vis 
dėlto, pareiškė pyktį, plė
šydamas visus esančius 
laiškus. Labiausiai jam pa
tiko pašto ženklų ryšulėlis, 
kuris buvo siunčiamas vie
nam ūkininkui. Jis juos 
prarijo. Žiūrėdamas iš auk
što į šeimininkaujantį tig
rą, laiškanešys turėjo me-! 
dyje, kol diena išauš, kad 
galėtų surinkti pašto liku
čius.

Negeriau atsitiko vienam 
, laiškanešiui Indijos džiun- 
. glėse. Prieš Kalėdas jam 
, reikėjo išnešioti į truputį 

tolimesnius kampus baltie
siems gyventojams pundą 
laiškų. Kadangi lietingas 
oras ir džiunglės pavirto i 
pelkėmis, laiškanešys ne
begalėjo rasti tikro kelio 
ir paklydo. Radęs sausą 
vietą jis atsisėdo išlaukė 
pagalbos. Bet čia apspito 
jį moskitos (pikti uodai), 
kad nuo jų apsigintų, jis 
buvo priverstas atplėšti 
siuntinius, kuriuose buvo 
drabužiai ir jais pridengti 
savo pusplikį kūną. Taip 
jam teko išbūti 24 vai. Il
gai šaukiant, jam gerklė

v •

užkimo. Kadangi jis čia 
palikti negalėjo, tai pasiė-

’męs iš vieno siuntinio vai- 
et~ kui skirtą trimitą tol tri-t

l mitavo, kol atvyko pagal
ba.

Labai savotiškų priemo- kovo 21^— 27, kun. Adomas 
nių reikia imtis pašto vai- Morkūnas, MIC.
dyboms Polinezijos salose, ~ Wilkes Barre, Pa., kovo

Jakaitis, MIČ 
Worcester, Mass., Šv. Ka

zimiero bažnyčioje, kovo 
28 — Bal. 3, kun. Adomas

I TĖVU MARIJONŲ MISIJOS 
GAVĖNIOJE______

Chicago, III., Roseland’e

Wilkes Barre, Pa., kovo 
prie kurių, dažniausiai, di- 28,—.^a\J2^^un' J°nas J- 
dėsni laivai negali prisiar-į 
tinti. Laiškai ir siuntiniai 
ten sudedami į uždaras 
skardines ir įmetami į jū- Morkūnas, MIC.“' 
rą, o laiškanešiai jas su- pittston, Pa., bal. 3 —10, 
žvejoja. Bet atsitinka, kad kun. Mykolas Urbonavi-

Pittston, Pa., bal. 3 — 10,

kartais ryklys arba kita;čius, MIC ir kun. Jonas J. 
juros pabaisa jiems nelei- Jančius, MIC.
J v • x1*1 X* X 1 • ' TK.T TT - - -džia atlikti tą sunkią pa
reigą. Taip neseniai buvo, 
kad toks laiškanešys arti 
Tonga salų ruošdamasis 
pagauti plaukiantį paštą, 
staiga pastebėjo ryklį, ku
rio auka būtų tapęs, jei ne
būtų vikriai pasišalinęs. 
Tačiau ryklys atsilygino 
prarydamas skardinę su 

į visais siuntiniais. Netru- 
: kus paskui žvejams pasise- 
! kė nukauti ryklį. Pasirodo, 
kad tat būta to paties ryk- 

; lio, kuris prarijo skardinę, 
nes jo pilve rado įvairių 
papuošalų, matyti, pateku
sių į jo vidurius iš pašto 

i siuntinių.

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

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

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO I

LAIVAKORČIŲ

TEL.. JO. BŪ J TOn 2680.
-------- ----- —---
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Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojo paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernos ar restauranus visuomet pra

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

l 
t 
I 
į

Knygų archyvas dar tebė
ra užantspauduotas.

M. Šlapelienei susirgus, 
knygynas tuo tarpu nevei
kia.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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DARBININKAS
(THE W0BKEB)

Published every Tuesday and Friday eicept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoendenee Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOS
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for ln Section 1103 

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

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

I

806 West Broadvvay, South Boston, Mass,
Telephone SOUth Boston 2680

$4.06
$5.00

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

DARBININKAS

Įkarštis Perėjo, Protaukime

KOALICINIS KABINETAS 
NESILIPDO

Naujasai Lietuvos premieras, karo kapelionas 
kun. Vladas Mironas, mėgino sudaryti koalicinį kabi
netą, bet, anglų spaudos išsireiškimu, jam tai nepavy
ko. Bandęs įtraukti net opozicijos vadus, bet nieks iš 
to neišėję. Ministerių sąstatas didžiumoje tas pats. 
Mums svarbu žinoti, kad užsienio ministerių pasiliko 
tas pats S. Lozoraitis, švietimo — J. Tonkūnas ir J. 
Tūbelis, pirmiau pirmininkas, dabar žemdirbystės mi
nisteris. Reiškia, ta pati orkestrą, tik pora muzikantų 
pasikeitė vietomis. Kad tik neišsipildytų rusų pasako
riaus Krylovo pastaba: “o jūs, prieteliai, kaip ten be- 
sėstumet, vis vien į muzikantus netinkate”.

Gaila, kad neturime žinių, kuriuo būdu buvo ban
doma sudaryti koalicinis kabinetas: rimtai, ar tik dėl 
visa ko. Kas ir kokiomis sąlygomis buvo kviečiamas? 
To nežinant, negalima apytiksliai spręsti, kokias pa
stangas tautininkai darė, kad kabinetas, iš tiesų, išei
tų koalicinis. Gal tai buvo tik mostas tautos sąjūdžiui 
nuraminti, gal mėginta tik laiką kiek pratęsti, kad bū
tų galima kiek geriau apsipažinti su opozicijos stipru
mu ir, apsižiūrėjus, viską likviduoti ir grįžti prie eili
nės dienotvarkės. Kaip ten bebūtų, tautininkai pasilie
ka valdžioje ir galioja ir krašto valdymą varys toliau, 

į Kiek dar yra pavojaus iš lenkų ir vokiečių pusės, mums 
nėra galimybės spręsti. Netolima ateitis tai parodys.

Amerikiečių manymu, stiprus koalicinis kabine
tas, proporcingai reprezentuojąs krašto partijas, bū
tų pats sveikiausias dalykas šiuo krizio momentu. Toks

! kabinetas nesusidarė. Dėlko — tai tik vėliau apie tai 
sužinosime. Gal opozicija tyčiomis paliko tautinin
kams jų pačių išvirtą košę suvalgyti, gal buvo kita 
priežastis — pažiūrėsime. Dabar nuo sprendimo tenka 
susilaikyti ir
netui sėkmingai likviduoti nemalonų krizį.

Kokia bus dabar tautininkų politikos kryptis? Ti
kėkimės, kad ji pakitęs. Po tokios pamokos turėtų pa- 

; kitėti. Jeigu palaipsniui ją užmirštų ir grįžtų prie se- 
inųjų savo triksų, tuomet iš tiesų būtų panašūs į len
kus, kurie nieko neišmoko ir nieko neužmiršo. Tačiau 
lenkai, nors patys nieko neišmoko, bet siūlosi kitus 
pamokyti. Bent Beckas taip pasisakė. K.

I

palinkėti kiek naujai aplopintam kabi-

ŠIANDIEN

Toli, toli, vandens užslėpta, 
Guli Tėvynė, vargų prislėgta. 
Toli, toli, tėvų šalis
Prie savęs traukia mūs’ širdis. 
Šioj aukso žemėj mes keli, 
Bet mūsų daina ir gaili — 
Šeimynos ryšiai tenai yr’; 
Ašaros mūsų skaudžiai byr’. 
Tą motinėlę palikau, 
Dar jauna — atsisveikinau. 
Metai prabėgo — vis gyvoj, 
Šiandien dėl jos širdis alsuoj. 
Tėvelio silpna kalba jau 
Narsumo jo mažai radau. 
Deja, negal prieš Lenkus stot, 
Nebjėgia karo laukan jot. 
Kur brolis ir sesuo meili, 
Kur seni džiaugsmai vis arti, 
Kur skausmų lietus kyl’ kasdien, 
Tai brangi žemė mūs’ šiandien. 
Švelnus vėjelis pūčia sau, 
Bučiuoja skruostus man ir tau. 
Už lango kvepia darželis 
Bet širdį slegia tik peilis...

Lietuvos Dukrelės

KARTI TIESA

Yra žinių, kad Lietuvoje paskelbta apgulos padė
tis, vadinasi, ten dabar veikia karo meto įstatymai. Jei 
griebtasi tokios griežtos priemonės, tai tur būt sąjū
dis tautoje labai didelis. Sukilo tautos įžeista garbė. 
Jai rodosi, kad vyriausybė neturėjo lenkams nusileis
ti. Jei lenkai ir vokiečiai būtų puolę, tai reikėjo gintis. 
Žinoma, toks šauksmas tai gryna nesąmonė, ir galima 
daug neklystant spėlioti, kad čia šūkauta daugiau dėl 
agitacijos. Juk kiekvienam sveikai galvojančiam žmo
gui aišku, kad stodama į karą su lenkais ir vokiečiais 
drauge, Lietuva būtų praradusi nepriklausomybę į 
2 — 3 dienas, vadinasi, greičiau, negu sovietai būtų 
pasijudinę ją ginti, jei sovietai ir būtų manę tai dary
ti. Bet niekam Lietuvą neužtarus, išeitis buvo tik vie
na: nusileisti, arba palydėti nepriklausomybę. Tauta 
gali kaltinti vyriausybę už pirmesnę nevykusią politi
ką, tas tai savo ruožtu. Bet tą sąskaitą tenka atidėti 
tolesniam laikui, dabar gi vieningomis pastangomis 
krizę ko greičiausia likviduoti.

Pasirodo, kad tauta to nesvarsto. Ji negalvoja, tik t 
jaučia, kad reikės taikiai gyventi su tokiu kaimynu, 
kurs ją kruvinai nuskriaudė ir nemano skriaudos at
lyginti. Visiškai suprantama, kad gaivalingu pirmų
jų jausmų antplūdžiu tauta paleido kruviną širdies 
šauksmą. Tačiau jausmas atslūgs, reikia gi šaltai pra
dėti apgalvoti ir neardyti tokio žygio, kurs duotų pro
gos lenkams įsikišti. Reikia įeiti į vyriausybės padėtį. 
Ji taip pat turi pareigą —apginti tautos nepriklauso
mybę. Kadangi ginklu to padaryti negalima, tai rei
kia gi griebtis kitoniškų priemonių. “Verčiau mirtis, 
negu nelaisvė” — garbingas tai šūkis, gražiai skam
bąs poemose ir apysakose, bet gyvenime jis praktiškos 
vertės neturi. Jis tinka herojams-didvyriams, o jų tau
toj nedaug. Tauta susidaro iš paprastų žmonių, turin
čių šeimas, namus ar šiaip jau nuosavybę. Jei garbin
goj kovoj žus ne vien herojai, bet ir šitie paprasti, pil
ki žmoneliai, jei jų ūkis ir manta bus sunaikinta ir iš
likusieji gyvais bus pavergti — kas už tą viską atsa
kys? Žinoma, kad vyriausybė stojusi į žūtbūtinę kovą. 
Tad vyriausybė taip galvoja: mus dabar kaltina už 
šiaudadūšišką pasidavimą, stato prie gėdos stulpo — 
tegu stato, by tik kraštas būtų apsaugotas. Garbė sau, 
gyvastis sau. Kas kaip nori, tegu tuos dalykus vertina, 
bet mes žinom, kad eiliniam žmogui, ypač su šeima, 
gyvastis brangesnė už garbę. Tad verčiau apsaugosim
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Parašė Paul R. Martin

MESIDAN6SHKIME SKARMALAIS
Katalikas esu! Tuos žo

džius kartokime atvirai, į 
nieką neatsižvelgdami. 
Kartokime dėl to, kad jie 
teikia mums džiaugsirjb. 
Kiek kartų mes kalbame: 
tikiu į šventą visuotiną 
Bažnyčią, tiek kartų mūsų 
sielai yra šventė. Jeigu ži
notum, ką reiškia būti ka
taliku, tai verktum ir šauk-

I

tum iš džiaugsmo. Ir besi
džiaugdamas energingai 
kovotumėte su blogybė
mis ir kurtumėte naują gy
venimą.

Būti kataliku — reiškia 
atsistoti ant gražiausio ir 
pilno tiesos granito. Tą 
mintį nepaprastai gražiai 
nusakė ispanų* rašytojas 
Donosa Cortes šiais žo-

tautos nepaliečiamybę, nors nepriklausomybė gal kiek 
ir nukentės.

-Nežinau, ar vyriausybė taip prozaingai galvoja. 
Gal ir nieko negalvoja, tik įvykių stumiama, ne žo
džiais, bet darbais slenka ton kryptin. Bet iš viso, ka
žin, ar tautai būtų sveikiau, jei vieton dabartinių, ei
linio gabumo valdininkų, valdžioje sėdėtų koks tuzi
nas hėrojų-didvyrių, kurie būtų įtraukę tautą į pra
žūtingą kovą? K.

džiais: Katalikybė yra vi-Į 
sokios tiesos iždas, visų 
paslapčių šviesa. Kas jos: 
nepažįsta, ji yra tamsybė, 
kas ją pažįsta, ji yra švie
sa. Katalikybė turi visiems 
gyvenimo vertybių. Ji yra 
sveikata ligonims, poilsis 
pavargusiems, tyro van
dens šaltinis ir trošku-! 
siems, duona alkstantiems,; 
šviesa akliems, jėga kovo-: 
jantiems ir vainikas nuga
lėjusiems.

Kodėl mes esame katali
kai? Kai kurie nėra kata
likai dėl to, kad laiko save 
išmintingais. Mes esame 
katalikai dėl to, kad esame 
per išmintingi, kad tokie 
nebūtume, kaip .anie. 
Mes per išmintingi, kad 
dangstytumės skarmalais, 
kad per jūrą plauktume 
ant lentos. ' 
kai dėl to, kad esame iš- Į 
mintingi.

Būti kataliku, reiškia bū
ti kovotoju. Kovotoju už 
Kristų, už gražesnį, dar
nesnį savo ir kitų gyveni
mą.

Kada katalikas sako — 
katalikas esu, turi pajusti 
per savo gyslas plaukian
čią pasitikėjimo ir jėgos 
galingą srovę, kad galėtų 
kuo daugiausia gero dary
ti.

Gavėnia yra geriausias 
laikas atsikratyti nuo bai
lumo ir ištižimo! M. L.

ntai Generalinio Konsulo 
oficialėje brošiūroje ‘Short 
Economic Outline of Lith
uania’ skaitome: “Statis- 
tics on religious beliefs 
show that 80% of the in- 

i habitants of Lithuania are 
į Roman Catholic: 10% e- 
vangellistic Lutheran; 7 % 

-Izraelite; 2% Orthodox 
and 1% other beliefs.

Iš to išeina, kad vienas 
iš šimto žmogus lieka tau
tininkams ir socialistams. 
O šiandien tas vienas nuo
šimtis bando katalikus 
skaldyti ir valdyti.

Katalikai turėtų giliaus 
pagalvoti, kur jie nueitų 
sekdami tokią klaidingą 
mažumą. V.
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UŽDARĖ “RAUDO
NĄJĮ ARTOJĄ”

Iš Sovietų Rusijos Kau
ne gauta žinių, kad baltgu- 
džių sovietų vyriausybė už
dariusi Minske lietuvių 
kalba leidžiamą laikraštį 
“Raudonasis Artojas”. Tą 
laikraštį leido lietuviai ko
munistai Minske.

Uždarymo priežastis e- 
santi ta, kad paskutiniu 
metu tas laikraštis pradė
jęs nukrypti nuo komunis
tų ideologijos ir net linkti 
į trockizmą.

i

Esame katali-' 
kad esame iš

PRANCŪZŲ SOCIALISTAI 
SUSIPYKO SU KOMUNIS

TAIS

Vertė Kun. A. T. (Samata)

JUOZAPAS DUTTON, MOLOKAJO HEROJUS
Skiriu šv. Pranciškaus idealų skleidėjui 
kunigui Pranciškui M. Jurui

Katalikų bažnyčia Stowe sodyboje, Vermonto val
stybėje, yra vien misija, kurią kunigai atlanko iš neto
limo Waterbury. Tačiau, nors Stowe sodyba ir nepopu- 
liaringa, bet savaimi didžiuojasi tuomi, kad ji yra gim
tinė vieno iš labiausiai atsižymėjusių asmenų Ameri
kos katalikų gyvenimo istorijoje. Tas asmuo, kuris gi
mė iš puritonų tėvų, anglikonizmo rado akmeninį laip
tą į Petro Uolą, ir per herojišką meilę, savęs atsižadė
jimą ir didelį norą — jei ne per aktuališką troškimą —- 
dėl kankinystės, mirė šventumo kvepėjime.

Tas asmuo buvo Ira B. Dutton, kurs savo kondici- 
jonalinio krikšto metu kaip katalikas gavo vardą Juo
zapas, ir kurs kaip apaštalas dėl Molokajo raupsuotų
jų sekė garbingąjį Tėvą Damieną į tolimo Pacifiko sa
lą, kuri tuo metu buvo mizerijos ir sielvarto nelemta 
vieta. Tai buvo izoliuota arba nuo žmonių atskirta sa
la, kaip ji tikrai yra šiandien — atskirta nuo pasau
lio ir apgyventa tais nelaimingais tvariniais, užsikrė
tusiais ta baisia ir nepagydoma liga, kuri amžiais kla
sifikavo savo aukas kaip “netyrąsias”. Tačiau, Juoza
pas Dutton, sklandžios minties vyras, tvirto sudėjimo, 
sėkmingas kiekviename veikime, kurį užsimodavo va
ryti, savanoriai nusigrįžo prfeš pasaulį, kad tarp nepa
kenčiamų apystovų Molokąjuje galėtų atgailos gyveni
mą Dievo tarnyboje.

Pasaulis skaitė jį, ir tikrai taip, kaip herojų. Būta 
tūkstančių, kurių pagarba dėl jo jungėsi kartu su pasi-

gailėjimu vienam, kuris pagal jų manymą paaukojo 
viską, kas tik gyvenime yra brangu, kad tapti tikruo
ju kaliniu toje vietoje, kuri visiems yra baisiai purti- 
nanti — išskiriant tuos, kurių širdys prisipildo Kris
taus meilės ir kurie kartu su Šv. Pranciškų Asyžiečiu, 
gali matyti Kristų raupsuotojo asmenyje. Tačiau, sa
vo kilniame užsimojime — Juozapas Dutton nejautė 
savęs pasigailėjimo, ir šimtai jo laiškų, kuriuos rašan
tis skąitė, liudija, kad jis gyveno šypsena veide ir bu
vo jumofingas, ir tokiu pasirodydavo kiekviena pro
ga. Jis buvo tikrai laimingas savo dalimi, nes jis rado 
tai, dėl ko praleido daug metų ieškojime, kad, pagal jo 
paties manymą, daryti atgailą už prasižengimus prieš 
Dievo įstatymą.

Jis giiiie Vermonto valstybėje iš šeimos seniai ap- 
sigyvehūsios Naujoje Anglijoje; jo vaikystė buvo pa
prasti, ir jo tikroji istorija prasideda su civiliniu ka
rti, kuriame nuo pat pradžios tarnavo Wisconsino vals
tybės savanorių regimente. Kaip kareivis, jis nusipel-i 
nė pirmojo leitenanto rangos, ir kuomet taika buvo pa-1 
daryta tarp Šiaurės ir Pietų valstybių, jis tarnavo val
džiai kaip ištikimas valstybinis darbininkas.

KONVERTITAS
Juozapo Duttono sekantis atsivertimas, kaip jis 

manė, iš nuodėmingo į dorovinį gyvenimą, tuojau dar 
jo nevedė į Katalikų Bažnyčią. Tačiau, visgi jį, kaip 
anglikoną, padarė pamaldesniu, ir jis buvo patenkintas 
tame tikėjime tiek, kiek jis žvelgė į religiją kaip malo
nią tarnybą Dievui — it su didele pagafba kaip svarbia

k

no trockininkais.
Prancūzų politiniai šiuo 

ksniai, aiškindami tą ko 
munistų ir socialistų ne 
santaiką, pažym, jog so 
cialistai nuo komunistų tol 
stą ir tokiu būdu formuoja 
si dauguma, kuri įgalin 
sudaryti vyriausybę, kur 
nebus reikalinga komunis 
tų paramos.

Dideli nesutarimai tar] 
komunistų ir socialstų pra 
sidėję ir profesinėse sąjun 
gose. Socialistai linkę nu< 
komunistų atsiskirti; to 
kių būdu atsirastų dvi - 
socialistinė ir komunistini 
— profesinės sąjungos.
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Maskvos byla supykdė 
prancūzų socialistus su ko
munistais, ir tas susipyki
mas gali turėti rimtų poli
tinių pasėkų. Komunistų 
partijos organas “Huma- 

. nite” prieš kelias dienas 
paskelbė savo komentarus 
dėl Maskvos bylos: socia
listų laikraštis “Populaire” 
tuos komentarus pavadino 
“plokščiais ir kvailais” ir 
savo ruoštu paskelbė reve- 
liaciją apie “Stalino nesu- 

isipratimus su GPU”. “Hu- 
į manite” tas Blumo organo 
i paseklbtas žinias iškone
veikė ir socialistus išvadi

Nė Šventėse Nėra 
Ramybės

Rusų bedievių sąjungos 
centras savo organizaci
joms nusiuntė parėdina 
tuojau sudaryti vietoje 
specialius komitetus kova 
su Velykų šventimu. Šie k( 
mitetai turi paruošti savi 
narius kovai ir ypatinga 
daboti, kad šventadieniai: 
nebūtų nei įstaigose nei fa 
brikuose nutrauktas dar 
bas. Valdžia leido šia 
priešvelykinei akcijai pa 
naudoti radiją. Ateity pasi 
ryžta tuo tikslu visam 
krašte pasakyti 16.000 kai 
bų ir jas paįvairinti dvien 
specialiomis kariškomi; 
filmomis, kad daugiau pa 
trauktų žmonių.

HIGIJENOS (STATYMAI

priežastimi. Betgi jo dvasiniai troškimai ėjo viršum to 
visa. Jis pradėjo mąstyti apie atsiteisimą ir apie atgai
los reikalingumą senu ir katalikišku nuvokimu, ir juo 

Į daugiau jis svarstė apie praeities trūkumus, tuo labiau 
jis jautė esąs verčiamas tapti savanoriu penitentu šia
me pasaulyje, kad nebūtų baustas anapus karsto.

Taip apie vienerius metus jis atsidavė katalikų ti
kėjimo studijoms, ir pagaliau — jo 40 metų gimtadie
nį, būtent, balandžio 27 dieną, 1883 metais, Tėvas J. A. 
Kelly, O. P. jį kondicijonaliai apkrikštino Šv. Petro 
bažnyčioje, Memphis mieste, Tennessee valstybėje. 
Praėjus vieneriems metams, jis atsisakė nuo užimamos 
valdiškos vietos, pasitikėdamas rasti tokią vietą, kur 
galėtų atsiduoti atgailos gyvenimui, ir jis nuėjo pas 
trapistus Getsemanėje, Kentucky valstybėje, kur buvo 
priimtas kaip oblatas.

Būdamas pas trapistus, jis nepadarė įžadų, bet per 
i dvidešimtį mėnesių gyveno tarp jų, užlaikydamas tą 
j patį tylėjimą, kurį Trapistų Ordino nariai užlaiko pa
darytais Regulos įžadais, padalindami dieną maldai ir 
sunkiam darbui, ir naktį eidami poilsiui keletai valan
dų, guldami ne į minkštus patalus, bet į kietą siaurą 
lovelę vienuoliniame narvelyje. Tačiau, prieš laiką, 
kuomet jau rengėsi padaryti laikinus įžadus, jis pama
tė, kad trapistų gyvenimas nebuvo skirtas jam. Visgi 
jis neprarado troškimo atgailai, bet tuomi pačiu jis il
gėjosi veiklesnio apaštalavimo, tokio, kurs galėtų bū
ti arti susijęs su žmonėmis, kurie reikalauja tokios pa
galbos, kurios jis galėtų jiems teikti.

Tas visas laikas, kurį Juozapas Dutton praleido 
su trapistais, išėjo jo paties naudai. Tuo laikotarpiu jis 
pažino katalikybės tikrąją dvasią. Jis patyrė atgailą 
aštriausioje formoje ir iš to galėjo spręsti, ar jis buvo 
kūniškai ir dvasiniai prisiruošęs vykdyti atgailos veik-

1. Vėdink visus savo gy 
venamus kambarius.

2. Dėvėk liuosus, minkš
tus, rūbus, tinkančius prw 
laiko, oro ir darbo permai 
nų.

3. Jei viduje dirbi, neuž 
miršk prasimankštinti at 
virame lauke.

4. Visuomet miegok ty 
rame ore; jei galima lauke

5. Kuomet kosti ar čiau 
di prisidėk nosinuką pri< 
nosies ir burnos ir žiūrėk 
kad kiti tą patį darytų.

6. Visuomet prieš valg 
nusiplauk rankas.

7. Nevalgyk perdaug. Y 
patingai saugokis persival 
gyti mėsos ir kiaušinių.

8. Neužmiršk valgyti i 
rupaus maisto bei vaisių.

9. Valgyk išlengvo, gera 
sukramtyk.

10. Gerk kasdieną užtek 
tinai vandens.

11. Eik regulariškai lau 
kan.

12. Stovėk, sėdėk ir vaik 
ščiok išsitiesęs.

13. Neleisk nuodams ir Ii 
goms įeiti į kūną.

14. Laikyk dantis, sme 
genis ir liežuvį švariais.

15. Dirbk, žaisk, ilsėkis i 
miegok su saiku.

16. Būk blaivus. Rūpesni: 
yra priešas sveikatos 
Stfengkis susieiti į draugiš 
kurną su kitais žmonėmis.

17. Nesigydyk pats sa 
vęs. Saugokis patentuoti 
vaistų prigavikų.

18. Eik pas daktarą pasi 
teirauti apie sveikatą ma 
žiausiai kartą į metus 
Taip pat kartas nuo karti 
pasiklausk dantisto pata 
rimų.

Pažvelkite į saulę? J 
visiems šviečia, visus šil
do, nelaukdama prašym 
ir padėkos. Taip pat ir jū 
nelaukite maldavimų i 
pagyrimų, bet padėkite 
žmonėms gera valia — i

i smus. Trumpai tariant, Getsemanėje jis prisiruošė tam Į būsite mylimi kaip saulė.
t
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EIKIM IŠ VIENO!
Juk ir jūsų popiežius to 

paties reikalauja, kaip ir 
mes komunistai, t. y. dar
bo žmonių būvio pagerini
mo. Ir Popiežius pripažįs
ta, kad šių dienų kapitalis
tai mus išnaudoja, kai turi 
būti kitokia tvarka. Todėl 
ir komunistai ir katalikai 
kovokime iš vieno, dėkimės 
į tas pačias draugijas, o iš
sikovoję geresnę ateitį ga
lėsime sykiu naudotis savo 
laimėjimais, kaip mūsų 
draugai Rusijoje.”

Jau trėti, maž daug, me
tai kai panašiai kalba ko
munistai katalikams, o y- 
pač po paskutinės Šv. Tė
vo Enciklikos apie komu
nizmą. Kas nuostabiausia, 
kad komunistai vis dar 
drįsta tvirtinti, jog Rusijo
je esanti didžiausia darbi
ninkams gerovė. Bet štai 
ką rašo apie Sovietų darbi
ninkų gyvenimą Anglijos 
“Trade - Union” socialis
tas, generalis sekretorius 
Sir Walter Citrine. (Jis va
žinėjosi po įvairius Rusijos 
miestus 1936 metais rude
nį), jis buvo išsiderėjęs iš 
valdžios, kad jam leistų ap
žiūrėti viską, ką tik jis pra
šytų).

DARBININKŲ BUTAI
“Šį rytą atsikėlęs nusis

tačiau, žūt būt, pamatyti 
darbininkų barakus, nors 
mane ir areštuotų. Sykiu 
su žmona paėję kelias de
šimtis žingsnių nuo moder
niškųjų namų, pamatėme 
vieną iš daugybės vargin
gųjų lūšnelių. Ji buvo tik
ras laužas, pilna skarmalų. 
Viduryje aslos degė ugnis 
ir ant jos viena moterėlė 
virė kaškokį marmalą”.

Sustojau užsirašyti į 
knygutę savo pastabų. Tas 
tiek nustebino praeivius, 
kad jie, o ypač viehas, net 
penkias minutes žiopsojo į 
mane, lyg baslys į žemę į- 
smeigtas, nė nepajudėda- riausios gyvenimo sąlygos,

mas.
“Vos tik užsirašęs pradė

jau eiti toliau, kai pašte- < 
bėjau atbėgantį visu grei
tumu mums duotąjį paly
dovą. Aš jam sakau: mes 
tik norime pažiūrėti jūsų 
darbininkų gyvenamus bū
tus...

“Mes ne čia gyvename, 
atsako vadas. Gyvenamieji 
namai ana, va kur, rodo 
modernius, neseniai baig
tus statyti namus.

“Taip, tai yra tik vieni 
namai, bet juk yra daugiau 
ir kitokių namų, kurių jūs 
man nerodote. Be to aš no
rėjau jums pasakyti, kad 
man labai įgriso tas manęs 
sekiojimas, kur tik aš ei
nu, ten vilkies paskui užsi
koręs ant kaklo ir aš ne
begaliu jumis nusikraty
ti...”

“Aš neužsikoriau, aiški
nasi vadas, aš tik ateinu 
jūsų apsaugoti nuo galin
čių jus ištikti nemalonu
mų, belankant šitas vie
tas.”

“Nuo nemalonumų galiu 
ir aš pats apsiginti, atsa
kiau. Juk aš jums sakiau, 
aš noriu pamatyti viską, ir 
ką turite geriausio, ir ką 
turite blogiausio. Bet jūs 
vis žiūrite, kad aš neišvys- 
čiau ko nors blogesnio...

“Leiskite man paklausti, 
ar jūs iš tiesų to atvykote 
į Rusiją, — klausia vadas..

“Kai kas nors atvyksta 
pas mus į Angliją, tai mes 
socialistai ir “Trade-Unio- 
nistai rodome viską, ir sa
vo lūšnas (slums) ir savo 
rūmus. O jūs patys žinote, 

i kad jūsų statistikos yra 
j apkarpytos, iš jų tiesos su
žinoti negalima apie Rusi
jos gyvenimą, dėlto reikia 

> gerai prisižiūrėti, pastudi
juoti, kad sužinotum tiesą. 
Jūs rūpinatės atvykusiems 
iš užsienių sudaryti tokį į- 
spūdį, lyg pas jus būtų ge-

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 
METAIS VAIDINA

Dramą “Skriaudų Kelių” ir Pjesę “Savanoriai”
Balandžio 3 d. — Norvvood, 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.
------------------- - - ■ ........................

Okupuotoje Lietuv.oj<UŽDARBIAI
Pagal Sir Walter apskai

čiavimus, didžiausias už
darbis, kurį gauna Kaga- 
novičiaus ginklų fabriko 
darbininkai Maskvoje, sie
kia tik 2—3 dolerius į sa
vaitę (83—70 prancūziškų 
frankų, 1936 metais). O 
tuo tarpu krautuvėse per
kamų dalykų kainos yra 
dvigubai ir net trigubai 
aukštesnės negu Anglijo
je. Todėl rusas darbinin
kas negalėtų pragyventi iš 
savo uždarbio, jei neprisi-lTas yra baisiausias daly- 
dėtų su savo uždarbiu ir kas. Kapitalistai stengiasi 
^2™-...................... - paveikti darbininkus per “Vpetronį atstatė.'Dab

Kurioje šeimoje yra savo spaudą ir visokiais J

daug geresnės, negu užsie
niuose...”

“Įėjome į kitą, 10 kva
dratinių pėdų didumo kam
barį, kurs greičiau pana
šus į kiaulių tvartą negu į 
butą, ir jame gyvena vy
ras, žmona ir vaikas. Kur 
pažvelgi ten nešvarumas, 
skarmalai ir netvarka”.

Sir Walter išreikalavo 
leidimą aplankyti ir kitose 
miesto dalyse esančius ba
rakus.

“Mus priėmė jauna nėš
čia moteriškė. Nešvaru- 
mas ir skurdas jai atrodo 
visai priprasti dalykai. 
Viename kambaryje gyve
na 5 asmenys. Dvi lovos pri 
dengtos biauriais skudu
rais. Nevelyčiau nė savo 
pikčiausiam neprieteliui 
tokiame kambaryje gyven
ti”.

“Vargšas mano palydo
vas, kiek jam teko raudo
nuoti! Aš jam pasakiau, 
kad anglų sveikatos polici
ja niekados nepakęstų to
kių baisių kralikams veis
tis lindynių, kokiose čia 
žmonės gauna gyventi.; 
Tiesa, turime lūšnelių ir1 
Anglijoje. Jos daro mums( 
didelę gėdą. Bet tokio 
biaurumo lindynių, kaip 
Rusijoje, dar nebuvau ma
tęs.

Sir Walter tas lindynes-----------. --------- .
matė ne viename mieste, ja šautuvais ir durtuvais: 
bet visur, kur tik nuvyko apsiginklavę kareiviai ir iš 
ir jos stovi prie pat mo-. kiekvieno įeinančio 
derniškiausių i 
Štai kaip atrodo Garlovka 
netoli Krematorsko mies-i rašo Sir Walter apie darbi 
to: I

“Miestukas senas. Namai 
— šlykštu pažiūrėti. Vos' 
vos besilaiką ant pamatų 
lauželiai. Nė vienuose na- 

: muose nebuvo daugiau 
Ikaip du kambariu, o dau
gelyje būtų nebuvo nė vie
no kampo verto kambario 
vardo”.

“Namų fasados apgriuvę, 
Šiaip taip sumestos plytos 

. rodo, kad namus stdtė ne
prityrę rankos... Baku mie- 

, sto namai taip biauriai at
rodo, kad jų namačiusiam 
sunku net tikėti. Net nau
jausieji Dnieprožo pastatai j 
biaurūs, nešvarūs, ant 
greitųjų sulipdyti...”

Visur didžiausias nešva
rumas: purvas, dulkės, 
molis. Palijus nebegalima 
išbristi.”

darbininkų grupę.
“Nuo pat kūdikystės jis 

(darbininkas) yra taip 
kontroliuojamas, kaip dar 
nėra bandęs kontroliuoti Paskutine Pradžios Mokykla 
nė vienas kapitalistas savo 
darbininkų. Priežiūra pra
sideda lopšyje ir tęsiasi per 
visą gyvenimą.

“Visur propaganda ir nie
kas negali nuo jos ištrūkti. 
Nėra jokios galimybės dar
bininkui sužinoti, kokia y- 
ra antroji medalio pusė5 

jnes jam rodoma tik viena.

Vilniuje išleistas vienkar- 
: tinis lakraštis “Pastangos” 
rašo:

Sulaikius “Ryto” švieti
mo draugija, kurį laiką 
dar veikė paskutinė tos 
draugijos mokykla Daina
voje. Tačiau neseniai ir šią 
mokyklą Vilniaus kurato
rius uždarė ir jos mokyto-

urnoje yiąisrtvuspduuą 11 navos hetuviškoS mokyk-
bent du ar trys vaikai, tai (kitokiais budais ir juos log butą Varėnos valsčiaus

I
I

mokyklas ir kitas auklėj 
mąsias įstaigas, naudol 
jose laisvai savo kalba 
vykdyti religines prak 
kas”.

Kokie kbnstitucijos 2 
džiai, o kokie darbai — vi 
kas daroma priešingi 
Kai letuvius reikia nuta 
tinti ir suniekinti, tai tu 
met prieš konstituciją u 
simerkiama.

Teismuose Lietuviai Vis 
Laimi Bylas

šiaip taip galima išsivers-; 
ti. Nevedusieji gyvena ar
ba pas gimines, arba jiems 
skirtuose pigiuose butuose, 
kur gali gauti ir pigaus 
maisto pirkti. Jiems pra
gyventi lengviau, bet apie 
patogumus negali nė sva
joti. Jam nebelieka pinigų 
nei naujiems batams, nei; 
drabužiams nei baldams į- 
sigyti.”
DARBININKŲ LAISVE

IR G.P.U.
Darbininkai taip griežtai 

prižiūrimi fabrike ir net 
savo namuose, lyg jie bū
tų didžiausi piktadariai. 
Kiekvieną fabriką saugo-

valdyti kaip tinkamas. Bet
tidavė klškokiai“mokyto-i 
jai lenkei G. Marcinkevi- j 
čiūtei, kuri lietuviškai vi- 
____________ Ji perėmė 
visą lietuviškos mokyklos 
turtą ir tuose pat namuose 
dabar, greičiausiai, organi
zuos lenkišką pradžios mo-

(Okup. Liet.) viršaitis a-!
žaboja opozicijos partijos 
Trade Unionistai ir kiti. 
Tai nėra galima Rusijoje.|“Vnem“okantL

Seniau as maniau, kad 
sovietų diktatūra bus tik 
laikinis dalykas. Dabar aš 
abejoju, nes nematau jokio

i tos diktatūros sušvelneji- >vųia F
mo ženklą. Tol kol sistema- \.TA’ .....
tiškai užgniaužia minties ,.Uzd^™s. .Pūtimąją 
laisvę, tol kol Rusijoje bus 
slaptoji policija nuolat pa
sirengusi užkimšti burną 
tam kurs išdrįstų per gar- .
šiai ištarti žodį, tol negali-Į g!a.u Jau ten 
ma kalbėti apie laisvę. Man 
būtų buvęs didelis malonu
mas išgirsti bent vieną 
kartą rusų sindikatus pasi-

Uždarius paskutiniąją

Vasario 10 d. laimėta b 
la dėl “Jaunimo Draug 
pernykščio 6 nr. sulaikyr 
ir dėl žurnaluko, ta konf 
kata remiantis, uždaryr 
(dėl 3 nr. dar einanti aj 
liacijos byla). Lenkų v 
riausybės organai tada p 
kibo prie Lietuvos pre 
dento atvaizdo ir citatos 
Kudirkos “Kelkite, keli 
te” ir prie vieno para 
“Karigirdas”, ką išaiškii 
kaip “karą girdintį”. Bj 
ėjo per kelias instancij: 
ligi red. Burokas buvo s 
lutinai išteisintas. Atrot 
“Jaunimo Draugas” vėl 1 
retų eiti ir eitų, jei Len] 
joje veiktų įstatymai, o 
valdininkų kaprizai.

Panašiai išteisintas “K 
tūros” skaityklos vedėj 
Iz. Čaglys už šokių vaka: 
lio surengimą Erzvė 
Kaltinamasis buvo ke 
kelis kartus į Švenčioi 
pėsčias varinėjamas.

Lygiai taip pat išėjo 
su pagarsėjusia byla a] 
pavardžių lietuvinin 
Skaitytojai atsimena, ki 
tada lenkai kėlė triukši 
ir, kad teisman buvo j 
traukę net 11 lietuvių k 
bonų. Iš jų trys: B. Bi 
rėčkas, S. Valiukevičius 
Z. Butkevičius buvo nute 
ti. Tačiau apeliacijos te 
mas ir juos išteisino ir i 
sutiko su pirmos instan 
jos nuomone, kad tai € 
Lenkijai pavojinga, jei 
iš visų Vilniaus Piršte 
ir Golotylcų atgal pasic 
rys Pišršteliai bei Gala 
čiai.

tuvišką mokyklą Vilniaus 
krašte, lietuvių švietimui 
ten padarytas galas. Dau- 

i lietuviškai 
niekam nebus leista moky
tis. Užgeso paskutinės 
šviesos spindulys valsty
bėje, kuri savo konstituci- 

priešinant valdžiai“ darbi J.os “° straipsnyje skelbia 
ninku vardu. Bet ild Holi?*

; tie sindikatai per daug yra 
užsiėmę komunistų parti
jos reikalais, ir per mažai 
težiūri darbininkų reikalų”
NE KALINIAI, O LAIS
VIEJI DARBININKAI!
“... Grįžtant teko pama

tyti prie Maskvos - Volgos 
kanalo besidarbuojančius 
darbininkus. Daugumas 
nesidarbavo, nes pasitaikė 
jų poilsio diena. Bet tie, Į 
kuriuos man teko pamaty
ti buvo didžiausi vargšai, 
blogiausiai apsirengę, pur- 

, vini, plaukai sulipę, kepu- 
I rėš sudriskę, batai apskre- 
1 tę moliu... Ir man aiškino 
jog tie žmonės nesą kali
niai, bet laisvi darbinin- 

' kai...”
Ti1 ’

I

l. iiiv' ——————. ~~ j darbi
dirbtuvių, ninko reikalauja tam tikro! 
z- ■ ’ 1 a į paso. Žodis žodin štai ką

I

ninku laisvę:
“Kas mane labiausiai su

krėtė, tai buvo ne ekono
miškieji sovietų metodai, 
bet kad aš jauste jaučiau, 
jog darbininkai čia yra 
vien tik didelės mašinos 
rateliai. Gali būti aš nega
lėčiau visai nesugriauna
mai tai įrodyti teisme, bet 
aš ne trupučiuko neabejo
ju, kad Rusijoje viešpatau
ja priespauda. Aš pama
čiau, kad darbininkai čia 
neturi tos laisvės, kurią 
mes turime Anglijoje. Teo
rijoje rusų darbininkas y-į 
ra visako ponas. Bet prak
tikoje jis turi daryti tai,, 
ką jam įsako. Jis negali 
kovoti, nei prieš valstybę, 
nei prieš sindikatą, nei 
prieš fabriko komitetą, nei 
pagaliau prieš komunistinę

klausą tautinėms, tikybi
nėms ar kalbos mažu
moms, turi, kaip kiti pilie
čiai, lygią teisę steigti sa
vo lėšomis, prižiūrėti ir 

Įvaldyti labdarybės, religi- 
i nes, visuomenės draugijas,

I

įI

prie lango. Gatvėje pama
čiau moterį besiginančią 
nuo dviejų uniformuotų 
vyrų, kurie atrodė norį ją 
areštuoti. Šauksmai greit 
nutilo. Stojo mirtina tyla. 
Nei vienas langas neprasi
vėrė ,nei viena galva neiš- 
sikišo pažiūrėti, kas deda
si gatvėje... Mirtina nejau
ki tyla...”

Taip kalba generalinis 
socialistų sekretorius apie 
darbininkų laimės šalį.I

(Daugiau apie tai gali 
rasti prancūzų laikraštyje 
REVUE DĖS DEUX MON- 

ĮDES 15 oct. 1936.).
J. Kidykas, S. J.

MIRTINA TYLA
“Sugrįžęs apie vidurnak

tį į viešbutį atsiguliau. 
Anksti rytą mane prižadi
no moters riksmas. Šokau

Lenkai Sugrąžino Vaikau 
Jų Žaislus

gyvenimui, kurį per 46 metus gyveno Molokajuje, nors Į son, Šv. Kryžiaus kongregacijos narys. Jis per dešimt 
tuo mėtų dar nieko nežinojo apie tą raupsuotųjų salą,Į 
kad ji egzistuoja, ir nieko negirdėjo apie Tėvą Damieną.

ĮKVĖPIMAS
Tai visa jis dažinojo praėjus keliems mėnesiams, 

kuomet jam apsistojus mieste New Orleans — atsiti
ko, kad į jo rankas papuolė kopija laikraščio “Avė Ma
ria”, kurį išleidžia Notre Dame universitetas, Indiana 
valstybėje, ir jis skaitė straipsnį vardu “Molokajo 
Raupsuotieji”, kurį straipsnį buvo parašęs Charles 
Warren Stoddard, tuorhetinis anglų literatūros profe
sorius Notre Dame universitete. Prof. Stoddard daug 
metų praleido pietinėse jūrose, jis asmeniai pažino Tė
vą Damiehą, it keletą kartų atlankė Molokajo raupsuo
tųjų apgyventą salą.

Ptof. Stoddardo frafiškas apibūdinimas darbuo- 
ties Tėvo Damieno, herojiško jauno belgų kunigo, kurs 
savanoriai apleido Belgiją, kad apsigyventų tarp raup
suotųjų ir niekada nebegrįšti į pasaulį, taip tvirtai at
siliepė į Juozapo Duttono prakilnią širdį, ir nežiūrint 
susirūpinimo, kuriuo paprastai sutikdavo problemą, jis 
tada nusprendė, kad, kaipo padėjėjas Tėvui Damienui, 
galės atsiduoti humanitarinei tarnybai ir tuo pačiu ga
lės daryti herojišką atgailą visa sutaikinant su jo pa
ties idealais. Visgi jis nebuvo tikras, kur randasi Molo
kajo sala, ir visai nežinojo, kaip dasigauti į ją. Ir tas 
visas žinias jis dabar turėjo gauti neatidėliojant, ir 
skubinosi tuojair gauti garlaivį, kuriuo Mississippi u- 
pė iš New Orleans plaukė į Cairo, Illinois, o iš ten 
traukiniu važiavo į Notre Dame, Indiana, kur kad ga
lėtų asmeniai pasimatyti su prof. Stoddardu ir iš jo pa
ties lūpų gauti nurodymus, kaip dasigauti į raupsuo
tųjų salą ir tuomi patenkinti savo kilnius užsimojimus.

Tuomet Notre Dame un-tete buvo kitas pagarsėjęs 
vyras. Jis buvo dar jaunas kunigas Danielius E. Hud-

I

metų redagavo laikraštį “Avė Maria”. Ir jis buvo pir
masis, kurs pažino prof. Stoddardo kūrybinį genijų. 
Tėvas Hudson taip pat domėjosi Molokajo užkrėstais 
baisia nepagydoma liga nelaimingais tvariniais, susira
šinėjo su Tėvu Damienu, ir tą nelaimingiems atsidavu
sį herojų supažindino su pasauliu savo raštais. Juoza
pas Dutton iš prof. Stoddardo gavo visas žinias, kurių 
pageidavo, bet tai buvo Tėvas Danielius E. Hudson, 
kad jam davė įkvėpimo, kurį pasilaikė savo žemiškam 
gyvenimui.

ATSISVĖIKINIMAS
“Atmink”, Tėvas Hudson tarė jam, “kad tamstos 

ir Tėvo Damieno padėtis visiškai kitokia ir skirtinga. 
Tėvas Damienas esminiai buvo išauklėtas vienuolinia
me ordine. Per visą savo gyvenimą jis pats auklėjo pa
siaukojimo idealą. Tai visa dalimi kūrėsi į jo prigimtį. 
Tamsta buvai pasaulio žmogus. Ir tamsta nieko nežinai 
apie tiktąjį pasiaukojimą. Tamsta pasaulis ne vieną 
kartą šauks atgal. Tamsta rasi sunkenybių pakelti nuo
bodų atsiskyrimą. Tačiau, jei tamsta esi tvirtai pasiry
žęs pasiaukoti ir vykdyti atgailos gyvenimą, eik, ir 
Dievas tebūna su tamsta; bet niekada nežvelgk atgal”.

Ir visai nesigirdėjo trimitų palydėjimo, kuomet 
Juozapas Dutton apleido San Francisco, kad plaukus į 
Hawaii, nes po atsisveikinimo Notre Dame universitete 
su Tėvu Danielium E. Hudsonu, niekam neminėjo savo 
pasiryžimo koliai Hoholuloje pasimatė su vyskupu 
Hermanu, kuriam visa atidengė.

Kuomet galutinai susitarta, kad Juozapas Dutton 
leidžiamas vykti į Molokajo salą kaip “Tėvo Damieno 
tarnas” — nes tokį nužemintą vardą jis pats pasirinko 
— jam buvo skirta menka alga kaip atlyginimas už jo 
tarnybą, kurią eiti jis apsiėmė. Juozapas Dutton atsisa
kė nuo algos, nes tai priešinosi jo kilniam užsimojimui,

kadangi jo troškimas buvo gyventi šventojo neturto 
gyvenimą, nepriimant užmokesnio už tarnybą. Jis gi 
turėjo ir savo turto, kurį buvo įdėjęs valdžios iždan, ir 
tai pakaks jam iki mirčiai.

Kuomet garlaiviu pasiekė Kalawao, vieną iš pir
mųjų žmonių, kurį Juozapas Dutton pamatė ties pa
kraščiu, tai buvo kunigas. Tuojau žinojo, kad tai buvo 
Tėvas Damienas, ir be formalumo pasisakė, kad atvy
ko tapti jo padėjėju. Jei Tėvas Damienas buvo nustelb
tas, jis neužginčijo to atsitikimo. Ir jis užtikrino Juo
zapą Duttoną, kad jo tarnyba labai brangintina, ir da- 

(žinojęs vardą, jį Vadino Broliu Juozapu. Tai buvo pra
džia vienuoliniam vardui, kuriuo Duttonas buvo žino
mas visą savo gyvenimą, padarant daug nesusiprati
mo tarp tų, kurie tikėjo, kad jis buvo kunigas arba vie
nuolis, nors po šešių metų gyvenimo Molokajo raup
suotųjų kolonijoje jis buvo priimtas į Šv. Pranciškaus 
Trečiąjį Ordiną ir, kaipo narys, padarė porfesiją, ir tik 
nuo tada jis buvo vadintas Brolis Juozapas.

TARP ‘"NETYRŲJŲ”
Brolio Juozapo Duttono nuveiktas darbas Moloka

jo saloje dabar visiems yra gerai žinomas, kad neberei
kalinga aprašyti. Pakanka pasakyti, kad jis tapo Tė
vo Damieno dešine ranka, dirbant visus tuos darbus, 
kuriuos dirbo pasiaukavęs kunigas, išskiriant kuni
gystės dvasiškųjų pareigų. Tėvas Damienas užsikrėtė 
raupsais pirma Juozapo Duttono atvykimo į salą ir te
gyveno tik trejus metus ilgėliau. Švč. Širdžių kongre
gacija, kurios nariu buvo Tėvas Damienas, siuntė į Mo- 
lokojo salą kitus kunigus ir brolius. Taip pat ir šv 
Pranciškaus seserys iš Syracuse ne vien, kad veikė Ho- 
noluloje, bet ir Molokajo saloje. Tačiau, sekančiais il
gais metais Brolis Juozapas Dutton buvo pripažintas 
katalikų misijos galva, vienihtėlis asmuo, kuris užėmė

Pernai rudenį lenkų k 
minalinė policija, bekra 
dama mergaičių bendrai 
tį, buvo paėmusi nemi 
dienoraščių, žemėlapių, I 
karpų, paveiksliukų ir i 
lėlių. Nuodugniai tuos d 
ktus ištyrę, lenkai neįž 
rėjo juose nieko įtartno 
keliolikai mergaičių ji 
grąžino. Kitoms pareikš 
kad jų žaislai dar “stu 
juojami” ir jos dar bus t 
domos. Vieną brėžinį h 
kai įtarė, kad jis esąs ka 
•nio pobūdžio. Tačiau ti 
liau specialistų ištirtas ] 
sirodė esąs modernios v 
tidės planas.

1937 M. ATITREMT11 
LIETUVA

1. Juozas Kanopka. 
Marija Sabalytė. 2. Zat 
laite. 4. Kun. N. Raštu 
5. Mok. Matas Untulis. 
Petras Jonikas. 7. J. Pi1 
riūnas. 8. VI. Pūkas.

Išvaryti Gatvėn
buvusieji Šv. Kazimiero 
jos centro tarnautojai. Š 
draugijos kuratorius a 
Wilanowskis, nuo vasa 
1 d. juos atleisdamas, 
sumokėjo įstatymu nur 
tytos kompensacijos ir 
gos.
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

►
MALDAKNYGES

PAŲĖKA CAMBRIDGE, MASS.
Š. K. A. RĖMĖJOMS 

Philadelphia, Pa.
Kovo 13-tą dieną Šv. Ka

zimiero parap. salėje sėk
mingai įvyko “Card ir 
Bunco Party” vietinių Se
selių Kazimieriečių nau
dai. Pelno — $203.50. Už 
šią stambią auką esame gi
liai dėkingos mūsų bran
gioms Rėmėjoms ir mūsų 
geram klebonui, kun. I. Va- 
lančiūnui už paraginimą 
parapijiečių remti Š. K. A. 
Rėmėjų darbuotę.

Philadelphijos gerašir
džiai sudėjo pramogėlei 
net 100 dovanų. Mūsų uo
lios veikėjos įteikė dides
nes dovanas: — P. O. Ka
valiauskienė — šilkinę kal- 
drą, P. M. Jokubaitienė 
siuvinį rankų darbą — 
“Dining Sėt”, P. O. Talč- 
kenė — lovtiesą. P. E. Tri- 
bulienė — šilkinę lovtiesę.

Visiems mūsų prieteliams 
už paaukotas dovanas, už
didį mums palankumą, už; 
atsiliepimą į surengtą pra-, 
niogėlę, ir mūsų bran
gioms Rėmėjoms už uolų! 
pasidarbavimą reiškiame, 
nuoširdžią padėką. Taipgi 
dėkingos esame už visą 
mums parodytą palanku
mą ir rėmimą mūsų dar
buotės mokyklos jubilie- į 
jaus šventimo metu.
' Besimelsdamos koplytė
lėje atminsime Jus visus- 
tylioj maldoj. Melšime Jė-i 
zų gausiomis malonėms 
Jums atlyginti.

ŠV. Kazimiero Seserys 
(Vietinės)
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EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

BAŽNYTINIS KONCER
TAS

Pavasaris. Visa gamta 
atbunda ir užsidėjus naują 
žalią išvaizdą rengiasi ža
vėti žmogaus akį savo gro
žiu. Panašiai ir vietinis 
choras vėl prasimuša ir 
žada skaidriai pasirodyti 
visuomenėje.

Štai ateinantį sekmadie
nį, balandžio 3 d., 7:30 vai. 
vakare Nekalto Prasidėji
mo lietuvių bažnyčioje į- 
vyksta bažnytinis koncer
tas. Programą išpildys vie
tinis choras, gabioje vado
vystėje Mamerto Karbaus
ko. Choras stropiai darba
vosi ir išsimokino daug 
naujų giesmių, kurias su
giedos šiame koncerte. 
Taip pat pasižadėjo pribū
ti muz. Juozas Žemaitis iš 
Worcester, Mass. su savo 
įkurtu taip vadinamu “mo
terų choru”. Šis choras sė
kmingai veikia Worceste- 
rio apylinkėje, bet į mūsų 
tarpą pirmą kartą sekma-j 
dienį pasirodys. Kaip gir-! 
dėt mūsų choras labai im
ponuoja klausytojus. Bus 
ir solistų iš kitų miestų. 
Progama įvairi ir turinin
ga. Lieka tik laukti gau
sios minios atsilankymo, i 
Įžanga 50 centų.

Tikslas šio koncerto la
bai kilnus. Kiekvienas už-; 
simokėjęs tesijaučia atli
kęs gerą darbą, nes visas 
pelnas skiriamas užbaigti 
mokėjimą už įtaisytus 
naujus vargonus. Senai 
jau džiaugiamės naujais 
Hammond vargonais da
bar visi prisidėkime apmo
kėti likusią skolą. Nesigai
lėsite atėję, nes išgirsite1 
giesmių didžiulio vietinio 
choro, Worcesterio Mote
rų choro ir daugybę solis
tų. CHOROspondentas. į
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“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

Šv. Petras Kanizijus.

ATLAIDŲ ŠALTINIS, parai* Tėvas Kazimieras, kapucinas, 308 pusi., 
tikro kolenkoro ir lankstūs virteliai ..........................................

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

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

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

65c.
. 75c.
$1.50 
. 90c. 
$1.50 
$2.50

apvalūs kampai ............ ;...........

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

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

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

65c.

30c.
35c.
65c.

53.00

65c.pusi.............................................................................................................

VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau
sios maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai ................................................................................................. $1.30

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

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ

‘ŠVENTAS DIEVE'
“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3y2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai. *
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

00Kaina

$2.50

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

Užsakymus prašome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadway,

Stovi motina verkdama, 
Ant to kryžiaus regėdama 

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

Sūnų savo brangiausią.
Kursai, žmogau, neraudo

tum,

So. Boston, Mass.

MONTREAL, CANADA
Kadangi daugelis mano 

draugių bei draugų žingei- 
dauja ką nors sužinoti a- 
pie nepaprastą “įvairių 
tautų” muzikališką pa
ruošimą, kuriame teko 
man dalyvauti, tad steng
siuos nors trumpai pabrė
žti tos pramogos įspūdžius.

Kovo 6-tą, turėjau gar
bę būti pakviesta ir daly
vauti nepaprastoje dainos 
ir muzikos programoje.

Šią begalo įspūdingą pro
gramą surengė gabi popu-

liari panelė Mignonne Leo- 
nard (prancūzė).

Tikslas buvo geriau su
sipažinti-su kitomis tauto
mis, kartu bendradarbiau
ti, pasidalinti mintimis ir 
1.1.

Tad 3 vai. p. p. dvidešimts 
dviejų įvairių tautų atsto
vės susirinkome p. M. Leo- 
nardės dideliame, puikiai 
išpuoštame salione.

Kiekviena atstovė buvo 
pasipuošusi tautiniuose rū
buose.

Koks tai įspūdis buvo, 
kada p-lė M. Leonarde

kiekvieną perstatė kitoms 
tautoms! Begalo įdomu bu
vo su šioms įvairioms tau
toms susipažinti; kiek šne
kučiavimo, kiek minčių 
pasidalinmo, kiek jausta: 
garbės kiekvienai atsto
vaujant savo brangiąją ša
lį.

Atstovės reprezentavo 
sekančias šalis:

Kanadą, Prancūziją, An
gliją, Škotiją, Rusiją, Len
kiją, Rumuniją, Čekoslova
kiją, Jugoslaviją, Italiją., 
Ispaniją, Meksiką, Vokie
tiją, Šveicariją, Belgiją,
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Australiją, Siriją, Daniją, ■ 
Haitiją, Ukrainą, Serbiją i 
— man gi teko garbė ats
tovauti Lietuvą.

Prie progos buvo pakvie
sti žymūs svečiai, artistai, 
kaip tai: garsusis daininin
kas Jean Nicholesko, P. 
Mundellp, tenoras, D. Bel- 
liau, muzikos kompozito
rius, ponia Beauregard-po- 
etė ir daug kitų žymių 
svečių.

Po kiek laiko prasidėjo 
programa.

Kiekviena atstovė turė
jo sudainuoti savo tautos 
himną ir jos laisvam pasi
rinkimui ji galėjo pasirody 
ti daina, eile, muzika, pra
kalba ir t.t.

Visų tautų dainos vi
siems begalo patiko, bet 
lietuviškos žavėjo visus — 
ypač “Visuomet širdis su
rakinta”, kurią būčiau ga
lėjus kelis kartus atkarto
ti aplodismentų šaukiama.

P-lė M. Leonarde kvietė 
suvaidinti kokią nors rolę 
iš mano seniau atvaidintų 
veikalų. Manau sau: kaip 
dabar čia vaidinti lietuviš
kai, šiems svetimos kilmės 
žmonėms? Bet kodėl ne? 
Vaidinu “Danguolės” rolę 
paimtą iš tragedijos “Tė
vynės Išdavikas”, Marijos 
Aukštaitės parašyta.

Visų pirma išaiškinau ro
lės svarbą prancūzų ir an
glų kalboje — po tam jau
čiausi “Karžygėlė Danguo
lė, kovojanti už tėvynę”.

Visi gėrėjosi lietuvių kal
bos švelnumu. Mokslo vy
ras Philippe Cantave, atsi
žymėjęs kaip garsus filo- 
zofas, su didžiausiu pasi
gėrėjimu iškėlė lietuvių 
kalbos švelnumą ir gražu
mą. Ak! jaučiau širdyje: 
kaip tai gerą lietuvaite bū
ti!

Artistai, dainininkai: J. 
Nicholesko ir P. Mundello 
žavėte žavėjo visus operos 
arijomis. Komp. D. Belleau 
paskambino keletą savo 
piano kompozicijų.

Ši linksma grupė tapo nu
filmuota.

Manau, kad Montreal lie
tuviai turės progą šią fil
mą pamatyti.

Po programos p-lę Leo
narde visus kvietė puotai.

Linksma begalo buvo vi
siems susėdus prie skanios
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vietą, kurią tuščia paliko Tėvas Damienas, pirmtakas, jų, jis nepamiršo, kad meilė jo reikalavo ir kitose pa- vo rašytas laivyno vyresniems jūrininkams, apibūdin 
įpionierius.
I Kuomet Brolis Juozapas Dutton savo pirmus laiš- 
Ikus rašė Tėvui Hudsonui, reikšdavo, kad jis rado sa- 
|vo pašaukimą (tur būt gal nerealizuodamas kaip pilnai 
’.buvo jame užganėdintas). Tuomet jis buvo 43 metų 
^amžiaus, kuriems sukakus daugelis manė, kad gyveni- 
Įmo geresnioji dalis jau palaidota. Kaip mažai svajojo, 
rkad apie pusamžį jam dar reikės sunkiai eiti nuobo- 
Įdžias pareigas; apie pusamžį jam dar reikės gyventi, 
U<ad tiksliai išpildžius visa tai, kuomet ryžosi gyventi 
Atgailos gyvenimą nelaimingųjų ir atmestųjų tarnybo
je. Tų ilgųjų metų laikotarpyje jis nesipurtė nuo šun
inių darbų, nors ir buvo.biauriausi, jei tik galima būtų 
toalengvinti kenčiantiems. Jis pats slaugodavo aptai
sant žaizdas raupsuotųjų, kurie buvo jo globoje. Jis 
; dirbo sunkų juodą rankų darbą; jis visada planavo ir 
:prižiūrėdavo; jis stebėjo kolonijos išsivystymui, kaip iš 
Ibaisiai apleistos kolonijos, kurią rado 1886 metais, 
moksliniu vadovavimu įsikūrė į vieną, kur apystovos y- 

■ra gana patogios, kur kaip tik galima buvo palengvin
ti nelaimingųjų skurdą. Jo pasiryžimo tvirtybė atsiek
ei tikslą, kad vykdyti atgailos gyvenimą, yra pagrindi- 
;nis akmuo, ant kurio jo didelis nuveikimas buvo laimė- 
!tas. •

Gal nesmagumų didžiausia priežastis tų jo savęs 
ištrėmimo ilgųjų metų laikotarpyje buvo ta, kad laik
raštininkai ir rašytojai jį dideliai pagerbdavo savo 
raštuose. Laiške Tėvui Hudsonui vieną kartą jis rašė: 
“Kur nebūtų, visi gali turėti savo “Molokajų”. Ištiki
mai eiti savo’pareigas ir kantriai pakelti savo vargus, 
sudaro jų pačių “Molokajų”.

Iš tikrųjų, visi Brolio Juozapo Duttono darbai 
Molokajųje kūrė meilės pilną herojišką veiksmą, bet jis 

s nebuvo vienpusiškas. Kaip tik pajėgė, jis darė visa 
■raupsuotiems, bet nežiūrint jo atsidavimo darbui tarp
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šaulio dalyse ir dažnai matome, kad jis įpareigoja Tė- damas didelį džiaugsmą, kurį suteikė visai raupsuotų 
vą Hudsoną kaip jo palikto turto dalintoją neturčiams jų salai, 
ir skurdžiams, kad imtų jo turto įdėlį ir išdalintų lab
daringiems tikslams.

Skaitytojams įdomu žinoti, kad Brolis Juozapas 
Dutton labai mylėjo šventąsias vietas Palestinoje ir bu
vo kryžeivijos ne vien narys, bet ir pramotorius. Iš pa
liktų jo laiškų matyti, kad dažnai susirašinėjo su Tė
vu Godfrey Schillingu, O. F. M., kurs per ilgus metus 
vedė Šventosios Žemės komisarijatą Jungtinėse Vals
tybėse ir buvo Šventojo Karsto kalno įkūrėjas (fouh- 
der of Mt. St. Sepulchre).

PAVYZDINGAS PILIETIS
Jei brolis Juozapas Dutton buvo uolusis ir atsi

davęs vienuolis, tuo pačiu jis buvo ištikimas ir pavyz
dingas pilietis.

Nepraėjo nė viena diena, kurią Brolis Juozapas 
Dutton nebūtų iškilmiai iškėlęs Jungtinių Valstybių vė
liavos viršum Moloką jo raupsuotųjų sodybos, ir tas vė
liavas jis kas metais gaudavo iš Respublikos Didžiosios 
Armijos, kuriai jis pats priklausė.

Dramatiškas įvykis, kurs įrodo, kaip Brolis Juo
zapas Dutton ryždavosi teikti džiaugsmo nelaimingųjų 
raupsuotųjų širdims, ir tuo pačiu stengėsi jiems duoti 
gražaus įspūdžio apie didenybę Jungtinių Valstybių, 
kurių dalis dabar yra ir Hawaii, kuomet Jungtinių 
Valstybių laivynas pasirodė apie Hawaii Atlantiko 
vandenyne.

Dažinojęs, kad laivynas atplaukia į Honolulu, Bro
lis Juozapas Dutton padarė nepaprasto ir didelio įspū
džio tarp valdžios valdininkų su ta pasekme, kad anu- 
metinis prezidentas Teodoras Rooseveltas įsakė, kad 
laivynas plauktų pro Moloką jo salą. Neabejotina, kad 
tai buvo šaunus ir vaizdingas reginys, apie kurį Brolis 
Juozapas Dutton rašė daug laiškų, iš kurių vienas bu-J tis į jį nekaip už jį”.
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vakarienės, kur visi jautė
si kaip “viena, didi, links
ma šeima”. - -

Kaip aš didžiavausi e- 
sant lietuvaitė; kokios kil
nios mintys supo mane ir 
aš jaučiausi tokia didelė— 
nors kitos reprezentuotos 
šalys už Lietuvą yra dides
nės; bet tai lietuviškas 
kraujas degė manyje ir lie
tuvaitės širdis smarkiai 
plakė.

Ilgai, ilgai šis įspūdis pa
siliks mano, mintyje, šis 
jausmas mano širdyje, —o 
lietuvybė pasiliks amžinai.

Helena Bandžiūtė.

Kovo 21 d., š. m. Nekalto 
Prasidėjimo P. M. merginų 
draugija surengė “Bingo” 
vakarą. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Dovanos 
buvo labai gražios ir įvai
rios. Ūpas linksmas. Tikiu, 
kad šis vakarėlis atneš 
gražaus pelno.
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Šv. Elzbietos moterų 
draugija rengia vaidinimo 
vakarą. Dramos skyriaus 
mokytoja, Alena Bandžiū
tė turi parinkus — gavė
nios laikui labai tinkamą, 
keturių aktų dramą: “Pa
tricija, nežinomoji kanki
nė”. Šioje dramoje vaidins 
apie dvidešimts merginų. 
Veikalas labai įdomus. Tad 
moterys kviečia visus atsi
lankyti bal. 10, 1938, 6:30 
vai. vakare.

Kiekvieną pirmadienį, 
Šv. Kazimiero parap. sve
tainėje yra “Bingo” paren
gimai. Žmonių atsilanko 
gana skaitlingai ne vien 
lietuvių, bet prancūzų bei 
anglų, šių parengimų pel
nas skiriamas “naujos kle
bonijos” pastatymui, bei 
papuošimui bažnyčios al
torių. Excelsior

LAWRENCE, MASS.
Kas penktadienį, Mote

rų Sąjungos kuopa, para
pijos svetainėje rengia 
“Beano”. Visą pelną skiria 
mūsų parapijos Seserims 
Pranciškietėms.

SAULOLYDIS
Nors Brolis Juozapas Dutton niekada neužsikrė

tė raupsais, kurie palietė Tėvą Damieną, visgi būdavo 
tokis laikas, kuomet jis pats tikėjo, kad baisi liga lim
pa ir prie jo paties kūno.

Tačiau, tai buvo Dievo tokia valia, kad Brolis Juo
zapas Dutton ilgai gyventų ir darbuotųsi: dar per 41 

Į metus. Tik tada, staiga artėjo jo gyvenimo pabaiga. Ir 
štai vieną dieną saulei nusileidžiant, kuomet leido že- 

■ myn vėliavą, jis perkrito žemėn. Jis susirgo pneumoni
ja, ir nors jo gyvybė laikėsi jo sename nusilpusiame kū
ne dar per visą aštuonioliką mėnesių, jis buvo per silp
nas atgauti sveikatą.

Tai buvo jo troškimas mirti Molokajo raupsuotų
jų kolonijoje, kurios niekada neapleido nuo tos dienos, 
kada atvyko į ją. Taip mirti nebuvo jam leista. Jo pa
dėtis reikalavo ypatingos priežiūros, kurios čia nebuvo 
galima teikti, ir jis buvo nukeltas į ligoninę Honolulo- 
je, kur jį gerbtinai priėmė Šv. Pranciškaus Trečiojo Or
dino Seserys. Savo gyvenime būdamas to Ordino uo
lusis narys, jis taip pat to Ordino dvasioje atsidavusiai 
darbavosi Molokajo raupsuotųjų saloje.

Kovo 26 dieną, 1931 metais, Brolis Juozapas Dut
ton priėmė paskutinius sakramentus ir amžinu miegu 
užmigo Viešpatyje. Jei būtų gyvenęs dar vieną mėnesį, 
jam būtų sukakę lygiai 88 metai amžiaus. Nūngi, jo 
darbai buvo baigti; jis vykdė nepaprastą ir didelę at
gailą; jis, kaip keletas iš daugelio, ištikimai tarnavo 
Dievui; jis niekada nežvelgė atgal!

Tūkstantinės maldos aukotos po visą pasaulį už jo 
sielos amžinąjį atsilsį, bet kaip vieną kartą garsusis 
dvasininkas kad išsitarė: “Mums labiau reikėtų mels-

Tabernakuliumo draugi
jos narės, sekmadieniais 
po pamaldų prie bažnyčios 
priimdinėja aukas gėlėms 
puošimui altorių Velykų 
šventėse. Reikia pastebėti, 
kad mūsų bažnyčia Didžia
jame Ketvirtadienyj kas
met būna puošni. Ją ap
lanko mažiausia 30,000 
žmonių Didžiajame Ketvir
tadienyje.

P-nas Raznauskas, Pa
langoje koplyčios prižiūrė
tojas ir vasarnamio globė
jas, jau trūsia, rengiasi 
vasariniam sezonui, gra
žindamas ir valydamas ta
kelius, pievą ir ežero kran
telius.

Bažnytinis koncertas, 
“Septyni Kristaus žodžiai 
nuo Kryžiaus” įvyks Kris
taus kančios sekmadienį, 
balandžio 3 d. 8-tą vai. va
kare. Parapijos choras, va
dovaujamas Povilo Sako, 
jau pilnai prisirengęs pro
gramai ir dabar, kas šeš
tadienio vakarą, 4:45 iš 
Lawrence radio stoties, 
WLAW, po du žodžiu su
gieda. Gi pačioje koncerto 
dienoje visa programa sy
kiu iš bažnyčios bus trans
liuojama radio stoties, 
WLLH, Lowell„ Mass.

Aušrelė.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbimai “Darbininke” tik
rai verti skaitytoji) paramoa.

Visi skelbkite “Darbininke”.



Antradienis, Kovo 29 d., 1938 DARBININKAS ♦
Stud. Tamulis

ŽVILGSNIS Į AMERIKOS LIE
TUVIŲ JAUNIMO DABARTĮ
Norint gerai pažinti A- 

merikos jaunimą, jo da
bartį, stovį, idealus bei sie
kius, jo padarytą gyveni
me progresą, neužtenka 
pagyventi šiame krašte 
tris mėnesius ir apie jį jau 
rašyti, tas rašynys turės 
būti vienašališkas, reiškia 
arba gerai apie jį atsiliepsi 
arba blogai. Šį klausimą 
gali analizuoti, jį aiškinti 
tik tas, kuris keliolika ar
ba keliasdešimts metų gy
veno lietuvių išeivijoje, ku
ris yra įsigyvenęs į jo dva
sią ir kuris realiomis aki
mis sugeba jį permatyti.

Tačiau lai bus leista man 
Amerikos lietuvių spaudos 
skiltyse patalpinti keletą 
pastabų, kurias leido trum
po mano gyvenimo aplin
kybės pastebėti.

JAUNIMAS TAUTOS 
ŽIEDAS

Jaunimas, kaip yra sako
ma, tai tautos žiedas, tau
tos ateitis ir tikrai, tauta 
neturinti sveiko savo jau
nimo ir nesugebanti jo iš
auklėti savojoj kultūroj, 
neišvengiamai merdi ir 
'žlunga, tai rodo aiškiai 
mums vidurinių amžių is
torija, kada jaunimas tik 
šaukdavo: “duokit mums 
duonos ir reginių”. Nenuo
stabu tad, kad šiandien vi
sos tautos savo jaunimą 
laiko visos tautos likimu ir 
visas galimas jėgas pa
švenčia jaunimo auklėji
mui.

Mūsų tautos neskaitlin-| 
gas, bet aukštos dvasinės 
kultūros jaunimas (nes 
tautinės gyvybės laimėjo
me glūdi ne kiekybėje bet 
kokybėje) yra įsigyvenęs į 
svetimos kultūros įtaką, 
tai reikia pripažinti be jo
kių komentarų, tai aksio
ma kuri yra aiški be jokių 
įrodymų. Tegul bus ne toks 
jau nenusistebėjimo daly
kas, nes yra aišku, kad tai 
laiko ir jaunimo gyvenimo 
aplinkybių reiškinys, per 
kurią yra iškrypęs Ameri-
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Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paea Street

BALTIMORE, MD.

kos lietuvių jaunimas iš 
mūsų bendros lietuvybės 
ideologijos priešinga link
me-

Pastebėjau apystovas 
pagal pajėgas tautinio susi 
pratimo, reikia nenoromis 
konstatuoti kitaip ir būti 
negalėjo, vien dėl to, kad y- 
ra lietuvių, kuriems Lietu
va bei lietuvybė yra sveti
ma.

Būtų nepateisinamas pe- 
simyzmas žemai vertinti 
Amerikos lietuvių jauni
mą, bet lygiai būtų nepa
teisinamas optimyzmas 
jeigu tas jaunimas nurims 
esamoj padėtyj ir, jeigu 
nebus į jį veikiama katali
kiškai - tautine linkme.

Nenoriu savo rašinio tai
kinti didžiumai jaunimui, 
bet kas teko pastebėti ne
galiu praleisti pro šalį ne
iškilęs viešumon tai, kad 
Amerikos laisvėje jauni
mas visai nemato ribų ir 
teko net nugirsti sakant: 
“duokit man dolerių ir ab
soliutinės laisvės” ir tas 
jam sudarys gyvenimo tu 
rinį. Ir tikrai toj neribotoj 
laisvėje, jaunimas daug su
siranda sau progų ja pasi
naudoti bei pasigerėti. Gat
vėje pilna portunistiškos 
spaudos su portnagrafiš- 
komis iliustracijomis ir 
kaip nedori dolerių gaudy
tojai stengiasi pralobti ro
manų, įvairių šlamštų leidi 
mu, tuo gėrisi, tas jam su
teikia džiaugsmą malonu- 

| mą. Kaip gali neigiamai pa
veikti bręstantį jaunimą 
vadinami judami paveiks
lai į kuriuos gali įeiti tik 
pradėjęs šiek tiek suprasti 
kūdikis. Karbojiškos situ
acijos, kruvinos dramos jį 

, padrąsina pražūtingiems 
darbams. Tai kur yra tin
kamos perspektyvos verti- 

; nimas, kur tikras susirūpi- 
. nimas teisėtais jaunimo ir 
tautos reikalais ?

, Jaunuolis lankydamas to- 
. kias dramas, bei naudoda

mas laisvą spaudą griauna 
pamatinį savo gyvenimo 
akmenį — dvasinį gyveni
mą ir amžinai jį pražudo. 
Jis pamina po kojų visa tai 
kas jam pačiam ankščiau 
buvo šventa ir gerbtina. Jis 
savo pačioj jaunatvėje kū
rė pasakų pasaulį, statė 
svajonių rūmus, ilgėjosi

» •

• v

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

it

t

(

WATERBURY, CONN.

3

WeRecommend 
and 

Guarantee

BATCHELDER WHITTBIORE GOAL GO.
> > V

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

♦ ♦ ♦

■

! ^t«€FU€LFOR 
Modern

; ttoMcs
f Į

■ ■ ■ -n ■— ■ ... - — ■■■■« ■■

♦ ♦ ♦

108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tek 1830 SOUth Boston.

A.

GEGUŽĖS-MAY 14 D.,
Kunigų Vienybės ir A. L. R. K. Federacijos Ekskursijos į Eucharistinį 
Kongresą Budapešte ir į Lietuvą, Cunard Linijos laivu — BRTTANIC. 
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 legi joniukų.

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

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

LIEPOS-JULY10., Švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

*

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

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

A

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

gražiųjų rojaus sodų, jo 
skaniųjų vaisių, troško vis 
naujo didingo pasaulio, ku
riame nebūtų dyglių ir aša
rų, vargo ir kančių, skurdo 
ir gyvenimo menkystės, 
visko jis dabar tolinasi, ne
nori daugiau prisiminti ir 
žengia, žengia užrištomis 
akimis į amžiną budugnę iš 
kurios prisikelti nebus jau 
idealų jaunatviškų jėgų 
arba bus jau vėlu.

Pasitaiko siaurai galvo
jančių lietuvių, kurie metą 
tą kaltę jaunimui, sakyda
mi: “aš jo negaliu dabar 
sulaikyti, negaliu jam nu
rodyti ką skaityti ir kur ei
ti, arba panašiai”. Taip, 
kada jis jaučiasi ne nuo ko 
nepriklausomas, tada bus 
bergždžias darbas, tada vi
sos pastangos turės suduž
ti, prieš jo nenugalimą į- 
protį.

Gerai sako lietuvių prie
žodis: yra vėlu jau šunis 
lakinti tada, kaip reikia ei
ti medžioti. Taip lygiai yra 
vėlu jau tam jaunimui nu
statyti gyvenimo progra
mą, nustatyti gaires, pra
vesti jam visuotinos doros 
principus, arba įkvėpti tė
vynės meilės jausmus, jei
gu prie to nebuvo einama 
tada, kaip jis buvo lig tas 
medis jaunas, lankstus, ka
da buvo galima jį korek- 
tuoti taip, kaip norėjai.

Jaunimas yra lankstus 
visokioms gyvenimo atmo
sferoms ir todėl, kad iš pri
gimties yra linkęs daugiau 
į blogą, negu į gerą ir jis 
laisvu savo apsisprendimu, 
kadangi jis nėra veikiamas 
lietuvybės ideologijos kry

JAUNIMŲ PROTESTAS
Protestuoja Lietuva, vi

so pasaulio lietuviai, visa 
demokratija prieš Lenki
jos žiaurų, neteisingą šio
mis dienomis ant Lietuvos 
užsipuolimą! Jaunimas 
nei kiek ne mažiau išsiju
dinęs, negu senesnieji. Iš
eivijos jaunimas pasirodo, 
kad ir jis ištikimas lietu
vių tautai — pri jaučia Lie
tuvai sunkioje valandoje 
savo gilaus prisirišimo ir 
tyros meilės darbais. Štai 
kaip lietuviškas katalikiš-

bingasis Šv. Kazimieras iš
klausys lietuvių maldų — 
jis neleis priešams pražu
dyti ir jojo ir mūsų tėvelių 
gimtinę tėvynę, mūs gra
žiąją, mūs brangiąją Lie
tuvą! Lyra

LIETUVOS VYČIŲ 
DĖMESIUI

Ryšium su neprašalintu 
pavojum Lietuvos nepri
klausomybei, Lietuvos Vy
čių visos kuopos prašomos 
aktyviai dalyvauti savo a- 
pylinkėse rengiamuose 
protesto susirinkimuose, 

s pasitarimuose 
ir veikloje Lietuvos nepri
klausomybei ir lietuvių 
tautos garbei apsaugoti.

A. J. Mažeika,
L. Vyčių Centro Pirm.

kas jaunimas Waterbury Į įvairiuose 
pavyzdingai protestuoja.

Sekmadienį, kovo 20, įvy
ko “Jaunimo Šventė” — 
metinės Šv. Kazimiero 
šventės iškilmės. Dalyvavo 
abu Šv. Juozapo parap. 
chorai, Vyčiai ir Studentai 
Išklausė Šv. Mišias (kurias 
atnašavo kun. klebonas J. 
Valantiejus, o pamokslą 
pasakė misijonierius kun.
J. Kidykas iš Lietuvos) ir 
priėmė Šv. Komuniją “in 
corpore”. Jausmingas vy
rų choro giedojimas bei 
reikšmingos lietuviškos 
giesmės — “Kelk, o Dieve” 
(Žilevičiaus) ir “Giesmė į 
Šv. Kazimierą (Aleksio) 
žadino klausytojų Dievo ir 
Tėvynės meilės jausmus. 
Graudžios ašaros ne vie
nam skruostais nuriedėjo.

Po bažnytinių iškilmių 
visi susirinko į mokyklos 
Auditorium pusryčiams. 
Prieš maldą griausmingai 
sudainuota Lietuvos ir Vy
čių himnai. Kalbėjo visa ei
lė ir įžymesnių ir naujes
nių kalbėtojų (Kun. E. 
Gradeckis, komp. A. Alek
sis, Kun. J. Kidykas, S. J., 
M. Andrikiutė, J. Rauga- 
lis, A. Kanapkienė, P. Ber
notas, J. Vilčiauskas, M. 

i Adomaitė, J. Janušas) ir 
kiti. Kalbos buvo gyvos, 
jautrios, patrijotiškos. Mu- 

, zikalę programos dalį gra
žiai išpildė sesutės Lušy- 
tės - duetas; jaunutė D. 
Markevičiūtė, solo, ir A. 

i Ulinskas su A. Markevičių 
— duetas.

Rengėjai nuoširdžiai dė- 
kuoja Šv. Jėzaus Vardo na
riams už gražų prie stalų 
patarnavimą ir maloniai p.
K. Jesaitienei už gardžią 
kavutę.

Ei pasauli! Jaunieji Lie
tuviai tikri Dievo ir Tėvy-

Lietuvoj Laukiama Atvyks
tant L. Vyčių Ekskursijos
Lietuvoj šiemet didelių 

iškilmių metai. Įvairios iš
kilmės tęsis iki pat rudens. 
Tose iškilmėse dalyvauti iš 
užsienio plauks tūkstančiai 
lietuvių. L. Vyčiai gegužės 
21 d. rengia didelę ekskur
siją į Lietuvą olandų lini
jos didžiausiu ir moder
niausiu laivu Nieuw Ams- 
terdam.

Su šia ekskursija važiuo
ja ne tik vyčiai, bet dauj 
ir pašaliečių. Vykti su šk 
ekskursija užsiregistravę 
iš įvairiausių Amerikoj 
vietų, būtent: Brooklyno 
New Yorko, Detroito, Chi 
cagos, Kenosha, Hartfor 
do, Waterbury, Clevelan 
do, Philadelphijos, Kansas 
City, ir t.t. ir t.t.. Tad ši ek 
skursija bus linksma, pa 
togi, greita, gausinga.

Ši ekskursija labai lau 
kiama Lietuvoj. Jos ypa 
tingai laukia Lietuvos pa 
vasarininkai, kurie laba 
gyvai rengiasi savo pubi 
liejiniam kongresui birže 
lio 28—29 d. dš Kaune. Ta 
bus didžiausias organizuo 
to jaunimo suplaukimas 
įvyks didžiulė dainų šven 
tė, sporto olimpijada ir t.t 
L. Vyčiai visose tose iškil 
mėse dalyvaus ir bus Pa 
vasarininkų globojami.

Visi tie, kurie mano šį pa 
vasarį vykti į Lietuvą i 
norėtų prisidėti prie šio 
jaunimo ekskursijos, kvie 
čiami be atidėliojimo krei 
ptis į ekskursijos vedėj: 
A. Mažeiką, 145 Taylor St 
Brooklyn, N. Y. arba i 
“Darbininko” Laivakorčii 
Agentūrą.
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jaunatvėj, jaunimas turė
jęs kilnius užsimojimus ir 
pakrypęs opurtunizmui, 
pasidavęs nenugalimai šio 
moderniojo gyvenimo epo
chai, nesugeba jau pakilti 
aukščiau viso to ir išnau
doti taip brangios vieną 
kartą jam skirtos šypsan
čios žavėsiu jaunatvės. Jis 
neįvertina tų savo galin
gų jaunatviškų jėgų ir jis 
panaudoja ne entuziastiš
kiems užsimojimams, ne i- 
dealo meilei, ne kūrybi
niam darbui, altruistiš
kiems polinkiams. Jis neį
sisąmonina tinkamai, ko
kia yra tikra jaunatvės i- 
dealizmo esmė.

į ’ X<k

“Jaunatvė, sako F. A. O- 
uillermet, tai amžius, ku
riame atsiskleidžia bery- 
biai akiračiai, paauksuoti 
tekančios gyvenimo saulės 
šviesa, žadančia ilgai pa
tverti; tai amžius, kuriame 
viskas yra įdvasinta pava
sario žavėsiu ir kuriame 
gyvenimo tamprumas pasi
reiškia gyvomis spalvo
mis; tai amžius kilnių en
tuziazmų, didingų užsimo
jimų ir duosnių aspiracijų, 
kai dvasia atsiveria didžio
sioms idėjoms, širdis — 
didvyriškiems jausmams, 
valia — pastangoms, ko
vai ; tai pagaliau amžius, 
kuriame jaučiamas neiš
vengiamas reikalas žengti 
pirmyn, veikti, kilti, kurti, 
atsidėti pasiaukoti”.

Iš tikrųjų tai yra dvasios 
jaunatvės charakteristika, 
kuri turi savo pagrindą 
jaunatvėje suprastoj pras
mėj. Jaunimas turi entu
ziastiškai susižavėti, bei

I
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ptimi, nėra kontroliuoja
mas .pakrypsta į Amerikos 
kultūros bei civilizacijos,
nuodijančius jaunuomenės 
dvasią bei idealus, dechris-

'/ •tianizaciją, pakrypsta į 
vingiuotą, erškėčiais nu
klotą gyvenimo kelią.

atsidėti visam tam kas yra
tikra, gera, gražu, kilnu ir
šventa.

dėl idealo meilės, niekados 
negalės savo gyvenime su
kurti nieko žymaus, nes jis 
negali subręsti didiesiems

Ir jei kadaise visai teisin- 
gyvenimo žygiams, 
gai buvo pasakęs prezi
dentas Roosevelt’as (kur 
tai teko skaityti), kad 
žmogus, neturįs gilios pa
garbos idealui, yra be ver
tės, tai kaip vertinti tai ir 
kaip pasitikėti ateitimi 
jaunuomenės, kuri neturi 
idealo ir kuri nesugeba dėl 
jo sielotis, juoju gyventi, 
jam pasiaukoti.

Lietuvos idealogija stato 
būtiną reikalą, kad jauni
mas būtų jungiamas stip
riais, katalikybės ir lietu
vybės saitais, reiškia, auk
šta dvasine kultūra ir tė
vynės meile, iš ko vėliau 
seka savaime produktingo- 
jo darbo vaisiai.

Atėjo laikas pareikalauti i nės Vyčiai. Jie gins Tautą 
iš savojo jaunimo griežtes-ir Bažnyčią! Lietuvos pat- 
nio idealizmo nusistatymo, ronas, o ypatingai lietuviš- 
nes kitaip gręsia lietuvy-; ko jo jaunimo globėjas gar
bei ištyžimas ir nuolatinis -
kompromitavimas tiek nuo 
lietuvių, tiek nuo kitatau
čių. Reikalas pakelti lietu
vybės susipratimą tarp; 
jaunimo yra tad labai aiš
kus ir šaukte šaukiasi rim
to susirūpinimo, nes lietu- 
viskas jaunimas perdaug
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jau atsiduoda mūsų visuo
menės nerangumu ir palai
dumu. Kas daryti, kad jis 
galėtų būt pakeltas, bent 
tam tikrame laipsnyje arti
miausioje ateityje, laiko 
bėgyje pasistengsiu pana
grinėti.

Keliaukite į Lietuva
H0LLAND-AMER1CA

ŠVENTAS DIEVE, 656 puslapiai, juodi, tikros o- 
dos ir minkšti viršeliai, apvalūs kampai, 
auksuoti tikru auksu kraštai ...............  $3.00

JĖZAU, PAS MANE APTEIKI, specialė vaiku
čiams maldaknygė, ihažo formato, juodi, ti
kros odos ir minkšti viršeliai; apvalūs kam
pai, auksuoti tikru auksu kraštai ................ $1.25 

JĖZAU PAS MANE ATEIKI, juodi gausiai auk
suoti odos imitacijos viršeliai...........................40

VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, 
šilkinės popieros, odos imitacijos viršelis $1.30 

PULKIM ANT KELIŲ, juodi, odos apdarai...... $2.50 
Užsakyinūs ir money orderį siųskite:

Patogūs, greiti ir Svarūs laivai. Į 
Lietuvą važiuojant labai paranka 
yra važiuoti Šia linija.

Laivai išplaukia iŠ New Yorko 
• 1938 m.:

KOTTERDAM _____  Balandžio 9
VOLKNDAM ____ Balandžio 2S
STATENDAM ___  Balandžio »
VEENDAM .........  Geguži 7
NEW AMSTERDAM Gegužės 21
VOLENDAM __  Gegužės 28
Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsą autorizuotus a- 

gentns arba |

Ir tas, kas būdamas jau
nas, neturėjo aukštų idea
lų, ištikrųjų niekados nėra 
buvęs jaunas psichologine 
žodžio prasme. Ir jaunimas 
neturėjęs drąsios iniciatyKaip ankščiau esu minė

jęs, savo pačioj žydinčioj vos ir plataus* «’• užsimojimo
r*

366 W. Broadway,.
DARBININKAS

So. Boston, Mass.
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GALINGIAUSIU GINKLU 
GINKIME LIETUVĄ

nome. Tą patį darydavo ir 
senovėje žydai. Kuomet jie 
pamatydavo, kad jiems 
gręsia pavojus, arba kuo
met jau patekdavo nelais
vėn, jų tarpe atsirasdavo 
pranašų, kurie kaip šių 
dienų misijonieriai, skelb
davo žydų tautai atgailą, 
grįžimą prie Dievo. Gi Die
vas dažnai stebuklingu bū
du išgelbėdavi iš nelaisvės.

Tad ir mes lietuviai nebi
jokime. Jeigu tik mes būsi
me geruose santykiuose su 
Dievu, tad jokia, kad ir 
žiauriausia priespauda mū
sų tautos nepasmaugs. 
Kaip tuos santykius palai
kyti, nematau reikalo aiš
kinti, nes misijonierius tą 
viską gerai išaiškino.

MISIJONIERIAUS 
PATARIMAS

Tik vieną svarbų dalyką 
norėčiau priminti, kurį 
mums misijonierius pata
rė, kad mes tą patarimą 
vykdintume. Tai yra tas,

i kad dalyvaudami bendrose 
pamaldose, kad garsiai 
tarti, arba giedoti giesmių 
žodžius. Tas patarimas y-

mes pamatysime?
Žydai buvo Dievo išrink-! 

ta tauta, kad per ją užsilai
kytų šiame pasaulyje su
pratimas ir žinia apie vie
ną tikrąjį Dievą. Jie per 
kelis sykius buvo patekę, 
tai vienos, tai kitos tautos 
nelaisvėn, vergijon.

VERGIJA
Pirma vergija, kurion žy

dai patekę, buvo Egipto 
vergija, kuri buvo neapsa
komai sunki. Kita, kurion! 
jie buvo patekę buvo asy- 
rų vergija. Vėliaus buvo 
patekę Babilionijos vergi
jon. Kiekvieną sykį, tas į- 
vykdavo, kuomet žydai ne
bepajėgdavo apginti savo 
laisvės, kada jie pradėdavo 
nutolti nuo tikėjimo į Die
vą ir pradėdavo garbinti 
stabmeldiškus stabus. Jie 
lygiai, kaip ir stabmeldžiai
pradėdavo garbinti jėgą, ra begalo svarbus ir jį mes

Nuo kovo 6 iki 20, Cam
bridge tęsėsi misijos, ku
rias pirmą savaitę, Tėvas 
P. Aukštikalnis, S. J. skel
bė, moterims, o antrą vy
rams. Žmonės skaitlingai 
jas lankė.

Misijonierius skelbė ir 
aiškino laisvės, lygybės, 
brolybės, demokratybės*ir 
meilės principus, kurie pa
eina iš Dieviškojo krikščio
nybės mokslo, kurį bemaž 
prieš 2 tūkstančius metų 
paskelbė pasauliui Kristus, Į 
ir per visą tą laiką iki šiol! 
tą moksą Jo įsteigta drau
gija Kat. Bažnyčia, išlaikė 
pilnoje čielybėje nesudar
kytą visokių klaidų.
LAISVĖ:, lygybė, bro

lybė:
Iš misijonieriaus pamo

kinimų kiekvienas lengvai 
galėjo suprasti ir įsitikinti, 
kad individualė, arba žmo-‘ 
nių grupių — tautų tarpe:! Pradėdavo labiaus pasiti- turėtume vykdinti, nes tas 
laisvė, lygybė, brolybė, į kėti ginklu ir savo jėgomis, žadina entuziazmą ir gaivi- 
meilė toliais egzistuoja, ko-i o ne Dievo pagelba. Tas ži- na mumyse energiją, 
liai žmonės laikosi irgyve-!noma nusilpnindavo juose
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na pagal Kristaus mokslo! tautinę dvasią, 
nurodytų principų. Kaip tautinė dvasia 
tik žmonės nuo tų principų 
nutolsta arba juos pamirš
ta, tada dingsta juose su
pratimas apie laisvę, lygy
bę ir brolybę, meilę, o vie
ton to viso užviešpatauja 
jėgos garbinimas. Tai yra 
kas galingesnis, tas turi 
tiktai teisę būti laisvas, o 
kas silpnesnis, tąsi jau ne
turi teisės laisve naudotis. 
Tą viską šiandien matome 
iš tarptautinių įvykių.

Iš gerb. misijonieriaus 
pamokinimų mes galime 
daug ko gero pasimokinti, 
tik reikia jo mintis pastu
dijuoti ir gerai suprasti. 
Pavyzdžiui kuomet mūsų 
tėvynėje Lietuvai dabarti-i 
niu momentu gręsia rimtas 
pavojus netekti laisvės — 
nepriklausomybės, dauge
lis dėlto gali likti apimti! 
bevilties, nusiminimo ir ga
li pamanyti, kad su neteki-1 
mu nepriklausomybės, am-i 
žinai gali dingti proga at
gauti, kada nors laisvę. Ta- 
čiaus tokis sąprotavimas 
visais atžvilgiais būtų klai
dingas.

Pavyzdžiui, jeigu mes pa
žvelgsime nors trumpai į 
žydų tautos istoriją, ir ką

tada ir geriausi ginklai ma
žai ką bereiškia.
TIKĖJIMAS IR TAUTY
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Boston, Mass.

There :s xn authorized Iron Fireman dealer in every principai city 
who is available for consultation with home owners, buildina and 
estete managers. engineers, architects, manufacrurers. or anyone 
who buys fuel to operate heating or power plants from domestic 

size up to boilers developing 500 h.o

you really
firing eguipment and
this kind of service

eractly where wanted. Al 
the šame time, the inher- 
ent evenness with svhich 
coal gives oS its heat re- 
mains 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 importam advantages not 
shared by others in anything likę 
a comparable degree; i.e., uniform- 
ity and economy.

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

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

• 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 exhausting 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 
dirty and its firing required ar- 
duous labor. Now both of these 
disadvantages have been done 
away with.

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

Automatic instruments Tegulate 
■' - fire and hold temperatures

Man prisimena vienas da- 
o kuomet lykas iš praeities. Kuomet 
nusilpsta, 18 metais buvo renkami 

parašai po peticija, kad 
Jung. Valstybės pripažin
tų Lietuvos nepriklauso
mybę. Aš tada gyvenau 
Maine valstybėje. Tenai 
buvo Kolegija į kurią taip
gi sumanėm nueiti ir su
rinkti profesorių ir studen
tų parašus. Gavę kolegijos 
valdybos leidimą, nuėjom 
laike pietų į valgomąją sa
lę, kur susirenka visi stu
dentai pietauti, kad surin
kti jų parašus.

Susirinko keli šimtai stu
dentų. Vienas tuoj pasisto
jo aukščiau ir davė ženklą, 
kad sustotų. Visi sustoja ir 
pradeda ralioti, kad net 
sienos dreba. Paskui pa
klausiau vieno studento, 
kodėl jie tą daro. Tai man 
paaiškino, kad jie tą daro 
sveikatos - hygienos dėliai, 
nes, girdi, rėkaujant susi
judina širdies ir plaučių 
muskulai. Tada pradeda 
kraujas geriaus pulsuoti ir 
tokiu būdu geriaus virški
na maistą.

Tikiu, kad tas yra tiesa, 
nes patsai tą daug sykių 
patyriau. Kuomet kartais 
jaučiuos lig nesmagus, lig 
ko trūksta, tada pradedu 
rėkauti, dainuoti, arba gie
doti. Tada tuoj jaučiu at
mainą; tuoj pasidaro sma- 

energija atsigaivi-

Koliai tikėjimas tautoje 
yra tvirtas, toliai ir tauti
nė dvasia joje yra tvirta ir 

j jokia priespauda nepajėgs 
i tos tautos pasmaugti.

Daleiskime, kad mes vi
si Amerikoje gyvenantieji 

j lietuviai jau šiandien būtu
me virtę bedieviai, laisva
maniai, kaip daugelis mūsų 

j brolių, kad liko. Ar mano
te, kad mes turėtume da
bar nors vieną bažnyčią, 
kur mes girdime savo gim
toje kalboje Dievo žodi 
skelbiant, arba nors vieną 
mokyklą, kur lietuvių vai
kai gauna progos išmokti 
lietuvių kalbos ir rašybos? 
Aišku, kad ne. Mes mato
me, kad laisvamaniai - be
dieviai visoje Amerikoje 
neturi nei vienos lietuviš
kos mokyklos.

Tad jeigu norime palai
kyti savyje tvirtą tautinę 
dvasią, palaikykime savy
je gerus santykius su Die 
vu, kuriuos per šias misi 
jas atgaivinome ir pageri
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BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

gu. 
na; protas geriaus veikia. 
Tad giedot, ar garsiai kal
bėt nėra jokio pavojaus, 
nes tas dar sveikatą susti
prina.

PALAIMINTI, KURIE 
KLAUSO

Kovo 20, buvo skaityta 
Evangelija, kurioje sako
ma, kad Kristui kalbant į 
minią žmonių viena mote
ris dideliu balsu sušuko: 
“Palaiminta yščia, kuri ta
ve nešiojo ir krūtis, kurias 
žindai”. Gi Kristus ją už 
tai pagyrė, tardamas: “Pa
laiminti, kurie klauso Die
vo žodžio ir laiko jį savo 
širdyje”. Jis jos nebarė už 
rėkavimą, bet pagyrė, nes 
ji garsino visai miniai Jo 
Dievystę.

Kitoje Evangelijoje yra 
pasakyta apie aklą žmogų, 
kurs sužinojęs apie Kris
taus ėjmą Kurį sekė didelė 
žmonių mnik, šaukė viso
mis pajėgomis: “Kristau

BOLERIAMS KŪRENTI AUTOMATIŠKA MAŠINA
Šiandien nebereikalinga žmogui stovėti prie bolierio 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 
Waip 25% anglių.

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

834 Mass. Avė.,
Tel. HIGhlands 1920

Dovydo Sūnau pasigailėk 
manęs!” Minia jį draudė, 
kad jis nerėkautų. Kristus 
tarytum jo išsyk ir negir
dėjo. 0 žmogelis dar labiau 
šaukė. Kristus sustojęs jį 
išklauso ir pagydo, nes tas 
žmogus parodė savo tvirtą 
tikėjimą.•

Tad ir mes lietuviai ypač 
šiais laikais parodykime 
savo galingą ir tvirtą tikė
jimą, kuomet mūsų tėvy
nėj gręsia pavojus būti len
kų pavergtai. Nesibijokime 
sušukti didžiu ir galingu 
balsu, kad mus išgirstų 
plačios minios, visas pa
saulis. Jėzau Dovydo Sū
nau pasigailėk mūsų, mūsų 
tėvynės Lietuvos, kad ji 
nepatektų į lenkų barbarų 
vergiją, kurie jau dalį mū
sų tėvynės užgrobę, žiau
riausiai ją persekioja!

Kristus yra galingas. Jis 
mus išgirs ir mūsų šauks
mo išklausys. Galingiausi 
priešų ginklai mus neį
veiks, jeigu Jis tik bus su 
mumis.’'*

Pavasaris Lietuvoje
Amerikos lietuviai, kurie 

nuolat svajojo ir planavo 
aplankyti savo senąjį gim
tinį kraštą, dabar turi pui
kiausią progą to pasiekti, 
prisidėdami prie Amerikos 
Lietuvių Ekskursijos į Lie
tuvą, kuri išplauks iš New 
Yorko gegužės 5 d., 1938 
m., populiariu Hapag gar
laiviu NEW YORK.

Pavasario laikas žavė- 
jančioje gamtos grožybė
mis Lietuvoje yra malo
niausiu momentu susitiki
mui su giminėmis ir drau
gais.

Žydinti sodai, žaliuojan
čios pievos ir pakalnės, gė
lėse ir žaliumynuose pa
skendę, linksmumu patvy- 
nę kaimai, pažangūs mo
derniški miestai, visa Lie
tuvos gamta masina ir 
traukia savo sūnus, dukte-

asmenis aplankyti? Ar cialiai parašyta vyrams, 
niekuomet nejautėte noro Ji atspausdinta ant šilki- 
vėl pavaikščioti tais pažįs -nės labai plonos popieros, 
tarnais takais ir atgaivin
ti tuos malonius prisimini
mus, pergyventus gimti
niame krašte? Ar niekuo
met nepamanėte, kad jums 
priguli laisvas nuo visokių 
rūpesčių poilsis, tokis po
ilsis, kuris atneštų už jūsų 
investmentą kodidžiausius 
dividendus — sveikatą ir 
laimę.

Jei taip, jei jūsų širdis 
ilgisi senosios tėvynės Lie
tuvos, prisidėkite prie mū
sų 1938 metų Pavasarinės 
Ekskursijos ir gėrėkitės 
puikia kelione su pirma va
landa po laivo išplaukimo 
iš uosto.

« YYRAMS TIKRAS 
DŽIAUGSMAS

Šiomis dienomis iš Lietu
ms ir draugus iš užjūrio at- vos gavome maldaknygių 
silankyti į Lietuvą. ? ' “VYRAI BROLIAI”, “Die-

Ar ilgesio valandoje jūs vas Mūsų Gelbėtojas ir Sti-
S. B-tis. nenore jote^jUftis brangius prybFVŠi maldaknygė spe-

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.

GALIMA SKAITYTI IR BE 
AKINIŲ

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.




