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Po trumpos,

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudas, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Kaunas
bet sunkios širdies ligos! 
mirė Mykoliškių klebonas, ■ 
kun. J. Paulavičius.

Velionis buvo vienas iš 
tų kunigų, kurie grįžo iš 
Sovietų kalėjimo 1933 me
tais. Jis gimęs 1872 metais 
Pandėlio parapijoj. Mokė
si Jelgavos gimnazijoje, 
kunigų sem. Petrapily. Bu-' 
vo nuteistas mirti, bet 
mirties bausmė buvo pa
keista 10 metų koncentra
cijos stovykla.

Grįžo į Lietuvą nu kal
kintas bolševikų.

Laidotuvėse dalyvavo' 
velionies draugai tremti
niai iš Rusijos su J. E. 
vysk. Matulioniu priešaky.

LENKAI BUVO PRIVERSTI 
GAIRES ATSTATYTI
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(Lietuvos Pasiuntinybės 
Žinios)
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Rašo P. G.

Coach 
šiemet 

busų

Chicago Motor 
Co. skelbia, kad 
per sausio mėnesį 
pasažierių turėjo 23 nuoš. 
daugiau, negu pernai per 
tą pat mėnesį.

Amerikos plieno pramo
nė sidėja nuolatai. Dabar 
plieno dirbtuvėse darbai 
eina veik 80 nuoš. jų gali
mumo. Plieno korporacija 
vien Homerstead, Pa. nau
jiems pastatams ir senųjų 
pastatų modernizavimui 
paskyrė 60 milijonų dole
rių.

KUN. J. J. VINCIUS, 
Šv. Marijos Nek. Prasidė-i 
jimo parapijos ,E. St. Lo- 

iuis, III.) klebonas gruodžio 
mėn. pereitais metais iš
vyko į Tarptautinį Eucha
ristinį Kongresą, kuris Į- 
vyko vasario 3 — 7 d.d. š. 
m., Maniloje, Philipinuose. 
Iš San Francisco kun. J. 
J. Vincius išvyko laivu 
“Tatsuta Maru”. Tuo pa
čiu laivu važiavo 7 arki
vyskupai ir 70 kunigų.

Kongresui pasibaigus, 
; kun. J. J. Vincius pasiry
žęs aplankyti šias vietas: 
vasario 28 d. — Kalkutą, 
Indiją; kovo 2 — Cairo, 
Aigiptą; kovo 31 — Jeru
zalę; balandžio 9 — Itali
ją ir kitus Europos kraš
tus. Grįš apie pabaigą ba
landžio mėnesio.

Washington, D. C. Vasa
rio mėn. 2 d. — Demarka
cijos linijoje 16 d. sausio 
įvykęs incidentas, kada 
lenkų kareivių ginkluotas 
būris sauvališkai perkėlė 
demarklinijos 
matomai, laukė 

j kos

gairę ir, 
lietuviš- 

sargybos puolimo, 
sausio 25 dieną buvo likvi
duotas: po devynių dienų 
svyravimo, lenkų Storasta 
atvyko į incidento vietą 
ir susitiko su Lietuvos 
apskrities viršininku. Len
kų valdininkas pripažino 
sauvališką gairės perkėli
mą ir gairė buvo tuojau 
atstatyta į senąją vietą.

Sausio 30 dieną Lietu
vos atstovas Washington’e 
Lietuvos Vyriausybės var
du pareiškė užuojautą A- 
merikos Vyriausybei dėl 
skaudžios potvynio nelai
mės Ohio bei Mississippi 
slėnyse.
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RmoH [Tarpta utinis Eucharistinis

PENKIOLIKA STUDEN
TŲ NUŠAUTA

Berlynas, Vokietija —
Pranešama, kad Maskvoje 
įvyko studentų demons- STALINAS SUGRUDO Į 
tracija prieš sovietų dikta- KALĖJIMUS 2000 ŽMO- 
torių Stalini Demons- NIŲ

vz

Kongresas Užsibaigė Sv 
Tėvo Palaiminimu

NIŲtorių Stalinį 
trantus puolė1 slaptoji so- -----------
vietų policija GPU. Prade-! Londonas — Per pasto
jo šaudyti ir nušovė 15 rą j j mėnesį sovietų Rusi- 
studentų. Studentai sukilo jos kruvinojo diktatoriaus, 
dėl vėliausių įvykių Rusi- įsakymu, kaip praneša, 
joj, būtent, masinių areštų daugiau kaip 2000 vyrų ir 
ir šaudymų komunistų va- moterų sukišo į kalėjimus, 
dų. Studentai demonstruo- jįe vjsį kaltinami už neiš- 
dami šaukė: “Šalin Stali
nas”.

Sovietų diktatoriaus ži
nių agentūra tas žinias 
užginčija. Taipgi užginči
ja, kad tarp karo komisa
ro ir Vorošilovo kilo nesu
sipratimai, ir kad Voroši- 
lovas atsisakęs išduoti 
Stalino budeliams karinin-plici.jai) padaryti kratas ir 
kus teismui, kuris beabeio

Londonas — Per pasta

AUTOMOBILIŲ DARBI- Sekmadienį, vasario 7 d., 
NINKU STREIKO DERY-. Maniloj, Philipinuose užsi-

BOS TEBESITĘSIA j baigė 33-čias Tarptautinis 
. ——------  . į Eucharistinis Kongresas,

Detroit, Mich. — Pasita- Dalyvavo virš pusę milijo* 
rimai ir derybos General no žmonių. Šv. Tėvas, Po* 
Motors korporacijos su pįežius Pijus XI, kad ir, 

sirgdamas iš Vatikano peri 
radio pasakė Eucharisti
nio Kongreso maldinin
kams pamokslą ir suteikė 
savo palaiminimą. Jo 
Šventenybė tardamas pa
laiminimo žodžius: “Lai

’. “i - - -r-'

Pittsburge, Pa. pernai 
darbai ėjo 25 nuoš. geriau, 
negu užpernai, o bizniai 
tame mieste pernai ėjo 
dvigubai geriau, negu 1932 
metais.

U. S. Steel Corporation, 
kurion įneina 85 kompani-i 
jos, išplėtimui ir pagerini
mui savo pramonės šie
met ketina išleisti 290 mi
lijonų dolerių.

Šių metų pradžioje buvo 
reiškiama baimės, kad A- 
merikoj gali dabar ateiti 
toks “boom”, kokį turėjo
me prieš depresiją. Bet da
bar potvyniai ir automobi
lių pramonės streikas to
kią laimę išblaškė.

I
soma pilnybėje. Apie di
džiuosius baisumus užtyli
ma, nes tas parodytų vy
riausybių apsileidimą. Bet 
ir iš to, kas žinoma, aiškė- 
ja valstybių ir Washingto- 
no vyriausybių ištyžimas. 
Milijonai dolerių išleidžia
ma “reljefui” ir WPA 
darbams, o nieko nedarė, 
kad pavojingas vietas nuo 
potvynių apsaugojus. Nie
ko nedaryta po to, kai bu
vo duotas aiškus įspėji
mas pernai per baisius pa
vasarinius potvynius. Mi
lijonai darbininkų bedar- 
biauja, jiems užlaikyti iš
leidžiama milijonai dole
rių, o darbai, žmonių ap
saugojimui nuo potvynių, 
nevaromi. Ar-gi nei šie 
potvyniai neatidarys auto
ritetams akių?

“Elta” pranešė, kad va
sario mėn. 2 dieną Kaune 
prasidėjo antroji Seimo 
sesija; sesijos atidarymo 
kalbą pasakė Susisiekimo 
Ministeris Stanišauskas, 
kuris laikinai pavaduoja 
Ministerį Pirmininką p. 
Tubelį, išvykusį Italijon 
trumpoms atostogoms.

VISA LIETUVA GIRDĖ
JO ROOSEVELTO INAU
GURACIJOS KALBĄ IR 

IŠKILMES

Per vienus metus Ame
rikos bravorai sunaudojo 
J .952.210.101 svarų malto, 
450.230.018 svarų kornų, 
167.354.485 svarų cukraus 
ir sirapo, 116.310.725 sva
rų ryžių ir 34.516.246 sva
rų apynių.

Per praėjusius septynis 
mėnesius Dėdės Šamo de- 

i ficitas sumažėjo ant $378. 
660.151.

Iki 1842 metų Amerikoj 
streikai buvo nelegališki. 
Minėtais metais Massa- 
chusetts valstybės Vyriau
siasis Teisėjas legalizavo 
streikus. Paskui pikietavi- 
mas buvo išrastas ir buvo 
rokuojamas nelegaliu. Pi- 
kietavimas legalizuotas 
1914 m. Dabar išrastas ir 
vartojamas “sit-down” 
streikas ir rokuoja nelega
liu. Koks bus likimas šio 
darbininkų kovos įrankio, 
kol kas nežinomas.

Automobilių pramonės 
darbininkų streikui ei
nant, tų kompanijų šėrai 
nepuola. Iš to išeina, kad 
spekulentai tiki, kad kom
panijos atsilaikys.

Yra spėliojama, kad pot
vynių baisumai nėra apra-

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

TELJttBftITŪh
--------------------------------

\ JL RMARNAVIHAV,

Lewis, I. O. C. pirmininku 
ir kitais darbininkų va
dais eina gerojon pusėn, 
bet dar vis negali susitar
ti. General Motors korpo
racija nenori pripažinti U- 
nited Automobile Wor- ZUUZ11UB.
kers unijos kaipo vienintė- Visagalio Dievo laimini- 
lės darbininkų atstovės mas> TėvaS) Sūnus ir gven, 

x_ automobilių industrijoj. į toji Dvasia nužengia ant 
•_ Lewis pa.daręs nusileidimą jūsų ir pasilieka visados”, 

kaikuriais klausimais, ir apsipylė ašaromis. Jis ver- 
rodei pramatoma, kad bus kįa> kad pasaulis nutolęs 

-------------- ,------- ----------z nuo Dievo, maudosi krau- 
baigti. Darbininkai to tik juose

! ir laukia. i oų jifctiaonVp t
į General Motors korpora-j yisą‘ Dasaul| grįžti pri~ 
cija, nors ir gavo teismo į- Kristaus. Ūžbaigda m a s 

susaudyti sakymą streikieriams, ku-;sako; «Lai visa jūsų ener- 
sėdėdami streikuoja, gįja būna nukreipta siekti 

. , , v . v tikslą: kad paklydusieų
r turi tiek drąsos imtis zy- broliai ir visi tie, kurie sė- 

1 —į išmesti darbininkus di tamsybėje ‘ 
kad ir - - - -

„ _ ‘ " ■ L-j

tu Taiku - šaukiąs irongresą -fra Tržbatgti-ramiai, be (ibį 
Maskvoje, kurio svarbiau- dėsniu nesusipratimų ir 
šia užduotis bus paskirti riaušių.
Stalino įpėdinį. •--------------

Stalinas įsakęs prokuro- VOKIEČIAI IR Iš VAIS- 
rui Višinskiui paskubėti TINTŲ PAŠALINO KRY- 
su naujomis bylomis, ypač žIŲ
Bucharino bylą tuojau _______
prsoviėtų Rusiioj areštuo- , Vokietijos vidaus reika
lą labai daug ’ komunistų ^misterija išleido jsa- 
vadų iš užsienių, du ko- kym?. kuriuo visoms vais- 

uždraudžiama iš- 
vartoti tradicinį

tikimumą sovietų diktato
riui Stalinui. Diktatorius 
Stalinas pats vedąs kam
paniją prieš opoziciją ir 

, dirbąs po 18 valandų į pa
rą prie savo stalo Krem
liuje. Stalinas nepasitenki
nęs tuo kas jau padaryt a

1 - rtriTT Z 1 4. ■ ■__ lOUCl ŲLtLLLLtiUJlLUt., 1S.ČLU UU>>įsake GPU (slaptajai po- .. r .’ ...iLinoi) iv įgalima susitarti ir streiką
kus teismui, kuris beabejo areštus kitų “neištikimų

asmenų.
Opozicijos vadai jau vi

si areštuoti ir !
arba sėdi kalėjimuose. Da- rie j
bar Stalinas įsakęs areš- išeiti iš dirbtuvių, bet ne-! 
tuoti visus pasekėjus ir .. . .. -
juos sugrūsti į kalėjimus, i išmesti <

Stalinas jaučią, kad jo jėga. Tas parodo, kad ir 
sveikata silpnėja, tai grei- General Motors nori strfei-

būtų nuteisęs sušaudyti.
Sovietų Rusijoj dabar y- 

ra areštuota šimtai komu
nistų vadų ir visi jie bus 
teisiami už “išdavystę”.' 
Tarp jų yra ir caro žudy- 
kas ir lietuvis gen. Putna.

Plačiau apie bruzdėji
mus sovietų Rusijoje tel
pa K. straipsniu 4 pusią-

iI

ir mirties 
šešėlyje kaip salima grei- 

| čiau per Jį (Jėzų Kristų)’ 
' atgautu šviesą, tiesą ir gy< 
i venimą”.

Eucharistinio Kongreso 
užbaiga buvo labai iškil
minga, turininga ir jaudi
nanti.

Gon-Gen.Gibraltar
žalo Queipo de Llano, pie
tinių sukilėlių karinių jė
gų vadas praneša, kad su
kilėliai užėmė Malagą, Is-i 
panijos svarbų strateginį— — ~ j

ma, kad Ispanijos sukilę-j 
liams pribuvo į pagelbą I-! čius reikalą su Trockiu. 
talijos kareiviai, I 
atvežė kariniais laivais.

Malagos užėmimas yra 
didelis Ispanijos sukilėliui 
laimėjimas, nes į Malagos 
uostą iš pietinių kraštų' 
bus lengva gauti maisto, 

i karo ginklų ir amunicijos, 
i Be to Ispanijos raudonieji

I i

I

PREZ. ROOSEVELT REI
KALAUJA PERTVAR

KYTI AUKŠČIAUSIĄJĮ 
TEISMĄ

Amerikos Jungtinių Val
stybių prezidento inaugu- mi’estą~ Iš Cadiz praneša 
racijų iškilmės įvyko sau
sio 20 d. 12 vai. dieną A- 
merikos laiku, kai Lietu
voje buvo 18 vai. Iškilmes 
girdėjo visi Lietuvos gy
ventojai, nes Lietuvos ra- 
diofonijos vadovybė jas 
iš Vašingtono retranslia
vo per Kauno ir Klaipėdos 
radio stotis. Retransliaci- 
■ja iš Anglijos priimta gauti‘gFnklų'ir
trumpomis bangomis.

munistų vadu areštavo, tinėms 
kurie buvo atvykę iš Ispa- kabose

j nijos. Juodu įtaria turin- raudoną kryžių baltame
• fone. Vietoj raudono kry-

kuriuos Visoje Rusijoje <
smarkus, brūzdė j imas, 
persigrupavimas.

amunicijos iš Rusijos ir
■j 1 V 4 • j ■ w

LENKU PRASIMANY- kitl* kraštų j tą uostą, ku- 
ris buvo vienas iš svar-

“Gazeta Polska” šavo 
sausio 2 d. numeryje, be 
kitų priekaištų Lietuvai, 
tvirtino, kad praėjusių 
metų gruodžio 11 d. Lietu
vos mažumos mūsų vy
riausybei įteikusios me
morandumą dėl naujoje 
pradžios mokslo įstatymo. 
Pasiteiravus atitinkamose 
įstaigose, patirta, kad nei 
lenkai, nei rusai, nei vo
kiečiai jokių memorandu
mų nėra pateikę.

v •

Jis nori padidinti teisėjų 
skaičių

Washington, D. C.—Pro-

LENKIJOS GINKLAVI
MOSI FONDAS

eina ži aus visiems vaistinių sa- zidentas Roosevelt įnešė į 
---- vininkams įsakoma iška- Kongresą bilių, kuriuo rai

bas papuošti stilizuota go
tiškąja A raide su baltu 
tridančiu kampu. Įsakyme 
pažymėta, kad tridantis 
yra senas žiloje senovėje 
vartotas vokiečių medici
nos žinovų ženklas vais-

1 tams pažymėti.

biausių punktų.
Sukilėliai žygiuoja to

lyn. Mūšiai eina visu 
smarkumu.

kalauja, kad Kongresas 
duotų jam teisę paskirti 
dar 6 teisėjus į Aukščiau
siąjį Teismą prie dabar e- 

1 sančių devynių teisėjų.
Jis nori sudaryti Aukš- 

i čiausiąjį Teismą iš 15 tei- 
i sėjų. Prez. Roozevelt nori 
įvesti į Aukščiausiąjį Tei
smą naujų jaunesnių pajė- 

ŠIEMET VIEŠIEJI DAR- gų, kad susitiprinti nusil- 
” * ’ ’ ~ pušį federalių teismų są

statą.
Prez. Roosevelt norėtų 

Jau kelinti metai, kai Pravesti naujų bilių sočia- 
Lietuvoje plačiu mastu or- H.ais ,ir ekonominiais klau- 

Simais, bet pirmiausia jis 
Į nori pertvarkyti teismus, 
kad federaliai teismai taip 
lengvai negalėtų sugriauti 
jo planų ir užsimojimų.

Varšuva — Lenkų mi
nisterių kabinetas priėmė 
įstatymą tautinio gynimo 
fondui sudaryti. Įstatymu 
numatoma, kad per 1937— 
1940 metus į fondą bus į- 
nešta iš viso vienas mili
jardas zlotų... Tokia suma 
pirmaisiais metais bus su
daryta iš Prancūzijos pa
skolos Lenkijos ginklavi- ganizuojami viešieji dar- 
muisi ir iš prancūzų kreni- bai. Jais žiemos mėnesiais 
tų. Likusiems trejiems darbu aprūpinami miestų

BAI LIETUVOJE KAŠ
TUOS 3.480.000 LITŲ

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI MANDŽIUKO 

VALSTYBĖJE
Harbine Lietuvos Pilie

čių Draugija įsteigė lietu- domos paskolos ikf 400 met viešiems darbams pa- 
1 T uC u. • t • milijonų zlotų ir papildo- skirta 3.480.000 litų. — lankoLie- m. įeditai ■-

j Ministerių kabinetas pri
ėmė taip pat įstatymą dėl 
valstybinių kapitalų in
vestavimo 1937 metais nu
matoma investuoti 264 mi
lijonus zlotų valstybės ka
pitalo. Ir tas valstybės ka
pitalų investavimą liečiąs 
istatvmas buvo priimtas, 
atsižveleriant į krašto gin
klo pajėgos sustiprinimo 
reikalą.
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metams numatomos papil- ir miestelių bedarbiai. Šie-
vių kalbos gursus. Kursus 
lanko "30 klausytojų. Lie
tuvių kalbos kursams lai
kinai vadovauja kun. Ma- 
žonas.

Prašome Atsilyginti
I

I

Daugelio “Darbininko” skaitytojų ir LDS narių 
“Darbininko” prenumerata pasibaigė gruodžio mėne
syje arba pradžioje sausio. Taigi prašome kaip “Dar
bininko” skaitytojų, taip ir LDS narių prisiųsti savo 
duokles už laikraštį “Darbininką”.

“Darbininko” Adm.

Į . Už 
šiuos pinigus bus tvarko
mi miestai, statomi keliai 
ir atliekami kiti statybos 
darbai. Prie viešųjų dar
bų gaus darbo apie 5.000 
darbininkų. Tsb.

Sausio 17 d. Saint-Pierre 
Les Aubagne, Prancūzijo
je, mirė 68 metų buvęs 
paskutinis carinės Rusijos 
vyriausybės finansų mi
nisteris Petras Barkas.

JAPONAI DOMISI VIL
NIAUS BYLA

VVS gavo iš Japonijos: 
Tecuzo Fujikana iš Otaru 
ir Nozima Yasutaro iš Ky- 
oto du laiškus, kuriuose 
prašome atsiųsti platesnių 
informacinių žinių apie 
Vilniaus bylą ir apskritai 
apie Lietuvos gyvenimą. 
Per praėjusius pastaruo
sius metus panašių laiškų 
VVS yra gavusi keletą 
tūkstančių.

4
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VIETINĖS ŽINIOS]
J. Kumpa Į

Iš Skulptoriaus Petro Rimšos 
Parodos Boston, Mass.

jo Lietuvos Bažnytinės; R- Juškai, 
provincijos vald y t o j o. Į Bus išneštos rezoliuci- 
Viršuje medalijono arki-'jos Vilniaus reikalu. Viso- 
vyskupo J. Skvirecko her-keriopa užuojauta Vilnie- 
bas. Įrašas: Vyskupas čiams, Taipgi bus prisi- 
Kristijonas — Arkivysku- minta Dr. J. Basavičiaus 
PJ® _J“??aplSL,..IrJx.?.“i?: nuveikti darbai ir jo dė

mėtų mirties sū
kurio sustingusį

“Iš priešų rankų išliuosa- 
vę — drąsiai tarnausime 
Jam”.

(Bus daugiau)

Vasario 6 d. š. m., 7:00; kus verčiamą vagą. Šis 
vai. vakare įžengiau į In- ■ kūrinys vaizduoja rusų o- 
ternational Institute, 190 • kupacijos ir šeimininkavi- 
Beacon St., Boston, Mass.Jmo laikotarpį Lietuvoje.; 
kur buvo išstatyta skulp-; Tas laikotarpis siekia apie 
toriaus Petro Rimšos kū-!120 metų. Nuo paskutinio 
rinių paroda. ’ padalinimo Lenkijos ir

Pirmas žvilgsnis į ben- Lietuvos 1795 m. Šiame 
drą vaizdą man priminė!padalinime dalyvavo: Aus- 
Vilnių — Lietuvos kovas trija, Rusija ir Vokietija, 
už šviesesnį Rytojų; už Tas kūrinys primena 
savas šventas teises ir t.t. \ mums lietuviams sunkius ^us atlaikytos 
ir t. t. 1 J“’

Kūriniai —
Lietuvos Mokykla 1861

— 1904. Motina sukdama 
ratelį, verpdama iš linų 
pluošto siūlus drobėms, 
mokina savo vaikelį pa
žinti savo lietuvišką raštą. 
Ištikimas šunelis prie jos 
kojų. Šis kūrinys vaizduo
ja, kada caras valdė Lie
tuvos kraštą, Lietuvos

VASARIO 16-TOJI

šimties
kaktis,i
kūną pridengė Vilniaus 
Rasose supiltas kapas.
L. VYČIŲ N. A. APSKRI

ČIO GEGUŽINĖ

L. Vyčių N. A. Apskri-Bus Iškilmingai Paminėta
So. Bostone. Sekmadieni, 6'0 “etinė gegiižinė įvyks 
V««sarin 14 d 9 vai n n 'liepos 18 d., šiais metais, 
Municipal Bldg. Svetainėje Romuvos Parke, Montello, 

_______ Mass.
: Vasario 14 d. š. iškilmių-' . fvai^ P*“!*-

. , ... . , . jų ir kitų prašome tą die-gomis Šv. misiomis, kurios ■ , . * -
. šv. Petro ”.ą J0kuf geguzl",ų nTn.g- 

net. par. bažnyčioje 11 va-; ________ r
' landą ryte, pradėsime Va- METINIS FEDERACIJOS 
sario 16-sios dienos iškil- :
mes.

2 vai. po pietų, Munici
pal Bldg. svetainėje įvyko į 
patriotingos prakalbos.; 
Kalbės Marianapolio Kole-Į 

• gijos prof. kun. J. Star-Į 
kus, adv. A. J. Mileris iš:

7 I

Worcester, kun. K. Urbo-!
SDaudos draudimo laikme- vyskupo medalijonais Lie- navicius, kun. P. Virmaus-;

vargus — baudžiavą. Tas 
Artojas sugiminiavęs mus 
su trečiuoju Lietuvos - 
Lenkijos padalinimu, su- 
giminiavo ir su gen. Kos
ciuška.

Diena ir Naktis. Laisva 
skulptoriaus fantazija, su
kuria ornamentais papuo
štą merginą ir įbriežia į 
kryžių. Šią stovylą su po
piežių ir vyskupo, arki-.v •

3 SKYRIAUS SUSIRIN
KIMAS

i

tį. Poetas Maironis apie šį tuvos valdžia įteikia Vati-j kis. Koncertinę dalį išpil-j 
laikmetį išsitarė “... po 
Lietuvą žiema, nei žodžio 
nei rašto, tik spaudžia e- 
relis suspaudęs nagais...”

įvyks penktadienį, vasa
rio 12 d. š. m., 8:00 vai

; vakare, tuojaus po Šv. Va- 
: landos, Šv. Petro liet, baž- 
nvtinėje salėje, 5th St.

i So. Bostone.
Kadangi šis susirinki- 

i mas bus metinis, todėl vi-
I '

J''' ’

vyčiai nugalėjo rezultatu 
30 to 29 vyčių naudai.

Šiame žaidime labai pui
kiai pasirodė M. Grendelis 
— vyčių kp. raštininkas ir 
Boston Collage studentas; 
jis padarė 15 taškų vienas. 
Kitais kartais kiti žaidi- 
kai atsižymi, ypač Al. Gri
gas.

tas, K. Samatonis, Juozas 
Rudis, Juozas Matulevi
čius.

Direktoriai —K. J. Trai- 
navičius, V, J. Gedvylas, 
A. Juga, Jonas Kalminas, 
Jonas Šimkus, Jonas Dva
reckas.

Užbaigus prisaikinimo 
ceremonijas, prasi dėjo 

.................. kalbos. Kalbas pasakė šie
Nors vyčiai gražiai gar-pVečįai įr veteranai: Tei

sina lietuvių vardą, nes tu-! sėjas Logan, Senatorius 
ri ant marškinių K. of L., Carroll, Kongr. McCor- 
bet lietuviai mažai žaidi- mick’o sekretorius, adv. J. 
muose dalyvauja, išskyrus i Cunys, adv. F. Bagočius, 
keletą vyčių narių. Žaidė-1 Dr. J. Landžius - Seymour 
jai patys sako, kad daug; (Jis_ buvo ir ceremonijų 
jiems drąsiau kovoti su|”z'',z””' 1”4’’
“priešais” kitatauč i a i s 
kuomet didžiumą sudaro 
lietuviai žiūrovai.

Dalyvaukime žaidimuo
se! R.

1 .

5 VcllUZiIČL llUJAld V ČLL1- ... ____ •

i, sudarant konkorda- dys Šv. Petro par. didysis!^, orgamzacijų
i stovvla turi dvi nu- choras, vadovauiant arį i šviečiami bu mai a.yvau-

kanui, 
tą. Ši stovyla turi dvi pu-' choras, vadovaujant 
sės — vienoj pusėj diena, 

___ kurios ornamentuose ma- j
Kiekvienam Amerikos mo- tyt saulė, atdara akis iri 
kiniui - jaunuoliui reikėtų i juosto je eilė daug saulių 
gerai susipažinti su šiuo ir t.t. Antroj pusėj —nak-i 
kūriniu: su jo atvaizduo- tis, kurios ornamentuose 
jamu istorijos laikotarpiu;! matome jau žvaigždes, I 
su tomis kovomis už spau-' mėnesį ir uždaryta akį. A- 
dos, už savo tėvų kalbos; biejų pusių drabužių vaiz-Į

> primena Lietuvos; 
, tautiškuose rū

buose. Papuošalai drabu-i 
žiu raštų, tai tikri Lietu
vos kaimo rankdarbių raš
tai, su puikiai ir gražiai 
kombinuotais ratais, bei 
juostomis.

Lietuvos Bažnytinės pro
vincijos įsteigimo atmin
čiai medali jonas. Kuris bu
vo įteiktas kartu su sto
vyla “Diena ir Naktis”, 
Popiežiui Pijui XI suda
rant konkordatą, ir tas is
torinis paminklas yra lai-į 
komas Vatikano muziejų- i 
je. Pirmoji — A — meda
li jono pusėje matome vaiz
dą — Vatikano miesto re
ginys, o viršuje dengia ji i 
paveikslai, Popiežiaus Ino-! 
cento IV, kuris paskyrė' 
pirmutinį vyskupą Lietu
vai. Tas įvyko Mindaugo 
laikais, kada Mindaugas 
priėmė krikštą 1253 m., ir 
antrojo paveikslo protelis, 
tai Popiežiaus Pijaus XI, 
kuris įsteigė Lietuvos ne
priklausomą Bažnyt i n ę 
provinciją. Kaip pirm pa
skyrimo Lietuvai pirmojo 
vyskupo, Lietuvos katali
kų priklausomybė buvo 
nuo Rygos arkivyskupo, 
taip vėliaus patekus Lie
tuvai lenkų globon buvo 
Varšuvos Metropolijos ži
nioje. Ir štai įvyksta Lie
tuvos Bažnyčios istorijoje 
nauja era. Popiežius Piju3 
XI atskiria nuo lenkų Met
ropolijos ir įsteigia atski
rą Lfetuvos Bažn. Provin
ciją, turinčią reikalus tie- ' 
siog su Vatikanu. Medali-: 
jono viršuje Popiežiaus 
herbas. Įrašas medalijono 
apskritime “Inocentus IVj 
— Pius XI” ir “Servite 
Domino in leafitia”.

Antroje medalijono— B 
| — pusėje matosi reginys, 
i vidus Kauno Bazilikos, o 
reginį dengia paveikslai— 
pirmojo Lietuvos vyskupo 
Kristijono ir arkivyskupo 
Juozapo Skvirecko, pirmo-1

teises. Gal nevieno jaunuo-! Jas 
lio širdyje gimtu pasiryži- mergina, 
mas kovoti su ištautėjimu 
ir šioje laisvoje šalyje.

Artojas. Lietuvos ūki-i 
ninkas mediniu arklu, a- 
pymenkį arklį pasikinkęs, 
aria įšėlusią dirvą. Arklys: 
tiek jau privarytas, kad J 
rodos, net dantimis siekiai 
dirvoną, bet kad tik išvil-l

DAKTARAI
Į Tel. So. Boston 0823
I LIETUVIS DANTISTAS =

DR. M. V. CASPER Į
| Arti Municipal Building Į 
Į 525 E. Broadway, S. Boston | 
IOfi»o Volarulot |

Nno 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki: 
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-Į 

|sas uždarytas snbatos vakarais ir| 
| nedėMieniais, taipgi seredomis dooĮ 

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Bay i

I

lllllltll gt

I
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art.

A -J- A
Šeštadienio vakare, va

sario 6 d., miesto ligoni
nėje mirė Mateušas Zi- 
minskis apie 30 m. am
žiaus. Velionis buvo ne
vedęs. Paliko dideliame 
nuliūdime: motiną, dvi 
ištekėjusias seseris. A. 
a. Mateušas staiga su
sirgo penktadienį darbe 
ir buvo nuvežtas į ligo
ninę. Gydytojai rado, 
kad jo galvoje buvo trū
kusi gyslė ir kraujas už
liejo smegenis. Gydyto
jai stengėsi išgelbėti 
nuo mirties, bet nepavy
ko.

Laidotuvės įvyks vas. 
10 d. Iš namų 114 West 
6th St., So. Boston, 
Mass. bus nulydėtas į 
Šv. Petro lietuvių bažny
čią 9:00 vai. ryte ir po 
gedulingų pamaldų bus 
nulydėtas į Naujos Kal
varijos kapines.

Visų giminių, draugų 
ir pažįstamų prašome 
dalyvauti šiose laidotu
vėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą.

ti. Bus iškelta labai svar- 
i būs dienos klausimai, ir 
; išrinkta nauja valdyba bė
gantiems 1937 metams.

Valdyba.
Į <>
r

VYČIAI PIRMOJE 
VIETOJE

L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
: bfisketba.il ratelis, kurie 
j žaidė Boston Park Depart- 
ment lygoje praėjusį šeš
tadienį pasiekė pačios vir
šūnės — gavo pirmą vietą.

Šį kartą žaidė su Colmar 
A. C., italijonų rateliu iš 

j East Bostono. Nors įtali- 
jonai stengėsi sumušti 
(kaip ir visuomet) mūsų 
vyčius, bet .rezultatai bu
vo 22:7 vyčių naudai. Ka
pitonas Naujokas gavo 10 
taškų (5 baskets), kiti irgi 
gražiai žaidė.

Tenka pažymėti, kad vy
čiai pralošė tik pirmąjį 
žaidimą, kitus gi laimėjo.

Vasario 2 d., vyčiai žai
dė su Greenwood Commu- 
nity rateliu (buvo ne ly
gos žaidimas), bet ir šiuos

CHORO ŠURUM-BURUM
Sekmadienį, vasario 7 d., 

parapijos choras turėjo 
draugišką pasilinksmini
mą. Kartu buvo ir naujų 
narių įvedimui suruoštos 
ceremonijos. Visas vaka
ras praėjo labai gražioje 
nuotaikoje, nes buvo įvai-

. ri ir sumaniai suruošta 
programa.

Komisiją sudarė du 
darbštūs choro nariai, tai 
Juozas Giedraitis ir Jonas 
Pešinas, gi jiems pagelbė
jo J. Jakunskaitė, C. Zulo- 
naitė, Drobavičiutė, J.! 
Slatkevičius ir A. Grabijo- 
laitė.

Per įvairias “kančias ir 
baimę” perejo apie 12 nau
jų choro narių ir tuomi 
tapo choro pilnais nariais. 
Pačios ceremonijos sukėlė' 
žiūrėtojams skanaus juo
ko. o kandidatams “strio- 
ko”.

Sekė skanūs užkandžiai, 
po kurių grojant Keturių 
Karalių 
linksmai 
Beabejo, 
draugiški
mai yra girtini, nes duoda 
progos kiekvienam arčiau 
susipažinti, tuomi sustip
rinama jaunimo darbuotė.

D.

I

orkestrai gan 
pasilinksmino, 
tokie jaunimo 

pasilinksmini-

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1 :30 Iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 Iki 9 1. vakare, šventu dienų 

pagal susitarimų.

T(»!. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W Broadvay, So. Boston
Ofiso valjiHilo* nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Sere.li.mls nito 9 Iki 12 v. dienų. 
Bubu tomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliotais nuo 9 Iki 12 vai. dienų.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandom: 2—4 ir 6—8

278 Harv&rd 8treet, 
kamp. Inm&n arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.
~r» i r i ii r■MmBMt—l

IIi

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

D
Parašė P. JURGELA $ 

TURINYS: Dariaus ir Girėno J 

gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldi- a 
no miško paslaptis. Žygio at- * 
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi- 3 
rėno nuopelnai aviacijai ir mū- 3 
su tautai. Poezija apie LITU- » 
ANIK4- Skridimo rėmėjai ir a 
rėm. komitetai. £
384 pusi, su 86 paveikslais; 9 
tvirti viršeliai. KAINA $1.50, 

siunčiant paštu 1.65.

Reikalaukite: £

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, i
So, Boston, Mass. j

Cambridge Bottling Co. Ine
Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonie). 

Pristatome j krautuves, piknikus, balius ir j visokius parengi
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu ant 
kubelio BERKSHIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
Agentūrų. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING C0. INC.
4—6 Befkshire St., Cambridge, Mas3.

Tel. TROwbridge 8374
Savininkai: Malinanifkfi*. Jaktibas Ptizina*, .Inazvpan /’. SmUffyt.

I

vedėju) ir kiti.
Programoj dalyvavo ir 

legionierių orkestras. Pa
sibaigus įvesdinimo prog
ramai ir kalboms, orkes
trai grojant, susirinkusie
ji legionieriai ir svečiai 
linksmai šoko. Lietuviškus 
šokius grojo Keturių Ka
ralių orkestras. Buvo ir 
užkandžių. Legionier i a i 
savo svečius pavaišino į- 
vairiais gėrimais ir už
kandžiais.

Vėliau į legionierių pa
rengimą atvyko Cambrid
ge miesto mayoras Lynch 
ir kiti žymūs svečiai.

Visi dalyviai linksmai 
praleido laiką. Legionie
riai jau turi apie 150 na
rių. Jie tikisi į trumpa lai
ką postą padvigubinti.

Rap.

v •

GARNYS, GARNYS

I

Vasario 5 d., š. m., po
nai Mykolas ir Pranciška 
Grilevičiai susilaukė gra
žaus sūnelio. Motina Car- 
ney ligoninėj sveiksta.

M. Grilevičius ir P. Gri- 
levičienė (Končiutė) perei
tame “Darbininko” vajuje 
gražiai darbavosi. M Gri
levičius yra L. Vyčių 17 
Algirdo kp. narys ir bu
vęs LDS. N. A. x'\pskr. ižd. 
Lai Dievas augina jų pir
mąjį džiaugsmą. Rap.

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.
Adresas:

98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.r

’ Tel. COLumbia 8053 /

/=. „■ . ------■;—r- ' 7-=^

PLAUKŲ SLINKIMAS
Slinkimas, Plaiska- 

nos ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacum I’rocess, 
Electrie Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus, 

ark su manim. Veltui 
išbandvmas.

Dr,Grafly,327BorZ’feS.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.
...............................

S

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūšių TONIKA, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose jtiilpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visi; U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV E M S, 
NAMUOSE VAT.-EMS ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. I’ristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 Vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.J

LIETUVIŲ VETERANŲ 
INSTAEACIJA

Vasario 5 d. š. m., Lie
tuvių svetainėje įvyko A- 
merikos Legiono Stepono 
Dariaus posto No. 317 va
karas, kuriame buvo pri- 
saikinta nauja valdyba ir 
komisijos. Dalyvavo ne tik 
posto nariai, bet daug sve
čių ir viešnių. Suffolk ap
skričio Amerikos Legiono 
komandierius p. Cunning- 
ham prisaikino naujo pos
to valdybos ir komisijų 
narius. Posto valdybą su
daro šie: Komandierius— 
Vincas Rimkus; vyriau
sias vice - komandierius—- 
Stasys Stankus; vice - ko
mandierius Bronius Pet
ruškevičius; adjutantas — 
Jonas J. Romanas; kape
lionas 
la;
Juozas Kanuskis; aptar
navimo viršininkas — adv. 
Juozas Cunys; teisėjas pa
tarėjas — adv. F. J. Bago- 
ęius; labdarybės viršinin
kas — Juozas Adomavi
čius; posto gydytojas — 
Dr. Juozas Landžius - Sey- 
mour; kapų ir registraci
jos viršininkas — Juozas 
Sedliavičius; istorikas ir 
publikacijos viršininkas — 
Roy M. Sidney; ginklo vir
šila — Juozas Bižokas.

Veikiantysis Komitetas: 
Jonas L. Petrauskas, Vin
cas Nedviųskas, J. Smig
ias, Julius Sinkevičius, 
Petras Bilotas, K. Sabe-

Pereitą savaitę advoka
tai Šalnai buvo 
“gripu” 
prižiūroj.

Adv. šalna sugrįžo į sa
vo ofisą — pirmadienio 
j-ytą- 

susirgę
ir buvo daktaro

4
Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimą su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

I

IŠSIRENDAVOJA du 
llatai. Vienas 4 kamb. ki
tas 3 kambarių. Renda ne
brangi. Ateikite pamatyti, 
1488 Columbia Rd., 
Boston, Mass.

So.

— Antanas Karni- 
finansų viršininkas

TYRAS BIČIŲ MEDUS
Jei kas norite valgyti tyro bi- 

čių medaus, galite jo gauti “Dar
bininke”. Kvorta medaus sveria 
3 svarus; kainuoja tik 75c.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

GRABORIAI
; S. BARASEVIČIUS IR I

SŪNUS
■SENIAUSIAS .ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

TURI NOTARO TEISES
254 W. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 2590
113 Ames St., Broekton, Mass. 

Tel. Broekton 390
(/Vven. vieta: 838 Dorchester Avė. 

Tel. Coiumbia 2537

I JOSEPH W. CASPER
| (KASPERAS)
z Lietuvis Graborius ir ]
| Balsamuotojas
£ TURI NOTARO TEISES i
/ 494 East Broadway
z South Boston, Mass.į Tel. ŠOU Boston 1437
Z Resklence: 158 W. 7th St.
g Tel. ŠOU Boston 3960
s Patarnavimai Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius * Balsamuetoju

Patarnavimas diena ir naktį

Fanerai Home ir Ree.
664 East Broaduay,

So. Boston, Mase.

i 
I tI

P. J. AKUNEVICH IR SŪNUS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS. 
Boston 4486.

Tel. Broekton 4110 
Montello, Mass.

i

t
J

t

bfisketba.il


Autridienis, Vasario 9 d., 1937 DARBININKAS

Praktiški Komunistų Rėmėjai
f

M

tų mažuma, bet vadovau
ja. Kiek komunistų šv. 
Jurgio draugijoje? Kiek 
piliečių klube? Nors ma
žumoje, bet jau tautinės 
naudos nėra. Susipratę lie
tuviai nenorėdami piktis, 

išiems nusileidžia, toleruo
ja. Imkime Great Neck’o, 
L. I. šv. Pranciškaus drau
giją ar Sūnų ir Dukterų 
draugiją. Jose komunistai 
išdrįsta net prakalbas 
ruošti, delegatus į “demo
kratines konferencijas” 
siųsti, visokius nelietuviš
kus protestus kelti, rink
liavas rinkti ir tt. Jog Pi
liečių Klubo namams že
mės kasimo ceremonijose 
Lietuvos himnas buvo iš
niekintas. Jo salė naudo
jama prokomunistiškiems 
parengimams, prakal
boms. Unijų kuopos turi 
parengimus ir rinkliavas 
komunistų reikalams. Ir

(Kun. J. Balkūno, Kunigu 
Vienybės Centro Pirminin
ko ir Maspetho lietuviu pa
rapijos klebono paskaita, 
N. Y. ir N. J. lietuviu kata
liku seimely, sausio 31 d., 
h. m.)

Prie p. J. B. Laučkos re
ferato “Katalikų Akcija 
Praktikoje”, noriu iškelti 
ir nurodyti kliūtis katali
kų akcijai ir kas praktiko- Į 
je remia komunistus bei! 
kenkia katalikų veikimui.

Kodėl ypatingai išsiren
ku komunistus kaip prak-i 
tiškus katalikų akcijos i 
kliudyto jus ir kovotojus? 
Todėl, kad dabar princi
pai! kova yra tarp tikėji-| 
mo ir netikėjimo. Katali-i 
kų Akcija yra Dievo Ka-į 
ralystės žėmėje platini
mas, komunizmas gi — 
kova prieš tą karalystę.

Komunizmo talkininkų; 
nemaža turime savo tarpe. j 
Vieni dirba tiesioginiai iri 
sąmoningai, kiti talkinin- prie jų katalikai priklau 
kauja jam netiesioginiai ir 
nesąmoningai.

Prie pirmųjų 
visi organizuoti 
tai ar jie bus 
ar nauja gadyniečiai. Jie 
organizuoti labai plačiai 
mūsų apylinkėje ir remia
mi komunistų partijos, 
tad kovoti juos mums la
bai sunku. Liūdna, kad jie 
aiškiai skverbiasi į mūsų 
neutralias organizacijas ir 
ten įsiviešpatauja.

Prie tiesioginių komu
nizmo rėmėjų turime pri
skirti ir bendrafrontinin- 
kus socialistus ir kitus su
klaidintus lietuvius, nes 
nėra jokios abejonės, kad 
bendrus frontus organi
zuoja ir vadovauja tarp
tautinis komunizmas.

Komunistams taip nesi
sektų mūsų tarpe, jei ne 
visi tie “plačių pažiūrų”, 
tolerantingi, “pažangūs” 
asmenys ir nesektarinės 
bei neutralės draugijos, 
kurios taip kratosi katali
kiškos ar tikybinės skrais
tės.

Tad eikime prie tų ko
munizmo ta 1 k i n i n k ų. 
Stambiausi tai neutralės 
draugijos, mūsų siuvėjų 
unijos ar kitos “darbinin
kiškos” kuopos. Komunis-

I

Tik V ienas Pa vaduotoj as Yra Stiklui

PICKMCK 
ALE

TAI KITAS STIKLAS
PICKWICK ALE

priklauso 
komunis- 

laisviečiai

sydami stiprina priešlietu- 
višką elementą ir leidžia 
jam įsiviešpatauti. Ligi 
šiol mes prieš tas draugi
jas viešai ir griežtai neiš-i 
ėjom kovoti, nes matom 
natūralų merdėjimą, nedi- 
dėjimą, bet mažėjimą. Ma
žai jaunų prie jų rašosi, o 
senieji katalikai laikosi 
tik dėl įmokėtų pinigų ap
sidrausti ligoje ir dėl po
mirtinės. Bet katalikai ir 
šiaip sąmoningi lietuviai 
dar gali sutartinai sudrau
sti komunistų elementą.

Spauda — didelė talki-

ninkė komunizmui.
Čia turiu omeny — gel

tonąją, neutralę ir “tau
tišką” spaudą. Kovodama 
tikybą, greitina ir tautinį 
atšalimą ir stumia skaity
tojus į anų prieglobstį. 
Kaip keista ir nesupranta
ma, kai matai įvairių 
šventųjų vardais pasivadi
nusių draugijų valdybos. 
antrašus Keleivy, Laisvėj į 
ar kitur. Jos išsirenka 
nriešlietuviškus laikraš
čius už organą. Ją skaito 
’r remia. Esu tikras, kad 
katalikams griežtai metus 
skaityti tokią spaudą, kai 
kurie laikraščiai užsidary
tų. Katalikai apsižiūrėki
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mas. Vedėjai aiškinasi, 
kad jei vienas atmestų, ki
tas priimtų, ir jam biznis 
sumažėtų. Mūsų visi vedė
jai yra dar geri sąmonin
gi lietuviai, 

į drai turėtų
komunistų (aiškiai parti- 

inių, net asmeninių biznių) 
■ jokių garsinimų neieškoti
ir nepriimti. Čia nėra ak-*
las, bet sąmoningas reika-

Gaila, lavimas. Kitaip turėsime 
nors presiją!

3

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

II

CAMBRIDGE, MASS. LAWRENCE, MASS.
VAKARIENĖ

Vasario 7, metinė para
pijos vakarienė įvyko pa
rapijos salėje, 6 vai. vaka
re. Apart skanių valgių, 
buvo graži, linksma prog
rama. Dalyvavo daug sve- 

choras, M. 
vargoninkui

Darbštaus klebono kun. 
P. Juro, taip sutvarkyta 
parapija ir draugijos, kad 
nėra tokio sekmadienio ir 
savaitės, kad ko nors ne
būtų. Klebonas dirba, kad 
aprūpinti visų kaip dvasi
nius, taip ir medžiaginius 
reikalus.

Kas sekmadienis po pie
tų nuo 2—3 yra katekiza- 
cija abelnai visiems, jau
niems ir suaugusiems, ku
lią veda pats klebonas.

Sekmadienj, sausio 31 d. 
prieš katekizaciją, klebo
nas susirinkusiems pers
tatė ir paprašė kun. J. Za- 
bulionį ką nors pakalbėti 
apie katekizaciją, kuris y- 
ra dabar pas kleboną ap
sistojęs ilgesniam laikui.

Kun. J. Zabulionis kalbė
jo apie katekizaciją Lietu- 

dabar ir

i

i čių. Vietinis 
Karbauskui, 
vadovaujant, išpildė gra
žią muzikalę programą. 
Kalbų buvo užtektinai. Na, 
o kas svarbiausia, tai buvo 
sudeginta visi parapijos 
skolų rekordai - mortgi- 
čiai, notos ir t.t. Reiškia 
Cambridge lietuvių para
pijos nuosavybė: bažny
čia, klebonija, mokykla ir 
vienuolynas netur jokios 
skolos. Tą padarė suma
nus ir geras ekonomas 
klebonas, kun. P. Juškai- 
tis, kooperuojant geriems, 
susipratusiems parapijie- voje praeityje, 

jos reikšmę.
Po katekizacijos ir baž

nyčioje po palaiminimo 
Šv. Sakramentu svetainė
je, Maldos Apatšalystės 
dr-ja turėjo “penny sale”. 

Vasario 1 d. vakare par. 
svetainėje kat. jaunų mo
terų arkibrolija turėjo 
mėnesinį susirinkimą, ku
riame 
skaitė 
vaikų 
mas”.

Dabartiniu laiku nema
žai žmonių serga. Sunkiau 
sergantieji yra ligoninėse. 
K. Arminienė, J. Braukus, 
K. Kirmilevičienė ir Kas
tancija Lukoševičienė, ku
ri mirė vasario 1 d. klebo- 

I nas ją aprūpino paskuti
niais, šv. Sakramentais, 
bet jos vyras, suklydęs pa
laidojo iš nežaležninkų 
kirkužės.

Sekmadienį, vasario 21 
dieną, vakare, par. svetai
nėje įvyks minėjimas Lie
tuvos Nepriklausomybės. 
Kalbėtojum užprašytas 
Lovvellio klebonas kun. P. 
Strakauskas. Svečias.

čiams. O dvidešimts metų 
atgal bažnyčia ir kleboni
ja turėjo suvirs penkias
dešimts tūkstančių skolos. 
Vienuolyno nupirkim a s, 
ištaisymas kainavo arti 
dvidešimts tūkstančių do
lerių. Šiandien viskas iš- 

i mokėta.
Dabar dar 

pinasi įgyti 
kiško klubo 
Jis mato kaip jaunimas 
eina prie kitataučių, nau
dojasi jų klubo patogu
mais. Suaugę irgi eina į 
laisvamanių klubus. Todėl 
būtinai turime įsigyti sa
vo katalikišką vietą, ka
me gražiai padoriai, kaip 
seniai, taip ir jaunimas
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klebonas rū- 
vietą katali- 
kambariams.

kun. J. Zabulionis 
paskaitą: “Mažų 
religinis auklėji-

me. Jei neutrali draugija, 
nesektarinė, teišlaiko savo 
neutralumą. Nenoriu pra
eiti “Tėvynės”, S.L.A. or
gano. S.L.A. nariai gali 
cenzūruoti redaktorių. Ne
sena praeitis pamokino or
ganizaciją, kai komunis
tai pradėjo trukšmauti. 
Tokia organizacija turėtų 
daugiau pagerbti savo są
moningus patriotinius na
rius — katalikus, 
kad mes lietuviai visokias daryti kokią 
nekatalikiškas organizaci- stabdyti, 
jas ar spaudą vadiname GaIop prieinu prie ats. 
neutraliais. Griežtai neu- kjnJ asmenų. praktiškai 
.ralios organizacijos ar remįangju komunistus. Sa- 
spaudos vargiai su žiburiu vo blogu gyvenimu> nepai- 
surastume. sančiu dorovės, jie piktina

Keletą kartų spaudoje artimą, atitraukia nuo ti- 
jau esu kėlęs mūsų radio kėjimo. Nors sakytų, kad 
programų retkartinį žalin- bloga kitam nedaro, jis 
gumą. Nenoriu čia kaltin- netiesioginiai talkininkau
ti radio stotis, bet progra- j ja raudoniems. Panašiai 
mų vedėjus. Vedėjai iš talkininkauga visoki gu

dragalviai, kurie viską no
ri žinoti, kuriems niekas 
nepavojinga, visur lanko
si, visur priklauso, visokią 
spaudą skaito, su visais 
draugauja, šitie pastarieji 
rečiau matomi su katali
kais, sunku prikalbinti 
prie gerų draugijų, jis tik 
dėl mados dar laikosi para 
pijos, retai lanko bažny- I V • _cią.

Apie inteligentus gra
žiai pasako Kan. F. Kemė-

Jie visi ben- 
nusistatyti iš

v •

Katalikiškų Draugijų, Kuopų 
Ir Veikėjų Dėmesiui!

A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks va
sario 22 d., 1937 m., šv. Kazimiero parapijos salėje, 
41 Providence St., Worcester, Mass. Prašome gerb. 
draugijų, kuopų ir veikėjų išrinkti atstovus į seimelį 
ir pagaminti įnešimus.

L. R. K. F. N. A. Apskričio Valdyba: 
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas,
A. Zaveckas, Pirmininkas,
B. Jakutis, Sekretorius.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPIN£ 
DRAUGIJOS VALDYBA '

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

Vice-PIrm. Albinas Neviera,
16 AVinficId St., So. Boston, Mass.

Prot RaSL Jonas Glineckls, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

! Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
I 109 Bowen St, So. Boston, Mass. 
į MarSalka Jonas Zaikis,

7 TVinfleld St, So. Boston, Man.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią nedėldienj kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492 

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

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOBA MOTINOS iVČ.

Pirmininkė — Eva MarksienS,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

TeL So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona JanklenC,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mase.
Prot. RaAt. — Bronė Cunienė,

29 Gould St., W. Rosbury, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fln. RaAt. — Marijona MarkonlntS,
29 Whipple Are., Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininką — Ona Stanlnllntė.

106 West 6th St., So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mlzjrfrdicnė, 

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos GtbbėJA — Ona Slanrienė.

443 .E. 7th St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra ntarnlnka nSnaata.

mų vedėjus. Vedėjai 
garsintų biznių ar reikalų 
programos daro sau pra
gyvenimą. Paviršutinai 
žiūrint, kas užsimoka, tą 
galima garsinti. Išeitų, 

, kad už pinigą galima par
duoti savo įsitikinimus, 
patriotizmą ir net padoru
mą. Nemanau, kad kuris 
iš vedėjų sutiktų apmo
kant agituoti ir kitus ko
munizmo mokinti.

Bet garsinti komunistų 
vakarus, koncertus, pikni
kus, bespalves prakalbas, šis: “Žymi mūsų inteligen- 
ar ne tas pats kaip tiesio- tų dalis pabėgo nuo katali- 
ginė propoganda? Daugu- kybės ankščiau, negu su
ma vedėjų komunistų pa- spėjo pažinti jos mokslą ir 
rengimus garsina, net lei- dvasią. Vieni jų priešta-
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7:80 t*L vakare, pobalnytlnAj «ve 
talt>4J.

Vigais drangijoa reikalai! kreipkite 
paa protokolu raitininke.

dažnai piktina mažesnius 
brolius...

Ak ir visi tie mūsų poli
tikos ir visuomenės įtakin
gieji šulai, kurie pradeda 
ir remia visuomeninius są
jūdžius turinčius tikslą a- 
jlitraukti nuo Bažnyčios i- gal'įų’ vakarus'praleisti? 
takos jaunimą, ar kitus 

i mūsų tautos sluoksnius; 
visi tie, kurie šiuo ar tuo 
būdu padeda Įsigalėti tau
toje religiniam indiferen
tizmui ir doriviniam pa
krikimui, yra dėlto neabe
jotini komunizmo talki
ninkai”.

Baigiu gerbiamieji savo 
pastabas apie praktiškus 
komunizmo rėmėjus. Pa
žinkime savo priešus. Ži
nokime savo pozicijas. Są
moninkime savo eilinius 
narius, kad “kas ne su 
manim, tas eikvoja”. Mes 
negalim būti neutralūs, ar 
net tolerantingi, 
principai turi būti: 
taip: ne, ne”.

džia jų žmonėms kalbėti, rauja Bažnyčiai ir nori jai 
Už mokestį dar taip gra- kenkti iš klaidingo įsitiki- 
žiai paragina, išaiškina nimo, laikydami ją mokslo 
klausytojams reikalus, ir progreso priešininke; 
Komunistų reikalų garsi- kiti, nekęsdami jos už var- 
nimai per radio mums ka- žymus etikos srityje, pa- 
talikams nėra girtini. Mes tys sau nusikala gyvenimo 
smerkiame tokias progra-į taisykles ir savo elgesiu

Šios vakarienės pelnas 
yra pradžia klubo fondui

MISIJOS
Moterims - merginoms 

prasidėjo vasario 8 — 14. 
Vyrams - vaikinams nuo 
14 — 21. Misijonierius 
kun. Morkūnas, MIC., la
bai iškalbingai skelbia 
Dievo žodi. Nei vienas ne
apleiskite šių misijų.

Vietinis.
Remkite tuos profesio

nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

Mūsų 
“taip,

SALEZIEČIU MISIJŲ
MARŠRUTAS ‘

Vasario 10 d. — 21 d. 
(Pelenų d., II sekm. gav ' 

3230 Lituanica Avė.
Chicago, UI.

Vasario 28 d. — Kovo 9 d. 
(III sekm. gavėn. — IV.) 
6812 So. Washtenaw avė.

Chicago, UI. • I 
Kovo 14 d. — 21 d.
(V sekm. gavėn. — VI.) 

1313 Westminster avė.
Detroit, Mich. 

Kovo 22 d. — 30 d.
Springfield, III.
Visose vietose misijas 

ves kun. Albinas Drazdvs. 
Misijų atlyginimas skiria
mas statomai Saleziečiti į 
ištaigai Vytėnuose, kur 
daugelis jaunuolių ruošia
si tolimųjų kraštų misi-| 
jom.

NAUJAS GIESMYNĖLIS
žodžius ir melodijas parašė SEIRIJŲ JUOZAS
I dalis Adventinės ir Kalėdinės giesmės, 

harm. J. Žilevičius. 34 giesm...............
dalis Gavėnios ir Velykų giesmės,

harm. Al. Kačanauskas. 30 giesmių 
dalis a) Gegužės mėn. giesmės,

harm. Al. Kačanauskas. 28 giesmės
b) Šv. Sakramento giesmės, 

harm. Al. Kačanauskas. 9 giesmės ..
e) Birželio mėn. giesmės, 

harm., Al Kačanauskas, 36 giesmės
a) Giesmės į Dievą, 

harm. Al. Kačanauskas. 18 giesmių ..
DARBININKAS

366 West Broadway, South Boston, Mass.
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VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

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

POVILAS BUSHMANAS

48 Crescent Avenue, 
Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER, MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
BOZBUBY. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

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

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau Ice Creamą ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.
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Bruzdėjimas Sovietijoje
Lcndono laikraščiai praneša, kad Rusijoje eina 

stiprus nepasitenkinimo bruzdėjimas prieš esamą so
vietų vyriausybę. Būk tai studentų būrys padaręs 
Maskvoje demonstraciją, kurioje pasigirdo šauksmai: 
“šalin Staliną!” Policija mėgino demonstrantus areš
tuoti, bet tie nepasidavė. Kilo susirėmimas, kuriame, 
žuvę 15 studentų. Taip pat eina paskalas, kad Stali
nas jau nebepasitiki civiliniais komisarais, kuriuos, 
kaip faktai parodo, urmu likviduoja. Jis dabar apsi- 
statęs raudonosios armijos vadais ir savo valdžiai pa
laikyti remiasi vien ant militarizmo. Dešinioji Stali
no ranka yra vyriausias kariuomenės vadas genero
las Voroši lovas. Tai gabus militaristas ir geras orga
nizatorius. Stalinas labai su Vorošilovu skaitosi, gal 
daugiau negu Vorošilovas su juo. Pastaruoju laiku, 
kada ryšiumi su “sąmokslininkų” byla buvo suareš
tuota 10 kariškių, Vorošilovas smarkiai susikirto su 
Stalinu, ir kariškiai dėl to nebuvo likviduoti. Neseniai 
Maskvoje įvykęs kariškas paradas. Raudonarmiečiai 
demonstratyviai sveikinę Vorošilovą, gi į Staliną nė 
dėmesio nekreipę. Tuos visus gandus sovietų vyriau
sybė griežtai užginčyjo.

Taip -jau priimta, kad valstybės užtyli ar užgin- 
čyja nemalonius įvykius savo viduje. Ypačiai sovie
tai yra įgudę užginčyti, nes jiems labai dažnai prisei- 
na tai daryti. Taigi užgmčyjimas dar nereiškia, kad 
tokių faktų nėra buvę. Gal jie netaip atpasakoti ar 
smulkmenose nepilnai atitinka tikrovę, bet kad kas 
panašaus galėjo atsitikti, tai pati gyvenimo logika 
nurodo. Nugalabinti dvejais atvejais po kelioliką ko
munistų vadų, tai negali praeiti be skaudaus įspūdžio 
į komunistų visuomenę. Rusijos piliečiai, tiesa, yra 
nežmoniškai ujami ir apsipratę su visokiomis baise
nybėmis, bet yra sukrėtimų, kurie su nieku nesiskai
to. Rusai klusnūs ir nepaslankūs, bet sykį, išjudinti, 
jie moka gaivalingai sukilti. K.

darbininkas
nors reaguoti.

Gindama Dr. Šliupą, “Tėvynė”, kaip jau buvo 
minėta, atakuoja kunigus ir tam tikslui pasirenka 
stambiausią, jos manymu, triupą — kun. Olšauską. 
Tačiau menkas tai triupas. Visų pirma, pulti mirusį 
ir negalinti apsiginti žmogų — tai mažių - mažiausia 
ne riteriška. Tai tarsi nukautam kareiviui nukirsti gal
vą. Tokiais “žygdarbiais” nieks nesigiria. Antra gi 
vertus, kun. Olšausko dalykas dar galutinai neišaiš
kintas. Iš daug ko atrodo, kad vėlesnė istorija ati
dengs čia kokią didelę klastą. Tačiau net daleidųs, 
kad daromieji jam priekaištai teisingi, tai išvada bus 
šitokia: jo nusižengimas (tikras ar tariamas) įrodo, 
kad pareigų našta buvo jam persunki. Suklupo ne iš 
principo, tik dėl nepajėgumo. Katalikybėje asmuo ga
li suklupti, bet principai vis vien palieka reiklūs ir ne
pakeičiami.

Gi bedievybė eina prie to, kad palaidą gyvenimą 
padarytų žmogaus elgesio norma bei principu, (pa
vyzdžiui: divorsai, laisva meilė, šeimos pakrikimas ir 
pan.) “šmėklose” primygtinai kalama, kad reikia nu
sikratyti religija ir atsipalaidoti nuo sąžinės varžtų. 
Maf, anot Ingersolo brošiūros, religija ir sąžinė kaip 
tiktai ir yra tos šmėklos, kurias sutveria baukšti žmo
gaus vaizduotė. “Tėvynė” tai vadina nesusipratusių 
žmonių gąsdinimu. Kiti žodžiai, bet esmė tapatinga: 
griežtas pasukimas į laisvamanybę, bedievybę ir lais- 
vadarybę, kurios sutartinai griauja moterystės nepa- 
liečiamybę, šeimos židinį ir pagaliau pačios valstybės 
pamatus.

Taigi užuot skelbus, kad laisvamanybė bei bedie
vybė nenupuldys tautos dorovės, ar ne būtų tiksliau 
gerai įsižiūrėti ir galop įsitikinti, kad Šliupo propa
gandoje glūdi rimtas pavojus tautos sveikatai? “Tė
vynė” geriau pasitarnautų savo vardui ir uždaviniui, 
jei tiksliai pertvarkytų savo pažiūras. K.

Gavėnia

f- «

“Tėvynė” Pasisako Už 
Bedievybę

“Tėvynė” gina Dr. Šliupą. Ginti SLA garbės na
rį tai tiesioginė SLA organo pareiga, ir nieks dėl to 
nesistebi. Kad “Tėvynė” prie tos progos puola kuni
gus, tai jau čia blogai suprasta pareiga, bet gal ji čia 
vadovaujasi strategijos dėsniu, kad geriausias apsi
gynimo būdas tai pačiam atakuoti. Strategijoje tas 
priimta, bet diplomatijoj tai jau ne. Gi diplomatija 
šiandien visiems reikalinga, neišskiriant net tokią 
“galingą” organizaciją kaip SLA. Bet gi “Tėvynė”, 
eidama savo tikrąsias ir tariamąsias pareigas, nušuo
liuoja pertoli, kada ji aiškiai gina bedievybę. Paliudy
mui štai jos žodžiai:

“Kad laisvamanybė bei bedievybė gah tautą do
roje nupuldyti taip, kaip mūsų kunigai išsigandę, mes 
nemanome. Tai bereikalingas kunigų išgąstis ir nesu
sipratusių žmonių gąsdinimas”.

Ačių bent už atvirumą. Kas aišku, tai aišku: 
“Tėvynė” stoja už bedievybę. Ji taip pat pateisina 
SLA seime padarytąją auką (400 dol.) Šliupo Etinės 
Kultūros Draugijai, kuri turėtų vadintis Ęėdieviškos 
KKuitūros Draugija, dėlto kad ji leidžia grynai be
dieviškus raštus. Kaipo pavyzdį galima paimti bro
šiūrą' “šmėklos”, parašyta žinomo Amerikos bedievio 
Ingersolo, išversta lietuvių kalbon ir išleista Etinės 
^Kultūros Draugija, dėlto kad ji leidžia grynai be
pavadinti šmėklomis, panašiai kaip Lenino 
(svaigalais). Brošiūros tikslas 
demoralizuoti Lietuvos liaudį. Panašius raštus Šliu
pas platina ir SLA jį remia. Jei SLA organas gina be
dievybę ir atakuoja dvasiškąją, tai tegu bus ir mums 
leista ginti katalikybę ir pažaboti Šliupą, he tiek gal 
jo asmenį — jis ir taip pasigailėjimo vertas 
jo neigiamą įtaką, ar bent pastangas įtakai sudaryti.

Kai dėl “T-nės” teigimo, kad kunigai susirgę 
“šliupizmu” ir negalį dėl Šliupo miegoti, tai jau čia 
labai perdėta. Per kelioliką metų Šliupas visiškai bu
vo užmirštas, tik kai jis pastaruoju laiku panaujino 
savo žygius Amerikoje ir tebesistengia išeivijos pini
gais bedievinti lietuvių tautą, tai juk reikia į tai kaip

opiumu
subedievinti ir su-

kiek

Štai ir vėl bažnyčios li
turginis ratas apsisuko. 
Kaip čia seniai buvo ad
ventas — laikas rengimosi 
prie Išganytoiaus atėjimo. 
Gavėnios metu Bažnyčia 
ragina mus mąstyti apie 
Kristaus kančią, prisima- 
rinti bei daryti atgailą.

Žmogus eidamas gyveni
mo keliu, užsiėmęs viso
kiais gyvenimo reikalais, 
prislėgtas gyvenimo var
gais užmiršta savo aukš
čiausią gyvenimo 
Kūno reikalai, pasaulio 
niekniekiai nekartą ap
temdo jo protą, užkietiną 
širdį taip, jog užmiršta 
Dievą ir savo sielos reČSa- 
lus. Gyvena — tarsi šioji 
žemė būtų jo amžina tė
vynė, kad su šiuomi gyve
nimu viskas užsibaigia.

Katalikų Bažnyčia sek
dama Išganytojaus moks
lą ir pavyzdį kasmet pa
skiria keturiasdešimts die
nų priminimui savo tikin
tiemsiems, kad žmogaus 
kūnas dulkė yra ir į dul
kę pavirs, o siela gyvens 
amžinai. Per tą laiką — 
gavėnią — pateikia mąs
tyti amžinas tiesas, prisi
minti ką Išganytojas iš
kentėjo, kad sielą iš šėto
no vergijos išvaduotų; ir 
kad norėdamas ją išganyti 
Dats žmogus būtinai priva
lo daryti atgailą. Kristus 

1 pasakė: “Jei nedarysite 
atgailos visi pražūsite”.

Todėl gavėnios laiką 
pradedant, Kat. Bažnyčia 
susišaukus savo vaikus 
pabarsto jų galvas pele
nais, primindama kiekvie
nam tuos baisius, bet tei
singus, žodžius: “Atmink 
žmogau, jogei dulkė esi ir 
i dulkę pavirsi”. Pareiškia 
iškilmingai, kad žmogaus 
kūnas iš žemės imtas, vėl 
grįš į žemę. Pelenai prime
na atgailos darymą, gyve
nimo taisymą, grįžimą, 
prie Dievo.

Gavėnia visupirma yra 
atgailos darymo laikas. 
Atgailą galime daryli į- valgyti.

Kun. A. T. (Sąmata) ir nemato! Ha! ha! Jo a- 
kys užrištos mano ranka! 
užtemdytos!

Ir Nelabasis kvatojosi, 
kiek tik galėdamas, o man 
buvo gaila, kad jis nespro
go iš to džiaugsmo kvaitu
lio, kurį jam teikė nesusi
pratėliai katalikai.

— Štai, ateina davatka 
iš bažnytinių pamaldų, — 
tęsė Nelabasis. — Ar ma
tai ją? Ji pamaldžiai klau
so Mišių ir priklauso prie 
katalikiškųjų draugijų. 
Tačiau, ji yra ištikimoji 
mano prenumeratorė, kas 
dieną duodama man penk
tuką už mano laikraščius. 
“A, penktukas! Tik penk
tukas! Tai niekis!” (Taip 
kalba nesusipratėliai tavo 
katalikai). Betgi pats ge
rai žinai, kad vandens la
šas, kurs atrodo niekis, o 
daug jų sudaro didelį van- 
denyną. O už krikščionių,

• tavo katalikų, penktukus 
ir jų paramą, aš statau 
šiuos didžiulius milžinus 

— Dabar gi suskaičiuok mūrus, siekiančius padan- 
mano laikraščius, — tarė ges, geriausioje miesto 
Nelabasis, savo lazdele biznio dalyje, ir perku mo- 

__  mosu°damas nuo vieno derniškiausius linotypus, 
siautęs geležiniai juosvu laikraščio į kitą, ir tęsė, spausdinamus ir laužia- 
bruslotu, įsirengęs į bliz- ~ Tai V™ mano tamsybių----  —
gančiąs kelines, moderniš- karalystes organas, ir jis skubiai išleidžiu pasaulin 
ka avaline ir aukštu cilin- pasižymi vedamais ęditei

f

l

Jis juos visus 
skaito, o paskui skiria na
miškiams, kurie su pamė
gimu skaito. Po to, jis per
leidžia kitiems pasiskaity
ti. Ir tas vyrukas, katali
kas, man tarnauja, žmo
nėse platindamas mano

i

Spauda ir Nelabasis
Prasidėjo Katalikiško-! kis! Jis yra katalikas, bet- 

sios Spaudos vajus. Kata- gi jis užsirašė mano dien- 
likų ištikimi darbuotojai raštį. Be to, jis dar perka 
ir laikraščių platintojai ir kitų mano išleidžiamų 
vaikščioja po namus ir sa- laikraščių, 
vo bičiuliams užrašinėja 
katalikiškus laikraščius.

i Vajus daro gražią pažan
gą, ir, žmonės, kiek kas 
išsigali, remia, prenume
ruodami Šv. Juozapo Dar
bininkų Sąjungos organą 
du kart į savaitę einantį tamsybių karalystę.

Ir netrukus sustojome 
ties laikraščių kiosku (bū
dele). Nelabojo akys nu
švito ir sužėrėjo.

— Suskaičiuok savo ka
talikiškus laikraščius! 
Taip. Suskaičiuok! — šūk
telėjo iš džiaugsmo Nela
basis.

Ir aš skaičiau:
— Vienas — du... — 

daugiau nebuvo ir nesi-' ? 
matė.

I

laikra š t į “Darbininką” 
ir ‘Draugą’, vienintelį tau
tinės ir tikybinės minties 
lietuvių dienraštį Ameri
koje. Kad vajus prasiplėš
tų visu smarkumu ir pa- 
sekmingumu, surengta 
Katalikiškosios Spaudos 
vakaras, į kurį kviečiama 
visus katalikus atvykti.

Apie tai išgirdęs, ir aš 
pasiryžau skirtą dieną da
lyvauti tame Katalikiš
kosios Spaudos vakare. 
Apsirengiau ir vykau. Ties 
gatvės kerte mane patiko 
Pragaro didenybė — Nela
basis, elegantiškai apsi-

i

bruslotu, Įsirengęs i bliz-j

• v

mas mašinas, kuriomis
K. P. J

vairiais būdais: pasnin
kaudami, save prisimarin- 
dami, išsižadėdami kokių 
malonumų skanumynų, 
patogumų, save varginda- 
miesi, mąstydami apie 
Kristaus kančią, melsda
miesi ir vertai priimdami 
Šv. Sakramentus. Pasnin
kas gavėnios metu, tai pir
mas atgaidos darymo bū
das. Pats Išganytojas nors 

! nereikalavo jokios atgai- 
i los, vienok norėdamas pa

sieki. ! likti mums pavyzdį pas
ninkavo per keturiasde- 
šimts dienų ir nakčių. Sek
dami Kristų Apaštalai ir
gi kasmet pasninkaudavo. 
Tą gražų darbą katalikų 
Bažnyčia įsakė daryti vi
siems tikintiemsiems.

d erių ant galvos.
— Dėl ko gi esi taip su- ( 

simąstęs? — paklausiau į 
Pragaro didenybės.
— Aš mąstau apie tą va

karą, i kurį pats vyksti, — 
atsiliepė Nelabasis.

— Tikrai! Argi jis ne
duoda tau ramybės? —pa
stebėjau.

— Tai menkniekis! — jis

' naujausias savo žinias, 
rialais mano dvasioje; ši- Matai, net davatkos krik-
tas pasižymi mano šlyks-, ščionės ir katalikės akys 
tybių apgarsinimais; vėl yra užrištos, ir ji nemato, 
sitas žymėtinas yra mano nes remia ir palaiko mano 
skonio paveikslas, ir t.t. • tamsybių spaudą, 
šitas ir kitas, ir t.t.

Ir tų jo laikraščių buvo 
gana daug. Ir jie visi vyk- 

. dė tamsybių vado progra
mą.

Tuo tarpu pro šalį ėjo
atsakė, lyg nepaisydamas, j 
ką sako.

Betgi iš po auksinių aki
nių jo akys išdavė jo me
lagingą liežuvį.
— Jūs, tamsieji

kai, galite darbuotis 
prakaituoti, kiek tik išga-į 
lite! — kalbėjo Nelabasis, 
truputį susinervinęs. — 
Tačiau, savo laiku aš pa- Į. 
vergsiu jus visus. <.__
prakalbos ir jūsų rezoliu- ! 
ei jos kartais nėra taip 
blogos, o kartais gana 
kenksmingos mano gro
muliui. Ar pats matai šią 
mano ranką? — 
klausė, ištiesdamas

Ir nelabasis, pataisęs 
i savo akinius, pradėjo 
pliaukšti pragariškas pa
gyras, nasididžiuodamas:

— Aš, tamsybių dvasia! 
Mano akys neužrištos! Aš 
matau ir suprantu viską! 

Nelabasis net sudrebėjo Mano spauda yra galinga?
iš nusigandimo, betgi ?o jr turiu kuo didžiuotis* 
akys sekė kunigą su dėme- Vakarais, kuomet baigiasi 
siu.

katali- — Nct ir kunigas yra su-i 
įr sirūpinęs. Dėl to, jis ir ne

mato, lyg jo akys būtų už- 
i rištos mano ranka. Matei 

_ \ i jį visą prakaitu išpiltą.
Šiandien jis garsino smar- 

Jūsu1^ pamokslą; na, plakė ir 
-- mane. Tai buvo gerai pa- 

. Ta
čiau, jis tekalbėjo vos į 
400 žmonių. Tik tiek jo 
teklausė. Štai, aš... ar ma
tei mano laikraščius ?... 
Aš kalbu į skaitlingas ir

* i minias.
Ir visi manęs kh.uso. Tai 
mano ištikimieji!

Tai buvo penkta valan
da vakaro. Iš dirbtuvių ir 

katalikams ofisu PasiPVK į gatvę žmo- 
nių jūra. Ir visi pirko 
tamsybių vado laikraš- 

1 čius. Atvažiavę vežimai su 
jo laikraščiais išmesdavo, 
ir minios juos griebė ir

Senovėje pasninkas bu
vo kur kas sunkesnis. Ne
vienas atsimenam Lietu
voje ^rieš karą gavėnios 
pasninką per keturiasde
šimts dienų, nevartojimą 
netik mėsos, bet ir pieno, 
kiaušinių ir sviesto. Pas-! 
ninkas būdavo visiškai 
sausas. Pasninko dieno
mis valia būdavo tik kar
tą dienoje valgyti. Bažny
čios pradžios istorijos la
puose randame pažymėta, 
kad apie trečią valandą 
IX> pietų tik valgydavę. L'šūY puikus vyrukas! 
Karolius Didysis (Charfe- M R . užrišo a. turtino Nelabojo kišenių
mague) 800 m. po Kris- ■'_______

; taus gimimo, valgydavęs Slenkant amžiams, žmo- 
gavėnioje tik apie antrą nėms tarsi silpnėjant, Baž-

> valandą po pietų. Vėliaus nyčia kaikuriuos paliuosa- 
davo nuo pasninko. Dabar
tiniais laikais visiems iki 
dvidešimts pirmų metų nė
ra pasninko. Baigusiems 
penkiasdešimts devynis 
metus irgi nereikia pas
ninkauti. Sunkiai dirban
tiems ir kuriems sveikatai patranka. Tam nereikia nė 
pasninkas kenktų, taipgi 
nėra pasninko. Pasirodo, 
kad Amerikoje labai ma
žai daleliai žmonių terei
kia pasninkauti. Vienok 
pasninko dvasia privalo 
būt užlaikyta. Kokiu nors 
būdu kiekvienas privalo 
daryti Atgaila

jis pa
savo,

lyg giltinės, ranką. — Toji 
ranka užtemdė nebe vieną 
kataliką, užrišdama jų a- 
kis, kad nematytų. Tai la
bai puikus įrankis nesusi
pratėliams ] 
temdyti.

Ir netrukus Nelabasis 
pamosavo lazdele į praei
vį ir tarė:

valandą po valandai aukš-i 
čiaus pradėdavo valgyti, 
taip kad dvyliktą valandą 
tapo nustatyta norma val
gyti. Tos tvarkos laikyda
vosi daugelis vienuolių. 
Net ir šv. Tomo Akvinie
čio laikais 13 amžiuje tik 
vidurdienyje valgydavo. 
Šv. Tomas, kaipo reikš
mingiausias teologas savo 
raštuose apie pasninką 
mums paiiko> kad apart 
vieno pilno dienoje valgio, 
vakare galima nedaugiau 
aštuonių uncijų maisto su-

Nelabasis, pasididžiuo
damas ir mostelėdamas 
giltinės ranka, šūktelėjo:

— Štai, kur mano sakyk
la! O praėjęs kunigas ne- 
dasiprotėja, kad mūsų pa
mokslai yra skirtingi: jo 
pamokslas yra lygus senos! 
gadynės pištalietui, o ma-i 
no pamokslai yra šių mo
derninių dienų galingoji ■

įrodymų. Ir jis, praeida
mas pro mano būklę, net 
nepastebi įtakingumo ma
no sakyklos, kuri kas die
ną ir kas valandą vilioja 
jo sielas — didelius ir ma
žus, kurie perka mano lai
kraščius ir juos skaito su 
narnėsimu. Jis. kuaieaA?..

darbas, iš džiaugsmo — 
kiek kartų esu pabučiavęs 
savo redaktorių barzdas... 
— Mano pamokslai spaus
dinami mano laikraščių 
skiltyse ir moderniškai 
rašytuose editorialuose. 
Mano laikraščiai platinasi 
ir plinta po pasaulio visus 
kraštus ir užkampius, o 
mano pamokslai skamba 
kiekviename mieste ir kai
me. Tik nepasiekia tų 
kampų, kur nesiranda 
nuodytinų sielų. Ir katali
kai to nemato ir nieko ne
išmano. Jų akys yra už
rištos mano ranka! Jie y- 
ra akli ir vaikščioja mano 
tamsybėse! Kaip laimin
gas aš esu! Ir aš iš to la
bai džiaugiuos!

Tuo tarpu atvykome 
prie svetainės, kur Kata
likiškosios Spaudos pla
tintojai ir rėmėjai suren
gė vakarą vajaus sėkmin
gam pavykimui. Nelaba
sis, paniekinančiai sužyb
čiojo ir žėrinčia neapykan
ta akyse, prabilo:

— Tai kokia menka vie
telė!

Tačiau, aš pašiepiančiai 
žvelgiau į juododį milžiną 
ir drąsiai tariau, paklaus
damas:

— Argi šv. Juozapo Lie
tuvių Darbininku Sąjun
gos organas “Darbinin
kas” ir vienintelis tautinės 
ir tikybinės minties lietu
vių katalikų dienraštis 
“Draugas” nėra reikšmin
gi lietuvių katalikų gyve
nime? Argi nekenkia tam
sioms tavo akims?

flajta. B naa«J 1
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Klaipėdos Krašto Atvadavimo 
Keturiolikos Metų Sukaktuvėms
KLAIPĖDOS KRAŠTAS 

IR JO GAMTA
nėra taip tvirtas, kad ant 
jo galima būtų vaikštinėti, 
susisiekimas visiškai su
stoja. Tą laiką žmonės va
dina “šaktarpis”. Tai lan-l 
kos gyventojų sunkiausias 

, ir pavojingiausias metas. | 
arines negalima nei išeiti, nei

taiKlaipėdos kraštas, 
žemės ruožas palei Nemu
ną, turintis apie 20 kilo
metrų pločio ir nuo Sma-1 į 
lininkų iki Klaipėdai 
nuo Tauragės iki Kretin-| išvažiuoti, nei išplaukti iš 
gos matuojant apie 160 ki-įSavo sodybos. Nors ir di- 
lometrų ilgio. Keliaujant. džiausią Bėda ištiktų, pa- 
iš Tauragės plentu iki Pa- gaibos nepasikvieši, 
gegių, abipus plento regi
me gražią panoramą. Iš 
Lauksargių palengva slen
kame aukštyn į kalną — 
jūros aukštumą. Kairėj 
Ginšačių, Gilandviržių ir 
Vitgirių kaimai, pasislė
pę tarp kalnų kalnelių ir, 
pušynų giraičių, o dešinėj 
Kreivėnų ir Piktupėnų 
kalnai. Reginys gana įspū
dingas. Laukai derlingi,' 
tarp lapuočių medžių ir 
daržų mirga raudonos ir 
baltos mūrinės sodybos ir 
dvarelių trobos. Slėningas 
Piktupėnų bažnytkaimis 
puošiasi savo bažnyčia pa
statyta aukštumoje. Gi ša
lia ant aukštų kalnų vėjo 
malūnai priduoda reto di
dingumo. Iš Smalininkų, 
važiuojant plentas eina 
per aukštą tamsią eglių ir 
lapuočių medžių girią iki j 
Vilkiškių. Važiuojant to-į 
iiau tiesiasi plačios pievos 
iki Mikitų. Nuo Mikitų vėl 
girios beveik iki Šilutės, oi 
nuo Šilutės į kairę vėl lan-1 P1 arįc^ 
kos, o iš dešinės toli mato-; ar^a me e^- 
si tamsios Žemaitijos gi-! Plaukdamas 
rios. j—“j
pradeda jaustis marių ir 
jūrių oras, o dar arčiau 
privažiavus, sublizga ma
rės, iškyla Klaipėdos mies
tas, o vakare žiba tūkstan
čiai miesto žiburių.

Didžiausia Klaipėd o s 
krašto upė yra Nemunas, lekiančio smėlio pavojaus, 
kuris sudaro rubežių tarp i Kitados, labai seniai,

! - Išplaukus iš Nemuno Į 
i plačias Kuršių mares akys 
I atsiremia į aukštus, nuo- 
----> smėlio kalnus. Tai 
kuršių Nerija arba kopos. 
Kuršių Nerija savo aukš
ta siaura smėlio juosta at
skiria Kuršmares nuo Bal
tijos jūros. Marės užima 
apie 1600 kvadratinių ki- 

i lometrų plotą ir yra 95 
kilometru ilgumo. Ties 

i Klaipėda jos susisiekia su 
: jūra vadinamoje Klaipė
dos seklumoje. Iš abiejų 
kopų pusių vandenynai, o 
į pietus, ta smėlio juosta 
eina taip toli, kad galo ne
simato. Smėlis baltas ir 
tyras. Vietomis vėjas jį 

j supusto, lyg i koki stogą 
į iki 60 ir daugiau metruI 
j aukštumos ir yra panašus 

' milžiniškoms sniego pus- 
i nims. Vėjas čia nesiliauja 
! žaidęs su palaidu smėliu, 
j varinėdamas jį tai šen, tai 
į ten, užpildamas kiekvieną 

želti žolele

DARBININKAS

PULK. J. BUDRYS,
Lietuvos Generalinis Konsulas New Yorke, buvęs 
Klaipėdos krašto atvadavimo vadas.

Pagerbkime Dr. Joną Basanavičių
Vasario mėn. 16 d. su

kanka lygiai 10 metų, kai 
Vilniuje mirė didysis lie
tuvių tautos atgijimo vei
kėjas. laikraščio “Aušros” 
įsteigėjas ir pirmasis re
daktorius 
navičius.

i asmenybe
i

tos atgijimo patriarc! 
Jo paviršius vilioja me 
ninko pieštuką, jo vi< 
ir jo siela vilios lietu 
tautos atgijimo istor 

i plunksną.
i Nuo pat “Aušros” p:

I1

bėmis Klaipėdos krašto 
konvenciją. Šią konvenci
ja santarvės valstybės 
perdavė Lietuvas valsty
bei visas teises ir titulus, 
kuriuos jos buvo Įgijusios

marėmis 
Prieš Klaipėdą jau i palei kopas, matai tarp 

tamsių miškelių vargingas! 
sodybas. Tačiau čia yra' 
keletas gražių kurortų, j 
Tai Nida, Preila, Perval
ka, Juodkrantė. Visi jie 
pasislėpę tarp aukštų pu
šų ir kitokių medžių nuo

Klaipėdos krašto ir Vokie- žmonės pasakoja, kad visa 
tijos. Plaukiant Nemunu Nerija buvusi apžėlusi au- 
iš Jurbarko arba Smali
ninkų Klaipėdon, sutinka-! na dar ir dabar randamas 
me keletą aukštesnių kai-j po nupustytu smėliu juod- 
nų — Šventąjį Rambyno žemis ir dideli medžių ke- 
kalną ir Eiselius bei Vor-
kalnį. Kairėje praplaukia- būta derlingos žemės, tik 
me Ragainės, Tilžės
Kaukėnų miestelius
Rusnės miestelio, kur 
munas pasidalina į

kštu mišku. Ta pat tvirti-

rai bei kelmai. Taigi, čia

tenka tiktai apie 20 žmo- sios tėvynės Lietuvos, jei 
nių. Bet užtai čia vasaros santarvininkų polit i n ė s 
metu apkeliauja daug va- kombinacijos nebūtų tam 
sarotojų — kurortininkų pastojusios kelio. Lietuva 
iš įvairių šalių, sveikatos buvo priversta derėtis ir, 
pataisyti, nes oras yra la- pagaliau, po ilgų derybų 
bai sveikas ir nepaprasto Lietuvos vyriausybė 1924 
gamta teikia ypatingo pa- m. gegužės mėn. 8 d. pasi- 
sigrožėjimo. Trobos Neri- rašė su santarvės valsty- 
joje yra medinės. Sienos 
pastatytos iš rastų bei 
lentų. Stogus dengia arba 
šiaudais arba trušėmis.
Gyventojai žvejai trobas 
stato daugiausia be kami
no, nes dūmai turi eiti pe*' pagal Versalės taikos su- 
aukštą, kuriame žvejai tartį, 
džiovina savo tinklus.

Kopininkai yra darbš- ja buvo suteikta autono- 
tūs, jie dirba be poilsio, mija. Pagal konvenciją 
bet visą uždarbi suvartoja Klaipėdos kraštas Lietu- 
tik maistui. Visi nuo senų vos valstybėje sudaro at- 

I laiku yra evangelikai. Jų skirą provinciją, turinčią 
pragyvenimo šaltinis yra . teisės naudotis Įstatymu, 
žvejyba. Kopininkas gau
dosi ir varnus, žuvėdras 
bei strazdus, kuriuos pa
tys valgo. Seniau kopinin
kų didelė pelno versmė bu
vo gintaro žvejojimas ar
ba bageriavimas. Kopinin
kai yra labai prisirišę ir 
myli savo kraštą, nors gy
venimas yra labai vargin
gas. Todėl retai kuris jų 
iš čia išsikrausto kitur 
gyventi.

Gi pačiam Klaipė
dos kraštui taja konvenci-

mas organizatorius ir ne
nuilstamas kovotojas už 
lietuvių tautos kultūrą bei 
laisvę. Jis tautos žadinto
jas didžiojo Vilniaus sei- rodymo dr. Jonas Basa 
mo organizatorius, lietu-: vičius savo mintimis ; 
vių mokslo draugijos stei- pažadinęs nė vieną lieti 
gėjas, ^Lietuvos mokslo ]<uris laikui bėgant t< 
kūrėjas, pirmasis pasira- į žymiu lietuvių tautos i 
šęs Lietuvos nepriklauso- ■ kėju. Dar gyvas būdam 
mybės paskelbimo aktą, jonas Basanavičius bi 
Dr. Jonas Basanavičius se- tapęs lietuvių tautos 
kė ir lydėjo lietuvių tau- genda. Taigi, ir dabar 
tos atgijimą nuo “Aušros” soje lietuvių tautoje tę 
'gadynės ligi nepriklauso- ra gyva atgijimo patri 
mosios Lietuvos atgijimo, cho dvasia. Tegul vasa 
jį lydėjo ne iš šalies žiūrė- mėn. 16 d. jo dvasia vi 
damas, ne vien gerėdama- se lietuviuose randa 

: sis atgijimo pažanga, bet daugiau vietos ir tegul 
ir auklėdamas kartą iš stiprina kiekvieno taut 

Klaipėdos uostas valdo- kartos, pats derindamasis sąmonę. Tą dieną visi 
mas uosto direkcijos, kuri i į lietuvių tautinės sąmo- 
susideda iš trijų narių, nes augimą, tačiau niekur vynes 
Vieną narį skiria Lietuvos ir niekuomet nenustoda- 
vyriausybė, kitą — Klai- mas savo ypatingos asme- 
pėdos krašto direktorija- nybės. Jis vedė minią, bu
to, trečią Tautų Sąjunga, vo jos priešakyje, bet nie- tuvos nepriklausomybė 

nedingo, deja, kuria dr. Jonas 
sanavičius gyveno visą 
vo amžių. Juk pats atg 
mo patriarchas savo 
siųstame laiške karo i 
ziejaus viršininkui gen 

rašė: Tą 
man paga 

tiktai j 
šu, kurio ugninga daina kilniai idėjai, kurios r 
skrajodama po Lietuvą 
kilniais praeities paveiks
lais ir skaisčios ateities 
ilgėsiu žadino priaugan
čiąja jaunimo sąmonę, tai 
d r. Jonas Basanavičius 
reikia laikyti lietuvių tau-

i

dr. Jonas Basa- 
Jis savo kilnia 
ir neįkainuoja

mais darbais yra didžiai
nusipelnęs lietuvių tautai 
ir savo vardą įamžinęs jos 
istorijoje. Visas jo gyve
nimas nuo pat mokyklos 
suolo ligi grabo lentos bu
vo skirtas Lietuvos lais
vei ir lietuvių tautos gero
vei sukurti.,Jis visų lietu
vių tautos žygių į nepri
klausomybę nepamaino-

I

Uostą išlaikyti turi Lietu- kuomet minioje 
vos vyriausybė. Klaipėdos nesusimaišė su jos pilku- 
krašto organai taip pat ma. Jis, numetęs šalin vi- 
turi prie jo išlaikymo pri- sus asmeniškus reikalus, 
sidėti, tačiau ligi šiol jie nepailsdamas dirbo tauti- 
prie uosto išlaikymo nei nį darbą, įsimylėjęs Lietu-i 
cento nepridėjo, nors rei- vą, keldamas ir guldamas 
kia pripažinti, kad pats apie ją svajojo. Jeigu dai-

I

tuviai, pagerbia savo 
“ ; Lietuvos lais 

vadą, ir pagerbia ji 1 
iškilmingiausiai. Tuo 
čiu bus pagerbiama ir I

vėliau tapo smėlio sunai
kinti dirvonai ir miškai. 
Vakarų vėjai iš jūros pu
sės tol vertė ant jų palai- 

kol jo baltose

. I ir
iki 

Ne-' 
dvi 

plačias šakas — Rusnę ir . dą smėlį, 
Giliją leisdamasis į Kur- pusnyse dingo šitos derlin- 
šių mares. Nuo Rambyno gos žemės gyvybė. Ir da- 
kalno į dešinę tiesiasi pla- bar nuolatos vejas iš jūros 
čios Nemuno lankos, 1 
rios tęsiasi 5 su 1 
kilometrus. 
Nemunui 
krantų, visa šita Nemuno • kiek atlaiko kopų slinki- 
lanka atrodo kai plačios mą, bet ilgainiui smėlis 
marios. Žmonių sodybos ir juos vis dėl to nugali. Pir- 
kaimai tada lyg ant kokių miausia 
salelių išsikiša. Potvynio 
laikais, vanduo ir pavasa
rio ledai atneša į tas pie
vas tirštų dumblų — tos 
natūralūs lankų ir pievų 
trąšos. Bet dideli tvanai 
ir ledų ėjimas sudaro ne 
kartą didelį lankos gyven-' 
tojams pavojų. Kai ku
riais metais tiek aukštai 
apsemia sodybas, jog gy
ventojai tūri išsikraustyti 
su gyvuliais į aukštesnes 
vietas arba net užsikelti 
gyvulius ir mantą į antrą 
aukštą. Potvynio metu su- 
sisiekimas eina tiktai lai
veliais, bet tuo metu, kai

_, ku- pusės varo vis daugiau ir 
viršum daugiau smėlio bangų, ku- 

Gi pavasarį, riose paskui nusirita į ry- 
išsiliejus iš tų pusę. Miškai ir kaimai

smėlis nudilina 
medžio žievę, gabalas po 
gabalo ir kada medis nu
džiugta, tai ateina baisi 
vėtra nulaužia medžio 
sausą viršūnę ir tai ko
poms vis tolyn slenkant 
kamienas smenga gilyn į 
smėlį, kol pranyksta. Sa
koma, kad kopos skersai 
Neryje kas metai pasiva
rančios vis pirmyn ligi 5— 
6 metrų.

Keliaudamas per Neriją 
užeini ir labai ypatingų 
gyvulių, kurių šiaip retai 
kur bepasitaiko. Tai brie
džiai. Gyventojų Neryje y- 

H__,__ u ra labai mažai. Vienam
vandttB užšąla ir ledas dar| kvadratiniam kilometrui

teismų, administracijos ir 
finansų autonomiją. Klai
pėdos krašto valdžią suda
ro: gubernatorius, seime
lis, direktorija ir teismas.

Seimelis yra įstatymų 
leidžiamoji įstaiga. Jis 
renkamas tiesioginiu vi
suotiniu slaptu ir lygiu 
balsavimu trejiems me
tams. Seimelyje yra 29 na
riai. Jis leidžia įstatymus 
visais krašto reikalais, iš
skyrus tik tuos reikalus, 

I kurie yra tvarkomi ben
draisiais Lietuvos įstaty
mais. Seimelis gali būti 

kaip žinome, gubernatoriaus aktu palei
stas.

Klaipėdos krašto direk- 
iaimėjus karą Versalės torija yra lyg ir.ministe- 
sutartimi, kuri buvo pasi- rių kabinetas. Ji yra kraš- 
rašyta 1919 m. gegužės to vykdomoji valdžia. Di- 
mėn. 28 d. tarp santarvės rektoriją sudaro jos pir- 
valstybių
Klaipėdos kraštas buvo keturi nariai. Direktorijos 
atskirtas
ir laikinai buvo valdomas natorius. Pirmininkas pa- 
santarvės valstybių. Jos sirenka sau kitus direkto- 
skirdavo šiam kraštui sa- rijos narius’. Direktorija 
vo vietininkus, kurių ran- atstovauja kraštą santy- 
kose buvo aukščiausia kiuose su valstybės orga- 
krašto valdžia. Pirmasis nais, skiria į krašto admi- 
toks santarvės įgaliotinis niętrarijos organus vaidi- 
arba vadinamas komisą- ninkus ir į mokyklas mo- 
ras buvo Prancūzų gene- Rytojus, skiria teisėjus ir 
rolas Odry. Krašto gyven- vieną narį į Klaipėdos uo- 
tojai, negalėdami pakęsti sto direkciją. Direktorija 
santarvininkų valdymo ir prižiūri savivaldybių, baž- 
matydami, kad kraštas ei
na prie bedugnės, 1923 m. 
sausio mėn. 15 d. sukilo 
ir Klaipėdos kraštą paėmė 
į savo rankas. Tuo būdu 
kraštas, kuris šimtmečius 
nešė svetimųjų jungą bū
tų buvęs besąlyginiai pri
jungtas prie savo tikro-

KAIP VALDOSI KLAI
PĖDOS KRAŠTAS

Klaipėdos kraštas prieš 
didįjį karą, 1 
priklausė Rytprūsių pro
vincijai. Vokiečiams pra
laimėjus

ir Vokietijos, mininkas ir daugiausia

nuo Vokietijos pirmininką skiria guber-

nyčių ir vietinio susisieki
mo veikimą. Ji turi teisės 
leisti privalomus įsaky
mus ir policijai taisykles.

Klaipėdos krašto teis
mas yra teisiamoji val
džia. Savivaldybės tvarko
si panašiai; kaip ir visoje 
Lietuvoje.

Nagevičiui 
‘ teikiamą 

kraštas, o ne kas kitas iš nių Maironį vadina prana- skiriu nė sau, 
uosto gauna visą pelną.

Klaipėdos krašte viešąją 
tvarką palaiko vietinė po
licija. Ji priklauso autono
minei valdžiai. Pasienio, 
muitų ir geležinkelių poli
cija priklauso centro val
džiai. Taip pat centro val
džiai priklauso Klaipėdos 
krašte esantieji paštai, te
legrafai ir telefonai, mui
tinės, viešojo pobūdžio ge
ležinkeliai, uostas ir jo į- 
taisymai.

Iš to kai kas gali pada
ryti išvadą, kad Klaipėdos 
kraštas yra kokia tai vals
tybėlė valstybėje. Jo padė
tį taip nori matyti ir vo
kiečiu politikai. '_____
taip nėra. Klaipėdos kraš
tas, tiesa, turi gana pla
čią autonomiją, bet jis yra1 
tampriai surištas su visa 
Lietuva. Klaipėdos kraš
tas nėra valstybėlė todėl, 
kad jis neturi visų tų pri
valumų, kuriuos turi turė
ti kiekviena nepriklauso
ma valstybė. Pirmiausia 
Klaipėdos kraštas neturi 
suverenumo ir seimelis nė
ra vasagalis. Jo veikimas je jis buvo pasižymėjęs, 
yra apribotas tam tikrais kaipo geras alpinistas, ir ^ų katalikų aukščiai 
įstatymais. Klaipėdos kra- kalnus jis mėgsta ir da- Ganytoju, popiežius Pi 
što valdžia negali vesti bar. 25 metus jis buvo Va- XI turi dar aštuonius t 
derybų su svetimomis vai- ūkano bibliotekų vedėju. lus: Jis Yra Romos vyt 
stybėmis. Klaipėdos kraš- Įr popiežium būdamas, iš pas, Jėzaus Kristaus v

kė.ju ir gaivintoju pirrr 
eilėje man lemta buvo t 
ti. O kuri, besiplėsda 

i lietuviuose ir gvvenir 
. vykdoma, atvedė m 
: tautą Į šios dienos ne 
i klausomybę”.

Kaip Dirba Popiežius Pijus 2
Paskutiniuoju laiku eina ir radio priimtuvai. Kt 

neramių gandų apie popie- dieną Pijus XI pasakė 
žiaus Pijaus XI sveikatą, bą pasauliui per radio. 
Popiežius sergąs astma ir norėjo Vatikane įruošt 
kojų reumatizmu ir jo aerodromą, tačiau pasi 
sveikatos stovis keliąs dė, kad jo “valstybė” 
rimto susirūpinimo. To ne- tiek maža, kad vietos 
slepia ir jo privatus gydy- rodromui jokiu būdu 

Tačiau toJas pr°f- Tomaselis, kurs buvo galima rasti. Jis 
................. ” ’ ri ir savo privatišką 1 

salę, kuri buvo įrengta 
merikos katalikų lėšoi 
Jis yra didelis sporto 
gėjas ir reikalauja, 
jauni kunigai mol 
plaukti. Jis pirmas iš i 
popiežių suteikė viei 
Amerikos laikraštinir 

’ Morganui interviu 1921 
vasario 18 d.

Darbo popiežius turi 
maža. Būdamas 300 m

i kelis kartus per dieną lan- 
! ko savo aukštąjį pacientą

Popiežius Pijus XI, iš 
namų Rati pavarde, jau 
eina 80 metus. Popiežium J 
jis buvo išrinktas 1921 m. 
ir yra 261 popiežius iš ei
lės. Pijus XI yra bene vie
nintelis popiežius, kurs, 
dar būdamas kardinolu, y- 
ra lankęsis Lietuvoje: Vii-i 
niuje ir Kaune. Jaunystė -i

v •

Ir popiežium būdamas, iš Pas> Jėzaus Kristaus v 
tas kaipo Lietuvos provin- seno papratimo, jis dažnai ras, apaštalų kunigaik 
cija yra Lietuvos vyriau-, mėgsta atsilankyti vienoje įpėdinis, *
sybės priežiūroje. Tai prie-į ar kitoje bibliotekoje, 
žiūrai vykdyti Lietuvos! 
Prezidentas skiria Klaipė
dos krašto gubernatorių, kelia su tikru krikščionis- vincijos arkivyskupai 
kuriuo dabar yra Jurgis 
Kubilius. Gubernatorius 
turi teisę paleisti seimelį, 
jis seklbia seimelio priim
tus įstatymus, tačiau gu
bernatorius turi teisę ir 
seimelio priimtų įstatymų 
neskelbti, arba kitaip sa
kant, juos atmesti. Ben
drai gubernatorius, kaipo 
suvereninių teisių nešioto
jas, yra vyriausias Klai
pėdos krašto valdžios at
stovas ir turi visais teises 
prižiūrėti visų Klaipėdos 
krašto valdžios ir kitu |- 
staigų veikimą. Tsb.

, vyriausias t 
nyčios dvasininkas, va 
rų Romos patriarchas 

Savo ligą Šv. Tėvas pa- talijos primas, Romos ] 
■ a • • • X X • • X “ — — — “ —

ku kantrumu, stengdama- metropolitas ir Vatik 
sis, kad jo liga būtų kuo valstybės suverenas, 
mažiau pastebima. Todėl, titulai uždeda ir pare 
kad ir sirgdamas, jis, kiek kurias popiežius steng 
galėdamas, neapleidžia sa- pats vienas atlikti. Į V 
vo kasdieninių pareigų, kaną kas mėnuo viduti 
Anksti keliasi, laiko Šv. kai ateina popiežiaus 
Mišias, klauso kardinolų du apie 100.000 laiškų, 
pranešimų ir laimina at- kios gausingos korės] 
vykstančius maldininkus, dencijos neturi nei vk 
Pijus XI Vatikane yra pa- kitas valdovas 
daręs nemaža pakeitimų, Į Visa tai uždeda 
nesilaikydamas įsisenėju
sių tradicijų. Taip antai, 
Vatikane yra pripažįsta
mi visi naujausi technikos 
išradimai, yra radio stotis'

paša 
sui 

darbo naštą ant pc 
žiaus pečių. Tad nenuc 
bu, ^kad 80 metų sei 
gali pavargti ir jo ji 
neišlaikyti.
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KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

lenkų okupacijoj. Kalbėto
jas paprastai įtikinančiais 
faktais savo ilgoje, tris! 
valandas trukusioje kal- 

Iboje, įrodė klausytojams, 
i kad Vilniaus krašto atva- 
! davimas nėra tuščia sva-

■

I jone, bet netolimos atei
ties realybė. Svarbiausia, 
kad V. Uždavinio kiekvie
nas pareiškimas plaukė iš 
gilaus jo paties įsitikini
mo. Todėl, negalėjo nepa
veikti ir klausytojų, nega-; 
Įėjo neįtikinti visų. Ir bai
gus jam kalbėti, klausyto- 

| jai dar nesiskirstė, bet 
laukė daugiau.

Be V. Uždavinio dar kai- 
kun. J. Petrausko, kun. A-I^j0 Anast. Valančius, dr. 
Valančiaus ir Anast: Va-'A; P- Stulga. . 
lančiaus iniciatyva sausio ------------- ---- ----------- --- —

žymi ™ -gėja. Vasario 21 d., 163 kuo- 
g, .P n . bjdienos “Chicago Dailv Pos rengiamam vakare, kuriame bus vaidinama ko-

trampakalbaTudarė'kun lNews” Dlačiai Parašė. Su- mediia “Užkerėtas Jackus”, vaidins Barboros rolę, 
trumpa Kama auaare Kun.i.
Valančius, pakviesdamas i 
vesti susirinkimą V. Ba
landą, kuris gražiais žo
džiais pristatė kalbėti sve
čią iš Lietuvos V. Uždavi
nį.

DIDELĖS VILNIAUS IŠ
KILMĖS BRIDGEPORTE

PRIIMTOS REZOLIUCI
JOS DĖL VILNIEČIŲ 

PERSEKIOJIMO

ĮSTEIGTAS VVS. SKY
RIUS

Nepaprastai įdomi V. Už
davinio trijų valandų 

kalba

Chicago, III. — Bridge- 
porto lietuvių kolonijoj, 
bažnytinėje svetainėje,

6

Chi-

Vakaras įvyks Gimimo Panelės šv. parapijos salėj,

Choose from Many N e iv 
1937 Philcos-$20W n p

i P-LE IEVA LUKOŠIŪTĖ,
J. Dimša ir baiSusi Šv. Kazimiero Akademiją, įžymi veikėja

1 kiti. Priminta sausio 17 d. ca£os lietuvių tarpe, katalikiškų laikraščių bendra
darbė, LRKSA. 163 kučpos nutarimu rašt. ir kores-

V. Uždavinys savo kal
bą pradėjo nuo labai pa
prastų reikalų, nuo Ame
rikos lietuvių gyvenimo, 
nuo savo kūdikystės atsi
minimų, kai jis pats buvo. 
Amerikoje, kai jis grįžęs 
čia ir kaip jam atrodanti 
Amerika ir lietuvių gyve
nimas, perėjo prie tolimes
nės lietuvių tautos praei
ties, primindamas tuos 
sunkumus ir vargus, ku
riuos lietuvių tauta turėjo 
pakelti kovodama dėl 
spaudos laisvės, nuolat 
stiprėdama ir atgimdama 
tautiškai, kaip pagaliau 
pasiekė valstybinės nepri
klausomybės ir kaip buvo 
pagrobtas Vilniaus kraš
tas... Toliau jis statė du 
klausimus: kas kaltas, kad 
Vilniaus laikinai neteko
me? Ir ar galimas Vil
niaus atvadavimas? šiuos 
du klausimus atsakyda
mas, plačiai aiškindamas 
įvairias aplinkybes ir pa

sirinkusieji vienu balsu
pritarė tai rezoliucijai ir Pr^e West 68 ir S. Washtenaw Avė. 
prisidėjo prie bendro Chi- 
cagos lietuvių protesto.

Kovojanti e m s vilnie
čiams paremti susirinku
sieji sumetė 46 dolerius ir 
39 et. Stambesnieji auko-

PRAKALBOS IR FILMUS 
APIE LIETUVĄ

FOR ONE WEEK ONLY!

EHUA-UtBUl
TRADE-IN ALIOV/ANCE

Here’s your chance co own a new Philco 
che World s Leading Radio .. at a tremendous 
saving! For just one week we will give you an 
extra-liberal allowance for your present radio, 
plūs special easy terms! Come in EARLY, 
choose the model you likę best from our big 
seleetion, and SAVE MONEY!

PHILCO 60F
A big-value Console for American re- 
ception! 2 Tuning Rangės, Glowing 
Beam Station Finder, Wide-Vision 
Dial, 2-Point Tone Control, Automatic 
Volume Control, Electro-Dynamic 
Speaker and many other 1937 features. 
New satin-finish cabinet.Jo kalba mums padarė ne

paprastą įspūdį. Gyvi bu
vo paveikslai, nepaprastai 
derėjo prie paveikslų ir 
gyva V. Uždavinio kalba, 
mes ir verkėme ir juokė
mės.

Nenorėdami užmiršti 
brolių vilniečių ir mes su
aukojome jų kultūrinėms 
kovoms paremti 15 dol. 29

Spring Vallev, III. —Mė
tojai buvo: prof. muzikas ?ų kolonija mažai kam ži- 

St. noma, mažai kas apie ją 
mažai kas 
rečiau kas 

J. aplanko. Gyvename ramiu
Dimša, Dr. A. Stulga, AL mainierių gyvenimu, slė-yyr*—Z,""-......"V "
Rokas, R. Stočkus, A. Ba- nin įlindę ir pasislėpę. Tu-Į^t- P° doleri aukojo: kun. 

P. Kri- rime savo parapija tuH- £ USJ 
me nedidelę bažnytėlę, ne
blogą svetainę, beveik vi-į

M. Jankauskienė, si dirbame ir neblogiausiai

A. Pocius — 2 dol.,
Petrauskaitė — 1.50 et. kada parašo, 
Po doleri aukojo: V. Ba- pakalba, dar 
landa, J. Gedminas,
Dimša, Dr. A. Stulga, AL

nys, A. Railiukė, 
pas, I. Pupauskas, K. Jo
nikas, J. Puišis, K. Kaspa- 
riūnas, 
A. Bubnienė, J. Mačeikie- laikomės,
nė, M. Paulavičiūtė, A. 
Pakeltis, M. Slumbienė, J. 
Kavolaitis, St. Šuzas, U. 
Gudas, L. Vilkas, T. Si- 
ma’t’enė, V. čepauskas. 
P. Stažinskas, St. Stočkus, 
.L Janutis ir J. Gomuliau- 
skas.

Nenorėdami bridgepor- 
tiečiai ir toliau Vilniaus

! reikalus užmiršti, nutarė 
'įsteigti Vilniaus Vadavi- 
! mo Sąjungos skyrių, prie 
'kurio prisirašė per 40 na
rių, pasižadėdami mokėti 

J narinę mokestį ir dirbti1 
limumuS- Vilniaus kraštui , yjjnįaus vadavimo darbą 
atvaduoti, smulkiai ir tik-. Brjdgeporto kolonijoje, 
sliaį nuniešdamas Vilniaus Valdybon išrinkti: pirmi- 

i,Įninku V. Balanda, vice pir
mininku —muz. A. Pocius

! sekretorium — O. Aleliū- 
nienė, antruoju sekret. — 
Ant. Stočkienė ir iždinin
ku — dr. A. P. Stulga. Pir-J 
mą skyriaus narių susirin- davinys mus išbarė, 
kimą nutarta sukviesti va- pasakė mums, 1 
sario 7 d. Visi nariai pa
sižadėjo į tą susirinkimą jaus”, 
atsivesti kiekvienas dar 
bent po vieną naują narį.

Tokios gražios ir didelės 
Vilniaus iškilmės mūsų 
padangėje senokai bebu
vo. Džiaugiamės, kad atsi
rado gerų norų, kuriems 
nepaprastai gražiai pritar
ta. Dėkingi esame paren
gimo organizatoriams. Ti
kimės, kad sudarytasis

!

krašto lietusiu ^vvenima i 
ir i n kultūrines kovas, pi-; 
nant sflvo buitines i

BATCHELDER 
WHI|TTEMORE 
834 Mass. Avė., Roxbury, 

Telef. HIGhlands 1920 
SKYRIAI — 

Cambridge — So. Boston.
Dorchester.
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M. Tarasevičius, M. Gai
lius, J. Šaulinskas, P. Mar- 
tusevičius, Ag. Mazurkie- 
nė ir V. Burba.

Visi trys sveteliai mums 
Sausio 21 dieną turėjo- taip patiko, kad mes neno- 

me gražių pramogų, apie i.rėjome jų iš savo slėnio iš- 
kurias visi dabar kalbame ieįsti, vaišinome gėrimais, 
ir galvojame, kada vėl pa- bet niekaip užlaikyti nega- 
našių pramogų susilauksi- įėjome, išsprūdo iš mūsų 
me. G 
gos, jos mūsų slėnio ramų 
gyvenimą pagyvina, atgai
vina. Tą dieną savo para
pijinėje svetainėje matė
me brolių Motuzų rodo
mus Lietuvos paveikslus, 
kurie mums visiems labai 
patiko. Iš mūsų kolonijos 
po Karo Lietuvoje labai 
mažai kas buvo, o ir tie 
kurie buvo negalėdavo; įaHų _ ______
mUm.S PL?0 ypatinga pa- į^įuį^"_ žmonių susirinko 

gana daug. Visi linksmai 
laiką praleido. Pelno bus.

Dramos skyrius ruošia
si vaidinti veikalą “Liurdo 

“Akloji 
. Šiame veikale 
virš dvidešimts 

koks ten merginų. Beveik visos ar- 
“krajus”, nėra jokio “kra-.tistės yra Nekalto Prasi- 

Lietuva, dėjimo draugijos narės.
vadinti; Diriguos veikalą p. Ale

na Bandžiutė.
atvažia- Gaila mums, kad klebo-

O jos labai reikalin-. rytojaus ankstų rytą. Ma
tyt. jie visur laukiami sve
teliai. Linkime jiems gra
žaus pasisekimo ir dėko
jame už atsilankymą.

Martinaitis.

I

I

MONTREAL, CANADA
Sausio 30, 1937, Šv. Elz

bietos draugijos narės su- 
i “L. Vytauto

pasakoti. Lietuvos paveik
slai su muzika ir kalbomis 
m;ms parodė tikrą Lietu
vą, ne vienas ir apsiverkei 
bežiūrėdamas į seną “kra- 
jų”, nors dėl šio žodžio Stebuklai” arba 
“krajaus” svečias V. Už- Mergelė”.

Jis vaidins
-

yra tik 
kam savo žemę 
svetimu vardu.

Brolių Motuzų
| vimo visi laukėme, nes vi-1 nas kun. Jonas J. Bobinas 
si apie tai iš anksto žino- .jau 
jome, bet visai netikėtas 
mums buvo žurnalisto V.
Uždavinio atsilankymas.
Jis atvažiavo su broliais
Motuzais gerokai sušalęs, .
nes tą dieną staiga prisni- cūzų lanko mūsų bažnyčią

antra savaitė kaip 
serga. Jisai užimtas dar
bais ir yra nenuilstantis 
veikėjas. Linkiu jam kuo- 
greičiausia pasveikti.

Kadangi daugelis pran-

naujasis skyrius ir išrink- g0 įr pašalo. Jo atsilanky- tad yra laikomos net ket-
1 toji vasario 16 dienos mi- mas netikėtas, 
nėjimo komisija ir toliau malonus.

Į judins mūsų tautišką vei- ■ jaįg papasak0jo mums pla- paprastai laiko kun. Ber- 
Kimą- j čiai apie pavergtą Lietu-------  ------ *— ’—

Sausio 24 dienos sekma-, vos dalį, nupasakojo apie mūsų klebonui dąžnai pa
dienį mes ilgai minėsime.

Laimos Brolis, vadavimą Vilniaus krašto, jisai serga.

bet labai 
Jis dviem atvė-

verios šv. mišios: 8-tą, 9- 
tą, 10-tą, 11-tą vai. Sumą

geron, prancūzas, kuri3

vilniečių vargus ir apie at- deda, ypač dabar, kuomet 
Jisai puikiai

Mainant Extra Nuolaida
(ionai yra didelis Philco Radių pasirinkimas, kurie yra geriausi pa

saulyje radios. Tamstos dabar galite savo seną radio išmainyti ant nau
jo ir už seną gauti didelę nuolaidą. Nelauk nieko — ateik TUOJAU! Iš
sirink modelį tokį, kuris Jums geria usiai patinka. Dabar Tamstos pirk
dami sutaupysite daug pinigų!

Su šiais Philco Radios galite pagauti programus iš visur — viso pa
saulio. Kas Philco įsigys, tas niekad nesigailės — bus visuomet paten
kintas.

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337
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ti mažus lietuvių vaiku
čius kalbant tris kalbas.

“Excelsior”

WORCESTER, MASS

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

net ma«

iietuviškai skaito ir nie
kas negalėtų suprasti, jei 
nežinotų, kad jis ne lietu
vis, nes jo ir akcentas lie
tuviškas. Kun. Bergeron 
taipgi puikiai kalba lietu
viškus poterius 
lonu klausyti.

Beveik visas Montreal 
jaunimas tris kalbas kal
ba. Tai yra: lietuviškai, 
angliškai ir prancūziškai. 
Visose mokyklose mokina
ma anglų ir prancūzų kal
bos, o kadangi daugiausia 
Montrealis apgyventas 
prancūzais, tad turime ge
rą progą toje kalboje išsi
lavinti.

Turime tris lietuvaites, 
kurios yra baigusios kur
sus prancūzų kalboje ir 
jos dabar mokytojauja 
prancūzų mokyklose. Tai 
yra panelės: Alena Ban- 
džiutė, Onutė Bandžiutė ir 
Marijona Arlauskaitė.

Bronė Buažiūtė, Petras 
Vaupšas ir Antanas Vaup- 
šas mokytojauja anglų 
mokyklose.

Kaip gražu, kada išgirs-

Šv. Kazimiero Seselių i 
Rėmėjų skyriaus valdyba: 
kun. A. Petraitis, dvasios 
vadas; M. Ščiukienė —pir
mininkė; F. Kandrotienė 
— vice-pirm.; M. Delionie- 
nė — nutarimų rašt.; E. 
Tamsonienė — turto rašt.; 
A. Milienė — ižd. Šis sky
rius daug darbuojasi Se
selių naudai.
Moterų Sąjungos 5 kuopa

M. Liutkaitė, pirm.; O. 
Bruožienė — vice pirm.: 
M. Delionienė — nut. rašt. 
V. Kučinskienė 
rašt.; 
ižd.;
Naulytė — iždo globėjos; 
O. Naulienė— tvarkdarė. 
Ši kuopa iškilmingai mini 
Motinos dieną gegužės mė
nesyje; užprašo šv. mišias 
ir bendrai priima Šv. Ko
muniją.

WILLIAM J. CHISHOLM

E. 
turto rašt.;

turto 
P. Bačinskienė — 

O. Puišienė ir M.

GRABORIUS
‘A SMEN1AKA S PA TA RNA V IMA S1

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Deiter 1952 

Namu: PI. 6286

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 W&zhingtOD St 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Nonrood 1503
Montello Office:

10 Intervale St.
TEL. Broekton 2005

Profesionalai. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
rai verti skaitytoju paramos.

Visi skelbkit#* "Darbininke".



Antradienis, Vasario 9 d., 1987

Tretysis Ordinas
(Kun. P. M. Juro pasakyta 
kalba, gruodžio 13 d., 1936 
m., So. Boston, Mass.).

(Tęsinys.)
DAVĖ DAUG ŠVENTŲ
JŲ IR MOKSLĄ VYRIŲ 

Kas suskaitys kaip daug 
šventųjų pateko į dangų, 
kad pasinaudojo Trečiojo 
Ordino pagelba?! Daugiau 
kaip šimtas tretininkų 
viešai paskelbta šventai
siais.

Tretininkais buvo šv. 
Ignacas Lojolą, Jėzuitų 
Draugijos įsteigėjas. Taip
gi ir Šv. Aloyzas buvo tre
tininkų prieš Įstojant Į 
minėtąją draugiją. Šv. An
gelė Meriči, Uršuliečių 
vienuolyno įsteigėją, Šv. 
Brigita, kito vienuolyno 
kūrėja buvo tretininkė
mis. Šv. Vincentas de Pau
lio, Šv. Pilypas Nerietis, 
Šv. Povilas nuo kryžiaus, 
Šv. Liudvikas IX, Prancū
zijos karalius ir jo motina ) 
Šv. Blanka, Ispanijos ka-j 
ralius Šv. Ferdinandas ir!

i 

Šv. Pilypas, Šv. Elzbieta,! 
Austrijos karalienė ir Šv. 
Elzbieta, Tiuringietė, Šv.! 
Tomas Morus, Šv. Rokus.) 
Šv. Pranciškus Salezietis, 
Šv. Rožė Vitorb, Eąuadoro 
orezidentas Gabrielis Gar- 
X 

čia Moreno, Kristopas Ko
lumbas, Dantė, Rafaelis. i 
Vaško de Gama, Mirhalan- 
gelo, Galilei, Luigi Galva- 
ni, Alossandro Graf Voltą, 
Lištas, Matas Talbotas ir 
visa eilė kitų šventųjų ir 
mokslavyrių, kurie gyve
no sulyg Evangelijos pata
rimų. Minėtojo, sąrašo už
tenka, kad'itikri®4'r jeg f 
Tretįjį Ordiną stojo ne 
vien paprasti bemoksliai 
ar senutės, bet karaliai 
mokslinčiai, išradėjai — 
genijai, rašytojai — poe
tai, muzikai ir dailininkai.! 
Jiems Šv. Pranciškus bu-) 
vo Rafaeliu bei Mykolu) 
Arkangelu. Jei jie nebūtų) 
paklausę šventojo Patri-i 
jarko, gal niekad jie ne-) 
būtų iškilę i tas aukštu-i 
mas, kuriose, beabejo, ir! 
jie džiaugiasi ir pasaulis 
jais didžiuojasi.
TRETININKIJA MŪSŲ 

LAIKAMS
Po Šv. Pranciškaus mir-Į 

ties, praslinkus kiek metų, 
sakoma pasirodė šventasis 
vienuolių susirinkime, kad 
įtikrinti, jog jis visada su 
savo vaikeliais, kada šie • 
rūpinasi Dievo garbe ir) 
sielų išganymu.. Ir mūsų 
dvasinio pabliurimo lai

KUN. O-RO M. RAŽAIČIO 
MISIJŲ KELIONĖ

Vasario m. 14 — 21
5 Highfield Rd. 

Worcester, Mass.
Vasario m. 22 — 28,

105 Main St. 
Athol, Mass.

Kovo 1 d. — 14,
64 Church St. 

Pittston, Pa.
Kovo m. 15 d. — 21,

258 Zerbey avė. 
Kingston, Pa.

Kovo irt. 22 d. — 28,
19 Dennison St. 

Luzeme, Pa.
Balandžio m. 12 d. — 18, 

119 Tempei St.
. Nashua, N, H.

Nuolatinis laiškams adre
sas: Rev. Dr. M. Ražaitis 

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

kais Trečiame Ordine te
bespindi šv. Pranciškaus 
dvasia. Tik reikia ją įgy
vendinti, tampant gerai.-, 
tretininkais. Baž n y č i a 
kviečia savo vaikelius 
spiestis po tretininkų vė
liava ir sekti Šv. Pranciš
kų. Reikia paklausyti ir 
sekti neklaidingą, prityru
si vadą, kad neįkrist į pa
vojus. Šv. Pranciškus yra 
mūsų Arkangelu, kurs 
sergsti kelionėje ir veda į 
prirengtą mums danguje 
vietą.

Šv. Pranciškus ant že
mės visada buvo -vadu. 
Vadovavo jaunuoliams 
prieš atsivertimą; vadova
vo likęs Dievo šaukliu vi- i 
sų luomų ir amžių. Trijų 
Ordinų nariams, vadovau
ja mums ir dabar, būda
mas dangaus aukštybėse.

Tiesa, galime pasiekti 
savo gyvenimo tikslą ir be 
Šv. Pranciškaus pagelbos, 
nebūdami tretininkais. 
Bet jeigu pavojingoje ke
lionėje pats Dievas Baž
nyčios lūpomis siūlo pa
gelbą, klausiu, ar protin
ga būtų nepasinaudoti?

Taipgi tiesą, jog nėra 
jokio įsakymo stoti į Šv. 
Pranciškaus III Ordiną. 
Bet gyvenimo nesinaudoti 
patarimais būtų labai ne
protinga.

Pakanka išpildyti įsa
kymus, kad patekti į dan
gų. Bet mumyse glūdi pa
reiga šventieji ir tobulėti, 
pasipuošti baltais, it snie
gas dorybių rūbais. Ar ga
li būti tobulu tas. kurs ne
sinaudoja tobulybes įgyji- 
mui priemonėmis? Treti- 
ninkija prigelbsti tai įvy
kinti. Kaip?

Trijuose Pranciškonų 
Ordinuose pasaulyje pri- 
skaitoma apie penkis mili
jonus pranciškonų. Ameri
koj yra virš 100 tūkstan
čių tretininkų. O kiek jų 
tarne šventu! Mūsų pavie- 
nių nuopelnai dažniausiai 
labai nežymūs. Bet kada 
susijungiame su tokia di
džiule serafiška šeimyna, 
tampame labai turtingi ir 
galingi. Kas iš žmonių nė
ra kuomi nors prasikal
tęs?! Ar nėra džiaugsmas 
vargšui skolininkui, jei 
kas iš jo šeimynos ateina 
jam padėti skolos išmokti! 
Po mirčiai namiškiai ir ar
timieji po kiek laiko nei 
amžiną atilsį už tave nesu
kalbės. Pranciškonai mel
džiasi, laiko mišias. O jų 
tiek daug! Ar galima sa
kyti nėra naudos priklau
syti prie jų šeimynos?

Gal nuodėmėmis sutepei 
krikšto baltąją suknelę. 
Negi drįsi pasirodyti 
Viešpaties akyvaizdoje 
neišmazgojęs metavonės 
darbais? Tretysis Ordinas 
ne tik dėl siekiančių tobu
lybės, bet ir atgailojan- 
tiems.

Kai kuriuos gąsdina a- 
bejojimai — ar galės išpil
dyti tretininkų prieder
mes. Šv. Pranciškus kant
riai, noriai, su džiaugsmu 
nešė savo kasdieninį kry
žių. Dėl Dievo meilės ir 
sielos išganymo išsižadėjo 
tėvų, už tat dangiškasis 
Karalius tapo jo Tėvu. Iš
sižadėjo namiškių ir visų 
turtų, todėl saulė ir mėnu
lis, žvaigždės, medžiai, gy-

D S R B TNTNKAS

Herbert Marshall sako:
z. į ■ ■. * ■- ■ ■/

“♦♦♦lengvas užsirūkymas yra
gerklei džiaugsmas”

eseniai buvo padaryta savarankiškas tyrini- 
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydvlojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, 87% pareiškė, jog ypatiškai 
jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkvmą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p. Marshall ir 
taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzi
nančių priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted”
proceso gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei! PUIKIAUSIAS TABAKAS- 

“DERLIAUS GRIETINE0

“Prieš mano į šią šalį, atkeliavimą 

man labiau patiko angliški cigaretai, 

net jie buvo kietai prikimšti. Ame

rikoje aš bandžiau įvairių popularių 

išdirbinių cigaretus jieškodamas tos 

geros ypatybės. Lucky Strike 

visiems vadovavo. Ir kas dar daugiau 

—— aš veikiai atradau, jog Luckies 

buvo lengvas užsirūkymas ir tikras 

gerklei džiaugsmas.”

HERBERT MARSHALL 
•ARSUS RKO radio pictures žvaigžde

r Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerkles Apsauga

PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
1937, The Aaerican Tobacco Cempenj

---------------— l - '

vulėliai ir paukšteliai tapo 
jam broliais ir seserimis, | 
jam tarnavo ir jį linksmi- Į 
no. Iš pirmo žvilgsnio at- į 
rodė, kad jis nieko netu- ® 
rėjo, bet tikrumoje jis pa
veldėjo viską. “Mano Die- į 
vas mano viskas”, tai jo; 
šūkis. į

Šv. Pranciškus Asyžie
tis ir jo uolus senėjas Po
piežius Leonas XIII ge
riausiai suprato žmogaus 
silpną prigimtį. Įstatus 
pritaikė kiekvienam by 
kurio luomo žmogui. Ne-! 
tik kad neapsunkina, bet' 
tikrumoje gelbsti pavyz
dingai gyventi. O ar ne
verta dorai, pavyzdingai, 
šventai, maldingai gyven
ti dėl amžinosios laimės?

Kristus mūsų Dievas ir 
Viešpats. Jis klausia mū
sų: ‘ 
taip 
nenori sekti Kristaus, tam 
stoka nusižeminimo. Tre
tysis Ordinas yra tąja Šv. 
Pranciškaus mokykla, ku
rioje gali išmokti dieviš
kosios dorybės — nusiže
minimo.

Prieš savo atsivertimą
Šv. Pranciškus meldėsi šv. bažnyčioj ar savo kamba- 
Damijono bažnyčioje prieš 
nukryžiuotąjį Jėzaus pa-) 
veikslą. Ten jis išgirdo, 
balsą: “Pranciškau, eik 
atstatyk mano bažnyčią, 
kurią, matai, griūva”. Ty
lioj valandėlėj atsiklaupk

‘Ar myli mane”? Jei 
— “Sek mane”. Kas;

-m*.—K*-!*

PRŪSŲ LIETUVOS MIES
TUI 600 M.

II 
\

|

I

Kaip “N. Tilžės Kelei
vis” rašo, 1936 m. sukako 
600 metų, kaip yra įsikū
ręs Vėliavos miestas, ku
ris yra Prūsų Lietuvoje, 
Priegliaus ir Alnos santa
koje.

Pamary lietuviškas kai
mas šventė 450 m. su

kaktuves.
Buvo paminėtos Mažo

sios Lietuvos Petrikų kai
mo (jis-yra Tilžės krašte 
tarp Labguvos ir Seken- 
burkio Didžioje Samanų 
Baloje) 450 m. sukaktu
vės. Šis kaimas įkurtas 
1486 m. pabaigoje. Tuo 
įaiku pamarys, kur dabar 
yra sukaktuves minįs kai
mas, buvo retai apgyven
tas, nes sunkios gyvenimo 
sąlygos mažai ką ten trau
kė. Petrikai, būdami arti 
marių ir Nemuno upės dar 
ir šiais laikais kenčia ga
na dažnas potvynių nelai
mes. Daugiausia čia ver
čiamasi bulvių auginimu.

“Tilsiter Allgemeine
Zeitung” 304 nr. rašo, kad 

pirmieji Petrikų kaimo 
gyventojai buvo lietu

viai.
Pirmoji čia apsigyveno 
Erdmutė Petrikienė. Ta 
Petrikienė, neturėdama 
vaikų, savo didelius lau
kus paliko dviem bro
liam. Jų vaikai ir vaikų 
vaikai tą žemę dalinosi to
liau ir taip ilgainiui atsi
rado daug mažų ūkių, ku
rių visi savininkai vadino
si Petrikais. Petrikų buvo 
labai daug, tai to krašte 
gyventojai jiems dar davė 
pridėtinius vardus. Ka
dangi gyventojai buvo lie
tuviai, tai ir pridėtiniai 
vardai skambėjo gryna* 
lietuviškai: Petrikai, Palū- 
jai, Dovūjai, Simu jai, Kri- 
stupūjai, Girūjai, Vilka’ 
nūjai, šeškūjai ir t.t. Jie 
iš dalies dar ir šiandien 
tebevartojami.

Sukaktuves mininčiame 
sename Petrikų kaime ir 
jo apylinkėse gyvena ir 
dabar Petrikų, ir daug kas 
kalba lietuviškai. Petrikų 
vardas Rytprūsių Lietuvo
je, ypač Pakalnės apylin
kėje, yra labai dažnai su
tinkamas.

.............mm..............................................................................................................................  S

— pamažu vartojama, kultūringesni 
žmonės to krašto ir atvir
kščiai. Visam kūno apva
lymui, žinoma, reikia šilto 
vandens, bet kasdieną 
praustis geriau šaltu van
deniu. Rytiniai apsitryni
mai visam yra, daugumoje 

labai naudingas 
, bet dėl to reikia 

gaus kūno paviršiaus nu- pirma pas gydytoją pasi- 
teką giliau ir tada netaip I klausti.

) Be vandens, matomoms 
kūno dalims dar vartoja
ma ir kiti dalykai dalinai 
________ , dalinai grožio 

5’ reikalams, tačiau jų visų

kas vandenyje, — 
praeis troškulys.

Oda nematomai kvė
puoja, vadinasi, įtraukia 
iš oro deguonį ir išleidžia 
angliarūkštį. Kūno tempe
ratūrai tvarkyti irgi odos 
reikšmė didelė. Kai šalta 
— oda pašiurpsta. Tai pa- atvejų, 

tai josios svarbu-) rojo> kad kraujas iš žmo- dalykas

SVARBI KŪNO ODOS 
REIKŠMĖ

I
i
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Rašo gydyt. E. Ragaišienė
I

Galima pamanyti, kad 
oda yra menkos reikšmės 
organas žmogaus kūne. Iš 
tiesų, f 
mas yra didelis, nes ji 
saugoja visą kūną nuo į- 
v airių išorinių pakenki
mų: dulkių, vėjo, lietaus, 
sužeidimų, sumušimu ir k. 
Pro odą taip pat išeina, su 
prakaitu, nereikalingos 
kūnui medžiagos. Sergan
čiam dažnai būna geriau, 
kai išprakaituoja. Mat, iš
eina, su prakaitu įvairūs 
nuodingi dalykai ligos pa
gaminti.

Oda net pavaduoja inks
tus ir plaučius. Kai su pra
kaitu išeina daug skysti
mo, juo mažiau tenka ink
stams, Jei ištroškęs žmo
gus palaikys kojas ir ran-

v •
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KUN, JONO BRUŽIKO, S J.
ADRESAI!

rėlyj prieš Nukryžiuotąjį 
paveikslą ir paklausyk ar 
kartais neišgirsi balsą: 
eik, atstatyk savo širdį, 
nes matai, kad nuodėmė
mis apgriauta...

Pabaiga

greit atvėsta. Kai šilta — 
oda parausta, kraujo dau
giau priplūsta į paviršių, 
muša prakaitas, o prakai- 
tuojant kūnas vėsta. 
taip organizmas, nelygi-"“■įūušias'’yra’mLiiaį? 
nant garo katilas, turėtų! Muilas geriausias toks 
perkąistį. kuris turi daug riebalų,

Kad oda savo uždavi- bet neturi aštrių šarmų 
nius tinkamai atliktų, rei- likučių. Didelis muilo Šar
kiu, kad ji būtų švari. Dėl mingumas ištraukia rie
to didžiausias odos drau- balus iš gilesnių odos 
gas yra vanduo ir muilas, sluoksnių, nuo ko oda pa- 
Senojoj Romoje daugiau
sia vandens buvo suvarto- negerai. Dėl to yra bendra 
jama. Milžiniškose Diokle- taisyklė: 
cijopo pirtyse vienu kartu 
galėjo maudytis 3.000 
žmonių.

Iš to, kiek krašte suvar
tojama vandens ir muilo, 
odos švarumui saugoti, y- 
ra sprendžiama apie tų 
kraštų kultūringumą. Jei 
daugiau šiam reikalui su-

sidaro labai sausa, kas jau į 
■■■■■■H 

reikia vengti 
smarkiai putojančių pigių 
muilų.

Sausam veidui, kurio o- 
da pieiskanoja, geriau vi
siškai muilo nevartoti. Jei 
veidas riebalingas, tai 
muilo reikia. Nupraustą 
reikia visuomet gerai nu
šluostyti. Kaklą prausti

Nuo vas. 7 iki 21 d.:
64-25 Perry Avė., 

Maspeth, N. Y.
Nuo vas. 22 iki 28 d.:

16 Chandler Avė., 
Wilkes-Barre, Pa. 

Nuo kovo 1 iki 7 d.:
’ St. Casimir’s Str., 

Westfield, Mass. 
Nuo kovo 7 iki 14 d.:

260 East Main Str., 
Amsterdam, N. Y. 

Nuo kovo 15 iki 28 d.:
3426 Parthenais St., 

Montreal, Canada. 
Nuolatinis Adresas:

Rev. J. Bružikas, S. J., 
259 N. 5th St., 

Brooklyn, N. Y. į
Remkite tuos profesio

nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

tik šaltu vandeniu. Tuo 
apsisaugojama nuo gerk
lės ligų, šaltas vanduo už
grūdina. ‘C.’
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Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CONN.

Iš švč. Trejybės par. Vyru 
Klubo Veikimo

Aną ketvirtadienio va
karą klubo kambariuose 
įvyko lietuvių Švč. Trejy
bės Vyrų Klubo narių 
skaitlingas susirinkimas. 
Naujoji 1937 metams val
dyba pradėjo savo metini 
darbą. Valdyba, matyti, 
smarki, štai naujosios val
dybos sąstatas: pirm. — - 
Leonas Mašiotas; vice-pir- 
mininkas — Matas Kri
pas; finansų rašt. — Ka
zys Šimkus; kasininkas— 
Antanas Laškas; rašt. — 
Jonas Kiablikas. Naujasis 
klubo prižiūrėtojas (hou- 
seman) yra gerb. Slifka. 
Susirinkiman buvo atsi
lankęs ir klebonas kunigas 
Ambotas. Vyrų klubas jau 
gyvuoja kelis metus ir na
rių skaičius vis auga.

kelis kartus ir tapo per
blokštas.

SPORTAS
Hartford laikraščiuose 

tenka pastebėti lietuvių ir 
lietuvaičių sportee pasižy
mėjimus. šiomis dienomis 
lietuvaitės užima svarbią 
vietą. P-lė Mary Rudytė iš 
St. Louis, Missouri yra 
prie Ali American koman
dos basketball. Nors tikrai 
nežinome ar ji yra lietu
vaitė, bet ji turi tikrai lie
tuvišką pavardę. Ji čia 
Hartforde žaidė basket
ball.

Taipgi garsi hartfordie- 
tė bowlininkė Ona Mit
chell - Misukevičiutė gra
žiai pasižymėjo Hartfordo 
bowling alleys.

Kita lietuvaitė. Bernice 
Albrycht - Abraičiute, žy
mi basketball žaidikė, ro
dos žaidė su Speed Girls.

Minėiome pereitame šio 
laikraščio numeryj, kad 
Jack Sharkey buvo Hart
forde ir referavo Foot 
Guard Hali ristynėse. Ji
sai atliko savo rolę pui
kiausiai ir vietiniai laik
raščiai gražiai apibudino 
jo rolę, pažymėdami, kad 
jis atėmė nuo garsaus ris
ti ko Scott garbę, nes risti- 
kas, nepaisydamas taisyk
lių, gavo nuo galingojo — 
lietuvio Žukausko kumšti

JAUNIMUI PASKAITA
Kaip jau minėjome kun. 

Kripas skaitė paskaitą vy- 
čiams ir visam parapijos 
jaunimui. Norėtume čia 
tiktai paminėti, kad gau
siai atsilankė jaunimas ir 
atydžiai klausėsi. Be to, 
jie gavo suprasti iš nelie
tuvių mokslinčių, kad lie
tuvių mokslinčių, kad lie
tuvių kalba yra viena iš 
gražiausių, seniausių, svar 
biausių ir turtingiausių 
pasaulyje dabar gyvuo
jančių kalbų. Pasibaigus 
paskaitai, nutarta turėti 
lietuvių kalbos kursus ket
virtadienio vakarais, mo
kyklos kambaryje 8 va
landą. Tai bus per visai 
žiemą ir netik vyčiai, bet 
ir visas parapijos jauni
mas yra nuoširdžiai kvie
čiamas atsilankyti. Tai 
bus naudingas laiko pra
leidimas ir be to išmoksi
te kaip skaityti ir kalbėti 
lietuviškai.

Iš Ex - kareivių Veikimo
Aną sekmadienio vakarą 

pas gerb. Žalnieraičius su
sirinko ex-kareiviai ir au- 
xiliary moterys lietuviai 
iš Hartfordo, New Britam 
ir Waterbury. Jie turėjo 
gana svarbų susirinkimą 
ir paskui gavo gardžių už
kandžių. Nors oras buvo; 
prastas, bet waterburie- 
čiai ir new britainiečiai at-; 
važiavo į Hartfordą.

Linkime ex-kareiviams 
ir auxiliary narėms toliau' 
gyvuoti ir smarkiau veik
ti, vieningai, lietuviškai. .

GRĮŽO DARBAN
Šiomis dienomis po ap- 

pendicitis operacijos kiek 
sudrūtėjęs, kunigas Ed
vardas Gradeckas grįžo į 
Waterbury darban. Linki
me jam visiškai pasveikti 
ir sustiprėti. Jis ten daug 
ir gražiai darbuojasi prie 
mokyklos, lietuvių kalbos 
kursų jaunimui, įvairioms 
organizacijoms ir tt. Ne
užilgo ir kunigas Ražaitis 
grįš į Bridgeportą užimti 
savo pareigas.

I
I

BROCKERT’S ALE
IS KRANO IR BUTELIUOSE!

Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 
atėję į tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

♦

*

xlE
Telefonas

Worcester, 5-4334
81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

BOSTONO APIET.TNKRS RROCKERTS ir CREMO ALAUS Pardavė 
jas ir Distribntorins CHARLES WAYSHVTLLE, pristato alij baliams, 
restoranams ir alndėms. Sankite: Ded. 1731.

MODELIS E —155

Modelis E -155
$19500

Tl’ltl V, M ETAPINI P TIRŲ

Colorama Olai. Automaiic i'ro- 
ųuency <'<>111 r<>|. Persoiializer. Si- 
lėni Tuniiig. Sentry B<>x. Slhlinu- 
rtile Ttming Scale. l.Vineli Stabili- 
ze<l Dynamic Spcaker. Musie- 
SĮieech t'onirol. Bass aini Trebh- 
Conipensation. Tuniijg Range:!.'. S. 
\Veatlier Rcports, Standard l’ro.-id- 
<-asts, International Short-wavc, 
l’oliee Calls, Amateurs, Aviation 
lteports, lltni-Short-Avnve. To- 
way Police ('oinmunication, Expc- 
rimental Br<>a»lcasts. Amoniai ic 
Votume Control. Thi. ly l ivc waltx 
OI 11 pilt.

< abinet: This < 'lass;<-al-in>H:erii 
Console ('abinet is tJiorolighly cis
tom in įlesign arui cluirroicr of 
moteriais. The front panel, of 
carefuliy niatciied American butt 
Malnirt veneer. rolls gracefully o- 
ver llie eabinet top. Solid Kalnu! 
grille. The finish is in tvvo-tom* 
\valnut. Ilandriibbed to a šalin liko 
Just re.

Įsigyk vieną iš gražiausiu ir puikiausiu radio, kuriuo naudodamas 
sužinosi visas pasaulio žinias, išgirsi puikiausią koncertą ir muzikos. 
Nelauk nieko nusipirk šiandien!

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. INC.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
Telefonas Liberty 2337

vaikučiai, vietiniai ir sve
čiai kalbėtojai. Įžangos 
nebus. Visi tą dieną priva
lome branginti, nes nie
kuomet neprivalome už- 

I miršti Nepriklausomybės 
kainos. Vasario 16 d. kiek
vienam lietuviui, nežiūrint 

Į jo privatinių įsitikinimų ir 
I pažiūrų, kasmetą turėtų 
būti atmintina ir tinka
mai, ar tai tą pačią dieną 
arba kitą arti jos, gerbia
ma. Žvalgas.

marijanapo žinios

•Spauda ir Nelabasis
(Pradžia 4 jhisI.)

Ir Nelabasis pradėjo 
prunkšti ir burnoti. Iš Ne
labojo pragariškos burnos

pasipylė keiksmai. O aš 
tęsiau toliau:
— Aš nesibijau tavo kei-

ŽINUTĖS
Iš vietinių Hartfordo lai

kraščių Time ir Courant 
teko sužinoti, kad vietinis 
klebonas kun. Ambotas 
dalyvavo miesto Juvenile 
Komisijos susirink i m e. 
Pasiskirstė 
Klebonas turi pareigas los salėje.
Street Trades ir Business kad choras dalyvaus, vie- 
ir teisių sudaryme. Be to, 
rodos gavo ir kitas parei
gas. Kaip jau minėjome, 
miesto valdyba nepadarė 
klaidos jį paskirdama jau- į metus pasidžiaugti Lie- 
nuolių komisijon, nes jis 
jaunimą myli ir pažįsta.
Tr džiaugiamės, kad lietu
viui teko toji garbė ir 
sakomybė.

. MINĖS LIETUVOS NE- 
I PRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĘ 
Hartfordiečiai - tės iš

kilmingai minės Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę. 
Tai bus vasario 14, sek-

sau pareigas, madienio vakare, mokyk- 
turi pareigas los salėje. Teko girdėti.

tiniai kalbėtojai ir adv. 
Šalna iš Boston. Lietuviai 
ir lietuvaitės susirinkime 
gausiai, bent tą vieną sykį

at-

tuva, josios džiaugsmo 
šventėje.

ii
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1 KORTAVIMO VAKARAS
Pereito šeštadienio va

Studentai, gerai pailsėję Kalė
dų atostogas praleidę, grižo kolo- 
gijon pilni naujos energijos ir į 
dvasios. Tuojau •; ’ebėsi mokslo, 
sąsiuvinius ir v ius. Žiema, 
nors jau atrodo > pavasari, stu
dentams .geriau? sekasi moky
ti.

Mūsų Kolegijos studentai ši-i 
met, kaij) ir pereitais metais, vai
dins gražius veikalus Įvairiose 
lietuviu kolonijose. Vaidins dra
mą — “Našlaitis” ir komedija 
“šykštuolis” (Molioro “L’A- 
vare”'), abu veikalu išvertė i lie 
tuviu kalbą p. J. I’. 1‘ilipauskas. 
Turinys abieju veikalu yra ne
paprastai Įdomus. Gerb. skaityto
jai yra prašomi neužmiršti mū
sų vaidinimu.

Kolegijos Radio grupė, sausio 
30 d., išpildė muzikališką Darbi
ninkų radio programos <laJį.

Kolegijos artistai. Binokly no į 
lietuviu ir “Amerikos” redakei-l 
jos kviečiami, vyks i Rrooklyną 
vasario 14 <1. išpildyti atitinka ! 
mą programą. Lietuvos Nepri
klausomybės šventės proga. Tai
gi dabar visi vaidinimo dalyviai 
ir orkestras nariai stropiai ruo
šiasi prie šios iškilmės.

Sausio 27 d. įvyko trumpa 
programėlė, paminėti a. a. Arki
vyskupo Jurgio Matulevičiaus 
mirties dešimts metu sukaktį.

Kolegijos vyriausybė numato, 
kad yra perdaug darbo šioms ke
lioms seselėms. Tai ji-pakvietė 
dar kelias iš Lietuvos. Neseniai 
sulaukėme dvieju naujų Seselių] 
iš Lietuvos.

Šiomis dienomis Seselių koply
čioj įvyko novena a. a. Ark. 
Jurgio Matulevičiaus intencijai, 
kad Jis būtu pripažintas šven
tuoju.

Aną savaitę Kolegijoj lankėsi 
skidpt. p. Petras Rimša. Ponas 
Rimša yra vienas žymiausiu lie
tuvių menininkų pasaulyje. 
(Koresp. Albinas šeputa,) L. K

PASTABOS DĖL FILMU 
IŠ LIETUVOS

CHORO OPERETĖ
Sekmadienio vak arą, 

sausio 31, vietinis Šv. Ce
cilijos choras vadovystėje 
gerb. Vinco Burdulio, iš
pildė gražią operetę “Nak
tigoniai”, muziką Žilevi
čiaus. Po operetės buvo 
šokiai. Grojo Art. Du- 
Brow’s orkestras.

Neužilgo choras rengs 
kitą operetę, o vyčiai min
strel show. Abu parengi
mu parapijos naudai.

Moterų Gildąs turėjo 
trečiadienio vakarą Mili- 
tary Whist Hartford Ti- 
mes laikraščio namų salė
je. Jos tą salę gauna dy
kai, ir pelnas lieka savo 
gildai.

Šiomis dienomis Hart-I 
forde lankėsi kun. K. Va- 
sys, Dr. Vaikšnoras iš 
Worcester, Mass., kun. dr. 
Ražaitis, Brolis Banys, M. 
I. C., iš Marianapolio Ko
legijos, Vargdienės Sesu
tės, kurios darbuojasi lie
tuvių Kolegijoje, kun. 
Vaškas, MIC. iš Mariana
polio ir kun. Valantiejus.

karą, mokyklos mažesnė
je salėje, įvyko ‘card par- 
ty’ su užkandžiais dėl nau
dos lietuvio jaunikaičio, 
Petro Elijošiaus. Jis se
nai serga, suparalyžiuotas. 
Tai lietuviai Prezidento 
Roosevelto Gimimo Dienoj 
turėjo savo baliuką, kurio 
pelną paskyrė savo lietu
vio žmogaus sušelpimui. 
Atsilankė pilna salė ir 
žmonės linksmai, drau
giškai kortavo ir užkan
džiavo, paskui šoko. Pet
ras Elijošius yra nemen
kas radio mėgėjas.

Baltimorės Žinynas

N epriklausomy bes 
Sukaktuvės

19 metų Lietuvos Nepri
klausomybės Sukaktuvės 
Baltimorės Katalikai mi
nės sekmadienį, vasario 21 
d. Ryte 11 vai. bus mišios 
su asista ir dienos iškil
mei pritaikintu pamokslu. 
Vakare, parapijos svetai
nėj įvyks tinkama progra
ma, kurioj dalyvaus didy
sis mūsų choras, mokyklos

Netenka abejoti, kad 
kiekvienas Amerikos lietu
vis nori pamatyti Lietuvą, 
tik nevisi turi galimumo 
*en nuvažiuoti. Vieniems 
sunku atsitraukti nuo dar
bo ar savo biznio, kitiems 
nepakanka pinigų, ar ki
tų kliūčių atsikanda.

Tuo tarpu apie Lietuvą 
vieni vienaip, kiti kitaip 
pakalba ir paprastam lie
tuviui sunku susidaryti ti
kresnį naujosios Lietuvos 
vaizdą. Įvairūs čia besi
lankantieji kalbėtojai į- 
vairiai nupasakoja, tačiau 
bene tikriausias pasakoto
jas yra, vis dėlto, filmas, 
krutamieji paveikslai. At
mename, kai pasirodė pir
mieji atvežti filmai iš Lie
tuvos, kokiu dideliu džiau
gsmu bėgome į svetaines, 
kur buvo rodomi tie pa
veikslai... Deja, apsivilda- 
vome. Pamatydavome daž
niausia įvairiausią maka- 
lienę, be jokios sistemos 
padarytas nuotraukas, ne
aiškius vaizdus. Sunku bū
davo atspėti, kur čia pra
džia, kur čia galas, kur 
galva ar uodega, jei koks

gyvulys buvo rodomas...
Tokių filmų rodytojai 

atbaidė lietuvius iš viso 
nuo vaizdų iš Lietuvos. 
Ypač Amerikos lietuvių 
jaunimas į visa kas iš Lie
tuvos ėmė ranka moti: 
nieko gera. Ir dabar, kadai 
pradėjo važinėti po Ameri
ką tikrai gerus paveikslus 
rodantieji jauni vyrai, pa- 
sišventutėliai, nebegali su
kviesti atbaidytos publi
kos. Tačiau kas ateina ne- 
bespiaudo, bet dideliu pa
sitenkinimu žiūri ir džiau
giasi.

i

Paskutniu laiku teko 
matyti dvi tokias skrajo
jančias filmas. Vieną rodo 
J. Januškevičius, antrą — 
broliai M. ir K. Motuzai. 
Tiek vieno tiek ir antrųjų 
filmai tikrai verti gero žo- 
džio, o jų rodytojai pagar
bos ir paramos. Turėtų nei 
viena lietuvių kolonija ne
praleisti šių filmininkų 
pas save nepasikvietusi. 
Neturi nei vienas lietuvis 
praleisti progos tų filmų 
nepamatęs. Paveikslai vi
siškai aiškūs, gražūs, ro-i 
domi natūralėmis spalvo
mis, prie paveikslų pride
rinta graži muzika, kai-; 
bos ir atitinkami efektai. ] 
Vienas malonumas juos] 
žiūrėti. Visi kas matė su j 
šių žodžių rašytoju sutin
ka.

Kiek seniau mačiau J 
Januškevičiaus paveikslus 
ir negalėčiau dabar jų tu
rinio atpasakoti, bet visiš
kai gyvai atmenu brolių 
TJotuzų filmą. Jie parodo 
ir gražiai muziką bei kal
bomis palydi laikinąją 
Lietuvos sostinę - Kauną j 
ir jo apylinkėmis, pamink-1 
lūs, kai kurias iškilmes 
prie Karo muziejaus, kai 
kuriuos rūmus, nors nepa
rodo pačių gražiųjų naujų 
rūmų, bet gal tai ir gerai. 
Gražus saulėleidis ties 
Kauno pilies griuvėsiais. 
Nepaprastai jaudinantis 
pademarklinijo Kernavės 
bažnytkaimio iškilmės ir, 
lietuvaičių pasirodymas. 
Puikūs Aukštaitijos vaiz
dai nuo Zarasų, Rokiškio, 
Kupiškio, Skapiškio, Pa
nevėžio, Šiaulių, Biržų. 
Neparirštinos žavingo j o 
Birštono Uemunas ir apy
linkės. Širdį tiesiog prika
la Palanga, Nida su lietu
viais lakūnais sklandyto
jais. žemaičių sostinė Tel
šiai, kaimyninė Plungė, 
toliau Tauragė, Mažeikiai 
ir kiti Žemaitijos miestai 
ir pilekalniai. Žemaičių 
turgus su medinėmis 
klumpėmis tiesiog traukia. 
Dzūkų sostinė Alytus, Ma- 
riampolė su cukraus fabri
ku. Gražūs Lietuvos ka
riuomenės manievrai ir 
puikios jų dainos. Laukų 
darbai, gražūs mergaičių 
rankdarbiai, trob ė s i a i, 
laukai, javai — ir visa tai 
natūraliomis spalvomis. 
Nėra jokio mirgėjimo, nė
ra trūkumų. Niekas nesi
gailės, kas aplankys brolių 
Motuzų rodomus ir kalba
mus spalvuotus paveiks
lus. Dzūkas Varėnis

ksmų ir burnojimų. Nepai
sant tavo tamsybių spau
dos pasididžiavimo ir tri- 
jumfo, aš tikiu į galutiną 
garbę ir pergalę To, Kuris 
mums kuria amžinojo gy
venimo nuotaiką. Aš ti
kiu, kad šventoji Dvasia 
tą nuotaiką įkvėps žmo
nėms ir juos apšvies! Ta
da katalikai matys ir vis
ką regės!

• Tai ištaręs, smarkiai už
trenkiau duris prieš tam
sybių dvasią ir įžengiau į 
svetainės vidų, kur tada 
kunigas ugningai kalbėjo 
klausytojų skaitlingai mi
niai apie Katalikiškosios 
Spaudos apaštalavimą, pa- 
brieždamas:
— Vyrai, jau laikas 

mums susiprasti, kad Ka
talikų Spaudos rėmimas 
ir palaikymas yra tokia 
pat šventoji pareiga, kaip 
kad paties tikėjimo išlai
kymas. Į Katalikiškosios 
Spaudos platinimą turime 
žiūrėti, kaip į švenčiausią 
savo pareigą, tiesiog apaš
talavimą, nes tikrai kas 
platina ir palaiko savo 
spaudą, atlieka apaštalavi
mo darbą, nes padeda plė
sti visuomenėje Kristaus 
mokymus, Jo dvasią ir do
rovę!

0 klausytojai gerb. kal
bėtoją lydėjo gausiais ap
lodismentais ir entuzias
tiškai gaudė jo kiekvieną 
tartą žodį.

Nelabąjam už durų tur 
būt nebuvo džiaugsmo; jis 
tur būt nebejuokavo ir ne
besididžiavo. Tačiau, kata
likai triiumfavo ir džiau
gėsi, kad viskas eina jų 
pačiu labui bei naudai ir 
katalikybės gerovei. 

tėvas IrūžTkas s. j.
ŠTAI KA RAŠO:

C

Jau arti 10.000 (dešim
ties tūkstančių!) šv. Raš
to per “žvaigždę” žmonės 
užsisakė! Tai nepaprastas 
įvykis istorijoje, kad lie
tuviai tiek daug šv. Rašto 
pageidautų. Matyt, kyla 
Lietuvių tautoje didžiau
sias tikėjimo dvasios atgi
mimas. Gal sukrėtė Ispa
nijos ir kitų šalių įvykiai, 
ar kitos priežastys, bet 
nepaprastai sveikintinas 
dalykas!

Kas dar norėtų įsigyti 
Naujo Testamento šv. 
Raštą, galite tai padaryti, 
užsisakydami arba atsi
naujindami Jėzaus Širdies 
laikraštį, “žvaigždę” at- 
siunčiant sykiu už “žvaig
ždę” ir šv. Raštą tik $1.50 
šiuo adresu: Rev. J. Bru
žikas, S. J., 259 N. 5th St., 
Brooklyn, N. Y. arba tie
siai į Lietuvą: Jėzuitų Na
mai, Kaunas.

LIETUVIŠKI ŠOKIAI
Kas mėgsta groti lietu

viškus šokius, tai įsigyki
te parašytą žymaus komp. 
V. Niekaus Lietuviškų Šo
kių Albumą. Jis tinkamas 
yra piano solo, 1-mai ir 2- 
rai smuikai, 1-mam ir 2- 
ram klarnetui ar trumpe- 
tui. Jo kaina $1.00. Užsa
kymus siųskite “Darbi
ninkui”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.


