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Katalikas, kurs neremia kata

likiškos spaudos, neturi teisės 
vadintis geru Bažnyčios vaiku. 

Vyskupas Ketteleris
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Yra pasakojama, kad Lincol- 
n’as sykį vaikščiodamas su 
draugu po laukus, pamatęs ma
žą paukštelį besiblaškantį žolė
je. Vargšas sutvėrimėlis, mat 
buvo iškritęs iš aukštai esančio 
lizdo ir nepajėgė į jį grįžti. Žy
mus žmogus sustojo, pasilenkė, 
paėmė paukštelį ir jį įtupdė į 
lizdą.

Jei toks gražus pasielgimas 
užsitarnauja pagyrimo, ant 
kiek daugiau yra pagirtina pa
dėti vienai klajojančiai sielai 
grįžti prie savojo tikrojo lizdo 
ir vėl mylėti savo Sutvėrėją. 
Taip darė ir daro visuomet mū
sų brangus Išganytojas: len
kiasi prieš mūsų nelaimes, pai
ma mūsų nusikaltusią sielą ir 
ją patalpina jaukioje ir ramioje 
vietoje. Tikri katalikai turi sek
ti Jėzaus pėdomis. Viskas yra 
didelis ir nepaprastas kas pade
da grįžti suklydusiam prie Die
vo.

Numatoma Sudaryti Vatikano - Vokietijos Naują Sutarti

Kun. J. Stašaitis, S. C. i

Kun. Pr. J. Juškaitis Aukojo 
Intertypos Fondui $75.00
Kun. Pr. J. Juškaitis, Ne

kalto Prasidėjimo P. Švč. 
par. klebonas, Cambridge, 
Mass., LDS Garbės Narys 
ir nuolatinis Darbininko 
rėmėjas ir prietelius šią sa
vaitę aukojo Intertypo fon
dui $50.00. Pirmiau buvo 
davęs $25.00. Iki šiol Inter
typo fondui kun. Pr. Juš
kaitis yra aukojęs $75.00. 
Manome, kad Cambrid 
giaus klebonas kun. Pr. 
Juškaitis išpirks vieną no
tą, kuri kainuoja $100.00.

“Darbininko” vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja kun. Pr. 
Juškaičiui už suteiktą 
stambią auką Intertypo 
fondui.

Užsibaigė Streikas

Norwood, Mass., kovo 7 
d. — Vakar Winslow Bros. 
& Smith Co. darbininkai 
priėmė kompanijos pasiū
lymą grįžti susitartomis 
sąlygomis, tarpininkau
jant valstybės arbitracijos 
tarybai. Kol nebus galuti
nai susitarta, tuščia būtų 
sakyti, kuri pusė laimėjo. 
Bet kompanija pasiūlymą 
darbininkai priėmė daugu
ma balsų. Darbininkus ats
tovauja National Leather 
Workers Association Lo- 
cal 26.

Atidaryta Lietuvos Etnogra
finė Paroda
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Dr. Povilas Jakimavičius Pa
skirtas Valstybės Komisijo

nierium

1

Massachusetts
De-

Komisijonie-

J. E. Gub. Charles F. Hurley,
kuris šiomis dienomis paskyrė Dr. Povilą Jakimavičių 
(Jakmauh) Massachusetts Valstybės Sveikatos De- 
partmento Komisijonierium. Mes džiaugiamės ir reiš
kiame palankumą, kad gub. Charles F. Hurley įžiūrė
jo Dr. Jakimavičiaus didelius nuopelnus ir gabumus ir 
jį paskyrė atsakomingai pozicijai. Jis tikrai tinka būti 
sveikatos komisijonierium ir garbė jį turėti ne tik lie
tuviams, bet ir visai Massachusetts valstybei.

i
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Kardinolas Innitzer Vatikane 
Austrijos Reikalais

Vatiknas, bai. 7. — Aus
trijos kardinolas Innitzer 
atvyko į- Vatikaną pasitar
ti ir priimti nurodymus 
kaip Katalikai Austrijoje 
turi žiūrėti į Hitlerio rėži
mą. Su Šv. Tėvu kalbėjosi 
vieną valandą ir 15 minu
čių.

Katalikai Duos Aukas 
Meksikos Valdžiai 9

Meksika, bai. 7, — Arki
vyskupas Garibi y Rivera 
atsišaukė į Meksikos kata
likus, prašydamas duoti 
aukas valdžiai, kad būtų 
galima atlyginti Britų ir 
Amerikos aliejaus kompa
nijoms, kurių nuosavybes; 
Meksikos valdžia užėmė. 
Aliejaus darbininkų unijos 
vadai pareiškė, kad visi

Perversmas Ispanijos 
Radikalų Valdžioje

Barcelona, Ispanija, bai. 
d. — Kada Ispanijos na- 

vadovaujant
7
cionalistai,
gen. Franco, baigia triuš
kinti radikalų karines jė- 

;gas, tai radikalų vyriausy
bė rezignavo. Buvęs minis- 

[teris pirmininkas Juan Ne- 
grin sudarė naują vyriau
sybę ir pats pasiskelbė mi- 

| nisteriu pirmininku, karo 
ministerių ir diktatorių. 
Juan Negrin griebiasi visų 
galimų priemonių centrali
zuoti radikalų kariuomenę 
ir dės visas pastangas ko- 
ilgiausiai atsilaikyti
cionalistų spaudimui. Bet 
vargiai pajėgs.

Smarkūs mūšiai eina prie

Boston, Mass., bai. 7 d. — 
Massachusetts gubernato
rius Charles F. Hurley šio
mis dienomis paskyrė Dr. 

i Povilą Jakimavičių (Jak- 
^mauh), gyv. Miltone ir tu
rįs ofisą 509 Broadway, So. 
Bostone,
valstybės Sveikatos 
partmento 
rium (Statė Commissioner 
of Public Health). Tai svar
bios pareigos pavesta mū
sų tautiečiui, žymiam gydy 
tojui, profesionalui.

Sveikatos Departmentas 
apima visą valstybę; pri
žiūri, kad nesiplėstų įvai
rios ligos, kad būtų užlai
koma švara visose įstaigo
se, kad įvairūs chemikalai 
ir kiti piliečių vartojami 
daiktai nekenktų sveika
tai. Sveikatos Departmen- 
to komisijonieriaus prie
žiūroje yra apie 2,000 įvai
rių specialistų: gydytojų, 
slaugių, chemikų, analistų, 
inspektorių, ir t.t. Tai la
bai atsakominga ir svarbi 
pozicija. Dr. Povilas Jaki
mavičius kaip tik tokiai; 
pozicijai tinka, nes jis yra 
įžymus gydytojas specia
listas, profesorius, turįs 
toje srityje * nepaprastus 
gabumus ir sumanumą. Be 
to, jis yra rimtas, malonus 
ir visiems užjaučiantis 
žmogus. Mes labai džiau
giamės, kad J. E. Gub. 
Charles F. Hurley Dr. Ja
kimavičių paskyrė, nes ži
nome, kad jis bus pliusas 
visai valstybei ir mums

i

Dr. P. Jakmauh
(Jakimavičius)

Vatikanas, bai. 7, — Po
piežius Pijus XI įsakė įduo
ti Vokietijos Hitleriui rei
kalavimus, pagal kuriuos 
būtų galima sudaryti nau
jus santykius tarp Vokieti
jos nacių valdžios ir Vati
kano. Jo Šventenybė reika
lauja, kad būtų užtikrinta:

1. Katalikams tikybinis 
auklėjimas katalikiškose 
mokyklose ir laisvė katali
kams eiti savo religijos pa
reigas.

2. Propaganda prieš Ka
talikus Vokietijoje ir Aus
trijoje tuojau privalo būti 
sulaikyta.

3. Austrijos su Vatikanui 
pirmiau sudaryta sutartis! 
privalo būti pilnai pripa-į 
žinta, nes Vatikanas nepri-‘

lietuviams garbė, kad lietu
viui ir specialistui gydyto
jui ir profesoriui davė pro
gą pasitarnauti visuomenei 
ir valstybei. Tiesa, dar val
stybės taryba turi užtvir
tinti gub. Hurley paskyri
mą, bet mes nei kiek neaj 
be jo jame, kad Dr. Jakima
vičių užtvirtins. Į Tuoj po kovo 11 d. inci-

Dr. Povilas Jakimavičius dento visa užsienio spauda 
pereitais metais, birželio ir “Darbininkas” rašė, kad

pažįsta, kad nacių užėmi’ 
mas Austrijos panaikint 
ją.

Yra manoma, kad Hitle 
ris tuos reikalavimus pri 
ims. Hitleris gegužės 3 d 
važiuoja į Italiją pasima 
tyti su Mussolini ir yra pa 
tikrinančių žinių, kad, kac 
jis tada atsilankys ir pai 
Popiežių: Jo Šventenybe 
jį priims, jei bus ankščiai 
užtikrinta, kad Austrijoj 

i katalikai nebus varžomi 
Yra žinių, kad Hitleris ra
šė Austrijos Kardinolo In 
nitzerio, kuris tik ką sugrį
žo iš Vatikano, atvažiuoti 
į Berlyną ir jam asmeniš
kai paaiškinti Popiežiaus 
santykių sudarymo sąly
gas.

Lietuvos Vadų Proklamacija
“Per vienuolika metų da

bartinė vyriausybė turėje 
daug patogių ir Lietuvai 

mėnesyj minėjo 25 metų buvusieji Lietuvos prezi- palankių progų atnaujinti 
' normalius su Lenkija san
tykius Lietuvai garbingu

gydytojavimo sukaktį. Šis dentai ir ministeriai išleido 
Dr. Jakimavičiaus pasky- atsišaukimą į tautą ir vi
rimas yra ne tik Daktarui suomenę, reikalaudami,'būdu. Dabartinė vyriausy- 

^įvertinimas jo tarnybos vi- kad dabartinė Lietuvos vy- bė savo užsienių politikoje 
suomenei, bet tuo pačiu; riausybė, kurios priešaky- neparodė nei reikiamo su- 
pripažinimas Massachu- je stovi prez. Antanas Sme- manumo, nei tarptautinės 
setts valstybės lietuvių, 
kaipo ištikimų ir naudingų 
piliečių, kurių viršūnėse 

'visada buvo kaipo pasau- 
’ lionis profesionalas Dr. Po- 
. vilas Jakimavičius.

Šia proga sveikiname Dr. klamacijos kopiją gavo ap- riausybei smūgis per ją 
Povilą Jakimavičių ir joj linkiniais keliais ir čia mes j pasiekė ir pačią tautą, 
mylimą žmoną ir šeimą ir 2-- --------------------
linkime geriausių sėkmių

; ir ilgo amželiaus.

Rusijoje “Valymai” Nesibaigia
Maskva, bai. 7, — Gele

žinkelių komisaras Aleksei

na-
Plieno Darbininkų Streikas 

Užsibaigė

tona atsistatydintų, 
sudarytų koalicijinę vy
riausybę, kad atstatytų 
demokratinę santvarką. 
Balandžio 7 d. laidoje, 
“Naujoji Gadynė” tos pro-

kad situacijos gilaus suprati
mo ir davė Lenkijai progos 
tą situaciją panaudoti Lie
tuvos garbę pažeminančiu 
būdu. Skaudus ultimatume 
forma kirstas Lietuvos vy-

Kaunas — Balandžio 1 d. 
Dalyvaujant Valstybės 
Prezidentui, Vyriausybei, 
mokslo ir meno atstovams 
atidaryta Lietuvos etno
grafinė paroda.

darbininkai sutinka kiek- Tortosa. Jeigu nacionalis- 
vieną mėnesį skirti dienos tams pavyks užimti šį mie- 
uždarbį atlyginimui alie-' sta tai jie bus pasiekią Vi- 
jaus šaltinių buvusiems duržemio jūrą. Po to nacio- 
savininkams. nalistai žygiuos į Barcelo-

--------- :— ną.
Ispanijos Radikalai Šaukiasi

Pagalbos Katalikų Akcija Australijoje
Londonas, bai. 17. — Is

panijos lojalistų valdžia

Harrison, N. J. bai. 7, — 
Po trijų savaičių streiko 
darbininkai grįžta į darbą. 
Darbdaviai ir darbininkų 
CIO unijos atstovai sutiko, 
kad darbininkas gaus ma
žiausia 62 ir pusė centus į 
valandą, dirbs 5 dienas, 40 
valandų į savaitę, ir kad 
ta unija bus vienatinė, ku
ri turės galės su kompani
ja.

kaipo dokumentą perspau-i 
sdiname. Štai jis:
TAUTAI IK VYRIAUSY

BEI
“Suprasdami gyvenamo

jo momento visą Lietuvos 
ateičiai svarbą ir todėl su 
visa tauta skausmingai iš
gyvendami jai šiomis die
nomis padarytą didį paže
minimą, mes, 
krašto piliečiai, 
savo kilniąja pareiga pasa- 

žmonės kasdieną yra Stali- kyti tautai ir vyriausybei, 
no įsakymu sušaudomi.

Bakulyn pateko į Stalino 
nemalonę ir buvo pašalin
tas iš vietos. Feodoras Ras- 
kolnikov, sovietų atstovas 
Bulgarijai buvo atšauktas 
į Maskvą. Koks jų likimas? 
Kerensky sako, kad apie 52

Lenkų * Prancūzų Santykiai 
Blogėja

i

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per __
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ , 
4

Hierarchai sudarė komitetą, 
reikalaujaAad Prancūzija va<lovaujama Melburno arkivys- 
• kupo, kūno tikslas — vadovau-r Anglija duotų jiems nu- £> kaU1 Kiek.
htannę pagalbą. Valės pro- - diece2ijoje bus pasklrtas
vincijoje, anglių kasyklų 
darbininkai žada streikuo
ti, jei Anglijos valdžia ir 
toliau Ispanijos lojalis- 
tams neleis pirktis Britani
joje karo ginklų.

vienas kunigas, kuris šiai akci
jai vadovaus. Melburne bus į- 
steigtas vadin. tautinis sekreto
riatas su dviem pasauliečiais 
sekretoriais ir vienu dvasiškiu 
asistentu.

Darbininkų Radio Programa
laivai

Anglijoje Daug Bedarbių

TtLJBBŪITOM
-------------

i “Tas, kas šiomis dieno
mis atsitiko, yra ne tiktai 
skausminga mūsų tautai 
bet ir labai pavojinga, nes 
artimiausioj ateity slepia 
savy daug skaudžių netikė
tinumų. Savo politika pri- 
vedusi prie esamos padė
ties, kad kaimynas ryžosi 
tvarkyti santykius su mu- 

kaipo savo 
laikome

kad situacija, kurioj šian
dieną randasi mūsų kraš
tas yra išimtinai pavojin
ga. Mūsų įsitikinimu nor
malių su Lenkija santykių 
užmezgimas buvo ir yra 

bet 
mes suprantame, kad bū
das, kuriuo jie liko atnau
jinti, nėra vertas mūsų 
garbingos savo didinga 
praeitimi tautos, Vytauto 
Didžiojo vadovautos tau
tos.

Varšuva, bai. 7, — Užsie- Lietuvos interesas; 
nių tautų diplomatai krei
pia dėmesį į Lenkų - Pran
cūzų santykių blogėjimą. 
Prancūzų atstovas Lenki
jai išvažiavo iš Varšuvos 
ir sakoma daugiau negrį- 
šiąs.

Londonas, bai. 7, — Šių’ 
metų kovo 14 d. Anglijoje 
bedarbių buvo vienas mili
jonas, septyni šimtai ketu
rios dešimtys aštuoni tūk
stančiai, devyni šimtai as
tuonios dešimtys vienas; 
du šimtai tūkstančių dau
giau kaip pernai.

Sušaudė 74 Kunigus,
402 Pasaulioniu

mis ne kaipo lygus su ly
giu, bet ultimatyvės notoj 
keliu, dabartinė vyriausy
bė atidarė lengvą kelią ii 
tolimesniems panašiems 
veiksmams iš Lenkijos pu
sės. Prievartos pažeminta 
vyriausybė negali atsto
vauti Lietuvą ir ginti jos 
reikalus. Konsoliduoti tau
tą jos ateičiai pavojaus va
landoje, surišti ją ir paska
tinti vieningam žygiui, su
kelti jos pajėgumą ir pada 
ryti atsparią jos laukian
tiems sunkiems bandy 
mams, gali tik nauja koali 

j ei jos pagrindais sudaryta 
ir visus mūsų valstybiška 
nugis 
at«o

Šeštadienį, balandžio 9 d* 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa iš stoties WCOP, Boston. 
Programą išpildys Cambridge Lietuvių Parapijos Ra
dio Grupė, vadovaujant muzikui M. Karbauskui. Trum-

Italijos • Anglijos Santykiai 
Sudaromi

Roma, ba.1. 7,— Priete-
pą kalbelę pasakys p. Vincas Uždavinys, žurnalistas iš lingi santykiai tarp Itali* 
Lietuvoš, kuris tik šiomis dienomis atvyko ir atsivežė jos 
vėliausių žinių iš Lietuvos.

ir Anglijos baigiami 
sudaryti.

Londonas, bai. 7, — Reu- 
ters žinių korespondentas 
iš Ispanijos praneša, kad 
Franco kariuomenei užė
mus Leridą miestą, kalėji
mo viršininkas papasako
jo, kad radikalai prieš to 
miesto užėmimą, kalėji
muose sušaudė 74 kunigus 
ir 402 pasaulioniu. Lenda 
miesto gražioji katedra 
buvo lojalistų - radikalų

paversta į garadžių. Ji bu
vo išdraskyta ir joje pris
tatyta ir prigrūsta visokių 
senų automobilių ir karo 
tankų. Kitos bažnyčios bu
vo paverstos į karo ginklų 
sandėlius. Ir dar raudonie
ji nesisarmatija sakyti, 
kad jie duoda laisvę religi
jai, bažnyčių . negriauna, 
nepersekioja ir nežudo ti
kinčiųjų.

įstačiusius sluoksniui 
vaujanti vyriausybė 

Nes dabartinė vyriausybi 
per vienuoliką metų skel 
busi tautos vienybę, ne til 
jos neįgyvendino, bet, atd 
tumusi tautą nuo valsty 
bės reikalų rūpinimo, ji 
suskaldė, suniveliavo, pasi 
stengė padaryti iš jos pa 
laidų vienetų masę, kad til 
lengviau valdytų.

“Savo policiniu režimu j 
sudemoralizavo tautą, mai 
tindama ją cenzūros per
koštomis žiniomis, slopiu 
dama kiekvieną kritišku 

(Tęsmys 3 pusi.) * |
I 

.«
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Giesmės Pamaldos
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MALDAKNYGES
Vargas Su Malkomis

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

ADVOKATAI
Kinų

>3.00

65c.

‘ŠVENTAS DIEVE' Mažeikiaimo

I

UŽBYK4 DĖL ASTHMA GAUKITEt

Kaina
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Boston, Mass.
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■Avė Regina Coelo- 
Hamma giedojo 
choras.

akinius 
aki3 atitie- 
amblijoniš- 

sugrąžinu

ąziai 
šią giesmę Išpildė. VTšf šio
je giesmėje gerai užsire- 
1___ 2___ _ J —r Tėve Mūsų

7 “Darbininko” redak-j Vincas Uždavinys Bostone

Gerb. Radio programos 
klausytojai turės progą iš
girsti vėliausių žinių iš Lie
tuvos ir apie Lietuvos-Len
kijos santykius.

Bažnytinis Koncertas

JOSEPH W, CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir
Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
502 East Broadway 
South Boston, Mass. 

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

Patarnavimas Dieną ir Naktį

neraudo
tum,

251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAMH

366 Broadway,
South Boston, Mass

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS 

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

366 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinmk.

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kitu 

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

vinys duos pranešimą apie 
vėliausius įvykius Lietu
voje. Šias prakalbas ruošia 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Bostono skyrius. Rap.

JOHN J. GAIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tet S. B. 1043

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

PARDUODAME
Degtinę, Alų ir Vyną

Pristatome Į namus ir 
visokiems parengimams 

Patarnavimas mandagus.
SULLIVANS LIQUOR£ 

STORE 
295 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 9772

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS

Užsakymus p rąžome siųsti: r

DARBININKAS
366 West Broadvvay, . So.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKER
Automobiliu ir Troką 

Agentūra.
Taisome visokią tšdirhysėių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravl- 

vieta:
1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunat ir Peter Trečiokas 

savininkai

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

ens legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namą: Talbot 2474

Jei jbe kenčiate Asthmo,. atakų... i^jus 
smaugia dusulys., jei npatgaunate kvapo, 
jei negalite ramiai miegoti ir jei jOsų svei
kata naikina Asthma. tuojau parašyk 
Frontier Asthma Co.. kad ji prisiųstų 
jums uždyką išbandymui vaistų ir nuro
dymų. kaip galima lengvai pasigydyti. 
NeiiOrint kur gyveni ir ar pasitiki vais
tams ar ne. bet pabandyk jų parsitrauk
ti. Nežiūrint. kad ir visa gyvenimą gy- 
deisi ir nepasveikai., bet nenustok vilties, 
pasiųsk mums laiško, prašant išbandy- 
?iul vaistų, o tuojau jums pasiųsime, 

ums nieko nekainuos.
Frontier Asthma Co., 196-C Frontier Bldg. 
462 Niagra št. Buffalo, N. Y.

! Gegužės 15 d. Šv. Petro par. 
j pobažnytinėje salėje, ant 5-tos 

įg gatvės, So. Boston, Mass. įvyks

i

Šiomis dienomis iš Lietu
vos atvyko p. Vincas Uždą-_______ , _______

■ir jis jau pasižadėjo. Taigi;bavo. 4 — Viešpatie Mano 
' JI’ ' (N-L J 11 T“bpAruošė kun. K. Jenkus ir tovas 

Seserys, ir palaiminimu 
Švč. Sakramentu.

Taipgi užbaigoje daly-

Pabandyk Naujam
CHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Gerų 
Amerikoniškų 

Valgių
Specialūs Pietūs 30e and 35c.

TOWN CAFETERIA
338 Broadvvay

SOUTH BOSTONE

!
I

dės 11 vai. šv. mišiomis. Posėdis
i prasidės 1 vai. po pietų. Prašo
me visų blaivininkų skaitlingai 
dalyvauti.

Kun, P. Virmauskis, 
Dvasios Vadas 

ir Apskričio Valdyba.

Išegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir

(aklose) akyse 
šviesą tinkamu laiku.

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

SUNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

Vincas Uždavinys, 
žurnalistas iš Lietuvos.

ATLAIDŲ ŠALTINIS, parašė Tėvas Kazimieras, kapucinas, 308 pusi., 
tikro kolenkoro ir lankstūs viršeliai .......................  65c.

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

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

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

MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi...............................  65c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai .......................  75c.

tikros odos minkšti apdarai ..................... $1.50
celuloidiniai viršeliai ....................................  90c.
celuloidiniai viršeliai su kabike ............. $1.50

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi................... $2.50
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

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

SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384
pusl.......................... .................................................  .;....................

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

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi.......................................................‘..... $2.50

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ
Kad parodyti kokios raidės didumo 

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

vietinės žinios]
.........................................................

vavo šie svečiai kunigai: 
kun. P. Juškaitis, kun. J. 
Plevokas, kun. J. Skalan- 
dis, kun. A. Švedas ir kun. 
Bucevičius ir vietiniai: 
kleb. kun. P. Virmauskis, 
kun. K. Urbonavičius 
kųn. K. Jenkus.

—---------------------------------

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Šv. Petro lietuvių par. 

bažnyčioje 40 valandų at
laidai praėjo labai sėkmin
gai. Žmonės rytais ir vaka
rais gausiai lankė išstaty
tą Švenčiausiąjį Sakra
mentą, meldėsi ir klausė 
šv. mišių ir iškalbingų pa
mokslininkų pamokslų. 
Kleb. kun. P. Virmauskui 
į talką buvo atvykę iš vi
sos Naujos Anglijos lietu
viai kunigai, būtent, U- - 
VVorcester, Lawrence, Na- Plln™ Blaivininkų metinis su- 
shua, Brockton, Lowell. j 
Providence, Marianapolio 
Kolegijos, Norwood, Cam
bridge.

Atlaidų užbaigimo vaka-| 
re, balandžio 5 d., iškilmin
gus mišparus laikė kun. dr. 
Starkus, asistavo: kun. J.' 
Petrauskas ir kun. dr. Pau- { Atyy|(0 LietUVOS ŽUmafistaS 
liukonis. Pamokslą sake 
kun. J. Vaitekūnas. Atlai
dai užbaigti iškilminga 
procesija, kurią gražiai vinys, guvęs VVS-gos ats-j 

> ir žurnalistas. Jis 
jau yra buvęs Amerikoje 
ir apvažiavęs beveik visas 
lietuvių kolonijas su pra

kalbomis VVS-gos reika
lais. Dabar p. Uždavinys a- 
pie savo atvykimą šiaip 

įrašo
ei jai:

“Atvykau Amerikon 
žurnalistiškais tikslais. 
Būsit? čia keletą mėnesių,

Pilnųjų Blaivininkų Metinis 
Suvažiavimas

Balandžio 3, 7:30 vai. va
kare, Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje įvyko gražus 
bažnytinių giesmių koncer
tas, kurį išpildė parapijos 
didysis choras, muzikui M. 
Karbauskui vadovaujant. 
Pagelbon pribuvo iš Wor- 
cesterio Šv. Kaizmiero pa
rapijos vargonininkas, p. 
J. Žemaitis su Moterų cho
ru. Programa buvo sekan
ti: 1 - 
rum — 
vietinis choras. Gražiai 
harmoningai išėjo. 2 — Vi
si Žmonės — Dubois. Gie
dojo Soprano solo panelė 
Margarieta Grybaitė. Ne
paprastai gražiai šią gies
melę išpildė. Buvo malonu 
klausyti. 3 — O Jesu Mi 
Dulcissime — Cametti. Du: 
etas panelės J. Sutkiūtė ir 
A. Gailevičiūtė. Ši giesmė 
nelengva išpildyti, todėl 
nepergeriausiai išėjo. Har- 

balandžio 9 d. monija keliose vietose šlu-

ma man amžinai paliks 
artima ir kur bus galima, 
tai idėjai dirbsiu kiek ga
lėsiu. Kas kvies su pas
kaita — mielai skaitysiu. 
Pereitą pirmadienį kal
bėjau Brooklyne, ALRK 
Fed. pakviestas apie len
kų lietuvių santykius.” 
Darbininkų Radio vado- į 

vybė pakvietė p. Vincą Už-Į 
davinį kalbėti per radio 
šeštadienį,

— Stradella. Baritonas so
lo K. Samalis giedojo. P. 
Samalis turi gražų balsą. 
Gražiai giedojo. Būt daug 
geriau išėję, jei ne būtų 
buvę staccato, žodžių ka
pojimas gadina įspūdį. 5 — 
Worcesterio Moterų cho-

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
Įkamp. Inman arti Centrai Sq 

Cambridge, Mass.
itiiimiiiHiiiinininmNHin tt tttmaeittt ttttitt«(5|

TeL S. B. 2805-R j 
LIETUVIS

OPTOMETRISTASl

Vincas Uždavinys, buvęs 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 

i atstovas, šioje šalyje vėl 
o gal ir metus, jei užtek- atvyko Amerikon kaipo 
siu pinigų. Pradėjau ra-. žurnalistas. Balandžio 10 
šyti knygą apie Ameri- d., 7 vai. vakare, Lietuvių 
ką, noriu parinkti dau-i salėje, Sį Bostone V. Užda- 
giau medžiagos. Jokios 
organizacijos Lietuvoje 
neatstovauju, iš VVS- 
gos pasitraukiau, bet 
Vilniaus idėja, supranta-

Bal. 10 d., 3 vai. p. p., Šv. 
Petro bažnytinėje salėje, 
W. 5th St., bus giedama 
Kantata — “Nuo Alyvų 
Daržo iki Kalvarijai”, sa
komas pamokslas ir duo
damas palaiminimas Šven
čiausiu Sakramentu. Kvie
čiami visi pasimelsti.

ras, vadovybėje p. J. Že
maičio, pirmu atveju gie
dojo J. K. Z. sutaisytas tris 
giesmes: a — Manieji Žmo
nės, b — Jėzaus ateinu pas 
Tavė, c — Sveika Marių 
žvaigždė. Visos tris buvo 
gražiai harmoningai sugie
dotos. 6 — Palmos — Fau- 
re. Tenor solo adv. J. K. 
Cinkus giedojo. Aukštos 
gaidos labai gražiai išėjo. 
Perėjimas iš žemų į aukš
tas arba iš aukštų į žemas 
nebuvo švelnus. 7 — Quid 
Retribaum Domino—Lam
billotte. 8 — Avė Verum— 
Falkenstein. Abi šias gies
mes giedojo vietinis cho
ras ir solistė p. F. Karbau- 
skaitę. Giedojimas išėjo 
neblogai, nors tos giesmės 
nelengva harmoningai iš
pildyti. Panelė Karbaus
kaitė solo giedojo gerai. 9 
— Panis Angelicus — Ce- 
sar Franck — P. M. Gry
baitė sop. solo giedojo. Ši 
giesmė sunki dėlto, kad 
daugumoje vargonai sau 
grajina ir solistė sau Rie
čia. Vienok p. M. Grybaitė 
visus sunkumus nugalėjo 
ir labai gražiai giedojo. 
Jos balsas pilnoje kokybė
je ir kiekybėje skambėjo. 
10 — Ad Te Levavi — Che- 
rubini, giedojo trio F. Kar
bauskaitė, soprano, P. Re
meika tenor ir K. Samalis 
baritonas. Ši giesmė galė
jo būti harmoningiau išpil
dyta. Bendrai neblogai iš
ėjo. 11 — Worcesterio Mo
terų Choras giedojo tris 
giesmes, a— švenčiausi 
Vardai. N. N., išėjo -neblo
gai. b — Avė Maria —

i Franz Abt, kiek prasčiau.
Solo toje giesmėje giedojo 
Nellia Thompson. c — Im- 

| maculata— Sisters of Mer- 
|cy. Ši giesmė gerai sugie
dota. Abelnai šiam Wor- 

I cesterio Chorui priklauso 
' nemažas kreditas už sutar
tinį giedojimą.

12 — Sanctus — Gound, 
tai klasiškas muzikos kū
rinys ir klasiškai sugiedo
tas. P-lė M. Grybaitė turė
jo progos pasirodyti, kad 
; lengvai gali pasiekti aukš- 
• tą gaidą. Vietos choras

je giesmėje 
kordąvo. 13
— Vanagaitis, bar. solo J. 
Žemaitis neblogai sugiedo
jo. 14 —■ Lauda Sion — 
Lambillotte — vietinis cho
ras gražiai giedojo. Sanc- i 
tus ir šį giesmė geriausiai 
chorui pavyko sugiedoti. 
O Salutaris — Ganss, sop. 
solo p. F. Karbauskaitė ge
rai sugiedojo. Čia ji irgi tu
rėjo progos savo balsą pa
rodyti. Tantum Ergo —Fr. 
Verdussen, S. J., vietinis 
choras gražiai, jautriai 
giedojo. Kaip solistams- 
ėms, taip ir chorui Nau
jais Hammond vargonais 
akompanavo Muzikas M. 
Karbauskas.

Bendrai šis koncertas iš 
giesmių turinio ir jų išpil
dymo buvo sėkmingas. Vi
si atsilankusieji gėrėjosi 
juomi. Gaila, kad neper- 
daugiausiai buvo klausyto
jų. Pelnas skiriamas už
baigt už vargonus užmokė
ti. Svečias.

20 Metų Lietuvos Nepriklau
somybės Minėjimas

pačiame Vilniuje išėjo ga
na blankus, nes “Ryto” ko
misaras neleido gimnazijos 
salėje susirinkti plačiajai 
visuomenei, kaip kad bū
davo kitais metais vasario 
16 d. proga. Suėjo tik mo
kytojai, mokiniai ir jų tė
vai. Iškilmingos akademi
jos — posėdžio šv. Mika
lojaus bažnyčios parapiji
nėje salėje lenkai neleido. 
Teko tad tenkintis iškil
mingomis pamaldomis. Tos 
dienos proga išleista R. 
Mackevičiaus knyga “Dvi
dešimt metų”, kurioje pa
vaizduoti politinės nepri
klausomybės dėka Lietu
vos atsiekti svarbesni lai
mėjimai.

Nors Prienai stovi tarp 
šilų, bet šiais metais mal
kos pasidarė tokios bran
gios, kad darbininkai jų vi
siškai negali įpirkti. Pav., 
2-ros rūšies malkų sieksnis 
įvaržomas ligi 80—90 litų, 
o jų parvežimas dar kaš
tuoja 30 — 40 lit. Tai siek
snis su pristatymu kainuo
ja 110 — 120 lit. Daugiau
sia malkas supirkinėja pir
kliai, o vėliau veža į Kauną 
ir kitas vietas. Ankščiau 
darbininkams, dirbantiems 
miške, duodavo nusipirkti 
šakų be varžytinių; šiais 
metais irgi davė, bet ka
dangi buvo pakeista kirti
mo tvarka, tai maža mies
to darbininkų miške dirbo 
ir mažas jų skaičius tega
lėjo pasinaudoti tomis len
gvatomis, todėl darbinin
kai skundžiasi, kad malkos 
reikės pirkti kgr. valgyti 
išsivirti, o jau apie šilimą 
nėra nei kalbos.

“šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3% colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

00

Stovi motina verkdama, 
Ant to kryžiaus regėdama 

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

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau,

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS

GRABORIUS — 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas dieną ir 
naktį 

Fanerai Home ir Res. 
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

Nubaudė
Mažeikių apskr. komen

dantas savo nutarimu ad- 
ministratyvine bauda už 
komunistinę veiklą nubau
dė Gedrimų k., Ylakių v. 
gyv. Stasį Zubavičių ir Ka
zį Malakauską po 2 mėn. 
kalėti arba pinigine bauda 
po 300 Lt. •*

Mažeikietis Kazys Žurau- 
skas 6 mėn. išsiųstas į pri
verčiamojo darbo stovyklą.

Permanent wave su mo
derniškomis mašinomis

CASPERS BEAUTY 
SĄLON 

83 L Street 
(arti 4-th St.) 

South Boston, Mass. 
Tel. Šou 4645



Penktadienis, Balandžio 8, 1938 DARBININKAS 3

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KOKS TIKRAI BUVO LENKIJOS 

ULTIMATUMAS LIETUVAI
Kaunas, Lietuva — TSB nei formos atžvilgiu — šis] 

paduoda, kad Lenkijos pa-'pasiūlymas yra ne varie- 
siuntinys Estijoje, Taline 
kovo 17 d., 9 vai. vakare, į-

matome, kad ultimatumas.l Toliau TSB rašo: 
kuris buvo paskelbtas už
sienio spaudoje buvo su
švelnintas. Lenkija atsisa
kė nuo reikalavimų “iš
braukti iš Lietuvos konsti
tucijos, kad Vilnius — Lie
tuvos sostinė, kad Lietuva 4 
turi duoti pilną satisfakci- hpi ir* 

1 ją Lenkijai dėl incidento' 
t pasieny, i ‘

\ . i sutartį dėl tautinių mažu-Atsakymo nedavimas i . .

“Tačiau tuo tarpu atėjo 
nelaimingas kovo mėn. 11 
dienos įvykis ties adminis- 

e‘ tracijos linija ir po jo kovo 
17 dienos Lenkijos ultima- 

< tumas, su 48 valandų ter- 
Lietuvos vyriausy- 

ibei ir visuomenei (2) neat- 
i rodė baisūs i_________
reikalavimai,• k’ 

teikė Lietuvos pasiuntiniui arba pateikimas bet kurių'i santykių.
turinio ultimatu-papildymų arba rezervų ] kliudomą tautinį gyve^.

kiama tiktai

ultimatumo 
kuriais sie- 

diplomatinių

šitokio 
mą:

<<

ne-
Lenkijos vyriausybės bus

Savo vyriausybės pave- laikoma atmetimu. Šiuo 
damas turiu garbę Jūsų neigiamu atveju Lenkijos 
Ekscelencijai pranešti, kas 
seka:

“1) Lietuvos vyriausybės 
š m. kovo mėn. 14 d. pasiū
lymas negali būti priimtas, 
nes jis neduoda pakanka
mų garantijų dėl saugumo 
sienoje, ;

vyriausybė garantuos sa
vo valstybės tikrą interesą 
savomis priemonėmis”.

PASIKEITĖ NOTOMIS
Prią ultimatumo buvo 

pridėtas ir pavyzdys notų, 
sienoje, ypatingai turint kuriomis turėtų Lenkijos 
galvoje visų ligi šiol mė-: ir Lietuvos pasiuntiniai pa
gintų lietuvių - lenkų dery-{sikeisti, jeigu Lietuva ul
bų neigiamus rezultatus.

je, Lenkijos vyriausybė pa-! ėmė, tai, pagal tą pavyzdį, 
reiškia, kad ji vieninteliu Lenkijos i

, jeigu Lietuva ui
‘ ‘ ‘ I timatumą priimtų. Kadan

2. Turėdama tai galvo- gi Lietuva ultimatumą pri

Lietuvos Vadų Proklomacija 
Vyriausybei

“Deja, pasakytos pastan
gos nesulaikė ultimatumo: 
jis buvo Lietuvai vis dėlto 
patiektas. Jėgos persvara 
yra Lenkijos pusėje. Bet 
jėga nėra teisė.

“Tokiomis aplinkybėmis 
Lietuvos vyriausybė nuta
rė išpildyti lenkų vyriau
sybės reikalavimus, gerai 
žinodama, kad Lietuvos vi
suomenė, prireikus, yra 
nusistačiusi vieningai viso
mis išgalėmis ginti savo 
tėvynę”.

Seimas ultimatumą priė
męs tyla.

bę, pastovumą, gyvą, lais
vą mūsų tautos vystymąsi 
jos politiniame, kultūrinia
me ir ekonominiame gyve
nime.

“Tautiečiai! Šiuos žo
džius jums pareikšdami, ti
kimės, kad gyvenamojo • 

; momento svarbą suprasda
mi mes visi sugebėsime su
daryti vieną glaudžią šei
mą, kurioje nebus vietos 
jokiems provokaciniams 
ekscesams, kurie šiuo mo
mentu galėtų būti išnaudo
ti mūsų tautos ir valstybės 
nenaudai.

“Buvęs Lietuvos Respu
blikos Prezidentas Dr. K. 
Grinius.

“Buvęs Lietuvos Respu
blikos Prezidentas A. Stul
ginskas.

“Buv. Ministeris Pirmi
ninkas Ant. Tumėnas, 

į “Buv. Ministeris Pirmi
ninkas M. Šleževičius.
“Buv. Ministeris Bistras.
“Buv. Ministeris Karvelis 
“Buv. Ministeris Krupa

vičius.
“Buvęs 1918-1919 m. tei

singumo ir vidaus reikalų 
minist. P. Leonas.

“Pasirašęs nepriklauso
mybės aktą ir 3-čio seimo 
vice-pirm. St. Kairys.

“Vyt. Didžiojo Universi
teto prorektorius prof. A. 
Purenąs”.

(Pradžia 1 pusi.)
mintį ir gyvą iniciatyvą,] 
sistematingai atpratinda
ma mūsų visuomenę domė-, 
tis ir suprasti valstybės 
reikalus - ir reikalaudama 
aklo savo darbams pasiti
kėjimo. Tokia politika ve
dė mūsų tautą prie politi
nio neveiklumo ir jos ats
parumo mažinimo, slopino 
jos. pasiryžimą ir tai mes 
su visu skausmu turime 
šioje valandoje konstatuo
ti.

“Norint stiprinti tautos 
pajėgumą, sukurti tikrą 
tautos vienybę, kaipo to 
griežtai reikalauja dabar
tinis momentas, reikia:

“1. Kad dabartinė vy
riausybė nedelsdama atsi
statydintų.

“2. Kad būtų sudaryta 
nauja, tautos pasitikėjimą 
turinti, visų valstybiškai 
nusistačiusių grupių koali
cijos pagrindais vyriausy
bė.

“3. Kad naujoji vyriausy
bė, rūpindama einamuosius 
reikalus, kartu neatidėlio
jant ruoštų kraštą tokiai 
naujai demokratinio val- 
dymosi tvarkai, kuri, ati-; 
tikdama tautos dvasią ir 
per dvidešimt metų jos į- 
gytus patyrimus, garan- > 
tuotų mūsų kraštui ramy-!

j “Neatsakingieji karštes- 
mą”. Tokiu būdu Lenkija nieji žmonės Lietuvoje ko- 
kovo 17 d. Lietuvai įteikta- vo mėn. 18 — 19 dienomis 
me ultimatume jau reika- vaikščiojo suspaudę kumš- 
lavo tiktai užmegsti diplo- tis ir šaukė į karą. Ir visas 
matinius santykius.

LIETUVOS VALDŽIA 
RUOŠĖSI UŽMEGSTI

SANTYKIUS i dusiai ? Ked.), visuomene 
TSB, pusiau oficialus ryžtingai ir ramiai laukė 

tautininkų valdžios biuras lemiamos valandos, laukė, 
rašo, kad Lietuvoje jau ką pasakys vyriausybė, 
ankščiau buvęs jaučiamas kuriai yra žinomos visos 
pasiruošimas prie diplomą- aplinkybės, taigi tiktai ji 
tinių santykių su Lenkija, tegali padaryti tinkamiau- 
Pastaraisiais laikais san- šią sprendimą (? Red.).

{ Tokios tai pusiau oficia- 
mas kenkęs ir Lietuvos rei- lės žinios iš Lietuvos vy-

kraštas buvo labai vienin
gai ir karingai nusiteikęs. 
Išskyrus kai kuriuos šiau- 
dadūšius (Kas tie šiauda- 

;dūšiai? Red.), visuomenė

Suspendavo Lietuvį 
Advokatą

v •

v •

kad ji vieninteliu j Lenkijos ir Lietuvos pa- t yki u Lenkija nebūvi-! 
padėties rimtumu atitin- siuntiniai Taline kovo mėn. ;__ ~________________ 1 __ ____ — .j
kančių sprendimu laiko 19 dieną 12 valandą pasi- ^mš, sako TSB. “¥a*ky-riausy^

sim, jeigu būtų buvę anks- taip greit negausime, nes 
čiau diplomatiniai santy- Lietuvoje veikia tautinin- 
kiai užmegsti, tai, be abe- kų valdžios aštri cenzūra 
jo, nebūtų btfvęs išgriautas ir opozicijos žinių nepra- 
Vilnijoje visoks lietuvių leidžia. Iš vyriausybės ži- 
kultūrinis, visuomeninis, nių matome, kad vyriausy- 
švietimo ir spaudos dar- bė labai šaltai, be susijau- 
bas”. Ar ne per drąsus TSB dinimo priėmė Lenkijos ul- 
tvirtinimas, kad lenkai to timatumą. Anot TSB, Lie- 
nebūtų padarę? Ar ne per- tuvoje jau ankščiau buvęs 
didelis lenkais pasitikę ji-Įjaučiamas pasiruošimas 
mas iš tautininkų ir jų vy- prie diplomatinių santykių 
riausybės pusės? |su Lenkija.

Lietuvos Ministerio Kalba Lietuvos- 
Lenkijos Santykių Klausimu

- •

Kaunas, Lietuva — TSB, riausybei buvo įteiktas 
pusiau oficialus Lietuvos 
tautininkų valdžios biuras 
rašo, kad specialiame Sei
mo posėdyj, kuriam teko1 
svarstyti Lenkijos ultima-] 
tumo Lietuvai priėmimas, j 
ministerio pirmininko Tū
belio pavaduotojas, r"~: 
siekimo ministeris Stani- nuolatinio rūpesčio šalinti 
šauskas ultimatumo ir jo ginčus Lietuvos tarptauti- 
priėmimo aplinkybes api- niuose santykiuose, o įvy- 
budinęs šitokia kalba: ikusius ginčus aiškinti ir

“Gerbiamieji tautos ats- svarstyti atvirai ir lojaliai, 
to vai. Kovo 17 dieną 21 Lenkijos vyriausybės buvo 
vai. Lenkijos vyriausybė atmesti, 
pateikė Lietuvos vyriausy
bei ultimatumą, reikalau- 
dama užmegsti diplomati- d- mfi paJsiunti<ui
mus santykius. Sį ultima- — - - r - _
tumą Lenkijos pasiuntinys jog JvyriJaus^bei per jos te. 
Taline jteike musų pasiun- ambJasad^rių
tiniui ten pat.

«

kančių : _ 
tuojau užmegsti diplomą- keitė šitokio turinio noto- 
tinius santykius be jokios mis (raštais): 
parengiamosios sąlygos.

441

lias kaimynystės klausi
mams tvarkyti kiekvienai. vyriausybė yra nutarusi 
vyriausybei, tikrai norin- užmegsti nuo šios dienos 
čiai gera valia išvengti pa-'normalius diplomatinius 
vojingų taikai įvykių. I santykius tarp Lenkijos ir

“3) Lenkijos vyriausybė Lietuvos (Lietuvos ir Len- 
duoda Lietuvos vyriausy-ikijos) ir šiuo tikslu įstei- 
bei 48 valandas, skaitant 
nuo šios notos įteikimo 
momento, šitą pasiūlymą 
priimti, pranešant, kad di
plomatiniai atstovai Kau
ne ir Varšuvoje turi būti 
akredituoti vėliausiai ligi 
š. m. kovo mėn. 31 dienos. 
Ligi šios datos visi techniš
ko ir kitokio pobūdžio pasi- riausybė iš savo pusės ga- 
kalbėjimai tarp Lenkijos 
vyriausybės ir Lietuvos 
vyriausybės turėtų būti ve
dami nepaprastų pasiunti
nių ir įgaliotų ministeriu 
Taline.

“Pasikeitimas čia pride
damomis notomis, liečian
čiomis diplomatinių santy
kių nustatymą, turėtų būti 
padarytas prieš 48 valandų 
terminui pasibaigiant Tali
ne tarp Lenkijos ir Lietu
vos ministeriu Taline.

“4) Aukščiau minėtas 
pasiūlymas negali būti dis
kusijų objektu nei turinio,

! “Savo vyriausybės pave- 
Tai yra vienintelis ke- damas, turiu garbę praneš- 
. i._-•--------±-~ -----.Į ti, kad Lenkijos (Lietuvos)

gia pasiuntinybę Kaune 
(Varšuvoje).

Lenkijos ministeris (Lie
tuvos ministeris) tinka
mai akredituotas įteiks sa- 

; vo kredencialus Kaune 
I (Varšuvoje) vėliausia ligi 
šių metų kovo 31 dienos.

Lenkijos (Lietuvos) vy
I

rantuoja Lietuvos (Lenki
jos) pasiuntinybei Varšu
voje (Kaune) normalinio 
funkcionavimo sąlygas ir 
ryšium su šiuo nuo šių me
tų kovo mėn. 31 dienos ga
rantuos galimumą tiesio
ginio susisiekimo sausuma, 
upėmis, oru, paštu, telegra
fu ir telefonu tarp šios pa-^ 
siuntinybės ir Lenkijos 
(Lietuvos) vyriausybės”.

Štai ir visas Lenkijos ul
timatumas, kuris sukėlė 
visoje Europoje ir mūsų iš
eivijoje didelį susidomėji
mą bei susijaudinimą. Iš to

I

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 j 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 Ice Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

I

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Mimln!nk« — Eva Marksleng,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

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

311 K St., So. Boston, Mass.
Prot. Ra£t. — Ona IVaškienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Fln. Ražt. — Marijona Markonlute,
4115 Washlnsrton SU Kosllndale, Mass. 

Tel. Parkvay 0558-W
Ildlnlnkė — Ona StanlnllutS,

105 West 6th SU So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Misalrdlenė,

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

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

antra utarnlnka mtoasto.
7:80 vaL vakare, pobaknytinėj gve 
Uin«j.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolą raitininku

iV. JONO E V. BL.PA4ALPINĖ 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas švagždys,
601 Gth St., So. Boston, Mass.

Vice-PIrm. Albinas P. Neviera,
16 VVinfield SU So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią ned£ldlen| kiekvieno mėnesio.
2 vai. popietę. Parapijos salėj, 492 

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

Waterbury, Conn., bal. 7 
d. — Waterbury Evening 
Democrat, bal. 4 d. laidoje 
rašo, kad teisėjas McEvoy 
suspendavo lietuvį adv. 
Lukošių 30 dienų. Per tą 
laiką jis negali praktikuoti 
kaipo advokatas.. Suspen
davo už “neetišką praktiką 
ir siekimą suklaidinti teis
mą”. Adv. Lukošius atsto
vavęs Nellie Semetas ir 
Mary Snepauskas byloje 
prieš Joną Kairį ir toji by
la buvus pagrindas suspen
davimui.

Adv. Lukošius praktika
vo kaipo advokatas per 18 
metų. Prieš tai jis yra bu
vęs teismuose perkalbėto- 
ju.

Lietuvos Bankų Akcininkų 
Susirinkimai

mūsų pasiūlymas paskirti 
įgaliotinius, kurie ištirtų 
šį incidentą ir sutartų prie
mones užkirsti kelią to
kiems incidentams.

“Abu šitie Lietuvos vy
riausybės pasiūlymai, ku- 

susi-'rie buvo padiktuoti jos

• X

“Pagaliau kovo mėn. 17 
dieną Lietuvos vyriausybė

Paryžiuje pranešti Lenki-

Kaunas — Šiomis dieno
mis įvyko kelių stambes
nių bankų metiniai akci
ninkų susirinkimai. Iš apy
skaitų ir pranešimų paaiš
kėjo tolimesnis ūkinis at
gijimas Lietuvoje.

Kariuomenės Ir Visuomenės 
Šventė Gegužės 15 d.

Kaunas — Kariuomenės 
ir Visuomenės susiartini
mo šventė Lietuvoje įvyks 
gegužės 15 dieną.

Net "Saleziečių Žinios" 
Lenkams Užkliūva

išKAUNAS — Gavome žinių 
Vilniaus krašto, kad ypatingai 
Punsko ir N. Švenčionių apylin
kėse, lenkai nudangina net to
kius laikraščius, kuriuose visai 
nerašoma apie politiką. Pavyz
džiui, yra faktų, kad kai kurio
se vietose skaitytojai negavo 
“Saleziečių Žinių”, nors jų siun
tinėjama po 50, 30, 20, egzem
pliorių. Nudangina vien dėl to, 
kad yra parašyti gimtąja kalba.

kad 
Lietuvos vyriausybė yra

Šis reikalavimas pasta- nusistačiusi pavesti vie- 
tytas mums dar nematytos nam savo diplomatui įeiti į 
ligi šiol antilietuviškos kontaktą su Lenkijos vy- 
propagandos Lenkijoje at- riausybės nurodytu lenkų 
mosferoje, vykstant grąsi- diplomatu tikslu išaiškinti 
nančioms Lietuvai demon- padėtį tarp abiejų valsty- 
stracijoms, kurios buvo su- bių. 
rengtos dėl kovo 11 dieną; “Lietuvos pasiuntinys ši- 
ties administracijos linija tą pavedimą įvykdė kovo 
įvykusio incidento, 1—- -----
metu buvo sužeistas ir vė
liau mirė lenkų kareivis,' Vo jaus akivaizdoje ir im- 

_ x i. dama dėmesin esamų tarp
tautinių santykių dezorga
nizaciją, vyriausybė tuo
jau kreipėsi į draugingų 
didžiųjų valstybių vyriau
sybes, atkreipdama jų dė
mesį į gręsiantį taikai pa
vojų ir prašydama padėti 
mums savo politine įtaka. 
Šio vyriausybės kreipimo
si pasekmė buvo pakarto
tini ir primygtini demar- 
šai Varšuvoje.

“Lietuvos vyriausybė y- 
ra dėkinga toms draugin
goms valstybėms, kurios 
šią rimtą mūsų kraštui va
landą stengėsi padėti Lie- 

organams sudaryti mišrią tuvai, padėdamos tuo pa- 
komisiją incidentui ištirti, čiu taikos ir teisės reika- 
Kovo 14 dieną Lenkijos vy- lui. “Darbininką”.

kurio mėn. 17 dieną.
? I “Gręsiančio Lietuvai pa-

perėjęs administracijos li
niją ir šovęs į mūsų polici
ninką.

“Dėl šio incidento tenka 
čia pakartoti, jog turi
mais duomenimis mūsų po
licininko elgesys buvo tei
sėtas tiek vidaus teisės, 
tiek tarptautinės teisės at
žvilgiu.

“Nežiūrint to ir turėda
ma galvoje incidento pa
sekmėje sudarytą įtemptą 
padėtį, vyriausybė, kaip 
visados pirmiau, pavedė 
mūsų vietos valdžios or
ganams pasiūlyti vieti
niams Lenkijos valdžios

Ką Tiki Bezbožnikų Vadai
“L. Ž.”, aprašydamos Ma

skvos bylą, Nr. 55 pažymi, 
kuo tiki bezbožnikai.

“Rozenholco kišenėje bu
vo rastas talismanas, suda
rytas iš trupinėlio duonos, 
įvyniotos į laikraštinį po
pierių, kurio kampe buvusi 
užrašyta maldelė. Proku
rorui Višinskiui paklausus, 
Rozenholcas pareiškęs, 
kad jam tą talismaną įda
vusi kalėjime besilankyda
ma žmona ir kad jis iš jo 
laukęs laimės”.

Visų kraštų bezbožni- 
kams pavyzdys: tikėti Die
vą
trupinėlį, suvyniotą į laik
raštinį popierių, — kultū
ra... XX.

gėda, o tikėti duonos

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia

Lenkija Atsisakė Nuo Pirmojo 
Ultimatumo?

savo ultimatumą tiek su
švelnintų, kad jis Lietuvai 
būtų priimtinas. Tokiu bū- 
įdu Lenkija kovo 17 dieną 
Lietuvai įteiktame ultima
tume jau reikalavo tiktai 
užmegsti diplomatinius 
santykius. Tokios tai ofi- 
cialės žinios iš Lietuvos,

Kaip jau buvo rašyta, 
kad Lenkija buvo paruo
šusi daug griežtesnį ulti
matumą Lietuvai.

Štai tas pirmas ultima
tumas, kuris plačiai nus
kambėjo visame pasaulyje:

1. Neatidėliojant užmeg- 
sti normalius diplomati
nius ir konsularinius san-į kurias paduoda valdžios o- 
tykius su Lenkija.

2. Neatidėliojant pradėti į Neabejojame, 
tiesioginį geležinkelio ir kitokių žinių, 
pašto susisiekimą tarp Lie- jų nepraleidžia. Plyšta įta- 
tuvos ir Lenkijos.

3. Sudaryti sutartį dėl džia jau seniai norėjo taip 
tautinių mažumų traktavi- susitarti, o tik bijojo tau- 
mo ir garantuoti Lietuvos tos pasmerkimo.
lenkų nekliudomą tautinį! 
gyvenimą.

4. Neatidėliojant pradėti, 
derybas prekybos ir muitų 
sutarčiai tarp Lietuvos ir, 
Lenkijos sudaryti.

5. Lietuva turi išbraukti
iš Konstitucijos straipsnį, norima priimti įstatymą, 
kad Vilnius
sostinė. {užimti visas Anglijos ang-

6. Lietuva turi duoti pil- lių kasyklas. Anglijos val- 
ną satisfakciją Lenkijai džia kasyklų savininkams 
dėl incidento pasieny.

Lenkija, matyti, apie ši- pinigais ir paskui valdytų 
tokį savo ultimatumą pra- visas aglių kasyklas. Įsta- 
nešė kai kurioms užsienio tymas priverstų kasyklų 
valstybėms ir jos primyg-'savininkus jas parduoti 
tinai reikalavo, kad lenkai valdžiai.

ficialis TSB, žinių biuras, 
kad yra ir 
bet valdžia

rimai, kad Lietuvos val-

Anglijos Valdžia Užvaldys 
Anglių Kasyklas

Londonas, bal. 7, Čia

Lietuvos suteikianti valdžia’ teisę j v,* • • • “ — • •

Į ' _ _

atmokėtų tam tikrą sumą

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAŽIUOJU 
Į LIETUVĄ!

•'GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?”

r

KLAIPĖDĄ
laivu

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
Išplauks iš New York’o gegužės 21 ,d..— iš Bostono gegužės 22 d.
»«••_*«Jnm" pro* •Pknkyti L irtu v, P.tojų. k.mbzri.i. lrzŽQ. viaHeft ln»
vimintriia latva. kana plauk, tiMio{ j K lai- bariai, nlaakiejiaa baaaiaai. Mraa vairia,P«r vaizdine, Kiri Kanai,. P..it«nkin- pramoU. mandato. pataraavimlTlr £Xa 
kita tara ir patogia kritom. kariai aaiaania. vaizdai plaakiant par pagarvajaai Kiai Sa
kai vadovauja PIJUS BUKSNATTIS, Cunard nal*. Satalkaani, inforoMcij, kreipkitda paa 
white Star liaijoa lietuvi, akyriana vedėja,. aavo vietini ageat, arba
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Amerikos Lietuvis

SMŪGIS AMERIKOS LIETUVIŲ 
PATRIOTIZMUI

SUBBSCRIPTION R-ATES:
Domestic yearly ............
Foreign yearly ..............
Domestic once per week
Foreign once per week

.......... $4.06
.......... $5.00
yearly $2.00 
yearly $2.50

DARBININKAS

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

806 West Broadway, !
Telephone SOUth Boston 2680

South Boston, Įfiass.

Nesusipratimas Ar Provokacija

vien senesnieji lietuviai, bet do
mėjosi jomis ir čia gimęs jauni
mas. Rašąs šiuos žodžius pats y- 
ra stebėjęs, kaip skaudžiai tiek 
senieji, tiek jaunieji Amerikos 
lietuviai pergyveno Lietuvos 
dramą. Ir ne vienoj tik kurioj, o 
beabejo visose lietuvių koloni
jose taip buvo. O ką besakyti a- 
pie Vilniaus lietuvius, lepkų te
rorizuojamus... Kaip jie turės 
jaustis! Tai štai tautininkų pa- 
sitarnavimas tautai.

“Mes manėme, pasakė keletas
lietuvių amerikonų, kad Lietu-; 
vos veikėjai tikėjo tuo, ką skel- j

I

I
i 
I 
i 
I

1. PASKUTINIŲ DIENŲ DRAMA. 2. “STOSIM Į LIETUVOS ' 
KARIUOMENĘ”. 3. KĄ DARĖ LIETUVOS ATSTOVAI AME

RIKOJE? KAS TOLJAU?
________________ 1

Niekad dar Lietuvos ir lietu- tytis su sunkia tarptautine pa- 
vių vardas taip plačiai ir įdo- • dėtimi ir t. t. Taip, tarptautinė 
miai neskambėjo Amerikoje, o padėtis sunki, visi tai žino, ta- > 
tur būt ir visame pasaulyje, čiau ta padėtis Lietuvos atžvil- 
kaip per praėjusias savaites. Vi- giu ne tik sunki, bet tiesiog tra
sa Amerikos spauda didelėmis giška, kaip kiaurai paaiškėjo JT 7“b7u"-7J~"kavaie' 
raidėmis pirmuose puslapiuose'per tik ką praūžusį didįjį egza- ^Lietuvos ir Vilniau^, mi būt 

rašė apie Lietuvos nelaimę, .ne- miną. Tai jau ne kas kita, kaip tum važiav gtot . Lietuvog ka.
I draugingam kaimynui sugabe-. tik 100% nevykusios tautininkų 
nūs kariuomenę jos pasienin. Su politikos padarinys, 

į užuojauta lietuviams buvo rašo- į 
ma apie Lenkijos reikalavimus ’

i Lietuvai ir pastarosios nusilei-
' dimą tiems reikalavimams.

Maža tačiau mums paguoda iš Atrodo Ck" “ * 
tos reklamos. Lenkai, be abejo,' mulkino r^iška*i 
susikompromitavo pasaulio a- į kas

j

Laisvamani ja labai nudžiugo dėl tariamojo nesu-j 
siklausimo Katalikų Bažnyčios viršūnėse. Mat, Austri
jos Kardinolas Innitzer pasisakęs už Hitlerį. Iš Vati
kano tuojau į tai reaguota. Kažkas iš Vatikano per ra
dio pareiškęs, kad Austrijos Kardinolas neturėjęs tei
sės savarankiškai pasielgti ir tokiuose svarbiuose po
litikos dalykuose privaląs atsiklausti Popiežiaus. Išėjo 
skani laisvamaniams sensacija. Išpūtė tą incidentą iki 
stambiausio įvykio ir pradėjo daryti spėliojimus, kad 
Austrija, girdi, atsimesianti nuo Katalikų Bažnyčios ir 
t. t.

I

riuomenę. Well, toliau mums ne
bus kuo Lietuvoje domėtis”... i 

Lietuva neturi nė vieno tikro Savaime suprantama, kąd dar 
draugo bei sąjungininko! Ką da- skaudžiau seniesiems, Lietuvoje 

j re buvę ministeriai Zaunius ir gimusiems ir su ja visa širdimi 
į Lozoraitis per dešimtį metų ? suaugusiems. Vienas senukas j 

• tik tiek, kad “vadą” sakė, kai išgirdau apie Lietuvos 
------- -----------i žinomu “vis- nelaimę, negalėjęs keletą naktų 

, , . ., , ; > gerai”. Net amerikiečių užmigti. “Nors aš į tėvynę jau
kyse tokiais budais isgaudami spauda {pav Bogton Post) ste- negrįšiu, bet visados norėjau, 
mažos valstybes draugišku- Į bėjosi> kad Lietuvai uip niekas kad būtų laigva> garbinga ir 
mą , bet tos kompromitacijos nepadeda: net anglai ir prancu- kovotų dėl Vilniaus. Mes senieji 
jie nelabai tepaiso, nes žino, kad jai Tautų Sąjungos nariui, čia esame juk tiek dėl jos dir- 
siandien yra madoje įžūlumas pa^ė priimti lenkų reikalavi- bę ir tiek jai aukavę”... 
ir jėga. Juk Lietuvos užpuoliką mus. Sovietų Rusija ir ta patarė gitįe žmonėg pagakė Rą jau_ 
maršalą kai kas jiet pripažino taikintis. Juk tai tikras politinis čia beveik visi lietuviai išeiviai, 

pastebi spauda, Tuščias dalykas dabar busstiprios valios vyru ir gabiu po- nemoralumas, 
litiku..

Tačiau Vatikanas tą viską netrukus užginčyjo ir Transcript” kovo 19 d.) 
pareiškė, kad nieks nėra kalbėjęs per radio su Popie
žiaus žinia ar įgaliojimu. “Stambusis” įvykis kažkaip 
staiga subliūško, ir paleidusieji tuščius gandus nė pa
tys nežino, ar tai buvo koks nesusipratimas, ar tiesiog 
provokacija. Pagaliau tas incidentas jau galutinai lik
viduotas. Kardinolas Innitzer turėjo konferenciją su 
Šv. Tėvu ir paaiškino visą dalyką taip, kad Popiežius 
nerado nieko pasmerktina jo politikoje. Reikia atsi
minti, kad dabar eina derybos su Hitleriu dėl naujojo 
projektuojamo su Vokietija konkordato, ir Kard. In-! 
nitzerio šioks ar kitoks nusistatymas yra tik vienas iš 
daugelio žingsnių, vedančių prie sutarties. Konkordą-; 
to jis vienas nesudarys. Čia reikia Popiežiaus autorite
to. Tuo atžvilgiu Austrijos Kardinolas gali suvaidin
ti, kad ir svarbų, bet vis dėlto antraeilinį vaidmenį, žo
džiu, Bažnyčios santykiuose viskas eina eiline tvarka, 
ir sensacijų gaudytojams tenka nusivilti.

Vienas politikas buvo išsireiškęs, kad jei Hitleris 
pajėgs sukiršinti Bažnyčios Hierarchiją, tai jis bus; 
padaręs stebuklą. Laisvamaniai į stebuklus netiki, bet 
už šio hitleriško “stebuklo” jie griebėsi rankomis ir 
kojomis. Tačiau Hitleris stebuklo nepadarė. Laisva-! 
maniai gaudė tuščią orą.

Čia tenka pabrėžti vieno laisvamanių . laikraščio i 
(“Naujienų”) samprotavimo priešginingumą. Vienoj 
vietoj jis sako, kad “Vatikanas šiandie yra pririštas 
prie “Romos-Berlyno ašies”, O kitoje teigia, kad “Va- nimo metų visur išsisklaidžiu- centro (Kaune) nuotaikos at- 
tikanas buvo priešingas Austrijos prijungimui prie sios lietuvių tautos buvo vieny-j

Taigi matome, kad ne tik 
mes išeiviai neturėjome 
aiškių žinių iš Lietuvos, 
bet ir Lietuvos žmonės ne
turėjo žinių ką daro vy
riausybė, nes ji visas ži
nias slėpė nuo visuomenės. 
Lietuvos Generalinis Kon
sulatas, kada anglų ir mū
sų spaudoje buvo paskelb
ia Lenkijos reikalavimai, 
kurių buvo net penki, atsa
kė oficialiai, kad Lietuva 

(Sutiko sudaryti tik diplo- 
i matinius santykius su Len
kija ir atidaryti rubežius. 
Vadinasi, mums davė su
prasti, kad Lietuva visų 

apsilikta ir laukta. Nors aiškios Lenkuos reikalavimų ne
žinios ir nebuvo laisvai skelbia- pnicme. Musų išeivija, ga
mos, bet vistik nujausta sunki Yus toįi Konsulato prane- 
padėtis. Bet vis buvo ramintasi, simą, dar labiau susirupi- 
kad Rusija lietuvių neapvils. ne® Lenkija buvo parei- 
Bet kuomet sulaukta konkrečių: skus, kad jei Lietuva ne
žinių, kad Rusija visai atsisako Priima jos reikalavimų, tai 

jos kariuomene, kurios bu
vo sutraukta apie 100,000, 

kad vargu būtų galima buvę zYg‘u0Ja J Kauną. Didziau- 
rasti nors vieną lietuvį, kuris aias Įtempimas. Laukėme 
nebūtų dantimis griežęs, ne. derybų ir kovo 31 d.
tiek jau prieš pačius lenkus, Dabar jau gavome iš 
kiek prieš viliūgingą rusą. Kuo- Lietuvos laikraščius, TSB 
met šeštadienį, kovo 19 d. gau- pranešimus ir iš tų visų Zi
ta. tikresnių žinių, kad Lietuvos nių susidaro išvada, kad 
valdžia yra priversta sutikti su incidentas Administracijos 
Lenkijos reikalavimais, tuomet linijoje Lietuvos vyriausy- 
pasidarė didelis sujudimas. Vie- bes visai nejaudino; ji jį 
ni protestavo prieš valdžią, kad priėmė kaip paprastą kas- 
pasidavė lenkams, o rimtesni, dieninį įvykį; derybos, jei- 
šalčiau protaujanti, pradėjo mi- gu jas taip galima pava- 
nias malšint tikrindami, kad dinti, Augustave, Okupuo- 
kitokios išeities nebuvo. Patys toje Lietuvoje praėjo labai 
ministrai ir Prezidentas Anta-

; nas Smetona nuo balkono, pra
šė žmonių skirstytis ir nedrum- ti. Iš gautų žinių iš Lietu- 
sti jau ir taip įtemptos padė
ties”.

“V-bė” rašo, kad į Long 
Island, N. Y. šiomis dieno
mis sugrįžo iš Lietuvos tū
las Jurgis Šliakys ir Ona 
Jankienė. Jiedu susirinki
me šakoję savo įspūdžius 
iš Lietuvos, nes jie buvo 
Lietuvoje kaip tik tuo lai
ku, kada Lenkija įteikė 
Lietuvai ultimatumą (rei
kalavimą). Rašo:

“Lietuvos - Lenkijos krizės 
metu Lietuvoje, ypač Kaune bū
ta didelio nusiminimo. Prisėjo,, 
jam, kaip Šliakys prisipažino, 
keletą kartų pakilnot rankinę va 
lizą su tikslu bėgti Amerikos 
link, tik prisiminęs vyriškumą,

Lietuvai gelbėt, tuomet ūpas 
visoj Lietuvoj taip nupuolė.

" ■Bos1t°nq Evenin& kai smaugiamam mažam kraš- jiems kalbėti apie Vilnių, teore-
1 tui didžiosios valstybės užuot tiškai nors ir neišsižadėtą, ir a-'

Turime atvirai pasakyti: di- pagelbėjusios. “patarė” pasi- pie narsiuosius tėvynės gynėjus 
dėsnio smūgio Amerikos lietu- duoti... Ką padės ir mįsų čia mitingai
vių patriotizmui dar niekad ne
buvo, kaip šis Lietuvos visiškas

■ nusileidimas gangsteriškiems 
lenkų reikalavimams. Gal ne 
taip skaudu būtų, kad už šitą 
smūgį būtų atsakinga visa tau
ta. Deja, deja! Iš tikro atsakin
ga tėra tik saujelė tautininkų 
politikierių, kurie prieš visos 
tautos valią jau ir taip glostė

_ 9 I
Skaudžias Amerikos spaudos \ sielojimasis, jei ir toliau Lietu- 

žinias ir pastabas juk skaitė ne vai vadovaus akli “vadai”.

I

Ka Darė Lietuvos Atstovai 
Amerikoje? Kas Toliau?

Pergyvenant skaudžiąją Lietu- susipratimą. Prieš kurį laiką 
vos dramą čia Amerikoje labai Lenkijai palankus koresponden- 

Lietuvos lenkus, duodami jiems keistas mums pasirodė oficialių tas D. Day iš Rygos rašinėjo 
good Lietuvos atstovų elgesys. Savai- aĄjliškai spaudai apie “kariš

kus Sov. Rusijos pasirengimus 
Lietuvoj”, tuo būdu aiškiausiai 
rengdamas dirvą vokiečių ir

Varšuvoje ir Paryžiuje “j_ 
times” Lietuvos paskutinių miš- me suprantama, 
kų sąskaiton... Gal būt gi ir su negalima reikalauti to, ko jiems 
pagrindu ateidavo iš Lietuvos neleidžia jų padėties taisyklės 
žinios, kad ten lenkai turi galin- ir papročiai. Sakysime, nepro- lenkų planams. Ir nieks oficia- 
gas savo užtarėjas seserų Cho- tinga norėti, kad ministeris ar liai į tai nereagavo, nieks tokių 
dakowskaičių (Smetonienės ir 
Tūbelienės) asmenyse.

Saujelė biurokratiškai nusitei- valstybę. Tai jau ne oficialių iš Lietuvos gyvenimo — pav., 
kusių politikierių su “tautos žmonių, * x— A ,
vadu” priešakyje išdavė ir vals- dalykas.

iš diplomatų

konsulai šauktų protesto mitin- žinių neatitaisė! Stačiai gėda 
gus ir agituotų prieš kurią nors žiūrėt į kai kurias iliustracijas

švelniai ir greitai; diplo
matiniai santykiai sudary-

vos paaiškėjo, kad Lenki
ja nieko daugiau ir nerei
kalavo, kaip tik sudaryti 

kuotų, tai tą darys jos sąjungi- diplomatinius santykius, 
ninkas Lenkija, kurios tikrasis 
apetitas visuomet buvo užimti 
Lietuvą. Atidarius susisiekimą 
su Lenkija, Lietuvą užplus viso-

tikanas buvo priešingas Austrijos prijungimui prie 
hitleriškos Vokietijos”. — Sveikai galvojant, tai išei
tų taip: jeigu jau Vatikanas (noroms ar nenoroms) su-; 
tapo su Romos-Berlyno ašimi, tai natūraliai turėtų 
džiaugtis tos ašies sustiprinimu, o ne būti priešingu,’ 
kad prie jos ir Austrija tapo prijungta. Bet Vatika
nas nesivadauja siaura socialistėlių galvosena. Jam ne 
laikinoji, skystutėlė šių dienų politika rūpi. Vatikanas, 
nori išlaikyti katalikų tikėjimą bet kokioj šaly ir bet 
kokioj valstybėj — komunistinėj, fašistinėj, imperia- 
listinėj, visur, kur tik yra bent būrelis kultūringų in-j 
teligentų, su kuriais galima kiek pakenčiamai susitar
ti dėl sąžinės laisvės. K.

žmonių, o pačios visuomenes Klaipėdos nuotraukas iš prieš-. 
' karinių laikų... Ko nors geresnio

tybės idealą, o “seimas” (kome- Bet kai tautai ir valstybei kri- didžiajai spaudai nieks neparū
dija!) tam išdavimui, kaip ir tingu momentu aukštieji ponai pino. Negi Lietuvai nesvarbu 
visados — pritarė... Taip per laikosi jau perdaug “šaltai”, tai sunkiose kovose turėti atatinka- 
vieną dieną lengvai sugriauta toks šaltumas atsiduoda nerū- niai jos atžvilgiu nuteiktas di- 
tai, dėl ko šimtmečiais kovota ir pestingumu, net biurokratizmu, džiąsias tautas? Bet ką gi, kai 
kas per 20 nepriklausomo gyve- Ar tik nebus tatai sustingusios kurie aukštieji ponai Lietuvai 

centro (Kaune) nuotaikos at- “patarnauja” kitokiu būdu, sa- 
rūgos? Nekalbant jau apie kitų kyšime, grąžindami tautiečiams 

bės pagrindas ir garbingesnės, valstybių atsakingų žmonių pa- jw rezoliucijas...
--------- j“x’ --------J našiais atvejais rūpestingumą, Kas toliau? Lietuvos nepri- 

užteks paminėti, kad net Etiopi- kiausomybei pavojus dar tebe- 
jos atstovai parodė pavyzdį, gręSįa visu rimtumu. Lenkai 

tautinės vyriausybės laimė ji-, kaip viešajame forume reikia kalba jau apie naujus reikalavi- 
u-

I

Mūsų komunistėliai virto ne tai patriotais, ne tai 
menševikais. Šiuo sąjūdžio metu jie šoko ir prieš len
kus protestuoti, ir rinkti aukų Ginklo Fondui, ir peikti 
Lietuvos valdžią už Stoką patriotizmo ir užtarti spau
dos, žodžio ir asmens laisvę, — žodžiu, tokie platūs, 
kad neįtilptų į kelias partijas, drauge suglaustas. Mat, 
nejučiomis lietuviškas kraujas atsiliepė. Trūko tik 
pasmerkimo Sovietų Sąjungos už neapgynimą Lietu
vos reikalų.

Vis dėlto apdairesnių komunistų susivokta, kad 
reikia ir sovietai kaip nors paminėti, bet kaip? Tiesio
giniu būdu lyg ir nejauku. Nepriminsi gi lietuviams, 
kad kritingam momente sovietai taip negarbingai juos 
apleido. Ne tik ką nešoko Lietuvos gintų, bet dar pata
rė nusileisti prieš grobonišką lenkų ir vokiečių užsi
mojimą. Tad nėra kaip sovietus pateisinti prieš įtūžu
sią visuomenę. Taigi komunistai pradeda atsargiai, 
užeidami iš tolo, užuolanka. Labai smulkmeniškai pa
lygina Lietuvos ir Lenkijos žemes, skaičių gyventojų 
ir kariuomenės, karo įtaisus, susisiekimą ir t.t., ir pri
eina išvadą, kad Lietuva, dešimts kartų už Lenkiją 
silpnesnė, nieku gyvu nepajėgtų viena kovoti. Reikia

ateities svajonė! Ką dabar sa
kys ir mūsiškiai tautininkėliai, 
kurie visuomet aklai užgirdavo 
“< 
mus”. Štai tau laimėjimas 20 tėvynę ginti. Dar nesunku atsi- mus, kurių tikslas "aiškus __
nepriklausomybės metų proga! 
Šitokį tautininkų “žygdarbį” bū
tų sugebėjęs padaryti kiekvie
nas ir bet kada. Ankščiau Len
kijai nusileisti būtų buvę juk 
kur kas geresnė išeitis, nes tada 
(išimant Vilniaus klausimą, 
kaip kad dabar padaryta) būtų 
Lietuva galėjus Lenkijai statyti 
savo sąlygas, o ne atvirkščiai.

Pralaimėję ponai dabar, žino
ma, visaip teisinsis ir išsisuki
nės. Kas bjauriausia, tai, kad 
dėl maskoliškai griežtos tauti
ninkų cenzūros ir policinių prie
monių Lietuvos visuomenė turi 
tylėti ir nei spaudoje nei susi
rinkimuose net negali ieškoti iš
eities iš susidariusios klampy
nės. Atsakingi ponai be kitko 
dar teisinsis, kad jie turėjo skai-

i

Taigi išrodo, kad Genera
linio Konsulato praneši
mas buvo tik parodyti išei- 

kie tipeliai, kurių tarpe netruks vlJa1’ jog Lietuvos vyriau- 
ir provokatorių. Lenkijon buvo-sybe parode drąsą ir nepri- 
išdūmę net keli šimtai Lietuvos eme visų Lenkuos reikala- 
išdavikų. kurie, panašiai kaip7\mli' Bet d^ba/ Konsu: 
austrų naciai, dabar galės Lie- įatas Paaakya: kada mes 1S 
tuvon grįžti ir jos patrijotams Lietuvos oficialių šaltinių 
kprxvti sužinojome, kad Lenkija

y ‘ tik tiek reikalavo, kiek
žinant Lietuvos visuomenės Lietuvos vyriausybė priė- 

giių skausmą ir prislėgimą, rei- niė? Konsulatas, rodos, tu- 
kia numanyt, kad ji šitos didžio- rėjo žinoti Lenkijos reika- 
sios skriaudos neperneš. Lietu- lavimus? 
viai ramūs, taikūs žmonės; jie 
ilgą laiką kantriai nusilenkda
vo ponų valiai, bet kai jų kan
trybė buvo perpildyta, tai ties 
Širvintais ir Giedraičiais “po
nai” buvo taip pasveikinti, kad 
jiems vadovavęs generolas vien
marškinis išdūmė Lenkijos link. 
Be abejojimų tikra, kad ankš
čiau ar kiek vėliau ir dabarti
niai Lietuvos ginklo sargai su 
“broliais” nuo Varšuvos gin
kluoto susirėmimo neišvengs.

Turime būti pasirengę. Mes 
turime reikalauti, kad nemokė
jęs valstybei vadovauti nei vi
duje, nei jos užsienio politikoje 
p. Ant. Smetona su savo gimi
naičiais asistentais pasitrauktų. 
Jau seniai reikėjo, kad tautą 
prie žygio ruoštų visi rinktiniai 
jos vyrai, o ne viena kokia gimi
naičių grupė. P. Smetona turi 
savo dvarą ir, sakoma, užsienio 
bankuose pinigų; kalbama, kad 
jo švogeris Tūbelis jau seniai 
išsigijęs užsienyje žemes ir na
mus.

Paskutinės žinios praneša, 
kad Lietuvos visuomenė didžiai 
nepatenkinta tik vyriausybės 
persigrupavimu. Nepatenkinta 

i ir išeivija. Nepaisant griežčiau
sių policinių suvaržymų, kaimų 
ir miestų lietuviai nerimsta ir 
reikalauja tikresnių valstybės 
vairuotojų. Jau po keleto tokių 
stambių susikompromitavimų 

i (Suvalkijos ūkininkų malšini-1 
mo, kovose su Bažnyčia, kraštą 

j kultūriniu atžvilgiu nualino, pa
galiau smūgio užsienio politiko
je) smetonininkai turėtų turėti 
bent kiek proto ir sarmatos ir 
valstybines pareigas užleisti ki
tiems. Bet p. Smetona su gimi-i 
nėmis desperatiškai “laikosi”, 
nes bijo, kad tauta įo nepasta
tytų prieš teismą.

■

I

I

minti, kaip jos atstovai Ženevo- njja su jais. Nebe pagrindo tat 
je ir didžiųjų valstybių sostinė- kai kurie kore5pondentai iš Eu- 
se stengėsi palengvinti savo rOpOS praneša, kad Lietuvos nu- 
kraštams, atatinkamai infor- siiejdimas Lenkijai tai tik pra- 
muojant spaudą, politikus ir tt. d^įa į jos nepriklausomybės pa- 

Iš mūsiškių diplomatų bent............  " ’
panašių pastangų iki šiolei, de
ja, nebuvo matyti. Puolančiosios 
šalies diplomatai pirmieji pasi
stengė savaip veikti spaudą ir 
visuomenę! Antai lenkų konsu
las Wisnioski Lenkijos - Lietu
vos reikalus Bostone “nušvietė” 
tuojau (žiūr. Boston Evening 
Transcript, kovo 19 d.). Iš Ame
rikos spaudos matyt Lietuvai 
užuojauta, bet ta spauda apie 
Lietuvą turi permažai tikslių ži
nių. Kai kuriuose dienraščiuose 
buvo paskelbta prolenkiškų 
straipsnių, greičiausiai per ne

jai talkininkų. Čia pauza — nedasakyta, kas tie talki
ninkai. Staiga atverčiama kitas lapas. Sovietai dabar 
esą sunkioj padėty. Tenka daboti ilgas Sibiro frontas 
prieš japonus, tėmyti visokius Hitlerio zigzagus, klau
sytis Mussolinio grasinimų ir tt.

Ir vėl pauza.
Pagaliau išdrįstama prieiti prie tiesioginės išva

dos. Sovietų Sąjunga esanti pati demokratiškiausia 
valstybė pasauly, palanki mažoms tautoms, garąntuo- 
janti jų nepriklausomybę ne tik savo įtaka, bet ir ka
riuomene, taigi... taigi... Žinome, ką tai reiškia. Taigi, 
taigi iš tų šiaudų nebus grūdų.

Senas įnamįs — burdingierius, tiek prižadėjęs ir 
primelavęs, bet vagiui - plėšikui pasirodžius, negarbin
gai iš namų išbėgęs, dabar vėl atbulas spraudžiasi į du
ris. Ne, tovarišč. Taip skaudžiai mus apvylęs su paža
dais jau nebesisiūlyk. Stovėk už durų. K-

laidojimą. Esą, ankščiau ar vė
liau Vokietija kėsinsis užimti 
Klaipėdą, o Lenkija — visą Lie
tuvą. Esą, jau toks yra slaptas 
Vokietijos su Lenkija susitari
mas ir jis bus vykdomas nors ir 
laipsniškai (žiūr. Boston Sun- 
day Advertiser, Kovo 20 d.).

Iš Londono buvo pranešta, 
kad Hitleris sugestijonavęs len
kams artimoj ateity Lietuvai 
siųsti antrą ultimatumą dėl Lie
tuvos ir Lenkijos karinės sutar
ties. Žinant, kad Lietuvos ka
riuomenė yra nusistačius prieš 
bendradarbiavimą su savo prie
šo kariuomene, numanu, kad to
kio ultimatumo priimti negalės, 
o tada ir ateis lenkų ir vokiečių 
valanda. Esą, Hitleris yra būti
nai nusistatęs sukiršinti Lenkiją 
prieš Lietuvą, kąd į jų kovas ga
lėtų įtraukti Sov. Rusiją, o pą- 
skui turėti progą per Pabaltijį 
ir Lenkiją ją (Rusiją) 
(Žiūr. Sunday Referee, 
20 d.).

Rimtas America Prese 
cistas Berlyne W. R. Deul daro 
visai teisingą išvadą, kad Lietu
vos nusileidimas Lenkijos reika
lavimams nereiškia taikos, kaip 
taikos nereiškė šušningo nusilei
dimas Hitlerio reikalavįmams. 
Net ir tuo atveju, jei Vokietija 
kurį laiką Lietuvos ir neprovo-

pulti, 
kovo

publi-

Dr. Harold G. Moulton, Broo- 
kings Institution prezidentas iš 
Washington. D. C., kalbėdamas 
Elektrikos Inžinierių Amerikos 
Institute, pasakė, kad priežastis 
sulaikymo darbų yra “agresy
vus darbininkų judėjimas”, bū
tent. “siekimas sutrumpinti 
darbo valandas ir pakelti algas 
nepadidinant darbingumo pro- 

- dukcijoje”.
Tai labai klaidingas ir vien

pusiškas pasakymas. Darbinin
kai nieko daugiau nereikalauja, 
kaip tik pakenčiamo pragyve
nimo. Jeigu darbininkai negali 
iš savo uždarbio save ir savo 
šeimynų užlaikyti, turi badauti, 
tai darbdaviai ir Dr. Moulton 
nemato. Dar niekas nematė ir 
negirdėjo, kad darbdaviai ba
dautų. Jie iš darbininko prakai
to ima aukštas algas ir riebius 
dividentus.

I Taigi darbų sulaikymas, dirb
tuvių uždarymas ne dėl to, kad 
darbininkai perdaug reikalauja, 
bet todėl, kad darbdaviai darbi
ninkus tebelaiko ne sau lygiais 
žmonėmis, bet vergais.

Jung. Valstybės apima 6 nuo
šimtį pasaulio pločio ir 7 nuoš. 

i turi gyventojų. Normaliai su
vartoja 48 nuošimtį pasaulio 
i kavos, 53 nuoš. savo skardos, 21 
nuoš. savo cukraus, 56 nuoš. sa
vo gumos, 72 nuoš. savo šilko, 
36 nuoš. anglių, 42 nuoš. lietos 
geležies, 47 nuoš. vario, ir 69 
nuoš. neišdirbto žibalo.

Radio gerai žinoma Ma- 
jor Edvardas Bowes turi 
titul^ Majoro dėlto, kad 
jis buvo kareivis per karą 
tuomi vadinamas.
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Krikščionybė Ir Vengrų Tauta
(šis straipsnis paimtas iš kai kita tautos dalis pasi- 

»«¥ i “ 7tus J Ba!- 
metais įvyks Vengrijoj pa- tosios (Bielaja,) upes pa- 
saulinis Eucharistinis Kon- kraščių^. Trumpu ląiku 
gresas, dėl to naudingą iš * - — - ■
anksto skaitytojus supažin
dinti su Vengrijos tauta, 
jos istorija, religija ir di
džiausiu šalies didvyriu ka
ralium Šv. Steponu, kurio 
visa Vengrija šiemet šven
čia 900 metų jubiliejų).

Labai pravartu susipa
žįsti su Vengrijos kara
liaus Stepono nuopelnais 
ir vengrų tauta, ypač kai 
artinasi Vengrijos “Vy
tauto” 900 metų jubilie
jus, kurį visa tauta švęs 
tuojau po Eucharistinio 
Kongreso.

Kuomgi Steponas nusi
pelnė tiek garbės? Jau iš 
Vengrijos vėliavos tie nuo
pelnai matomi. Vėliavoj fi
gūruoja Stepono karališka 
karūna ir apaštališkas dvi
lypis kryžius. Karūna pri
mena Steponą Vengrijos 
karalystės įsteigėją, o kry
žius pasako, per ką Stepo
nas priėjo prie tautos iš
aukštinimo ir didybės.,

Vengrų tautos sukrikš- 
čioninimas suteikia di
džiausią karaliui Steponui 
garbę, ypatybę ir nuopel
nus. Čia tai pasirodo jo ge
nialus protas, sugebėji
mas, gilus žvilgsnis ir jo 
charakteris. Už tat nors 
trumpai perbėgsime isto
rijos eigą ir susipažinsime 
su tais daviniais, kaip jam 
pasisekė iš dviejų dalykų 
įdaryti neatskiriamą vie
ptą, t. y. tampriausiais 
ryšiais surišti Vengrų tau- 
tžsu krikščionybe.

Negalima sakyti, kad 
K.raliaus Stepono laikais 
(apie 1000 metus) vengrų 
taita pirmu kartu susitiko 
su Kristaus mokslu. Pir
mieji santykiai jau randa
mi kur kas ankščiau. Ka
da dar vengrai gyveno U- 
raluose ir iš lėto slinko į 
pietų - vakarus ir galutinai 
pasiekė Krimo pusiausalio 
apylinkes, jau pirmu kartu 
apie 525 metus jie išgirdo 
Kristaus Evangelijos link
smą naujieną. Ją paskelbė 
Armėnijos vyskupai: Ma- 
g’as ir Quarduckt’as.
KUNIGAIKŠČIO KRIKŠ

TAS
Vengrų kunigaikšt i s 

Gorda Konstantinopolio 
mieste leido save apkrikš
tyti ir liepė išriesti dievai
čių paveikslus. Bet staigią 
ir gilią visoj tautoj religi
nę permainą, aiškų, nega
lima buvo padaryti vienu 
rankos mosteįėjimu. Vėles
ni vengrų kunigaikščiai ne 
visi buvo ištikimi krikš
čionybei. Bet štai 619 me
tais Konstantinapoįy vėl 
apsikrikštijo naujas kuni
gaikštis Kurd’as ir su juo 
dalis vengrų tautos. Tik 
toji džiuginanti viltis neil
gai tespindėjo, nes 680 me
tais Vengrija patenka į 
kozarų vergiją. Per 175 
metus krikščionijai nebu
vo vilties prasiplėšti, bet 
ir esamoji, kozarų spau
džiama, beveik visiškai iš
nyko.

Naujas vengrų tautai lai
kotarpis prasidėjo tik nuo 
891 metų, kuomet pasise
kė išrinkti su paveldėjimo 
teisėmis labai energingą ir 
gudrų kunigaikštį Arpadą. 
Jis surinko vengrų tautos 
didžiumą, kuri jau buvo 
persikėlusi į vakarinę 
Dniepro pusę ir su ja pa
suko į Dunojau^ bei Tįšos' 
upių lygumas, tuo tarpu

kraščio “Kinkų Elu”. Šiais

^uųigąikštis Arpadąs už
valdė ląbąi pątpgįus ir der
lingus plotus, kuriuos su
pa Karpatų kalnai, sudary
dami galingą apsaugą. Čia 
prie Dunojaus galutinai’ 
896 metais apsistojo da
bartinės Vengrijos protė
viai. Bet paskutinis apsi
sprendimas, ar pasiseks iš
laikyti vengrų tautą jais-; 
vą, dar nebuvo išrištas. At
sidūrę arti krikščioniškų • 
tautų, pajuto reikalą iš-j 
spręsti problemą, ar veng
rų tauta pasiliks toliau 
stabmeldiška, ar priims1 
kaimynų krikščionišką ti-j 
kėjimą?

VENGRŲ DIEVAIČIAI
Vengrai nepamiršo atsi 

gabenti kartu į šią šalį ir 
savo senovės dievaičių. Ša
lia dangaus viešpaties Is- 
teno jie garbino daugybę 
kitų žemesnių dievaičių, k. 
a. saulę, orą, žemę, vande
nį ir tt. Magikas - kerėto
jas (taltos, Bubajos, jos) 
išvarinėjo piktąsias dva
sias ir skelbė ateitį — die
vų bausmes. Ypatingą ma
gišką jėgą turėjęs mirusio
jo šešėlis (“iz”). Pagal se
ną padavimą mirusiojo sie
la ne tik kūne, bet ir šešė
ly, arba veidrodžio paveik
sle gyvena.# Už tat aplink 
židinį, ant kurio visuomet' 
kūrenosi ugnis, stovėjo 
auksuoti ir sidabruoti pro
tėvių paveikslai ir pirmuti
niai atkąstų valgių kąsniai 
buvo metami į ugnį protė
vių garbei. Kad magiškoji 
tėvo gale pereitų į sūnų,’ 
gilioj senovėj būdavo au
kojamas pasenęs tėvas, vė
liau pamainyta į paukš-’ 
čius ir gyvulius. Taigi, bu-i 
vo aukojamas vanagas, e- 
relis, garnys, pantera, tig
ras, vilkas, žuvis ir gyva
tė. Atliekant šią auką, bu-i 
vo šokama mirusiųjų šo
kiai.

VENGRŲ RITIERIAI I
Buvo žinomi ir savo drą

sa pagarsėję vengrų ritie- 
rių būriai, kurie daug bai
mės įvarė kaimyninėms 
krikščionių tautoms. Jie 
savo drąsa, ištverme ir ka
ringumu buvo panašūs tos 
pačios kilmės šiaurėn pa- 
sinešusiems dabartiniems 
estams, kurie plaukiodami 
savo mikliais laiveliais pri
darydavo baimės Pabalti- 
jos gyventojams. Bet mi
nėtų ritierių vedami karai 
ar užpuolimai nebuvo per
sunkti krikščionijos nea
pykanta. Priešingai. Jie 
leisdavo visai laisvai, kad 
jų kareivių stovyklose bū
tų garsinamas Kristaus 
tikėjimas! Taip, sakysim, 
Šveicarijoj tarp keliauto
jų kareivių apaštalavo vy
skupas Prummvart’as apie 
926 metus, Belgijoj Šv. 
Vikbert’ąs apie 954 m. Bet 
ir pačioj naujoj vengrų 
tėvynėj, nors iš lėto, bet j 
stipriu žingsniu pradėjo 
krikščionybė žengti pir-j 
myn ir plėstis.

Nuostabus dalykas! Kai 
kozarai valdė vengrus, bu-i 
vusi priimta krikščionybė 
beveik visai išnyko, dabar 
gi vėl iš naujo priimama, 
bet tokioj formoj, kokią 
užkariautoji šalis išpažįs
ta. Pavyzdžiui, Vengrijos 
vakarųoąe daro įtaką slavų 
tautų krikščionybė, gi ry
tuose sėkmingai misijonie-

■-" 1 ’ •' 1 . ■ 
riauja graikų ir bulgarų 
vienuoliai. Krikščionybė 
spėja tiek sustiprėti, kadi 
net kunigaikštis Gesa (970 i 
— 997) ją priima įr tuojau 
pakviečia vokiečių, italų ir 
čekų misijonierius į savo 
valstybę. Jau 974 metais 
Passau vyskupas Pilgrim 
galėjo popiežiui Benedik
tui VI pranešti džiuginan
čią žinią, kad trumpu lai
ku apie 5,000 aukštos gi
minės vengrų yra priėmę 
Kristaus mokslą.
BRUZDĖJIMAI IR SUKI

LIMAI
Bet dabar iškilo aktualus 

klausimas. Ar nežus kartu 
ir politinė Vengrijos nepri
klausomybė, jeigu Vakarų 
valstybės tikėjimas įžengs 
į salį? Taip, beveik galima 
buvo pramatyti, kad Va
karų ciecoriai nepasiten
kins vien tikėjimą prapla-’ 
tinę. Ką tuomet daryti? 
Kreiptis į Rytus? Tiesa, 
šiuo būdu galima būtų iš
sigelbėti Vakarų pavojaus, 
bet įpulsi į dar didesnį pa
vojų. Antai Bizantijos cie- 
coriams pasisekė paglemž
ti Dunojaus turkus ir bul
garus ir jau pradėjo tiesiai 
groboniškas rankas tolyn į 
šiaurės vakarus. Taigi, pa-, 
sinešimas į Rytus būtų’ 
pražudymas Vengrijos iki 

Į pat pamatų ir pasiektų ją; 
toks likimas, kokio susi
laukė turkų bulgarų tau
tos: paskendo slavizmo jū
roje.

Vienintelis būdas išlai
kyti Vengriją nepriklauso
mą, tai pasilikti stabmel- 
dijoj. Ši mintis, matyt, 
smarkiai viešpatavo karš
tuolių galvose, neš po gar
bingo Stepono mirties pra
sidėjo kai kuriose vietose 
bruzdėjimai ir net sukili
mai... Grįžt ir gana, prie 
savo protėvių stabmeldi- 
jos.

Sunku pasakyti, kokią 
tautos istoriją ir išsivysty
mą būtų turėjusi Vengri
ja jeigu karalius ir liaudis 
būtų ilgiau pasilikę stab- 
meldijoj. Greičiausiai būtų 
pasiekęs toks pat likimas, 
koks ištiko į šiaurę nuke
liavusius brolius, bet kaip 
tik tuo sunkiu momentu 
997 m. įžengė į sostą kuni
gaikščio Gezos sūnus Ste
ponas, vėliau susilaukęs 
šventojo vardo.
STEPONAS KARALIUS
Išgelbėti tautos nepri

klausomybę ir užtikrinti 
jai ramią ateitį tuo laiku 
buvo beveik neįmanomas 
dalykas. Čia pasirodo ka
raliaus Stepono genialus 
toli regįs žvilgsnis ir gili 
politinė išmintis, sujungta 
su krikščionybės tiesų pa
žinimu. Savo aštriu protu 
jis surado tikrą išeitį. Jis 
sudėjo savo viltis viename 
žmoguje, kuris būdamas 
virš visų partijų ir turė
damas aukštą dvasinį au
toritetą, nieku kitu nesi
rūpino kaip tautų laime, 
ramybe ir gerove. Tas 
žmogus, — tai popiežius!

1000 metų rudenį Stepo
nas pasiuntė į Romą Aba
tą Ašerrichą, prašydamas 
kad popiežius pripažintų 
jam (Steponui) karališką 
valdžią ir kartu suteiktų 
Vengrijos savistovės baž
nytinės organizacijos tei
ses. Popiežius Silvestras II 
pasiuntė jaunam kunigaik
ščiui karališką karūną, 
duodamas teisę kartu būti 
ir popiežiaus Legatu. Tos 
galės pažymėjimui Stepo
nas gavo teisę nešioti avi- 
lypą kryžių, kuris ir šian
dien, kartu su karūna, yra 
Vengrijos vėliavos išski-
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DARBININKAS

Šv. Petro Parapija laikais darbininkui dėl nedarbo. 
Todėl norėdamas šiek tiek šjos 
parapijos žmones paguosti ir 
sustiprinti, prašo Dievo visiems 
žmonėms gerovės ir gausių Jo 
malonių.

Šios parapijos žmonės žino, 
kad jų klebonui rūpi du dalyku, 
būtent, lietuvių parapijų gero
vė ir sustiprinimas žmonių tikė
jimo. Taigi žmonės parodys sa
vo klebonui didžiausią savo mei-

;lę gausiu atsilankymu į bažny
čią Velykų dienoje ir visada, 
meile Dievui ir tikėjimo, ir Ve- 
lykose ne taip su aukomis kle
bonui, bet pagarbinti Dievą ir 

i prašyti Jo geresnės ateities mū- 
•sų tėvynei Lietuvai ir darbinin
kams šioje šalyje.

Šv. Petro lietuvių parapijos! 
j klebonas per lietuvių geradarį i 
, laikraštį velija visiems šios pa- į 
rapijos žmonėms geriausių Ve
lykų. Klebonui būtų daug links
miau reikšti savo linkėjimus, 
kad darbininkų būklė būtų ge
resnė. Šios parapijos klebpnas 
supranta kaip sunku yra šiais

Jie Suprato Savo Pareigą!
Darbinįnko Intertype Fondo Komisija džiugiai' 

gali pranešti, kad jos balsą išgirdo ir praktiškai jį į-1 
vertina vis didesnis būrelis nuoširdžių rėmėjų. Tai tie 
garbingi mūsų laikų apaštalai, kurie suprato savo pa-į 
reigą paremti katalikišką spaudą, mūsų laikų svar-Į 
biausį įrankį idėjų kovose. Paaukotas “Dąrbipinko” 
naujai mašinai doleris yra tikrai Jums užstatas bran
gių katalikiškų idealų apgynimui ir skleidimui.

Darbininko Intertype Fondui aukojo šie:
Kun. Pr. JUŠKAITIS, Cambridge, Mass.......
Jonas J. Rasimas, Tamaąua, Pa...................
K. Glebauskas, Athol, Mass............................
Ona Perekšlytė, N. Abington, Mass.............
Pijus ir Petras Bernatavičiai, So. Boston...
J. ir A. Valančiauskai, St. Calixte, Cąnada . 
N. N. So. Boston, Mass..................................
LDS 112 Kuopa, Haverhill, Mass...................
A. W. Mizaras, So. Boston, Mass...................
Mag. Pajaujutė, So. Boston, Mass.................
Em. Pavilionienė, So. Boston, Mass...............
J. Slaninas, So. Boston, Mass.........................
Domininkas Bučis, So. Boston, Mass..........
Iz. Jasis, So. Boston, Mass.............................
Bronė Sinkevičienė, So. Boston. Mass..........
Mr. P. Plevokas, So. Boston, Mass.................
F. Savulionienė, So. Boston, Mass.................
Ona Baronienė, Lawrence, Mass.................

į Šv. Vincento Labdarybės dr-ja, Phila. Pa. .
Adomas Rakauskas, So. Boston, Mass.........
N. N. So. Boston, Mass.................................
Juozas Meškauskas, So. Boston, Mass......
Ona Danesevičienė, New Britain, Conn......
Mrs: Justina Jakavičienė, Taunton, Mass. . 
LDS 108 Kp. per J. Glavicką, Worcester, Mass..... 3.00
K. Peskienė, So. Boston, Mass. .........
L. Kumpikevičius, Waterbury, Conn.
Jonas Gintalas, So. Boston, Mass.......
A. Daukshas, Newark, N. J...............
T. Podžiūnas, Worcester, Mass...........
A. Stankevičius, New York, N. Y.......
Ona Kazlauskienė, Phila. Pa...............
K. Čiurbulėnas, Montello, Mass...........
Z. Sprindžiūnas, Worcester, Mass.......
Smulkiais prisiųstas iš įvairių vietų

I

i

Viso.............................
Pirmiau paskelbtas balansas

lę. Karalius Steponas tuo
se miestuose įsteigė net at
skiras Vengrijos keliau
ninkams svetaines. Gi pa
čioj Vengrijoj karalius 
Steponas, naudodamasis 

I popiežiaus Legato teisė
mis, pradėjo steigti bažny
čias ir tvarkyti diecezijas. 
Jis įsteigė dvi arkivysku- 

! pijąs (Estergome ir Kalo-; 
coj) ir vyskupijas. Kiek
vieni 10 kaimų turėjo 

Įgauti vieną bažnyčią. Kad 
tikėjimas galėtų giliau pa
siekti žmonių širdis, jis 

■ pasirūpino sekmadieniams 
skirtas Evangelijas išvers
ti į vengrų kalbą.

VENGRŲ PAPROČIAI
Dar viena brangi Stepo

no ypatybė. Jis mokęjo, 
visa, kas tautoje buvo grą-’ 
žaus palikti, bet suteikda 
mas krikščionišką reikš 

Į mę. Tuo būdu išsiliko tau 
toje daug senovės papro-Į 
čių. Taip, sakysime, veng
rai turėjo paprotį gyventi 
didelėmis giminėmis, ku- 

__ * rios valdė bendrus turtus 
50 Į ir tvarkėsi panašiai šių lai- 

100 kų komunistams. Gerai. 
1 00 Steponas paliko ir toliau 
1.00 giminių tvarką ir nuo- 
100 savybę, įsteigdamas kiek- 
1.00 vienai tokiai grupei bažny- 
100 čią ar vienuolyną. Dar XIII 
į 00 šimtmetį buvo tokios ben

druomenės. Kiekvienas na
rys naudojasi turtu. Kai 
miršta ir nepalieka pavel
dėtojo, turtas grįžta į ben
druomenę.

Taigi Šv. Steponas yra di- Į 
dis vengrų tautos didvyris, 
kuris užmegzdamas be
tarpiškus santykius su Ro
ma, išgelbėjo tautos savis
tovybę ir padarė ją galin
ga valstybe. Griežtas ko
voje, ištvermingas karo 
vadovybėje, išmintingas į- 
statymų leidime, bet kar
tu nepaprastai prieinamas 

' ar tai kitataučiams, ar sa-

Pereitą sekmadienį buvo bis- 
kį nemalonumų šioje parapijoje. 
Buvo pakviestas svečias kuni
gas į talką šeštadienį klausyti 
išpažinčių ir sekmadienį aptar
nauti dvasiniais reikalais. Kvies
tas kunigas susirgo, klebonas 
irgi buvo susirgęs, bet turėjo 
keltis iš lovos ir eiti klausyti iš
pažinčių. Sekmadienį vos galėjo 
atnašauti šv. mišias. Tą pačią 
dieną gautas iš Assumption Ko
legijos kunigas, kuris atnašavo 
dvejas šv. mšias. bet jis nemo
kėjo lietuviškai. Taigi klebonui 
buvo nemalonu, nes jis visada 

I nori atlikti pamaldas ir dvasinį 
patarnavimą teikti lietuviams 
lietuviškai. Bet kad reikale sun
ku gauti lietuvį kunigą Detroi
te. Detroite yra trys lietuvių pa
rapijos ir tik trys lietuviai ku
nigai. ir tie ne jaunin eina, bet 
senin. Būtų gerai, kad atsirastų 
jaunuolių lietuvių, kurie įstotų 
j Seminariją. Susilauktume jau
nų lietuvių kunigų.

i
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24.20 viskiams. Dešinėji jo ran-

Viso aukų.......................................... $720.27
Visiems aukotojams tariame nuoširdžiausiai ačiū. 

“Darbininko” Intertypo Fondo Komisija.

riamieji ženklai. Tuo būdu 
Šv. Steponas padarė savo 
tautą nepriklausomą nuo 
Vakarų ir nuo Rytų galy
bių, bet betarpiškai pasi
vedė Romai. Ir tik šitaip 
išsigelbėjo ir nuo bažnyti
nės priklausomybės; net 
Passau vyskupas nustojo 
savo įtakos. Šis genialus 
žingsnis kartu visą valsty
bę padarė katalikišką ir 
apsaugojo nuo Vakarų ir 
Rytų imperatorių jungo.

BENEDIKTINAI
Pądaręs oficialų žingsnį, . 

dabar karalius Steponas'ksta 
pats paėmė į raukas savo 
tautos sukrikščioninimo 
darbą. Savo bendradar
biais pasikvietė benedikti
nus. Jie atkeliavo iš Abati
jos Clueųcy (Prancūzijos), 
pilni naujos reformos dva
sios. Asmeniška ascėzė, 
artimo meilė, apaštališkas 
uolumas ir gilus tikėjimas

buvo šių vienuolių ypaty
bes. Jie nebėgo ir nuo ran
kų darbo: kirvis ar kastu
vas buvo lyg prigiję jų

Šv. Vardo jaunimo draugijos 
susirinkimas Seminarijoj įvyks 
balandžio 12 d., 8 vai. vakare. 
Visų parapijų atstovai turėtų 
dalyvauti, nes bus tariamasi a- 
pie jaunimo žaidimus. Labai ge
rai, kad katalikai jaunuoliai or
ganizuojasi į tarptautines drau
gijas, kurios užsiima sportu. Y- 
ra katalikų jaunimo centras, ku
ris rūpinasi sportiškais veiki
mais parapijose. Reikalaujama, 

i kad kiekvienas jaunuolis, norė- 
I damas įstoti į tokias katalikų 
sporto organizacijas būtų kata- 

I likas. Aišku visiems kodėl kai- 
kurie mūsų lietuviai jaunuoliai 

1 dedasi neva į tautininkų draugi
jas. nes jie nenori prisipažinti 
esą katalikai. Kas iš to sporto 
kada sportinai atmeta tikėjimą. 
Tokiose bespalvių sporto drau
gijose tik atšaldo jaunuolius ti
kėjime. Jaunuolis be tikėjimo y- 
ra panašiai kaip nendrė, kuri 
vėjo pučiama į visas puses siū
buoja.

Labai dažnai jaunuoliai pyk
sta, kada kas nors jiems pata- 

|ria arba įspėja, kad ten ir ten

J

ka, kuri kadaise mokėjo 
$124.20 sumaniai kardą vartoti ir 
. 596.07 gausias išmaldas dalinti,! 
--------- šiandien yra Vengrijos so- 

■ stinėj Budapešte kaip 
brangiausią relikv įja, ku- jų pačių gerovei. Iš ko kyla pa- 
rią bažnyčia ir tauta gar* saulyj įvairūs nesusipratimai, 
bina. Kiekvienais metais, persekiojimai, o gi iš to, kad 
kai būna tautos diena, O žmonės neturi tikėjimo arba tu- 
kartu ir bažnytinė Šv. Ste- ri labai silpną tikėjimą. Supran- 
pono Šventė, jo karališka tama. kad jaunimas myli spor- 
ranka, papuošta brangiais Jis dedasi ir į tautines drau-

nrocesiioie PagalvoJa- kad tai Yra pavojus procesijoje ,q tik-jimui Tokių Uutinių
į sporto draugijų vadai viešai 

... .... ... —kad jie yra tikėįi-vas ne tik atminime, bet ir 
dvasioje, kuri gaivina tau-l 
tą ir duoda daug vilties.

900 METŲ
Šv. Steponas mirė rug- 

piūčio 8 d. 1938 metais, už 
tat šiais metais yra šven
čiamas lygiai 900 metų ju
biliejus. Visa Vengrija uo- vienas musų jaunuolių prarado 
liai prie to ruošiasi. Tasai tikėjimą prisidėjęs 
jubiliejus įvyks tuojau po 
pasaulinio Eucharistinio 
Kongreso, Budapešte, ku
ris prasidės iš vakaro prieš 
šeštines geg. 25 d. ir baig
sis sekmadienį gegužės 29 
d. Ųšbąigus Ko: 
kanti gegužės

rankose, jie pamainė senąnešiojama 
netikusią vengrų rašyseną 1S-K“rnms°Je L - -
į lengvą lotynišką, kurią £atvemis- Žodžiu Steponas 
normanų tautos vartojo 
savo mokyklose ir taip pat 
įvedė aštuoniatonę graikų 
muziką, vieton azijatų pen- 
tateutinio giedojimo.

Drąsūs kariautojai, ku
rie iki šiol mokėjo tik kar
dus ir lankus vartoti, o 
laukų darbus turėjo ver
gai atlikinėti, dabar išmo- 
\ , paimti žagrę ir akė-

Ne ginklų jėga juos 
prie to vertė, bet dvasinis 
gyvenimas, kurį pamaldūs 
benediktinai čia įskiepijo. 
O tie, kurie pirmiau užpul
dinėjo ramius Vakarų Eu
ropos gyventojus, dabar 
ramiai sau keliavo maldi
ninkų dvasioje į Ęomą, 
Konstantinapolį ir Jeruza-

i

I

cias.

t •.

ngresą, se-
30 d. yra

mo priešai, bet sudaro žaidi
mus taip, kad sportininkai ne
galėtų atlikti tikėjimo pareigu. 
Taip jaunimas iš palengvo atža
la tikėjime. Po kiek Laiko, jeigu 
tėvai ar klebonas tokius jaunuo
lius įspėja, tai atsako, kad “ar 
norite mane suspausti, norite 
man laisvę atimti ir t.t.” Jau ne

prie taip 
vadinamų tautininkų draugi^. 
Todėl jaunimui labai svarbu 
priklausyti prie katalikiškų 
sporto organizacijų, kuriąs 
randasi visuose didesniuose 
miestuose.

J

Veiklioje ir stiprioje ja 
skiriama" šv. Stepono gar-lnystėje yra įrašyta ilga 
bei. B., S. J. laiminga senatvė.
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KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS
Sekmadienio vakarą, balan

džio 3 dieną, Šv. Pranciškaus 
parapijos bažnyčioje, įvyko baž
nytinis koncertas. Bažnyčia bu
vo sujungta su WLLH radio 
stotimi ir kantata, “Septyni 
Kristaus žodžiai nuo Kryžiaus” 
buvo transliuojama per radio. 
Kiek teko nugirsti, klausytojai

I

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT A VE.
Tel. Norwood 1020

NAŠLIŲ PRAMOGA
Po Velykų, šeštadienio vaka

re, balandžio 23 dieną, parapi
jos našlės ir našliai, vadovau
jant poniai L. Švenčionienei, 
turės šaunų parengimą. Atsi
lankę sužinosim kokį ir patyrsi- 
me daug malonumo.

Šv. Vardo draugijoje, vado
vaujant kun. J. Skalandžiui, 
suorganizuota “baseball” rate
lis. Įsigijimui žaidimo reikmenų, 
bandoma sudaryti specialis ra
telio fondas. Todėl balandžio 9 
dieną, 8-tą vai. vakare, rengia
ma “Whist party”.

R C A VICIOR
VISŲ BANGŲ

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 TrumbulI St.
Worcester, Mass.

Dial 4-9430

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

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

Tel. 4-3501 ir 4-3865

Ponas K. Vencius, SLRKA 
Centro narys, buvo išvykęs į 
Wilkes - Barre, Pa. organizaci
jos reikalais. Jau sugrįžo.

i Dar vis nedarbas žmones te
bevargina, nors jau reiškiama 
viltis, kad darbai pagerės. Iš 
priežasties nedarbo, ir Šv. Vin
cento de Paulio draugijai atsi
rado daugiau darbo. Ponai J. 
Puišys, J. Lalys, J. Černiauskas 
ir J. Antanavičius įstojo į Šv. 
Vincento draugijos darbuotojų 
eiles. Taigi jie įnešė daugiau 
gyvumo garbingai draugijai.

buvę sužavėti, nes choras, tik
rai šauniai išpildė sunkų Dubois 
kūrinį. Mūsų klebonas, kun. P. 
M. Juras, prie kiekvieno žodžio 
atliko trumpą meditaciją.

;anniiTnnnn nnn.nrnur. n n nur! annr

NEWS ITEM: Nineteenth anniversary of gasoline tax, February 25, 
1938, reveal* motorist taxpayers, largely $30 a week wage-eamers, have 
paid grand totai of $7,144,584,000, of whlch $6,168,901,000 re prese n ts 
statė gasoline taxes and $975,683,000 Is in payment of dupiicating 
federai levy, Imposed “temporarily* in 1932. First gasoline tax was 
levled by Oregon in 1919 at rate of 1 cent a gailon.

našlaičių naudai. Iš Cambridge! džiaugiasi, kad Vilniaus kraštas 
atvyksta vaidintojai ir Seserų po Lenkija.
vadovybėje suvaidins religinio Toliau S. U. aiškino kiek aukų 
turinio veikalą “Vakarienbutis”. surinko Ispanijos radikalams. 
Verta kiekvienam pamatyti.

POPE OPTICAL CO.
Albert K. 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.

WILUAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

•ASMENIŠKA S PA TA RN AVI MAS'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

I.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washingtou St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norvrood 1503 
Monteilo Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

IR

Naujos Anglijos Vyčiams Ir 
Jaunimui

mėnesiu, bet
vajus su 
neturėtų 

darbas, 
ir Vytė

Sekmadienį, kovo 27 d., lietu
vių svetainėje įvyko lietuvių ko
munistėlių, kaip Minkus skelbė 
per radio, susidraugavimo su 
lenkais programą. Susirinkę ko
munistėliai ir jų simpatizato- 
riai labai “susidraugavo” ir tas

Vienoj draugijoj teko nugirs
ti, kad mūsų klebonas kun. P. 
M. Juras, bandysęs atgaivinti 
pasaulionių Apaštalų ratelį Ka
talikiškai Akcijai. Iš tikrųjų
mūsų tarpe dar randasi žuma- ‘susidraugavimas’ baigėsi krau- 
listas p. K. Čibiras. Jis kaip tik jo praliejimu. Vienam lūpą stik- 
ir tinka būti ratelio instrukto- lu perkirto, kitam nosį nubalno- 
rium. Aušrelė.1 jo. Komunistėlių “čyfas” irgi

gavo į kailį. Tai jau ne pirmas 
ir ne paskutinis komunistų susi- 

I rėmimas.NORWOOD, MASS
MARIANAPOLIO STUDENTŲ i 

VAIDINIMAS 
Sekmadienį, balandžio 3 d. 

tuoj po mišparų Marianapolio 
Kolegijos studentai suvaidino 
du veikalu: “Skriaudų keliu” ir 
“Savanoriai”. Studentai vaidino: 
labai gyvai ir artistiškai. Kun.

HAVERHILL, MASS
Balandžio 3 d., š. m., komu-! 

nistinis ir socialistinis bendras 
frontas surengė prakalbas.

Žmonių susirinko neperdau-

Bet ką Lietuvai davė bendra- 
frontininkai, tai nepasakė, nes 
nieko nedavė, bet ją visada 
šmeižė.

Kalbėtojas S. Michelsonas kal
bėjo antru atveju apie Ameri
kos lietuvius ir kiek jie sudėjo 
aukų Lietuvai. Kada jo paklau
sė dėl ko socialistai kovojant 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
net nedalyvavo Visuotiniame 
Seime, 1918 m., tai atsakė: “Aš 
nebuvau kviestas”. Kada vėl bu
vo užklaustas dėl ko socialistai 
platino lapelius, kad žmonės ne- 

CSn" ^uotų aukų ir nepirktų Lietu- ■įvos Paskolos boeų, tai kalbėto
jas aiškino, kad to visai nebu
vę. Jis sako: “Mes socialistai 

j daugiausiai dirbome, kad tik 
■ daugiausiai būtų surinkta aukų 
ir išpirkta bonų”. Tai aiškus 

i kalbėto jaus melas. Visi žino ko- 
i kią propagandą socialistai vedė 
prieš Lietuvą. Dabar nori pasi-

Nors ir baigiasi Vyčių organi
zacijos Naujų Narių 
šiuom 
baigtis organizavimo
Lai kiekvienas Vytis 
stengiasi pritraukti kodaugiau- 
sia lietuviško jaunimo į Vyčių 
eiles.

Kviečiame visą lietuvišką jau
nimą ir visus buvusius narius 
prisirašyti prie Lietuvos Vyčių 
ir sustiprinti, organizuotai vie
nybėje, parodysime galybę.

Kviečiame Naujos Anglijos 
parapijų klebonus ir visus dva
siškius, kurių parapijose yra 
buvę arba visiškai nebuvo kuo
pų, kad vadovautų sukūrime 
Vyčių organizacijos kuopų.

. Kaip tik balandžio 24-tą įvyk
sta Naujos Anglijos Vyčių me
tinis suvažiavimas Šv. Pranciš
kaus parapijos svetainėje, Law- 
rence, Mass. Prašome visų, ku
rie užjaučia Vyčius ir norite 
prisidėti prie jų, kad dalyvautu
mėte tame susirinkime. Prasidės 
1:30 vai. po pietų.

Nepamirškite, kad šeštadie
nį, gegužės 21-mą įvyks N. A. 
Vyčių metinis parengimas, pie
tūs ir šokiai (dinner-dance), E- 
den Gardens, Worcester, Mass. 
Užsiregistruokite vietą iš anks
to. Galima kreiptis dėl informa
cijų, pas savo vietinę Vyčių 
kuopą arba pas V. Kereišis, 71 
Penn Avė., Worcester, Mass.

V. Kereišis.

l

Dr. Jogminas paaiškino veikalų ?ays’a- tiek nesusirinkę rodyti tikrais Lietuvos vaikais,
turinius ir padėkojo susirinku- mane, a us~ a amą ir pikčiausi išgamos, veid-
siems už paramą Kolegijai. Pro- Pūtuojama prieš Lenkijos mainiai. Ten Buvęs

, .. užsimojimą užgrobti Lietuvą.
OT9mQ i72n<HYiP kaina u —o —......................■gramą pradėjo įžangine kalba _ ,. . , - , _

■ • i , , , -• Tačiau išgirdo tik seną, nudeve-vietims kleb. kun. Knezis. r , . ,, _. ,tą damą. Kalbėjo S. Michelso
nas. Jis tik plūdo dabartinę Lie
tuvos valdžią. Žinoma, nesiimu 
teisti Lietuvos valdžios, bet, 
šiuo momentu reikėtų protestuo
ti prieš Lenkiją, o Michelsonas

Pirmadienį, balandžio 4 d., va
kare, bažnytinėje svetainėje į- 
vyko Moterų Sąjungos kuopos 
susirinkimas. Nutarta rengti 

■ prakalbas šio vajaus metu.

Streikas Winslow, Smith 
Bros. tebesitęsia. Darbininkai 
vieningai laikosi, bet ir kompa
nija nenusileidžia. Kaip užsi
baigs dar peranksti spėlioti. 
Dieve duok, kad darbininkai lai
mėtų ir kad tas streikas peril
gai neužsitęstų.

WORCESTER, MASS.

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga 

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
IrLIETUVių LAIVOKOR.ČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ino.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesiogine Ekskursija į LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS "GRIPSHOLM
Išplauks iš Ne v Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
PerGOTHENBUR.GĄ,nepersėdant [KLAIPĖDĄ

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

Iš Stockhoimo laivu S. S. “MARIEHOLM”
Kiti išplaukimai iš Nevv Yorko: 

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

Geriausia Jums patarnaus mūsų agentas, arba 
SWEDISH AMERICAN LINE 

154 Boylston Str., Boston, Mass.

GALIMA SKAITYTI IR BE i Riviera, Kanados. Intencijų laki/1M III Ipeliai yra padėti ant altoriausAKINIŲ

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

šv. mišių metu. Novėnos vedė
jas numato, kad artimoj ateity
je noveną atliekančiųjų skait
lius pasieks 10,000. Duok Dieve!

MŪSŲ SODALICIJA
Pereitą sekmadienį, arti 200 

sodaliečių buvo prie Dievo Sta
lo. Kun. Dubinsko, Sodalicijos 
dvasios vado, redaguojamame 
Žinių Lape, buvo trumpai, bet 
aiškiai išdėstyta Didžiosios Sa
vaitės apeigų prasmė. Sodalie
tės visu smarkumu rengiasi 
prie metinio Velykų pirmadienio 
jaunimo baliaus. Pasitiki, kad 

j dalyvaus apie 500 Baltimorės 
lietuviško jaunimo. Valio, mū
sų Sodalietėms! B. K.

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

Worcester, Mass., Šv. K- 
zimiero bažnyčioje, koo 
28 — Bal. 3, kun. Adoms 
Morkūnas, MIC.

Pittston, Pa., bal. 3 —10,A. A. ZIGMAS LEŠČINSKAS' v J x -I choras giedos “Inflammatus kun. Mykolas UrbonfVi- 
Penktadienį, bal. 1 d., po trum- Ėst” iš Rossinio “Stabat Ma- čius, MIC ir kun. Joną: J. 

pos ligos mirė Zigmas Leščins- ter”. Trečiadienio, ketvirtadie- 
kas. Kadangi gyveno ūkyj, toli nio ir penktadienio vakarais 28 
nuo miesto, tai jo kūnas buvo vyrų choras padės kunigams 
pašarvotas pas graborių Juozą giedoti Tamsiąją Aušrinę, ir tas 
Kašinską. Laidotuvės įvyko pir- pats vyrų choras išpildys ypa- 
madienį, bal. 4 d. iš šv. Alfonso 
bažnyčios. Kun. dr-as Mendelis 
atnašavo šv. Mišias, o svetim
tautis kunigas Spiesberger, šei
mos prietelis, buvo sanktuarijoj 
šv. mišių metu. Palaidotas Šv. 
Stanislovo kapinėse.

y* •

I

Jančius, MIC.
New Ųaven, Conn., bd. 4 

— 10, kun. Adomas Mar
kūnas, MIC.

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

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

tingai priruoštą balsams Mise- 
rere ir Benedictus. Ketvirtadie
nio vakarą, po Tamsiosios Auš
rinės, kun. dr-as Mendelis vado- 
vaus Budėjimo Valandoj prie 
Jėzaus repositorijoj. Manoma, 
kad ne tik lietuviai, bet ir daug 
svetimtaučių, kurie lankosi į no
vėnos pamaldas dalyvaus

' džiosios Savaitės apeigose.

VYRAMS TIKRAS 
DŽIAUGSMAS_____ L

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

KUN. ŠEŠTOKAS BALTIMO
RĖJ

Pereitą savaitę mūsų Kleboną 
atlankė ką tik neseniai grįžęs iš 
Lietuvos, jo senas draugas ir pa
žįstamas, buvęs New York’o lie-! 
tuvių parapijos klebonas, kun. 
šeštokas. Gerb. svetis papasako
jo savo įspūdžius ir ragino mū
sų patriarką atlankyti savo tė-i 
vynę. Kiek tenka sužinoti mūsų

Di-

Šv. Kazimiero Parapija
Verbų sekmadienį, 7:30 vai. 

vakare Šv. Kazimiero par. sve- 
; suvaidins 

gražią, trijų aktų tragediją,— 
Į “Šv. Akvilinos Kankinės Mir- 
| tis”. Visas pelnas skiriamas pa
rapijos naudai. Kviečiame atei
ti ir tuomi paremsime parapiją. 

Sodalietė.

NO VE N A DIDĖJA

apie tai komažiausia, kalbėjo. s^jetės
no-
jau

Kalbėtojas prašė aukų, bet ko
kiam tikslui? Nagi užmokėti už 
siunčiamas telegramas Lietuvos 
valdžiai, protesto telegramas, 
kad atstatytų “demokratišką” 
tvarką.

Kada buvo demokratiška val
džia prieš 1925 m., tai bendra- 
frontininkams buvo nepakenčia
ma. Jie ją griežščiausiai smer
kė, siuntė protestus ir reikala
vo “demokratiškos valdžios”. 
1926 m. tokia valdžia buvo susi
darius ir šalį privedė prie kri- 
tingos padėties. Įvyko pervers
mas. Suprantama, kad komunis
tai ir socialistai reikalauja to
kios demokratiškos valdžios, ku
ri Lietuvą vestų į Maskvą. Pat- 
riotingieji lietuviai tokios “de
mokratijos” nenori. Jie reika
lauja koalicijinės valdžios, kuri 
atstovautų visą daugumą Lietu
vos gyventojų.

Laike pertraukos pirminin
kas pakvietė bendrafrontininkų 
raštininką S. U. išduoti raportą 
iš pereito veikimo. Jis pradėjo 
nuo vasario 20 d. š. m. įvykusių 
prakalbų, Lietuvos nepriklauso
mybę minėti ir klausia dėl ko 
P. S. neįsakęs kalbėtojams kal
bėti iš Lietuvos istorijos. Bet 
kada P. S. atsakė ir užklausė S. 
U., dėl ko jis nori žinoti, tai S. 
U. atsakė: “Dėlto, kad mudu e- 
same dzūkai ir mūsų kraštas po 
Lenkija”. Išrodė, kad S. U.

i

Verbų sekmadienį, balandžio 
10 d., Šv. Vardo draugijos Ko
munijos diena. Vakare įvyks Fe
deracijos skyriaus programa

BATCHELDER WHITTEMORE COAL GO.

We Recommend 
and 

Guarantee

♦ * ♦

834 MASS AVĖ
BOSTON

i

WORCESTERIO VYČIŲ 
VEIKLA

Worcesterio Vyčių 26-tos kuo
pos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks balandžio 12-tą, parapijos 
mokykloj. Jaunime! Kviečiame 
visus prisirašyti.

Gegužės 1-mą bus įvairus vai
dinimų ir dainų vakaras Šv. Ka
zimiero par. svetainėje. Rengia 
Vyčių dramos skyrius. Pradžia 
7:00 vai. vakare.

Geg. 2-trą bus roller skating 
party Lincoln Park. Rengia Vy
čių sporto skyrius. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Kviečiame visus 
kurie tik krutate, dalyvauti 
šiuose parengimuose. V. K.

Stebuklingo Medalikėlio 
venos pamaldos laikomos 

|net 14 kartų mūsų bažnyčioje. 
Į Teko nugirsti kun. Mendelį sa
kant, kad gavėnios metu skai

čius atsilankančių į pamaldas 
Klebonas'rimtaf m’asto vykt? f Padidėjo. net 2000, taip kad^da- 

Lietuvą birželio mėn. Jo lietu
viška širdis trokšta išvysti tą 
kraštą, kurį jis apleido 55 metai 
atgal. Jo akis nušvis pamačius 
savarankišką, nepriklausomą 
tėvynę. Tai bus išsipildymas jo 
ilgamečių svajonių, patikrinimas 
jo sapnų. Linkime!

DIDŽIOJO SAVAITĖ
Kaip praeityje, taip ir šįmet; 

Didžiosios Sąvaitės apeigos mū
sų bažnyčioj bus išpildytos visoj 
tų gražių apeigų pilnumoj. Mū
sų vargonininkas Gerardas Ka- 
prišiūnas turi paruošęs plačią 
muzikalę programą. Verbų sek
madienį, šventinant verbas, bus 
giedama Faurės “Laetare Sion”, 
o per mišias aukavimo metu

bar iš viso lankosi virš 7000 
žmonių. Yra ir atsivertimų. Pe
reitą sekmadienį viena protes
tantė episkopalė priėmė krikš
to Sakramentą ir perėjo į kata
likų tikėjimą. Kas savaitę kuni
gai gauna po 40 ir 50 padėkos 
laiškų nuo Marijos klijentų. Pir
madienį nuo ryto iki vakarui 
mūsų bažnyčioj skamba giesmės 
Marijos garbei. Ne vienas jau 
yra išsitaręs, kad mūsų bažny
čia tai tikrai Marijos stebuklin
ga šventovė. Kas savaitę dve
jos mišios yra atnašaujamos už 
noveną darančius ir prašymai 
yra prisiunčiami iš tolimiausių 
vietų. Tik šią savaitę gauta in
tencijos iš Californijos ir Trois
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Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Hig 1920

Ttt€FUCLfOR
Modern

ttOMCS

108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.
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BROCKTON SAVINGS BANK
Comer Main and Court Streets

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

“THE BANK ON THE HILL”
£

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 
METAIS VAIDINA

Dramą “Skriaudę Kelių” ir Pjesę “Savanoriai”
Balandžio 10 d. — Lowell, Mass. 7:30 vaL vakare. 
Balandžio 23 d. — Elizabeth, N. J. 7:30 vai. vakare 
Balandžio 24 d. — Apreiškimo parapijos svetainėje 
Balandžio 24 d. — Brooklyn, N. Y. 7 vai. vakare. 
Balandžio 28 d. — Šv. Kazimiero parapijos svetainėje

Worcester, Mass. 7:30 vai. vakare
Balandžio 30 d. 7 vai. vakare, Providence, R. L 
Gegužės 1 d. — New Britain, Conn. 7:30 vai. vakare.

f



' Penktadienis, Balandžio 8, 1938 DARBININKAS t
Kun. A. T. (Samata)

P AL. TĖVAS KLAUDIJUS de 
la KOLOMBIERE

Bažnyčia paskyrė vasario 
15 dieną, kurią būtų minė- 
jama šventė Palaimintojo 
Tėvo Klaudijaus de la Ko
lombiere. Tai buvo tas Jė
zuitų Draugijos palaimin
tasis tėvas, kurį Dieviška
sis Išganytojas skirė kaip 
dvasiškąjį vadovą Šventą- 
jai Margarietai Marijai 
tuo metu, kuomet paliepė 
jai, kad būtų įsteigta Šven
čiausios Širdies šventė 
Bažnyčioje.

Ir vasario 15 dieną Palai
mintojo garbei laikomos 
Šv. Mišios visose koplyčio
se ir bažnyčiose Jėzuitų 
Draugijos ir Vizitiečių Se
serų Ordino, prie kurio pri
klausė Šventoji Margarie- 
ta Marija Alacoąue.

švenčiausios Širdies my
lėtojams ir garbintojams 
būtų įdomu daugiau žinoti 
apie tą Jėzuitų Draugijos 
dievmaldingą tėvą, kurį 
Bažnyčia pakėlė į palai
mintųjų tarpą. Tat, čia ir 
aklbame apie jo šventąjį 
gyvenimą.

Klaudijus de la Kolom
biere gimė 1641 metais. 
Jo vaikystė buvo nekaltai 
praleista, ir baigęs reika- 
lautiną mokslą katalikų 
mokyklose, jis 1658 me
tais buvo priimtas į Jėzui
tų Draugiją, Avignone. 
Vėliau, jis konfidencijali- 
niu laišku prisipažino, kaip 
dideliai neapkentė gyveni
mo pirma įstojimo į Jėzui
tų Draugiją. Trumpai pa
simokinęs, kaip yra pri
prasta pas jėzuitus, jis bu
vo paskirtas ketveriems 
metams mokinti kitus, ir 
paskui buvo pasiųstas į Pa
ryžių teologijos studijoms. 
Įšventintas į kunigus, jis 
vėl mokino ketverius me
tus Lyone, ir liepos mėn. 
1674 metais, jis pradėjo 
probacijos trečiuosius me
tus, kad prisirengti pas- 
kutieiems iškilmingiems į- 
žadams, kuriuos priėmė 
vasario 2 dieną, 1675 me
tais. Tada jis buvo paskir
tas eiti vyresniojo parei
gas Jėzuitų gyvenbutyje 
Paray - le - Monialėje, kur 
buvo ir mokyklėlė. Čia jis 
pasiliko tik aštuonioliką 
mėnesių, tačiau tuo metu 
įvyko stebėtinų dalykų, 
kurie jo vardą padarė žino
mą visame katalikiškame 
pasaulyje.

Vizitiečių Seserų vienuo
lijoje Paray - le - Monialėje 
gyveno viena Sesuo, kuriai 
apsireikšdavo Dieviškasis 
Išganytojas, ir apie kurią 
vyresniosios seserys buvo 
dideliai susirūpinusios. 
Tėvas Klaudijus de la Ko
lombiere, kaipo ekstraor- 
dinarijus nuodėmklausys, 
lankydavo tą vienuoliją, ir

po keletos pasikalbėjimų 
su Seserim, kurią dabar 
gerbiame kaip Šventąją 
Margarietą Mariją, galėjo 
užtikrinti susirūpinusioms 
vyresniosioms seserims, 
kad ji nebuvo tuščių iliuzi
jų auka. Kuomet Dieviška
sis Išganytojas apsireiškė 
jai birželio mėn. 1675 me
tais, Jis apreiškė Savo 
troškimą, kad penktadie
nis po Dievo Kįino oktavos 
būtų paskirtas, kaipo ypa
tingoji diena pamaldumui 
į Jo Švenčiausiąją Širdį, ir 
tada, būtent, birželio 21 
dieną, Tėvas Klaudijus de 
la Kolombiere pasišventė 
plėsti tą šventąjį apaštala
vimą.

^Rugsėjo mėn. 1676 me
tais, Tėvas Klaudijus de la 
Kolombiere buvo siųstas 
Londonan eiti pamoksli
ninko pareigas Yorko ku
nigaikščio Jokūbo katali
kės žmonos koplyčioje. Ir 
čia jis buvo neteisingai į- 
kalintas 1678 metų pabai
goje, ir po to ištremtas iš 
Anglijos. Jis grįžo į Pran
cūziją, kur įsigalėjusios 
džiovos kankinamas, daug 
kentė, ir paskui mirė vasa
rio 15 dieną, 1682 metais.

DIDELĖ SVARBOS 
PALIKTI RAŠTAI

Tai buvo 1684 metai, ku
riais tikrai prasidėjo Pa
laimintojo Tėvo Klaudi
jaus de
šventasis apaštalavimas. 
Tais metais buvo atspaus
dinti jo raštai ir pamoks
lai. Tarp jų būta dienoraš
čio iš tris dešimties pra
leistų dienų, vykdant Šven
tojo Ignaco Dvasiškus Pra
timus 1674 metais; taip 
pat būta ir kito dienoraš
čio, kur buvo nuorašai me
tinių rekolekcijų, įvykusių 
Londone. Iš šio paskutinio 
dienoraščio katalikų pa
saulis dažinojo apie apreiš
kimus padarytus Šventąjai 
Margarietai Marijai; ir bu
vusius visus dvasiškus 
pratimus jis buvo užtvirti
nęs. Tai visa netrukus pli
to po platųjį pasaulį, ir pa
tapo šventoji proga visuo
tinam pamaldumui į Jė
zaus Švenčiausiąją Širdį.

Pirmutinis dienoraštis 
apreiškė to Jėzuitų jauno 
tėvo nepaprastą šventumą, 
ir jis yra branginamas vi
sų tų, kurie įvertina Šven
tojo Ignaco Dvasiškus Pra
timus ir domisi Jėzuitų 
dvasinėmis tobulybėmis.

Tėvas Klaudijus de la 
Kolombie're, S. J., daug dir
bo ir daug rašė. Jo raštai 
yra trumpi, bet įdomūs ir 
labai turiningi dvasiškais 
turtais. Jo kilnūs kūrinė
lis Kentfmčiojo Jėzaus Mei-

la Kolombiere

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

l SVARBUS PRANEŠIMAS
I LIETUVIAMS

Šiuomi turiu garbės pranešti Lietuvių visuomenei, kad 
atidariau Gasolino Stotį ant Route 1, kuris eina nuo Bosto- 

< no į Providence. Gasolino Station stovi prie Phainville mies- 
Ituko ir toje pačioje kelio pusėj yra “Show Boat” apie 200 

yardų nuo mūsų Gasoline Station. Mes laikome ESSO gaso- 
liną. Taipgi parduodame baterijas, ratams padangas-taja- 
rius ir kitus prie automobilių reikmenis. Važiuojančių pra
šome užsukti pas mus, kaipo lietuvius, o čia rasite tikrą ir 
nuoširdų patarnavimą.

JONAS KARNILA. Savininkas.
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JAU IŠRINKTA V. D. UNIVERSITETO STUDENTU ATSTOVYBE

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

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

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

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

LIEPOS-JULY1 D, Švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

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

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

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

Tel. SOUth Boston 2680
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Studentai Ateitininkai Gavo
Daugiausia Balsy Ir Pravedė už sąrašą baisų (pilnų) -.

5 Atstovus At-kų 446 (praeis Arlauskas, 
Kriaučiūnas, Linkevičius, Bad- 

i danavičius ir Šmulkštys su Dau- 
mantaite gavo po lygiai balsų; 
įeis tas, katras vyresnis amžiu
mi). Apie 30 paduota už sąra
šą, tik išplėštas vienas kitas, 
bet šie balsai į 446 skaičių neį
traukti). Varpininkai — 102, 
išrinktas Karvelis, Korp. Ramo
vė — 89, išr. Br. Mickevičius. 
Skautės ir skautai — 109, išr. 
Kairys. Neolituanai — 177, iš- ♦ 
rinkti Abraitis ir Rimas. Šaulių 
— 35. išr. V. Ilgevičius. Filiale 
Lithuan. — 68, išr. Aid. Nasvy
tytė. Neorg. stud. Nr. 8—16, 
nepravedė nė vieno (išeina, kad 
už sąrašą nebalsavo net kandi
datai). Žydai (Nr. 9) — 210. 

jPS (Prezid. Sambūris) — 250, 
GAVO išr. Zdanavičius, Grigalauskai-

KAUNAS — šeštadienį, kovo 
12 d. V. D. Universiteto atsto
vybei rinkti komisijos nariai, 
universiteto ir sąrašų atstovai 
baigė skaityti balsus.

Suskaičius vokus rasta, jog 
balsavo 2,037 studentai. Turėjo 
teisę balsuoti 2,535, taigi, rinki
muose dalyvavo 80,3 proc. Są
moningiausi un-to “piliečiai” 
pasirodė esą Teologijos - Filo
sofijos fak-to studentai 
163 balsavo net 157.

Kadangi kiekvienas galėjo bal
suoti už 18 kandidatų, tai iš vi
so balsų paduota 35,995. Gautų 
balsų daugumo eile sąrašai sto
vi taip:

1. ATEITININKAI
9,107 balsus, PRAVEDĖ 5 ats- tė ir seniausias amžiumi iš šių ' 
tovus (vieną iš likučių). 2. Pre- 3 gavusių po lygiai balsų: Ci- ; 
zidiumų Sambūris 6,523 b.,' 3 bas, Plioplys ir Labanauskas, 
atst.. 3. Žydai 4,129 b., 2 atst. 4. Kaip atskiri kandidatai, iš visų 
Neolituanai 3.497 b., 2 atst. (bu- sąrašų daugiausia balsų gavo 
vo pravedę vieną, antrą gavo iš (kiekvienas per 500) stud. at- 
likučių). 5. Varpininkai 2.729 kų kandidatai. Už pavienius as- 
b., 1 atst. 6. Skautai (ir skau- menis at-kų sąrašas surinko 
tės) 2.529 b., 1 atst. 7. Ats. ka- 1079 balsus.
rininkų “Ramovė” 2.328 b., 1 
atst. 8. Filiae Lituaniae 1.618 b.,! 
1 ats. (iš likučių). 9. Neorg. 
Studentų sąrašas nr. 11 (miš- 
ras, su žydais) 1.528 b., atst. (iš 
likučių). 10. Šauliai 989 b., 1 at
stovą (iš likučių).

Kaip matyti, daugiausia bal
sų gavo (daugiau, kaip ketvirtį) 
Stud. Ateitininkai, kurie, nieko 
nepaicsydami, išsilaikė senojoj 
aukštumoj.

Būdinga taip pat, kiek už ku-

iš
i

Angly Futbolininkai Žais 
Kaune

vargų ir nelaimių, maty
dami, jog Dievas nepasi
gailėjo Jo Paties Vienati
nio Sūnaus.

Ta meilė reikalauja mū
sų dėkingumo, atsidavimo 
ir sekimo. Kuomet gėri
mės tuo visu, mes turime 
nusistebėti iš mūsų pačių

lė yra atitinkamiausias bejėgiu, kaip matote. Ir dėl 
skaityti ir apmąstyti Ga- ko gi? Kad už mus prisiim- 
vėnios metu. Tat, jį sulie- ti bausmę, kurią patys nu- 
tuvinę, čia ir paduodame sipelnėme už savo nuodė- 
visų dvasiškai naudai. mes. Jis buvo sužeistas dėl
— Aš esu nustebintas, mūsų nusikaltimų; Jis bu- 

rašo Pal. Tėvas Klaudijus vo plaktas dėl mūsų nuodė- 
de la Kolombiere, S. J., kad mių. Baisus kentėjimas A- 
Kristaus Kančią pavadin- lyvų Darže atleisti mano
ta beribiu perviršiu. Iš tik- klaidingoms linksmybėms; nejautrumo, kad patys ne- 
rųjų, tai yra Jėzaus Kris- plakimas dėl mano neteisė- turime pasigailėjimo Jėzui 
taus meilės perviršis, ver- tų pasilinksminimų; erš- Kristui už visa tai, ką Jis 
tęs Jį kentėti, ko Jis netu- kėčių vainikavimas dėl kenčia dėl mūsų. Jei tai bū
rė jo kentėti; ir Jis daugiau mano puikybės; kryžius tų buvę Jo paties nuodė- 
kentėjo kaip turėjo kentė- dėl mano nekantrybės; vi- mes, dėl kurių Jis kentėjo, 
ti; ir Jis kentėjo už tuos, nys dėl mano pasileidimo vis vien mes turėtume pasi- 
dėl kurių 
kentėti.

Paprastai 
mus turėti 
nelaimingiesiems ir jiems 
padėti. Aš dažnai karto
jau, kad jei didikai arba 
turtuoliai matytų, kaip , . .- i -- ra baisi mintis,varguomene kenčia, be- ... , 
liktų tik keletas skurdžių e ° S1 ne 
pasaulyje, nes turtuolių i 
širdys būtų paliestos var-! 
guomenės skurdu, ir jie^ 
tikrai padėtų ir pagelbėtų 
varguoliams. Tačiau, aš a- 
bejoju, kad turtuolių gai
lestingumas kadaise pri
verstų juos pačius tapti 
skurdžiais, idant kitus pa
daryti laimingais.

Vien Tu, o Jėzau, tegalė
jai turėti meilės tokį per
viršį! Gerai pažindamas e- 
sančius blogumus, aš visai 
nesistebiu, kad turime ken
tėti dėl nuodėmių. Tu pats 
turėjai trokšti irius išlais
vinti iš jų; nes permatyda
mas tas visas nelaimes, ku
rios apsunkina mūsų gyve
nimą, Tu Pats turėjai trok
šti palengvinti, mūsų var
gus. Tačiau, kad padaryti 
tai, Tu norėjai Pats kentė
ti ir net troškai iš meilės 
tokio perviršio.

Vaizduokit sau Jėzų iš 
bent kurio atžvilgio Jo 
Karčios Kančios, jei to no
rite, pav. ties pilioriumi. 
Tai yra Jo meilė, kuri .Jį __ v., . _ _
pririšo prie pilioriaus ir keliu,, kad neturėtume prie^ Tai yra išmaldos davimas, 
vertė Jį tapti nusilpusiu ir'žasties išmetinėti dėl mūsų'kuris į _-xi

Anglija laikoma futbolo 
žaidynių tėvyne. Ilgą laiką 
anglai futbolininkai labai 
nenoromis susitikdavo su 
kitų Europos valstybių fut
bolininkais — kėlėsi i pui
kybę. Bet visur Europoje 
futbolas yra padaręs dide
lę pažangą ir anglų pasi
didžiavimui neliko pagrin
do. Anglai vis dažniau ėmė 
kvietinėti kitų šalių futbo
lininkus pas save, bet pa
tys labai retai išvažiuoda
vo svetur.

Šiemet, ryšium su Balti
jos valstybių nepriklauso
mybės 20 metų sukaktu
vėmis, anglų stipriausia 
futbolo komanda atvyks i 
Kauną, Rygą ir Taliną ir

! V

Dangų, ir su kuriuo Pats 
Jėzus Kristus turtino Save. 
Nežiūrint savo neturto, tie 
neturtėliai, kurie duoda iš
maldą, kurie dalinasi su 
artimu tuo visu, kas reika
linga jiems patiems, daro 
stebuklus ir urmu laimi 
patį Dangų.

Tat, ir mes dėl savęs im
kime pavyzdį iš Jėzaus ma
loningos ir gailestingos 
Širdies; pasižadėkime my- čia turės do dvejas rung- 
lėti vargšus ir skurdžius, tynęs 4 V VS S T Z*! S Virt S
jiems duodami ką nors iš Lietuvos, Latvijos ir Esti- 
musų gėrybių ir juos pa- jos futbolo komandomis, 
guosdami jų varge ir nelai- Tos rungtynės įvyks tarp 

Tr tč. gegužės mėn. 29 ir birželio
mėn. 6 d. Lietuvos futboli
ninkai labai susidomėję 
būsimomis rungtynėmis.

I

stipriausiomis’

Jam nereikėjo ir neklusnumo: Jis Pats: gailėti Jo kentėjimų. Mes 
buvo sužeistas visas. verkiame, pažvelgę į nusi-

__ n- Tačiau, o mano Išgelbėto- kaltelį, kurs gauna teisin- 
na citra ilPiima Jau’ ko S1 Tu kentl tas bausmę uz savo prasi-P s J 4 vjsas kančias? Argi netu- žengimą, o patys liekame 

retų kiekvienas iš mūsų i nepaisanti, kuomet Vienas, 
prisiimti ir nešti savo jun- Kurs yra Nekaltas, ir ken- 
gą? Bausmės amžinybė y- čia bausmes, kurių patys 

tačiau — nusipelnėme. Mes linksim
as pats ture- narnės, kuomet Bažnyčia 

čiau kentėti, ką Tu kenti? griaudingai mini Jo Kar- 
r Jūs, budeliai, klystate, nes čią Kančią. Taip matant 

jūs ėmėte Nekaltąjį dėl mus, kas gi įtikėtų, kad: 
į kaltės. Amžinasis Tėve, j Jėzus kenčia, ir tai dėl mū-; 
Tu, kurs leidai tokiai baus- sų kenčia? O mano Dieve,: 
mei, argi taip pat klysti ? suteik mums suprantan- 
Argi Tu nežinai, kad Šis čiąją žmogiškąją širdį! 
yra Tavo Sūnus, Kurs visa- Jėzaus meilė reikalauja 
d® būvu Tau klusnus. Ar- mQSų sekimo. Todėl, mo- 
ba Tavo meile mums yra kinkimės pratintis tos mei- 
taip pat perviršijanti, kaip |gs mūSų artimo, jei ne 
ir Garbingiausiojo Tavo iki t0 p^^io, tai bent 
Sūnaus meile. kokia nors dalimi. Pir-

Jis kentėjo, kad mums miausia, pratinkimės pasi- 
pasaldinti taurę, Pats iš- gailėjimo. Dėl to turime 
gerdamas iš jos karčiausią ieškoti varguolių ir skur- 
dugną, kad palengvinti džių, ir jiems padėkime 
mūsų neišvengiamiems Jei taip elgtumės, kiek ge- 
vargams, kad mus padrą- — -----
sinti išturėti dorybės pra
time, pagundų nugalėjime 
ir nelaimių prašalmime, 
kad mūsų gyvenimą pada
ryti vertu gyventi ir gar
bingu, kad mums parodyti 
kaip reikia neapkęsti nuo
dėmės.

Jis kentėjo, kad neturė
tume progos murmėji
mui, kuomet esame pa
šaukti taip pat eiti nelygiu

I

I
I

žasties išmetinėti dėl mūsų

i 
i

meje. Ir prisiminkime Iš
minčius, kurie dažinojęj 
kad Jėzus Kristus gimė: 
kūtėje, nežiūrint didelių 
sunkenybių, nuvargimo ir 
pavojų tolimoje kelionėje, 
išėjo Jo ieškoti, ir aukojo 
Jam dovanų.

ra būtų nuveikta: kiek dė- 
konės veiksmų, kiek nuo
lankumo aukų, kiek pasi
gailėjimo ir paguodos, ta
riant, kad tai daroma dėl 
artimo, mano brolio! An
tra, pratmkimės išmaldos 
davimu. Tai yra viena iš 
pareigų Gavėnios metu, tai 
yra viena iš tų intencijų, 
su kuria Bažnyčia reika
lauja iš mūsų nesiskirti, 
kuomet pasninikaujame.

kuris pralinksmina patį

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

Profesionalai, biznieriai, pr:imonin-_. 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoji] paramos.

Vist skelbkite “Darbininke”.

BROCKERT’S ALE

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.

00 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston
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Rytiniu Valstybių Žinios
LDS. Connecticut Apskričio 

' Kuopoms Pranešimas
Pranešu, kad LDS Connecti

cut apskričio, pusmetinis suva
žiavimai įvyks 22 d. Gegužės š. 
m., Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 339 Green Str., New Ha- 
ven, Conn.

Visos kuopos kviečiamos da
lyvauti šiame suvažiavime, pri- 
siunčiant atstovus su naudin
gais ir rimtais įnešimais organi
zacijos gerovei.

Kadangi jau artėja Trilypė 
Gegužinė, kuri įvyks 26 d. bir
želio, š. m., tai kviečiame visas 
kuopas prie to rengtis ir pada
ryti pranešimus šiame suvažia
vime, būtent, kas yra nuveikta 
ir kaip rengiamasi dalyvauti.

Sesijos prasidės 1-mą vai. po 
pietų.

B. Mičiūnienė, 
Apskričio Rašt-kė.

NEW HAVEN, CONN.

gaičių, tad iš to jau galima 
spręsti, kad šis veikalas nėra 
lengvas prirengti vaidinimui, y- 
pač su čia gimusiu jaunimu, ku
ris jau sunkokai vartoja lietu
vių kalbą. Vaidina vien tik mer
ginos - moterys.

KUN. PAULIONIS labai gra
žiai apibudino šį veikalą prieš 
kiekvieną aktą, tad publikai bu
vo labai lengva suprasti jo turi
nys. Jis paaiškino apie vaidin
tojas ir priminė, kad • vos 
keletas asmenų šį veikalą vaidi
na, kurios jau daugiau ar ma
žiau susipažinę su scena, o visos 
kitos pirmą kartą pasirodo sce
noj. Visos artistės atliko savo 
roles gerai, kaip kalboje, taip ir 
nudavimuose. Kompozitorius 
Kurdinaitis rimtai pareiškė, kad 
jis pirmą kartą mato lietuvių 
scenoje taip gražiai vaidinant. 
Vaidinimu visi labai buvo paten
kinti ir daugelis net antrą vaka
rą atėjo pasižiūrėti. Pas daugelį 
netik moterų, bet ir vyrų matė
si akyse ašarų.

Žmones!
\OS

DARBININKAS

Klausykit, VIENAM PUODUKUI
KAS SUTEIKIA
KAVOS TOKI KVEP£im4

VISAI NUVĖSĘS.
O KITAS

RUNA ŠVIEŽUMAS?

ŠVIEŽIAIS IR NUVĖSUSIAIS

CIG ARĖTAIS

Kaip svarbu yra šviežumas cigaretui? Ly
giai taip svarbu, kaip svarbu yra pienui... 
ar kiaušiniams... ar duonai... ar bile ko
kiam kitam valgomam daiktui. Viskas, ar 
tai būtų maistas, drabužis ar kas kitas, 
turi prasidėti su šviežumu ir švarumu, 
idant suteikti pasigerėjimą. Šviežumas 
palaiko kokybės slaptybę.

kaSų’jnseaSv™binįaNė?etraukia ’saus4 

mui ar gerklės erzmim^%Pr?go? k°sėji- 
kia jums ilgesnį rūkvma1 Be ^is sutei" 
lengva. Duokite išbandė’ nes ^ls dega pa- Gold cigaretų pasakai ,mam Pakeliui Old 
save. 4 p sakyU jums plačiau apie

KELIA INTERTYPOS FONDĄ
Teko nugirsti, kad vienas se

niausių New Haven gyventojų, 
didelis patrijotas ir katalikiško
se draugijose darbuotojas, p. 
V. Norkūnas jau pradėjęs Inter- 
typo Fondui vajų. Jis su dideliu 
atsidavimu ir pasiaukojimu ren
ka šiam fondui aukas. Ir kaip 
girdėti, kad New Haveno lietu
viai katalikai p. V. Norkūnui 
pritaria. Sako, kad New Haveno 
lietuviai neapsileisią jokiai ko
lonijai — būtinai pasistengsią 
sukelti $100.00, kad išpirkus 
vieną notą.

Būtų gera, kad ir daugiau to
kių nuoširdžių veikėjų atsirastų 
kaip p. V. Norkūnas.

Žvalgutis.

C. BROOKLYN, N. Y.
“PILOTO DUKTĖ” VAIDINI- i

MAS PAVYKO

Balandžio 2 ir 3 dd. Šv. Jur
gio par. choras, vad. muz. J. 
Brundzai, vaidino penkių veiks
mų dramą “Piloto Duktė”; pa
rašyta, kun. F. Kenzel, C. SS. R., 
vertimas J. Tarvydo.

Veikalas yra gražus, paimtas 
iš pirmųjų krikščionių amžiaus, 
dar Kristui gyvam esant, bet 
Pilotas, nors ir nenoroms, mi
niai reikalaujant, nuteisė jį mir
tim Veikalas labai gražus, jau
dinantis ir pamokinantis. Anot 
kleb. kun. Paulionio pasakyto 
pamokslo, pereitą sekmadienį, 
kad šis religijinis veikalas ats
toja tarsi kokias misijas, nes 
gyvai perstatoma persekiojimas 
krikščionių, kurie net nesibijo. 
Vaidinimas trunka, su mažomis 
pertraukomis, dvi ir pusę valan
das. Viso dalyvauja vaidinime, 
su šokėjoms baletu arti 40 mer-

VAIDINTOJOS

Publikai buvo lengva sekti 
vaidintojas, nes buvo spausdin
tos programos su jų pavardė
mis. Svarbiausias roles turėjo 
sekančios: Sirutytė — Piloto 
žmona’, puikiai nudavė sunkią 
Piloto žmonos rolę. M. Zajaus- 
kaitė — Piloto duktė (18 m.), 
aptriai atliko savo užduotį, tik 
kiek per silpnai kalbėjo. M. Ta
mošaitytė — Livija, nors pirmą 
kartą scenoje, gražiai vartoja 
lietuvių kalbą, tik kiek permaža 
gyvumo ir judėsiu. O. Zajan- 
kauskaitė — Lea, tai nepamai
noma tai rolei; ji visam vaidini
mui buvo tarsi pažiba. Milinavi- 
čiūtė — Rebeka nors pirmą kar
tą scenoje, bet dovaną scenos 
turi didelę ir ji turėtų dažniau 
scenoje pasirodyti. Karpiutė — 
Rubija, nors dar jaunutė, bet 
drąsi, aiškiai kalba ir matomai 
turi didelius norus scenai. Mil
kevičiūtė — Afra — ragana pui
kiai savo rolę atliko. Binkinie- 
nė — Faustina, laidojant kūdikį, 
kurį vėliau Klodija prikėlė su 
stebuklinga rože, verkė, kaip 
tikra motina savo kūdikio ir 
daugelį publikos pravirkdė. Bal
trušaitienė — Agrifina — Ro
mos ciesoriaus žmona, mokėjo 
nuduot kaipo žiaurios moters 
rolę. Vienu žodžiu visos vaidin
tojos stengiasi atlikti savo už
duotį gerai, rodos, kiekviena bu
vo tam tyčia parinkta. Daug 
pridarė pačiam veikalui gražu
mo, tai pritaikinti gražūs rūbai 
ir naujos, tik pirmą kartą var
totos scenerijos, kurios rūpes
tingas klebonas neseniai įtaisė.

BALETO ŠOKĖJOS
Visą vaidinimą tarsi apvaini

kavo, tai baleto šokėjos (mažos 
mergaitės), kurios šoko cieso-

Šviežumas yra jums garantuojamas Old 
Gold cigaretuose tame specaliniame būde 
jų supakiavimo. Kiekvienas pakelis yra 
dubeltavai užklijuotas, padarytas visiš
kai orą-neperleidžiančiu su ekstra užval
kalu iš Cellophane. Prizinio Derliaus ta
bakai, Old Gold cigaretuose yra išrenka
mi ir susendinami su gabumu įgytu per 

178 metų patyrimą.
Taipgi atsiminkite štai ką—šviežias ciga- 
retas dega išlengvo. Nuvėsęs cigaretas de
ga greit. Šviežias cigaretas yra vėsesnis

*

• PRZINIO DERLIAUS TABAKAI 
daro juos ŠVELNIAIS DVIGUBAI- 
2 UŽVALKALAI DUBELTO “CELLOPHANE”

Palaiko juos Fabrikiniai-Šviežiais
U2SISTATYKITE Radio į Old Gold Hollywood Judžių 
Naujienybių Antradienio ir Ketvirtadienio vakarais. Co- 

lumfcia Network, nuo Kranto iki Kranto.

k

Copr., nr>«, by P. LorillardCo.. Ine.

Išlaukinis Užvalkalas 
>< "ColiophaM'* 

atsidaro ii APAČIOS

Established 1760

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernos ar restauranus visuomet pra

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

I I
z

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite! i

Vidujini, Užvalkalai 
•i "Callophaaa" 

atsidaro H VIRŠAUS

NEW BRITAIN, CONN.
JAUNAS LIETUVIS AVIATO

RIUS
Pereitą savaitę gavo leidimą 

skraidyti orlaiviu jaunas lietu-

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

riaus žmonos palinksminimui. 
Stebėjosi publika, kaip tos mer
gaitės galėjo taip komplikuotus 
šokius visos bendrai išmokti, 
nes vienos maža klaida, visas 
sutrukdytų. Jų gražios baltos______
suknelės, gėlės abiejose ranko- vis, Aleksandras Jenkauskas, 16 
se, galvutės irgi padabintos, metų amžiaus. Vietinė anglų 
vaizdino, tarsi, angelėlius. Čia spauda apie jį gražiai aprašė, ir 
tai nuopelnas jų mokytojos p. pažymėjo, kad Connecticut vals- 
B. Brundzienės, kuri taip išgal- įybėje esąs jauniausias orlaivio 
vojo. Jos priežiūroje buvo visi vairuotojas. Reikia pažymėti, 
vaidinimo rūbai ir abu vakaru kad Aleksandras jau trys metai 
ji tvarkė visas artistes. kai neteko tėvelio, kurį anksty-

Gražų įspūdį darė viena jau- va mirtis pakirto. Augdamas 
nutė šokių mokyklos mokinė, prie savo našlės motinėlės ir 
kuri šoko viena įvairiomis fi- būdamas iš keturių šeimos na- 
gūromis. Protarpiais girdėjosi 
gražus smuiko balsas pianu pri
tariant.

KODĖL NEVAŽIUOTI?
Teko daugelį girdėt kalbant, 

kad tokio gražaus vaidinimo šio- aukštesniąją mokyklą, 
je svetainėje nematė. Kiti net 
pareiškė, kodėl su tokiu gražiu ir linkime laimingo pasisekimo, 
vaidinimu nenuvažiuot ir į toli
mesnes kolonijas, kaip tai daro 
Marianapolio kolegijos vaidilų 
grupė. Ir iš tikrųjų, dėl vienos 
kolonijos suvaidinimo, tai per- 
didelis darbas ir išlaidos. Jeigu 
į Brooklyną gali atvažiuoti su 
vaidinimais iš Waterburio, Am
sterdamo, Marianapolio, tai ko
dėl brookliniečiams nenuvažiuot 
į tokį pat tolumą. Viena koloni
ja turėtų mainytis tokiais pa
rengimais su kita, tai išnyktų 
tas užvydas, kuriuo daugelis 
serga, o jaunimui tas tik būt į; 
sveikatą, nes su didesniu pasi-Į .. ..
šventimu atsiduotų tam darbui, 
mokytųsi noriai lietuviškai kal
bėti, nes žinotų, kad turi didės- ! 
nį atsakomingumą savo darbe, 
netik savo kolionijoj, su kuria, 
jau apsipratęs, bet su tolimes-’ 
niais.

Tad sveikintina ši didžiulė 
(vienų moterų) grupė, kuri ė- 
mėsi to sunkaus darbo ir jį pui
kiai atliko, parodydamos drąsą 
vyrams, kad ir be jų gali pada
ryti. Reikia tiesą pripažinti, kad 
jeigu priseitų iš vienų vyrų to- pos ligos Marijoną Bauzevičie- 
kią grupę sudaryti, tai kažin ar nė, 44 m. amžiaus. Paliko nuliū

dime vyrą, dvi dukteri ir anū
ką.

Kovo 31 d. mirė Natalija į 
salavičienė, 45 metų 
Paliko nuliūdime vyrą, du sūnų f vieną mėnesį.

rių jauniausiu, pats užsidirbda
vo keletą centų užsimokėti už 
mokslą ir nuvažiavimą. Jis tai 
atlikdavo laisvu laiku nuo mo
kyklos, nes jis lanko miesto

Sveikiname jauną aviatorių

MASINIS SUSIRINKIMAS
Balandžio 3 i, 7 vai. vakare, 

Lietuvių salėje įvyko masinis 
susirinkimas, tikslu, kad išnešti 
protestą prieš Lenkiją ir taipgi 
užuojautą ir reikalavimus Lie
tuvos valdžiai. Žmonių buvo pil
na erdvi salė. Kalbas pasakė 
kleb. kun. A. Vaškelis, J. Siur
bs ir A. Vitaitis. Šv. Cecilijos 
choras, vad. vargonininkui K. 
Žalnieraičiui, sudainavo Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Lietu
vių radio grupė, vad. panelei E. 

j Jenkeliūnaitei, sudainavo kele- 
i dainų. Padaryta 

rinkliava. Surinkta $91 su cen
tais Lietuvos ginklų fondui. 
Girdėti iš dalyvavusių, kad au- 

I kų būtų surinkta daug daugiau, 
, kad ne būtų įsileista lietuviai 

’’i komunistai. Susirinkimą suruo
šė vietinis WS skyrius. Prog
ramos vedėju buvo P. Poškus. 
Rezoliucijos vienbalsiai priim- 

įtos.

. MIRTIS
Balandžio 3 d. mirė po trum-

kią grupę sudaryti, tai kažin ar 
rastųsi visoj Amerikoj (lietu
vių tarpe) 3—4 kolionijos, kad 
tai įvykintų.

Valio! Centro brookliniečių 
vaidilų grupė.

i f.š S-
Svečias.

ir mažą dukrelę.
Palaidotos abi su šv. mišio- 

mis šv. Marijos airių kapuose. 
Abi_ buvo Gyvojo Rožančiaus 
narės. Lai Visagalis suteikia jų 
vėlėms amžiną ramybę dangaus 
karalijoje. p

HARTFORD, CONN.

STATO GRAŽIUS PAMINK
LUS: — Kas norite statyti at
minčiai ant kapinių paminklus, 
kreipkitės pas Stasį šrupšą, 538 
Broad St., Hartford, Conn., ku
ris dirbdamas didelėje pamink
lų įstaigoje puikiausiai lietu
viams patarnauja. Rap.

Rap.

Balandžio 8 d., 8 vai. vakare, 
Liet, mokyklos svetainėje, 339 
Capitol Avė. įvyks LDS 6 kp. 
rengiami J. Januškevičiaus iš 
Lietuvos judami paveikslai. 
Kaip girdėti paveikslai gražūs 
ir įdomūs. Taigi vertėtų visiems 
ateiti ir juos pamatyti.

PRANEŠIMAS
Šiuomi turiu garbės pranešti 

visoms draugijoms ir kuopoms, 
kad birželio 26 d. Hartforde į- 
vyksta 3-jų organizacijų apskri
čių milžiniška gegužinė. Taigi, 
prašome tą dieną nieko nereng
ti ir dalyvauti šių 3-jų draugi
jų parengime.

SVEIKSTA: — Malonu yra 
pranešti, kad nenuilstantis, LDS 
ir kitų organizacijų narys An
tanas Mašotas po dviejų sunkių 
operacijų jau sveiksta. Pereitą 
savaitę iš ligoninės grįžo namo, 
Linkime p. Mašotui greitai iš- 
sveikti ir su mumis pradėti dar
buotis. *

MIRĖ. — Kovo 25 d. mirė An
tanas Misiulis, 47 m. amžiaus. 
A. a. velionis priklausė prie šv. 
Jono Ev. draugijos. Paliko dide
liame nuliūdime žmoną ir vieną 
sūnų 16 m. amžiaus. Velionis po 
iškilmingų gedulingų pamaldų, 
kurios įvyko Šv. Trejybės baž
nyčioje, nulydėtas į kapines. A. 
a. Misiulio giminėms reiškiame 
gilią užuojautą.

Šv. JONO DR-J A AUGA: — 
Bal. 3 d. įvyko mėnesinis šios 
draugijos susirinkimas. Prisi
rašė du nauji nariai — A. Ma
šotas ir A. Misiulis. Reikia pa
žymėti, kad nemažai čia jau pri
klauso jaunimo. Tai puikus ap
sireiškimas. Šv. Jono Ev. Dr-ja 
šįmet minės 40 metų gyvavimo 
sukaktį. Su birželio mėnesiu šios 
draugijos susirinkimai bus lai

kas pirmą antradienį kiek-

sutės yra prastos mokyto
jos, kad jos pačios nemoka 
lietuvių kalbos. Tokie už
metimai yra labai neteisin
gi ir vietoje, kad pagerbti 
Sesutes, tokie žmonės ban
do jas pažeminti. Bet geri 
žmonės mato jų darbus ir 
girdi vaikučius kalbant ir 
dainuojant lietuviškai. Ir 
jeigu Sesutės nemokėtų 
lietuviškai, kaip jos galėtų 
savo mokinius išmokinti? 
Pikti liežuviai pepakenks 
mūsų išeivijos įsteigtų ka
talikiškų mokyklų išsilai
kymui.

Baigiant programą, kleb. 
kun. Jonas M. Bakšys la
bai gražiai prakalbėjo į 
vaikučius, ragino juos bū
ti gerais lietuviais patrio
tais, gerbti savo kalbą, bū
ti ištikimais Dievui ir tėvy
nei; tarė ačiū Sesutėms už 
programos prirengimą ir 
p-lei vargonininkei už mu- 
zikalę pagelbą. Vakarėlis 
baigėsi Lietuvos himnu. 
Gaila, kad neperdaugiau- 
siai buvo žmonių. Visgi į 
tokius parengimus reikėtų 
skaitlingai lankytis, nes 
tas neša dvigubą naudą.

DARBAI
Didžiosios rūbsi u v i ų 

dirbtuvės visai mažai dir
ba ir didžiuma darbininkų 
yra užsiregistravę į valsty
bės nedarbo apdraudos 
biurą su tikslu gauti ap
draudą. Kitos dirbtuvės la
bai sumažino skaičių dar
bininkų. Jokio pagerėjimo 
nesimato, kas apsunkina 
žmonių gyvenimą. Kiek 
girdėt dirbtuvės turinčios 
užsakymų, bet darbą vis- 
tiek laiko. Nežinia ko tai 
laukia.

B. Ehman, 
Šv. Bernardo 
savo kalboje

ROCHESTER^ N. Y.
MOKYKLOS VAIKUČIŲ 

VAKARĖLIS
Sekmadienį, kovo 27 d., 

Šv. Jurgio parapijos mo
kyklos vaikučiai surengė 
vakarėlį kaipo vaikučių 
Lietuvos 20 metų nepri
klausomybės sukakties pa
minėjimą. Reikia pažymė
ti, kad vaikučiai lankyda
mi lietuvišką parapijinę 
mokyklą turi daugiau mo
kintis dėl to, kad apart 
valstybės nustatyto moks
lo, jie dar mokinasi ir lie
tuvių kalbą ir rašybą. Bet 
tas mokslas atneša daug 
naudos ateičiai, nes sykiu 
pasidaro geri lietuviai. Jau 
iš mažens išmokintas visa
dos atsimins, kad jis yra 
lietuvis ir žinos apie savo 
tėvų šalies garbę, jos var
gus ir linksmybes ir užims 
mūsų vietą ateityje ginti 
tą brangų mums kraštą 
tėvynę Lietuvą.

Programa buvo labai į- 
vairi, susidedanti iš daine
lių, eilučių, veikalėlių ir 
tautiškų šokių. Visą prog
ramą išpildė mokyklos vai
kučiai. Mūsų Sesutės Pran- 
ciškietės, kurios sunkiai 
darbuojasi netiktai mokin- 
damos vaikučius mokyklo
je, bet rengia vakarėlius, 
kas irgi reikalauja daug 
pasišventimo ir kantrybės. 
Jos tą savo užduotį labai 
gabiai atlieka ir ne už ko
kią ten materialę naudą 
dėl savęs, bet dėl Dievo ir 
Tėvynės garbės. Nors daž
nai tenka girdėti blogų 
žmonių išsitarimų, kad Se-
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ĮDOMI KALBA
Kovo 27 d., Rūbsiuvių u- 

nijos vedamoje radio prog
ramoje kun. 
profesorius 
seminarijos,
labai gražiai nušvietė Po
piežių Leono XIII ir Pijaus 
XI enciklikas ir kaip jos 
turi būti pritaikintos san
tykiuose darbininkų su 
darbdaviais. Kalbėtojas la
bai gražiai nupiešė kokie 
santykiai turi būti tarpe 
darbo ir kapitalo ir tik va- 
dovaudamies tomis encikli
komis, suteikiant darbinin
kams tinkamą atlyginimą 
už jų darbą ir išspren
džiant visokius nesusipra
timus taikoš - arbitracijos 
būdu. Vyturys.

BROOKLYN, N. Y
Kovo 16 d. įvyko Moterų Są- 

gos 29-tos kp. mėnesinis susi
rinkimas į kurį atsilankė ir 
viešnios iš Hartford, Conn. — 
pp. Mončiūnienė ir p. .Tamošiū
nienė. Viešnios pasveikino są- 
jungietes ir palinkėjo geriausio 
pasisekimo.

Šiame susirinkime buvo daug 
svarbių dalykų apsvarstyta. 
Nutarta iš iždo paauoti $10.00 
gėlėms papuošti altorius Vely
kų šventėse.

Nutarta iškilmingai minėti 
Motinų Dieną. Nutarta Motinų 
Dienoje, geg . 8 d. 5 vai. p.p. 
rengti vakarienę ir šokius. Bilie
tas $1.50. Pelnas pusiau su pa
rapija.

LAIMĖS VAKARAS. — J. A- 
domienė užkvietė bal. 19 d. 8 
vai. vak. į savo namus, 103-40— 
l’8th So. Richmond Hill, kur į- 
vyks kauliukų lošimas.

PUIKIAI PAVYKO. — Kovo 
24 d. p. Salinskienės pastango
mis, gražioje įstaigoje buvo su
rengtos kauliukų lošimo vakars 
į kurį atsilankė daug viešnių ir 
svečių.

Laimingieji gavę dovanas la
bai džiaugiasi. Sąjungietės dė
koja p. Salinskienei už gražų 
pasidarbavimą ir dovanas. Va
karas davė gražaus pelno.

1

e

l




