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Tėvynė Ar Pinigas
Tokia antrašte XX Am- ; 

žius, Lietuvos katalikų 
dienraštis, įtalpino straip
snį, kuriame paduoda, kad 
tautos ir valstybės sunkio
se dienose, kovo 17—19, 
“šalia tikrųjų tėvynės my
lėtojų, buvo gana žymus 
skaičius ir tokių, kurie tė
vynės tuo metu jau nebe-; 
matė... Kai kas pasiskubi-! 
no net į “Pochodnios” (Tai! 
lenkų propogandinė orga- i 
nizacija Lietuvoje), narius! 
įsirašyti ir tuč tuojau pa
demonstruoti ligi tol rū-1 
pestingai slėptą lenkišku
mą. Kur bėga, kur gyvena 
— buvo jų širdies klausi- J 
mai... Jie, bet ne kas kitas 
apgulė bankų langelius; 
jie skleidė gandus, kad 
ei v. žmonėms jau negalima! 
važiuoti traukiniais nei au-! 
tobusais; jie prasimanė, 
kad kai kurie bankai nebe- 
išmoka indėlių”.

Toliau rašo:
“Tų žmonių eilėse buvo 

ne vienas plačiai žinomas 
veikėjas, aukštas pareigū
nas ir žinomas sąjungos 
aktingas narys. Kai kurie 
tokių kvalifikacijų žmonės 
buvo pirmutiniai prie ka-Į 
sos langelio... Iš aukštų pa-1 
reigūnų, iš žinomų visuo
menės veikėjų, o ypač tų 
aistringų tautiškumo de-; 
klamuotojų mes

turime teisės reikalauti, 
kad žodžiai nesiskirtų 

nuo darbų,
kad labiau pasitikėtų mū
sų krašto nepriklausomy
be ir kad turėtų pilietinės! 
drąsos savo likimą surišti į 
su tėvynės likimu. Kas to
kios drąsos neturi, kas 
tautiškumą supranta tik 
pinigo paūksmėje; kas ne
pasitiki tėvynės nepriklau
somybe ir kas sunkią va
landą, pasigriebęs pinigus, 
palieka ją savo pačios liki
mui, tas mūsų giliausiu į- 
sitikinimu netinka nei į 
aukštus pareigūnus, nei į 
visuomenės veikėjus. Ma
ža garbė kalbėti apie tėvy
nės meilę ir ją deklamuoti 
tada, kai tėvynė nieko ne
reikalauja, o tik duoda. To
kius patrijotus matėme 
kovo 18 ir 19 d.d. prie ka-| 
sos langelių su ištįsusiais 
veidais ir su begalo go
džiomis akimis. Gali jie ne
šioti kakią tik nori unifor
mą ir gali rodyti kokios 
tik nori sąjungos nario bi
lietą — jų patriotizmas 
bus mums žinomas ir aiš
kus. Tėvynės gerovė ir jos 
šviesi ateitis reikalauja 
kovoti su tokiais”.

Lietuvis Išrinktas
Pirmininku
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EINA NUO 1915 METŲ

Šv. Tėvas Laimina 
Pasaulį

Vatikanas, bal. 17 d. 
Šiandien Šv. Tėvas Popie- 
žus Pijus XI laimino visą 
pasaulį per radio. Atsišau
kė į katalikus, kad melstų
si, Bažnyčios intencijai.

Kada Šv. Tėvas pasirodė 
ant balkono, tai apie 300, 
000 maldininkų klūpojo Šv. 
Petro aikštėje. Šv. Tėvas 
kanonizavo tris palaimin
tuosius, būtent, Andriejų 
Bobolą, Salvatorę da Hor- 
tą ir Joną Leonardį.

Ilgos ir varginančios ka
nonizavimo ceremonijos 
nuvargino Šv. Tėvą.

Meksikiečiai Pripildė 
Atidarytos Bažnyčios

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

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

Vyskupas Ketteteris
-----------------------------------------------
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Gražiosios Lietuvos vaizdai: Neringos, Baltijos pajūryje, briedžiai.

Aš Mačiau Rusijos Sovietus" "“““S“ Anglija - Italija Pasirašė Sutartį
Ispanijos Nacionalistai 

Izoliavo Barceloną
Roma, Italija, bal. 18 d.— 

Italija ir Anglija pasirašė 
draugingumo sutartį. Tąja 
sutartimi užbaigta Angli
jos ir Italijos nesusiprati
mai dėl Viduržemio jūros, 
Ethiopijos, Ispanijos ir ki
tų klausimų. Anglija pri
pažino Ethiopiją ir palieka 
Suezo kanalą atdarą Itali
jos laivams ir duoda pla
čias teises Viduržemio jū-

gos skiriasi. Aš aplankiauSt. Louis, Mo. bal. 18, — 
Jėzuitas kunigas Frede- 
rick Siedenburgh, St. Louis 
Universiteto profesorius 
aplankęs Rusiją pasakė: 
“Nuvažiavęs į Rusiją pa
matai, kad visoje šalyje, 
nėra komunizmo, 
su nieku jokių daiktų nesi- lių į mėnesį; 
dalina. Yra žmonių, kurie inžinierius 2500. 
turi po 100 tūkstančių rub- “Teatrų vaidintojai, šo- 
lių; yra daugybė tokių, ku- kėjos ir rašytojai gauna di- 
rie visai rublių neturi. Le- džiausiąs algas, jie gauna 
nino dienose komunizmas nuo 5 iki 10 tūkstančių 
buvo užvestas visame kra- rublių į mėnesį. Lenino na- 
šte, bet atnešė žmonėms šlė, rašytoja, sako turi mi- 

' skurdą ir badą. Dabar nie- Ii jonus rublių, 
kas Rusijoje, o mažiausia “Geriausius produktus 
Stalinas, nemėgina įgyven- valdžia siunčia į užsienį, 
dinti komunizmą. Visi ži-nes jiems reikalingi yra pi
no, kad komunistų partija,' nigai. DarbnffiTkai apsiren- 
tai yra 2 milijonai žmonių gę prastais, sutrūnijusiais nominiais klausimais, tarp 
laiko valdžią savo rankose drabužiais. 7' ' 
ir valdo 178 milijonus žmo- tas ir to mažai yra. 
nių.

I

Mexico City, bal. 18 d. — 
Velykų švenčių proga, ka
talikai privertė valdžią ati
daryti bažnyčias. Taigi, 
kad ir nevisos, bet kurios 
buvo atidarytos, tai Vely
kų dienoje buvo pilnos 
maldininkų. Valdžia bijo
josi trukdyti pamaldas 
bažnyčiose.
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Ispanijos Nacionalistai 
Puolė Madridą

Pranešama, kad naciona
listai, nukirtę tarp Barce- 

įlona ir Valencia susisieki
mą, puolė Madridą. Iš oro 
metė bombas ant Madrido 
ir taipgi įvyko susišaudy
mai Madrido fronte.

i Franco Kariuomenė Žygiuo
ja Į Barceloną

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius — Ispani
jos nacionalistai, pasiekę 
Viduržemio jūras, žygiuo
ja į Barceloną. Radikalai 
atkakliai ginasi. Bet var
giai atsilaikys..

Prez. Roosevelt Reikalauja 
Bilijoninės Sumos Nedarbui 

Panaikinti

VVaterbury, Conn. — šio
mis dienomis p. Jonas E. 
Bendleris, buvęs alderma- 
nas, vaistininkas išrinktas 
Waterbury Druggists or
ganizacijos pirmininku. 
Sveikiname!

Tautininkai ir bolševikai 
tvirtindavo, kad jeigu Len
kija pultų Lietuvą, tai so
vietų Rusija stotų į pagel
bą. Bet kada Lenkija puo
lė Lietuvą, tai Rusija pata
rė Lietuvai priimti Lenki
jos ultimatumą. Taigi kaip 
vieni, taip ir kiti nežinojo 
ką kalba. Sovietų Rusija 
tik saugo savo kailį.

gos skiriasi. Aš aplankiau Paryžius, Prancūzija, — 
virvių fabriką, kuris yra bal. 18 d. — Anglijai pasi- 
valdžios varomas. Ten mo- rašius sutartį su Italija ir 
terys uždirba apie 150 rub- Prancūzija nenori likti i- 
lių į mėnesį (apie $30 do- zoliuota. Premieras Dala- 
lerių). Amatininkai uždir- dier įsakė užsienių minis- 

įba po 500 rublių; fabriko teriui pagreitinti susitari- 
Niekas viršninkas gauna 1500 rub- mą su Mussolini. Tikimasi, 

o vyriausis kad dar šią savaitę bus su
sitarta.

Lietuvos - Lenkijos Naujos 
Derybos

Kaunas, Lietuva, bal. 18 
d. — Pereitos savaitės pa
baigoje, Lietuvos vyriau
sybė paskelbė, kad tuoj po 
Velykų prasidės derybos 
Lietuvos su Lenkija eko-

Žmo
nių gyvenimas vargingas. 

Darbininkas uždirba a-i Moterys yra pristatomos 
pie 190 rublių į mėnesį (gal dirbti sunkiausius darbus 
išeitų apie 36 dolerius A- fabrikuose ir laukuose...! 
merikos pinigais). Bet vis- Komunistai ima vaikus į 
kas labai brangu. Pora če- savo vadovybę. Rusijos 
verykų kainuoja nuo 30 iki vaikai tikrai yra bedievu-, 
50 dolerių. Darbininkų ai- kai”. ,

Maistas pras- kurių bus: pašto, geležin
kelių ir upių sureguliavi
mo klausimai.

I
Pirmieji Žydai Atvyko Į 

Ameriką

Katalikų Bažnyčia Gina 
Žmonių Laisvę

Katalikų Labdarybės Draugi
jos Daugelį Sušelpė

New York, bal. 18, —Pre
latas Sheen sakė: “Katali
kų Bažnyčia priešinasi Vo- 

i kieti jos ir Rusijos valdžių 
VVashington, D. C. —Pre-j režimui, bet ne dėl to, kad

zidentas Roosevelt, kalbė
damas per radio, bal. 14 d., 
pareiškė, kad nedarbui su
mažinti būtinai reikalinga 
bilijoninių sumų. Jis reika
lauja, kad Kongrsas pas
kirtų bilijonus dolerių vie
šiems darbams, paskolos 
fondams ir kitiems reika
lams. Pagal prezidento pla
ną, būtinai reikia $1,250, 
000,000 WPA darbams per 
7 mėnesius nuo liepos 1 d.; 
$175,000,000 paramai ūki
ninkams; $75,000,000 jau
nuoliams ir $50,000,000 
CCC federalėms stovyk
loms.

Be to, patarė paskolinti 
$1,500,000,000 valstybėms 
ir miestams, kur vedami 
viešieji darbai. Paleista 
cirkuliacijon popieriniai 
pinigai, kurių pagrinde y- 
ra $1,391,000,000 aukso, 
laikomo valstybės ižde. Iš 
to matome, kad prez. Roo
sevelt labai rūpinasi padi
dinti pirkimo galią ir su
mažinti nedarbą. Jeigu 
bankai, industrijos ir pra
monės karaliai kooperuos 
su vyriausybe, tai galima 
tikėtis laikų pagerėjimo.

jos yra diktatorių valdžios, 
nes Bažnyčiai nesvarbu 
koki yra politinė valdžia, 
bet priešinasi dėl to, kad 
tos valdžios varžo žmonių 
sąžinės laisvę, kuri yra rei
kalinga tikslui atsiekti”.

v •
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Popiežius Įsteigė Katalikų 
Akcijos Centrą

Vatikanas, bal. 18, — Po
piežius Pijus XI sutvarkė 
Katalikų Akėjos centrą ir 
paskyrė Kardinolą Pizzar- 
do vyriausiu vedėju. Kata
likų Akcijos centras su
teiks visų šalių vyskupams 
nurodymus ir veikimo pla
nus pagal Popiežiaus min
tis.

Franco Išdalina Žemes 
Beturčiams

I

Salamanca, bal. 18, — 
Steigdamas pagal krikščio
niškus principus valstybę, 
Franco Huelva provincijo
je išskirstė 17 tūkstančių 
žemės akrų beturčiams ū- 
kininkams.

Boston, Mass. bal. 18, — 
Katalikų labdarybės biu
ras pranešė, kad per praei
tus metus sušelpė 9276 šei
mas ir joms išdalino $671, 
032.00. Neturėdami darbų, 
žmonės yra priversti ieško
ti pagalbos iš labdarybių.

18 Milijonų Bedarbių 
Amerikoje

VVashington, bal. 18, — 
Harry Hopkinsą darbų ad
ministracijos vedėjas pa
reiškė, kad šiuo metu Ame
rikoje yra 18 milijonų be
darbių. Jis sakė, kad dau
gybė žmonių neturi tinka
mų drabužių, gyvena pras
tuose būtuose ir neturi pi
nigų ligoje gydytojui už
mokėti.

Buvo Pabrangęs Auksas

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, bal. 18 d. 
— Pereitos savaitės pabai
goje, Ispanijos nacionalis
tai nukirto paskutinę radi
kalų (lojalistų) liniją, ku
ria radikalai susisiekdavo
tarp Barcelonos ir Valen; 
ei jos. Radikalai (lojalis- roję, 
tai) nebepajėgia atsilaiky- Abiejų valstybių vyriau- 
ti. Vieni iš jų bėga į užsie- sybės patenkintos pasira- 
nius, kiti dedasi prie nacio-’šyta sutartimi, 
nalistų. Radikalų taip va- --------------
dinamos svetimšalių bri- Anglijos - Italijos Susitari* 
gados jau seniai sunaikin
tos. Grįžę iš Ispanijos kąi- 
kurie brigados nariai pa
sakoja spaudoje apie bai
sius radikalų žiaurumus ir 18 d. — Vokietijos spauda 
katalikų ir dvasiškijos žu-įir vyriausybės sluogsniuo- 

se reiškiamas pasitenkini
mas Anglijos - Italijos su
tartimi. Įžymus Vokietijos 
vyriausybės atstovas pa
reiškė: “Mes sveikiname 
kiekvieną politinę akciją, 
kuri pasitarnauja taikai. 
Mes tikime, kad Anglijos- 
Italijos sutartis pašalina 
nesutarimus, tuo pačiu pa
sitarnauja taikai ir todėl 
mes sveikiname jas”.

------------------------k:------------

Šimtai Pateko Į Kalėjimus 
Rumunijoj

dymus, bažnyčių deginimą 
ir jų išniekinimą.

Į

Pirmadienį, balandžio 18 
d. į New Yorko atvyko iš 
Vokietijos ir Austrijos 24 
žydai, nukentėję nuo na
cių. Žydai išvykdami turė
jo duoti pasižadėjimą, kad 
jie bus ištikimi Hitleriui. 
Jeigu jie tą pasižadėjimą 
sulaužytų, tai už tai nu
kentėtų jų giminės Vokie
tijoje ir Austrijoje. Toks 
buvęs padarytas pareiški
mas jiems išvažiuojant į 
laisvės šalį — Ameriką.

• w

Sąjūdis Prieš Blogus Raštus

mas Patenkina Vokietiją
Berlynas, Vokietija, bal.

Išdaužyti Lietuvių Gimnazi
jos Langai Vilniuje Dar 

Nesudėti

I

Bucharest, Rumunija, —

Per kovo 18 ir 19 dienas Kau
ne buvo pabrangęs auksas. 
Šiaipjau už 10 auks. rublių juo
dojoj biržoj mokėdavę po 52 Lt. 

t Už dolerį mokėję 9 Lt, už anglų 
svarą 38 Lt.

Be to, per tas dvi dienas Kau
ne labai daug išpirkta brange
nybių. Lombardas ir viena ko
miso parduotuvė išpardavusios 
veik visas turėtas brangenybes, 
nors ligšiol brangenybių retai 
kas tepirkdavo.

New York, bal. 18, 
vairios draugijos ir organi
zacijos sujudo ir kelia pro
testus prieš šlykščius žur
nalus ir laikraščius, kurie 
paveikslais ir aprašymais 
traukia jaunuosius į ištvir
kimą. Daugely vietų įvai
rių draugijų atstovams pa
reikalavus policija uždrau
dė pardavėjams laikyti ne
tinkamus žurnalus. Kai 
kur katalikai vieningai su
sitarė nieko nepirkti iš tų 
parduotuvių, kur parduo
dami šlykštūs žurnalai. 
Tai geriausia priemonė 
prieš blogus raštus.

i-

Vilnius. — Balandžio 7 d. 
Lenkijai demonstruojant 
savo kariškas jėgas prie 
Lietuvos sienos kovo 17 d. 
iki 19 d., demonstrantų bu-i 
vo išdaužyti langai beveik 
visų didesnių lietuvių or
ganizacijų Vilniuje, jų tar
pe taip pat ir “Ryto” drau- bal. 18 d. — Valdžia areš- 
gijos išlaikomos gimnazi- tavo fašistų partijos va
jos. Kadangi “Ryto” drau- dus, Corneliu Codreanu, I- 
gija uždaryta, o jos turtas ron Guard ir šimtus kitų 
paimtas kuratoriaus ži-* partijos narių, kurie buvo 
nion, tai gimnazijos direk- pasiruošę užpulti Bucha- 
cija neturi lėšų išdaužy- ręstą ir nuversti karaliaus 
tiems langams sudėti. Gim- Carol valdžią. Policija pa- 
nazijos langai dar iki šiol darė kratą fašistų centre 
nesudėti. ir susekė tą sąmokslą.

• v

Prohibicija uždarė 177, 
000 karčiamų vyrams. 18- 
tojo priedo atšaukimas ati
darė 437,000 saliūnų, ne
svarbu ar jie bus užvardin
ti alaus sodais ar taver- 
nais. Jie atidarė vyrams, 
moterims ir vaikams.

LDS. Seimas
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 23-čiasis 

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

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

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

Kun. J. Švagždys, 
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.
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Antradienis, Balandžio 19,,1938

vak. Vyčių

Gražiai Priims Svečius Petro par. bažnytinėje sa
lėje, W. 5th St., So. Boston, 
Mass. Kviečiami visi drau- 

Gegužės 1 dieną, 3 vai. p. gijų atstovai dalyvauti, 
pietų, puošniuose pp. Gai- nes bus svarstomi svarbūs 
liūnų namuose, 8 Windfield dienos klausimai. Pirm. 
St., So. Bostone įvyks nau- _________
jos Intertypos fondo nau
dai puikus parengimas su 
užkandžiais. Pp. Gailiūnie- 
nė, M. Bindzevičiėnė, F 
Masiulienė ir kitos ruošia- lėtinis, Brighton, Mass.,. 
si svetelius kuopuikiausiai gavo Rektoriaus praneši- 
priimti ir pavaišinti. Salė, mą, kad jįs jeį nori, bus 
kurioje svečiai bus priima- šventinamas į subdiakonus 
mi jau baigiama išpuošti. ' 
Atsilankę svečiai ir vieš
nios turės proga nevien' 
gražiai praleisti laiką, bet; 
ir dovanų gauti. Taigi, 
kviečiame visus į šį gražų 
parengimą, kurio pelnas 
skiriamas “Darbininko” 
naujos mašinos fondui. 
Tamstos savo atsilanky
mu paremsite katalikišką 
spaudą. Žvalgaitis.

NAUJI KUNIGAI

Klierikas Jonas Daunis,
K. šv. Jono Seminarijos auk- 

i. Mass.

I
i

LRK FEDERACIJOS 3čio
SKYRIAUS^USIRINKI- 

MAS
įvyks antradienį, balandžio!
19 d., 7:30 vai. vakare, Šv.

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomfs nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 Iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 

ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

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

Cambridge, Mass.

f “

d., 7:30 vai. 
kambary 7th St.

Į šį susirinkimą širdingai 
kviečiam visus kp. narius, 
nes yra svarbių reikalų, 
kaip tai: Vyčių šokiai į- 
vykstantieji gegužės 14 d., 
Motinos diena, L. Vyčių N. 
A. apskričio suvažiavimas 
ir kiti reikalai.

Po susirinkimo įvyks pa
silinksminimo programėlė. 
Tam darbuojasi komisija 
su p-le F. Grendelyte prie
šaky. Todėl visi nariai pri
būkite laiku, kad daugiau 
laiko liktų pasilinksmini
mui!

Kviečia — VALDYBA

geg. 8 d., į diakonus geg. 
15 d., ir į kunigus geg. 20 
d., 1938.

Per Velykas, Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčioje 
kunigai užsakė būsimo 
kun. Daunio primisijas ge-i 
gūžės 22 d.

Apie tą patį laiką bus 
šventinamas į kunigus ir j 
misionierius diakonas A- 
leksandras Motejūnas, pa- 
sionistas.

Laiminga šioji parapija. 
Per praeitus kelis metus 
turi net po porą primicijų. 
Pašaukimai yra tiesioginis 
parapijos darbas.

VYČIAI APVAIKŠČIOS
MOTINOS DIENĄ

Kaip kas-met, taip ir šį
met L. Vyčių 17 Algirdo

! NEPAPRASTOS MINIOS
Buvo malonu žiūrėti į ne

paprastai didžiules žmonių 
minias lankančias Šv. Pet
ro lietuvių par. bažnyčią 
per Velykas. Bažnyčia bu
vo žmonėmis prikimšta D. 
Ketvirtadienį, D. Penkta-j 
dienį ir :

Tel. S. B. 2805-R j
LIETUVIS

lOPTOM ETRISTASl
I
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akinius 
akis atttle- 
amblijoniž- 

sugrąžinu

Išegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir

Ikose (aklose) akyse
Šviesą tinkamu laiku.

i J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
i 447 Broadway, South Boston
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ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
• DARBININKO NAME

866 Broadvvay, 
South Boston, Mass

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

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

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi- 

sns legalius dokumentus 
817 E St. (kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass. .
Telefonas: JJoston 2732

Namą: Talbot 2474

DARBININKAS

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC
502 East Broadvvay 
South Boston, Mass. 

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

Patarnavimai Dieną ir Naktį !

m ■- •J!•n

St. įves gyventojai, Cornwall, Anglijoj, renka anglis, kurių šimtus tonų išver
tė į jūrą, trūkus laivui Alba pusiau.

_____ v ___ »
kp. ruošiasi iškilmingai ap- Pasitarimas Lietuvių Dienos 
vaikščioti Motinos dieną RpikallJ

Kuopos nutarimu, visi 
nariai išklausys šv. mišių 
ir priims Šv. Komuniją “in 
eorpore”. Vyčiai užsakys Smmko”'patalpos? įvyks 
misiąs motinų intencijai ir svarbus kFolon£ ve'ik<jų 
papuos gėlėmis altorių susirinkimas Sėtuvių Die- 
dangiškos Motinos garbei. ,nog reikale giame susirin.

P° įvyks _ bendri kime bus sudarytos įvai-
pusryčiai bažnytinėje salė- rįos šiam parengimui ko- 
je. Į pusryčius kviečiame misijos. Todėlei pageidau- 
visus. Įžanga 35 centai. jama, kad iš kiekvienos ko- 
Pusryčių metu irgi bus į- lonijos atvyktų į šį svarbų 
vairi programa. susirinkimą, nors bent po

Vakare tą pačią dieną,| kelis asmenis, 
bažnytinėje f salėje įvyks 
motinų garbei programa, 
susidedanti iš veikalo ‘Jau
nikis iš Kauno’, dainų mu
zikos ir kalbų.

Visus širdingai kviečia-

Atvelykyje, balandžio 24 
dieną, 3 vai. p. pietų “Dar-

svarbus kolonijų veikėjų

LANKĖSI

šeštadienį, balandžio 16 
d., iš Nevv Yorko atvyko 

nCtvHuiuiC1ų, v.rcaMa-: Visus širdingai kviečia-i automobiliu pp A.J. Ma- 
dienį ir šeštadienį. Konfe- me dalyvauti ir tą dieną Įzeika, Lietuvos Vyčių Cen- 
sionalai buvo apstoti tre-j iškiln}įngai Pamineti- Va- tro Pirmminkas su žmona 
čiadienį, šeštadienį ir Ve- kare įžanga tik 25 centai, 
lykų rytą. Šį brangų rytą! 
per 4 mišias bažnyčia buvo 
perpildyta. Kunigai išdali
no apie 3000 Šv. Komunijų. 
Altorius puikiai išpuošė 
Seselės. Giedojimą gražiai 
išpildė chorai, art. R. Juš
kai vadovaujant. Velykos 
buvo tikrai dvasiškos. Ma
tėsi svečių iš Nevv Yorko ir 
iš kitų miestų, — net iš' 
Lietuvos. Lankėsi daug 
vietinių profesionalų, 
mon suvažiavusių 
leivių, klierikų.

I ĮVAIRŪS SKELBIMAIApart visuomenės la
biausia kviečiame jaunimą PARSIDU0DA _ stoughtone, 
dalyvauti, ypač rytinėje y kamb. namas, automatiškas a- 

i programos daly. Mūsų pa
rapijos choras, Sodalicija, 
studentai širdingai kvie- 

! čiami. P.

t

KRIKŠTAI

Ant. Tamulis

Kaip prisimeni tėvynę vasaros žieduose, 
Žaliuojančius papievius Nemuno pakrantėj.
Taip norėtus, rodos, skrist vėl pas savuosius,
Ir su jais gyventi šėlstančioj jaunatvėj.

Čia išaušta rytai blaivūs ir migloti,
Saulė vis bučiuoja ašarotus skruostus.
Kaip gyvent malonu tėviškės pastogėj,
Kiek ten džiaugsmo, meilės ir aistringo juoko.

Kur galėtum rasti taip kampelį tyrų,
Kai pavargus siela gautų atsikvėpti.
Jei ne tėviškės sodyboj po nusvirusiuoju kryžių, 
Kaip tyliai meldies šventos maldos pavėsy.

Kaip prisimenu tėvynės numylėtus klonius, 
Žieduoto džiaugsmo ašaras išlietas.
Taip sunkiai ir skaudžiai čia širdis sudejuoja, 
Ir krūtinėj vis blaškos ilgesio siluetai.

z
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Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį
Funeral Home ir Res. 

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

šias, 11 vai. ryte. Rengia 
bendrus pusryčius. Užkvie
tė su paskaita medikos 
studentą Petrą Zarecką. 
Kviečia visus blaivybei pri
tariančius į šį didelį susi
važiavimą.

ir Danielius Averka, ‘Ame
rikos’ administratorius ir 
LDS Centro Kontrolės Ko
misijos narys su žmona ir 
dukrele praleisti Velykų 
šventes pas gimines ir pa
žįstamus So. Bostone.

Ta proga pp. A. J. Ma
žeika ir D. Averka šešta
dienį lankėsi “Darbininko” 
redakcijoj.

Pirmadienį, bai. 18 d„ 
prieš piet išvyko į Nevv 
Yorką. Prieš išvykstant 
gerb. svečiai atvyko į ‘Dar
bininką’ atsisv e i k i n t i. 
“Darbininko” štabas pra
šė gerb. svečių perduoti 
nuoširdžius linkėjimus jų 
pažįstamiems brooklynie- 
čiams.

Geg. 21 d., p A. J. Mažei
ka su žmona vyksta Lietu
von. Jis vadovaus L. Vyčių 
organizacijos ekskursijai. 
Jis sako, kad iki tos dienos 
susidarys nemažas skai
čius

ĮVAIRŪS skelbimai

I

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS 

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

366 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

liejumi apšildymas, saulės kam
barys, dratomis aptiestas por-! 
čius, garadžius. 1 akeris žemės,! 
18 vaisinių medžių, platesnių in- į 
formacijų kreipkitės, 126 Can- 
ton St., Stoughton, Mass.

(12-18-23)
I------------------------------------------------------------------------------ ——

PARSIDUODA AR IŠSIREN- 
DUOJA 21 kamb. kvateruoja- 
mas namas, kuris randasi ant 
Beacon Hill, Bostone. Parduo
siu ar išrenduosiu už labai pri
einamą kainą. Atsišaukite: Ma- 

Į ry T. Galden, 33 Lynds St., Bea- 
i con, Hill, Boston.

I

! PAIEŠKAU savo brolio Alek- 
Į sandro Bazio, kuris 12 metų at
gal gyveno Philadelphia, Pa. 
Dabar nežinau kur gyvena. Iš 
Lietuvos paėjo Valkininkų par. 
Pučkornėnų kaimo, Vilniaus 
rėdybos. Pats, ar kas žinote a- 
pie jį prašome man pranešti 
šiuo adresu: Olesė Pučensikie- 
nė, 3027 N. 8th St., Phila. Pa.

(19-22)
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UŽDAVINYS HAVER- 
HILL’E

Pirmadienį, bai. 18 d., p. 
Vincas Uždavnys iš Letu- 
vqs išvyko kalbėti Haver- 
hill’e. Prakalbas ten rengia 
Gedimino klubas, kuris, 
rodos, vadovauja bendra
jam radikalų frontui 
kolonijoje.

Kovo 25 d., kaip jau buvo 
rašyta, įvyko lietuvių ben- 
drafrontininkų masinis mi
tingas Lietuvą ginti nuo 
tautininkų. Tą mitingą 
bendrafrontininkai (socia
listai ir komunistai) suruo
šė Lenkijos užpuolimo ant 
Lietuvos proga. Kalbėjo 
adv. F. Bagočius. Jis ragi
no lietuvius “eiti visiems 
išvien ir dėtis su demokra
tinėmis tautomis”. Kadan
gi Europoje labai mažai 
beliko demokratinių tautų 
ir tos pačios mažytės, tai 
tas advokato raginimas 
buvo bergždžias, kad atsi
laikytų prieš fašistines 
tautas, prie, kurių priklau
so ir Lenkija. Kitas kalbė
tojas, Stasys Michelsonas 
ragino lietuvius sukilti ir 
nuversti Smetonos valdžią. 
Prieš Lenkiją jis nieko ne
pasakė, nes raginti lietu
vius eiti išvien su lenkais 
neturėjo drąsos, o smerkti 
lenkus jam nepakeliui.

Bendrafrontininkai jo
kios rezoliucijos prieš Len
kiją neparuošė ir neskaitė, 
kad neįžeidus ponų lenkų 
“garbės”. Tokia bendra- 
frontininkų politika pasi
piktino kaikurie socialis
tai ir komunistai, ypač p. 
Jurgis Gegužis. Pastarasis 
prieš savo redaktorių Mi- 
chelsoną iškėlė protestą ir: 
jį pasmerkė už tai, kad jo- 

ikio protesto prieš Lenkiją 
neparašė ir neskaitė susi
rinkusiai publikai.
- Vadinasi, ir tarp bendra- 
frontininkų yra vienas ki
tas patriotas lietuvis, kuris 
su lenkais eiti iš vien ir pa- 

‘ tariamas savo vadų nenori.

na- 
moks I

I
Gub. Hurley Prieš 

Komunizmą

toje

Bai. 17 d., tapo apkrikš
tytas sūnus Edvard E. ir 
Ethel M. (Colfield) Urba-, 
navičių vardais Dovidas 
Edvardas Kūmai buvo Ro- 
bert Colfield ir E. LeMay.

Tą pačią dieną tapo ap
krikštyta duktė Stanislovoj 
ir Onos (Žemaitytės) Da
nielių. Kūmai buvo Juozas 
Keršenskas ir Ona Tulei- 
kytė.

PO VELYKŲ ŠAUNŪS 
ŠOKIAI

I

Šeštadienį, balandžio 23 
d. Stepono Dariaus Posto 
Moterų Auxiliary rengia 
šaunius šokius. Šie šokiai 
žada būti vieni geriausių, 
nes Moterų Auxiliary prie 
jų ruošiasi visu rimtumu. 
Yra tikimąsi svečių ir vieš
nių ne vien iš So. Bostono, 
bet ir iš kitų miestų. Taigi,! 
kurie norite po Velykų at
sigavėti, puikiai pasišokti 
ir susipažinti, tai kviečia
me į mūsų šokius, kurie į- 
vyks balandžio 23 d., Muni- 
cipal svetainėje, W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Rap.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks šį trečiadienį, bai. 20

• w

i

(19-22)

ekskursantų.

BLAIVININKAI 
BRUZDA

. PARDUODAME
Degtinę, Alų ir Vyną

Pristatome j namus ir 
visokiems parengimams 

Patarnavimas mandagus.
ŠULLIVANS LIQUOR< 

STORE 
295 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 9772

Naujos Anglijos Blaivi
ninkų suvažiavimui įvyks
tant, So. Bostone, geg. 15 
d., apskričio ir So. Bostono 
kuopos valdybos subruzdo 
dirbti. Užsisakė Šv. mi-

Gub. Charles Hurley, įsa
kė visoms valstybės Įstai
goms, ypač mokykloms 
pradėti kovą prieš komu
nizmą. Įsako šluoti lauk 
komunistus, kurie nori už
krėsti mūsų jaunuolius 
raudonuoju komunizmu.

IŠ V YKOJČHICAGĄ

Sekmadenį, bai. 17 d'l (Velykų dienoje) po pietų 
išvyko į Chicagą p. Anta-: 
nas Peldžius, “Darbininko” 
administratorius. Grįš šios 
savaitės pabaigoje.

Pabandyk Naujam
CHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Gerų 
Amerikoniškų — Kinų 

Valgių
Specialūs Pietūs 30c and 35c.

T0WN CAFETERIA
338 Broadvvay

SOUTH BOSTONE

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIĖW 
MOTOR SERVICE 

8TUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokio išdlrbysčią auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinmk.

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglohc ir kitu 

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

vieta:
1 Hsmlin Street 
ir 

tSOUTH
Joe. Kapočiunat ir Peter Trečiokai

E. Eighth St. 
BOSTON, MASS.

PASARGA
NEBŪK AVELĖ

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

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

žiningas pardavėjas, visados rekomenduos Deksnio Galingą Mostj. Deksnio 
Galinga Mostis turi savyje galingą šilumą-šildydama kaipo saulės spindu
liais savo galybe sunkiais! per odą j gyslas ir dirbasi | kraują; tai tokiu 
būdu išskirsto kraują ir išvaro lauk visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMA
TIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą, ŠALTI, NUVARGIMĄ. 
ATŠALUSI KRAUJĄ. NUTIRPIMĄ RANKŲ, KOJŲ. SUSTINGUSIUS: 
MUSKULUS, NYKSTELftJIMĄ, ir kitus sausus skaudėjimus, tik neronas. 

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

Deksnio Galinga Mostis tūkstančiams pagelbėjo, GARANTUOJAM pa-į 
sėkmės nuo minėtų skaudėjimų arba, pinigus grąžinant. Jeigu tamsta jver- Į 
tini savo sveikatą ir ją brangini, tai tuojaus reikalauk Deksnio Galingos 
Mosties, klausk taip: DEKENS OINTMENT, tai tik tada aplaikysi tikrąją į. 
it neklausyk nei jokių kitų pasiūlymų, reikalauk tik DEKEN S OINTMENT. 
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00. Parsiduoda aptiekose. krautuvėse ir per ageri- ■ 
tus. O jeigu negalėtumėt gauti savo mieste, tai reikalaukite tiesiog iš labo-1 
ratorijos minėtu antrašu: DEKEN’S OINTMENT CO., P. O. Box 352,Į 
Hartford, Conn., U. 8. A. (5-18)

GAUKITE
Permanent wave su mo
derniškomis mašinomis 

CASPERS BEAUTY 
SALON 

83 L Street 
(artįl-th St) 

South Boston, Mass. 
Tel. Šou 4645
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Žinios Iš Lietuvos
Lietuvos Valdžia Dėl Lenkijos 

Ultimatumo Nesijaudino
Kaimas, Lietuva, bai. 12 

d. — Iš patikimų šaltinių 
sužinota, kad Lietuvos val
džia Lenkijos ultimatumą 
priėmė labai šaltai be jokio 
susijaudinimo, lyg tai nie
ko tokio rimto nebūtų. Val
džia nedav / įsakymo ka
riuomenei būti pasiruošu
siai ginti Lietuvos nuo už
puolikų ; nei nesiuntė iš 
Kauno kareivių ginti Ad
ministracijos linijos. Kau
ne esą universiteto studen
tai buvo suruošią demons
traciją, bet kariuomenė ir 
ją išsklaidė ašarinėmis

bombomis. Kareiviai suda
rė stiprią sargybą prie len
kų įstaigų, kad kas neiš
daužytų langų. Visuomenė 
net Kaune neturėjo tikrų 
žinių kas darosi Adminis
tracijos linijoje ir ką ma
no daryti valdžia gavus 
Lenkijos ultimatumą.

v •

I
Kada Lietuvos valdžia 

priėmė Lenkijos ultimatu
mą, tai visi tik nusiminė ir 
jautėsi perblokšti. Valdžia 
ramino ir tikrino, kad ki
tos išeities nebuvo, kaip tik 
priimti ultimatumą.

Vilniaus Krašto Lietuviai Negalėjo 
Pasirodyti Gatvėse

Vilnius, Lietuvos Oku
puota sostinė, bai. 12 d. — 
Atėjęs iš Vilniaus lietuvių 
vienkartinis laikraštis — 
“Paskutinės Žinios” rašo, 
kad “šiuo svarbiu momen
tu negalime pasakyti savo 
nuomonės ir per paskuti
nes kelias dienas, kada ne
tik mes, ne tik visa lietu
vių tauta ir Lenkija, bet 
visa, galima sakyti Europa 
gyveno vienu klausimu 
Lietuvos - Lenkijos san
tykiai”.

“Paskutinės Žinios” ko
vo 25 d. š. m. laidoje toliau 
rašo: “Mes galėjome tik 
žiūrėti, kaip elgiasi tie, ku
rie gyvai buvo suintersuoti 
šio klausimo išsprendimu”. 
O tie suinteresuotieji, tai 
lenkai, kurie šūkavo ir 
daužė lietuvių įstaigų lan
gus Vilniuje.

“Tai, ką matėme Vilniu
je 1938 metais kovo 17 ir 
18 dienomis, sunku pamirš
ti. Kai taip sakome, tai ne
turime galvoje siekto tiks
lo, tik priemones; jas sun
ku pamiršti, vargiai pa
miršime Kauno žemės len
kų sąjungos atsišaukimus, 
jos sušauktojo mitingo 
kalbėtojus, šūkius, kuriuos 
jie svaidė mitingo metu, 
mitingo rezoliucijas, paga
liau, ir visų kitų su tuo mi
tingu įvykių”.

Lenkai Vilniuje platino 
Lietuvą ir lietuvius šmei
žiančius lapelius. Buvę net 
ir tokių atsišaukimų: 
“Marsz, marsz na Kowno”, 
“My chcemy Litwy” ir kit.

1300 Darbininkų Lanko 
Amatų Kursus

Kaunas, Lietuva, bai. 18
Darbo Rūmų įsteigtus 27 
bendro lavinimo amatų 
kursus lanko 1300 darbi
ninkų. Tuose kursuose dar
bininkai supažindinami su 
darbo našumo dėsniais ir 
kitomis šių laikų amati
ninkams svarbiomis žinio
mis.

Motinos Diena Lietuvoje
Kaunas — Balandžio 8 d. 

Šiais metais nusistatyta 
Motinos Dieną Lietuvoje 
švęsti gegužės 1 dieną la
bai iškilmingai. Tą dieną 
motinos bus pagerbtos ne
tik savo šeimose, bet joms 
bus ruošiamos tam tikros 
pagerbimo iškilmės su pa
skaitomis ir kitokiomis 
pramogomis.

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

Šv. Augustinas

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
39 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tee Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininke — Eva MarkalenS,

825 E. 8th St, So. Boston. Mass. 
TeL So. Boston 1298

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

Prot. RaAt — Ona Ivaftkienč, 
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Buteliuose
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Protestas Prie Nežinomojo 
Kareivio Kapo

Lietuvos “Darbininkas” 
rašo:

Kovo mėn. 21 d. Kaune 
paslapčiomis pasirodė ma
šinėle rašytų ir rotarium 
atspausdintų atsišaukimų, 
kuriuos buvo pasirašiusi 
“iniciatorių grupė”. Tuose 
atsišaukimuose Kauno vi
suomenė buvo kviečiama 
vakare susirinkti į Karo 
Muziejaus sodelį ir protes
tuoti prieš lenkų metodus 
“didingu susikaupimu” 
prie Nežinomo Kareivio 
kapo. Buvo kviečiama ven
gti bet kokių ekscesų.

Kauniečiai vakare ir su
sirinko. Karo Muziejaus 
sodelį, Duonelaičio gatvę ir 
Vienybės aikštės kampą 
užtvino minia, kurią drą
siai buvo galima skaityti 
keletu tūkstančių. Žymią 
dalį sudarė įvairių spalvų 
studentai.

6 vai. vakare, prasidėjus 
vėliavos nuleidimo iškil
mėms, į specialiai atgaben
tą tribūną įkopė gen. Na
gevičius ir ėmė sakyti kal
bą. Jis priminė Lietuvos is
toriją, pabrėžė, kad po Vy
tauto Didžiojo daug kartų 
kreivais keliais nuėję lietu
vių tautos vadai buvo pri
darę tautai daug žalos ir 
pagaliau ją pardavė. Priė
jęs prie dabartinių laikų ir 
paties paskutiniojo meto, 
priminęs paskutiniuosius į- 
vykius, generolas kvietė 
visus į vienybę. Ovacijų ir 
pritarimo susilaukė tos ge
nerolo kalbos vietos, kur 
jis pareiškė, jog užpultą 
Tėvynę ginsim iki paskuti
nio kraujo lašo.

Po generolo kalbos, Lais
vės varpo skambinimo ir 
vėliavos nuleidimo ceremo
nijų minioj pasigirdo Vil
niaus šūkių; nuotaikai pa
mažu kaistant, tūkstantinė

v —žmonių masė išsiveržė 
Karo Muziejaus sodelio 
pasileido Duonelaičio gat
ve, suskambėjo viena dai
na, po jos kita. Kartas nuo 
karto minioj pradėjo pasi
girsti įvairių gana radika
lių ir drąsių šūkių. Polici-j 
ją, kurios Duonelaičio gat
vėj ir Vienybės aikštėj bu
vo sukoncentruotas įspū
dingas skaičius, iš pradžių 
laikėsi rezervuotai ir tik iš I 
tolo sekė gatvės viduriu ė-l 
jusius demonstrantus. Kai 
demonstracija, kaskart di- 
dėdama ir patraukdama 
vis didesnį dėmesį, pasiekė 
universiteto I-sius rūmus 
ir Duonelaičio — Mickevi
čiaus gatvių sankryžą šū
kiams vis garsėjant ir vir
stant vienu ištisiniu galin
gu minios šauksmu, polici
ja įsikišo ir net ašarinėmis 
dujomis pradėjo demons
trantus sklaidyti.

Didžiausias sujudimas 
buvo Duonelaičio — Gedi-
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Lietuvos spauda praneša, 

kad tuo laiku, kada Lenki
ja įteikė Lietuvai ultima
tumą, iš Vokietijos buvo 
atlėkę 3 lėktuvai. Atskridę 
iki Šiaulių grįžo atgal. Spė
jama, kad tai buvo žvalgi- 
ninkai.

Išleistas Įstatymas, Kuriuo 
Draudžiama Įžeisti Marš. 
J. Pilsudskio Atminimas

mino gatvių sankryžoje, 
ties universiteto didžiai
siais rūmais. Iš tos pusės 
sklido nepaliaujamas triu
kšmas, įvairūs šūkiai, dai
nos. Norėdama sulaikyti 

-g demonstrantų veržimąsi į
Laisvės alėją, policija net 
dviem eilėm petis į petį už
tvėrė Gedimino gatvę ties 
vidaus reikalų ministerija, 
o miniai išsklaidyti vėl pa
leido ašarinių dujų. Nuo 
dujų veiksmo gindamiesi, 
demonstrantai buvo susi
kūrę laužą.

Deja, nė dujos negelbėjo, 
ir demonstrantai, žymia 
dalimi studentai, okupavo 
universiteto rūmų laiptus 
ir nesiskirstė. Pagaliau at
važiavo Kauno miesto ir 
apskr. komendanto pava
duotojas pik. Bobelis, kuris 
geruoju kreipėsi į demons
trantus, prašydamas ne
kelti triukšmo ir išsiskirs
tyti. Po ilgesnių pasikalbė
jimų ir po eilės policijos a- 
dresu nedraugiškų šūkių 
demonstrantai, sukėlę ova
cijas pik. Bobeliui, dainuo
dami didesniais ir mažes
niais būriais išsiskirstė.

“Šalin Lietuva”
Mitinge, kuriame kalbėjo 

parinktieji lenkų kalbėto
jai buvo įvairiausių kurs
tymų prieš Lietuvą ir lie
tuvius. Tūlas red. J. Os- 
trovskis šaukė: “Šalin Lie
tuva”. “Ištaškyti tą raistą 
kuo greičiausiai!” “Užim
ti Lietuvą!” O minia atsa
kinėjusi nuolatos: “My 
chcemy Kowna” (Mes no
rime Kauno). Tūlas stu
dentas korporantas pasa
kęs net tokius neužmiršta
mus žodžius: “Mes esame 
užpulti tautų nykštuko” — 
“Pasaulio pastumdėlio”. 
Lenkų rezoliucijoje prieš 
Lietuvą buvo net tokių iš
sireiškimų: “Lietuvą valdo 
satrapai (engėjai)”.

yra svetimų agitatorių įta
koje”. ir t. t. Tą rezoliuci
ją lenkai įteikė maršalui 
Smigly-Rydz.

Gatvėse vien tik ir buvo 
girdėti lenkų šovinistų 
biaurūs šūkiai, nukreipti 
prieš Lietuvą ir lietuvius. 
Vien tik p. K. Stašio namų 
languose išdaužyta net 88 
stiklai. Lenkų spaudos pra
nešimu, išdaužyti langai ir 
Vytauto Didžiojo gimnazi
joje, išdaužyti langai Dr. 
Basanavičiaus vardo ben
drabutyje.

už maršalo J. Pilsudskio 
atminimo ir vardo įžeidi
mą bus baudžiama kalėji
mu iki 5 metų.

Šis įstatymas buvo svar
stytas ir taip pat priimtas 
senato posėdyje, kuris įvy
ko šio mėn. 23 dieną.

I

Lenkai Reiškia Lietuvai 
Draugiškumą

Neseniai Lenkijos seime 
buvo svarstytas įstatymas, 
kuriuo norima apsaugoti 
maršalo J. Pilsudskio atmi
nimas nuo neleistinų įžeidi
mų. Tokiam sumanymui 
pritarė visi atstovai ir sei
mas priėmė įstatymą, ku
riame yra pasakyta, kad

Varšuva, Lenkija —Len
kai nori sudaryti Lenkų- 
Lietuvių draugingumo są
jungą. Visoje Lenkijoje, 
lenkai, sužinoję, kad jų 
reikalavimai priimti ir su
sitarta, reiškia lietuviams 
palankumą ir jų spaudoje 
kartojama, kad lenkų šir
dyje nebelikę kartumo dėl 
praeities nesutarimų.

Mūsų spaudoje jau buvo 
rašyta, kad Varšuvoje,
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vese, bet tyliai sekė įvykių
eigą. Kovo 19 d. vakarą iš! vieno lenkų didiko paliki-

w, . _____ _________ ___ V___ ____________ T • A_____Kauno radio jie sužinojo 
ypatingos padėties vaiz
dą..., būtent, kad Lietuva 
priėmė Lenkijos ultimatu
mą.

Taigi galime suprasti 
kaip daug nukentėję Vil
niaus krašto lietuviai dar 
daugiau nukentėjo nuo 
“brolių” lenkų, kovo 11— 
19 d.d., š. m. Jie kruvino
mis ašaromis verkė ir šau
kėsi į Aušros Vartus pa-j

me, yra užrašytas Lietuvos 
atstovybei didžiulis na
mas, kuriame dabar galėtų 
įsikurti Lietuvos atstovy
bė.

v •

Maskvoje Suimtas Aleksa* 
Angarietis 

“Socialističeskij Viest-
nik” rašo, kad Maskvoj e- 
sąs komunistų internacio
nalas visiškai sunaikintas, 

gelbos, kad sudraustų lie- Kominterno rusų sekcijos 
tuvių kraujo ištroškusius suimti šie nariai: Petnickis 
lenkus. Vilniečiai savo šir- Knorinas, lenkų —- Lens-
dyse, patylomis, griežš- kis ir Bronkovskis, japonų 
čiausiai smerkė lenkus, bet ~ Tanaka^ ir Okano, 
galime suprasti, kad nema
žiau smerkė ir Lietuvos 
vyriausybės politiką, kuri 
privedė prie tokių liūdnų, 
Lietuvai gėdą darančių 
sėkmių.

Vilniaus Lietuvių Vado 
Pareiškimas

Vilniaus Lietuvių Komi
teto pirmininkas K. Sta- 
šys„ užklaustas lenkų lai
kraščio “Slowo” bendra
darbio apie paskutinius į- 
vykius, atsakė: “Mano į- 
spūdžiai ir jausmai ėjo 
dviem lygiagrečiais ke
liais. Iš vienos pusės aš 
džiaugiuos, kad nepralie- 
tas broliškas kraujas, bet 
iš antros pusės jaučiu liū
desį ir širdgėlą, kad visa 
tai yra padaryta man ne
suprantamu būdu”. Taip 
pareiškė Vilniaus krašto 
lietuvių vadas, kuris daug 
yra nukentėjęs nuo “bro
lių” lenkų. Mes tik galime 
pareikšti Vilniaus krašto 
lietuviams ir jų vadams 
užuojautą.

dyse, patylomis,
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Lietuvių Nuotaika
Tomis dienomis Vilniaus 

lietuvių nuotaika buvo ne- 
“Ji paprasta. Jie nesirodė gat-

, vo
kiečių — Genzas, Neuma- 
nas, Wallenbergas, Reima- 
nnas, Remmelė ir Šteinas, 
danų — 
suomių 
žmona, Mekinenas, Heimo, 
Hullingas, estų — Merin
gas, latvių— Balodis, Bau- 
zeris, Banzė ir Martinas, 
rumunų — Čiornomordi- 
kas, Berišas ir Brigadiras, 
lietuvių — Angarietis, ven
grų — Bela-Kunas, ameri
kiečių — Mangulinas. Iš 
viso esą suimta apie šim
tas III internacionalo atsa
kingų veikėjų.

Munk-Petersonas, 
— Manneris, jo

Mirė "Lakštutės" Vyras
Pranešama, kad Latvijo

je, sausio 29 d. mirė Petras 
Ragauskas, Joanos Tamo- 
šauskaitės (“Lakštutės”) 
vyras. Joana Ragauskienė 
(Tamošauskaitė “Lakštu
tė”) buvo plačiai žinoma 
Amerikoje rašytoja. Reiš
kiame poniai Ragauskienei 
(Tamošauskaitei), buvu
siai ‘Darbininko’ bendra
darbiai užuojautą.

BROCKTON SAVINGS BANK
Corner Main and Court Streets 

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

“THE BANK ON THE HILL”

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A. 
Herlito Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary). 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po
pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.
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Kova Su Buliais Ir Bekonais
Klaipėdos krašte smarki vokietininkų agitacija 

iššaukė karo stovį; iš kitos pusės lenkai pareiškia, kad 
tik lenkiška politika Lietuvoje jiems tepriimtina, va
dinasi, pavojaus replės spaudžia iš abiejų šonų, — tai 
toki nuslinkusios krizės atbalsiai. Nelinksmi atbalsiai... 
Sakoma, kad krizė jau perėjo, bet kažkaip nesinori tam 
tikėti. Perėjo gal aštri militarinė krizė, bet diplomati
nė painiava tai tik prasidėjo. Ji gręsia išsivystyt į sun
kią kronišką ligą, kuri taip pat krize gali užsibaigti. 
“Amerikos” redaktorius padarė tikslią pastabą, kad 
“lenkų atstovo atvykimas į Kauną kai keno lyginamas 
su žinomo gyvūno (bekono) įsibriovimu į daržą, kurs 
buvo stropiai saugojamas”.

Kas tam bekonui atidarė vartus? Nieks. Jis pats 
pro spragą įlindo. Bet vis dėlto tvoroje spragos būta — 
kas tam kaltas ? Ką gi daugiau kaltint, jei ne šeiminin
ką? Jis gali teisintis, kad nebuvo jėgos didelei bekonų 
kaimenei atsispirti. Taip, tai taip. Faktą žinome, bet 
vis dėlto per valdžios neapdairumą prie to fakto priei
ta. Sykį šeimininkas nesugeba savo ūkio sutvarkyti, 
jis nebevertas būti šeimininku. Pats turėtų susiprasti 
ir iš vadovybės pasitraukti. O čia dar tauta šaukia: už
leisk vietą geresniam! Bet jis neklauso ir leidžia beko
nui savo ūkyje įsigyventi. Ūkininkas, žinoma, turės 
užtektinai kamuotės su nekviestuoju svečiu. Įleistas į 
daržą, bekonas ir į grinčią įsibriauš, ir už stalo atsisės. 
Nepavydėtinas bus su juo santykiavimas. Ūkininkas 
pilnai tokios pabaudos užsipelno. Gerai jam taip. Bet; 
kaip gi su ūkiu — su valstybe, su visa tauta? Už ką ji; 
turi nukentėti ?

Jei lenkas panašus į bekoną, tai vokietys į įniršu
sį bulių. Ir tas nieko gero nežada, įkėlęs koją į Klaipė
dą. Jis ten drums, agituos, ardys, kol neprives prie na- 
ziškos krizės, panašios tai, kuri įvyko Austrijoje ir ruo
šiama Čekoslovakijoje. Žinoma, bekonas su bulium ka
da nors susirems, ir netenka abejoti, kad bekonas bus 
nugalėtas. Lenkai su vokiečiais turi susikirsti dėl “ne
atpirktojo” Danzigo, Poznaniaus ir Šlionsko. Bet mes 
lietuviai negalime vien tik viltimi gyventi, kad štai mū
sų priešai besipešdami nusikamuos, paliks bejėgiai, ir 
mes ne tik būsime laisvi, bet ir Vilnių atgausime. Tie
sa, tokį momentą turėjom pasauliniam karui pasibai
gus, bet ar jis pasikartos? Kol kas atrodo, kad gyveni
mo klotis kitaip klojasi. Gan aiškiai numanu, kad du 
stambieji kaimynai (bulius ir bekonas) bendromis pa
jėgomis nori likviduoti trečiąjį mažytį, ir tik paskui, 
grobiu besidalindami, tarp savęs susipeš. Tai labai juo
da perspektyva, bet mums nieko nekenks tokią galimy
bę prieš akis turėti ir visais įmanomais būdais jos ne
prisileisti. Juk pasirodė, kad “medaus mėnesio” tauti- 
ninkiškas optimizmas vos-vos neprivedė prie nepri
klausomybės praradimo. Verčiau būkime atsargūs re
alistai, negu lengvapėdiški optimistai. K.

Ar Išliksime Dvasiniai Nepaliesti?
Lenkų ambasadorius Potockis pareiškė Washing- 

tono laikraštininkams, kad Lenkijos ultimatumas Lie
tuvai turėjo patį kilniausią tikslą — susidraugauti su 
Lietuva ir pašalinti tą negirdėtą tarptautiniuose santy
kiuose ne tai karo, ne tai ginkluotos taikos stovį, kurs 
net per 18 metų tęsėsi tarp dviejų kaimynų. Toks san
tykių sunormavimas atidarysiąs daug pageidaujamų 
galimybių Europos taikai palaikyti. Lenkija mananti 
sudaryti ilgą ir plačią neutralią zoną, susidarančią iš 
Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Ta neutrali juo
sta atskirsianti Vokietiją nuo Rusijos ir neleisianti 
toms valstybėms susipešti. UžginČyjo, kad tarp Lenki
jos ir Vokietijos esąs koks ten sąmokslas mažąsias val
stybes pulti ir užtikrino, kad Hitleris, iš viso, esąs 
džentelmenas (szlachetny czlowiek). Taip pat lenkų 
spauda džiūgauja, kad Lietuvoje numatomas ne tik 
normalus, bet ir nuoširdus lietuvių su lenkais santykia
vimas. Net, girdi, daroma pastangų užmegzti tam tik
rą susiartinimo draugiją.

Kam džiaugsmas, o kam ašaros. Tačiau lietuvių 
tauta jau nebe ašaras dabar lies. Ji tiek ryžtingai prieš 
lenkus nusistačius, kad ir kraujp gali pasilieti, jei len
kai urmu pradės likviduoti lietuvių dvasios laimėjimus, 
tarp kurių stambiausias tai tautinis susipratimas ir pa
siryžimas visiškai apseiti be lenkų įtakos. Pilnas lietu
vių susipratimas, atsiektas subendrintomis inteligen
tijos ir liaudies jėgomis, dar tebėr jaunutis. Jis, tiesa, 
įrodė pajėgąs atsispirti griežtai nutautinimo prievar
tai, bet ar galės atsispirti vyliugingai lenkų bičiulys
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(Ilgumas 900 žodžių) 1

ŠV. ANDRIAUS BOBOLOS BAISUS 
NUKANKINIMAS

Daugelis mūsų protėvių atsi
mena Kazokų kruvinas baisy
bes, bet niekam neteko taip uŽ- 
sitrautki jųjų kerštą, kaip PaĮ. 
Andrui Bobolai. Tie kraujo ap
laistyti 17-to šimtmečio laikai 
visiems žinomi. Dar jaunas bū
damas, atsimenu mano tėvelį 
pasakojantį, kaip Lietuviai ir 
Lenkai išvarė Chmielnickį, Šve
dus, Totorius, ir Kazokus iš 
Lietuvos. Tai ištikrųjų buvo 
baisūs laikai, ir jeigu ne dėl 
dvasiškijos, didvyriškumo Čens- 
tokovoj ir visame krašte, var
giai ar būt karalius Kazimieras 
sugrįžęs į Lenkijos sostą, var
giai ar būt Lietuvių tauta likus 
gyva, taip siautę stačiatikiai 
tautoje, kariaudami, skersdami 
pjaudami ir viską degindami.

Nors kiekvienas katalikas ku
nigas buvo pakariamas, Andrius 
Bobola ypatingai buvo Kazokų 
nekenčiamas. Jojo darbai Vil
niuje, kur tūkstantines minias 
atgal privedė prie tikro Tikėji
mo, buvo stačiatikiams gerai ži
nomi. Taigi, kada Tėvas Bobo
la užėmė Rektoriaus vietą Jėzui
tų Kolegijoje, Pinsko mieste, 
nusigando stačiatikių dvasiški- 
ja, ir pasiryžo jį išvaryti, arba 
tiek persekioti, kad jo darbas 
veltui būtų. Nepaisant šios 
stambios opozicijos, Tėvas An
drius pradėjo savo darbus, Ne
tik atliko Rektoriaus pareigas, 
bet kaip paprasčiausias kunigė
lis jojo globoje, ir jis išeidinėjo 
į apylinkės miestelius bei kai
melius, žmonių širdis sujaudin
ti, idant, nežiūrėdami stačiati
kių prievartos, vėl sugrįžtų prie 
Šv. Sosto. Nesykį atsitiko, kad 
grįžtant namo jį užpuldinėdavo 
pasamdyti piktadariai. Bet Die
vas, apsaugodavo Savo tarną, 
neleido jiems nugalėti arba jojo 
uolumo liepsną užgesinti. Vieną 
kartą net juokingai jųjų pastan
gos nuėjo veltui. Kada Tėvas 
Bobola raitas jojo skersai Vis- 
los upės ties Sandomiro mieste
liu, staiga sprogo šalę jo bom
ba. Vieton sužeisti Tėvą Bobolą, 
perkėlė jį skersai upės, ir jis iš
lipęs ant ano kranto, nusikratęs 
dulkes, šypsodamas paklausė, 
ar pasivėlino pietumi?

Bet taip ilgai negalėjo tesėti. 
Rusų šventikai matydami, kad 
jųjų klasta nieko nenuveikia, 
nutarė Tėvą Bobolą Kazokams 
išduoti. Jie žinojo, kad šitie jau 
ilgai stengėsi Tėvą Andrių su
gauti. Staiga vieną rytą, visas 
pulkas Zaporožiečių triukšmin
gai įjojo Pinskan, tiesiog į Jė
zuitų Kolegiją. Iškratę visą ko
legiją, pavogę ką tik norėjo, su
triuškino, ką negalėjo sunaudo
ti, dar supykę, kad Tėvo Bobo- 
los nerado, pasiryžo jį vytis, 
nes tuom syk buvo Tėvas An
drius išvažiavęs į misijas. Kaip 
audra, tiesiog į Janovą, lėkė 
Kazokai, tikėdami rasti tą “Lo
tynų šunį” atnašaujant Mišias. 
Bet nerado. Vieton jo, sugavo 
seną to kaimelio kleboną, Žalės
ių, ir sukapojo kardais didžiu
mą žmonių bažnyčioj. Tada da
lis to pulko vėl išbėgo vytis į 
Poredilnos kaimelį. Puskelyj su-

tiko Tėvą Bobolą klupuojant 
kelyje, nes jis anojo, kad “jam 
valanda jau atėjo”. Jis meldėsi 
ištvermės tiktai, o ne Dievo ap
saugojimo nuo Kazokų keršto.

Kazokai užpuolė jį ir pradėjo 
kardais kapoti, bet ne kad už
muštų, nes taip jųjų šposai per 
£reit būtų užsibaigę. Jie tiktai 
norėjo kiek savo kerštą tenkin
ti. Kraujas sriovėmis liejosi iš 
šimto žaizdų — net pati 
paraudo. Neužilgo, nubodo 
jiems kapoti, tai pririšę tą jau 
menką, kruviną kūną prie me
džio, nudraskė drabužius ir bo
tagais ėmė plakti. Dievas žino, 
kaip ilgai jie plakė tą apalpusį 
kūną, 
Jėzų erškėčiais apvainikavo Pi
loto kareiviai, taip šitie “Šėtono 
pasiuntiniai” nupynė šakelių 
vainiką, ir suveržė Tėvo Bobo- 
los galvą, kada oda trūko, ir 
kraujas vėl apipylė visą veidą. 
Rodos užtektų, — nors iš nuo
bodumo perdurtų kardu, bet ne. 
Surišę virvėmis, nulydėjo jį 
pusgyvį atgal į Jonavą, kur an
tra dalis to pulko laukė.

Jonavoj išnaujo prasidėjo Ka
zokų šėlimas. Netoli buvo gyvu
lių skerdykla. Nugabenę Tėvą 
Andrių tenai, nepraleido nei 
vieno įrankio ten radusio. Kaip 
kokį gyvulį apsvilino, kailį nu
lupo, lūpą nupiovė, visaip išnie
kino, kad net baisu žiūrėti. — 
vien už tai, kad jo uolumos ne
pakęsdavo, kad žmonės neklai
džiotų nuodėmėse. Pagaliau su 
kardu perdūrė Tėvo Bobolos 
širdį, paleisdamas tą skaisčią 
sielą, ugnimi apvalyta, nuo 
skausmų tiesiog į Dievo Moti
nos rankas.

Iš dangaus staiga nušvito 
blizganti šviesa, nugąsdino Ka
zokus ir išblaškė visą jų atkak
lumą. Ir iki šios dienos ta dan
gaus šviesa nenustoja saugoju
si Tėvo Bobolos kūną. Šiądien 
Ryme galima matyti tas kū
nas, Dievo išlaikytas per tris 
šimtmečius be jokio gedimo. Ir 
šiandien, kaip Betliejaus žvaig
ždelė ta šviesa privedė Šv. Sos
tą iškelti Tėvą Andrių Bobolą į 
Šventųjų Draugiją. Velykų Sek
madienį bus pagarsintas naujas 
Šventasis mūsų pagarbai...

Šiomis dienomis, šita Dievo 
malonė tikrai mums reikšmin
ga. Dabar, kada jau senos žaiz
dos, pusiau - užgijusios tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, vėl nesu
pratimu atsivėrė, Dievas mums 
suteikia šitą palaimintą žmogų, 
kurs išliejo prakaitą ir pasku
tinį lašą kraujo dėlei Tikėjimo 
šiose tautose. Vilniuje, užsidir
bo “Lietuvos Apaštalo” vardą, 
ir Lenkijoj, dėlei savo Apašta
lystės, išliejo kraują baisiau
siuose skausmuose. Ar veltui, o 
Dieve, jo kraujas bus išlietas? 
Štai šventasis, kurs dirbo, ken
tėjo ir mirė dėl abiejų tautų, 
kurs žuvo iš beširdžių rankų, 
kruviname kare, kada šitos tau
tos broliškai stojo petys į petį 
prieš priešą. Jis, ir dabar bea
bejo trokšta, kad ramybė, mei- 

> lė ir broliškumas žydėtų tarp 
šių tautų. Prie Jo geriausiai ga
lime kreiptis savo maldose už 
Ramybę. Ramybę Kristaus. 
Šventasai Bobola, Melskis už 
mus!

bet to neužteko. Kaip

Kiek kartų, Vilniau, amžiams slenkant Tau kentėti teko, 
Kiek kartų Tavo džiaugsmo saulė skųsdamosi leidos! 
Ant kryžmiško rytų ir vakarų užgimęs tako, 
Stabdei viduramžių Europą savo mūro veidu.
Kiek kartų alkani kryžeiviai puldavo įniršę, 
Akmens ant akmenio grasinę sienų nepalikti 
Ir verždavos, lyg bičių avilin plėšikės - širšės, 
Ir žūdavo praradę amžiams gyvastį ir pyktį.
Kiek kartų kovos ir gaisrai nualindavo vietą, 
Iš kur garsėjai prieš kitus didžiais savaisiais žygiais. 
Pirmiau Europoj Tau likimo buvo pažadėta 
Draug kylančiai su Lietuvos kariais iš miego vygės. 
Rūstus puolikams, atėjūnams gi pirkliams vaišingas, 
Atvėręs širdį kviesdamas visus joje gyventi;
Tarp aisčių veisės tat teutonai, slavai apgaulingi 
Ir griežė Tau už vaišingumą savo piktą dantį. 
Klastingus veidus išsipuošę draugiškumo kaukėm, 
Jie troško būti vis pirmi, save visur iškelti.
Perkūnas žino, ko bočiai mūs laukė!?
Kodėl neišmetė, lyg valkatas, už Tavo vartų? 
Ak, nesupratęs jų klastos, jų vagiškos moralės, 
Tu praradai, o Vilniau, laisvę pasaulinį vardą!
Niūri dalia!... ant kaklo grandines tampriai užkalę, 
Tave, lyg Kristij velkant kryžių, niekina ir spardo.
Ir mano siela klaidžioja kvartalų labirintuos, 
Sulinkusiais stogais žilos susmegusios senatvės, 
Bailaus Mozūruos kapralo pusbačiais numintos, 
Man skundžias sostinės apleistos aikštės, sodai, gatves. 
Man skundžias pustuštės bažnyčios ir apleisti rūmai, 
Sustingusios kolonos ir parymusios stovylos, 
Kaip žmonės čia su okupantais, lyg gyvatėm, grumias, 
Per kovą, prakaitą ir kraują laisvės ryto vilias.
Man skundžias sielvartu Neris, pirkelės susimetę 
Liūdnai pakrantėse žvalgydamos į šonus 
Ir raudonais atakon šaukiančiais plakatais 
Man skundžiasi pilies didingas Gedimino bokštas. 
Man skundžias maršalo širdis, didžia klasta pasėjus 
Dviejų tautų namuos daugiau vaidų teutono labui, 
Ir Lietuvai nuslėptas Jos imperijos Kūrėjo 
Man skundžias lenko suktumu dulkėtas Grabas.
Man skundžiasi Tautos Šventovėj, šonan nusigrįžus, 
Aušros Madona, savo drebančias rankas sudėjus.
Ir mirusių Tėvynės patrijotų kuklūs kryžiai 
M?n skundžias kraujo išgamų-lietuvių mauzolėjais.
Kiek kartų, Vilniau, amžiams slenkant Tau kentėti teko! 
Kiek kartų dar įvairūs smūgiai niaurius Tavo veidą!
Bet kris!... bet kris grandiniai hnt užsimiršimo tako, 
Nušviesdami padangę tų, kurie Tave apleido.
Nes kraujas, žemė ten vienodos, kaip Laisvojoj pusėj 
Ir ši tiesa Tėvynei mano daug jėgų priduoda. 
Kova už trečdalį Tautos — kova už garbę mūsų! 
Šią kovą grindžiam paraku, darbais, daina ir godom.

Kibirkštys

nur, tai kitur iškrypstame 
pasiduodame “momentui’ 
Lietuvoje tas pats.

tei? Istorija parodo, kad draugingas su lenkais santy
kiavimas mūsų tąutai tiesiog buvo pražūtingas. Jis 
nutautino lietuvių vadus ir šviesuomenę, nugraibė, tau) 
sakant, tautos smetonelę. Gi dabar ar mūsų tautos 
smetonėlė paliks nepaliestą? Tiesa, tautininkai drą
siai patikrina, kad jie nesiduosią suviliojami. Iš kitos 
pusės, lenkai nesąlygingaį pareiškia, kad Lietuva turi 
pilną teisę būti nepriklausoma valstybe.

Taip abiem santykiavimo dalyviam kalbant: yie- 
niems sakant, kad nepasiduosią, kitiems tikrinant, kad 
visai nė nepulsią, — rodos, būtų galima ramiai užmig
ti. Tačiau, ar tautininkai jau taip žino, ką kalbą (pas
tarieji įvykiai jų drąsų pasitikėjimą negarbingai pa
laužė), ir ar lenkai mano ką kalbą? žmonės, kurie net 
Hitleryje įžiūri džentelmeniškumo, yra labai įtartim 
net tiesiakalbystėje. Ir lenkai ir Hitleris žino, kad kits 
kitą nori apgauti. Taigi sagstymas “džentelmenišku
mo” medalio ant Hitlerio krūtinės yra gryna veidmai
nystė. .

Su tokiais žmonėmis, — sako Horatius, — būkite 
atsargūs, romėnai. K.

Brooklyne “Amerikos” 
iniciatyva sudarytas visų 
srovių laikraščių atstovų 
komitetas neatsiekė tikslo. 
Jaunesniųjų katalikų gera 
valia naudojosi laisvama
niai iš kairiojo ir dešiniojo 
fronto.

“Amerikos” No. 15, p. 
Paulius rašo:

“Nors nuo pat pradžios 
senesnieji katalikai veikė
jai tvirtino, kad tarpsrovi- 
nis lietuvių veikimas neį
manomas, tačiau jaunes
nieji buvo optimistiškai 
nusiteikę”.

Ta proga reikia pažymė
ti, kad Brooklyno lietuvių 
laikraščių redaktoriai siū
lė tarpsrovinį bandymą pa
daryti ir kitose kolonijose. 
Bet mažai kas tą pasiūly
mą priėmė, nes jau iš pra
eities žino, kad tuščias dar
bas. Jeigu kada kas ir buvo 
padaryta tarpsrovinių ko
mitetų, tai buvo katalikų 
pastangomis, darbu ir au
komis. Kairysis ir dešiny
sis frontas tik trukdė dar
bą ir katalikų atliktą dar
bą savinosi.

Tas pats “Amerikos” 
bendradarbis, p. Paulius 
prieina išvados, kad “ka
talikams vistiek reik eiti į 
seną, išbandytą kryptį”. 
Rašo:

“Ir dabar reikėtų nusis
tatyti, kad katalikų suren
kamos Lietuvos gynimui 
aukos eitų per Tautos Fon
dą, kuris taip gražiai vei
kė Lietuvos nepriklauso
mybės kovų metu”.

Pataria Siųsti Delegaciją

siųsti iš Amerikos lietuvių 
delegaciją, kuri praneštų 
kur reikia mūsų nusistaty
mą. Balandžio 6 d. nume
ry j rašo:

“Kadangi kaip patirta, 
mūsų telegramos, laiškai 
ir laikraščiai, ypač kai ku
rie jų numeriai, adresatų 
Lietuvoje nepasiekia, tai 
gal reiktų panaudoti vie
nintelį dar galimą būdą: į 
Kauną nusiųsti visų Ame
rikos lietuviškų kolonijų į- 
galiotą delegaciją, kad ji 
gyvu žodžiu kam reikia ir 
kur reikia praneštų ir pa
aiškintų mūsų nusistaty-

Labai abejojame, kad to
ki delegacija daug ką galė
tų padaryti. Pirmiausia to
kią delegaciją Lietuvos vy
riausybė galėtų į 24 valan
das deportuoti iš Lietuvos. 
Mūsų nusistatymą Lietu
vos vyriausybė ir kam rei
kia ir kur reikia puikiau
siai žino iš grįžusių atsto
vų Lietuvon. Be to, mūsų 
nusistatymas yra žinomas 
Lietuvos Atstovybei, kuri 
beabejo informuoja savo 
vyriausybę.

Jeigu dar ir šiandien Lie
tuvos vyriausybė nesiskai
to su mūsų nusistatymu, 
tai mes patys kalti, nes ne
išlaikome vieningo nusista
tymo. Štai kongresuose ir 
seimuose nutariame laiky
ti to, ir to, o žiūrėk, tai vie

“Draugo” bendradarbis, 
p. Lietuvis Patriotas, rašy
damas apie Lietuvos įvy
kių eigą, kelia sumanymą

100 procentinių tautinin 
kų - laisvamanių laikraš 
tyj “V-bė” tūlas X kareivi 
pasmerkė Bostono 57 (? 
lietuvių organizacijų masi 
nį susirinkimą Faneul sve 
tainėje Bostone. Rašo, ka< 
adv. Bagočius pasakęs “be 
gėdišką kalbą”, ir kad ji; 
“jau netinka nei kalbėti 
nei kam vadovauti”.

Toliau rašo: “Šiam dide 
liam mitinge aukų nerink 
ta. Nežinau, kodėl. Komite 
tas taip darė. Girdėjau 
kad komiteto pirmininkai 
Grevis ir keli komunistą 
nesutiko leist aukas rinkt 
ir pasirinko tokią svetainę 
kur neleidžiama jokios rin 
kliavos daryti. Tai gėdg 
mūsų lietuviams...” Jeigi 
gėda, tai tik ne mūsų mies 
to lietuviams, bet bendre 
fronto, tautininkų - laisva
manių - socialistų - komu
nistų komitetui.

Toji minia, kuri dalyva
vo tame mitinge, negali at
sakyti ir neatsako už kal
bėtojų kalbas ir bendra- 
frontininkų komiteto dar
bus.

Lietuvių katalikų Fede
racijos skyrius, kuris ats
tovauja katalikiškas drau
gijas, masiniame susirinki
me nė vienas kalbėtojas, 
nė rengėjai, nepadarė gė
dos lietuviams. Masinis mi
tingas praėjo patriotingo- 
je nuotaikoje; surinko ne
mažai aukų Lietuvai.

Vadinasi, ir “V-bės” ko
respondentas paliudija, 
kad tik lietuvių katalikų 
masinis susirinkimas, So. 
Bostone, kuriame dalyvavo 
apie 1600 žmonių, buvo 
naudingas Lietuvai.

Taip Praeina Komunizmo 
Garbė

“Paskutinės Žinios”, ko
vo 25 d. laidoje rašo:

“Kaip žinome, Sovietų 
Rusijoje gyvena apie 40. 
000 lietuvių, kuriems viso
mis priemonėmis kalamas 
galvon komunizmas, lie
piama garbinti Stalinas ir 
smerkti jo priešai. Tačiau 
komunistiniai laikraščiai 
dažnai nusiskundė, kad So
vietų Rusijos lietuviai ne
labai mėgsta lenktis prieš 
Staliną. Reikėjo ieškoti 
priežaščių, kodėl taip yra.

“Dabar užsienio spauda 
praneša, kad už visa tai 
kaltinami lietuvių komu
nistų vadai: Aleksa-Anga- 
rietis, d-ras Matulaitis ir 
kiti. Kadangi šiuo metu 
Rusijoje lengvai galima ką 
nori paskelbti Leibos Troc
kio šalininku, tai ir lietu
vius komunistus paskelbė 
trockininkais ir sudarė 
jiems bylą.

“Iš viso apie dvidešimts 
lietuvių komunistų bus tei
siami Minske, ir, kaip ma
noma, dauguma bus sušau
dyta”.

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

Šv. Petras Kanizijus.

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 
METAIS VAIDINA

Dramą “Skriaudų Kelių” ir Pjesę “Savanoriai”
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 vaL vakare, Providence, R. I. 
Gegužės 1 d. — New Britain, Conn. 7:30 vai. vakare.
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Antradienis, Balandžio 19, 1938 DARBI RINKAS—-------------.
A. P. Sandys.

prašant pa- 
kad sustab- 
užsimojimą 
Išsiuntinėta

Lietuvos Nepriklausomybės 
Sargyboj

Nuo kovo 11 iki 20 dienos 
Lietuva pergyveno pavo
jingą laikotarpį. Lenkija, 
Vokietijos nacių remiama, 
pagrąsino Lietuvos okupa
vimu, jei toji nepriims ul
timatumo, kuriame reika
lavo užmegsti su ja diplo
matiškus ryšius.

Šiuo pavojingu momentu 
A. L. R. K. Federacija pir
moji stojo Lietuvai į pa
galbą. Jos sekretorijatas 
siuntė kablegramomis 
griežtus pareiškimus į Eu
ropos sostines ir Tautų Są
jungą, taip pat telegramas 
į Vašingtoną 
daryti žygius, 
dyti Lenkijos 
pulti Lietuvą, 
šimtai telegramų į koloni
jas raginant kelti protes
tus prieš Lietuvos priešus, 
griežtai stovėti už Vilnių 
ir rinkti aukas į Tautos 
Fondą.

Šios greitos akcijos pa
sekmes labai gražios. Be
veik visose kolonijose su
šaukta masiniai mitingai, 
išnešti protestai ir išsiųsti 
į nurodytas vietas. Dau
gely vietų parinkta Lietu
vos ginimui aukų. Kai kur 
atsigaivino Tautos Fondo 
skyriai.

Savo laiku buvo praneš
ta, kad Federacijos Tary
bos suvažiavime 1938 m. j 
sausio 25 d. Pittsburghe 
nutarta atgaivinti Tautos 
Fondą. Turėjo būti paruo
štas statuto projektas ir 
patiektas būsimam Fede
racijos kongresui užgirti. 
Bet atsiradus Lietuvai pa-j 
vojuje, centro valdyba nu
sprendė Tautos Fondą tuo
jau atgaivinti ir per jį rin
kti aukas Lietuvos Nepri-' 
klausomybės gynimui.

Šiame “Darbininko” nu-j 
meryj telpa laikinąsis Tau
tos Fondo Statutas, kurio 
nuostatų prašome laikytis. 
Statutą galutinai priims 
busimasis Federacijos 
kongresas.

Tiesa, ryšiai tarp Lietu
vos ir Lenkijos yra užmeg
sti, tačiau keliai, kurias 
prieita prie tų ryšių už
mezgimo, parodo, kad mū
sų tauta nuolat turi budė
ti kad turi būti pasirengus 
ir kad jos išeivija turi au
ginti fondus, kurie reikale; 
stipriai galėtų Lietuvą pa
remti. Dėl to pasirūpinki
me taip suorganizuoti, kad 
auginti Tautos Fondą. 
Šiam darbui nurodymus 
rasite laikiname T. F. sta
tute.
Laiškai į draugijas, petici

jos ir kiti reikalai
Praėjusį mėnesį išsiunti

nėti laiškai į draugijas, 
kviečiant jas dėtis prie A. 
L.R.K. Federacijos. Tie, 
kurių vardu tie laiškai pa-i 
siųsti, prašome juos tuoj 
išdalinti draugijoms.

Draugijų valdybos pra
šomos laiškus perskaityti 
susirinkimuose. Laiškuo
se yra nurodyta, kokiu bū
du galima prisidėti prie 
mūsų veikimo centro — 
Federacijos.

Drauge su laiškais buvo 
išsiuntinėta ir peticijos 
Lietuvos vyriausybei. Pra
šome tuojau tas peticijas, 
išpildyti t. y. surinkti 
draugijų, kuopų ir klubų 
valdybų parašus ir tuoj 
grąžinti į Federacijos cen-

trą. Nors pasikeitė Lietu
vos vyriausybės kai kurie 
ministeriai, bet nepasikei
tė jos politika. Tad, yra la
bai svarbus reikalas pra
šyti, kad ji sunormuotų 
Lietuvos santykius su Va
tikanu, kad nevaržytų ka
talikų veikimo, kad ne
siaurintų katalikų teisių 
švietimo įstaigose, kad 
tauta būtų vienijama, bet 
neskaidoma.

Be to, šia proga primena
ma, kad jei kur dar nesu
rengta katalikiškos spau
dos ir Katalikų Akcijos sa
vaitė, Federacijos centras 
prašo surengti.

Kurie iš veikėjų neužsi- 
sakėt platinimui Popie
žiaus Pijaus XI Enciklikos 
apie ateistinį komunizmą, 
užsisakykit. Tą galit pada
ryti per Federacijos sekre- 
torijatą.

Taip pat neužmirškit pa
raginti, kad šiemet keliau
jantieji į Lietuvą, keliau
tų drauge su Lietuvių Ka
talikų Ekskursija į Tarp
tautinį Eucharistinį Kon
gresą, kuriai vadovauja 
gerb. kun. Jonas Balkūnas. 
Ekskursija išplauks iš 
New Yorko gegužės mėn. 
14 d. laivu Britanic.

KOVO MĖNESIO įEIGOS
Į Tautos Fondą prisiųsta 

iš šių vietų: Šv. Antano 
par., Detroit, Mich., — 
$40.19; Nekalto Prasid. 
par., Cambridge, Mass., 
S22.13; Racinė, Wis.,- liete 
par. — $17.84; Šv. Juozapo 
par., Lowell, Mass., $27.85; 
Šv. Jurgio par. Rochester, 
N. Y., $52.65; Šv. Jurgio 
par., Philadelphia, Pa., 
$22.96; Šv. Kazimiero par., 
įPhila., Pa. $26.45; Šv. An
driejaus par., Phila., Pa., 
$23.90; Federacijos apskri
tys, Chicago, $154.65. Vil
niaus reikalams: Mahanoy 
ir Shenandoah, Pa. apylin
kių liet. kat. Lietuvos Ne
priklausomybės paminėji
mo bankieto pelnas $164. 
26; Federacijos 3 sk., So. 
Boston, Mass., $63.30; Fe
deracijos apskr., Pitts
burgh, Pa. $15.80; Fed. 10 
sk., Norwood, Mass., $5.00. 
Draugijų mokesčiai Fede
racijai: Federacijos 10 sk. 
Norvvood, Mass., $12.00; 
Fed. sk., Lowell, Mass., 
$27.00; Fed. skr., New Bri
tain, Pa., $5.00; Fed. aps
kritys, Brooklyn, N. Y., 
$7.00; Fed. apskr., Phila
delphia, Pa., $5.00; Fed. 4 
sk., Indiana Harbor, $4.00; 
Fed. 15 sk., Chicago, $9.00; 
Fed. 19 sk., Chicago, $2.00; 
LRKSA 194 kp., Inkerman, 
Pa., $1.00.

Ačiū aukotojams ir duok
les užsimokėjusioms drau
gijoms! Jau laikas visoms 
draugijoms ir organzaci- 
joms užsimokėt. Auginki
me Tautos Fondą!

ALRK Federacija nuošir
džiai sveikina Liet. R. K. 
Susivenijimo Amerikoj 51- 
jį seimą, kuris įvyksta ge
gužės mėn. 9 d., Pitts
burgh, Pa.! * •

Leonardas Šimutis, 
ALRKF Sekr.

*!

Velykų triumfas tai naujai atgimusios vilties 
džiaugsmo aidesys. Ne kas kita, kaip tik Kristaus mįr-( 
ties pergalė tegali sužadinti mumyse* tikrą Velykų 
džiaugsmą.

Tiesa, Velykų pradžia buvo Kalvarija. Visiems at
rodė, kad Kristus galutinai liko visiškai nugalėtas; kad 
Jo dieviškasis mokslas kartu su Juomi tapo palaidotas 
šaltame karste. Nes Išganytojo treji metai viešos dar
buotės turėjo įrodyti žmonijai, kad Dievas, pagaliau, 
atsiuntė pasauliui Išganytoją. Kristus, darydamas 
nuostabių stebuklų, tuomi tvirtino save esant tikru 
pasaulio Išganytojumi; tam tikslui rinko Apaštalus ir 
mokytinius; mokė juos ir paliko jiems skelbti Dievo 
žodį visam pasauliui. Tokiu būdu, kad tamsybėse ir 
nuodėmėse nugrimzdęs pasaulis būtų pakeliamas į ra
mybę ir šviesą.

Bet štai, Kristus, mūsų Išganytojas, nedėkingų 
žmonių, savo priešų, buvo įtartas, suimtas, išniekin
tas, nuteistas ir, pagaliau, tarp dviejų latrų, kaip koks 
galvažudis prikryžiuotas ir žiauriai numarintas.

Taip mirė Tasai, Kurs tiek daug žmonijai gero pa
darė ir daug ko žadėjo. Tat ir ištikimi Jo sekėjai — A- 
paštalai bei mokytiniai Juomi pradėjo abejoti, tarsi 
sau išmetinėti: Gal Jo prižadėjimai buvo visai tušti? 
Gal jų apsigauta klaususių ir sekusių šio Žmogaus 
mokslo? Kurgi Jo galybė? Kur Jo karalystė? Tiesa, 
jiems pareiškęs, kad Jis būk iš numirusių prisikelsiąs. 
Tačiau Jo kalba buvo kieta ir jiems menkai supranta
ma, ypač po Kalvarijos įvykių. Todėl juos nebvilties 
siaubas apsupo.

Bet štai aušta Velykų rytas, Kristus garbingai ke
lias iš karsto. Apaštalų bei mokinių nebviltis virsta 
dvigubu džiaugsmu. Marijos Magdalenos džiaugsmin
ga žinia apie Kristaus Prisikėlimą; pačių Apaštalų 
skubotas apsilankymas prie Kristaus karsto; angelo 
žodžiai — Jo čia nėra, Jis kėlės; Kristaus paties pasiro
dymas Apaštalams; Tomo netikėjusio įtikinimas į Pri
sikėlimą, pripildė Apaštalus ir mokinius kupinai 
džiaugsmu. Nes visa kas Viešpaties buvo pasakyta, 
dabar išsipildė. Dabar Apaštalų savijauta pakito. Jie 
žengia pirmyn, skelbia Kristų, guldo savo gyvybes už 
Kristų, nes žino, kad už tai laukia jiems Kristaus dan
guje paruoštas vainikas.

Iš tikrųjų, Šv. Velykos, tai vilties — nemirštamos 
vilties ženklas. Drąsiai tad turime kovoti prieš slegian
tį nusiminimą, nepasiduoti nebvilčiai. Be abejo, sun
kūs laikai spaudžia, vargina žmoniją, kas ir daugelį 
žmonių negailestingai pastumia į nebvilties pražūtin
gas bangas. Iš tikrųjų jei žmonės pajėgtų pažinti kiek 
vilties, kiek paguodos kiekvienam neša Prisikėlimo' 
šventė, tai mestų į šalį visus pasaulio monus. Juoba jei 
žmonės pažintų maldos ir Dievu pasitikėjimo svarbą 
su džiaugsmu pakeltų dėl Kristaus visus vargus, nebū
tų tiek širdgėlų, tiek skurdo. Deja! Daugelis tų dalykų 
nesupranta, visai nepažįsta. Nes naujai besiskverbiąs 
pagonizmas su Kristaus ir Jo autoriteto užgynimu ap
temdo žmonių protus, silpnina jų valias.

Šv. Velykų šventė lai žadina tat mūsų viltį. Sklai
dykime nebvilties bei nusiminimo ūkanas. Mūsų viltis 
yra Kristus, Kuris niekados mūs neapvils. Laiks nuo 
laiko beabejo pasitaikys sunkenybių: 
nimas ne nuolatinis karas? Juk šv. Jobas mums vaiz
džiai primena: “Žmogaus gyvenimas yra tai nuolati
nė korionė žemėje”. Pats mūs Tikėjimas mums tai tvir
tina, Jis mums apreiškia, kad dangaus karalystę, am
žiną garbę teįgysime tiktai per kovą. Taip mąstydami, 
ir pagaliau, kas svarbiausia, taip gyvendami, jokia sun
kenybė, joks vargas mūsų vilties nesudrums. Kristus 
kėlėsi garbingai, nemirtingai! Tai pirmieji Prisikėlimo 
vaisiai per ką mes turime tikrą viltį, tikrą gyvenimo 
pavyzdį ir tikrą Šv. Velykų džiaugsmą.

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

Šv. Grigalius.

t

Bet, ar gyve-

Kokios Rūšies Sportininkus Siųsti
Lietuvon

Barcelonoš (IspanijosT gyventojai rankioja iš griuvėsių reikalingus daiktu: 
Tai baisus karo vaizdas. Šimtai vyrų, moterų ir vaikų žuvo tuose griuvėsiuose.

ŠUOLIAI — JUMPING AND VAULTING
(1) Šuolis į tolį įsibėgėjus (Running broad jump)
(2) Šuolis į aukštį įsibėgėjus (Running high jump)
(3) Šuolis su kartimi (Pole vault)
(4) Trišokis (Hop, step and jump)

METIMAI IR STŪMIMAI — THR0WING AND SHOT 
PUTTING

(1) Ieties metimas (Javelin throw)
(2) Disko metimas (Discus Throw)
(3) Rutulio stūmimas (Shotput)
(4) Dešimtkovė (Decathlon)

VANDENS SPORTAS — WATER SPORTS
(1) 100 metų laisvu stiliumi (100 metre free style)
(2) 200 metrų krūtine (200 metre breast stroke)
(3) 400 metrų laisvu stiliumi (400 metre free style)
(4) 100 metrų nugara (100 metre back stroke)
(5) 1500 metrų laisvu stiliumi (1500 metre free style)
(6) 4x200 metrų laisvu stiliumi estafetė (4x200 metre

free style relay)
(7) Šuoliai į vandenį (Diving)
(8) Vandensvydžio žaidynės (Water polo)

ŽAIDIMAI — GAMĖS
(1) Futbolas (Soccer)
(2) Krepšinis (Basketball)
(3) Tenisas, lauko (Outdoor Tennis)
(4) Stalo Tenisas pavieniui ir poromis (Ping-pong 

singles and doubles)
BOKSAS — BOXING

Lengvo, pusvidutinio, vidutinio,, pussunkio, ir sun
kio svorio (Lightvveight, welterweight, middlevveight, 
light heavyweight, and heavyvveight)

SUNKUMŲ KILNOJIMAS — WEIGHTLIFTING
Plunksnos, lengvo, vidutinio, pussunkio ir sunkio 

svorio varžybos ( Feathervveight, lightweight, middle- 
weight, light heavyweight, heavyweight)

Apart virš minėtų žaidimų ir varžybų, bus įvairių 
kitų sportų, kuriuose amerikiečiams greičiausiai ne
bus galimybės dalyvauti, kaip tai, žirginis, šaudymas, 

• t i • • • • i i--------------------------------- ---------------- -----------
I

• ♦

avio-modelizmas, aviacija, buriavimas ir jachtų rega-j 
tos. Aukščiau minėtose sporto varžybose, kaip tai, len
gvojoj atletikoj, vandens sporte ir žaidimuose gali da- 
lyvaut ir moterys. Norintiems platesnių informacijų, 
maloniai suteiksime.

Amerikos Lietuvių Sporto Komitetas 
2201 West Čermak Road

Chicago, III.

Laiškai Redakcijai

Amerikos Lietuvių Sporto Komitetas yra gavęs iš 
keliolikos Amerikos lietuvių kolonijų paklausimų: ko
kios sporto šakos bus Lietuvos Tautinės Olimpijados 
programoje ir kokius sportininkus reikia siųsti į Lie
tuvą minė ton Olimpijadon, kuri j vyks liepos 17—31 dd. 
šių metų. Nors apie tai jau buvo laikraščiuose šių me
tų pradžioje, dar sykį visų žiniai pakartojame.

Gautomis iš Lietuvos žiniomis, Lietuvos Tautinės 
Olimpijados programoje yra nustatyta sekančios var
žybos:

BĖGIMAI — DASHES
100 metrų bėgimas (100 metre dash)
200 metrų bėgimas (200 metre dash)
400 metrų bėgimas (400 metre dash) .
800 metrų bėgimas (800 metre dash) 

1,500 metrų bėgimas (1,500 metre dash) 
5,000 metrų bėgimas (5,000 metre dash)

d)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) 10,000 metrų bėgimas (10,000 metre dash)
(8)

(9)

(10)
(11)

(12)

110 metrų bėgimas su kliūtimis (110 metre 
hurdles)

400 metrų bėgimas su kliūtimis (400 metre 
hurdles)

4x100 metrų estafetė (4x100 metre reląy race) 
Švedų estafetė — 400x300x200x100 (Swedish 

relay race)
Olimpinė estafetė — 800x400x200x200 (Olym- 

pic relay race)

r
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Rochester, N. Y. 
Balandžio 10,1938

Gerb. Redaktoriui
Kun. Urbonavičiui: — 

‘Gal jums bus nuostabu, 
kad aš, kaip Pilypas iš ka
napių, jums nežinomas, 
staiga į jus kreipiuosiu ir 
dar eilinis veikėjas nepa
prastai svarbios tėvynės 
Lietuvos kritingiausios va
landos politiniame Lietu
vos - Lenkijos sprendime.

“Bet ką gi darysi žmo
gus, būdamas tame reikale 
nekantrus, nes kaip daugu
ma gerų lietuyių giliai su
sirūpinę tėvynės ateitimi, 
taip ir aš.

“Noriu aš jums, Gerb.

sti jau gerokai palenktu 
Lietuvos vyriausybės p< 
čius. Ar Lietuvos vyriai 
sybė mums patinka, ar m 
bet ji mūsų įr skaudžioj 
valandoje, kada amžina 
priešas atstatęs durtuvą 
ją, nors mes su peiliu n< 
durkime į pašonę. Man re 
dosi, kad nėra skaudesni 
užgavimo kaip nuo savųjį 
jei nelaimėje ne su tavin 
o su tavo priešu. Laikraš 
tininkams lengva liaudį i 
eilinius veikėjus sukurstu 

i ti prieš vyriausybę ar pai 
tiją prieš partiją. Bet bu 
sunku nuraminti. O ar į 
mes, lietuvių mažytė taut< 
panorėsime Ispanijos keli 
eiti. Aš kaipo liaudies vif 
nutė, prisižiūrėjęs ir prisi 
klausęs žmonių, lietuvi 
gyvenimo ir jų kalbų, Iii 
diju, kad ir dabar jau žj 
mioji dalis lietuvių Ame 

: rikoje nukrypę nuo tikr 
tėvynės reikalui duosnu 
mo. O ergeliai dar daugia 
juos pastūmės į blogąj 
pusę. Aš buvau didis tauti 
ninku rėmėjas. Bet tauti 
ninkai be a. a. Garb. Kai 
Tumo, prof. A. Voldemar 
jaučiasi kaip kopūstai b 
lašinių valgančiam, ir pa 
lengva patys pasijus ir ga 
užleis vietas daugiau pasi 
šventusiėms žmonėms.

“Pagaliau, koalicinis ka 
binetas be lankstumo. Rei 
ktų Voldemaro užsieni; 
reikalų ministerių, o švie 
timo — kun. M. Krupavi 
čiaus. Tai ir viskas.

“Su pagarba, 
Ant. Žiemys”.

v •

bet ir giliu sąžiningumu 
parašyta. Kai kada ir ki
tuose “Darbininko” nume
riuose būna šis tas gan įdo
miai parašyta. Taip staiga 
žiauriai pulti dabartinę 
Lietuvos vyriausybę netik 
ne tikslu, bet tiesiog Len
kijai tuomi duodama di
desnė proga daugiau spau-

Šį p. Ant. Žiemio laiški 
talpiname taip, kaip jis pa 
rašytas. Mūsų nusiteiki 
mas Lietuvos vyriausybė 
klausimu buvo pareikšta 
keletą kartų ir gal da 
priseis grįžti prie to klau 
simo, jeigu Lietuvoje ne 
pasikeis vyriausybė ir jo: 
režimas.

Didžiausia apgavystė y 
ra pretenduoti į valdovu: 
ir neturėti tam sugebėji 
mo. Ksenofontaj?

Svarbus Visų Kolonijų Veikėjų 
Susirinkimas

- w

Sekmadienį balandžio 24 d., 3 vai. p. pietų 
Darbininko" name, 366 W. Broadway įvyks visi

9 J

u

Redaktoriau, atvirai pa- j kolonijy yeikėjy susirinkimas Lietuvių Dienos reikalu 
reikšti, kad jūsų politinis' Hyeširdžiai kviečiame visy koloniją darbuotojus, kurk 
™ ffiZS Pritari* LIETUVIU DIENAI, kuri įvyks Liepos 4 d., Thompmas Lietuvos dabartimi ir . . ~ . ...........................
ateitimi, pareikštomis min- son, Com. atvykti į susirinkimą, kuriame bus išrinkta 
sjX^^ninkO^te7:’ SUdar>,ta iVairi0S k0m'Siit>S- 
“Kilni Didvyrybė ir Pilkas; 
Gyvenimas” ir “Lenkiškos 
Nesąmonės”.

“Netik nusimanančiai,

N. A. L. R. K. FEDERACIJOS APSKRITIES VALDYBA
A. Zaveckas, Pirm.

■■ I ~ ':. lakuifc,

r 
i
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įkas girdėti,lietuvių
KOLONIJOSE

AMERIKOS LIETUVIŲ ATLETIKOS SĄJUNGĄ

MARGUČIŲ VAKARIENE
Balandžio 23 d., šeštadienio 

vakare, Šv. Onos pašalpinė mer
ginų ir moterų draugija rengia 
metinę margučių vakarienę, lie
tuvių salėje, 354 Park St. Kvie
čia nuoširdžiai visus dalyvauti. 
Reikia pažymėti, kad ši draugi
ja visuomet gražius vakarus su
rengia ir gražiai vieningai dar
buojasi, nes prie draugijos pri
klauso visos katalikės-merginos 
ir moterys; teikia pašalpą ligo
je ir pomirtinę.

f,
ĮSIGYKITE RCA VICTOR 

REKORDAMS GROTI 
MAŠINĄ

siorialus ir visuomenę, y- 
pač Lietuvos Vyčių kuopas 
iš Connecticut valstybės 
dalyvauti į šį metinį suva
žiavimą J

O. Velickaitė,
L. V. Apskr. Rašt.

VALDIŠKI DARBAI

Chicagoje tapo suorgani-. Nuvykimas Amerikos 
zuota Amerikos Lietuvių Lietuvių sportininkų į Lie- 
Atletikos Sąjunga, kuri tuvos Olimpijadą ir gražus 
uoliai dirba, kad sukėlus ten pasirodymas, sukels 
reikalingo kapitalo pasiun- begalo didelį ūpą mūsų 
timui kelių tinkamų spor-: brangioje tėvynėje, kuri 
tininkų į Lietuvos Olimpi- dabar liūdi dėl lenkų žiau- 
jadą šią vasarą. Įžymūs rūmo. Lietuvos visuomenė- 
biznieriai 
gai į pagelbą. Jau atsirado 
keli iš jų, kurie padengs lė
šas keliems sportininkams, 
bet reikia dar daugiau. Ko 
daugiau atsiras tokių biz
nierių, to daugiau sporti
ninkų galėsime pasiųsti 
Lietuvon.

Apart kelionės lėšų, dar
bus ir kitokių išlaidų: Rei-: 
kės įtaisyti tinkamas uni
formas ir kitokias reikme
nis, kurios būtinai reika-! 
lingos sportininkams. Ap-I 
mokėjimui tų išlaidų, yra 
rengiamas didelis išvažia-'sportininkų į Lietuvos O-Įdukterei Onai; P. Opet; M. Rut- 

TT ‘ ‘ -- ■’ P. Ceponienei; R.
Valaitienei; M. Juknevičiūtei; 
A. Solinskaitei; O. Sankaitei;

Zaledonytei; už rėmimą 
įstaigos našlaičių, ir už 
dovanėlę, kurią jos su-

eina šiai sąjun- je susidarys dar didesnis 
atsparumas ir pasiryžimas 
kariauti už brangios tėvy
nės laisvę, nes mūsų bro
liai ir seserys Lietuvoje pa
tys savo akimis pamatys, 
kad mes Amerikos lietu
viai visa širdimi esame su 
jais ir visomis išgalėmis 
drauge su jais iki gyvos 
galvos kariausime už tėvy
nės brangią, sunkiai iška- 
riautą laisvę.

Taigi, begalo svarbu kad 
mes Amerikos lietuviai pa- 
siųstumėm kuodaugiausia

tarpo a. a. J. 
ir V. Sinkevi- 

paliko nuliūdi- 
dukteris ir du

MIRĖ
Šiomis dienomis amžinai išsi

skyrė iš gyvųjų 
Krikštanavičius 
čius. Pastarasis 
me žmoną, tris
sūnu.Palaido ti su Šv. Mišiomis, 
Šv. Marijos kapuose. Lai Visa
galis suteikia jiem Amžiną ra
mybę. T. M.

ELMHURST, PA.
NUOŠIRDUS PADĖKOS 

ŽODIS
Dar kartą Nukryžiuoto Jė

zaus Seselės nori išreikšti šir
dingą padėką sekančioms:

P. Juknevičienei ir jos dukte- 
rei Onai; P. Grimalienei ir jos

vimas Vytauto Parke ir ne
paprastas išleistuvių ban
ketas. Per tuos du paren
gimus, manoma sukelti už
tektinai kapitalo padengi
mui tų išlaidų.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

kauskienei;
Valaitienei;
A. Solinskaitei; 
ir V.

\ mūsų 
didelę 

į teikė.
Šis būrelis veiklių • moterių 

surengia gražius vakarėlius

limpijadą šią vasarą. Mesi 
tą svarbų darbą pasekmin
gai galime atlikti, jeigu 
nors truputį pasidarbuosi
me ir pasiaukosime šiam 
prakilniam tikslui.

Kurie žingeidaujate A-j 
merikos Lietuvių Atleti* 
kos Sąjungos darbuotę, at-, Wilkes Barre, Pa., palinksmina 
silankykite į mūsų susirin- kitus savo namuose ir šiaip su
kimus, kurie yra laikomi renka minėtas dovanėles. Žino- 
kas trečiadienį, Gage Par- ma, kad nelengvas dalykas vyk- 
ko kambary, prie 55-tos irjdinti 
So. Western gatvių.

Mūsų mažai tautai yra 
begalo reikalinga vienybė 
ir nepergalimas tautos at
sparumas prieš visokius 
pasikesintojus ant mūsų 
tautos. Tą atsparumą sus
tiprinsime auklėdami jau
nimą lietuviškoje dvasio
je. Duokime jam progą 
daugiau pažinti savo tėvų 
šalį. Dabar yra gera proga, dėkų ir Joms. Tąja auka netik
tai siųskime kuodaugiau- seneliai džiaugėsi, bet naš- 

i šiai sportininkų į Lietuvos laičiai ir Seselės naudoja. Tiki- 
niimniiarla šin vasara mės> kad visi užganėdinti tąja

I

IR

Olimpijadą šią vasarą.
Dr. J. P. Poška.

NEW BRITAIN, CONN.

pasekmingai panašias 
“parties”, ir Seselės atjausda
mos reikalingą triūsą, įvertina 
darbuotę šių darbščių moterė
lių. Jas ypatingai atsiminsime 
prie Dievo altoriaus ir kartu su 
seneliais ir našlaičiais maldau
sime Joms gausiausio atlygini
mo.

Apturėjusios naudingą dova
nėlę nuo Stella Seamon ir Pet
ronėlės Leveikaitės iš Brook
lyno, norime reikšti nuoširdžią

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO
Balandžio 4, laikytame mėne

siniame susirinkime, aptarta 
daug reikalų LRKMS 38 kp. Ka
dangi dabar eina naujų narių 
vajus, tai įstojimas dykai. Gera 
proga lietuvaitėms katalikėms 
merginoms ir moterims įsirašy
ti į bendrą būrelį po Sąjungos 
vėliava. Malonu pažymėti, kad 
šiame susirinkime prisirašė dvi 
naujos narės, būtent, panelės O- 
na Staskeliūnaitė ir Marijona 
Janušonytė. Naujas nares pers
tatė kuopos veikli pirmininkė, 
panelė J. Janušonytė.

Motinos dienoj ruošiama vaka
rienė su gražia programa, kurią 
paruoš varg. K. Žalnieraitis. Iš
rinkta šeimininkės: ponios O. 
Jenienė, A. Grigutinė, M. Kava
liauskienė. Išrinkta atstovės į 
LRKMS Connecticut apskričio 
suvažiavimą, kuris įvyks bal. 24 

'd., Manchester, Conn.: panelė J. 
Janušonytė, E. Scanlan ir B. 

! Mičiūnienė.
Sveikiname naujas nares ir 

linkime kitoms jaunuolėms pa
sekti jų pavyzdį.

I

“Skriaudų Keliu”. Vai-

VAIDINIMAS

Gegužės 1 d., 7:30 vai. vaka
re Šv. Andriejaus parapijos baž
nytinėje salėje įvyks vaidini
mas
dins Marianapolio Kolegijos 
Studentai. Patartina visiems 
atsilankyti pasižiūrėti ir pasi
klausyti mūsų jaunuolių, gra
žiai išlavintų.

Tuomi prisidėsime prie para
mos, gražios garbingos įstaigos, 
lietuviškos Kolegijos. Tikietai 
platinami. Tad įsigykime.

4 ■> *

dovana, ir kad prašys Dievo 
palaiminimo šioms geros šir
dies rėmėjoms.

Visad dėkingos,
Nukryžiuoto Jėzaus Seserys, 

Elmhurste, Pa.

LOS ANGELES, CAL
Balandžio 3 d. įvyko lie

tuvių masinis susirinkimas 
aptarti Lietuvos reikalus ir 
susidariusią krizę. Pirmi
ninkavo Dr. Julius Biels
kis, daug dirbęs Lietuvai 
kovose dėl nepriklausomy
bės.

Patriotingas kalbas pa
sakė Dr. Julius Bielskis, p. 
Jonas Uždavinys, neseniai 
apsigyvenęs šioje kolonijo
je jaunas darbuotojas, ku
ris tik keli metai kaip iš 
Lietuvos, p. Starkienė, ku
ri lankėsi Lietuvoje ir ten 
pragyveno apie 6 metus, 
p. Laužienė. Kalbų tarpuo
se p. Pranckiūtė, pianu 
skambino p. Rūta Bielsky
tė.

Susirinkimas buvo tvar
kus ir patriotingas. Priim
ta rezoliucija prieš Lenkiją 
ir pasiųsta Jung. Valsty
bių valdžiai, prašant užtar
ti Lietuvą. Rap.

WESTFIELD, MASS

Enjoy RecordsThru Your Radio

Attached easily, (juickly
List Price $14.95!

S«C/Oy

Ši mašina yra specialiai padaryta prijungti 
prie radio ir groti rekordams. Tai naujas ir puikus 
išradimas. Jis išduoda natūralų balsą, tarsi, kad 
muzika ar dainos girdžiamos iš pačių artistų lupų. 
Jį galima įsigyti už labai mažą kainą — $14.95. Nu
sipirkę tikrai nesigailėsite. Ateikite į mūsų krau
tuvę ir įsitikinkite patys, kaip naudinga šį prietai
są turėti.

UNION ELECTRIGAL SUPPLY CO. INC,
92 IIIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas 
Telefonas Liberty 2337

y

LDS. Connecticut Apskričio 
Kuopoms Pranešimas

Pranešu, kad LDS Connecti- 
cut apskričio, pusmetinis suva
žiavimas 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.

Parapijų Chorų Dėmesiui!

Klausimai — Kur Nami
nės Tarnystės (Civil Servi- 
ce) kvotimai laikyti, ir 
kaip galima žinoti kada jie 
reikalauja darbininkų 
tiems darbams?

Atsakymas — Kasmet y- 
ra daug darbų Naminėje 
Tarnystėje prie kurių reik 

j pristatyti daug darbinin
kų. Bet gauti valdišką dar
bą žmogus turi pasekmin
gai išlaikyti kvotimą. Na
minės Tarnystės Komisija 
siunčia pranešimus ūpie 
darbus kiekvienam pačtui 
ir svarbiausiuose paštuose 
per visą šalį tie pranešimai 
iškabinti. Bet galima gauti 
sąrašą darbų iš Civil Ser- 
vice Commission, Wa« 
shingtone, pareikalavimui. 
Taipgi pasiųs aplikacijos 
blankas norintiems imti 
tuos kvotimus. Kurie išlai
ko kvotimus, tai jų vardai 
padėti Civil Service sąraše. 
Kadangi visuomet yra 
daug daugiau žmonių, ku
rie laukia darbų, negu yra 
darbų, tad tie, kurie gauna 
aukščiausius laipsnius, 
gauna paskyrimus.

V
Žmonių prisirinko beveik kė, viena iš pirmųjų šios koloni- 

pilna salė. Visi skirstėsi į Jos lietuvių gyventojų ir viena 
namus patenkinti ir veika-;iš Pirm^ draugijos narių, mo
lo turiniu ir artistu gražiu'tina šešių vaikucni’ kurie dar io turimu ir artistų gražiu Janko mok Scottville, Mich., 
vaidinimu. Kai mergaites ,........J . for._. _. .. . ® , plačiai žinoma seimą tarp lietu-
turejo gana ilgas roles, bet ūkininkų šioje apylinkėje.!

i, mo
tina šešių vaikučių, kurie dar 
lanko mokyklą Scottville, Mich.,

taip jas atmintinai buvo 
išmokę, kad suflioriaus nei 
nereikėjo. Tad gražus so-!
daliečių pavyzdys visiems tiems taip įvyko. Vėlindama ki- 
pasišventimo ir darbštų- tiems geresnių sėkmių, patariu 
mo. Valio mergaitės neap- išsirūpinti sau geresnę apdrau- 
sileiskite ir ateity.

be jokios priežasties buvo iš
braukta iš draugijos.

Taigi, gerbiamieji, gal ir ki-

dą. Dažnai tenka žmogui mai
nyti gyvenimo vietą, bet dėl to 

, nustoti apdraudos yra didelė 
skriauda. Taigi dabar kaip tik 
yra geriausia proga moterims 
ir merginoms prisirašyti prie 
tokių draugijų, kad galėtum ant 
visados būti skaitoma narė vi
soj Amerikoj. Iki birželio 1 d.,

MINSTREL SHOW
Šv. Kazimiero parapijos 

jaunimas nesnaudžia; kuo
met reikia stoti į darbą vi
si kaip vienas dirba, kad 
tik viskas būtų gerai.

Pernai mūsų jaunimas 1938, yra gera proga prisirašy- 
turėjo gražiausi visame ti prie didžiausios ir visiems lie- 
mieste Minstrelį. Šiais me- tuviams ir daugumai svetimtau- 
tais turės taip pat 25 ir 26 čių žinomos organizacijos — A- 
šio mėnesio Šv. Kazimiero merikos Lietuvių Romos Kata- 
Draugijos salėje, William likių Moteni Sąjungos. 
St. ir bus didesnis ir gra
žesnis negu pernai.

Tad kviečiami VISI jauni kuopa. Keliolika kuopų gy- 
ir seni 25 ir 26 šio mėnesio vuoja Chicagoje, Illinois valsty-

Šį draugija turi tris kuopas 
Michigano Valstybėje: Detroite 
54 ir 64 kuopa, Grand Rapids—

ir seni 25 ir 26 šio mėnesio
atvykti pas mus į West- bėję, Pensylvania, New Yorke, 

y " Massachusetts, Connecticut ir
"1 z—* z-* z-x wz^ I z**«^ Y ▼l^z-vz-a zx C.'** Z\VWZVr, 1 rt z%, B 

m. Po vaidinimo bus šokiai, ja turi savo mėnesinį laikraštį.
. apšvietos, 

pašalpos ligoje ir pomirtinės. 
Dėl informacijų prašome kreip
tis į Centrą, Chicago, III. arba 
pas Centro Pirmininkę, Elžbie
tą Paurazienę, 17403 Quincy A- 
ve., Detroit, Mich. arba Mich. 
valstybės direktorę, Julę Medi- 
nienę, 433 W. Margaret St., De
troit, Mich.

Būtų labai naudinga, kad 
moterys ir merginos, gyvenan
čios Maison, Lake, Saginaw 
Counties ir kitas galėtumėte su
organizuoti nors vieną kitą kuo
pą Moterų Sąjungos, kuri daug 
visoms atneštų naudos, nes ši 
organizacija yra katalikiška,

fieldą ir pamatyti tą gra- Massachusetts, Connecticut ir 
žų vaidinimą. Pradžia 8 p. kitose valstybėse, ši organizaci
ni. Po vaidinimo bus šokiai, ja turi savo mėnesinį laikraštį. 
Jau yra paimtas geriausis Turi kelis skyrius: 
orkestras, kurs pritaikins 
šokiuose ir jauniems ir se
niems. B.

Saginaw, Scottville, Custer, 
Ludington, Freesoil, Foun- 

tain ir 1.1. Lietuvėms 
Katalikėms

VAKARĖLIS
Verbų sekmadienį, vaka

re 7:30 Sodaliečių draugi
jos mergaitės vaidino gra
žų veikalą — “Liūrdo Ste
buklas”. Visos mergaitės 
savo roles atliko kopui- 
k i ausiai.

Priklausančiai nariai kelioliką 
metų prie vietinės kataljkiškos 
draugijos teko persikelti, vyrui 
mirus su vaikučiais į kitą mies
tą. Mokėjo 
per dešimtį 
Pasveikus ši 
po $5.00 už 
pašalpos su 
rašo, kad ji yra išbraukta iš 
šios draugijos, bet jeigu grįžtų, 
tai vėl bus priimta. Ši narė (tai 
mano mamytė Uršulė Rakaus
kienė), būdama suspausta var
ge su mažais vaikučiais, neturė
jo progos prisirašyti prie kitų, 
geresnių pašelpinių draugijų 
Detroite. Dabar jau ji sena ir 
prie kitų draugijų negali prisi
rašyti. Ši draugijėlė ją atstūmė. 
Kaip matote, ar tai ne skriau
da? Kaip žmogus gali jaustis? 
Asmuo su stipria sąžine ir pla
čiai žiūrinti, priversta sakyti: 
“Atleiskit, nes jie nežino ką 
daro”. Ši narė, būdama katali-

I
po 25c. mėnesinių
metų. Ji susirgo, lietuvišką - amerikoniška orga- 
draugija prisiuntė.......................
kiekvieną savaitę
laiškeliu, kuriame

• Į

nizacija, kuri turi daug naudin
gų tikslų.

Ona (Rakauskaitė) Yurgutis, 
54 Kuopos Korespondentė.

v.

Šią vasarą, Chicagoj į- 
vyks ALRK Parapijų Cho
rų Sąjungos pirmutinis' 
Seimas, kartu su Vargoni
ninkų Sąjungos Seimu. 
Liepos 10 dieną paimta 
Sunset Park ir Seimai bus 
atidaryti su didele DAINŲ 
ŠVENTE, dalyvaujant 
1000 dainininkų.

kur\e J^ra J" berniukas labai įsigeidė 
vieno sekmadienio rytą ei
ti į bažnyčią. Motina neno-

Berniukas Nujautė Savo 
Mirtį?

Viename Čekoslovakijos 
bažnytkaimyje vieno mū
rininko 16 metų amžiaus

siregistravę į Chorų Są
jungą, prašome nelauka il
giau ir siųsti savo registrą- rėjo jo išleisti. Norėjo, kad 
ei jos mokestį $1.00, pazy- 
mėdami choro vardą, val
dybą, vedėją ir narių skait- i 
lių. Adresas:

“Muzikos Žinios”, 
1702 N. Wolcott Avė.

Chicago, III.
Nik. Kūlys.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ ,
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Lietuvos Vyčiai 
Naujos Anglijos Apskričio
Lietuvos Vyčių Naujos 

Anglijos Apskričio metinis 
suvažiavimas įyks sekma
dienį, balandžio 24 d. 1938 
metais, Šv. Pranciškaus 
parapijos svetainėje, Brad- 
ford Street, Lawrence, Ma
ssachusetts, 1:30 valandą 
po pietų.

Širdingai kviečiame vi
sus dvasios vadus, profe-

I

jis pirma padėtų jai su
tvarkyti kambarius. Ta
čiau sūnaus užsispyrusiai 
prašoma, galop net mal
daute maudaujama, išlei
do jį. Išeidamas sūnus ne
paprastai meiliai pabučia
vo motiną. Tik išėjęs iš na
mų, tuoj vėl sugrįžo ir dar 
kartą nepaprastai meiliai 
pabučiavo motiną. Išėjęs 
antrą kartą, ir vėl apsisu
kęs sugrįžo ir jau trečią 
kartą taip meiliai ir karš
tai bučiavo motiną, tar
tum amžinai atsisveikin
damas. Ir tikrai, deja, tre
čią kartą išėjęs iš namų 
pakeliui į bažnyčią pateko 
po automobiliu, kuris jį 
taip sulamdė, kad vargšas, 
neatgavęs sąmonės, po ke
lių valandų mirė. Argi čia 
būtų berniuko nujausta 
mirtis pati jį į savo nasrus 
traukte traukusi?

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavemus ar restauranus visuomet pra

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

< I
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Lietuvių Religinės Atstovybes
Šventoje Žemėje Reikalu

. Prieš keletą metų buvo 
kilęs sumanymas įsteigti 
Šventoje Žemėje lietuvių 
religinę atstoybę. Buvo 
manoma Jeruzolimoje pas
tatyti namą, jame apgy
vendinti lietuvaites sese
rys, kurios atstovautų te
nai lietuvių tautą, ir duotų 
prieglaudą lietuviams mal
dininkams, atvykstan
tiems į Šv. Žemę. Tas su
manymas buvo iškeltas 
Kunigų Vienybės ir R. K. 
Federacijos Seimuose. Mi
nėti Seimai patiektą suma
nymą nuolankiai priėmė ir 
pavedė man vykdyti. Tam 

■ sumanymui karštai prita
rė daugelis žymių katalikų 
darbuotojų kaip Ameriko
je, taip lygiai ir Lietuvoje, 
tarpe kurių ir J. E. Vysku
pas T. Matulionis.

Pradėjęs sumanytąjįj 
darbą, radau entuziastin
gą pritarimą bei paramą 
plačiosios Amerikos lietu
vių visuomenės. Į trumpą 
laiką aplankęs tik dalį A- 
merikos lietuvių kolonijų 
surinkau virš $3,000.00.

Perspektivos tikrai buvo 
džiuginančios. Deja, reali
zuojant tą sumanymą pra
dėjo aiškėti kai kurios pir
miau nenumatytos ir nepa
lankios aplinkybės, svar
biausiai kurių vietinės Pa
lestinos Valdžios suvaržy
mas immigracijos, reika
laujant nuo įvažiuojančių 
tenai gyventi žymios pini
gų sumos. Tad, esant de
presijai, pradėta abejoti 
ar tuos reikalavimus bebus 
galima išpildyti?

Susidėjus šioms nepa- j 
lankioms aplinkybėms, ki- 
la klausimas ar bėra pras
mės pradėtąjį lėšų kėlimo į 
vajų tęsti. Pasitaręs ir su i 
J. E. Vysk. T. Matulioniu,! 
ir daugeliu kitų asmenų,! 
nutarta nuo sumanymo at
sisakyti.

Atsisakius nuo to suma
nymo, kilo klausimas ką gi 
daryti su surinktomis lė
šomis? Čia vėl atėjo mintis 
ar tuos pinigus nepavest,! 
kitam, lygiai kilniam tiks
lui, būtent, įvedimui Lietu
voje Amžinos Adoracijos 
Švenčiausiojo Sakramen
to. Tai reiškia, kad vienoje 
bažnyčioje būtų nuolati
niai išstatytas Švenčiau- 
sis Sakramentas ir per vi
sas dienas ir naktis ado
ruojamas, taip kaip ir vi
suose kraštuose jau nuo 
seniai yra įvesta. Šiai min
čiai karštai pritaria ir J. 
E. Vyskupas Matulionis. 
Jo Ekscelencija rašo “1938

Keliaukite j Lietuva
HOLLAND-AMERIGA

LINE

Th« Flajship S.S. Stetenda*

I’ntogfis, greiti ir švarūs laivai. Į 
Lietuvą važiuojant labai paranku 
yra važiuoti šia linija.

Laivai išplaukia iš New Yorko 
1938 m.: 

fcOTTERDAM ........... Balandžio 9
VOLENDAM ___  Balandžio 23
STATENDAM ___  Balandžio 26
VEENDAM ........... .... Gegužfts 7
NEW AMSTERDAM Gegužės 21 
VOLENDAM ............... Gegužės 28
Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsą autorizuotas a- 

gentus arba į » .
HOLLAND-AMERICA LINE
...Artimiausią J. A. V. Ofisą

i

metai yra Lietuvoje dau
gelio jubiliejų metai: 550 
m., nuo įvedimo krikščio
nybės Lietuvoje, 325 m., 
nuo Dievo Motinos apsi
reiškimo Šiluvoje, 20 m., 
nuo Lietuvos Nepriklauso
mybės. Visi paminėti jubi
liejai norima tinkamai ap
vaikščioti ir kuo nors pa-l 
žymėti. Mums katalikams 
didžiausis ir brangiausis, 
be abejo, yra krikščionybės! 
įvedimo jubiliejus. Mes ka
talikai neturėtumėm pasi
tenkinti vien tik paskaito
mis ir pamaldomis bažny
čiose ir salėse, bet reiktų 
tą istorinį ir brangų mums 
katalikams įvykį kokiu 
nors būdu savaip pažymėti 
ir įamžinti. Vienas tokių 
būdų numatyta įvesti pir-l 
imąją Lietuvoje Amžinąją; 
į Švenčiausiojo Sakramento 
Adoraciją, kaip padėką 
Viešpačiui Jėzui už suteik-! 
tą Lietuvai krikšto ir Ne
priklausomybės atgavimo 
malonės, kaipo ekspiaciją 
mūsų tautos klaidas ir kad 
išmelsti Lietuvai gražią a- 
teitį. Tam tikslui numaty
ta panaudoti Šv. Mykalo- 
jaus, Seserų Benediktinių 
bažnyčia, viena iš senes
niųjų Kauno bažnyčių ir 
styliaus atžvilgiu labai į- 
domi. J. E. Metropolito J. 
Skvireckio pritarimas, su
tikimas ir palaiminimas 

i jau gautas. Prieš prade- 
siant Amžinąją Adoraciją 
būtinai reikia padaryti ka
pitalinį bažnyčios remon
tą. Kadangi susidarė be-; 
veik nenugalimos kliūtys i 
įrengimui maldos namo 
Jeruzalėje, aš pilnai pri
tarčiau, jeigu ir aukotojai 
sutiktų, surinktas aukas 
panaudoti tinkamam įren
gimui bažnyčios, manau, 
kad įvedimas Amžinos A- 
doracijos būtų gražiausiu 
paminkslu ir įrodymu mū
sų tautos dėkingumo ir 
meilės Išganytojui”.

Tai minčiai lygiai prita
ria Kunigų Vienybė. Turė
damas šiuos svarbius užgi

mimus to sumanymo, krei
piaus į kai kuriuos auka
vusius. Nuo jų visų gavau 
ne tik pilną pritarimą, bet 
net kai kurie tam tikslui 
pažadėjo duoti didesnes 
aukas.

Taigi padrąsintas tais 
užgirimais, galutinai yra 
nusistatyta visas lėšas, su
rinktas lietuvių religinei 
atstovybei prie Šv. žemės 
įsteigimui, pavesti Amži
nosios Adoracijos įvedi
mui Lietuvoje. Kadangi 
negaliu pas visus aukoto
jus kreiptis atskirai as
meniškai, pareiškiu, kad 
jeigu kas nesutiktų savo, 
aukotus pinigus pavesti 
Amžinosios Adoracijos 
Lietuvoje įvedimui, savo 
auką iki gegužės 10 d. šių 
metų gali atsiimti iš Iždo 
Globėjo, Kun. Linkaus, 
12259 Emerald Avenue, 
Chicago, III. Jeigu iki tam 
laikui nebus to padaryta, 
tai bus ženklas sutikimo, 
tada visi pinigai bus per
siųsti J. E. Vysk. T. Matu- 

, lioniui į Lietuvą vykdymui 
į to projekto

Kun. D. Mikšys

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street
BALTIMORE, MD.

-
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LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

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

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

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

GEGUŽĖS-MAY 22 D., “- - - - - - - - - - -
Cunard Linijos laivu 
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

i

KO

rinti. Pasirodė, kad tai ga
lima ir V. pralaimėjo arklį.

Linai Ant Laukų
Sudargas. Apylinkės lau

kuose ligi šiol matyti daug 
žiemojusių paklotų linų, 
kurie visai supuvę. Ūkinin-

kyti uždarytus ir užrakin
tus.

§ 3. Nusižengusius šiam 
įsakymui bausiu pinigine 
bauda iki 5000 litų arba iki 
3 mėn. kalėjimo.

§ 4. Už priešinimąsi pili- 
ei jai ir pavartojimą prieš 
ją smurto bus baudžiama

AUllC V10CU OUUUVę. U1Y111111- į - - .
kai juos veža namo ir nau-ikar0 lauko teismo.
- - - - • - Pulkininkas Bobelis,

i E. Kauno karo komento p. 
j Kaunas, 1938 m. kovo 22 d.
< f1
i

I

doja pakratams. Pernai ū- 
kininkai iš linų turėjo daug 
nuostolių.

RASEINIAI
Negauna Pilietybės

Atsiranda nusiskun- 
džiančių, kad be pagrindo; 
skaitoma svetįpišaliais. į 
Pavz., viena moteris nuo 
mažens nebuvusi išvykusi 
iš Lietuvos, o dabar turi 
mokėti svetimšaliams ski
riamą mokestį.

Studentai Duoda Vienybės 
Pavyzdį

Palaidojo Knygnešį
Sangrūda, Seinų ap. Šio

mis dienomis čia palaido
tas knygnešys ūkininkas 
V. Markevičius 72 metų. 
Jo į amžinastį palydėti pri
sirinko pilna bažnyčia 
žmonių ir kaimyn. parap. 
du svečiai kunigai.

Laidotuvės buvo labai iš
kilmingos, atsisveikinimo 
pamokslą pasakė kleb. 
kun. Tumosa.

Tai jau antrą knygnešį 
priglaudė Sangrūdų kapai, 
pirmas buvo a. a. Povilas 
Kupstas, miręs 1936 m.

I

Kauno Komendanto įsaky
mas Piliečiams

Kaunas — Kovo 23 d. su
sirinko naujai išrinktoji 
studentų atstovybė pirmo 
posėdžio. Jį pradėjo uni
versiteto profesorius Ant. 
Purenąs, linkėdamas sklan 
daus ir sėkmingo darbo. 
Po to kalbą pasakė rekto
rius prof. M. Roemeris.

Išrinktas toks studentų 
atstovybės prezidiumas: 
pirmininkas, Juozas Linke
vičius (ateit.), vicepirmi
ninkas — V. Abraitis (neo- 
lithuanas), I-asis sekreto
rius — J. Zdanavičius 
(Prez. Sambūrio atstovas), 
II-asis sekretorius — Br. 
Mickevičius (korp. “Ra
movės” atstovas) ir iždi
ninkas— St. Kairys (skau
tų atstovas).

į revizijos komisiją iš
rinkti V. Ilgevičius, M. 
Kriaučiūnas ir A. Rimas. 
Be to, išrinkta užsienių ko
misija iš A. Cibo, Bagdo-r 
navičiaus ir A. Nasvyty
tės. Atstovybės organai 
pradės veikti, kai bus pa
tvirtinti rektoriaus.

į kovo 27 d. Taline SELL 
centrinio biuro posėdį bu- 
vo deleguoti Br. Mickevi
čius ir J. Linkevičius. Po
sėdis praėjo sklandžiai.

I

Lietuvos krizei užėjus, 
kovo 22 d. š. m., Kauno 
miesto ir apskrities karo 
komendantas išleido se
kantį įsakymą No. 21:

i “Paskutiniųjų dienų įvy
kiai reikalauja iš visų pi-i 
liečiu ypatingos rimties, 
susiklausymo ir drausmės. į 

“Kad neįvyktų įvairių! 
neatsakingų asmenų išsi
šokimų, remdamasis Ypa
tingu Valstybės Apsaugos 
Įstatų § 9, kartotinai skel
biu šį įsakymą: Draudžiu: 
1 § 1. Be mano sutikimo ei
senas, demonstracijas ir 
susibūrimus gatvėse, aikš
tėse ir kitose viešosiose 
vietose; policija bet kurio
je vietoje ir kiekvienu me
tu gali sustabdyti judėji
mą ar uždrausti pasilikti 
gatvėje net ir atskiriems 
žmonėms. 2. Skleisti žo
džiu kurstančius prieš e- 
sančią Lietuvos Vyriausy-į 
bę, kariuomenę ir jos vado
vybę gandus, bei kurstyti 
vieną visuomenės dalį 
prieš kitą.

§ 2. Visiems Kauno mies
to namų savininkams nuo 
21 ligi 5 vai. ryto kiemų! 
vartai ir varteliai bei na-! 
mų viešojo įėjimo duris lai-'

Kraštui blaivinti griebtis 
j šių priemonių:

1. Moterų Dr-jos skyriuo- 
j se per paskaitas daugiau 
i kelti blaivinimo idėjas.

2. Prašyti vyriausybę iš
leisti įstatymą, kad pusė 
vyro uždarbio būtų išmo
kama žmonoms šeimai iš-

Atstovės prašo Seimą su- laikyti, 
drausti šeimų griovikus 
šalinant įvairius persisky- 
rėlius ir susimetėlius iš at
sakingų pareigų, o ypač iš

, nes to
kiose vietose būdami jiei 
piktina visuomenę, o ypač’ 
mokyklinį jaunimą. Nus
kriaustiems šeimos na
riams globoti prašo išleisti 
įstatymą, o visas katalikiš
kas mokyklas remti mate- 
rijaliai ir moraliai.

VI
Konferencija kreipia vy

riausybės ir visuomenės 
dėmesį, prašydama suteik
ti pagalbos motinai ir vai-

NORI LIETUVOS 
MOTERYS

L. K. Moterų Dr-ja savo 
jubiliejinėje konferencijo
je priėmė tokias rezoliuci
jas ir nutarimus:

I
J. E. Valstybės Preziden

tui, J E. Ministeriui Pirmi-

Nenorėjo Grįžti į Lenkų
Pusę

gių katechetėms rengti. 
V

j

------- , ----------- ---------------------- ------------------ -------------- ---------------r---------------------O'Z? - 

ninkui, Ponui Kariuomenės i auklėto jų pareigų, 
Vadui pasiuntė raštą, ku- ------
riame pareiškia, kad giliai 
sielojasi mūsų valstybės ir 
tautos reikalais, yra pasi- 
ryžusios tėvynės laisvei 
apginti kad ir didžiausių 
aukų nepagailėti,

(Lietuvos vyriausybės 
cenzorius šios rezoliucijos 
užbaigą nubraukė. Ji buvo 
‘pavojinga’ tautininkams).n
RELIGINIU ATŽVILGIU i. ? ... ......kui jų sunkioje bukleje ir 

Konferencija nutarė: Vi-'siūlo:
suose skyriuose platinti y-! 1. Suteikti nemokamą
patingą pamaldumą į Die-'gimdymo pagalbą kaimo 
viškąją Jėzaus Širdį, at-, moterims, 
kreipti ypatingą dėmesį į j 2. Įsteigti 
jaunuomenės religinį auk
lėjimą.

III
Lietuvių Katalikų Mote

rų Draugijos Jubiliejinė 
Konferencija, įvykusi š. 
m. kovo mėn. 20—22 d., at
stovaujanti 40,000 organi
zuotų moterų, prašo sunor- 
muoti Valstybės ir Bažny
čios santykius pagal kon
kordato nuostatus ir pada
ryti žygių, kad Šv. Tėvo 
nuncijus gyventų Lietuvo
je.

IV
J. E. Ark. Metropolitui 

adresuotame rašte, konfe
rencija prašo atkreipti 
dvasininkų dėmesį į prieš
mokyklinio a. vaikų religi
nį auklėjimą, rengiant tė
vams katechizacijos' kur
sus ir prašo padaryti žy-

3. Mirusių minėjimus ir 
šeimynines šventes rengti 
tik blaivias.

4. Gaminti ir propoguoti 
bealkohilinių gėrimų — 
vaisių sulčių gamybą.

5. Boikotuoti “samcgon- 
ščikus” ir neleisti steigti 
naujų smuklių ir esamą 
skaičių kiek galima suma
žinti. i

I

skrajojamas 
motinos ir vaiko higienos 
parodas.

3. Prašyti savivaldybes 
skirti lėšų motinos ir vaiko 
sveikatos reikalams.

4. Prašyti Švietimo Mi
nisteriją įvesti privalomą 
motinos ir vaiko higienos 
kursą aukštesniosiose mo
kyklose ir papildomus šei
mai pasiruošimo kursus 
pradžios, vidurinėse ir 
aukštesnėse mokyklose 
mergaitėms ir berniukams.

Kad būtų šalinami iš vie
šojo gyvenimo dorovei pa
vojingi akstinai: vasarvie
tės ir paplūdimiai būtų pa
vyzdingai tvarkomi, prisi
laikant dorovės dėsnių. 2. 
Kad ne tik įstatymu bet ir 
gyvenime nebūtų toleruo
jamos žmonių tvirkinimo 
įstaigos.

VIII
Konferencija įpareigoja 

Centro Valdybą:
1. Išrūpinti radiofone 

moterų švietimo reikalams 
valandėlę, kuri būtų taiko
ma tiek miesto, tiek kaimo 
liaudies moterims.

2. Pravesti steigimą jau
nų t. y. tokių motinų rate
lių prie skyrių, kurios dar 
turi mažus vaikus ir tiems 
rateliams išdirbti konkre
čią programą, duoti prak
tiškos medžiagos per spau-i 
dą.

3. Daryti žygių, kad būtų 
atpigintas cukrus, kuris 
taip reikalingas vaikams.

4. Pravesti priešcheminės 
apsaugos ir sanitarinio pa
siruošimo vajų.

Gyvenąs už administra
cijos linijos lenkų pusėje 
Stasys Karpavičius nepri
klausomoje Lietuvoje bu
vo nubaustas 10 metų ka
lėti už čia padarytą nusi
kaltimą — žmogžudystę. 
Atlikęs bausmę buvo siun
čiamas į lenkų pusę, nes- 
jis yra Lenkijos pilietis. 
Tačiau nuo administraci
jos linijos slaptai grįžo at
gal, kažin kuriuo būdu pa
grobė kito žmogaus pasą 
ir vadindamasis to žmo-- 
gaus pavarde gyveno. Bet- 
policija išaiškino, kad Kar
pavičius turi svetimą pa-; 
vardę, jį suėmė, o Apylin-; 
kės Teismas nubaudė 2 sa-; 
vaitėmis kalėjimo. Atli
kus bausmę Karpavičius 
vėl bus ištremtas į lenkų; 
pusę.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
tai verti skaitytojų paramos, 

i Visi skelbkitės “r>arbininke”.

* * >
i

Lažybose Prakišo Arklį
Tytuvėnai. Pabrikų kai 

mo gyv. V. susiginčijo su 
M. apie audimą. M. sakė, 
kad gali, ir jis matęs au- 
džiant siaurose staklėse 
platų dvilinką audeklą, V. 
ginčijo, kad taip negali bū
ti ir sukirto lažybas. V. 
statė arklį, o M. dviratį. 
Prie liudininkų susitarę 
nuėjo pas audėjas patik-

i

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivu Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę j Kau.ią.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
• DEUTSCHLAND 

RG • NEWYORK 
Patogus geležinkeliais susisiekimas iŠ Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbfsime jums išgauti svečių ir 
immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietini agentą arba
252 Boylston St., Boston, Mass.

HAMBURG-AMERICAN L1NB 
NORTH GEBMAN LLOTD
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Lietuvos Persiorganizavusi Vyriausybe
Aušros Vartų Parapija

(Pradžia tilpo Velykinia
me numeryje) 

Ordinas Ir Jo Vertė
Ką reiškia tas ordinas ir 

ar p. Čižauskas yra jo ver
tas; negalėčiau išspręsti, 
bet svarbiausia reikšmė, 
kad p. J. Čižausko darbai 
yra žinomi net Lietuvoje 
ir ten jis už savo darbus 
yra įvertintas. Ponas J. Či
žauskas nėra koks politi
kas, ne rėksnys kalbėtojas, 
bet nuoširdžiai mylintis 
Lietuvą žmogus ir visą sa
vo gyvenimą muzika, dai
na keliantis ir palaikantis 
lietuvybę Amerikoje. Jau 
netoli 30 metų kaip p. Či
žauskas darbuojasi Ameri
koje lietuvių tarpe. Kiek 
kartų jis buvo nesupras
tas, jam neužjausta, bet 
visvien jis kala tą lietuviš
ką dainelę ir vienybę. Daug 
yra muzikų, kurie skiepyja! 
tas dainas, bet ar daug yra 
tokių, kurie supranta tą 
dainą ir moką ją įskiepyti?

Ponas J. Čižauskas yra 
vienas iš tų mažai esančių, 
kurie supranta dainą, su
pranta dainos dvasią, pa
gauna lietuvio dvasią, pa
taiko ir kelia gražią lietu
višką muziką lietuviška 
dvasią. Čia Aušros Vartų 
parapijoje perėjo jau kele
tas vargonininkų. Visi dai
navo, dainas mokino, cho
rus vedė. Vieni geriau, ki
ti blogiau, bet visi lygiai 
tampė tas dainas, dainavo, 
savo energiją klojo. Šian-i 
dien tas pats choras kaip 
dainuoja, tai už širdies į 
tveria, žmogus nuo sėdy
nės lyg kyli, kur tai skra
joji po Lietuvos darželius,: 
ežerėlius, upelius. Pačių! 
choristų kaip žiūri tik akys 
žvilga, matyt žino ir su
pranta ką daro.

Štai Lietuvos nepriklau
somybės šventės progra
moje sustojo greta du cho
ru: Aušrelės p. Dirvelio 
vedamas ir Aušros Vartų 
p. Čižausko vedamas. Po
nas Dirvelė jau seniai diri
guoja Aušrelės chorą. Na 
gi diriguoja, lyg kalvis su 
kūju į priekalą, cvankalai, 
cvankalai, cvankalai... Tei
sybė ir išeina cvankalai, 
Rėkimas, ne dainavimas, 
jokio jausmo, jokios inter
pretacijos. Kaip kalvis at

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

kalė ir viskas. Stojo Auš
ros Vartų choras, mostelė
jo p. Čižauskas, ir nušvito 
lietuviška daina, pakilo 
lietuvio dvasia. Visai kas 
kita. Ir tas jaunimas ma
tai, kad jis naudą turi, jau
čia ką daro.

Paimkime vėl bažnytinę 
muziką. Šiandien į Aušros 
Vartų bažnyčią specialiai 
ateina per sumą svetim
taučiai ir net nekatalikai 
pasiklausyti tikros bažny
tinės muzikos, giedojimo. 
O mūsų žmonėms dabar su
mos neperilgos, nenubo- 
džios, mėgsta jose daly
vauti, nes gražus giedoji
mas kelia jų širdis prie 
Dievo. Dabar parapijoje 
suglauskime dar vaidini
mus, teatrėlius, vakarėlius, 
kurie neapseina be p. Či
žausko, jis visur savo ran
ką prideda, niekad rodos 
nenuilsta ir viskas išeina 
gerai. Žmonėms patinka. 
Taigi viską suėmus į krū
vą, p. J. Čižauskas yra ne
nuilstantis lietuvybės gai
vintojas Amerikoje.

Minstrel Show
Trumpoje ateityje, gegu

žės 11 dieną, rengiamas 
Aušros Vartų parapijos 
metinis Minstrel Show. 
Choras padidintas iki 150 
narių. Vadovauja p. Čižau
skas. Pasirengimas eina 
visu smarkumu. Ponas J. 
Čižauskas niekad neina 
niekur nepasirengęs, užtai 
malonu jo koncertuose ir 
vakarėliuose dalyvauti. 
Numatoma taigi, kad ir šis 
Minstrel Show bus parapi
jos istorijoje žymiausis. 
Pagyvensime, pamatysi
me.

KLEBONO JUBILIEJUS
Šiais metais mūsų klebo

nui kun. K. A. Vasiui, lie
pos 14 dieną, sueina lygiai 
50 metų amžiaus ir, liepos 
16 dieną, sidabrinis jubilie
jus 25 metų kunigystės. 
Kaip pats klebonas yra pa
reiškęs, jis pasiryžęs šiais 
metais ypatingu būdu Die
vui padėkoti už suteiktas 
malones ir pasimelsti už 
visus, kuriems bėgyje 25 
metų vadovavo. Už tai ren
giasi gegužės 4 dieną laivu 
Normandie išvykti į Euro
pą. Jo pasiryžimu yra ap
lankyti Liurdą, Romą ir

PHONE
So. Boston 

2271

Užsienių reikalų ministro einąs pa
reigas Stasys Lozoraitis

Krašto apsaugos minis
tro einąs pareigas kariuo
menės vadas brig. gen. 

Stasys Raštikis.

Žemes ūkio ministras Juozas 
Tūbelis

Švietimo ministras prof. 
Juozas Tonkūnas

Vidaus reikalų ministras 
pik. Silvestras Leonas

Susisiekimo ministras inž. 
Jokūbas Stanišauskis

Teisingumo ministras 
Boleslovas Masiulis.

tose šventovėse atlaikyti 
padėkonės šventas mišias. 
Dalyvauti pasauliniame 
Eucharistiniame kongrese; 
aplankyti visas Lietuvos 
Panelės švenčiausios ste
buklingąsias vietas, kaip 
tai: Vilniaus Aušros Var
tus, Šilavą, Kalvariją ir ki
tas vietas ir ten atlaikyti 
Šv. Mišias.

Kun. K. A. Vasys daug 
nuveikė Aušros Vartų pa
rapijai. Tiesiog pastatė ją 
ant kojų. Ir kas žin kas 
būtų buvę, jei jis čia būtų 
neatėjęs. Šiandien toji pa
rapija didžiuojasi savo 
bažnyčia, sale, organizaci
jomis ir visa parapijos 
nuotaika. Čia visa parapi
ja dvasiniai aukštai stovi, 
o lietuvybė žydėte žydi. Ki
tose parapijose jau reika
linga anglų kalba, o čia vi
si lietuviai. Bet užtai kun. 
K. A. Vasys į tuos kelis 
metus pražilo, veide raukš
lės pasirodė. Aušriečiai, jei 
norite savo klebono dar
bais dar ilgiau naudotis ir 
sveiku matyti, išleiskite 
garbingai ir greitai pailsė
ti, sustiprėti. Ir tai išvažia
vęs šventose vietose žada 
už jus melstis.

Taigi Aušros Vartų pa
rapijos veikimą, svarstant, 
kokia tai čia pajėga tikėji
mui ir lietuvybei išlaikyti, 
reikia tik stebėtis kur tų

laisvamanėlių protas, ar, 
geriau sakant, kur tų žmo
nių protas dėtis prie lais
vamanių, atskilti nuo ka
mieno ir žūti. Juk tai nyk
štukai. Ir kam būti nykš
tukais, kuomet gali būti 
didvyriais. Veikti prie ka
talikų, ugdyti tikėjimą ir, politikoje. Tai patvirtina 
lietuvybę. Ypatingai ste- ir toji aplinkybė, kad Mi- 
biuosi iš čia keletą jaunuo- nisterių Kabinete ir toliau 
lių tik ką atvykusių iš Lie-; tebedalyvauja buvęs mi- 
tuvos.
gimnaziją, kits porą klasių 
išvaikščiojęs, “kriaučys- 
tos” išsimokinęs, ir tuoj 
dedasi prie laisvamanių, 
gal didvyriais tapsę. Tuš
čios puikybės galvelė iš- 
kvaršinta, Lietuvos tauti
ninkų raugu užraukta ne
mato, kur rimtas, kilnus 
darbas eina, kur didvyriš-M 
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ka nauda lietuvybei eina,;nė Garb. K. ir Garb. j. n.

Viens matęs biskį, nisteris pirmininkas Juo-! 
' ’ ' ’ ” ’ ' zas Tūbelis, kuriam reika-

ilingas ilgesnis laikas svei
katai pataisyti. Momento 

i svarbumas visiems su
prantamas. Jis diktuoja ir 
artimiausius naujo Minis
terių Kabineto uždavi
nius.”

Taigi pasakoriaus Kry
lovo pastabą, kurią primi-

ir tampa nykštukais, nykš
tukišką darbą dirba. Vyrai 
būkite vyrais. Būkite žmo
nėmis ir dirbkite su žmonė
mis prakilnų tautai darbą.

A. Spurgis.

•$v. Kazimiero Parapija
MARGUČIŲ BALIUS

Rengia LRKSA 41 kuopa, ba
landžio 19 dieną, 6 vai. vakare, 
Šv. Kazimiero par. salėje. Visi 
nariai ir narės, taipgi svečiai 
šiame parengime malonėsite da
lyvauti. Prie to bus duodamos 
dovanos —

1 — Kas turės gražiausi mar
gutį; 2 — Kas turės drūčiausį; 
3 — Kieno toliausia nusiris.

Įžanga 25 centai visiems.
Todėliai malonėsite dalyvauti 

skaitlingai ir linksmai - lietu
viškai praleisti Velykų šventes. 
Prie to gaspadinės pavaišins 
skaniais valgiais.

Kviečia RENGĖJAI.

Ministras pirmininkas Vladas Mironas

Lietuvos vyriausybės o- 
ficiozas “L. A.” No. 136, š. 
m. rašo: “Vyriausybės po
litikoje principinių pakeiti
mų nėra. Personaliniai pa
sikeitimai Ministerių Ka
bineto sudėtyje nereiškia 
principinių pasikeitimų jo

savo straipsniuose apie 
Lietuvos vyriausybės per
siorganizavimą, “L. A.”
būtinai iššaukia pakartoti, 
būtent: “O jūs ponai, kaip 
nesėsit — muzikais būt ne
galėsit”.

Lietuvos vyriausybės 
persiorganiazvimas yra 
tik akių muilinimas. Tas 
pats ministerių pirminin
kas Juozas Tūbelis “dik
tuoja ir artimiausius nau
jo Ministerių Kabineto už
davinius”. O tas p. Tūbe
lio diktavimas davė progą 
Lenkijai priversti Lietuvą 
jai nusilenkti. Kas gali už
tikrinti, kad p. Juozo Tū
belio diktavimas neprivers 
Lietuvos sudaryti uniją su 
Lenkija? Lenkai to siekia.

Jeigu Lietuvos preziden
tas Smetona tikrai trokšta 
mūsų tautos vieningumo, 

nori apsaugoti Lietuvą nuo 
unijos su Lenkija, tai jis; 
turėtų tuojau sudaryti j 
naują koalicijinį ministe-| 
rių kabinetą, į kurį įeitų ne Į 
tik Tautininkų Sąjungos • 
nariai, bet visų Sąjungų,, 
srovių ir tautoje turinčių 
pasitikėjimo atstovai - va
dai, nes dabartinis kabine
tas, kaip ir buvęs neturi ir 
negali tikėtis tautos pasiti
kėjimo. Tiesa, tauta pasi
rodė vieninga krizės metu
prieš išorinį priešą. Taip irj Gegužės 15 d. šv. Petro par. 
turi būti. Bet lai prez. Sme- pobažnytinėje salėje, ant 5-tos 
tona tuo vieningumu krizės gatvės, So. Boston, Mass. įvyks 
metu nesiremia, kad ji y- Pilnųjų Blaivininkų metinis su- 
ra vieninga ir Lietuvos vy- važiavimas. Suvažiavimas prasi- 
riausybės atžvilgiu. Ne. dės 11 vai. šv. mišiomis. Posėdis 
Visa tauta, išskyrus kai- prasidės 1 vai. po pietų. Prašo- 
kurius tautininkus ( nes ir me visų blaivininkų skaitlingai 
jie Lietuvos krizės mo
mentu susiskaldę), reika
lauja vyriausybės persior
ganizavimo, o ne “persior
ganizavimo”. Mes nurim

BATCHELDER WHITTEMORE COAL CO. \

We Recommend 
and 

Guarantee

Atodem 
ttOMES

Finansų ministras Julius 
Indrišiūnas

sime tik tada, kada prie 
valstybės vairo bus pa
kviesti mūsų tautos įžy
miausi vadai, patriotai.

Pilnųjų Blaivininkų Metinis 
Suvažiavimas

dalyvauti.
ir Apskričio Valdyba. 

Kun, P. Virmauskis, 
Dvasios Vadas 

A. Zaveckas, Pirm.
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