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

Vyskupas Ketteleris
l

Kovo 11 d. incidentas 
Administracijos linijoje 
sukrėtė Lietuvą ir visą iš
eiviją, nes jautė Lenkijos 
provokaciją. Iš atėjusių iš 
Lietuvos laikraščių ir ofi
cialių žinių mūsų spėlioji
mai, kad lenkai tyčia pa
aukojo vieną kareivį lyg 
ir pasitvirtina. Dar labiau 
sustiprina spėliojimus, ka
da patys lenkai valdiškuo
se pranešimuose rašo, kad 
taip įvykę dėl to, kad “Len
kijos ir Lietuvos santykiai 
esą nesutvarkyti, ir be to, 
dabartinė abiejų valstybių 
siena labai neaiški”. Ponai, 
lenkai, jeigu Lenkijos-Lie
tuvos santykiai nesutvar
kyti ir siena neaiški, tai 
kas kaltas, ar ne jūs po
nai? Aišku, kad taip. San
tykiai būtų buvę sutvarky
ti ir abiejų valstybių siena 
buvo aiški pasirašius Su
valkų sutartį, kurios len
kai dabar nenori ne tik pri
siminti, bet tiesiog išsi
ginti. Štai So. Bostono su
lenkėjusių lietuvių reda
guojamas lenkų dienraštis 
rašo, kad jokios Suvalkų 
sutarties nesą, ir kad Len
kijos valdžia nėra davus 
niekam įgaliojimo tokią 
sutartį pasirašyti. Tai gry
nas melas. Ponai lenkai te- 
pasiteirauja savo pasiunti
nybėje Washingtone ir su
žinos, kad Suvalkų sutartį 
pasirašė Lenkijos įgalioti 
atstovai.

Lietuviai ir dabar netiki, 
kad lenkai susitarę ir pa
sirašę sutartį su Lietuva 
nepadarys naujo smurto, 
panašų į Želigowskio, ku
ris turėjęs Pilsudskio įga
liojimą.

Lietuvos-Lenkijos Susisie
kimas Atidalytas

VVashington, D. C. — Ko
vo 29 d. žiniomis iš Kauno, 
Augustavo konferencijos 
pasekmėje susisiekimas 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos 
paštu, telefonu ir telegra
fu pradedamas trisdešimts 
pirmą kovo; geležinkeliu 
balandžio devintą.

Lietuvos Pasiuntinybė

Darbininkai Laimėjo 
Streiką

Cornwall, Kanada, kovo 
31, — Canadian Cotton 
tekstilės darbininkai lai
mėję streiką sugrįžo į dar
bą. Darbininkai išreikala
vo kompanijos pripažinti 
jų uniją ir tik unijos dar
bininkai tebus priimami į 
darbą.

Daug Sužeista Streikierių 
Susirėmime

Belvidere, III., kovo 31,— 
National Sewing Machine 
kompanijos darbininkai iš
ėjo į streiką, reikalaudami 
sau teisingo atlyginimo. 
Streikieriai apstoję saugo
jo dirbtuvę. Kada policija 
pareikalavo, kad jie pralei
stų tuos, kurie nori eiti į 
dirbtuvę dirbti, kilo dide
lis susirėmimas tarp polici
jos ir streikierių. Keletas 
sunkiai sužeista, kiti leng
viau.

Ministerių Kabinetas 
Rezignavo

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAITEL. SOUth Boston 2680

Vytautas Didysis prie Naugardo. Naujasis lietuvių dailininko Mackevičiaus pavekslas, kurį įsigijo Karo Muziejus Kaune.

Aliejaus Užgrobimui

Vokietija Reikalauja Ple- 
bescito Čekoslovakijoje
Berlynas, Vokietija, ko

vo 31 d. — Nežiūrint to, 
kad Čekoslovakijos minis
tras pirmininkas Hodza 
užtikrino, kad vyriausybė 
suteikia platesnias teises 
vokiečiams, gyvenantiems 
Čekoslovakijoje, naciai į- 
spėja čekoslovakus ir rei
kalauja, kad Čekoslovaki
joje gyvenantiems vokie
čiams duotų autonomiją.

Nacių spauda reikalauja, 
kad Čekoslovakijos val
džia priimtų . Anglijos lor
do Buxtono pasiūlymą pa
daryti balsavimus, kuriuo 
tos valstybės naciai pasi
sakytų 1. Ar jie nori pasi
likti tokiame stovyje kaip 
dabar; 2. Ar jie nori atsi
mesti nuo Čekoslovakijos 
ir prisidėt prie Vokietijos; 
3. Ar jie nori būti Čekoslo
vakijos valdžioje, jeigu 
jiems duotų autonomiją.

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per

Bucharestas, Rumunija, 
Kovo 31 d. — Patriarcha 
Miron Cristea vakar įteikė 
karaliui Karoliui ministe
rių kabineto atsistatydini
mo raštą. Karalius atsista
tydinimą priėmė ir tam pa
čiam premierui pavedė su
daryti naują kabinetą. 
Premieras Miron Cristea 
tą pačią dieną sudarė nau
ją kabinetą. Naujas kabi
netas esąs nepartijinis. 
Naujas kabinetas tuojau 
išleido dekretą, kuriuo pa
naikina visas politines par
tijas arba organizacijas. 
Visoje šalyje smarkus ju
dėjimas. Nauja vyriausy
bė skaitoma pro-vokiška.

Hitleris Užimsiąs Vengriją 
Į15 Dieną

Berlynas, Vokietija, ko
vo 31 d.— Pranešama, kad 
Vokietijos diktatorius Hit
leris užsimoja dabar pir
miausia užimti Vengriją. 
Diplomatai sako, kad Ven
grijos užgrobimas įvyksiąs 
laike 15 dienų, o ilgiausia 
trijų savaičių.

DARBININKO
laivakorčių;

Lapelius Platinti Galima 
Laisvai

Meksika, kovo 31, — A- merika 
merikos ambasadorius Jo- 
sephus Daniels. įteikė Mek
sikos valdžiai protestą 
prieš aliejaus kompanijų 
užgrobimą. Meksikos val
džia neseniai užgrobė 17 
aliejaus laukų, kuriuos 
valdė Anglijos ir Ameri
kos kompanijos. Amerika 
pareikalavo, kad kompa
nijoms būtų atlyginta. 
Meksikos valdžia mano iš
leisti paskolos bonus, kad 
sukėlus 20 milijonų dole
rių, kuriais būtų galima 
atlyginti aliejaus kompa
nijoms. Meksika yra gana 
susirūpinus, nes kada už
grobė aliejaus laukus, A-
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tuojau atsisakė 
pirkti sidabrą ir kasyklų 
darbai visai sumažėjo; 
daug Meksikos darbinin
kų liko bedarbo. Toliau, 
daugiausia aliejaus išpirk
davo Amerika ir Anglija, 
o kada Meksika užėmė val
dyti, tos šalys^ nebeperka 
aliejaus, ir Meksika dabar 
turėdama aliejaus laukus, 
neturi kur aliejaus dėti; 
dar neturi kas jį perka. Ja
ponija veda derybas, bet 
tuo tarpu nieko nesutarta.

Tačiau, Meksika nori pa
laikyti draugiškus ryšius 
su Amerika ir rūpinasi, 
kad aliejaus kompanijoms 
būtų atlyginta.

1000 ISPANIJOS RADIKALŲ 
KAREIVIŲ PABĖGO Į 

PRANCŪZIJĄ
go, kad išnešti sveiką kai
lį-

Tarbes, Prancūzija, kovo 
31 — Kada Ispanijos na
cionalistai smarkiai pradė
jo pliekti radikalus (loja
listų rytinėje Java dalyje, 
tai 1000 radikalų karei
vių metę ginklus pabėgo 
per Pyrenees į mažutę
Prancūzijos salą. Radika- dydamas mirė Scrantono 
lai (lojalistai) visai nesi
priešino puolimui, o tik bė-

Mirė Scrantono Vyskupas
Miami Beach, Florida, —

Kovo 31 d. — Čia besigy-

vyskupas T. C. O’Reilly, 
65 m. amžiaus.

LIETUVOS-LENKIJOS DERY
BOS ESĄ VEDAMOS LIETU
VIŲ IR LENKŲ KALBOMIS

Lenkij os Pasiuntinys 
Jau Atvyko į Kauną
ĮTEIKE ĮGALIOJIMUS PREZ

SMETONAI
Kaunas, Lietuva, kovo 31 

d. — Šiandien per radio 
praneša, kad Lenkijos pa
siuntinys, Prancišek Char- 
wat įteikė savo valdžios į- 
galiojimus prez. Antanui 
Smetonai. Lenkijos atsto
vas labai iškilmingai buvo 
Kaune vyriausybės sutik
tas.

Lenkijos pasiuntinybė 
Kaune esą įsikuria Lietu
vos Užsienių Reikalų Mi
nisterijos rūmuose, kur y- 
ra ir Žemės Ūkio bankas.

niui, sąjūdis prieš Lenkiją 
atsinaujino, bet esą užslo
pintas.

Ispanijos Nacionalistai
Baigia Užimti Leridą

Lietuvos Pasiuntinys Iškil
mingai Sutiktas Varšuvoje

J

Varšuva, Lenkija, kovo 
31 d. — Vakar čia atvyko 
Lietuvos pasiuntinys pulk. 
Škirpa. Jo sekretorius, p. 
Kairiūkštis iš vakaro at
vykęs į Varšuvą viską pri
rengęs. Pasiuntinys buvęs 
iškilmingai priimtas. Lie
tuvos pasiuntinybė laiki
nai įrengta Europos vieš
butyje, Varšuvoje.

Kaip tik atidarė Admi
nistracijos liniją, tai iš 
Lenkijos ir Lietuvos daug 
važiavo žmonių vieni su 
kitais pasimatyti, nes per

I

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežius, kovo 
31 d. — Ispanijos naciona
listai, kuriems vadovauja 
gen. Franco, smarkiai puo
la radikalus (lojalistus) 
Leridą mieste. Dalis nacio
nalistų jau Leridoj. Radi
kalai (lojalistai) gavę pa
gelbos iš užsienių atkak-' 
liai ginasi, bet maža vil
ties, kad jie galėtų atšilai-; 
kyti. Lerida miestas yra 
svarbus, nes ten yra san-, 
dėliai amunicijos ir gink-! 
lų. Taigi, matydami, kad 
negalės atsilaikyti, radi
kalai miestą padegė ir san
dėlius išsprogdino. Visuo
se frontuose nacionalistai 
laimi. Radikalai bėga iš Is
panijos į užsienį.

Sovietų Rusijoje Vėl Su* 
šaudė 19 "Išdavikų"

Maskva, Rusija, kovo 31 
d. — Kaip tik tuo pačiu 
laiku, kada Maskvoje ėjo 
byla įžymių komunizmo 
vadų revoliucijonierių, tai 
Kazakstane Stalino bude
liai sušaudė 19 “išdavikų” 
žymių komunistų.

48 Streikieriai Sužeisti 
Riaušėse

Pabėgo 38 Kaliniai Iš 
Kasyklos *

Washington, D. C. — 
Šiomis dienomis J. V. Auk
ščiausias Teismas išspren
dė Griffin, Georgia miesto 
įsakymus, kuriais drau
džia dalinti įvairius lape
lius be policijos leidimo. 
Teismas išsprendė, kad 
lapeliams dalinti nereikia 
policijos leidimo.

Varšuva, Lenkija, kovo 
31 d. — Praneša, kad Lie
tuvos - Lenkijos derybos 
Augustave, Okupuotoje 
Lietuvoje vedamos lietu
vių ir lenkų kalbomis. Lie
tuvos delegacijos pirmi
ninku esąs inž. Tuskanis, 
o Lenkijos — Gwiazdows- 
ki.

Vienna, Austrija, Kovo 
31 d. — Vokietijos dikta
torius Hitleris ir jo propa
gandos ministeris griežtai 
išėjo prieš buvusį Austri-

jos premierą Kurt Schu- 
shcnigg’ą. Jis buvęs areš
tuotas ir dabar jam bus iš
kelta kriminale byla už 
“išdavystę” teisme. Gali
mas dalykas, kad Hitleris 
norės nusikratyti Schu- 
shcnigg’o atimdamas jam 
gyvybę neva “legaliu” ke
liu.

Taigi kaip matome fa
šizmo ir komunizmo reži
mas eina lygiagrečiai. 
Kaip fašistinėje Vokietijo
je, taip komunistinėje Rusi 
joje žudomi politiniai žmo
nės, jeigu tik jie nepučia į 
vieną diktatorių dūdą.

• v

Petros, Tenn. — Kaliniai, 
kurie dirbo anglies kasyk- • v iš
sprogdino ir pasidarę išė
jimą į viršų, kur nebuvo 

>. Dvi-

18 metų vieni kitų pasui- loje vietoje iš.
gę. Abiejų salių zumalis- sprogdino ir pasidarę išė- 
tai vyko j sostines. Lietu- jimą j virš„ k..........
vos žurnalistas p. Kupčiū- sargybinių, pabėgo. Dvi- 
nas nuvykęs j Varšuvą ir dešimts aštuonius iš pabe
ls ten vyksiąs j provinciją gusių surado ir areštavo, 
patirti Lenkijos gyveni- Dešimts dar tebesislapsto 
mą.

Lietuvos Pasiuntinys Var
šuvai Vyko Per Karaliau- V* cių
Kaunas, Lietuva, kovo 31 

d. — Lietuvos pasiuntinys 
p. Škirpa iš Kauno vyko į 
Varšuvą per Karaliaučių. 
Jis nenorėjęs vykti per O- 
kupuotą Lietuvą. Atvykus 
į Kauną Lenkijos pasiunti-

kalnuose.

• •

Detroit, Mich., kovo 31 d. 
— Čia streikuoja Federal 
Screw Works dirbtuvių 
darbininkai. Kompanija 
provokuoja riaušes sam
dydama streiklaužius. Ki
lo dvejos riaušės streiko 
lauke. Susikirto streikie- 

Įriai su streiklaužiais. Įsi- 
i maišė policija. Riaušėse 
j sužeista 35 streikieriai ir 
i simpatizatoriai ir 5 polici
ninkai. Policija pagelbsti 
streiklaužiams eiti į darbą 
ir iš darbo.

Laona, Wis., kovo 31 d.— 
Čia streikuoja CIO darbi
ninkai, o Amerikos Darbo 
Federacijos darbininkai 
to streiko nepripažįsta ir 
dirba. Jau tris kartus tų 
dviejų unijų- darbininkai 
susimušė prie dirbtuvės. 
Policija stovi gerai apgin* 
kluota. Vienose riaušėse 8 
darbininkai sužeisti. Poli- 

: cija keliolika darbininkų 
areštavo. Kaip gaila, kad 
darbininkai nesilaiko vie- 

i nybės. Vieni streikuoja, o 
kiti streiklaužiauja. Dar 
blogiau, kada dviejų darbi
ninkų organizacijų vadai 
provokuoja riaušes.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, balandžio 2 d., 2 vai. po pietų vėl turė

sime progą išgirsti lietuviškų giesmių, kalbų ir prane
šimų programą. Programą išpildys Nashua Lietuvių 
parapijos Radio Grupė, vadovaujant jaunam muzikui 
p. S. Virkauskui. Kalbą pasakys Kun. Dr. A. Bružas, 
parapijos klebonas. Prašome pasukti savo radio rody
klę ant 1120 kilocyckles ir klausytis programos iš 
WCOP radio stoties, Boston, Mass.
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MIRĖ SIMONAS KAVOLIS
Kovo 31 d., 10 vai. ryte, mirė, ilgai sirgęs 

Simonas Kavolis. Jis paėjo iš Vadžgiriu para
pijos. Amerikoje pragyveno 34 metus — Cam
bridge ir So. Bostone. So. Bostone ir šliubavo- 
si. Jis visą laiką gražiai darbavosi katalikų 
visuomenės labui. Nors sirgo kelis metus, bet 
nepaliovė dirbęs — Federacijoje, Šv. Vincen
to draugijoje, LDS ir kitose iki paskutinei sun
kiai ligai. Jis mirė Sakramentais aprūpintas, 
pavyzdingai savo šeimos akyse, savo namuo
se, 440 E. 6th St., 60 metų baigdamas. Paliko 
žmoną Magdaleną (Vaičkiutę), dukterį Oną 
(Koraitienę), sūnų Joną, du broliu ir 3 seseris. 
Laidojamas iškilmingai iš Šv. Petro bažnyčios, 
balandžio 2 d., 9 vai. ryt., Šv. Kryžiaus kapuo
se, Malden, Mass. Visi gailisi Simono ir jo my
limos šeimos. Teilsis Ramybėje. Melskimės už 
ji gyvenantį amžinybėje.

LDS Centras reiškia gilią užuojautą a. a. 
Simono Kavolio šeimai.

Atgarsiai Masinio Susirinkimo
Sekmadienį, kovo 27, š. masinis susirinkimas, ku 

m., 2 vai. po pietų, So. Bos
ton High School Auditori
joje įvyko, vadovybėje vie
tinio Federacijos skyriaus

Tretininkų Susirinkimas
Nepaprastas Laikrodis

MALDOS LAIKAS•:

savaites. 
Gavėnioje 
trokštan- 
Tą dieną,

s

2DARBININKAS

GRABORIAI ‘
' I

teris dainuojant ar giedant 
labai jas giria. Cambrid- 
ge’iaus lietuviams garbė 
turėti tokį chorą savo tar
pe. Kitą dalį programos iš
pildys svečiai solistai iš 
kitų miestelių.

Įžanga maža, tiktai 50 
centų. Visas pelnas skiria
mas baigti mokėti už nau-> 
jai įstatytus Hammond j 
vargonus. Visi džiaugia-! 
mės turėdami savo bažny
čioje naujus vargonus, ku
rių skambūs garsai pade-) 
da mums melstis. Taigi 
mes visi turime rūpintis) 
užbaigti paskutinį centelį' 
už juos mokėti. Visi rūpin-, 
kimės ateiti į šį koncertą,] 
atliksime kilnų darbą, ir] 
išklausę gražių giesmių] 
pakilsime dvasioje.

CHOROspondentė.

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

1Gavėnios laikas, tai vi
sam krikščioniškam pa
sauliui yra pelenais apsi- 
barstymo, t. y. maldos ir 
atgailos metas. Dar labiau 
pasaulis surimtėja savo at
gailavime per paskutinias 
dvi Gavėnios 
Prieš penktą 
sekmadienį yra 
čių šeštadienis.
Katalikų Bažnyčia dengia 
stovylas ir Kryžius meta- 
vonės varsomis. Nuo tos 
dienos katalikų pasaulis su 
dideliu atsidėjimu gilinasi 
į mintis ir kentėjimus Vieš
paties Jėzaus Kristaus mū
sų brangiojo Išganytojo.

Kančios sekmadienį, bal. 
3 d., 11 vai. r., Šv. Petro 
bažnyčioje, So. Boston, 
prasideda dideli metiniai 
40 valandų Švenčiausio Sa
kramento adoravimo At
laidai. Savaimi didžiausia 
proga katalikui artėti prie 
Dievo, — budėti su Kristu
mi 40 valandų.

Bus tam ir prielanki ap
linkuma. Rytais daug lai- 

I koma šv. mišių. 9 vai. gie
dama suma; sakomas pa
mokslas. Vakarais choras 
gražiai sugiedos Mišparus. 
Religijos labui pasišventę 
svečiai kunigai sakys pa
mokslus.

Kiekvienas katalikas ga
li apmąstyti Kristaus Kan
čią, savo gyvenimą, atgai
loti, melstis, atlikti Vely
kinę, gauti daug atlaidų 
mirusiems ir patobulinti 
savo dvasinį gyvenimą.

i

MARIANAPOLIO STU
DENTŲ VAIDINIMAI

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC
502 East Broadvvay 
South Boston, Mass. 

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

Patarnavimas Dieną ir Naktį

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

Kovo 27, 3 vai. po pietų) 
Marianapolio Studentai,') 
parapijos salėje, vaidino] 
du veikalu: “Skriaudų Ke-] 
liu” ir “Savanoriai”. Kaip 
pirmas, taip ir antras per
statymas puikiai atliktas.; 
Pirmame parodė, kur gir- 
tuoklybės kelias žmogų ve
da. Girtavimas skriaudžia 
patį girtuoklį, jo šeimą ir 
kitus. “Skriaudų Keliu” — 
turinys buvo tokis: Simas i 
Stotkus, malūnininkas, 
pardavė savo malūną, o, 

'nusipirko saliūną. Vietos' 
klebonas jį nuo to atkalbi-, 

į nėjo. Simas klebono ne-Į 
1 klausė. Saliūne nuolatos; 
lankėsi pusadvokatis Vyš- 
nevskis, kurs nuolat kor-1 
tuodavo su miesto mayo
ro sūnum Kaziu Skirsna. 
Saliūne dažnai 
Lakštas ir kiti girtuokliai. -

Po kaikurio 
nininko biznis 
nes bloga lankytojų doro
vė kenkė. Simas norėda
mas jų atsikratyti, netyčia 
užmuša vieno girtuoklio 
sūnų. Vysnevskis nušauja 
Skirsnuką. Galutinai Simo! 
sūnus nužudo patį tėvą sa-i 
liunininką. Taip baigėsi 
“Skriaudų Kelias”.

Girtuoklis P. Lakštas pa
matęs tą visą metė gėręs 
tapo blaivininkas, buvo iš
rinktas miesto maycru.' 
Gyveno dorai. Būdamas 
blaivininku susilaukė gero, 
gražaus gyvenimo.

Antrame veikale “Sava
noriai” buvo perstatoma 
prastą žmogelį Pr. šnipš- 
nytį norinti stoti į savano
rių kareivių eiles. Vaidini
mas buvo nuo pradžios iki 
pabaigai begalo juokingas, 
ir šiais laikais, — Lietuvos 
su Lenkija kivirčiams, tin- 

jkantis. Parodė kaip lietu
viai lenkus išgąsdino ir vi
sus suėmė į nelaisvę, šnip- 
šnytis tikrai geras komi
kas — tai tikras Charlie 
Chaplin buvo.

Visi atsilankiusieji a- 
biem veikalais, o ypač pa
skutiniuoju buvo labai pa
tenkinti. Gaila, kad ne-, 
daug tebuvo atsilankiusių.) 
Daugelis toje valandoje 
buvo So. Bostone, Mass 
susirinkime prakalbose, 

i Vaidinimų pelnas ėjo Ma
rianapolio kolegijai.

Po vaidinimų parapijos 
mokyklos alumnai davė 
vaidintojams užkandžius.

Buvęs.

'■'I

MUZ. MAMERTAS KARBAUSKAS,
Nekalto Prasidėjimo parapijos jaunas, energingas! 
vargonininkas, kurio išlavintas choras išpildys Bažny
tinio Koncerto programą. Muz. M. Karbauskui į pagal
bą atvyksta kitas žymus muzikas Naujos Anglijoje, 
būtent, p. Juozas Žemaitis iš Worcester, Mass.

rio tikslas buvo, pareikšti 
viešą protestą prieš lenkų 
barbarišką žygį prieš mū
sų tėvynę Lietuvą.

Žmonių prisirinko pilnu
tėlė salė, kurioj telpa apie 
1500. Susirinkimas pradė
ta ir užbaigta malda už Tė
vynę, kurią atkalbėjo kleb. 
kun. P. Virmauskis. Kalbė
jo adv. K. Kalinauskas, 
Kun. K. Urbonavičius, adv. 
E. D. Stone, Dr J. Lan
džius, adv. Grigaliūnas 
skaitė rezoliucijas ir J. 
Kumpa vedė susirinkimo 
programą. Sugiedota Lie
tuvos ir Amerikos himnai, 
kuriems pianu pritarė art. 

į R. Juška.
į Nuodugniai susipažinus 
I su pavojaus siaubu apgul-i 
ta Lietuvos padėtimi, su-' 

i mesta ir gražių aukų Lietu
vai ginti. Kolektoriais bu
vo: O. Aleksandravičiūtė, 
K. Čekanauskaitė, O. Pe
čiulienė, V. Valatka, O. A- 
lesevičiūtė, V. Brazauskas,

I O. Ivaškienė, J. Petraus
kas, M. Kilmonytė, V. Kali- 
šius, G. Šleivytė, St. Griga- 
navičius. Suorganizavime 
viršminėtų kolektorių pasi
darbavo p-lė M. Kilmonytė. 
Šv. Petro par. bažnyčios 
kolektoriai padėjo priimti 
svečius ir jiems patarnauti.

Aukotojų sąrašas ir au
kų pažymiai perduota vie
tinio Fed. sk. valdybai, ku
ris bus įtrauktas į Federa
cijos Protokolų Knygą. Au
kos bus pasiųstos Tautos 
Fondui, Lietuvai ginti. Vi
siems Lietuvos reikalų rė
mėjams ir gynėjams nuo
širdžiai dėkota. Rap.

KOMISIJA
Kovo 30 d., po pamaldų, 

kuriose kun. A. Jagminas,] 
MIC. sakė pamokslą, įvy
ko Pranciškonų Tretinin
kų susirinkimas.

Komisijos išdavė apys
kaitas savo veikimo. Ligo
nių komisija nusiskundė, Į 
kad daug žmonių sergą.) 
Pasimelsta Simono Kavo
lio gefovei.

Pranešta, kad parapijos 
metinio pikninko dova
noms partraukta ypatingų 
laikrodžių, kurie žmogų 
prikelia iš miego, rodo lai
ką, ir mėnesio dienas.

Pranciškonų skyriaus 
komisijon įėjo šios ponios: 
O. Jakimavičienė, P. Kaz- 
mauskienė, J. Kalendrie- 
nė, E. Jankauskienė, B. 
Znotinienė ir Brazauskie
nė.

Bažnytinė Kantata

v •
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DAKTARAI

Tel. S. B. 2805-R j
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS)
Išegzaminuoju akis: 
priskiriu akinius: 
kreivas akis atitie-1 
slnu 1? amblijoniS-1 

koše (aklose) akyse sugražinu Į 
šviesu tinkamu laiku.

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

s

t

i

|

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

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

,Oflxo valandos nuo 9 Ik! 12, nuo
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 v. ▼.
Norodomia nuo 9 Iki 12 v. diena*
Snbatęmis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. diena.

(pasai eutartj)

I

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofi«o Valandos: 2—4 ir 6—8
278 Harvard Street, 

k*m p. Inman arti Centrai Sq .
Cambridge, Mass.L

I

MOTERŲ SĄ-GOS 13 KP.
SUSIRINKIMAS

Cambridge, Mass

Didysis choras sugiedos 
Šv. Petro bažnyčioje, Ver
bų sekmadienį, vakare — 
bažnytinę Kantatą — ‘Nuo 
Alyvų iki Kalvarijos’. Ti
kimės, kad mūsų parapi
jos žmonės nepatingės at
silankyti į bažnyčią tą va
karą išgirsti nepaprastai 
gražaus giedojimo.

Mūsų choro grupė buvo 
nuvažiavusi į Brocktoną 
pereitą sekmadienį ir tą 
patį veikalą tenai sugiedo
jo Brocktoniečiams, kurių 
buvo suvirš 300 bažnyčio
je. Jie visi gėrėjosi šiuo 
veikalu. Visi Bostoniečiai 
prašomi ateiti Verbų sek
madienį vakare ir atiduoti 
garbę savo Viešpačiui, pa
siklausyti giedant bažny
tinę kantatą. Choristas.

BAŽNYTINIS KONCER
TAS

Kaip ankščiau buvo pra
nešta, sekmadienį, balan
džio 3 d., 7:30 vai. vakare 
Nekalto Prasidėjimo lietu
vių bažnyčioje įvyksta 
Bažnytinis Koncertas. Pro
gramą išpildys vietinis 
choras, vadovystėje muz. 
Mamerto Karbausko,

ą

pestingai lavina choristus. 
Choras sugiedos dauk nau
jų giesmių. Tad bus ko 
klausytis. Apart vietinių 
jėgų, pasižadėjo pribūti 
Worcester’io, Šv. Kazimie
ro par. vargonininkas, mu
zikas Juozas Žemaitis, su 
savo įkurtu Moterų choru. 
Šis choras sėkmingai vei

ku- kia Worcester’io žpylinkė- 
ris jau kelintas mėnuo rū- je. Tie, kurie girdėjo Mo-

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

lankėsi P. ĮVAIRŪS skelbimai

Choro "Minstrel Show"

X

MALDAKNYGES

laiko saliu- 
žemyn ėjo, JUOZAS M. DILIS

A LAIKRODININKAS
v Parduodu įvairiausios Tū
li sies auksinius ir sidabrinius 
v daiktus. Taipgi ir pataisau.
jį 366 W. Broadvvay 
LSo. Boston, Mass.

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

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

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

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai;
$125

. 65c.

. 75c.
$1.50 

. 90c. 
$1.50 
$2.50

65c.

30c.
35c.
65c.

I

$149

ALGRAHITB C0.5

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

Pabandyk Naujam
CHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Gerų 
Amerikoniškų 

Valgių
Specialūs Pietūs 30c and 35c.

TOWN CAFETERIA
338 Broadvvay

SOUTH BOSTONE

Šv. Petro par. didysis 
choras jau beveik prisiren
gęs prie savo metinio ‘Min
strel Show’, kuris įvyks 
gegužės 1 dieną, bažnyti
nėje salėje.

Šį metą bus visa nauja 
eilė juokų - dainų - šposų 
ir šokių, ir tie, kurie perei
tą metą buvo ir taip ska
niai juokėsi, šį metą turės 
dar daugiau juokų. Taigi 
nepamirškime dienos — 
gegužės - May 1. Visi į 
minstrelį. Aš

V •
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Antradienį, balandžio 5 
d., tuojau po vakarinių pa
maldų įvyks Moterų Są- 
gos 13 kp. svarbus susirin
kimas bažnytinėje salėje, 
W. 5-tos gatvės. Prašome 
visų narių skaitlingai da
lyvauti. Valdyba.

3 
šv.

BLAIVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, balandžio 
d., tuojau po sumos, 
Petro par. bažnytinėje sa
lėje ant 5-tos gat, įvyks 
Pilnųjų Blaivininkų 49-tos 
kp. svarbus susirinkimas į 
kurį kviečiame visus daly
vauti, nes turime daug 
svarbių reikalų. Valdyba

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

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

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

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

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

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

I

$3.00

65c.

Kinų

LYNNO LIETUVIAMS
*

Šv. Patriko bažnyčios 
klebonas kun. J. A. O. Ro- 
urke, 484 Summer St., 
Lynn, Mass., užkvietė, Ly- 
nno lietuviams, iš So. Bos
tono lietuvį kunigą. Kun. 
K. Jenkus atvažiuos ir 
klausys, Šv. Patriko baž
nyčioje, lietuvių Velykinę 
Išpažintį, bal. 7 d., vakare. 
Ši žinia yra maloni kiek
vienam Lynno ir apylinkes 
lietuviui katalikui. Beabe- 
jo visi pasinaudos proga.

pusi........................... ...................... .....,........................... ......................

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

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

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ
Kad parodyti kokios raides didumo 

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

$2.50

‘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.

Kaina

< > „ ■ C-J Užsakymus prašome siųsti: 

’ s‘DARBININKAS 
*366 West Broadvvay, <

Stovi motina verkdama, 
Ant to kryžiaus regėdama 

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

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo- 

v tum, 
t j

So. Boston, Mass.

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinink.

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kitu 

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

GAUKITE
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.

Permanent wave su mo
derniškomis mašinomis

CASPERS BEAUTY 
SALON 

83 L Street 
(arti 4-th St.) 

South Boston, Mass. 
Tel. Šou 4645

I
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
DAR APIE INCIDENTĄ LIE- ėglio krūmą, iš kurio i ji

TUVOS-LENKIJOS ADMI
NISTRACIJOS LINIJOJE

“Darbininko” No. 24, ko-

buvo šauta.
Paleistais šūviais patai

kė į besislapsčiusi už krū
mo žmogų. Mūsų policinin
kai mėginant prisiartinti

vo 25 d. laidoje buvo pa-!prie sužeistojo, iš anapus 
duota žinutė apie inciden- J administracijos linijos į 
tą Administracijos linijo-1 mūsų pusę buvo paleista 
je iš “L. A.”, oficialaus' dar 6 7 šūviai. Ir po to, kai 
tautininkų valdžios orga- Į iš Trasnykų sargybos at- 
no. Dabar apie tą įvykį vyko daugiau mūsų parei- 
plačiau rašo TSB, taip pat gūnų, galima buvo prie su- 
tautininkų valdžios palai- žeistojo prieiti ir suteikti 
komas žinių biuras. Tarp 
kitko rašo:

Kovo mėn. 11 d. apie 5; 
vai. ryto administracijos 
linijoje Alytaus apskr. ba-; 
ro antrame rajone, ties 
Trasnykų kaimu, buvo nu-į 
girstas šaudymas.

Mūsų tarnybą ėjęs pasie
nio policininkas tuojau a- 
pie tai pranešė sargybos 
viršininkui, kuris su pra
nešėju įkopė į kalnelį, a- 
paugusį spygliuotu mišku, 
pasižiūrėti, kas darosi.

Dar toliau, paėjęs poli
cininkas išgirdęs žmones 
kalbantis ir pastebėjo 
prietemoje vieną siluetą 
mūsų linijos pusėje, kuris 
slapstėsi už didelio krūmo. 
Mūsų policininkas sušuko: 
“stok”, tačiau atsakymo 
vietoje iš krūmo į mūsų 
policininką buvo paleistas 
šūvis/ kuris prašvilpęs, 
betgi, nepataikė. Tuomet 
mūsų policininkas paleido 
vieną įspėjamą šūvį aukš
tyn, o tris kitus šūvius į

jam pirmą pagalbą.
Pasirodė, sužeistojo bū

ta lenkų pasienio dalies ka
reivio, kuris tuojau buvo 

(nuneštas į mūsų sargybos 
būstą, perrištas, ir telefo
nu iš Merkinės buvo pa
šauktas medicinos 
ras.

Apie įvykį buvo 
pranešta apskrities 
ninkui Alytuje, iš kur pa
kviestas į įvykio vietą at
vyko drauge su baro virši
ninku, apskrities gydyto
jas, prokuroras, prisiekęs 
matininkas, fotografas ir 
kiti pareigūnai.

Sužeistas buvo apskrities 
gydytojo apžiūrėtas, ta
čiau 8:40 vai. jis mirė.

Tiriant nustatyta, kad 
lenkų kareivis buvo su
žeistas mūsų pusėje 17 me
trų nuo administracijos li
nijos, ir kad tikrai iš jo 
šautuvo prieš pat sužeidi
mą buvo paleistas šūvis, 
nes apkaboje rasta keturi 
neiššauti šoviniai, o penk

I dakta-

tuojau 
virši-
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ŠIAIS METAIS
AŠ VAŽIUOJU 
Į LIETUVĄ!

•‘GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?”

Į

Plauk tiesiog į

KLAIPĖDĄ
laivu

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

štai yra Joms <er» pro<a aplankyti Lietuvą 
vieninteliu laivu, kuris plauks tiesiog į Klai
pėdą per vaizdingą Kiel Kanalą. Pasitenkin
kite gera ir patogia kelione, kuriai asmeniš
kai vadovauja PIJUS BUKŠNAITIS, Cunard 
White Star linijoa lietuvių skyriaus vedėjas.

Patogus kambariai, gražus viešieji kam
bariai, plaukiojimo baseinai, geras valgis, 
pramogos, mandagus patarnavimas ir gražus 
vaizdai plaukiant per pagarsėjusį Kiel Ka
nalą. Smulkesnių informacijų kreipkitės pas 
savo vietinį agentą arba

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

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tee Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VČ.

Pirmininką — Eva Markslenč.
825 E. 8th SL. So. Boston, Masa. 

TeL So. Boston 1298
Vice-Pirm. — Ona Venienč,

311 K St, So. Boston, Mass.
Prot. Rafit. — Ona Ivaškienč, 

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Fin. RaSL — Marijona MarkonlutS, 
4115 Washington SL, Koslindale, Mass. 

TeL Parkway 0558-W
Odininke — Ona Stanlullutą,

105 West 6th SL, So. Boston, Mass.
Tvarkdarč — Ona Mizglrdlene. 

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Olob.—Marijona AukStfkalnienS, 

111 H SL, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimui laiko kai 

antra utaminka mtoosio.
7:90 vai vakare, pobainytlnSJ avė- 
ta Iną j.

. Visais draugijos reikalai! kreipkite 
pas protokolą raitininką.

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

P. Nevlera, 
So. Boston, Mass.
Gllneckis,

tasis iššautas. Ir šovinio 
tūtelė tebebuvo šautuvo 
tūtoje, iš kurios dar dvo
kė ką tik iššautojo šovi
nio parako dūmai.

Prokuroro įsakymu, mi
ręs kareivis tą pačią dieną 
buvo paimtas skrosti ir 
parvežtas į Merkinę. j

Kovo mėn. 11 d. 17 vai. į 

20 min. lenkų batalijono 
vado iškviestas, mūsų ba
ro viršininkas su kitais pa
reigūnais susitiko įvykio 
vietoje, ant administraci
jos linijos. Lenkų batalijo
no vadas pareiškė, kad jų 
kareivis netyčia perėjęs 
administracijos liniją, bet 
norėdamas nutverti į mū
sų pusę perbėgusį kontra
bandininką, kurių, esą, bu
vę du: vieną lenkai suėmę, 
o antras pro mūsų polici
ninkus perbėgęs. Apie ka
reivio sužeidimo aplinky
bes iš mūsų pusės buvo pa
žadėta duoti batalijono va
dui tikslesnių žinių, kai 
prokuroro vedamas tardy
mas bus baigtas. Čia pat 
mūsų baro viršininkas len
kų batalijono vadui pasiū
lė, jei lenkai pageidautų, 
sudaryti mišrų iš abiejų 
pusių atstovų, komisiją, 
šitam įvykiui išaiškinti.

Lenkų K. O. P. 23-čio ba
talijono vadas pulk. Įeit. 
Žabinskas nuo mišrios ko
misijos sudarymo atsisa
kė. Taip pat atsisakė daly
vauti su savo gydytoju la
vono skrodime, kuris buvo 
daromas rytojaus, kovo 12 
d., Merkinėje.

Tuo pačiu pasikalbėjimo 
metu susitarta, kad kovo 
12 d. 17 vai. mirusio karei
vio kūnas bus Trasnykų 
pereiname punkte perduo
tas lenkų pareigūnams.

Lenkų batalijono vadui 
pasiūlius, buvo sutarta, 
kad jis ir mūsų baro virši
ninkas kovo 13 d. 14 vai. 
vėl susitiks Varėnos perei
namame punkte ir kad iš 
mūsų pusės galės būti jam 
tada duota daugiau per 
tardymą paaiškėjusių ži
nių apie įvykį.

Kovo mėn. 12 d. 17:10 
vai., kaip buvo su lenkų 
batalijono vadu sutarta, 
prie Trasnykų pereinamo
jo punkto buvo sunkeži- 
miu atvežtas iš Merkinės 
miręs kareivis, pašarvotas 
civiliais rūbais karste. Mū
sų pusėje dalyvavo 17 pa
reigūnų su rajono viršinin
ku, lenkų pusėje: leitenan
tas, trys seržantai ir bū
rys kareivių. Mūsų parei
gūnai, perduodami kūną, 
atidavė mirusiam paskuti
nę pagarbą, 
gerbk”.

Kovo mėn. 13:14 vai. su
tartu laiku mūsų baro vir
šininkas nuvyko į Varėnos 
pereinamąjį punktąą ta
čiau lenkų batalijono va
das neatvyko, ir, priešin
gai anktesnei praktikai, 
nepranešė, kad negalės at
vykti.

Kaip matyti, čia yra įvy
kęs skaudus nesusiprati
mas, už kurį kaltė tenka 
lenkams, kurie buvo perė
ję administracijos liniją ir 
net šaudė. Tačiau lenkų 
skaudoje ir per radiją jau 
buvo paleista apie 
pranešimų, lenkų 
menę kurstančių 
Lietuvą.
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Pirmininkas, Juozas švagždys, 
601 6th St, So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. Albinas
16 Winfleld St,

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

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

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

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass.

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

B. 7th St, So. Boston, Ma* «

PROTINGAS IR GERAS ŠUNELIS, SAVO 
KŪNU UŽGULĘS ŠILDĖ PAKLYDUSĮ 

VAIKUTĮ, KAD NESUŠALTŲ
Press Assosiation iš Hull, vas, greitai apie tai prane- 

Anglijoje, praneša, kad 
Hull mieste, ant Worcester 
Str. gyvenantis bedarbis, 
buvęs pašto telefonų ape- 
ratistas, Mr. George Nor- delį būrį vyrų, ir elektrinė
ms, kartą eidamas paštan 
ieškoti darbo, — lauke pa
lei savo namus paliko savo 
sūnų Gordon, 2^2 m. am
žiaus vaikutį, su dideliu Al- 
zatijos.Vilkų veislės šunim, kojo iki 3 valandai nakties: 
vadinamu “Betty”. Kai tė- gi kiti iki pat ryto; tapo iš- 
vas vakare pagryžo namon, ieškota keliolika ketvirtai-
— nusiminusi jo žmona nių mylių apie visą Hull 
greitai jam pranešė, kad miestą plotas, — visi ūki- 
iš namų dingo jų sūnelis, o ninku laukai, nedidelio u- 
kartu su juo ir Alzatijos pelio pakrantės, įvairus 
Vilkas. Tėvas šoko greitai krūmai ir kitos visos gali- 
jųdviejų ieškoti, bet nebe- mos ir tikimos vietos, — 
rado nė vieno nė antro. Tuo bet nė kūdikio nė šunies, 
tarpu visiškai sutemo ir už niekur nebepavyko rasti, 
ėjo naktis. Nusigandęs tė- Naktis, o dargi žiemos lai-
— ------  ■ ----— ku, buvo nepaprastai šalta,
nėję Illinois dalyje užmuš- Kaikurie ieškotojai mirti- 
ta 6 žmonės ir apie 100 su- nai nuvargę, grįžo namon; 
žeista, o kitose valstybėse policija ir kiti dar vis ieš- 
užmušta 13 žmonių ir dau
giau šimto sužeista. Labai 
daug namų sugriovėį Nuo
stoliai dideli.

šė policijai, o motina vi
siems savo kaimynams. 
Greitai į jo namus pribuvo 
policija, ūmai sukvietė di-

mis žvakėmis (lempomis), 
apsišviesdamo sau kelią, ū- 
mai leidosi pražuvusio vai
kučio ieškoti. Kaikurie vy
rai kartu su policija, išieš-

“ginklu

įvyki 
visuo- 
prieš

Viesulas Užmušė 19 Žmo
nių, Sužeidė Šimtus

Pekin, III., kovo 31 d. — 
Smarkus viesulas siautė 5 
valstybėse, būtent, Dlinois, 
Kansas, Missouri, Oklaho- 
ma ir Arkansas. Centrali-

Lenkų Atstovai Policijos 
Saugojami

Kaunas, kovo 31, Lenki
jos atstovai atvažiavo į 
Kauną. Lietuvos policija 
juos saugoja, kad lietuviai 
jų ne sumuštų. Lietuvos

v •

jį “Betty”, prieš 2 metus 
laiko, jam dovanojęs vie
nas jo geras draugas. Kai 
antrasis jo sūnelis, kuris 
turi dar tik 10 savaičių lai
ko gimęs pradėjo augti, — 
“Betty” prie jo taip prisi
rišo ir taip jį pamilo ir sau
goja, kad nieko svetimo 
prie jo visiškai nebeprilei- 
džia. O su pirmutiniu sūne
liu Gordon, kurs dabar bu
vo pražuvęs, taip yra susi
draugavę abu, kad vienas 
be antro niekur nė žingsnio 
nebeina, ir niekas jokiu 
būdu nebeįstengtų jųdvie
jų vienas nuo antro atskyr- 
ti. J. Budrevičius.

giai 2 mylių atstume nuo . 
namų, dramatiškai atras- ] 
ta ant žemės begulys iš i 
nuovargio ir alkio, miegan- ; 
tis vaikutis, o ant jo užsi
gulęs, — vaikutį savo kū
nu bešyldantis, kad nesu
šaltų, Alzacijos Vilkas! 
Pamatęs nepažįstamus 
žmones besiartinant. — 
Vilkas pradėjo dar dau
giau skalyti ir pykti; o kai 
jie norėjo vaikutį paimti,— 
jis šoko ant jų ir pradėjo 
juos draskyti. Pribuvęs tė
vas, greitai šunį nuramino 
ir vaikutį Gordon iš miego 
pabudino. Vaikutis staiga 
iš miego pabudintas ir pa
matęs aplink save būrį ne
pažystamų žmonių, pra
džioje pradėjo verkti. Lai
mingasis tėvas pagrobęs jį 
ant rankų ir matydamas, 
kad jis gyvas ir sveikas, — 
iš džiaugsmo ir Dievui dė
kingumo apsipylė ašaro
mis! Gerasis “Betty”, pa
matęs, kad vaikutis gyvas 
ir kalba, — iš džiaugsmo 
pradėjo linksmai šokinėti, 
skalyti ir staugti. Vaikutis 
sakosi, kad jiedviem su 
“Betty” į ten atėjus, — jis 
paklydęs, ir nebežinojęs 
kur namon pareiti. Jis ten 
išbuvo lygiai 18 valandų 
laiko! Kai jis pavargęs at
sigulė ant žemės ir šalčio 
nebegalėdamas pakęsti, 
pradėjo verkti, “Betty” ant 
jo užsigulė ir visą laiką jį 
šildė, kad jis nesušaltų. 
Vaikutis greitai buvo nu
gabentas ligonbutin; ta
čiau po 24 valandų laiko 
paleistas namon, nes persa
limo žymių, jame gydyto
jai visiškai neberado.

Vėliau tėvas laikraščių 
raporteriams papasakojo, 
kad tą gerąjį ir protingą-

ADVOKATAI
Tel. So. Boston S520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway, 
South Boston, Masa

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., TeL S. B. 1048

kojo. Išaušo ir rytas, — o 
kūdikio vis nebepavyko 
rasti. Tuomet nusiminęs 
tėvas su policija ir kitais 
visais grįžo namon truputį 
užsnausti, pavalgyti, kad 
galėtų ir vėl leistis jo toli- 
mesniai ieškoti. Motina na
mie būdama, nuolatiniai 
verkė ir begaliniai rūpino
si, ypač kai rytą tėvas grį
žo be kūdikio. Kai rytą 
kiek pasiilsėjęs tėvas su 
policija ir visais vėl išsilei- 

, — jie iš
ieškojo jo iki vėlybai po- 
Įpietei; tačiau vaikučio vis 
neberado. Tėvas ir kiti visi 
jau buvo bepradedą nusto
ti vilties, vaikutį gyvą kur 
nors surasti. Tik staiga 
vienas ieškotojų būrys, iš
girsta skalinant ir kau
kiant šunį. Greitai visi puo- 

i lesi ton vieton, iš kur bal- 
. Čia visų 

nusistebėji
mui, viename griovy, ly-

laikraščiai atsišaukia į pi-jdo sūnaus ieškoti 
lipnius npflarvti mkin ha- . .liečius nedaryti jokių de
monstracijų prieš Lenki
jos atstovus. Priverstini 
santykiai su lenkais lietu
viams yra nemalonūs.

Von Papen Paskirtas Am
basadorium Turkijai

<

Ankara, Turkija, kovo , . ■■ .
31, — Turkijos valdžia su-'sąs buyo £irdetl- 
tiko priimti Vokietijos dldziausiam r 
naują ambasadorių, Von 
Papen, kuris iki šiol buvo 
vokiečių ambasadorius 
Austrijai.

Hitleris Nori Susisiekimo 
Su Rusija

Berlynas, Vokietija, ko
vo 31 d. — Vokietijos dik
tatorius Hitleris labai su
sirūpinęs Dunojaus upe. 
Jis toje upėje nori pasta
tyti karinius laivus. Duno
jaus upė įteka Juodojon 
jūron. Vadinasi, Hitleris 
siekia susisiekimo su Rusi
ja.

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje pro Ja 

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
IrLIETUVių LA1VORORČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Kaip Caras Įsakė Ištekėju
siai Būti Panele

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokiu išdirbysčią auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 
mo vieta:

1 Hatnlin Street 
ir E. Eighth St 

dOUTH BOSTON, MASS. 
loe. Kapočiunat ir Peter Trečioko* 

savininkai

PARDUODAME
Degtinę, Aly ir Vyną

Pristatome Į namus ir 
visokiems parengimams 

Patarnavimas mandagus.
SULLIVANS LIQUORE 

STORE 
295 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 9772

Užsienio spaudos žinio
mis, Leningrade archyve 
neseniai rastas įdomus ca
ro dokumentas. Apie vidu
rį praėjusio šimtmečio ku
nigaikščio Liubomirskio 
sūnus vedė paprastą mer
giną, ne sau lygios kilmės. 
Senis Liubomirskis griež
čiausiai tam priešinosi, bet 
sūnus nepaklausė ir for
maliai susituokė. Tada se
nis Liubomirskis išsiprašė 
priimamas paties caro ir 
jam išdėjo savo bėdą. Ca
ras, išklausęs kunigaikštį, 
išleido tokį “ukazą”: “Be 
tėvo leidimo sudarytoji 
santuoka šiuo panaikina
ma. Jaunuolis už neklusnu
mą savo tėvui ištremiamas 
į Kaukazą. Jaunoji mote-i 
ris turi vadintis vėl savo 
pirmykšte pavarde, šei-ttaiz. Pasiųsk savo vardą Ir adresą 
kovskaite, ir toliau tebelai- J OOZ._TT__ a
koma mergina”.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes tnrlm puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, Jeigu Jie sus
tingę, arba labai Jau
slus, Jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai Jums pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris pagelbėjo ilm-pigą Metodą, 

tams.
Mes noriai pasiusim Jums PILNĄ 

! Pakeli, 7 dienoms DYKAI LŠBAN- 
jDYYMUI, ir Jeigu norėsite naudoti 
i daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsą kaš-

ROSSE PRODUCTS CO. DepL K-9 
2706 W. Farwell Are. Chicago, UI.

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadvray) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursija į LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS"GRIPSHOLM 
Išplauks iš Ne v Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
perGOTHEN&UR.GĄ,nepersėdant į KLAl PĖDĄ

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

Iš StockhoJmo laivu S. S. “MARTEHOLM” 
Kiti išplaukimai iš Nevv Yorko: 

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

Geriausia Jums patarnaus mūsų agentas, arba 
SWEDISH AMERICAN LINE 

154 Boylston Str., Boston, Mass.

CREMO ALE

Atėję j tavernus ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.
-

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

i
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DARBININKAS
(THE W0BKEB)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such u 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indevendenee Day, 

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

6AINT JOSEPH’S LITHUANIAN B.C. ASSOCLATION OF LABOR
Enterod 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 in Section 1103 

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

Domestic yearly ..........................
Foreign yearly .......................... I.
Domestic onee per week yearly $2.00 
Foreign onee per week yearly $2.50

$4.06
$5.00

PRENUMERATOS KATVA-
Amerikoje metams ................... $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ........................... $5.00

DARBININKAS
306 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

AKYPLĖŠIŠKOS LENKŲ 
PRETENSIJOS

Anglų spauda vieningai smerkia Lenkiją ir užta- 
rauja Lietuvą. Amerikiečiai, sporto ir vyriškumo mė
gėjai, su pasibjaurėtinu neskanumu žiūri į lenkų elge
sį, kad jie, būdami 10 kartų skaitlingesni už lietuvius, 
neišdrįsta vieni pulti Lietuvą ir šaukiasi Hitlerio pa
galbos, ir tik tada siunčia lietuviams ultimatumą, ka
da jų militarinė pajėga pasidarė 50 kartų didesnė už 
lietuviškąją. Tokius žmones amerikiečiai vadina 
cowards — bailiai, ne tai kad paprasti bailiai, bet toki, 
kurių bailystė susigretina su niekšyste.

Tačiau vienas anglų laikraštis “The Register” pa
tiekia ir lenkų požiūrį. Gal jis nori pasirodyti neutra
lus, o gal jo redakcijoj sėdi koks lenkutis. Tas laikraš
tis sako, kad reikia gi atsižvelgti ir į lenkų reikalavi
mus, kurie yra šitokie: kad lietuviai pripažintų Vilnių 
lenkišku, garantuotų tautinę laisvę gyvenantiems Lie
tuvoje lenkams (kurių ten esą net 200,000!), atsižadė
tų Maskvos ir galėtų prieiti prie jūros. Labai “kuklūs” 
reikalavimai!

Visų pirma, kam lenkams reikalinga, kad lietu
viai pripažintų Vilniaus “lenkiškumą”? Lenkai gerai 
žino, kad lietuviai niekados geruoju to nepripažins. 
Lenkai užgrobė Vilnių smurtu. Kaip gi lietuviai gali 
smurtą užgirti, ir dar tokį smurtą, kurs jiems padarė 
kruviną skriaudą?! Tai darydami, lietuviai parodytų 
neturį nė politinės nė moralinės sąvokos. Tegu sau len
kai pateisina smurtą bei vagystę, tai sutinka su jų do
ros kodeksu, bet kam lietuvius statyti ant to paties 
lygmens? Mat, žmogus padaręs kokią niekšystę nori 
ir savo artimą į ją įtraukti. Jam vienam nejauku pur
vyne terliotis.

Garantuoti politinę laisvę 200,000 lenkų — tai dvi
guba melagystė: viena, kad lenkų Lietuvoje yra vos 
trys nuošimčiai, vadinasi, apie 75,000, gi antra, kad 
laisvės jie ir taip perdaug Lietuvoje turi. Bet jų šovi
nistinės pretensijos niekad nepasotintos, ir dabar dar 
aukščiau jos pakils.

Atsižadėti Maskvos — tai atrodo tikslus reikala
vimas, bet ne lenkams apie tai kalbėti. Jei Lietuva bu
vo nusidėjusi santykiaudama su Maskva apsigynimo 
tikslu, tai Lenkija kur kas daugiau nusidėjo, susigi
miniuodama su Hitleriu puolimo dėliai. Kas, kas — bet 
lenkai turėtų neišdrįsti apie tai prasitarti.

Lenkai nori prieiti prie jūros — tur būt nepasiti
ki, kad Gdynia ilgai bus jų rankose. Bet ir lietuviai 
nori jūra naudotis. Geriausia bus, kai kiekvienas eis 
prie jūros — per savo žemę. K.

y* •
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“TĖVIŠKI” DARBDAVIŲ 
RŪPESNIAI

Neretai darbdaviai vie-. darbininkų reikalus. Ir štai 
šai pasigiria kaip jie rūpi- Į ką jam kompanijos vadas 
naši darbininkų reikalais, 
kaip tėviškai atjaučia jų 
reikalus. Tačiau, ir girdė
damas jų pasigyrimus, aš 
drąsiai tvirtinu, kad darbi
ninkų gyvenimą pagerins 
ne darbdavių “tėviški” su
sirūpinimai, bet krikščio
niškais principais suorga
nizuotos darbininkų unijos 
ir valstybės išleisti įstaty
mai.

pasakė:
“Darbininkų santykiai su 

mūsų kompanijos vadovy
be yra tikrai draugiški. 
Mano raštinės durys visa
da yra atdaros; kiekvienas 
darbininkas, darbo metu, 
gali ateiti ir man savo rei
kalus pasakyti. Sąlygos 
mūsų fabriko darbinin
kams yra geresnės ne kaip 
kitur. Pas mane nėra buvę 
nė vieno nuotykio, kad dar
bininkas, atėjęs su teisin
gu reikalavimu, nebūtų ga
vęs pilno ir teisingo pasi
tenkinimo... Darbininkams 
turi vadovauti teisingi ir 
sąžiningi žmonės, kurie 
darbininkų reikalus turi 
prie širdies”.

DARBDAVIO PASIGYRI
MAS

Darbdavių “tėviškais” 
susirūpinimais būtų gali
ma priskaityti tūkstan
čiais, bet užteks priminti 
vieną tokį “geradarį”. Lo- 
uisiana valstybėje yra La
ne Cotton Mills, medvilnių, 
fabrikas, kur dirba apie Į Ar begalima reikalauti iš 
1600 darbininkų. Kompani- j darbdavio širdingesnės už
jos prezidentas priešinasi * ' ..............
darbininkų unijoms. Laik
raščio “Catholic Action of 
the South” reporteris nuė
jo pas kompanijos prezi
dentą pasiteirauti apie

uo jau tos darbininkams? 
Rodos, ir norėsi sakyti: 
kaip gaila, kad nėra dau
giau tokių darbdavių, tada 
darbininkams tikrai būtų 
malonu dirbti ir gyventi.

DARBININKŲ NUSI
SKUNDIMAS

Bet štai kita paveikslo 
pusė. Tas pats laikraščio 
reporteris nuėjo pas to fa
briko darbininkų tekstilės ' 
unijos vadą. Unijos vadas i 
iš darbininkų sužinojo vi- : 
sai kitokį darbininkų padė
tį-

“Daugelis Lane Mills dar- : 
bininkų, šeimų tėvų, tegau
na ($7.80) septynius dole
rius astuonios dešimtis 
centų į savaitę už 45 darbo 
valandas. Darbininkai no
riai dirbtų virš-laikį, jei 
tik būtų jiems leidžiama. 
Vienas darbininkas jau 
daugiau kaip dešimts me
tų ten dirba, jis turi žmo
ną ir dvejetą vaikų ir už 
65 darbo valandas į savaitę 
gauna šešioliką dolerių. 
Kad uždirbti 16 dolerių jis 
turi dirbti virš-laikį, o ka
dangi kas vakarą jis nega
li ilgai dirbti, tai dažniau
siai jis į savaitę teuždirba 
12 dolerių. Ir kaip darbi
ninkas gali pragyventi ir 
išlaikyti šeimą uždirbda
mas 12 ar mažiau dolerių į 
savaitę?”
GRĘSIA KLASIŲ KOVA 

. Darbdaviai moka gražiai 
pasigirti, pakalbėti apie 
darbininkų reikalus, bet 
jie neparodo jokio susirū
pinimo jų gyvenimo. Jie 
švaisto pinigus visokiems 
pasilinksminimams, praš
matnybėms, o darbinin
kams neduoda iš ko pragy
venti. Kada išbadėję ir su
vargę darbininkai jaučia 
tokią priespaudą ir netei
singumą, jų širdyse kyla 
neapykanta ir kerštas. Ir 
jei darbdaviai neatvers sa
vo akių ir neparodys krikš
čioniškos meilės darbinin
kams, klasių kova ir revo
liucija bus šalyje neišven
giama. Ar trylika milijonų 
bedarbių ir tūkstančiai dir
bančių už menką atlygini
mą tai neįrodo? Aišku, kad 
revoliucija darbininkai nie
ko nelaimėtų, nes išvytų 
kapitalistų - darbdavių vie
tas užimtų kiti lygiai žiau
rūs spaudėjai. Rusija yra 
tam geras pavyzdys. Jog 
revoliucija 1917 metais 
darbininkams žadėjo lais
vę ir gerovę, o davę vergi
ją, badą ir skurdą. Stali
nas su savo pakalikais užė
mė caro ir pirmykščių ka
pitalistų vietas. Ir tikrai 
paskutinieji dalykai darbi
ninkų yra daug blogesni 
už pirmuosius. Stalinas ir 
komisarai susikrovė sau 
turtus, o darbininkai badu 
miršta. Štai žinia iš Mas
kvos atėjo pranešant, kad 
Stalinas iš savo pajamų a- 
tidavė 5 tūkstančius rublių 
bedievių sąjungai, kovai 
prieš religiją. O kaip jis 
darbininkus atjaučia? Jei 
darbininkai drįsta pasiskų
sti savo vargingu gyveni
mu, jis paliepia juos sušau
dyti ir jų visą nuosavybę 
sunaikinti. (Skaityk Izves- 
tia, rugp. 8,1932).
BLOGYBĖMS PAŠALIN

TI PRIEMONĖ
Darbininkai negali tikė

tis geresnės ateities kaip 
tik per savo unijas ir vals
tybės įstatymus. Darbi
ninkams yra būtinas rei
kalas organizuotis į savo 
unijas, kitaip jų vargui ir 
skurdui nebus galo, (gra
žiai Popiežius Leonas XIII 
kalba apie darbininkų or
ganizavimosi reikalą:

POPIEŽIAUS ŽODŽIAI
“Patyręs savo jėgų men

kumą žmogus verste ver
čiamas ieško kitų pagal
bos. Šv. Raštas sako: Ge
riau būti dviem drauge, ne-
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LĮSTŲ VYRIAUSYBES PRIESAIKA _ ... -r—
galva perskaitė Naują ^^aug skriaudų
Konstituciją, — kiti visi’T'° 
vyriausybės nariai padarė 
iškilmingą priesaika kons
titucijai. Baigiant, Franco 
visiems vyriausybės na
riams karštai padėkojo už; 
pareikštą ištikimybę ir pa-! 
sižadėtą paramą, rimtai i 
pabrėždamas, kaip dabar,

“The Scottish Catholic 
Times” rašo, kad neseniai 
naujai perorganizuota Is
panijos Nacijonalistų vy
riausybė, daugumoje susi
dedanti iš Tradicijinės Is
panijos Falangistų (tikin
čiųjų katalikų tautininkų) 
Partijos narių, laike im- 
presingų ir ceremonijalių 
pamaldų, laikytų Huelgas 
Vienuolyno bažnyčioje, ne
toli Burgos, padarė iškil
mingą priesaikos aktą. Iš
kilmėse dalyvavo pirmuti
nis Ispanijos Nacijonalis
tų vyriausybės galva, Gen. 
Francisco Franco ir dau
guma jo generolų, būtent, 
gen. Queipo de Llano, Mar
tines Anido, Orgaz, Kinde- 
lan, Castro Airona, Lopez 
Pinto, Millan, Astray, Sali- 
quest, Monasteri’o, Caba- 
nellas, Valdės ir Jordaną; 
taipogi Vokietijos ir Itali
jos ambasadoriai, ir kitų 
šalių diplomatiniai atsto
vai, ir pati Franco žmona 
su savo dukrele.

Po aukštų, Pontifikalinių 
šv. mišių, pirmutinis pada
rė iškilmingą priesaiką, 
pats Nacijonalistų vyriau
sybės galva, — Gen. Fran
cisco Franco šiais žodžiais:
— “Prisiekiu prieš V. Die

vą pašvęsti visą, savo gyve 
nimą ištikimai tarnaujant 
Ispanijos Tautos vienybei, 
galybei ir laisvei, gyventi 
broliškoje meilėje su vi
sais, ypatingai Falangistų 
Organizacija, kuri yra tik
ra Naujosios Ispanijos va
dovė ir šeimininkė”.

Paskiau kai valstybės

Rusai Lietuvą valdė apie

•1 patyrė mūsų tauta po šiau-
- rėš meškos letena. Tačiau 

tur būti rusai labiausiai 
bus nuskriaudę lietuvius 
tuo, kad neleido jiems švie
stis ir organizuotis. Anot, 
poeto, rusai letuviams ne-

• davė nei žodžio, nei rašto.
, Dabartinėje nepriklauso- 

— taip lygiai ir ateity, vi- moję Lietuvoje prieš karą 
sų jų veikimas griežtai tu- tebuvo apie 900 pradžios 
ri būti tautinis taip, kad jis mokyklų su apie 50,000 
neatstovautų vieną kokią! mokinių. Dabar yra apie 
nors partiją, bet visą Ispa-į 3000 mokyklų su apie 270, 
nijos Tautą. Naujoji Ispa-Į 000 mokinių. Taigi mato- 
nijos Nacijonalistų vyriau- i ma, kad prie ruskio tiktai 
sybė, turi sau paskyrtas penktoji dalis mokyklinio 
užduotis, ir todėl nepriva- amžiaus vaikų galėjo lan- 
lo suklysti dėlei senato ar- kyti mokyklas. O tose rū
bą Parliamenti. siskose pradžios mokyklo-

J. Butkevičius, j se ir mokslas buvo men-

ŽINYNAS
MALDAVIMO DIENA UŽ 

TĖVYNĘ-LIETUVĄ
Prisimindami psalmisto 

žodžius, kad, “jei Viešpats 
nestatys namų, veltui dar
buojasi tie, kurie juos sta
to: jei Viešpats nesergės 
miesto, veltui budi jo sar
gas” mūsų parapijoj kuni
gai ir žmonės pereitą sek
madienį kovo 27 d. minėjo, 
kaipo maldavimo dieną už 
mūsų tėvynę Lietuvą. Ne
rimasties ir krizės laiku, 
kurs gresia Lietuvai tik 
vienas Dievas yra mūsų 
Gelbėtojas ir stiprybė ir 
malda didžiausias ginklas 
prieš mūsų priešus. Nes 
kas žmonių protui nesuma
noma ir žmonių jėgoms ne
galima, tai Dievo lengvai 
įvykdinama.

žuvusius Lietuvos nepri
klausomybei įgyti ir ją ap
ginti.

gu vienam, nes abudu turi 
naudos iš savo draugijos. 
Jei vienas parpuola, tai ki
tas jį pakels. Vargas vie
nam, nes parpuolęs neturi 
kas jį pakelia... Brolis, ku
ris yra brolio palaikomas, 
tvirtas yra kaip miestas...” 
Šitas įgimtas palinkimas 
stumia žmogų dėtis į drau
gijas... ir jungtis, kad ga
lėtų nusikratyti užmetamo 
jungo. Kad tokio susijun
gimo reikia norėti, tai ne
gali būti jokio abejojimo 
tiems, kurie nenori stumti 
darbininkų į tikriausį pa
vojų. Tad didžiai girtini 
tie, kurie supratę gerai lai
ko reikalus, ieško viso
kiais padoriais būdais ge
rinti darbininkų būvį. Dar
bininkai turi teises laisvai 
susitvarkyti ir įstatus pa
sirinkti tokius, kurie jų 
manymu, geriausiai veda 
prie tikslo, kad jie ne tik 
dabartyje galėtų pasiekti 
gerovę, bet ir būti tikri, 
kad už savo darbą jie ir a- 
teityje turės tinkamo poil
sio. Reikia, kad tos rūšies 
draugijos nuolat didėtų ir 
išmintingai būtų tvarko
mos”.

BĖKITE APAŠTALAI
Be abejonės darbinin

kams yra gerai žinomi 
darbdavių “tėviški” pata
rimai ir rūpesniai. Jie vie
ną dieną prižadės mokėti 
didesnį atlyginimą, o ant 
rytojaus sugalvos priežas
tį jį sumažinti, arba parei
kalaus, kad darbininkas 
dvigubai daugiau padary
tų. Bažnyčios vadai, Popie
žiai, kurie kaip pats Kris
tus, rūpinasi žmonių gero
ve, darbininkams duoda 
gerus nurodymus, būtent, 
dėtis į savo unijas, o būda
mi vieningi galėsite išrei
kalauti, kas teisingai jums 
priklauso. Darbininkai, bū
kite savo reikalų apašta->o___ __________ _______
lai. T. | apreiškė Marijai už visus

I

RYTO IŠKILMĖS
Rytmetyje visos šv. mi

šios buvo atnašaujamos tė
vynės intencijai, kad Die
vas gintų ją nuo priešų; 
kad apšviestų protus, kaip 
Lietuvos vyriausybės, taip 
mūsų priešų lenkų, kad iš
vengus nekalto kraujo pra
liejimo ir išrišus visus 
klausimus sulyg teisingu
mo dėsnių. Altoriaus ir 
Rožančiaus dr-jos moteris 
priėmė šv. Komuniją tą in
tencija. 11 vai. buvo atna
šaujamos Šv. Mišios su a- 
sista. Patsai Klebonas kun. 
Lietuvnikas, išeivijos pat- 
riarka ir didelis tėvynės 
mylėtojas, nors ir nevisai 
sveikas, buvo celebrantas. 
Jam padėjo kun. dr-as 
Mendelis ir kun. Dubins
kas. Pamokslo metu gerb. 
celebrantas priminė vi
siems būtiną reikalingumą 
šauktis Dievo pagelbos. Ji
sai tikrino visiems, kad 
Marija, kurią Lietuvos 
žmonės taip didžiai myli 
jų neapleis; ir kad Šv. Ka
zimieras, kurs vieną kartą 
regimai lietuviams pagel
bėjo karo metu, vėl jis a- 
teis mums į talką, vėl jis 
išmelš taikos ir ramybės 
mūsų brangiai tėvynei. Po 
sumos, J. M. Arkivyskupui 
leidus, ŠŠ. Sakramentas 
buvo išstatytas adoracijai, 
ir Klebonas atgiedojo mal
dą už tėvynę. Ryte iškil
mės užsibaigė graudingu 
choro giedojimu Salve Re
gina ir Viešpaties Angelas

POPIETINĖS PAMAL
DOS

Per visą popietį būrys 
žmonių garbino išstatytą 
ŠŠ. Sakramentą. Ypač gra
žų įspūdį darė altoriaus 
tarnai sanktuarijoj, o bal
tais velionais prisidengu
sios mokyklos Marijos du
krelės bažnyčioj klūpojan
čios savo valandas. 4 vai. 
po pietų bažnyčia prisirin
ko pilna vyrų ir moterų, 
kaip kad Velykų rytą, sta
cijoms. Visu pirma kun. 
Mendelis atkalbėjo rožan
čių po kurio sekė Kryžiaus 
Kelias. Visa bažnyčia gie
dojo ir meldėsi, kad buvo 
malonu klausyti. Po staci
jų atgiedotos Suplikacijos, 
maldaujant Dievo pasigai
lėjimo ir pagelbos Lietuvai. 
Maldavimo diena užsibaigė 
su palaiminimu ŠŠ. Sakra
mentu. Po pamaldų ne vie
nas dalyvavęs kartojo “O, 
kad Dievas bent priimtų 
tas mūsų maldas, kad iš
klausytų mūsų prašymo, 
kad Lietuva būtų apsaugo
ta nuo priešo užpuolimo ir 
nekalto kraujo pralieji
mo”! Duok Dieve, kad tai 
išsipildytų!

MOTERIS NEAPSILEI- 
DŽIA

Sekmadienio Altoriaus ir 
Rožančiaus dr-jos laikyta
me susirinkime, kad nepa- 
sidavus ŠŠ. Vardo dr-jos 
vyrams, moterys paauka
vo iš dr-jos iždo $25.00. Ve
lykų gėlėms, $5.00 didžio
jo penktadienio lempelių 
raidėms JĖZUS, ir $5.00 
Šv. Mišioms antrą Velykų 
dieną. Valio mūsų mote
rims, kad neapsileidžia vy
rams šiame gražiame dar
be! Teko sužinoti, kad gė
lės Didžiąjai Savaitei ir 
Velykoms mūsų bažnyčiai 
atsieina arti $300.00.

kas. Vaikai mokyklą lan
kydavo tiktai tris žiemas. 
Kol lietuvis vaikelis pra
mokdavo šiek tiek suprasti 
rusišką savo mokytojo 
kalbą, jau ir baigdavosi jo 
mokslinimas, praeidavo 
tos trys žiemos. Mokyklo
se rusai mokytojai steng
davosi mokinius šiek tiek 
pramokyti rusų kalbos, 
rusų istorijos, skaičiavimo, 
rusiškų dainelių. Toks 
mokslinimas buvo reikalin
gas rusams tiek, kad vė
liau vis būtų geresnis ka
reivis, kad su juo kariuo
menėje būtų galima šiaip 
taip susikalbėti. Suaugu
sio jaunimo švietimu ir la
vinimu rusai visai nesirū
pino. Rusų valdžia laikėsi 
nuomonės, kad tamsią tau
tą lengviau valdyti, todėl 
švietimu ir nesirūpino. Be 
to, lietuviams draudė spau
dą ir organizacijas, kad 
lietuviuose neįsigalėtų 
priešvaldiška veikla. Lai
mė, kad lietuvių tauta bent 
dešimtį metų prieš karą 
gavo šiek tiek laisviau at
sikvėpti. Mat, po pralaimė
to japonams kare ir viduji
nių riaušių, rusų valdžia 
1904 metų pavasarį (gegu
žės 6 d.) leido lietuviams 
spaudą, galima buvo steig
ti ir kai kurias organizaci
jas. Per karą ir spaudą, ir 
organizacijos, ir mokyklos 
buvo išgriautos.

Taigi atgavus nepriklau
somybę, lietuvių tautai te
ko iš naujo kurti spaudą, 
organizuoti švietimą, steig
ti naujai visas organizaci
jas.

Sunku nupasakoti, kokių 
kliūčių ir sunkumų teko 
nugalėti, kol buvo pasiekta 
šiek tiek patenkinamų re
zultatų. Per dvidešimtį ne
priklausomo gyvenimo me
tų įsteigta 3000 pradžios 
mokyklų, joms gerai pa
ruošta apie 5000 mokytojų, 
pradžios mokyklas lanko 
dabar jau apie 270.000 ber
niukų ir mergaičių. Prieš 
keletą metų visiems moky- 
kyklinio amžiaus berniu
kams ir mergaitėms įves
tas privalomas pradžios 
mokyklų lankymas. Pusė 
viso pradžios mokyklų jau 
turi patogius nuosavus na
mus. Bet dar pusė mokyk
lų tebėra pas ūkininkus 
samdomuose dažnai labai 
ankštuose namuose. Nu
matytą per dešimtį metų 
pastatyti visoms mokyk
loms nuosavus erdvius pa
togius namus. Iki šiol pra
džios mokyklose mokslas 
tęsiasi ketverius metus.

Dabar įvedamas šešių 
metų pradžios mokslas. 
Vadinasi, reikia visu treč
daliu daugiau mokytojų ir 
mokykloms patalpų. Tuo 
tarpu tiktai apie 300 mo
kyklų skaičius bus didina
mas, ir per keletą metų vi
sos pradžios mokyklos bus 
jau šešiametės. Supranta
ma, per šešerius metus 
pradžios mokykloje praei
nama žymiai platesnė pro
grama.

t

KĄ TEKO NUGIRSTI
Kad šįmet kun. Dubinsko 

kortavimų vakaras bus su
jungtas su kun. Mendelio 
vakaru. Tas vakaras įvyks 
gegužės 27 d. o ne 6 d. kaip 
buvo garsinta veikimo ka
lendoriuje. Bilietai bus 50 
ceųtų. Visas vakaro pelnas 
skiriamas apmokėjimui

$3000 bylos už pataisymą 
parapijinės svetainės.

Kad Sakalauskų mamytė 
namo iš ligoninės.

Kad didysis bažnytinis 
choras rengia vakarienę ir 
šokius Atvelykyje.

Kad kun. Milukas lankė
si kelioms valandoms Bal
timorėje pereitą šeštadie- 
nienio vakarą. žvalgas.

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



Penktadienis, Balandžio 1, 1938 DARBININKAS
tautininkai ėmė bausti neramiuosius. Bet kokiu būdu? 
— Vyriausybė įkūrė modemišką katorgą — darbo sto
vyklą, kur atsisakiusieji vyriausybei paklusti buvo ka
muojami iš savųjų ūkių išvaryti nelaimingi laisvosios 
tėvynės sūnūs. Ar tai tokių priemonių reikėjo imtis 
vyriausybei, kad pakeltų Lietuvos ūkį, jo gerovę, juo 
labiau, prasidedant ekonominiam kriziui! Vyriausybei 
reikėjo ieškoti naujų rinkų savo gaminiams. Deja, tik
tai po daugelio metų ir tai privačių asmenų inicijaty- 
va atrado Lietuvos ūkis kelius į Jungtines Amerikos 
Valstybes, bet ir čia daromos obstrukcijos tos pačios 
vyriausybės atstovų.

Sudrumstame vandenyje lengva žuvys gaudyti.) 
Priešingai Lietuvos valstybei gaivalai pradėjo varyti 
priešvalstybinę agitaciją. Sovietuose ir Prūsuose buvo 
spausdinami priešingi valstybės saugumui atsišauki
mai. Žinoma, vyriausybė ėmė stropiai sekti, tik, deja, 
ne ta kryptimi. Sugavo keletą pasienio bernų, kurie už 
kelis litus nešė iš Prūsų kontrabandą nė patys nežino
dami ką nešą. Pateko kalėjimam Vyriausybė neieško
jo ir nenubaudė tų kaltininkų, kurie varė šią priešval
stybinę propagandą, bet sušaudė nieko nekaltus ber
nus. Lietuvos bernai ne naciai, už juos vokiečiai negrū
mos. Kiek čia tautininkų vyriausybė parodė savo ga
lios, kiek narsumo! Jie ginklą moka prieš savus nekal
tus žmones, ne priešus, vartoti!

Antra, maža valstybė niekados neturi perartymai 
susirišti su kuria nors didesne valstybe, nes tada ne
teks savarankiškumo ir nelaimei ištikus žus. Istorija 
davė mums vieną pamoką. Pati skaudžiausia pamoka 
buvo duota Lietuvai, kai jinai Jogailos vedama, susiri
šo su Lenkija “amžinais ryšiais”. Pastaroji savo ponų 
pražudyta, įtraukė į vergijos nelaimę ir Lietuvą. An- 
'trą pamoką gavome prieš porą savaičių. Lietuvos vy
riausybė buvo taip paklusni Sovietams, jog pildė jos 
mažiausias užgaidas. Tautininkų vyriausybė jausdama i 
už savo pečių Sovietų galybę, skerečiojo su naciais Klai
pėdos byloje; Įsiteikdama Sovietų komisarams išvarė 
iš Lietuvos Šv. Tėvo atstovą — nuncijų, kuris buvo di
plomatinio korpuso dekanas; pataikaudama Sovie
tams, mūsų vyriausybė visokiais būdais tramdė lietu
vių katalikų kultūrinį gyvenimą: naikino jaunimo or
ganizacijas ir jų vadus, garbingus tautos sūnus, kišo 
kalėjiman; atėmė žodžio, spaudos ir organizacijos lais
vę; neleido katalikams įsikurti savojo universiteto ir 
valstybės universitete katalikų filosofijos departmen- 
tui atėmė aukštojo cenzo teises, kai tuo pačiu metu 
leido ir globojo tame universitete baisiojo komunizmo 
idealogijos profesorių ratelius. Ir ką už tai tautininkų 
vyriausybė iš Sovietų gavo? — Kada Lietuvą ištiko 
nelaimė, Sovietai, palikdami tautą ir tą valstybę, ku
rios vyriausybė rūpinos kiekvienu atveju jiems įsiteik
ti tikrųjų Lietuvos vaikų sąskaita, nusigrįžo, atsisa
kydami duoti jai kokią nors pagalbą.

Trečia, išmintinga krašto vyriausybė rūpinasi sa
vo piliečių gerove, dėdama didžiausių pastangų, kad 
savo tautos ištikimi valstybės sūnūs būtų laimingi, 
niekas jų teisių nesiaurintų, niekas neskriaustų. Jei
gu kraštas neturtingas, užtenka skurdo ir vargų, ne
reikia atimti iš jų bent dvasinių turtų, kurie ir netur
tingus padaro laimingais. Deja, tautininkų vyriausy
bei tik savo partijos saugumas terūpėjo. Skirtingų pa
žiūrų lietuviai savame krašte netenka duonos, jei ne
prisiima valdančiosios partijos pasauliožiūros. Sunki, 
yra ekonominė vergija, bet dvasinė vergija dar sun
kesnė. Tokioje tai vergijoje yra savoje tėvynėje lietu
viai katalikai. Kad savo nelaimingus žingsnius patei
sintų, tautininkai patys išsirenka savo seimą, priima 
naują konstituciją. Įstatymų smurtu sau kelią skin
dami, laimingai siekė savo tikslo — geriau sustiprinti 
savos partijos pozicijas. Jiems nerūpėjo krašto ir tau
tos gerovė — jiems rūpėjo savosios partijos likimas.

Tautininkų vyriausybės vedamoji užsienio ir vi
daus politika privedė Lietuvos valstybę prie dabarti
nio politinio krizio. Jie gerai žinojo kitų valstybių ve
damą politiką. Jiems buvo žinoma, kad lenkai turi pa
darę nepuolimo sutartį su visais kaimynais: su vokie
čiais dešimčiai metų, su bolševikais iki 1945 metų. 
Lenkams naciai darė didesnių žalų, negu lietuviams 
Klaipėdoje. Visgi tas nenubaidė lenkų nuo sutarties su 
vokiečiais. Lenkams pasisekė, nes jų užsienio politika 
buvo išmintingesnė. Nelaminga Lietuva pralošė, nes 
tautininkų vyriausybė nesugebėjo apdrausti savo val
stybės ateities. Vyriausybėje aukščiausias vietas už
ėmė ne patys gabiausi lietuvių tautos vyrai, bet siauri 
tautininkų partijos šulai.

Kas reikia daryti, kad išgelbėjus tai, kas dar išgel
bėti galima ir užtikrinti Lietuvos valstybės saugumą? 
Visų pirma, iš vyriausybės turi pasitraukti tautinin
kų partija ir užleisti vietą koaliciniam kabinetui, į ku
rį turėtų būti sutrauktos pačios gabiausios mūsų tau
tos pajėgos.

2. Turi būti panaikinta tautininkų vyriausy
bės primesta Lietuvos valstybei konstitucija, ir grą
žinta pirmoji Steigiamojo Seimo priimtoji. Jeigu joje 
yra kas taisytina, galima priedais ją pataisyti. Kai 
kiekviena vyriausybė pradės leisti savą konstituciją, 
tai toji konstitucija yra ne‘ tautos, bet partijos valia, 
neturinti jokios sankcijos, liekanti tik paprastas špar- 
galo turinys, kurį gali keisti kiekvienas kabinetas su 
savų žmonių suverbuotu seimu. Tasai gi tautininkų 
seimas reikia paleisti ir išrinkti ne partijos, bet tautos 
atstovų seimą.

3. Lenkai prieš keletą metų siūlė Lietuvai Švenčio
nių ir Seinų sritis, kad sunormuotų savo santykius su 
Lietuva. Šiandie lenkai jau tų siūlymų nepadarys. Bet 
jųjų būklė ir nepavydėtina. Todėl bus galimybių atsi
imti jų žadėtąsias sritis, kai jie norės paimti PabalČio 
hegemoniją į savo rankas arba Klaipėdoje išsiderėti

J. N.
“O jūs ponai, kaip nesėsit — 

Muzikais būt negalėsit”.
Krilovas. i

Kiekviename didesniame mieste aikštės puošia
mos gražiais didvyriu paminklais, kurie nuolatos ra
gintų pasekti jų patiektu pavyzdžiu. Ką ir bekalbėti! 
Labai garbinga susilaukti tautos pastatyto paminklo. 
Bet nereikia pamiršti, jog tiktai “per skausmus į gar
bę” galima žengti. Ir todėl, žiūrėdami į šiuos garbės 
pastatus, prisiminkime ir tas dienas, kada tas didvy-i 
ris, gindamas savo kraštą nuo priešų, ištisas dienas, 
savaites ir mėnesius praleido karo laukuose, nuolati
niame gyvybės pavojuje, savųjų išlydėtas ir apverk
tas, jisai alkio, šalčio ir nuovargio kamuojamas kiek
vieną valandėlę galėdamas palydėti savąją gyvybę, 
statė savo krūtinę priešų kardams ir kulkoms. Tiktai' 
šiuo skausmų keliu eidamas jisai pasiekė didvyrio gar
bės.

Kaip turi būti žema ir negarbinga užimti aukštas 
ir atsakingas valstybės valdyme vietas, viešai visur 
apsišaukti “tautos vadų” pasivadinimais, nesirūpinant 
valstybės likimu ir visą laiką bei energiją eikvoti savo
sios partijos pozicijų stiprinimui. Kas drįso Lietuvos 
vyriausybei pasakyti tiesos žodį, tą tuojau smarkiau
siai puldavo tautininkų partijos oficijozų gerai apmo
kami redaktoriai, nesivaduodami jokia laikraštine eti
ka ir koliodami paskutiniais žodžiais: išgamomis, niek
šais ir t.t. Ir kada atėjo Lietuvos valstybei dėl netinka- į 
mos užsienio ir vidaus vedamos tautininkų vyriausy
bės politikos kritiška valanda, toji vyriausybė atsiža
dėjo trečdalio Lietuvos ir sutiko su amžinų mūsų prie
šų negarbingais reikalavimais. Pasaulinė spauda šį rie-' 
garbingą tautininkų vyriausybės kapituliavimą paskel- j 
bė šiais žodžiais: “Lietuva nusilenkė Lenkijai”. Ne. 
Tai neatitinka tikrenybei. Tiktai tautininkų oficijozų 
redaktoriai neatskiria dviejų skirtumų sąvokų — vals
tybės ir vyriausybės! Ne Lietuva nusilenkė Lenkijai, 
bet Lietuvos tautininkų vyriausybė nusilenkė Lenkijai, 
kurios ne tiktai vyriausybė, bet ir visa tauta siekė Lie
tuvos sunaikinimo.

Meskime į šalį visus klastingus išvadžiojimus ir 
šūkius: “Neišsigandome nė lenkų šūkavimų, nė jų divi
zijų. Dar neatėjo laikas kardu spręsti ginčą. Tuo tarpu 
tekalba diplomatai!” Pažiūrėkime į tikrovę. Lietuva 
neteko dalies savo žemių. Bet čia dar nepabaiga. Jai 
gręsia ir tolimesnis pavojus. Įsigalėjęs priešas, apa
kintas pasisekimais, žingsnis po žingnio lenks Lietu
vos vyriausybę į tolimesnes nuolaidas. Nė neapsižiūrė
sime kaip neteksime laisvos respublikos savarankišku
mo ir būsime suvaržyti patiektomis lengvatomis len
kams, kaip, pavyzdžiui, Klaipėdos uoste, žemės parda
vime, mokyklų išlaikyme, lenkiškosios propagandos 
išplėtime ir t.t.* Po kiek laiko pasijusime, jog Lietuvos 
valstybėje jau esama ir kito pono, kuris sieks lietuvių 
valstybės vairą paimti į savo rankas.

Ką mes turime dabar daryti, kad išvengtumėm 
gręsiančios nelaimės? Visų pirma turime gelbėti tai, 
kas dar galima išgelbėti. Antra, tautininkų klaidų 
vengti, kad neprarastumėm Lietuvos nepriklausomy
bės. Būtų labai neteisinga ką nors kaltinti nepateikiant 
šiam kaltinimui įrodymų, juo labiau, kad arčiau susi
pažinę su padarytomis klaidomis galėtumėm ateityje 
jų išvengti.

Maža valstybė turi palaikyti draugiškus santy
kius su visomis valstybėmis, ypač su kaimynais. Pra
silenkimas su šiuo dėsniu kaip tik ir buvo didžiausia 
tautininkų vyriausybės klaida. Prisiminkime Klaipė
dos įvykius. Vokiečiai naciai varė Klaipėdoje smarkią 
propagandą. Jie net užmušė vieną žmogų. Iš čia prasi
dėjo garsioji klaipėdiečių byla. Tautininkų vyriausy
bė nekreipdama dėmesio į būsimas pasėkas, be atodai
ros krapštė visa iš panagių. Vaidindama galiūno vaid
menį, be jokios baimės rodė savo nepaprastą galią!

Tiesą tariant, naciąi savo propagandą varė dauge
lyje kraštų, ne tiktai Klaipėdoje. Lietuvos vyriausy
bės budri akis visa tai stebėjo ir lengvai galėjo tai lik
viduoti be jokio trukšmo. Už žmogaus užmušimą rei
kėjo pateikti kriminalinį kaltinimą ir kaltininką tinka
mai be politinių sumetimų nubausti. Prie kitų irgi len
gvai galėjo prieiti ir visą jų propagandą išardyti. Bet 
ne! Vyriausybė sumanė parodyti savo galią — visus 
kaimynus sukėlė ant kojų. Iškilo kaip aras — nutūpė 
kaip vabalas. Nuteisė keturis mirtin. Tie nė neprašė 
pasigailėjimo. Prezidentas ir taip jų pasigailėjo. Ir vi
sai lietuvių tautai reikėjo kaitinti akis nemažiau kaip 
19 d. kovo.

Vokiečiai pasiuto. Keršindami uždarė savo sieną 
Lietuvos eksportui. Lietuvos ūkininkai, netekę savo 
vienintelės rinkos, smarkiai suvargo. Neturėjo net iš 
ko mokesčių mokėti. Daugelis ūkių išleista varžyti
nėms. Ūkininkai kreipės į vyriausybę prašydami pa
galbos. Vyriausybe į prašymus nekreipė dėmesio. Tuo
met ūkininkai paskelbė vyriausybei streiką tyliomis 
demonstracijomis. Vyriausybės pasiųsta policija šau
tuvų buožėmis skaldė ramių gyventojų galvas ir revol
veriais šaudė beginklius žmones; šimtais ūkininkus ki
šo į kalėjimus. Kaltinamųjų ūkiai skurdo ir griuvo. 
Tautininkų vyriausybė neieškojo savo ūkio produk
tams naujų rinkų, bet kamavo ir žudė savus žmones, 
kurie reikalavo, kad vyriausybė susirūpintų krašto 
ūkiu!

Tuo dar nesitenkino. Kad sutramdytų, vyriausy
bės manymu, ūkininkų nusistatymą prieš vyriausybę,
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Valstybės Prezidentas Antanas Smetona savo atsilankymu vasario 21 d. ] 
gerbė velionies prel. A. Dambrausko palaikus.

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. I’. Juškai t is — Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirminin- 
kas; 31. Piktaiytė — II Vice-Pirmininkas; V. .T. Blavackas — Raš
tininkas, 7 Mott St., IVorcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 
G Commonwealth Avė., AVorcester, Mass.; A. Zaveckas ir I’. Ma- 
žiuknaitė — Iždo Globėjai; J. Buja — Redaktorius, Marianapolis 
College, Tliompson, Conn.
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GAL KLYSTU
Amerikoje šiandien ne

maža jaunimo žengia tam
sumo — žalos keliu ir tai 
savo valia. Tavernai ir 
“cocktail lounges” yra lan
komi ne tik senesniųjų, bet 
ir jų vaikų — jaunimo.

Penktadieniais, šeštadie
niais ir sekmadieniais ne-

. mažas skaičius jaunų mer
ginų ir jaunuolių randasi; geria

f
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nesvarbu, ar anglį pa1 
dinsi baltu ar žaliu, jis 
suomet pasilieka juodu.

Paprastai už savai 
darbą algos gaunan 
penktadieniais. Žiūrėk, 
vakarą, jaunųjų nema: 
skaičius žengte žengia, 1 
bėgte bėga į smukles. Ti 
kurių yra nežinau ar 
paprotys ar kas kita, 
užeina vienon vieton, is 
_ i alkoholinių gėri: 

saliūnuose. (Beje, yra sa- (ten kavos arba arba 
koma kai kurių, kad žodis nėra), ir paskui vyksta 
saliūnas jau pasenęs, ir ton užeigon, ir lanko vii 
šiurkščiai skambantis žo- paskui kitą. Tas pats įv; 
dis, tat, jo vietoje vartoja- sta šeštadienį ir sekmac 
mas žodis tavernas arba nį. O pirmadienį varg 
“sodelis” arba “cocktail negalais, visomis ketui 
lounge” ir pan.) Mano tė- mis eina darban. O kas 1: 
vas mane mokindavo, kad kišenių — jau tuščios, i 
-----------------------------------tas pats galvoje. “Oi, k 

sau reikalingų privilegijų. O kai įsikurs vokiečių nu- man reikėjo gerti”. Gail 
matomoji Ukraina, kurios jie nori paimti sau manda-; kad praleido uždarbio d 
tą, tada galutinai išsiriš ir Vilniaus likimas.-------------i gumą, bet dar gerokai i

4. Jeigu Lietuvos vyriausybė Klaipėdoje būtų va- siskolino. Ir taip bėga 
riusi ne pompastinę, bet ramią politiką — tylėję ir dir- vaite paskui savaitės, 
bę — išpirkdami iš vokiečių nuosavybes, tai to skau-i 
daus konflikto, kurio vokiečiai niekuomet neužmirš ir j 
mums nedovanos, visai nebūtų įvykę. Bet ir dabar dar 
galima eiti šiuo keliu: visomis įmanomomis priemonė
mis ir galimybėmis išpirkinėti iš tenai gyvenančių vo
kiečių nuosavybes.

5. Prie ministerių kabineto, geriausia prie Finan
sų ministerijos, įkurti išeivijos reikalams departmen- 
tą, kuris turėtų savo žinioje visą emigraciją bei imi
graciją, rūpintųsi visais išeivijos reikalais, galėtų pri-i 
eiti prie imigrantų kapitalo ir visą dalyką taip susiste- 
matizuoti, kad Lietuva turėtų didžiausios naudos. Kad 
nesutiktų bereikalingų įtarimų ir vyriausybė išvengtų 
priekaištų, tasai deparmentas galėtų būti įkurtas visai 
privatinio pobūdžio. Išeivijoj turi būti įkurti tinkami 
skyriai. Šie skyriai galėtų didžiosiose kolonijose įsi
kurti įvairių Lietuvos pramonių skyrius. Pradėjus šį 
darbą, gyvenimas pateiks naujų naudingų galimybių. 
Pati išeivija, palaikanti glaudžius ir gyvus santykius 
su metropolija, turės daugiau jėgos atsispirti nelai
mingam ištautėjimui... Ar ir vėl pasiliks mano balsas; 
šaukiantis tyruose ?!

6. Lietuvos užsienio politika turi būti taikos poli
tika. Tokią politiką nuolatos skelbia ir gruobuoniškos 
valstybės. Su visais reikia gyventi taikoje, sudarius 
nepuolimo sutartis, o su ištikimomis valstybėmis, lai
kančiomis duotą žodį, savitarpio pagalbos sutartis. 
Su Prancūzija mums reikalingi glaudžiausi santykiai. 
Visas Pabaltijo valstybių sambūris Prancūzijos bus 
tinkamai įvertintas. Reikia atsiminti, štai ką: su am
žinais priešais ir glaudžiausios sutartys gali lengvai 
suirti; tiktai draugingų valstybių likimą galima supin
ti su savo valstybės likimu. Einant šia taikingumo 
kryptimi, reikia atnaujinti savo santykius su Vatika
nu, priimant Šv. Tėvo atstovą, kas laiduos būsimai vy
riausybei visų Lietuvos katalikų pasitikėjimą ir nuo
širdžią paramą..

7. Lenkų neteisėtas ant Lietuvos užsipuolimas nu
teikė įvairias pasaulio tautas bei valstybes lietuvių 
palankumui. Didžiausio palankumo mums pareiškė ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės. Neužmirškime, jog 
Lietuva yra skolinga J. A. Valstybėms ir jog dabar y- 
ra geriausia proga, kuri kartą į šimtmečius pasitaiko, 
išgauti iš Washingtono palankiausių lengvatų šiai sko
lai likviduoti. Tenegaišina laiko tie asmenys, kurie šį 
reikalą gali išspręsti. Jį reikia likviduoti greitai. Wa- 
shingtono vyriausybė tikrai suteiks lengvatų. Šios 
skolos likvidavimas ir tuomi yra svarbus, kad apsi- 
draustume sau ateitį. Ateis laikas, ir gal neužilgo, kad 
Lietuvos valstybei bus reikalinga paskola. Jie galės 
tą paskolą lengvai gauti arba iš Washingtono vyriau
sybės arba ją sukelti iš pačių J. A. Valstybių lietuvių,) 
kaip tai buvo padaryta Lietuvos nepriklausomybės gy
venimo pradžioje. Šiandie tai paskolai laikas ir nuotai
ka patogiausia.

Tiktai bendromis jėgomis, visų Lietuvos nepri
klausomybės siekiančių partijų dalyvumu, mes galime 
užtikrinti Lietuvai šviesią ateitį. Mūsų tautoje yra tiek 
dvasios turtų, kad juos sunaudojus, galima atsiekti 
Šveicarijos, Danijos ir panašių valstybių saugumo ir 
klestėjimo. Savo politinėmis gairėmis paskelbimo šiuos 
šūkius: visa pilna laisvė lietuviams savoje valstybėje 
ir taikingumo draugiškumas su visais kaimynais!

Merginos geria kai 
rios dėlto, mąsto sau, i 
kia jaunuoliui įtikti. Ki 
geria pačios nežinoaar 
reikalo. Tai būsimos m- 
nos! Skaudu net ir pam 
tyti. O Dieve, kur toks j 
nimas eina! Kas jo lauk 
Džiugu, kad nevisas jai 
mas taip daro.

Paklauskite alkoht 
sūnų ar jie yra apsidrai 
(insured) ar jie kas sai 
tę pasideda, kad ir m 
sumą pinigų bankan, ar 
kokių aukštesnių amb 
jų arba užsimojimų tui

Ar jie žiūri pirmyn — 
atsilankys nelauktina < 
na, kuomet nebus darbe 
užtai nebus uždarbio. 1 
sunku — nes tada ir vis 
neva prieteliai parodo s; 
tikrą veidą. Kur kreip 
Kur tas alkoholio sūr 
kurs rūpintųsi savęs ps 
bulinimu—lankytų au 
tesnę arba dirbantieji 1 
kytų vakarinę mokyk 
Nėra laiko — nėra iš k

Šiandien nevienas tė 
ir motina nežino kur kr< 
tis įtikrinančių žodžių 
koti, kad savo sūnų ar d 
terį pakreiptų į šviese 
kelią. Kiek tie tėvai jai 
ašarų praliejo ir pral 
Gaila, ir tų vaikų ir tėv

Šventame Rašte Die 
yra pasakęs: “Dėl gir 
niojimo daugelis mi 
kurs yra tikras blaivir 
kas, pailgys amžį”.

Kiek galėdąmi saugi 
me mažyčius nuo alkoh< 
— perspėkime ir pamol 
kime didesniuosius.

Draugas draugą užv 
ant blogo kelio arba 
gero.

Ačiū Dievui, kad yra 
manaus, šviesaus, stipr 
ir susipratusio jaunimo

Povilas Sabt 
Marianapolio Koleg
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Liežuvis neturi dantų 
o vienok kanda. Ar ne?

Ten kur paslėpti di 
turtai, ten durys stip 
užrakintos.
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R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trombui! St.
Worcester, Mass.

Dial 4-9430

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

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

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

GRABORIUS
‘4JSMEVM/C4S PATARK AVIMAS*

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso; Dexter 1952

Namu: PI. 6286
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DARBININKAS e

KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

denciečiai dėkoja misijo- 
nieriui kun. Jonui J. Jakai
čiui už pamokinančius pa
mokslus ir dvasinį patar-

MISIJOS
Sekmadienį, kovo 27 d., 3 j

vai. po pietų mūsų par. ■ navimą. Linkime jam svei
katos ir pasisekimo savo 
kilnioje darbuotėje.

Šį penktadienį, įvyks cho
ro susirinkimas vietoj tre
čiadienio. Po susirinkimo

bažnyčioje įspūdingai bai-l 
gėsi kun. Jono J. Jakaičio, 
MIC., vedamos misijos, ku
rios prasidėjo pirmadienį, 
kovo 21 d.

Misijos buvo sėkmingos

proga pramogėyę. Dalyva
vo apie 30 asmenų. Petrui 
Rakauskui i buvo - tikras 
surprizas, nes jis tą dieną 
buvo išvykęs į Lawrence 
dalyvauti Federacijos aps
kričio suvažiavime. Sugrį
žęs rado visus susirinku
sius jo ir jo uošvių namuo
se. Visi sveikino p. Petrą 
ir apdovanojo gausiai do- 
venėlėmis. Petras Rakaus
kas yra vedęs p. V. Ado
maitytę, įžymią veikėją 
jaunimo organizacijose.
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you reallg
want this kind of firing eguipment and f

dvejopu būdu: lankymosi^ trumpa choro prakti-
atžvilgiu, nes rytais ir va
karais glausytojų buvo pil
na bažnyčia, ir dvasiniu, 
nes kasdieną per abejas 
mišias daug žmonių priė
mė Šv. Komuniją, o sek
madienį per trejas mišias 
eilių eilėmis.

Vaikams misijos buvo 
penktadienį ir šeštadienio 
po pietų. Misijonierius pa
sakė trumpą pamokslėlį ir 
suteikė palaiminimą Šv. 
Sakramentu. Sekmadienį 
visi vaikai priėmė Šv. Ko
muniją. Šv. Komuniją dali
nant varg. A. Giedraitis so
lo giedojo “Jėzau Nesu 
Vertas”.

Klebonas, kun. Jonas A. 
Vaitiekūnas ir visi provi-

ka. Visi choristai prašomi 
dalyvauti.

Bingo lošimas bus šį tre
čiadienį; kitą savaitę ne
bus, nes Kančios savaitė. 
Kviečiame dalyvauti.

Trūbininkas.

Sekmadienį, kovo 27 d. iš 
šios kolonijos buvo nuvy
kę į Federacijos apskričio 
suvažiavimą šie asmenys: 
Federacijos skyriaus ats
tovai — inž. J. Jasionis ir 
A. F. Kneižys, Petras Ra
kauskas ir adv. B. Sykes 
su žmona. Grįžo pilni gra
žių įspūdžių. Rap.
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this kind of service"

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

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

Tel. 4-3501 ir 4-3865

LAWRENCE, MASS.
______________ (

Kovo 27 dieną, Šv. Pran- 
ciškaus parapijos svetai
nėje, įvyko Federacijos j 
Naujosios Anglijos suva
žiavimas. Džiaugėsi turė
dami savo tarpe atvykusių 
profesionalų. Rezoliucijų 
neteko sužinoti. Manau, 
kad ‘Darbininkas’ jas turi 
ir paskelbs.

MASINISŠŪSIRINKI- 
MAS

Vakare 6:30, įvyko masi
nis Lietuvių susirinkimas 
protestui prieš Lenkiją. Į- 
žanginę kalbą pasakė mū
sų klebonas kun. P. M. Ju
ras. Vakaro vedėju buvo 
adv. B. Sykes iš Norwood, 
Mass. Įspūdingas, grau
džias, turiningas kalbas 
pasakė p. J. Kumpa, “Dar
bininko” redaktorius A. 
Kneižys, adv. iš Boston: 
Cunys ir Kalinauskas. Re
zoliucijas perskaitė advo
katė A. Sykienė. Padaryta 
rinkliava Tautos Fondui. 
Parapijos choras vadovau
jamas p. Povilo Sako, su
dainavo Lietuvos ir Ame
rikos himnus ir keletą lie
tuviškų dainų. Žmonių bu
vo pilna svetainė. Nuotai
ka buvo liūdna, bet pilna 
pasiryžimo ginti Lietuvą.

DAYTON, OHIO

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norvrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale 8t.
TEL. Brockton 2005

Sekmadienį, po pietų, ko
vo 20, Daytono ir apylin
kės lietuviai susirinko į 
masmitingą šv. Kryžiaus 
parapijos svetanėje, Lietu
vos gynimo reikalu.

Kalbėjo kun. Leonas J. 
Praspalius ir Povilas Ur
bonas. Jie paaiškino kokis 
pavojus susidarė Lietuvai. 
Buvo išrinkta komisija 
paruošti rezolucijas, pro
testuojant prieš Lenkiją 
dėl jos žiauraus ir neteisin
go žygio. Šios rezoliucijos 
pasiųstos didžiųjų valsty
bių atstovams ir J. A. V. 
valstybės sekretoriui. Ko
misija susideda iš sekan
čių: Kun. L. J. Praspalius, 
Stasys Grincevičius, Pra
nas Gudelis, Motiejus Pau- 
peras, Justinas Sakalas ir 
Antanas Vaitkus. Susirin
kimo vedėju buvo Pranas 
Gudelis.

Reikalui atsiradus, Day
tono lietuviai ir ateityje 
bus pasirengę daryti tinka
mus žygius remti savo tau- 

i tą.
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Tbere ii an authorized Iron Fireman dealer in every principai city 
wbo is available for consultation with home owners, buildinK and 
estate maoa<ers, engineers, architects, manufacturers, or anyone 
wbo buyi fuel to operate beating or power plants from domestic 

size up to boilers developiog 5OO h.d

IRON
FIREMAN

• 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 bighly 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 
dirųr 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 
t’- e fire and bold temperatures

ezactly where wanted. At 
the šame time, the inher- 
ent evenness with which 
coal gives off its heat re- 
mains an advantage which 
i s 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.

8 I
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BOLERIAMS KŪRENTI AUTOMATIŠKA MAŠINA

SCRANTON, PA.

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

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

Sekmadienį, balandžio 3 
dieną, 8-tą vai. vakare, Šv. 
Pranciškaus bažnyčioje į- 
vyks bažnytinis koncertas 
“Septyni žodžiai nuo Kry
žiaus”. Visa valanda šven
tos giesmės ir meditacijos 
punktai WLLH radio ban
gomis bus perduodama 
maloniems klausytojams į 
namus, kurie negalės ateiti 
į bažnyčią. Garbė mūsų ko
lonijai ir jos vadui kunigui 
P. M. Jurui. Aušrelė.

SNOPSHOT NEWS 
BOOKLET

Snopshot ir News Book- 
let Chapter, Panelės Šven
čiausios draugijos Šv. Juo
zapo parapijoj įvyko mėne
sinis susirinkimas p. Mari
jonos Vasiliauskaitės na
muose, kovo 27 d. š. m., 3 
valandą po pietų. P-lė Ma- 
sevičiūtė pradėjo “scrap 
book” ir naujienos buvo į- 
dėtos. Po susirinkimo pa
vaišinta užkandžiais. Šios 
narės dalyvavo susirinki
me: Veronika Gudaitytė, 
Elenora Simulevičiutė, A- 
lena Andrukaitytė, Adelė 
Gustaitytė, Marijona Vasi
liauskaitė ir Marijona Ma- 
sevičiutė. Kitas susirinki
mas įvyks p. Adelės Gus- 
taitytės namuose.

Marijona Vasiliauskaitė.

NORWOOD, MASS.
Sekmadienį, kovo 27 d. į- 

vyko Federacijos skyriaus 
susirinkimas. Užgirtas ma
sinis susirinkimas trečia
dienį, kovo 30 d. Taipgi už- į 
girtas Federacijos Tary
bos nutarimas atnaujinti 
Tautos Fondą. Nutarta vi
sas aukas Lietuvai siųsti 
per Tautos Fondą.

Trečiadienį, kovo 30 d. į- 
vyko Federacijos skyriaus 
sušauktas masinis susirin- . . x
kimas. Dalyvavo nemažai >r pr?5T
žmonių. Kalbas pasakė ^^>\^ųgrobomš- 
kleb. kun. S. P. Kneižis, ad
vokatas B. Sykes ir A. F. 
Kneižys. Programą vedė 
skyriaus pirmininkas p. 
Balutis.

CHESTER, PA.
Šios kolonijos lietuviai 

kovo 22 dieną laikė visuoti
ną susirinkimą, kuriame 
griežtai pasmerkė lenkų 
ultimatumą, pasiuntė Lie
tuvos Prezidentui užuojau-

Sekmadienio vakare, ko
vo 27 4-, P- Petro Rakaus
ko draugai surengė jį pa
gerbti jo gimimo dienos

kus žygius Jung. Valsty
bių Prezidentui, Anglijoj 
ir Prancūzijos Ambasado
riams ir Tautų Sąjungai. 
Po dokumentų pasirašė: 

Kun. Emil. M. Paukštis, 
Joseph A. Shuppas, 

Pres. L. V. P. K.
Anthony Degutis,

šv. J. D. Pres.

■- t.

Batchelder Whittemore Coal Co
834 Mass. Avė., Boston, Mass

Tel. HIGhlands 1920

Worcester, Mass
Šv. Kazimiero Parapija
LDS. 7 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks balan
džio 3 dieną, 4 vai. po pietų, 
Šv. Kazimiero par. salėje. 
Visi LDS nariai malonėsi
te šiame susirinkime daly
vauti ir užsimokėti savo 
duokles. “Darbininko” va
jus baigiasi balandžio 15 
dieną. Todėl ir “Darbinin
ko” skaitytojai kviečiami 
dalyvauti ir atnaujinti sa
vo prenumeratas per LDS 
valdybą, kuri patarnaus 
dykai. Kviečiame visus da
lyvauti. Komitetas.

Aušros Vartų Parapija
Aušros Vartų parapijos 

choras gavėnios metu gie
da vien gregorioniškai. Di
delį įspūdį daro ypač vyrų 
choras, keturiais balsais 
be vargonų, giedant ofer- 
torium.

Choras ir jo vadas šiomis 
dienomis yra begalo užim
ti, kad net kelis kartus į 
savaitę lanko pratybas. 
Verbų sekmadienį išpildys 
specialę giedojimo progra
mą bažnyčioje; taip pat va
kare parapijos svetainėje, 
kur bus suvaidintas gra
žus veikalas “Šv. Kazimie
ras”.

Trečiadieniais būna “eks
tra” pratybos “Musical 
Revue” ir Minstrel, kuris į- 
vyks geg. 11 d., Mechanic 
Hali. Pastebėta, kad į šias 
pratybas lankosi apie 150 
parapijos parinkto jauni-j 
mo.

Kraunialis žadėjo kreiptis 
pas miesto policijos virši
ninką dėl lietuvių užpuoli
mų gatvėse, kur pastaruo
ju laiku įvyko daug apiplė
šimų. Klubas nutarė vy
kinti naujų narių vajų.

Antradienį, kovo 29 d. iš 
Aušros Vartų par. bažny
čios iškilmingai nulydėta į 
kapus a. a. Marijona Jan
kauskienė. Dideliam nuliū
dime paliko vieną dukterį, 

i du sūnus ir du anūku.
Tą pačią dieną amžinas- 

tin nulydėta jauna, tik 21 
m. amžiaus, Adelė Kruke- 
lytė - Buček. Dideliame nu
liūdime paliko vyrą ir vie
ną sūnelį, motiną, kelis 
brolius ir seserys.

šeštadienį, kovo 27, pa
rapijos svetainėje įvyko 
Amerikos Lietuvių piliečių 
klubo susirinkimas. Ame
rikonas G. Becker apibūdi
no bedarbių ir miesto pa- 
šelpos padėtį.

Klubo pirmininkas, V.

Kas sekmadienį parapi
jos kunigai iš sakyklos ra
gina žmones remti ir skai
tyti katalikų laikraščius, 
ypač “Darbininką”, kuria
me randame vėliausias vie
tines ir iš Lietuvos žinias.

Rap.
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VIEŠA PADĖKA

Nors pavėluotai, bet prie
žodis sako: “Geriau vėliau, 
negu niekad”.

Šiuomi noriu padėkoti 
Worcesterio moterims bei 
panelėms, kurios surengė 
mane pagerbti puotą “Lido 
Klube”.

Visoms, kurios taip skai
tlingai dalyvavote, kurios 
suteikėte man širdingus 
linkėjimus ir gražių dova
nų, būsiu visuomet dėkin
ga. O, labiausiai, rengė
joms už jų triūsą, lai Vi
sagalis joms suteikia stip
riausios sveikatos. Taipgi 
neišskiriu nei vienos to va
karo dalyvės. Priimkite 
mano iš širdies tikrą lietu
višką Ačiū!

Marijona E. Čižauskienė.

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

Šv. Grigalius.
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Rikis Samata

PONAS Ar RIKIS?

t

EKSKURSIJOS (I

Aš, brangindamas mano 
bočių ir tėvynainių kalbą 
ir raštiją, sakau: — Šelauk 
lenkomaną nedorėlį “po
ną”; pasmerkiu išpuikusią 
ir mizerną “ponią”; išva
rau tuščiagalvį “ponaitį”; 
ir paniekinu paikšę “pane
lę” bei “panaitę”.

Mano tėvų prigimtoje ir 
kilnioje kalboje aš pasi- 
kviesiu petingą rikį pasi
tarti ar pasišnekučiuoti; 
nueisiu atlankyti viešnin- 
gą šeimyninkę rikienę; pa
drąsinsiu darbštuolį jau
nuolį rikaitį; ir pasveikin? 
siu jaunuolę atsidavusią 
veikėją rikaitę.

Kas nori, gali nesutikti 
su manim. Aš gi galiu tiek 
pasakyti, kad tuščiagalviai 
imperijalistai lenkomanai 
neturi teisės prikergti “co- 
pyright’o” ant pagarbos 
žodžio Rikis ar “užpaten
tuoti” jį “polskai mowai”. 
Tai grynai lietuviškas se
novinis žodis. Kitos tautos 
tik skolino jį, bet nepagro
bė ir nepagrobs, ir lietuviai 
niekam neprikaišioja, kaip 
imperijalistai lenkai pada
rė su “ponu” pasigrobę iš 
Graikų senovinės klasiško
sios kalbos. Rikis priklau
so lietuviams, ir pasiliks 
gražioje lobingoje lietuviš
koje kalboje, kaipo nelytė- 
tinoji nuosavybė.

Ir atsisveikinant su bran
giais skaitytojais, širdin
gai tariu visiems ir vi
soms:

— Likit, sveiki, petingi 
rikiai, ir, sveikos, grakš
čios rikaitės; Likit laimin
gi mėlynakiai padorūs ri- 
kaičiai ir laimingos gelton
kasės skaisčios rikaitės!

Atsitikus patogesnei pro
gai, galėsime su visais ri
kiais, rikaičiais, ir viso
mis rikienėmis, rikaitėmis, 
pasisveikinti ne be ^poniš
kai”, kaip būta iki šiolei, 
bet rikiškai arba rikingai.

Tuo tarpu, ligi linksmaus 
pasimatymo!

“PAN” NĖRA LENKIŠ
KAS ŽODIS

Pasirodo, lyg lietuvių 
kalba būtų neturtinga. Gi 
filologijos mokslas kitaip 
skelbia, ir mes kuogeriau- 
siai žinome tą viską, ir ne
reikalinga kitų tautų filo- 

. ,l_o______mus, tik
taikinti nei prietelingai patys susipraskim ir tap- 
sugyventi su lenkais. Pa- gavotus; filologai te- 
saulis gerai suprato mūsų stelbia ir tegrasina pasau

liui, kad lietuvių turtingo
ji kalba tai lopšys kitųjų 

Į giminingų lietuviams tau
tų kalboms.

Gi tą lenkų “ponišką” žo
dį, tariamą jų kalboje 
“pan” ir jų įpirštą lietuvių 
kalbon “ponas” ar “panas”, I 
pasmerkiame ir sakome, 
pasiremiant originaline e- 
timologija, kad “pan” nė
ra lenkiškas, o tik lekoma- 
nų pasisavintas ar, teisin
giau pasakius, pagrobtas iš 
Graikų klasiškosios kalbos 
žodžio “PAN”. Tas žodis 
atsako tą patį, kaip priim
ta šių dienų tarmėje pas 
Anglus “Mister” ar pas 
Vokiečius “Herr.” Ir, ste
bėtina, dėl ko lietuviai pri- 
riima tą pasityčiojantį pri
metimą, būk “ponas” pa
rėjo lietuvių kalbon iš len
kų “poniškos” kalbos, ir, 
tiesiog nesuprantama, ko
kiam tikslui lietuvių kalbi
ninkai iki šioliai išdėsto to 
žodžio originalinį paėjimą 
klaidingai, kuomet pačioje 
tikrenybėje yra kitaip; ar
ba, kokiam neišmanumui 
Lietuvos valdininkai ofi- 
cijaliniai tituluoja kitus ir 
save “ponas”.

RIKIAI
Lietuvių turtingoje kalbo

je turime savotiškesnį ir 
prašmatnesnį žodį už len
kų “ponišką” žodį “pan”, 
pasigrobtą iš Graikų seno
vinės kalbos. Tas žodis tai 
Rikis. Daktaro Aleksandro 
M. Račkaus moksliniame 
veikale “Gudonai — Go
tai” ir kitų garsių rašyto
jų istoriniuose raštuose 
nuo Kristaus laikų randa
me garsingų ir karžygingų 
Rikių, prieš kuriuos Romos 
senovinė galybė turėjo dre
bėti ir nusižeminti. Tie pa
tys Rikiai gilioje senovėje 
pro nepereinamus tanku
mynus pramynė takus, ke
lius, ir pro neperbrenda
mas balas ištaisė kelius ki
toms tautoms išeiti iš bar
barizmo į civilizaciją pir
ma kaip gimė patys lenkai, 
pirma kaip sapnavosi 
jiems “civilizuoti” barzdo
čius lietuvius. Ir visai ne
nuostabu, kad tie patys Ri
kiai senovėje garsėjo aukš
tai kilnia ir subrendusia 
kultūra, kuri dominavo 
tuometinę Europą.

Kuomet mokslininkai,

VILNIAUS NIEKAD 
NEATSIŽADĖS

Tokiose apystovose lietu
viams buvo negalima susi-ĮJOgams' mokinti

Keletas metų atgal, pa-i 
šaulio dienraščiuose pras- į 
kambėjo žinia, jog Anglų; 
literatinė pajėga, būtent, 
Sir Philip Gibbs tapo įskų
stas už plagiarizmą -arba 
literatinę vagystę. Jį į- 
skundė lenkų rašytojas 
Romas Landau. Mat, išleis
tuose abiejų autorių vei
kaluose pasitaikė maždaug 
panašumo istorijos daly
kuose. Tur būt “polskam” 
literatui apsisuko galva ir 
lenkomanijos apsėstam, 
jog niekas kitas negali ir 
neturi teisės rašyti istori
jos atsitikimų taip, kaip jis 
pats parašė. Gi Sir Philip 
Gibbs, kad išteisinti save, 
ėmėsi teisėtumo ginklo ir 
pasaulio spaudoje pareiš
kė priimtą taisyklę, jog nė
ra tokio dalyko, kaip “co- 
pyright” tautų istorijos 
gyvenime kas link istori
nių įvykių, faktų, datų ir 
k. p. (Mat, “copyright” tei
sės draudžia kitiems nau
dotis autoriaus patiekto
mis idėjomis bei mintimis 
be jo paties leidimo ar su
tikimo).

“EI, PASAULI”
Kai Lenkijos “prošėpa- 

nai” grobikai pagrobė Lie
tuvos sostinę, Vilnių, tur 
būt “mislino” uždėti “co- 
pyright’ą” ir “užpatentuo
ti” Polščiai. Čia ir~yra skir
tumas istorijos tautų gy- mą. 
venime.
Lietuvos istorinė nuosavy-. rai”, gi Lenkai 
bė ir senovinė sostinė. Len-' darni” 
kai pagrobė Vilnių neteisė-i juos “ 
tu ir apgaulingu smurtu, j kams už tokią “ponišką 
Už tokį nevidonišką pirą- malonę. Iš tokios lenkų 
tizmą Lietuviai teisėtinai “loskos” lietuviai priėmę 
įkaitino ir teisingai įskun- savo kalbon tą “poną” ir 
dė juos pasauliui istorinė- šiandien susitikę tautietį 
je vagystėje , garsiai pa- dar tebesveikina lenkiš- 
reikšdami: “Ei, pasauli, kuoju “ponišku” žargonu: 
mes be Vilniaus nenurim-i “Labą rytą, “pons” kaimy- 
sim!” i ne!”

skriaudą ir dėl to simpati
zavo mums. Tačiau, šiomis 
dienomis, Lenkija nevido- 
niškai verčia lietuvius išsi
žadėti Vilniaus ir užmegs- 
ti diplomatinius santykius. 
Nors Lietuva ir sutiko su
eiti su Lenkija į normalius 
diplomatinius santykius/ 
kad tuo būdu išvengus 
kraujo praliejimo ir Euro
pai užtikrinus tarptautinę 
taiką, bet lietuvių tauta! 
Vilniaus negalėjo atsižadė
ti ir niekada neatsižadės! 
Ateityje, patys lenkai tu
rės lietuvius grąžinti už
grobtą Vilnių ir atsiteisti 
už padarytas skriaudas. 

: Tsųitų taikingam sugyveni
mui nesiranda kitokios iš
eities.

Lietuviai prikentėjo pra
eityje iš lenkų pusės ir 
šiandien tebekenčia ne tik 
už padarytas nuožmias 
nuoskaudas, šaukiančias į 
Dangų atmonijimo, bet 
taip pat kenčia ir kitus vi
sokeriopus prikaišiojimus, 
užmetinėjimus ir pasity
čiojimus. Omenyje turime 
vieną skaudų prikaišioji- 

Mat, Lietuviai buvę 
Juk, Vilnius, tai ■ miškiniai barzdoti “barba- 

“civilizuo- 
lietuvius padarė 

ponais”. Ačiū len-
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BATCHELDER WHITTEMORE COAL CO.

We Recommend

Guarantee
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f į;
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. j

Tel. SOUth Boston 2680 '•

LIETUVON!

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

Darbininko Laivakorčių Agentūra

GEGUŽĖS-MAY14 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 legijoninkų.

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

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

LIEPOS"JULY 1 Dų švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

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

S©®*5©®S©©@@S©®@S@S©®@®SS@@S©@©@©®h(

Tfl€FU€LFOR
Modem

ttOM€S

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

* * *

* * *

108 Dorchester Avė..
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A GR^cord of Achievcmcnt
Ori Dec. 31, 1937—Insurance In Force—Over 83 Million Dollar •A 
gain for the year of over 3 Million 700 Thousand. Policyholders 261,974 
a gain of 8,594. Totai Income from all sources $3,939,197.87. Exceeded 
all Disbursements by $754,547.24. Paid to policyholders and beneficiaries z 
during the year $1,637,736.16. Since organization paid to them 
$28,010,616.58. Totai Assets amounted to $12,618,076.63 on Dec. 31, 
of which $11,^-65,535.00 represents the reserve to protect existing 
policy contracts. Other liabilities totai $580,612.58. Net Surplus $571,- 
929.05. Šame Rate of Dividends declared for 1938 as prevailed in 1937.
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PresMent, Former Atty. Gen., Mm..

MERTON L. BROVN 
Former Com. ot Ina, Ma».

FRANCIS J. CARNEY 
Lawyer

WILLARD B. CLARK-
* Former Prea., Villiaimtoira Nat. Benk.

HERBERT O. F.DGERTON
1 • Generel Arhnsor Former PresMent.

THE BOARO OF DIRECTORS
DAMON E. HALL 

I-awyer
KRANK H. HARDISON 
Foraer Com. ai Im„ Mass.

• LESTER G. HATHAWAY
Rakinę Mochinrry.

J. LEONARD JOHNSON 
Presidėnl. Metropolitan Coai Company.

SF.WARD W. JONĖS 
President, Neartos Tmat Company.

•

ROBERT LUCE 
Member o( CoaareM.
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WILUAM F. McPHERSON 
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FRANK L. RICHARDSON 
Eaecutive Vica-Prm.. Newton Trust Co.

pasiremiant istorijos šalti
niais, nušviečia mūsų pra
bočių garsią senovinę pra
eitį, o dainiai savo giesmė
se apdainuoja garsingų ir 
narsingų Rikių garsingus 
žygius, argi pasiliksime ir 
toliau sustingę ir nesu
prantanti savotumo ir mū
sų kalbos lobingumo, prii
mant kasdieninėn kalbon 
įbrauktus svetimus žargo
nus, lyg kokiam nevertin
gam ir neprotingam pasi
tyčiojimui ?

RIKIS REIŠKIA 
“MISTER”

Dievo Apvaizda nepasi
gailėjo mokslininkų Lietu
vių Tautai. Turime savo 
kalbininkų ir kitų tautų 
mūsū kalbos žinovų, garsi
nančių lietuvių kalbos tur
tingumą ir lobingumą.

Kadangi šių dienų filolo
gai bei kalbininkai aiškina 
žodį Rikis ir teikia tokią 
pačią reikšmę, kokioji pas 
Anglus yra priimta, ir 
šiandien Rikis reiškia ne 
ką kitą, kaip tik “Mister” 
anglų kalboje, tatai lietu
viams sveikinant savo kai
myną kalboje arba laiškuo
se, ir vadinti jį “pons” ar
ba “pone”, ar neprotingiau 
būtų priimti senovinį Ri
kį ir tarti bei rašyti: “Svei
kas, Riki, arba, 
vietoje “pons” 
ne!”

Geresniam i 
reikalinga čia 
kad gilioje senovėje ‘PAN’ 
pas Graikus reiškė tą patį, 
ką Rikis pas lietuvius, kaip 
buvo priimta ir lenkų kal
boje, būtent: viešpatie, val
donas bei valdovas; pas 
anglus būta lordas. Tai 
praeities dalykai. Tokioje 
prasmėje šiandien visi tie 
“ponai” rikiai arba lor
dai, paprastai kalbant, at- 
sigyveno ar išnyko, nebent 
Graikų mytalogijoje užsi
laikė Pan’as —»dievaitis — 
ganyklų dabotojas bei sar-

<<
Rikiau!” 

arba “po-

supratimui 
pažymėti,

gas; pas anglus pasiliko 
Lordo garbės titulas arba 
pas lietuvius Rikiškosios 
galūnės ir skiemai pavar- 
dėse. Nūngi pas lenkus 
skursta nusigyvenę senųjų v ___ v ,
laikų “ponai” ir niekas ne-į kiams lietuviams reikia bū- 
beklauso jų; pas anglus ti gudriais ir herojiškai 
vietoje lordų įsigyveno pa- kovoti už savo prigimtas 
prastas Misteris; tik pas teises ir suverėnę nepri- 
lietuvius liekasi nusmukęs klausomybę.
nuo savo kurpalio “ponas”. Gyvename, mokinamės!

LENKAI IŠBADĖJĘ Aš S1 žodi RIKIS ne tik 
pamėgau, bet ir pamylau.

ko gaišinimas. Mat, lenkai 
moka tik galingą smurtiš
ka prievarta kitus baugin
ti arba pavergti. Dabarti
nio momento susidariusio
je žūtbūtinėje krizėje, ri-

O visgi, šiomis dienomis, ir nuo šioliai prigimtoje 
lenkams labai kalboje arba laiškuose ne-! 

norėjosi pagrobti ir užval- bevadinsiu savo pažįstamo 
“pons” bei “pone”. Vietoje 
“ponios” (Mrs.), vietoje; 
“ponaičio” (Master), vie- 

bei “ponai-į 
lenkai labai tės” ,Miss) — patyrinėjęs 

tačiau, mano žodžiugę, ateityje, aš 
Rikis 

ne pietauti ir gal neteks. Rikienė, Rikaitis ir Rikai- 
Jie gali susilaukti vokiškų- tė. 
jų pietų. Bet, kai kurie nu
susėliai “poneliai” nuo pa- 
rubežio sugrįžę į Varšuvą, 
džiaugdamiesi, pasakojo, 
kad jiems pirmą kartą gy
venime tekę paragauti lie
tuviško rikiškojo skanaus 
krupniko, lietuviškų ska
nių kopūstų, riebalų, laši
nių, ir t.t.

GYVENAME IR MOKI
NAMĖS

Vienok, “ponai” lenkai 
vis dar nedėkingi rikiams 
lietuviams. Tačiau, mes ge
riau grįžkime prie užsibrie- 
štos temos. Rikis pas lietu
vius šiandien, kaip aiškina 
kalbininkai, kaip tik atitin
ka lietuvių kalboje tokia 
prasme, kaip priimta žodis! 
“Mister” pas anglus, o pas 
lenkus “Pan”, kuris yra 
pagrobtas iš Graikų kal
bos. Rodosi, pasisavinti 
svetimą lobį yra neteisėtį- 
na, gi pasigrobti ir sakyti, 
kad tai yra jo turtas, tai ne 
tik yra smerktina, bet ir 
baustina. Juk, tiesa, kad 
su lenkais negalima žmo
niškai susikalbėti, ir kal
bėtis su jais būtų vien lai-

“ponams

dyti visą Lietuvą, ir už 
dviejų valandų Kaune pasi
sotinti lietuviškais rikiš- 
kais pietais. Ir kaip pasi-.toje “panelės” 
rodo, “ponai” T---- ’ ’ ’ ‘
išalkę, išbadėję. ' 
jiems kol kas neteko Kau- sakysiu ir rašysiu:

i

!

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA. Lietuviai A- 

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

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 Ellsroorth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worceiter, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Bd.,

South Boston



Penktadienis, Balandžio 1, 1938

Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAIN, CONN.
MISIJOS PRAĖJO 

SĖKMINGAI
Kovo 27 d. užsibaigė šv. 

misijos Šv. Andriejaus lie
tuvių par. bažnyčioje, ku
rias skelbė Tėvai Jėzuitai, 
kun. Aukštikalnis ir kun. 
Mešlis. Misijos prasidėjo 
kovo 20 d. Žmonės gausiai 
lankėsi ir naudojosi Dievo 
malonėmis. Misijonieriai 
labai iškalbingai skelbė 
Dievo žodį.

Visi dėkojo misijonie- 
riam už gražius ir turinin
gus pamokslus ir dvasinį 
patarnavimą ir kleb. kun. 
Vaškeliui už misijonierių 
pakvietimą.

MASINIS SUSIRINKI
MAS

Balandžio 3 d. įvyks lie
tuvių masinis susirinki
mas, Lietuvių svetainėje, 
354 Park St., 7 vai. vakare, 
tikslu, kad išnešti protes
tą prieš Lenkiją. Susirin-

tuose. Šį veikalą daugelis 
kolionijų (svetimtaučių) 
vaidina keliolika metų, per 
visą gavėnią. Tad ir mes 
nepraleiskime šios progos 
jo nepamatę. Vaidinimas į- 
vyksta par. svetainėje, 207 
York St., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia abiejų vakarų ly
giai 8 vai. vak. Įžanga tik 
50c., vaikams 25c. Visas 
pelnas parapijai.
gę, bet sulyginus, gana 
dar gerai vartoja lietuvių 
kalbą. Skaitlingas atsilan
kymas, kaip tik priduotų 
čia augusiam jaunimui 
daugiau drąsos dažniau 
pasirodyt scenos mene. 
Bus ir baletas, kurį išpil
dys mažos mergaitės. Vi
sos naujos scenerijos, nors 
ir ne šiam vaidinimui spe
cialiai gamintos , bet yra

WATERBURY, CONN.
MISIJOS

Kovo 27 d., Šv. Juozapo 
lietuvių par. bažnyčioje už
sibaigė Šv. misijos, kurias 

kimą šaukia VVS. skyrius,!skelbė Tėvas Jonas Kidy-
prie kurio priklauso visos kas, S. J. iš Lietuvos. Žmo- 
draugijos. Kviečiame vi- ■ nės gausiai lankėsi ir nau- 
sus dalyvauti šiame prote-; dojosi Dievo malonėmis, 
sto mitinge. Misijonierius pagyrė šios

Įspėjame lietuvius, kad:kolonijos lietuvius katali- 
nesusidetų su bolševikais,! kus.
kurie, kaip girdėt, išrinko I Waterburiečiai dėkoja 
atstovus ateiti į šį susirin- misijonieriui uš gražius ir 
kimą, gal būt trukdyti, naudingus pamokinimus ir 
Bolševikai pirmiau Lietu- savo klebonui kun. Valan- 
vą ir lietuvius niekino ir tiejui už misijonieriaus pa- 
šmeižė. Jie nėra kitoki ir kvietimą.
dabar, tik aplinkybės juosi _ ______
verčia veidmainiauti, tai- i Kovo 25 d. įvyko Federa-

! ei jos 22 skyriaus susirinki-
■ mas. Pirm. komp. A. Alek-
■ sis paaiškino susirinku-

gi bukime atsargūs.

KLAIDINGA SEKTA
Pereitą sekmadienį šia-isiems aPie Lietuvos padėtį 

me mieste lankėsi klaidin-1ir Per^_ainas valdžioje ir 
gos sektos skelbėjai, pasi- j pranešė, kad kovo 28 d. į 
vadine kokiais tai Jeho-!vyksta masinis susirinki- 
vais. Jie po namus dalino mas- 
lapelius, kuriuose išnieki-j 
na tikėjimą. Policija, suži-

i

Kovo 27 d. įvyko LDS 5 
nojus apie tuos klaidingo-kP- susirinkimas. Perskai- 
mokslo skelbėjus, padarė tytas Centro atsišaukimas 
medžioklę ir areštavo 48 Darbininko Intertype Fon- 
asmenis. Paleido tik užsi- d° reikalu.  -------- -—
stačius 25 dolerius kauci- kus išdalinti draugijoms 
jos. Rytojaus dieną teis- klubams.
mas juos nubaudė už dali- : ;
nimą lapelių be leidimo, j Kovo 28 d. įvyko lietuvių 
Tai jau nepirmas toks at- masinis susirinkimas,Lie- 
sitikimas. Iš areštuotojų 
sąrašo matome daug len
kiškų pavardžių ir iš kitų 
miestų, dauguma iš Massa- 
chusetts valstybės. Lietu
viai tokių “jehovų” neįsi
leiskite nei į namus. Pašau
kite policiją, jeigu tik ko-į 

kis “jehovas” pasirodys.
T. M.

do reikalu. Nutarta laiš-

C. BROOKLYN, N. Y.
PILOTO DUKTĖ

Šį šeštadienį ir sekmadie
nį, balandžio 2 ir 3 d.dš į- 
vyksta gražus vaidinimas 
veikalo “Piloto Duktė”. Šį 
vaidinimą rengia Šv. Jur
gio par. choras ,vad. muz. 
J. Brundzai. Pats veikalo 
užvardinimas parodo, apie 
ką dalykas eina ir labai a- 
tatinka šiam gavėnios lai
kui. Jį turėtų pamatyti ne
tik šios parapijos žmonės, 
bet ir iš kitų kolionijų at
važiuoti. Vaidina net virš 
20 merginų. Visos čia au- 
grąžios.

Vaidinimas yra 5-se ak-

tuvos gynimo reikalu. 
Žmonių susirinko apie tūk
stantis. Kalbėjo komp. A. 
Aleksis, p. Šolomskas, kun. 
Kripas, p. K. Vilniškis. Vi
sos kalbos buvo nukreip
tos prieš Lenkiją.

P-lės Lušiūtės sudaina
vo duetą. Taipgi dainavo 
jaunas Kripukas, pp. A. U- 
linskis ir A. Markevičius.

Priimta rezoliucija prieš 
Lenkiją. Surinkta nemažai 
aukų. Vienas lietuvis pa
aukavo Lietuvos boną $50. 
00, būtent, p. J. Zujus.

Koresp.

NEW HAVEN, CONN.
TĖVYNĘ GINTI STOKIM

VISI
Vietos lietuviai iš laikra

ščių sužinoję, kad priešai 
lenkai pasikėsino ant mūsų 
brangios tėvynės ir pasiun
tė ultimatumą, reikalau
janti išsižadėti Vilniaus ir 
sudaryti diplomatinius ry
šius. Ši žinia kaip griaus
mas trenkė j kiekvieno šir-

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 
METAIS VAIDINA

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

Šv. Petro Parapija

AR JŪS ŽINOTE
KAS ATSITINKA SU CIGARETŲ,

KADA JIS NUVESTA?

ir PRARANDA SAVO SKONĮ

AR JŪS ŽINOTE
KAS ATSITINKA SU DUONĄ, KADA

JI NUSENSTA?
JI PALIEKA SAUSA IR BE SKONIO

Klausykit, Žmonės!

JIS DEGA GREITAI IR KARSTAI

Sausas tabakas dega kaip sausa žolė — Greit ir Karštai — be 
skonio ir aiškiai erzina gerklę, šviežias tabakas dega lengvai, 
nes jis turi drėgnumo. Šviežias tabakas yra šaltesnis rūkyti, 
nes rūkytojas netraukia karščio į savo burną.
Šviežumas yra garantuotas jums Dvigubai-Švelniuose Old 
Gold Cigaretuose per specialį būdą supakiuojant juos. Kiek
vienas pakelis yra dvigubai užklijuotas; padarytas visiškai 
neperleidžiantį - orą su ekstra užvalkalu iš Cellephane. Išlau
kinis Cellophane užvalkalas atsidaro iš apačios pakelio. Vidu
jinis Cellophane užvalkalas atsidaro iš viršaus.
Jei bent kartą jūs būsite paragavę FABRIKINIAI-ŠVIEŽIO 
OLD GOLD CIGARETO su jo pilnai stipriu kvepėjimu ir sko
nio ypatingumu, jūs niekados negrįšite prie nuvėsusio, sauso 
ar perdrėkusio rūkymo. Leiskite išbandomam pakeliui Dvigu- 
bai-švelnių Old Gold Cigaretų pasakyti jums daugiau apie 
save.

Viduįinis Užvalkalas 
iš ''Cellophana'* 

atsidaro iš VIRŠAUS

PRYZINIO 

DERLIAUS 

TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

Established 1760 (/

lilavkiah Užvalkalas 
U "CaHophaoa** 

atsidaro H APAČIOS

UŽSISTATYKITE Radio i Old 
Gold Hollyuood Judžių Na
ujenybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co
lumbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.

2 UŽVALKALAI 

DUBELTAVO 

"CELLOPHANE1*
Palaiko juos 

FABRIKINIAI
ŠVIEŽIAIS

Copr., 1938, by P. LorillardCo.. Tnr.

senus ir NEWARK, N. J.
greitųjų 
masinis

dį, sujaudindama 
jaunus.

Kovo 27 d. ant 
buvo sušauktas 
susirinkimas, kuriami kal
bėjo klebonas kun. M. Pan
kus, V. Norkūnas, ir M. 
Jokubaitė. Perskaitė rezo
liuciją kun. M. Pankus, 
kurią vienbalsiai priėmė ir 
nutarė pasiųsti J. V. Pre
zidentui, Tautų Lygai ir 
kitoms valstybėms.

Šiame susirinkime suda
ryta laikinoji komisija, ku
ri rūpinsis Lietuvos gyni
mo reikalais: pirm. 
Norkūnas, 
Jokubaitė, 
mulevičius.

Surinkta 
Lietuvos 
lams.

se, bet žiniose. Čia yra ap
sigyvenęs ir su katalike 
mergina yra apsivedęs Šv. 
Antano parapijoje Dr. A. 
J. Andrews, 3964 W. Ver- 
non. Jis yra dantistas lie
tuvis, kuris visiems labai 
nuoširdžiai patarnauja.

Pereitą savaitę lankėsi 
šioje parapijoje garbingi 
svečiai, būtent, Vincas Ma
žeika su šeimyna ir jo bro
lis Pranas iš Gary, Ind. Jie 
lankėsi pas švogerį C. E- 
luskį, kurio žmona paeina 
iš Gary.

Balandžio 1 d. įvyks ka
talikų jaunimo susirinki
mas St. Agnės High 
School. Visų parapijų jau
nimas susirinks 3 vai. po 
pietų. Bus žymių kalbėto
jų, kurie kalbės apie kata
likišką akciją. Mes lietu
viai katalikai tuo klausimu 
esame atsilikę. Mes esame 
įstikinę, kad daug yra to 
tikėjimo priešų. Apie tai 
nei nepagalvojame. Kada 
tikėjimo priešai šmeižia 
katalikus, puola Bažnyčią, 
tai daugelis mūsų neturi 
me bedieviams atsakymų, 
nes patys esame silpni ti
kėjime; nesakau, kad visi. 
Žmonės nustoja tikėjimo, 
nes jie jo nepažįsta. Reika
lingos pamokos apie tikėji
mo dalykus. Taigi svarbu, 
kad į tą katalikų jaunimo 
susirinkimą ateitų visi, ku 
rie tik gali. Nėra jokio mo
kesnio.

Artinasi Velykos. Di
džioje savaitėje ir Velykų 
dienoje lietuvių bažnyčiose 
įvyksta labai jausmingos 
ir iškilmingos pamaldos, 
kurių nėra kitų tautų ka
talikų bažnyčiose. Tą sa
vaitę katalikai pašvenčia 
didesnei Dievo garbei.

Sesutės per visą savaitę 
sunkiai dirba bažnyčioje, 
bet jos to sunkumo nejau
čia, nes dirba Dievo gar 
bei. Taip pat dirba ir mo
terys. Jos švarina bažny
čią. Didelė padėka priklau
so visiems ir visoms, kurie 
darbu ir aukomis priside
da, kad papuošus Dievo 
namą Velykų šventėms.

Šv. Petro par. bažnyčioje 
pamaldos bus sekančia 
tvarka: trečiadienį pamok
siąs ir Kryžiaus keliai. 
Ketvirtadienį šv. mišios ir 
pernešimas į Šv. Marijos 
altorių. Prie Šv. Marijos 
altoriaus visą dieną klū
pos Moterų draugijos na
rės. Penktadienį nuo 12 
vai. iki 3 po pietų Jėzaus 
merdėjimo pamaldos. Sep
tyni pamokslai apie Septy- 
nius Kristaus žodžius nuo 
Kryžiaus. Taipgi septyni 
pamokslai anglų kalba, še
štadienio vakare giedos 
didysis choras prie karsto, 
ir pamokslas. Per naktį 
vyrai sudarys sargybą 
prie karsto. Velykų sekma
dienį Šv. mišios ir Prisikė
limas bus 5 vai. ryte. Ant
ros šv. mišios bus 8 vai.; 
trečios 10:30 ir taip užsi
baigs pamaldos Velykų 
šventėje. Prašome motinė
lių prirengti savo dukre
les procesijai.

Šią savaitę mirė geras 
katalikas ir nuoširdus Šv. 
Petro parapijos rėmėjas 
Tarnas Glinnan. Tas žmo
gus nepraleido nei vieno 
sekmadienio neišklausęs 
Šv. mišių. Jis vedė tikrai 
krikščionišką gyvenimą.

T. Glinnan šioje kolonijo
je apsigyveno kada ji dar 
vadinosi Woodmere, ir jis 
buvo valdžioje. Žmonės jį 
labai mylėjo ir už jo patar
navimus ir pasidarbavimą 
apdovanojo jį deimantiniu 
žiedu. Kada Woodmere pri
ėmė į Detroit, tai jis buvo 
pirmas aldermanas ir jis 
būtų buvęs Detroito mayo- 
ru, bet atsisakė. Nors jis 
buvo turtingas, bet gyveno 
paprastoje vietoje. Jis tu
rėjo daug namų ir geres
nių, negu kuriuose jis pats 
gyveno, bet vis sakydavo: 
“O, čia man geriau. Čia 
žmonės kaip ateina pas ma
ne geriau jaučiasi”. Ir tei
sybė daug žmonių pas jį a- 
teidavo ir jausdavosi kaip 
namie.

Pereitą sekmadienį priė
mė Šv. Komuniją Šv. Pet
ro par. bažnyčioje. Tą pa
čią naktį, 1 vai., vietinį 
kleboną iššaukė skubiai 
pas jį į namus. Klebonas 
rado jį sėdinti ant lovos. 
Priėmęs Šv. Sakramentus, 
dar gydytojui neatėjus, 
Tarnas Glinnan laimingai 
užbaigė gero kataliko gy
venimą. Jis rėmė lietuvius, 
lankėsi į mūsų bažnyčią, 
užtat mūsų parapijos kle
bonas palydėjo jį į amžiną 
gyvenimą. Prašome Dievo 
suteikti jo vėlei amžiną 
ramybę dangaus karalys
tėje.

Iš priežasties ligos, kvie
stas kunigas negalės pa
tarnauti Šv. Petro par. 
Kančios Sekmadienį, bet 
atvyks kun. Valaitis. Kun. 
Valaitis klausys išpažin
čių nuo 3 valandos ir vaka
re nuo septintos šeštadienį. 
Sekmadienį atnašaus vėly
vas šv. mišias, o klebonas 
8 ir 9 vai. ryte. Prašome 
visų, kurie galite, atlikti 
Velykinę išpažintį prie sve
čio kunigo.

Juozas Kulbokas, gerai 
žinomas šios kolonijos biz
nierius, buvo sunkiai su
sirgęs gerklės liga. Pralei
dęs savaitę ligoninėje, pa
gerėjo. Linkime Juozui vi
siškai išsveikti.

Detroite labai mažai yra 
lietuvių katalikų profesi- 
jonalų. Kartais laikraščiai 
paseklbia lietuvį, profesi- 
jonalą, bet neteko skaityti 
laikraščiuose apie katali
ką profesijonalą. Nesu
prantama dėlko kartais ka
talikiškas lietuviškas laik
raštis kelia į padanges ko
kį ten bedievį ar tautinin
ką profesijonalą? Jeigu to
kie profesijonalai nori pa
siskelbti, tai už tą paskel
bimą turėtų apsimokėti.

Džiaugiamės turėdami 
savo tarpe lietuvį kataliką 
profesijonalą. Apie jį no
riu parašyti ne skelbimuo

darbą. Susirinkime buvo 
išnešta rezoliucija ir pa
siųsta Eltai į Kauną.Kovo 27, tuoj po sumos 

parapijos salėje įvyko vie
šas katalikų lietuvių susi
rinkimas, kur buvo atnau
jintas TAUTOS FONDO 

ll-mas skyrius, kuris se- 
i niaus yra daug nuveikęs 
Lietuvos labui.

Susirinkimą atidarė kun. 
Ig. Kelmelis. Kalbėjo: mu
zikas A. Stanišauskas, P. 
Alseika, J. Žemaitis, S. 
Gudas, J. Jasaitis, ir kiti. 
Po diskusijų visi vienbal
siai nutarė atgaivinti 
TAUTOS FONDO skyrių. 
Išrinkta valdyba: Pirm. 
P. Alseika; Vice - pirm. — 
K. Strolis, Rašt.
nišauskas, ir Al. Ponelis, 
Ižd. — Kun. Ig. Kelmelis. 
Nariais: J. Žemaitis, S. 
Gudas, S. Pocius, A. Dide

I

— V. 
pagelb. — M. 
rašt. J. Ta-

>

nemažai aukų 
gynimo reika-

A. Sta-
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ELIZ ABETH, N. J. v •

Balandžio 4 d. Šv. Kazi
miero parapijoj prasidės 
misijos ir tęsis iki bal. 10

PROTESTO MITINGAS
Šios kolonijos lietuviai 

susirinko į parapijos sve
tainę pareikšti protestą, 
prieš lenkus ir jų siekia
mus barbariškus tikslus.

Mitingą vedė J. Patalkis, 
kalbą ir telegramą pers
kaitė vietos kleb. kun. J. 
Simonaitis. Po to kalbėjo 
komp. J. Žilevičius ir kt. 
Susirinkimas nutarė pasių
sti į Genevą protesto tele
gramą, kas ir įvykdyta. 
Taip pat išrinko komisiją 
iš 5 žmonių. “Elizabeth 
Daily Journal” įdėjo se- 
' : “We
the Lithuanians of Eliza
beth, unanimously demand 
recognition of the inviola- 
ble right of Lithuanian to 
independence, and protest 
against the brute force 
which threatens the liber- 
ty of Lithuania. We also 
demand that Lithuanian 
rights to Vilna should ne- 
ver be surrendered, and 
appeal to all coųntries to 
support our efforts to 
maintain our rights 
against the threats ofbru- 
tal force.

lis, J. Krukauskas, V. Am- , .. .. ..
braževičius, P. Kilda, j/kanc3ivrezoliuciją.

d. Misijoms vadovaus kun. stočkus.
Adomas Morkūnas, MIC. 
Patartina visiems parapi
jiečiams pasinaudoti šia 
gražia proga, gausiai atei
ti į misijas ir pasinaudoti 
Dievo malonėmis. Koresp.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Nutarta šaukti viešą 
Newarko ir apylinkių lie
tuvių susirinkimą penkta
dienį, balandžio 8, Šv. Jur
gio Draugijos salėj, 8 vai. 
vakare, kur bus pakviesti 
geri kalbėtojai, kurie nu
švies dabartinę Lietuvos 
padėtį. Newarkiečiai pasi
rinko sau obalsį tiek pini
gų sukelti, kad galėtų ke
lius bombnešius nupirkti 
ir į Lietuvą pastipti. Tad 
visi dabar į Tautos Fondo




