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nuo Kauno iki Raseinių 
jau būsianti atidaryta 
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j DABARTIES J 
| BILDESIUOS \

BOLŠEVIKŲ “FAKTAI” 
NEATITINKA TIKRE

NYBEI

v •

TEL JIWTDn 2680. 
-----------*-----------

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

. 15

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
v:

■

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos Rpandos, neturi teisfts ra- 
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleria

=5*

Brooklyno lietuvių bol
ševikų “Laisvė”, pasmer
kus Lietuvos mokyklų va
dovėlius, sako, kad “Lie
tuva nebūtų laimėjusi ne
priklausomybės, jeigu' Ru
sijoje caras nebūtų buvęs 
nušluotas, tai neginčija
mas faktas”. Ginčijamas 
ir dar kaip. Kada jau ca
ras buvo nušluotas, tai 
Lietuvą užplūdo įvairaus 
n lauko bolševikai, lenkai 
ir bermontininkai. Lietu
vos gynėjai turėjo daug 
vargo, daug gyvybių pa
aukojo, kol visus tuos 
Lietuvos priešus išvijo iš 
Lietuvos. Aukščiausiojo 
buvo skirta, kad Lietuva 
būtu nepriklausoma vals
tybė, ir Jis davė jėgų Lie
tuvos jaunuoliams ir ju 
vadams Lietuvą apginti 
nuo visų išorinių priešų. 
Tik Drisiminkime kovas su 
Rusijos bolševikais, su 
Vokietijos bermontinin
kais, su lenkais ir turėsi
me faktą, kad Rusijos ca
ro nušlavimas dar neuž
tikrino Lietuvai nepri
klausomybę, o tik apsun
kino, nes ją užplūdo nepa
geidaujami “svečiai”, ku
rie terorizavo Lietuvos 
gyventojus.

Brooklyno “Laisvė”, lie
tuvių stalincų organas, 
labai dažnai rašo apie pro
testantų pryčerių veiklą ir 
savo raštuose protestantų 
pryčerius vadina kunigais. 
Protestantų pryčerių yra 
ir komunistų partijoj arba 
komunistams simpatizuo
jančių. Tokie pryčeriai la
bai dažnai padaro dvasi
ninkų luomą žeminančių 
darbų. Komunistų spauda, 
rašydama apie tokius 
pryčerių darbus, visada 
juos tituluoja “kunigais”, 
tuo tiksliai nori žeminti 
katalikų kunigų vardą. 
Eiliniai skaitytojai, neži
nodami komunistų triksų, 
pamano, kad komunistų - 
socialistu minimi “kuni-* •

gai” yra katalikų kunigai.
Taigi įspėjame visus, 

kad skaitydami komunis
tų ar socialistų laikraš
čius ir radę ką nors apie 
kunigą be pažymėjimo, 
kad tai kataliku kunigas, 
supraskite, kad rašo apie 
protestantų pryčerį, nes 
komunistų ar socialistų 
spauda, rašydama apie 
katalikų kunigus, parašo 
“katalikų kunigas”. Tą į- 
sitėmykite, kad nebūtumė
te suklaidinti.
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Pirmasis už Lietuvos nepriklausomybę žuvęs lietuvių karininkas Antanas 
Juozapavičius. Jis, būdamas 1-jo pėst. pulko vadu, žuvo 1919 m. vasario 13 d. 
ant Alytaus tilto kautynėse su bolševikais, šis skulp. Zikaro A. Juozapavičiaus 
bareljefas įmūrytas jo vardo naujajame Alytaus tilte.
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Ispanijos Nacionalistai
Pasiruošę Pulti Almeria

I

ISPANIJOS RADIKALAI
UŽĖMĘ TERUEL)

1500 NACIONALISTŲ 
PASIDAVĘ RADIKA

LAMS

I

Vatikanas Nutraukęs Konkordatą 
Su Lietuvos Valdžia

FEDERACIJOS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Chicago, III. — Penkta
dienį, sausio 7 d. įvyko 
ALRK Federacijos Centro 
valdybos posėdis svarbiais 
katalikybės ir tautybės 
reikalais. Centro Valdyba 
nutarė tuo reikalu šaukti 
Federacijos Tarybos suva
žiavimą, sausio 25 d., Pitt- 
sburghe. Federacijos Ta
rybą sudaro: Kunigų Vie
nybės ir Federacijos Cen
tro Valdybos, centralinių 
lietuvių kataliku organi
zacijų pirmininkai ir se
kretoriai, redaktoriai ir 
Federacijos apskričių pir
mininkai ir sekretoriai.
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NAUJAS LIETUVIS 
PROFESIJONALAS

J. E VYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS 
PASKIRTAS VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS 

GANYTOJU

ten

ISPANIJOJ NUŽUDYTA' 
16,286 KUNIGAI

•—

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežius — Pra
nešama, kad Ispanijos ci
vilio karo metu radikalai 
komunistai - anarkistai 
nužudė 16,286 kunigus. Į 
tą skaičių neįskaitoma tie 

i kunigai, kurie dingo be 
'žinios. Ispanijos kankinių 
kraujas dar daugiau turė- 

jtų užgrūdinti viso pasau- 
j lio civilizuotus žmones, o 
i ypač katalikus kovoti ko- 
:munizmą, tą žiaurų civiii- 
izuoto pasaulio naikintoją.

Paryžius, Prancūzija — 
Iš Ispanijos pranešama, 
kad nacionalistų kariuo
menė sukoncentruota Te
ruel pietinėje dalyje. Na
cionalistai pasiruošę pulti 
Almeria, svarbų uostą Vi
duržemio jūroje.

Radikalai jau sako, kad 
Teruel strateginiu žvilgs
niu nėra svarbus. Svar
biausia esą sukoncentruo
ti visas jėgas, kad sulai
kyti nacionalistus nuo žy
giavimo į Almeria.

Taigi radikalų kariuo
menės “laimėjimai” Teru- 
elyj nėra džiuginami, 
kaip buvo skelbiama. Ma
tyt. kad tai buvo grynas 
burbulas. Jau dabar patys 
radikalai nebesidžiaugia 
“laimėjimais”, o tik susi
rūpinę kaip atlaikyti na
cionalistų puolimą pietinė
je Teruel dalyje.

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežius — Is
panijos radikalų žiniomis, 
radikalų valdžios kariuo
menė galutinai užėmė 
miestą Teruel. Tūkstan
čiai žmonių žuvo mūšiuo
se. Teruel miesto centie 
namų rūsiuose buvo pasi
slėpę apie 2000 nacionalis
tų, vyrų, moterų ir vaikų. 
Ginkluoti vyrai gynė mie
stą nuo “lojalistų”. Bet po 
dviejų savaičių gynimąsi, 
gyvenimas rūsiuose pasi
darė nebepakenčiamas. 
Teruel miesto gubernato
rius telephonu susisiekė 
su pasislėpusiais rūsiuose 
nacionalistais ir pasiūlė 
pasiduoti. Telephonu nega 
Įėjo gerai susikalbėti. Na
cionalistai pakvietė pas 
save gubernatorių dery
boms. Susitarta. Guberna
torius užtikrino, kad jie 
nebus sušaudyti, turės 
laisvę. Raudonasis Kry
žius net reikalavo, kad 
radikalų valdžia leistų 
laisvai, norinčius važiuoti 
į užsienius, išvažiuoti. Ra
dikalų valdžia pastarojo 
reikalavimo nepripažino.

Apie 1500 vyrų, moterų 
ir vaikų pasidavė radika
lams.

PREZ. ROOSEVELT UŽ 
TIKRINA ALGŲ - VA
LANDŲ ĮSTATYMĄ

» —

I

VVashington, D. C. — 
Prez. Roosevelt turėjo pa
sikalbėjimą su Pietinių 
valstybių gubernatoriaus 
algų ir darbo valandų pra
monėje ir industrijoje 
klausimu. Septyni Pietinių 
valstybių gubernatoriai 
remia prez. Roosevelt su
manymą. Prez. Roosevelt 
užtikrino, kad Kongresas 
algų - valandų bilių 
ims.

TAUTU SĄJUNGOS 
POSĖDIS

Šiomis dienomis gavome iš Kauno žinių, kad 
gandų ir tikrinimų, kad Vatikanas nutraukęs 

konkordatą (sutartį) su Lietuvos valdžia. Šios žinios 
nėra oficialės, bet gali būti tikros, nes pastaraisiais 
laikais Lietuvos tautininkų valdžia sisteiaatingai a- 
timinėjo katalikų organizacijoms, spaudai ir-mokyk
loms teises. Teologijos - Filosofijos skyriaus suvaržy
mas, tai skaudžiausias smūgis katalikams.

Kaip jau buvo rašyta, Lietuvos tautininkų val
džios seimas Teologijos - Filosofijos fakulteto neuž
darė, bet atėmė valstybines mokslo teises. - To sky
riaus studentai baigę mokslus ir gavę diplomus, nega
li gauti vietos kaipo cenzuoti mokytojai, negali gauti 
tarnybos.

Nors faktinai Filosofijos fakulteto neuždarė, bet 
greitu laiku prie tokio likimo prieis, nes mažai atsi
ras studentų, kure norės studijuoti tokiame skyriuje, 
kurio valdžia nepripažįsta. O kai bus maža studentų, 
tą fakultetą visai uždarys dėl to, kad mažai studen
tų. Vadinasi, sudaro aplinkybes tokias, kad galėtų vi
sai uždaryti. Dabar studentai, norėdami įstoti į hu
manitarinių mokslų fakultetą, turi laikyti kvotimus, 
nežiūrint to, kad jie jau tuos mokslus yra baigę Filo
sofijos fakultete. Bet kas blogiausia, tai kad reikia 
laikyti kvotimus sulig to fakultetą nustatyti? mokslo 
planų. O tas mokslo planas yra skirtingas nuo Filoso
fijos fakulteto. Susidaro daug sunkumų.

Pagal tokį Lietuvos tautininkų valdžios ir jos 
seimo patvarkymą, Filosofijos fakultete gali studi
juoti tik tie studentai, kuriems nesvarbu tarnyba, o 
tik išsimokslinimas. Gavę diplomus, turi laukti geres
nių laikų, kada katalikams bus suteikta daugiau tei
sių, kai jie dabar turi.

Tokias tai “lengvatas” turi katalikai Lietuvoje.
Taigi galimas daiktas, kad Vatikanas nebegalėjo 

pakęsti tokio katalikų teisių siaurinimo ir varžymo iš 
tautininku valdžios pusės.

Amerikos Lietuvių Kataliku Federacijos tarybos 
suvažiavimas šaukiamas kaio tik laiku. Svarbiausiu 
klausimu turėtų būti — Lietuvos katalikų teisės Lie
tuvoje.

esą
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VVaterbury, Conn. — 
kolonija susilaukė 
vieno jauno profesijonalo, 
asmeny Dr. Jono Stepo
naičio, Jr. Dr. Jonas Ste
ponaitis, Jr. yra baigęs šv. 
Juozapo lietuvių parapiji
nę mokyklą, Crosby High 
School, Katalikų Univer
sitetą ir Tufts Dental Ko
legiją. Dr. Jonas Steponai
tis, Jr. dentisterijos ofisą 
atidaro šiandien, sausio 11 
d. š. m. adresu: 77 Bank 
St., pačiame lietuvių kolo
nijos centre.

Naujam ir jaunam pro- 
fesijonalui linkime geriau
sių sėkmių.

Ši 
dar

DZŪKŲ KRAŠTAS PTL 
NAS MINERALINIU 

ŠALTINIŲ

Prez. Roosevelt Skelbia Karą 
Autokratams

VVashington, D. C. — 
šeštadienio vakare, sausio 
8 d. prez. Roosevelt kalbė
jo per radio, Jackson mi
nėjimo proga. Jis kalbėjo 
susirinkusiems į bankietą 
demokratams ir visai tau
tai. Prez. Roosevelt parei- 

. škė, kad jis be jokių kom- 
ir kitose apy-lpromisų kovosiąs prieš

‘mažumą turtuolių, kurietgerovės šioje šalyje.

Informuojama, kad A- 
lytaus, Trakų ir Seinų ap
skrityse mineralinių šalti
nių yra Birštono, Stakliš
kių, Aukštadvario, Varė
nos, Alytaus, Nemunaičio, 
Merkinės, Liškiavos, dru
skininkų, Veisiejų, Kap
čiamiesčio 
linkėse.

kontroliuoja industriją ir 
finansus šios šalies ir ku
rie vis dar nori valdyti 
šalies administraciją. Pre
zidento Roosevelto kalba 
buvo turininga. Jeigu jam 
pavyktų nugalėti keletą 
stambių kapitalistų, kurių 
rankose industrija ir fi
nansai, tai galima laukti

v •
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suNACIŲ RIAUŠĖSE 
ŽEISTA 50 VENGRIJOJE

■■

JAPONIJA PASIRYŽUS 
PAKLUPDYTI KINIJĄ

Shanghai, Kinija, sausio 
10 d. — Iš Japonijos pra
neša, kad pusę milijono 
Kinijos kareivių visame 
Šiaurės Kinijos fronte pa
sitraukia iš pozicijų. Sa
koma, kad Japonija kari
niais orlaiviais demorali
zavo kiniečius. Visoje 
Šiaurės Kinijoj siaučia 
baisūs šalčiai. Šimtai tūk
stančių kiniečių kareivių 
susitelkė prie Lunghai

Paryžius, Prancūzija, —> 
Sausio 10 d. — Tautų Są
jungos taryba susirinks 
sausio 17 d. Svarbiausiu 
klausimu bene bus mažu
mų teisės įvairiose Euro
pos valstybėse.

i

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 8 
ŽMONES

Budapeštas, Vengrija— 
Čia buvo suvažiavę sporti
ninkai pašliūžomis čiuži
nėti ant Schivabenberge 
kalno. Naciai pamatę žy
dus sportininkus pradėjo 
triukšmauti. Kilo riaušės. 
Sužeista 50 žmonių; keturi 
nuvežta į ligoninę ir 13 
riaušininkų areštuota.

Indianapolis, sausio 9 d. 
— Pennsylvania keleivinis 
traukinys ant geležinkelio 
kryžkelio trenkė į stovin
tį autobusą ir užmušė 4 
žmones ir 10 sužeidė. Kito
je vietoje Indiana valsty
bėje traukinys užmušė 4 
žmones, kurie važiavo au
tomobiliu.

Katalikišku Draugijų, Kuopų 
Ir Veikėjų Dėmesiui!

I A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks 
___  vasario 22 d., 1938 m., Nekalto Prasidėjimo P. Mari- 

geležinkelio ^linijos? *kad JOS ParaPij°s mokyklos salėje, 432 Windsor St., Cam- 
sulaikytų japonus nuo vi
siško užėmimo f 
provincijos. Bet vargiai 
jiems pavyks tai padaryti. 
Japonija padarius slaptą 
keturių metų karo planą. 
Ji pasiryžo Kiniją paklup- 
dyti. Jeigu Kinija nesusi
lauks pagelbos, tai nėra 
kas Japoniją nuo to sulai
kytų.
BUV PALANGOS BUR
MISTRAS NUBAUSTAS 
4 MT. S. D. KALĖJIMO

is uuu vi- bridge, Mass. Prašome gerb. draugijų, kuopų ir veikė- 
Shan+une- 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.
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LDS. NARIŲ IR “DARBININKO” 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI! S

X

d. Šiaulių 
išvažiuoja- 
Kretingoje 
Palangos 

Kraujelio,

Gruodžio 17 
apyg. teismas 
moję sesijoje 
svarstė buv. 
burmistro VI.
žymaus tautininkų veikė
jo, bylą. Jis buvo kaltina
mas pasisavinęs per 28.000 
Lt. Palangos miesto s-bės 
pinigų. Už šį išeikvojimą 
VI. Kraujelis nubaustas 4 
metais s. d. kalėjimo su 
pilietinių teisių atėmimu. I
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Šiuomi “Darbininkas” skelbia Sausį ir Va
sarį kaipo Katalikiškos Spaudos mėnesius — 
vajų. Per tuos porą mėnesių Darbininko kaina 
sumažinta iki $3.00 metams. Už pusę metų — 
$1.50. Sykį i savaitę metams $1.50. J Lietuvą 
metams $4.00, pusei metų — $2.00.

Taigi prašome gerb. “Darbininko” skai
tytojų pasinaudoti šia proga — atnaujinti pre
numeratą iki vasario 28 d.

.. Primename ir LDS kuopų nariams, kad 
nevilkintų savo duoklių, bet pradžioje metų ap
simokėtų už organą “Darbininką”. \



Antradienis, Sausio 11 d., 1938
..................................................................................

DIETINĖS ŽINIOS
"NEPAPRASTAS SUSIRINIIMAS

bia Rd., So. TRęstępe, ąpje 
pabaigą sausio m^eėją.
‘ Bėgantiems metams i 
valdybą išrinkta: Pirm. — 
E. Marksienė, vice-pirm.- - 
A. Jąnušopienė, prot- rašt

1 — P. Juškienė, fin. rašt 
n. Sląięųnienė, ižd.

Sekmadienį, sausio 9, š. 
m., 8:30 vai. vak., Šv. Pet
ro par. svetainėje ant 5tos 
gatvės, įvyko Nepaprastas 
.Federacijos skyriaus su
šauktas susirinkimas. Su
sirinkimo tikslas: — ap
tarti, kaip iškilmingiau 
paminėti Vasario 16, Lie
tuvos Nepriklausomybės 
20 metų sukaktuves.
? Į susirinkimą atvyko 
atstovai nuo draugijų bei 
kuopų: Šv. Petro parapi
jos, LDS 1-mos kp., Sal
džiausios Šįrdįes paš. 
Saldžiausios širdies R. K. 
paš., Šv. Kazimiero R. K. 
paš., Lietuvos Vyčių, Piln.

-------- = IP-. A»u. ----  p.
Blaivininkų, Marijonų Rė- Kaunelienė, kasos glob.— 

p. Petrauskienėj iųaršalka 
— p. Skudrienė.

P. Juškienė, 
Prot. rašt.

DAKTARAI

I

mėjų, Maldos Apaštalys
tės, Rožąnčiaus, Šv. Pet
ro par. didž. choro, Liet, i 
Dukterų, LRK. Fed. s! 
sk., Mot. Sąjungos, Soda
licijos. Asmenys: Kleb. 
kun. Pr. Virmauskis, J. 
Kumpa, p. Pinelis, V. Bra
zauskas, Jonas Grubins- 
kas, Ęva Navinkevičiutc, 
Ona Petruškytė, Elžbieta 
Valentaitė, St. Žukauskie
nė, Marijona Kilmonyte, 
Marijona Jeskevičienė, O. 
Jakimavičienė, B. Janavi
čienė, muz. Rapolas Juš
ka, Vincas Savickas, p.

i Vaikšnoras, A. Janušonie- 
Įne, P. Juškienė, A. Mark- 
saitė, A. Peldžius, p. Pine-

I henė.
I Nustatyta, kad apvaikŠ- 
I čiojimas So. Bostone į-

II

i
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TpJ SĮo. Boa ton 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS

* ■

251 W Broadway. So BostOD
Ofisai val;iin!oį nuo '9 Iki 12, nuo 

r V:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 v v
RprędoiBls. uac 9 Ik! 12 7. diena. 
Suhątomis nuo 9. Iki 6 vai. vakare.
N^iPliotnio nuo S* iki 12 vai. diena. 

, i pagal sutartį I
■s?

I Tel. Trowbridge 6330.

! JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos:^—4 ir 6—*

278 Harvard Street, 
k*mp. Inmau arti Centrai Sq ,

Cambridge, Mass.
..... '........... —•■■■■■

ĮVAIRŪS SKELBIMAI i
F PAIN-EXPELLER 1

-r G • 0 • A * G u 1

LIKIM E NT ’’

DYKAI BANDYMAS 
NUO

PAVEIKSLAI Iš LIETU
VOS

I

Sausio 16 d., 7 vai. vak., 
bažnytinėje salėje, W. 5th 
St., filmininkas J. Januš
kevičius, Jr., rodys šių 
metų geriausius judamus 
garsinius paveikslus iš 
Lietuvos. Šie spalvuoti pa- 

j veikslai įima visą Lietu
vos gyvenimą. Pelnas šv. 
Petro parapijai. Visi kvie
čiami. Įžanga 35c., vai
kams 15c.i

i’l 
vyks Vasario 13 d. š. m., 
2 vai. po pietų, Municipai 
Building svetainėje, So. j 
Bostone.

Ta ypatinga proga Įvyks l 
j r iškilmingos pamaldos! 

j bažnyčioje. Pamaldose i 
draugijos bei valdyba da
lyvaus su draugijų vėlia - 
vomis bei ženklais. Neku
rtos draugijos tą dieną 
turės bendrą “in eorpore” 
šv. Komuniją.

Numatyta turėti turtin
gą programą ir spausdinti 

i didesnėj ar mažesnėj for- 
j moj brošiūrėlę.

Tos dienos pelnas skiria- 
! mas Vilniaus reikalams.

Gražu, kaip minint Liet. 
Nepriklausomybės džiaug
smo šventę, daromas ir 
pasiryžimas dėl retežiais 
sukaustyto Vilniaus atva
davimo. Rap,

URNŲ DRAUGIJŲ 
' BALIUS 1

Šį šeštadienį, sausio 15. 
Lietuvių salėje E ir Silver 
St., įvyko didelis balius, 
kurį ruošia trys didžiosios 
draugijos, būtent: Šv. Jo
no E v. BĮ. Paš., D.L.K. 
Kęstučio ir Šv. Kazimiero 
R. K. Šio baliaus pelnas 
skiriamas persekiojamųjų 
vilniečių šelpimui. Todėl 
lietuviai turėtų skaitlingai 
į šį balių atsilankyti. Grieš 
Al Stevens ir trijų žvaigž
džių orkestros. Rengėjai. . . . I . 4 • t , •

Naujas Holland-American Linijos laivas NEW AMSTERDAM, 
kuriuo Šiemet gegužės 21 d. vyksta i Lietuvą Stepono Dariaus Ameri
kos Legijono Posto 317 ir Lietuvos Vyčių ekskursijos. Šis naujas lai
vas pirmą sykį geg. 21 d. išplauks iš New Yorko. Laivas yra vienas 
grasiausių ir moderniškiausių. Taigi, kurie norite geg. 21 d. vykti į 
Lietuvą su minėtomis ekskursijomis, kreipkitės į “Darbininko” Laiva
korčių skyrių, 366 W. Broadvvay, S o. Boston, Mass.

VAŽIUOJAME!
Ste-

Laivakortė iš New Yoi- kiekviena šeima stengiasi 
ko į Kauną ir atgal kai-! neturėti vaikų. Tos šeimos 
nuos $208.50. į yra tikri tautos graboriai.

Komitetas pasiskyrė i Skaitlingų šeimų trūku- 
” laivakorčių Smas ruošia tautai pražūtį.

i Npjrimnsi p-vvvhč vra nai-

KRIKŠTAS

i
i
i

Amerikos Legijono, 
pono Dariaus Posto. Nr. “Darbininko 
317 paskirtas Komitetas agentūrą būti šios ekskur-' Negimusi gyvybė yra nai- 
lietuvių pasaulinio karo sijos generaliu agentu. i kinama dideliais skaičiais, 
vęterąnų ekskursijai Liv- Dėl smulkesnių žinių a- j Abortų keliu tik per vie- 
tuvon 1938 metais rengti, pie šią ekskursiją prašo- nerius metus išnaikinama 
gavęs Lietuvos Vyriausy- me kreiptis pas Amerikos 15—20 tūkstančių gyvy
bės pritarimą ir gerai ap- Legijono Ekskursijos Ko- j bių. Tuo tarpu tragiškos 

mūsų kovos dėl nepriklau
somybės pareikalavo tik 
5000 žmonių aukų. Savo 
kruvinomis rankomis ir 
laisvu noru mes išžudomo 
per metus net 3 kartus 
daugiau. Tokie nenorma
lūs reiškiniai rengia tau
tai pražūtį.

Po paskaitos visi konfe
rencijos dalyviai žiūrėjo 
Valstybės Teatre vaidini
mo: 'Sulaužyta priesaika’.

Iš centro valdybos pra
nešimo paaiškėjo, kad per 
šiuos tris Sąjungos gyva
vimo metus Sąjunga gra
žiai išaugo ir sutvirtėjo. 
Dabar be centro veikia 4 
regionai, 19 rajonų ir 304 
skyriai.

Į naują centro valdybą 
išrinkta: Agr. J. Valatka, 
“Mūsų Laikraščio” redak
torius J. Grušas, adv. 
Plokštys, Dr. J. Grinius ir 
J. Kašelionis. Kandidatas: 
p. Keturakis ir inž. Bis- 
trickas. Į revizijos komi
siją išrinkti: Agr. Petru - 
šauskas, Pr. Mantvydas ir 
Dr. Skrupskelis. Sąjungos 
dvasios vadas — kun. By
la. Pirmoji konferencijos 
diena praėjo pakilusia 
darbo ir pasiryžimo nuo
taika. Prasidėjęs katalikų 
vyrų sąjūdis, apims pama
žu visus Lietuvos katali
kus vyrus. Su pasiryžimu 
einama ginti tautoje ‘Šei
mos nesuardomumo ir jos 
šventumo. Per morališkai 
sveiką ir gausingą šeimą 
i šviesią ir stiprią tautos 
ir valstybės ateitį.

Ū—V.2.

lietuvių pasaulinio karo sįjOs generaliu agentu.

Tel. South Boston 0815
0. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
FuneraI Home ir Res. 
564 East Broadway 
So. Boston, Mass.' 

NOTARY PUBLIC

Hbes pritarimą ir gerai ap- Legijono Ekskursijos Ko- 
i svarstęs reikalą nustatė mįtetą, P. O. Box 30, So. 
išvykimo laiką ir laivą. Boston, Mass. arba i 

Ekskursija išvyks mo- “Darbininko” Laivakorčių 
derniškiausiu dideliu nau- Agentūrą, 366 W. Broad- 

i ju laivu “New Amster- way, So. Boston, Mass.
dam” iš New Yorko, gegu
žės 21 d. Amsterdame pri-: 

i būsime gegužės 28 d. iš 
kur specialiu traukiniu 
vyksime Lietuvon, susto
dami pakeliui Soldine, kad 
aplankyti vietą kur mūsų! 
didvyriai Darius ir Girė
nas žuvo. Kaune pribusi
me gegužės 30 d.

Nuo atvykimo dienos i- 
ki birželio 12 d. organizuo
tai lankysime įvairias 
Lietuvos stotas. Birželio 
12 d. išsiskirstysime ir 
kiekvienas galės važiuoti 
savuosius atlankyti. Eks-

, kursi jos dalyviai galės: pląčiai žinomas ir lietuviu. 
' grįžti Amerikon kada jie {Jis staiga susirgo ir beve- 
ptanorės. žant į namus mirė.

John J. Roman.
Komiteto Sekretorius.

PASEKMINGAS BALIUS

I 
Į MIRĖ JOSEPH A. 

MAYNARD

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

■■ 1 .................. .. ................. ....

Penktadienio vakare, 
sausio 7 d., susirgęs šir
dies liga, staiga mirė Jo
seph A. Maynard, Bostono 
uosto kolektorius, buvęs 
ilgus metus buvusios 
South .Boston Trust kom
panijos bankos preziden
tas ir valstybės Demokra
tų partijos pirmininkas. 
Joseph A. Maynard buvo

I

Praeitą šeštadienį, Lie
tuvių salėje įvyko Šv. Jo
no Ev. BĮ. Pašelpinės dr- 
jos 27-tas metinis balius. 
J šį balių nepaprastai 
daug žmonių atsilankė. 
Buvo virš 900 žmonių. A- 
bj salės buvo prisikimšę. 
Priminė jubiliejinį drau
gijos balių keli metai at
gal. Kadangi Šv. Jono Ev. 
draugija yra didžiausia ir 
turtingiausia lietuvių dr- 
ja Bostone, tai nenuosta
bu,-kad ir jos bakai būna 
tokie gausingi. Jonietis.

I

I

I ĮVAIRŪS SKELBIMAI
,1------- ;----------------------------------------- .... ...

Sausio 9 d., tapo, pakrik
štyta duktė Juozapa — 
Jo a n o s (Trečiokaitės) 
Mickevičių vardais Mari
jona Joana. Kūmai buvo 
Feliksas S. Pažasis ir El
zbieta Visbaitė. PADĖKA !

r-?rr

Laisvąją Meilę Galima Praktikuoti
Tik Reik Skirtumą Tarp ’ natūralus gamtos 

Žmogaus ir Gyvulio
Panaikint

JUOZAS M. OILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

i,_____  o i dėsnis.
Kristaus Sakramentu iš
keltas, yra nesuardoma ir 
amžinai galiojanti. “Ką 
Dievas sujungė, tą žmogus 
te neišskiria”.

Tačiau į moderniojo 
žmogaus psichiką skver
biasi mintis paneigti šei- 

! mos pastovumą ir gyventi 
laisvąja meile. Bet tai nė
ra meilė, o savęs nesuval- 
dymas. Šeimą neigia tie, 
kurie neigia skirtumą tarp 
gyvulio ir žmogaus. Šei
mos nepastovumas yra 
kenksmingas ne tik pačiai 
šeimai, bet įr visai tautai 
bei valstybei. Kokie bus 

1 tėvai, tokia bus ir šeima ir 
tokia pat bus valstybė. Tė- 

i vas, šeima ir valstybė yra 
būtiname sąryšyje. Tėvų i 
pareigų nesupratimas, šei-l 

1 mos pakrikimas griauna 
valstybės pamatus. Tik 

i morališkai sveikos ir gau
singos šeimos natūraliai 
diJina tautos prieaugli ir 

i stiprina pačią tautą. Rei- 
| kią kreipti dėmesys^ į tin- 
! karna vaikų išauklėjimą ir 
jų paruošimą Bažnyčios ir 
valstybės gyvenimui.

Prof. J. Eretas savo pa
skaitoje “šeima ir tautos 
gyvenimas” atvaizduoja 
statistiniais daviniais tra
gišką šių dienų Šeimom 
bųklę. , Šeimos griovimo 
veiksmai pasireiškia y’- 
sur. Liūdna yra šeimos 
padėtis provincijoje, bet 
dar skaudesnė šeimos tra- 

‘ gėdija yra Kaune. Čia veik

L. K. VYRŲ SĄJUNGOS 
KONFERENCIJA 

Lapkričio 29 — 30 d.
ALRK MOTERŲ SĄJUN
GOS KUOPOS SUSIRIN

KIMAS

Nuoširdžiai dėkojame 
muzikui Rapolui Juškai. 
Al Kiburiui, < 
liūtei, M. Grilevičiutei, O. ~ _
Zulonaitei, Q. Sinkevičių- Marijonų salę 

. tei, O. Taruškaitei, V. Be- katalikai vyrai 
i

REUMATIZMO
Mes turim puiku Me
todų nuo Reumatizmo, 
kuri noriai jnisiusime . 
kožnant šio laikraščio ; 
skaitytojui, 1 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba laibai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per- 
maiuo.į, štai jums pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris įsigelbė.io šįm-

pusiųsim jums ‘
DYKAI 
norėsite i 

alėsit daryti už mažus I

O. Grabijo-
! ivyko sausio 4, š. m., Susi-

■ ■ - rinkimas buvo labai svar
bus ir gyvas. Visos narės 
su nauja bėgantiems me
lams valdyba pasiryžo 
dirbti, kad galėtų pralenk
ti ir kitas kuopas. Taipgi 

pilna pasiryžta kviesti ir raginti 
išban- prisirašyti visas So. Bos- 

•"SJ ' tono moteris ir merginas 
taiftus. Mes kviečiame jus naudoti tų nrie Moterų SaiungOS. 
Vaistų 7 dienas. DYKAI, mflsų kaš- 1 
♦eis. Pasiuskit savo vardų ir adresų 
tuojau į 
fioSSE PKODVCTS CO..
?7O8 W. Farwpl! Avė. <’hicng<

ST

ingi} Metodų. 
Ums. 
t;Mes noriai 
Pakelį. 7 dienoms 
DYMUI, ir jeigu 
jaugiau, tų

-*

i

Nutarta surengti beano 
ir arbatėlė ponų Janušo- 

iiiSh h? • nių namuose, 1836 Colum-

SS F*

*

f

New S
ENGtf.NO 
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►AttEFUCLfOR^
Modern

KOMES
s
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834 MASS AVĖ-
BOSTON
Wg 1920

Kaupas — Į erdvią Tęvi; 
s susirinko 
i iš įvairių 

leskaitei ir visam chorui, : Lietuvos kampų į savo 
kurie taip nuoširdžiai pa- metinę konferenciją ap- 
sidarbavo rengiant kun. tartį aktualių gyvenimo 
A. Baftrušiūną pagerbti klausimų. Sąjungos pirmi-! 
vakarienę. Taipgi tariu a- * ’ — ’ ---- 1
čiū šeimininkėms: O. Lin- 
gevičienei, O. SlatkeviČie- 

i.nei, M. Kulmocienei, M.
Jeskevičienei, M. Volunge- 
vičienei ir K. Žukauskie
nei; ačiū M. Kilmoniutei 
už pardavimą daugiausia 
fikietų. Dėkoju visiems 
darbininkams ir darbinin
kėms už pasidąrbavimą ir 
svečiams už dalyvavimą.

K^uatapcija Barolieuė.

U3MUSĖ STUDENTĄ
i

pinkas Dr. J. Grinius savo 
įžanginiame žodyje pebrė- 
žia, kad svarbiausias kon
ferencijos tikslas yra ka
talikiškos šeimos nesuar- 
domumas. Kartą turi būti 
pareikštas protestas prieš 

j šeimą ardančias jėgas.
Konferenciją sveikina 

raštu J. E. Vysk. Paltaro
kas, vysk. Karosas, vysk, 

i Kukta, At-kų S-gių Sąjun- 
Į ga, L. K. Moterų Draugi
ja ir kt. Žodžiu sveikina 
J. E. Arkivyskupo vaYdu 
kun. Byla, vy$k. T- Matu
lionis, vysk. P. Būčys, 
vysk. M. Reinys ir kt. 
Konferencija išklausė vi-

I

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PRAEITIMI

DIDŽIAUSIAS BARBENĄS
SOUTH BOSTONE

Kampinis namas, storas ir šeimy
nos. storas per 35 metus išrendavotas 
aptiekos bizniui, kibai įgyvendintas, 
ypatingai daug lietuvių apgyvento! 
vietoj. Perdėm atnaujintas iš vidaus 
ir lauko. Nauji aržuoliniai “floorai” 
per visų namų, 5 baltos sinkos, -5 
nauji pečiai, pilnai išrendavotas laitai 
pavyzdingoms šeimynoms, visas Jšpo- 
pieruotas, išpentintas iš vidaus ir iš 
lauko. Rendų atneša $1,438.00 į metus. 
Apmokėjus visas išlaidas gryno pelno 
lieka arti $1,000.00 per metus. Yra į- 
važiavimas automobiliams. Basas su
stoja arti namo.

Galima mainyti ir ant farmos. No
rintieji pasinaudoti šiuo nepaprastu 
bargenu, tnojaus kreipkitės pas:

Ką tik išėjo iš spaudos 
magistro kun. M. Urbo
navičiaus, MIC. parašyta 
“Trumpa Lietuvos Istori
ja Paveiksluose”, kurioje 
suglaustai atpasakojama 
visa Lietuvos istorija nuo 
1387 iki 1937 metų. Istori
ja iliustruota gražiais pa- 

i veikslais. Knygos gale y- 
ra žemiams, rodantis Lie
tuvos rubežius nustatytus 
sutartimi su Maskva 1920 

rirotan.

A. J. KUPSTIS
VVest Broadvay, So. Boston, Mass.

Telephone SOlT 9423
. TT -

Sekmadienį, sausio 9 d., 
Kast Bostone (Mass.) lOl 
gene E. Garbarino, 25 m. są eilę paskaitų apie šei- 
amžiaus, studentas lakū
nas iškilo su lengvu orlai
viu lekioti. Iškilęs anie 
150 pėdų į aukštumą, stai
ga puolė žemėn ir sudaužė 
orlaivį ir pats užsimušė. 
Garbarino jau buvo iž- 

. skraidęs 50 Valandų ii' 
ruošėsi gauti lakūno leidi- 
mą.

t

1108 Dorcbester Avc..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

mą, jos nesuąrdomumą ir i 
svarbumą tautos ir vals
tybės gyvenime. Vysk, P. 
Būcys savo paskaitoje: 
“Krikščioniškoji į šeima” 
iškelia tragišką šių dienų 
šei mos padėtį. Gamta su
darė pi/mąją bendruome
nę, suvesdama vyrą it mo
terį į šeimą. Moterystė —

|

Jos kaina 50c. Užsaky
mus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptą — nurodymą 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pte- 
agamini! iš įvairių vaisių vyaą. 
Jos kaina tik $100 Knyga turi 
223 puslapius.

ENGtf.NO
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I Žinios Iš Lietuvos
KAUNAS MAŽIAUSIAI mėn. 22, 23 ir 24 dienomis. 
4PtVTWTA TT>TTl?r»I>O« I ’R/a + Kiic* ciiHorxrfnc wincr_APŠVIESTA EUROPOS 

SOSTINE

Teigiama, kad nė vienas 
Europos sostinių miestas 
nėra taip blogai apšvies
tas, kaip Kaunas. Tarp
tautinėje Europos miestų 
apšvietimo statistik oje 
Kaunas dar visai nefigu- 
ruoja, tačiau ligi šiol jis 
apšvietimu dar aplenkda
vęs Albanijos sostinę, ta
čiau dabar, pradėjus Alba
nijai modernizuotis, Kau
nui tenka mažiausiai an- 
šviestos sostinės “garbė”. 
Užsieny daug mažesni už. 
Kauną provincijos mieste-' 
liai geriau apšviesti. Kol 
Kauną elektra maitins da-; 
bartinė belgų b-vė, gėrės-į 
nio apšvietimo netenka 
laukti, nes elektra dar per 
brangi.

I

1

Be to, bus sudarytos rung
tynės Klaipėdoje birželio 
29 ir Palangoj liepos mėn. 
3 dieną. Olimpinės rungty
nės būsiančios labai įvai
rios ir įdomios. Rungtynių 
programą paįv a i r i n s 
staigmenomis kariuome
nės kavalerija ir artileri
ja. Rungtynėse dalyvausią 
ir lietuviški risokai, kurių 
auginimas yra labai pa
plitęs rytų Lietuvoje. Ry
tiečiai 
kais, 
tikrus 
liūs.

dalyvaus su riso- 
pakinkytais į tam 

dviračius vežimė-

ZARASAI

I

1

<

IF

i

PUSE MILIJONO LIETU- £ 
:« VIŲ NEMATE LIETU-

’ - H-; ■ • ■ : ; M į
“Pasaulio Lietuvis” Nr. 

2 rašo, kad lietuvių tauta 
yra viena iš labiausiai pa
sklidusių po pasaulį tautu. 
Apskaičiuojama, kad iš j 
dabar gyvenančių lietuvių 
pusė milijono nėra mačiu
sių

1

•

Lietuvos.

DAR TRYS GPU 
PULKAI

GPU viršininkui Ježovui 
pavesta suformuoti tris 

i GPU pulkus, kurie veiks 
i tik pasieniuose. Kiekvieną 
pasienio GPU pulką suda- 
rvs 3.000 vyrų. Be to, 
kiekvienas pulkas turės 
po 60 galingų lėktuvų.

i MATUOS ZARASŲ, UTE 
NOS IR UKMERGĖS 

EŽERUS

DARBININKAS

Lietuvos Naujakurio sodyba

sumiši-kilo didžiausias 
mas. Visi spruko laukan. 
Netrukus visas 
virto griuvėsiais. Jo griu
vimo metu vienas darbi
ninkas užmuštas, o 7 su
žeisti.

Dabar viso garažo griu
vėsiai reikės pašalinti ir 
pradėti statyti kitas. Visa 
tai kaštuos apie 2 milijo
nai ltų.

garažas

Nugriovė Cerkvę
Miesto savivaldybė, susi

tarusi šu apylinkės rusais 
— sentikiais, nutarė nu- 

Į griauti miesto centre sto-
i vinčią sentikių cerkvę. 

ŪKININKAMS PAGEL- ! Cerkvė buvo pačiame mie- 
BA |Sto viduryje ir užstojo

----------- i miesto vaizdą: halę ir ki- 
Kaunas — Gruodžio 22 tus pastatus. Griovimo 

d. Seimas nukentėjusiems darbai jau baigiami, o cer- 
nuo audrų 
šelpti įstatymą. Tą pačią ■ vietoje. Toj vietoj, 
dieną Seimas svarstė ir 
priėmė kitą svarbų įstaty
mą, būtent: kaimo gyven
tojų sveikatingumo reika
lu, kuriuo einant ateinan
čiais metais miesteliuose 
ir kaimuose bus įsteigta 
200 medicinos punktų. 
Medicinos personalas kai
muose bus šelpiamas Val
džios.

Be to, prieš išsiskirsty- 
damas Kalėdų Šventėms, 
Seimas priėmė žyminio 
mokesčio pakeitimą, ku- prie vieškelio 
riuo ūkininku susirašinė- oamišky buvo 
jimas su Žemės Banku at-; Baltakių miestelis, 
leidžiamas nuo žyminio 1863 mt. F. Kontrimas no- 
mokesčio. ; rėjęs pastatyti čia bažny-

Valstybės Preziden t o čią, tačiau užėjus sukili- 
aktu Seimo Sesija uždary- mui, kuriame dalyvavo ir 
ta. Kontrimas, kuris 1865 m.

----------- mirė Šiaulių kalėjime, baž-

ūkininkams kvė bus pastatyta kitoje 
kur 

stovėjo cerkvė, bus įreng
tas skveras — gėlynas. 
Tai suteiks miestui kito
kią išvaizdą, ir atvykstan- 
tieji ekskursantai ir sve
timšaliai turės kuo pasi- 

' gerėti.
I

Buv.Į 
Į

VIEKŠNIAI

Vasario mėn, un-to geo
grafijos katedra ir Lietu-; 
vos geografinė d-ja, vado
vaujant prof. K. Pakštui, 
rengiasi vykti į Zarasų, U- 
tenos ir Ukmergės apskri
tis matuoti ežerų gilumo.

BIRŽUOSE STATYS 
PLYTINĘ

Biržų apskrities ūkinin
kai, turėdami gerų moly
nų, kelia reikalą prie Bir
žų pastatyti didelę plati
nę. Darbus norima pradėti 
vasarą.

Miestelio Vietoje — 
Ūkis

Iki 1863 m. Fel. Kontri
mui valdant Tučių dvarą, 

Smiltinos 
įsikūręs 

Prieš

KIEK LIETUVIŲ IŠVA 
Ž1UODAVO AMERIKON

LIETUVOS OLIMPIJA- nvčia liko nepastatyta. 
DOJE BUS IR ŽIRGINIS

SPORTAS
Sukilimui nurimus, ra

dosi šalininkų, kurie baž
nyčią pastatė Narimdai- 

Žirginio sporto sąjunga čių kaime. Ten ji ir dabar 
nutarė dalyvauti Lietuvos tebėra. Nesant bažnyčios, 
tautinėje olimpiadoje, ku- pradėjo mažėti ir Baltakių 
ri įvyks 1938 metų liepos miestelis. Užėjus žemės 
mėn. pabaigoje. | dalinimui, jis visai buvo

Žirginis sportas pirmo- panaikintas. Buv. mieste- 
ioj Lietuvos tautinėj o- lio vietoje dabar yra Žu- 
limpiadoj pasirodys liepos kausko ūkis.

Prieš Didįjį karą, Ame- 
i rikos Jungtinių Valstybių 
imigracinių biurų žinio 
mis, lietuvių Amerikon at 
keliaudavo:

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909

| 1910
1911

I 1912
1913
1914

metais

v •

... 6.858 

. 10.311 
.. 8.815 
. 11.629

14.432 
. 12.780 
. 18.604 
. 14.257

25.884 
. 13.720 
. 15.254

22.714 
. 17.027 
. 14.078 
. 24.647 
. 21.584

I 
t

k 
k

I
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

J

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tce Creamą ir užkau 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

iV. JONO EV. BL. PAŠALPINf 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas SvagSdya,
601 6th St.. So. Boston, Maas. 

Vfce-Pirm. Albinas Nerfera,
16 IVinfteld St., So. Boston, Mase. 

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

Fin. RaSt. Aleksandras TvaSka,
1514 Columbia R<L, S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tuleikis, 
i 100 Bowen SL, So. Boston, Maas. 
■ Maršalka Jonas Zaikts,

7 VVlnfleld SL, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko anairlnklmns kas trr 

(ią nedAldienf kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietą. Parapijos aatej. 491 

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

1

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVČ.

FlrmfnJnM — Eva MarkslenA
625 Ė. 8th St., So. Boston. Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vlce-ptrm. — Ona JanklenS,

142$ Cotumbta Rd., S. Boston. Mase. 
Prot. RaSL — Bronė Cnnienė,

20 Gonld St.. W. Roxbury. Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fin. RaiL — Marijona MarkonlntA, 
4115 tVashlngton St., Rosllndale, Mass.

TsL Parkway 06ff»W
HdlnfnM — Ona Staninllntė,

105 We*t 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mlsjrlrdlenė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Maas.
Kasos Globėja — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St, So. Boston, Mass.
Drsngfja savo anai rinki aras laiko kas 

antra atarainką mteasta.

7:30 vai. vakare, pnbažnytln^j «▼. 
taln«J

Vlaata drangtjoe reikalais kreipkite 
pas protokolą raitininke.

•i

vaizda liūdnoką: yra su- niais nei juos kaltino bu- 
vargusių triobelių, kapi- deliai. g
nes neaptvertos, tvoros Jeigu armėnai tikrai tu-: ' 

rėjo sąmokslą atskilti nuo 
sovietų ir pasiduoti “ka-' 
pitalistinei” valstybės glo-: 
bai, tai aišku, kad visi lau
kia Rusijoje perversmo 
kaip ryte saulės užtekėji
mo.

nės neaptvertos, tvoros 
pairusios..., . bet girtinas 
Krinčynas Ėetuvių susi
pratimu. ‘

Krinčyne nebeliko nė 
vieno svetimtaučio preky
bininko: visus juos nukon
kuravo lietuviai pirkliai 
savo teisingumu bei sąži
ningumu. Gražiai tarpusa
vy sugyvendamu. Gražiai 
tarpusavy sugyvendami, 
ką nors ištikus nelaimei, 
visi skuba padėti. Rugpiū
čio mėn. sudegė p. Stukio 
malūnas. Spėjama, kad 
buvo padegtas iš keršto. 
Ponas Stukys už didžiai 
rūpestingai 
žmonėms patarnavimą vi
su krinčiniečių vra labai 
brandinamas. Užtai, išti
kus ji tokiai skaudžiai ne
laimei, visi kuo kas galė
dami stengėsi padėti vėl 
atsistatyti malūna. kuris

LIETUVA PARYŽIUJE GA 
VO 58 PREMIJAS

t
ti, būtent 6 kilometrai nuo 
Krakių, miške.

Į skudurus ir popierga
lius įvynioti, buvo rasta 
3600 dolerių, o 3000 litų 
nerasta.

v •

atliekamą

KRINČYNAS

Krinčynas mažas mies
telis. Jis ir liktų nežino
mas, jei niekuo neišsiskir- šiomis dienomis vėl palei - 
tų iš daugelio panašių stas i darbą. Dabar malū- 
miestelių. Čia miestelio iš- nas jau apdraustas.

v •

Gautosiomis žiniomis, 
1937 m. Paryžiaus paro
doj Lietuva gavo 58 pre
mijas, buvo išstatę ekspo
natus 44 dalyviai. Premi
jų paskirstymas toks: 8 
Grand Prix, 11 garbės di
plomu, 21 aukso medalis, 
12 sidabro ir 6 bronzos. 
Smulkesni duomens pran
cūzu spaudos bus paskelb
ti 1938 m. sausio mėn. ga
le.

- - i
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KAIP ČIGONAI PINIGUS
SLEPIA

SUSIRGO TEISĖJAS 
CARDOZOĮVAIRIOS ŽINIOS

NACIAI PALEIDO ILAIS I siais amerikiečiais Donald

VE 81 PROTESTANTU
PRYČERĮ

Washington, D.
V. Aukščiausiojo 
teisėjas Benjamin 
dožo sunkiai 
dies Jiga. Teisėjas Cardozo
yra 67 m. amžiaus. Jis y- 
ra prez. Roosevelto nau
jos dalybos rėmėjas. •

C. — J.
Teismo 
N. Car- 

susirgo šir-:L. Robinson ir jo žmona. 
Sovietų slaptoji policija 
juodu areštavo. Robinso- 
nienė būk esanti Rubens. 
Ji yra Amerikos pilietė. 
Taigi Jung. Valstybių val
džia ir reikalauja duoti 
žinių apie Robinson - Ru
bens likimą, nes einant

Šiais metais iš Batakių 
valse, gyvenančios pil. O- į 
bakevičienės čigonė pavo- Į 
gė 5 tūkstančius dolerių ir. 
450 litų.

Policija nustatė, kad va
gystę padarė čigonė Jana
vičienė, kuri atsibastė gy
venti į čigonų taborą Kra
kių miškuose.

Krakių policija su Tau
ragės kriminaline policija 
nuvyko į mišką jos sulai
kyti, tačiau ji spėjo pini- 

i gus įduoti 12 metų sūnui, 
kuris juos paslėpė miško 
gilumoje.

Paslėpęs, pats nubėgo į jie PJ^^osj^iperio ,Ęa 
kitą taborą, esantį Josvai- 1 ‘ 
niu miškuose pas švogerj 
Adomaitį. Nuo to laiko jie 
abu tuos pinigus saugojo, 

į niekur neidavo iš miško ir 
niekam nesirodydavo, lau
kdami, kol motina grįš iš 

į kalėjimo.
Jei kas nors Drie jų ar- 

tindavos, t_ 
sutartais ženklais juos į- Wo Konrad von Prey 
spėdavo.

Norėdami vis dėlto pa
tirti, kas tuos pinigus sau
go, policijos valdininkai 
pasivertė čigonais ir apsi
gyveno jų tabore. Jiems 
pavyko susekti kas tuos 
ninigus daboja ir buvo su
imtas čigonas Adomaitis 
su Janavičienės sūnumi 
Leonu, tačiau iš jų jokiu 
būdu negalima buvo suži
noti, kur vogti pinigai pa
slėpti.

Tada buvo imtąsi kitų 
priemonių. Kiekvieną kar
tą, kai tik turguje pasiro
dydavo iš taboro šeši vy
resni čigonai — šeimų gal- Anglijai Joseph P. Kenne 

jie būdavo sulaiko-dy, kataliką, devynių vai

| Berlynas, Vokietija, sau
sio 10 d. — Naciai ne vie
šai pranešė 50 protestan
tų pryčeriams, kurie buvo ____ _________  ____
paleisti į namus praleisti Jung. Valst. su Rusija su- 
Kalėdų šventes, kad jiems tartimi Rusija turėjo pra- 
nereikia grįžti į kalėji- nešti į 72 valandų laiką, 
mus. Tuos 50 paleidę, pra
nešė ir kitiems 31 kalėji-i 
muose sėdintiems, kad ir 
jie paleidžiami į laisvę.

, Protestantų pryčeriai sė
dėjo kalėjime ūž tai, kad

SUŠAUDĖ 8 SOVIETŲ 
VALDININKUS

Maskva, Rusija — Šio
mis dienomis sovietų kru-

I 
goniškai religijai. Trylika 
protestantų pryčerių tebe- vinojo diktatoriaus Stali- 
sėdi kalėjime. Daug kata- no budeliai sušaudė 8 žy- 
likų kunigų sėdi kalėji- mius sovietų valdininkus, 
muose už tokius pat “nusi- armėnus, 
kaitimus”, T 
“pavojingų” Hitlerio reži
mui,, neišleidžia.

‘ Visose katalikų bažny- 
tai kiti čigonai čiose buvo skaitomas vys-

Lietuvos Valstybės mie
stuose vis tebevaroma pla
ti statyba. Stato visokius 
namų pastatus ne vien 
valstybė, bet ir savivaldy
bės ir privatūs asmens. 
Tačiau šiuo atžvilgiu pir
moje vietoje yra Kaunas, 

; kuris kasmet susilaukia 
daugiausia visokių didelių 
pastatų.

Šiemet Kauno priemies
tyje Šančiuose pradėta 
statyti milžiniškas visose 
Baltijo valstybėse didžiau
sias autobusų garažas. Jo 
statybai paskirta apie mi- 
’ i jonas litų. Garaže turė
jo sutilpti 100 autobusų, 
be to, dar buvo pristatyta 
techniškos dirbtuvės, daug 
gyvenamųjų butų ir kt.

Šio mėnesio pradžioje 
garažas jau buvo pastaty
tas. Beliko užbaigti tik vi
daus įrengimai. Bet gruo
džio mėn. 11 dieną staiga 
įvyko nelaimė. Garažas 
sugriuvo. Nelaimės metu 
garaže dirbo 260 žmonių. 
Pradėjus garažo pastatui 
judėti darbininkų tarpe

' J. ‘

NESUSIPRATIMAI CIO 
RAŠTINĖJE

't

, kurie buvo ap- 
bet jų, kaip kaltinti sąmokslu atskirti 

Armėniją nuo sovietų ir 
i ją pavesti kitos valstybės 
globai. Visi 8 sušaudyti 
armėnai buvo žymūs val
dininkai — komisarai. Jie 
buvo nuteisti be teisės ą- 
peliuoti. Nors žinios nepa
duoda, kad jie prisipažino 
kaltais, bet suprantama ir 
be to, nes visi, kurie tik 
buvo teisiami ir nuteisti 
sušaudymui, esą prisipa
žinę kaltais ir dar kaltes-

Detroit, Mich. — United 
Automobile Workers uni- •» 
jos pirmininkas Martin 
atleido iš tos unijos rašti
nės du organizatorių. Ki
lo nepasitenkinimas. Kiti 
raštinės darbininkai pa
reiškė protestą ir reika
lauja, kad atleistus orga
nizatorius grąžintu dar
ban. Unijos vadas Martin 
aiškina, kad tai padarytą, 
ekonominiais sumetimais. 
Bet unijistai tokiu pareis^ 
kimu nepatenkinti ir gra
sina “sėdėjimo” streiku, 
jei fru Martin neišpildys jų 
reikalavimo.

' I j sing - Lichtenegg - Moos 
laiškas, kuriuo ragina ka
talikus siųsti savo vaikus 
į Katalikų mokyklas. Ka
talikų veikla, nežiūrint na
cių žiauraus persekioji
mo, yra stipri. Katalikų 
Bažnyčios vadai herojiš
kai gina katalikų teises 
Vokietijoje.

—
NAUJAS J. V. AMBASA

DORIUS ANGLIJAI I
Washington, D. C. — 

šiomis dienomis prez. 
Roosevelt paskyrė Jung. 
Valstybių ambasadoriumi

vos
mi ir tardomi, kol turgus kų tėvą, prekybos laivyno 
pasibaigia. -±

Toks sulaikymas jiems 
labai įgrįso, nes negalėjo 
arkliais mainykauti.

Tada jiems buvo pasa
kyta, jog policijai viskas 
žinoma, ir jie patys geriau 
padarys, jei privers čigo
ną Adomaitį pasakyti, ku
rioje vietoje pinigai yra 
paslėpti. Ir Vieną turgaus 
dieną čigonai apspito Ado
maitį, trumpai su juo pa
kalbėjo, paskui visi nuo jo 
atšoko ir kuone vienu bal
su suriko:
— Jau pasakys, kur pini

gai!
Čigonas Adomaitis išpa

sakojo, kur pinigai paslėp-

pirmininką.
Taipgi padaryta ir kitos 

užsieny permainos. Amba
sadorius Davies iš Rusijos 
perkeliamas į Belgiją, o 
Ilugh R. Wilson, užsienių 
reikalų departmento se
kretorius asistentas pa
skirtas ambasadorium Vo
kietijai.

J. V. ĮTEIKS NOTĄ 
SOVIETŲ RUSIJAI

Maskva, Rusija — šio
mis dienomis Jung. Vals
tybių ambasadorius Mas
kvoje įteikė sovietų vy- 
riausybei notą, kuria rei
kalauja suteikti žinių kas

■ HM

Pažvelkite į saulę? Ji 
visiems šviečia, visus šil-; 
do, nelaukdama prašymo 
ir padėkos. Taip pat ir jūs 
nelaukite maldavimų ir 
pagyrimų, bet padėkite 
žmonėms gera valia — ir • 
būsite mylimi kaip saulė.

Epiktetas

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

4!
Cremo Brewing Co

BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.
TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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PARBININKAS

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeuendęnce Day, 

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

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

Mass. under the Act of March 8. 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1108 

Act of October 8, 1917, authorlzed on July 12, 1918

Ne Privilegijos Teikiamos, 
Bet Teises Atimamos

“Gąsdinimo keliu Lietuvos klerikalizmas išgavo 
tautininkų tokių privilegijų, kokių neturi jokia ki- 

dalis” — taip skelbia laisvamanių

SUBRSCRIPTION KATES:
Domestic yearly .......................... $4.06
Foreign yearly ......................... $5.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign once per week yearly $2.50

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

i Užsieny metams ......................... $5.00
DARBININKAS

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

TĖVAS PRO
Jau dešimts metų sukako, kai Meksikoje buvo 

nušautas Tėvas Pro, Jėzuitas. Radikalų vyriausybė jį 
sušaudė vien už tai, kad uoliai ėjo kunigo misijonie- 
riaus pareigas, kas bedieviškos valdžios buvo griež
tai uždrausta. Tėvas Pro to uždraudimo nepaisė. Jis 
žinojo, kad yra paskirtas piniginis atlyginimas už jo 
sugavimą. Bet kartu jis turėjo omenėje ir tai, ką žy
dams atsakė apaštalai, kuriems buvo uždrausta apsa
kinėti Kristų: “Jūs patys išspręskite, ar mums reikia 
klausyti Dievo, ar žmonių?” Meksikos valdžia taip 
pat uždraudė skelbti Dievo mokslą. Krikščionys kata
likai ten virto žmonėmis be pilietiškų teisių, nes svar
biausia žmogaus teisė — sąžinės laisvė yra jiems a- 
timta. “Non licot esse vos” (jums nevalia pasauly bū
ti) — taip pasakė žiaurusis stabmeldiškosios Romos 
imperatorius Nero. Tie jo žodžiai ir dabar aidi mo
derninėse bedieviu valstybėse. Katalikams visiškai 
neleista būti, jie turi būt išnaikinti.

Meksikos vyriausybė eidama Nerono pėdomis, bu
vo sumaniusi labai greit išnaikinti tikėjimą, atimant 
bažnyčias, draudžiant tikybos apeigas, Sakramentus, 
ligoniams patarnavimą ir ištremiant kunigus. Tėvas 
Pro pasiryžo verčiau klausyti Dievo negu žmonių. Jis 
negalėjo abejingai žiūrėti i baisų dvasini meksikiečių 
vargą, kurį sukėlė nežmoniški valdžios įstatymai. Jis 
pasiryžo dirbti apaštalavimo darbą net ir su mirties 
pavojumi. Apsitaisęs čia darbiniais drabužiais, čia dė
vėdamas eilinio piliečio švarką, uolusis Jėzuitas lan
kė namus, pašiūres, dirbtuves, visokius slaptus tiky
binius mitingus, visur teikdamas dvasinę pagalbą. 
Tas jam, žinoma, buvo paskaityta išdavyste prieš val
stybę, už ką jį laukė mirties bausmė. Pagaliau pakliu
vo į valdžios rankas ir krito sušaudytas, garsiai šauk
damas: “Tegyvuoja Kristus Karalius!”

Tėvas Pro nebuvo vienas kunigas - kankinys kru
vinuose Meksikos persekiojimuose. Jis buvo iš dauge
lio vienas. Jis tik yra tipas tūkstančių nukankintų ku
nigų, bedieviškos inkvizicijos aukų. K.

iš 
ta visuomenės 
spauda (“Naujienos”).

Tai būtų puiki žinia, jei ji būtų teisinga. Kaip bū
tų gera, kad nors gąsdinimais ‘ ką nors laimėtume! 
Deja, laimėjimų nėra, nes “klerikalizmas” ar gąsdinti 
nemoka, ar tautininkai žino, kad tų “gąsdinimų” nėra 
kas įvykdina. Kaip ten bebūtų, vįršminėta laisvama
nių pastaba toli gražų neatitinka realybės. Klerika
lizmas (skaityk: katalikybė) nei gąsdinti negąsdiną, 
nei privilegijų negauna.

Visų pirma, kas gi yra privilegija? Tai lengvata 
ar malonė, kurios pirmiau neturėta. Gi Lietuvos kata
likai ne tik negauna iš tautininkų jokių neturėtų ma
lonių bei lengvatų, bet viena po kitos nustoja teisių, 
kurios privalu turėti katalikiškoj šaly. Tos apkarpy
tos teisės yra tiek žinomos, kad nėra reikalo čia jas 
visas minėti. Prisiminsime tik tą paskutinę jau atim
tą “privilegiją” — Filosofijos skyrių Vytauto Didž. 
universitete. Jis auklėdavo katalikišką inteligentiją. 
Rodos visiškai normalu, kad katalikų šaly turėtų bū
ti katalikiška inteligentija. Gi tautininkai tą natūra
lią teisę kaip tik paneigia, nes užsimojo Filosofijos 
skyrių panaikinti. Paskui, kad nuramintų kilusį kata
likuose sąjūdi, tautininkai neva tai paliko Filosofijos 
skyrių, bet atėmė nuo jo visas teises ir visą reikšmę. 
Jis yra, bet neturi galios normaliai veikti. Tai štai ko
kią “privilegiją” tautininkai katalikams atkišo.

Tad laisvamanių pastabą dėl teikiamųjų katali
kams privilegijų tenka šitaip pakeisti:

Nežiūrint nuolatinių iš širdies skausmo kylančių 
protestų, katalikams palaipsniui yra paneigiamos pa
čios natūraliausios teisės, kurias turi kitos visuome
nės dalys. K.

Argumentai Prieš Karą

■■ T."!1 " 
žmonių-. Tai yra daugiau, 
negu turi gyventojų* Visi 
tie kraštai, sudėti kartu: 
Švedija, Norvegija, Dani
ja, Olandija ir Šveicarija..

Prancūzijos katastrofa 
buvo dar smarkesnė. 1921 
metais padarytas gyven
tojų surašinėjimas parodė, 
kad Prancūzijoje, atgavus,f 
net dvi savo provincijas, 
kurios ankščiau buvo Vo
kietijos valdomos, Alzasą 
ir Lotaringiją, gyventojų 
buvo 420.000 mažiau, negu 
1866 metais. 1866 metais 
jų buvo 38.080.000, o 1921 
metais — 37.600.000. Gy
ventojų skaičiaus atžvil-

gių, didysis karas pastū
mė Prancūziją atgal bent 
60 metų!

Karas taip pat katastro
fiškai suardė ir lyčių san
tykį. Žinome, kad žmonės, 
sulaukę 25 — 30 metų am
žiaus, yra vaisingiausi, o 
gyventojų vaisingumas y- 
ra labai Svarbus veiksnys 
tautos' išsilaikymo atžvil
giu. Pokarinė statistika 
parodo, kad' Prancūzijoje 
vienai moteriai iš penkių, 
o Vokietijoje vienai mote
riai iš keturių nėra vyro. 
Vadinasi, Prancūzijoje 100 
vyrų yra 120 moterų, o 
Vokietijoje 100 vyrų yra 
125 moterys. ‘D.’

PASIMOKYT

Tokia Paslaptis Sarmatos 
Nedaro

Triumfuojanti laisvamanija padarė genialų eure- 
ką (atradimą) ir sučiupo tariamą kunigų paslaptį bei 
jų darbuotės planą! Tik vargas, kad to genialaus iš
radimo nuopelnu tenka vienam su kitu pasidalyti, nes 
ta baisinga paslaptis pakliuvo kelioms redakcijoms 
kartu. Ir redaktoriai su karštligingu širdies drebėji
mu manė pasižymėsią gabių detektyvų rolėje. Deja, 
jų džiūgavimai pasirodė ne tik tušti, bet ir juokingi, 
nes “slaptingas” kunigų “bendras frontas” yra tik 
eilinis Kunigų Vienybės Centro protokolas, visiems 
nariams išsiųsdinėtas, dar gi neužlipintuose vokeliuo
se. Sekretų taip nesiuntinėjama.

Tikrenybėje tai tasai “paslaptingas” aplinkraštis 
nustato šių metų darbuotės planą, ypatingai ryšiumi 
su 20 metų Lietuvos nepriklausomybės minėjimu, ku
rį manoma padaryti kur kas iškilmingesnį. Kviečia
ma katalikus vieningiau susiburti ir pasiimti inicija- 
tyvą į savo rankas, kad išvengtų išnaudojimo iš pusės 
kitų srovių, kurios paprastai nori pasirodyti vadų ro
lėje, prisilaikydamos seniai jau išbandytos taktikos: 
“katalikai sudarys minią, paneš lėšas ir atliks juodą 
ruošos darbą, gi mes (laisvamaniai) pasiimsime gar
bę ir kreditą ir galėsime skelbti pasauliui, kad organi
zuotų katalikų kaip ir nėra, ir su jais netenka skaity
tis”.

Ot nuo tokios gudriagalvystės ir norima apsi
drausti. Tam tikslui Kunigų Vienybė mėgina išdirbti 
bendrą katalikų frontą. Tuo būdu, ta visa būk tai vi
suomenės užnugary daromoji “konspiracija” (sąmok
slas), dėl kurios laisvamanių spauda tiek triukšmau
ja, yra papraščiausias katalikų apsigynimas nuo iš
naudotojų. Tai ir visas sekretas. Beje, kunigų aplink
rašty minima apie gausų dalyvavimą būsimame Eu
charistiniame Kongrese Budapešte. Tai antras sekre
tas. Kai dėl trečio — boikotavimo tautininkiškos vy
riausybės ryšiumi su uždarymu Filosofijos skyriaus 
Vytauto Didž. universitete, tai netenka jį vadinti se
kretu, nes tai buvo jau seniau spaudoj paskelbta. Ap
linkrašty tik paminėta, kad kalbamasis boikotas yra 
galioje, nes vyriausybė katalikus apgavo. Pirmiau Fi
losofijos skyrių pasmaugė, o paskui negyvą daiktą 
legalizavo. Tai skaudus viešas pasityčiojimas.

Visa to dalyko esmė štai kokia: katalikai, kuni
gų vadovaujami, stoja už didingą Lietuvos nėpriklau-

Vieni veda propagandą ypatingai Indijoje: 1918 
už karą, kiti — prieš ka- metais britų valdomoje 
ra. Ir vieni ir kiti ieško ar- Indijoje mirė nuo influ- 
gumentų savo nusistaty- enzos 7.000.000 žmonių, ne 
mui paremti. Vokietijoje britų valdomose Indijos 
dabar skelbiama, kad provincijose mirė apie 
žmogus yra gimęs tam, 1.500.000, Europoje influ- 
kad vartotų ginklą. Vie- enza daugiausiai išžudo 
nas oficialių Vokietijos žmonių Italijoje; 
laikraščių, kaip skelbia žmonių žuvo Vokietijoje, 
“baily Herald”, ragina j _ _
ukrainiečius sukelti revo
liuciją prieš Sovietu Rusi- fiuenzos, kiek nuo šiltinės, 
ją ir išsiskirti iš Sovietų 
Sąjungos. Tai irgi 1 
propaganda.

Karo gerbėjai, sako: 
“Pirmutinė buvo Abisini
ja, paskui Ispanija, vėliau 
Japonija ir Kinija, o po to 
bus Europoje gaisras!” 
Priešingos nuomonės reiš
kėjai sako, kad iš kapų 
kyla 42 milijonai mirusių 
didžiajame kare ir tuojau 
no karo žmonių. Karo me
tu buvo išžudyta “tiktai” 
13 milijonų. Kiti 28 mili
jonai buvo civiliniai gy
ventojai, kuriuos išskerdė 
karo baisenybių ligos.

Kiekviename kare nu
kautieji yra tiktai dalis 
tų, kuriems tenka nuken
tėti dėl karo veiksmų: Sa
koma, kad didžiųjų karų 
istorija yra taip pat ir di
džiųjų epidemijų istorija. 
Ryškiausią iliustraciją 
teikia mums džiova. Pas
kutiniais karo metais 
Prancūzijoje džiovos pa
gauta žmonių skaičius pa
didėjo, sulyginus su prieš
kariniais laikais An
glijoje taip pat padidėjo dėl karo pasėkų kareivių 
25%, Čekoslovakijoje — 12.637.000 ir civilinių gy- 
34%, Italijoje —

•

Šiaurės lediniuotame nytojas elgėsi su nusidė- 
vandenyhe, buvd sulaiky
tas vienas laivas ir tapo 
ledu sukaustytas. Visi lai
ve esantieji turėjo mirti 
nuo baisaus šalčio. Po ke
lių metų laivas buvo su
rastas turistų. Palengva, 
jiems besiartinant rodė jo
si matyti gyvus žmones, 
stovinčius vietoje. Laivo 
kapitonas sėdėjo už stalo tųjų, 
su plunksna rankoje lyg 
registruodamas keleivius. 
Kiti jūrininkai: kas prie 
motoro, kas prie vairo, 
kas prie busiu; kiekvienas 
savoj vietoj... bet ištikrų
jų, kada išgelbėtojai visai 
prisiartino, pastebėjo, kad 
visi laive mirę.

Angelų akyvaizdoj, skra
jojančių virš žemės pavir
šiaus, gal pasirodo pana
šus vaizdas: kiek krikščio
nių yra mirusių tikėjimo 
dalykuose! Kiek daugel 
pastebi kitus, o dar gal 
net ir mbko, o patys mi
rę! I. ■; H .

Sykį daržininkas pereida
mas gatvę, pamatė vieną 
pajuodavusią ir nuo šau
lės kaitros apvytusią šak
nį, kūri buvo išmesta* iš 
netolimo daržo. Jis pama
nė, kad joje vis tik dar ga
lėjo užsilaikyti šiek ' tiek 
gyvybė. Ją persinešęs į 
namus, pasodino. Šaknis 
pasijutusi žemėje, atgyjo, 
ėmė augti ir savo laiku, 

v ...... . tapo puikiu vynmedžiu,
Didž. Britanijoje 744.000 Į apkarstytu gražiomis vyn

uogių kekėmis, kurios 
puošė daržininko kiemą ir 
viliojo kiekviena pereivio 
akį.

Panašiai ir mūsų Išga-

• v v

nemaža

kur kas daugiau jų žuvo 
Rusijoje ne tiek nuo in-

Prancūzijoje, Anglijoje 
karo ir Vokietijoje influenza ne 

buvo taip baisi, kaip ki
tuose kraštuose. Tų trijų 
kraštų nuostoliai buvo di
desni kariuomenės eilėse.

Ši lentelė parodo, kiek 
kur žuvo žmonių: 
Nuostoliai kariuomenėje 
Prancūijoje......  1.320.000
Vokietijoje ......  2.000.000

Italijoje ......  700.000
Žuvo civil. gyventojų 
Prancūzijoje ........ 500.000 
Vokietijoje .....  758,000
Didž. Britanijoje 292.000 
Italijoje .......... 1.021.006

Paliestos buvo ir neitra- 
lės šalys taip pat, kaip ir 
kariavusios. Karo metu 
neįtraliuose kraštuose mi
rimų buvo 600000 dau
giau, negu jų būtų buvę 
normaliais laikais. Tiktai 
keturis kartus pereitame 
amžiuje Olandijos žmonių 
mirtingumas buvo peršo
kęs 100.000, ir tai buvo 
karo metai: 1859, 1866, 
1871 ir 1918 metai.

Iš viso Europoje žuvo
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■ 44%, ventojų 12.219.000. Kituo- 
Vokietijoje — 61%,. Aus- se pasaulio kraštuose žu- 
trijoje — 67%... | vo: kareivių — 418.000, ci-

Su didžiuoju karu susi- vilinių gyventojų — 16. 
jusi epidemija buvo įr 160.000, arba iš viso 41. 
garsioji influenza, pasirei- 434.000 žmonių! 
škusi 1918 ir 1919 metais. ■ Vadinasi nuo 1914 ligi 
Ji pasiekė visus pasaulio 1920 metų žuvo apie* 42. 
kraštus, neąplenkda m a 000.000 žmonių, tai yra 
net ir Japonijos. -Sako, tiek, kiek yra gyventojų 
kad ji išskerdė nemažiau, Prancūzijoje arba Itaįijo- 
kaip 15 milijonų žmonių, je. Vien tiktai neitraliose 

valstybėse žuvę 25.000.000

vo: kareivių — 418.000, ci-

kraštus, neąplenkda m a OOO.QOO žmonių, tai yra

ka ip 15 milijonų žmonių. 
Azijoje ji buvo baisiausia,1 1 1. 'U   1 ■ ■■ —  ■■ . , —— . ■ ----------- - ,
somybės paminėjimą ir dėl Lietuvos gerovės, viso
kiais būdais, kad ir boikotu, nori atitaisyti pragaiš
tingą tautininkų klaidą — katalikų persekiojimą. Dėl 
tokios politikos slaptybės ir sarmatjįis nctenka/ K.

jaliaiš.
Kartais atrodo, kad 

žmoguje nebepalieka jo
kios gyvybės žymės, jo
kios galimybės tapti geru, 
bet štai paliestas neperga- 
lenčio Dievo meilės, jis at
gyja, ima augti Dievo ma
lonėje ir galų gale pasiro
do danguje tarp palaimin-

Nėra žmogaus šioje že
mėje, kad būtų nepataiso
mai' pražuvęs, nes dieviš
koji meilė "bepaliovos eina 
ieškoti kaip tų, kurie arti 
prie DieVb gyvena, taip gi 
ir tų, kurie toli nuo Jo 
klajoja.

Vienas berniukas, kuris 
augo vienoj vargingoj 
stubelėj, užmirštas ir nie
kieno nepątėmytas, daž
nai, užbaigęs dienos dar
bus, sėsdavosi prie židinio 
ir prie visai neaiškios 
šviesos skaitydavo knygą. 
Atrodė, kad jo laukė pras
ta ateitis! Bet metai bėgo 
ir jis tapo Amerikos Jung
tinių Valstybių preziden
tas, kuris davė laisvę 
3,000,000 vergams. Lincol- 
n’o vardas bus amžinai 
neužmirštas.

.Tęskite savo kasdieninį 
darbą, atlikinėkite, kiek 
galima, vis geriau jūs pa
reigas ir laukite Dievo pa
laimos. Mėnesiai pereina 
iki obuoliai ant medžių iš- 
sirbsta.

Jei esate Jėzaus moki
niai, Dievas savo laiku 
ką nors gražaus, ką nors 
nepaprasto iš jūsų pada
rys.

Kun. J. Stašaitis, S. C.

’• H
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vo parodymus Kaltinėnų 
policininkas Gibas, kuris 
buvo akademijoje. Jis sa
kė, kad akademijoje skai
tė paskaitą (kuriai leidi 
mas buvo gautas) progra
moje nepažymėtas VI. Mą- 
minskas, kad deklamuoto- 
įai šaukę: “Kristau Kara
liau, neapleisk Lietuvos 
(“Christe Krolu, nie o- 
puszczaj Litwy”), kad de
klamuodami rodę ypatin
gas veido išvaizdas ir t.t. 
Po akademijos kun. Vai
šutis eBą publikai padėko
jęs už gausų susirinkimą 
ir taip publikos pusėn 
linkterėjęs, kad susidarė 
įspūdis, jog davęs ženklą 
užgiedoti himną.

Teisėjo paklaustas liu
dytojas Gibas, ar jis moka 
lietuvių kalbą, pasisakė 
truputį mokąs. Bet kai lie
pė išversti į lenkų kalbą 
žodžius: “Mūsų žemė”, pa
sakė, kad žodis “mūsų ’ 
lenkiškai bus “muši”... To
liau teisėjo paklaustas, ar 
pažįstąs kun. Vaišūčio liu
dytoją Kopecį, pol. Gi
bas atsakė pažįstąs, bet 
tvirtino, kad jis pas juos 
(Kaltinėnuose) geros opi
nijos neturįs, nes nesugy
venąs su palinijo kariuo
mene (kopų) ir palaikęs 
gerus santykius su kun. 
Vaišučiu.

Po šių polic. Gibo paro
dymų prokuroras prašė 
nubausti tik kun. N. Vai
šųtį už tai, kad jis, kaip 
atsakingas asmuo, neuž- 
draudęs žmonėms giedoti 
lietuvių tautos himno. Už 
visa kita atsisakė kaltinti.

Gynėjas adv. Engelis 
prašė kaltinamąjį išteisin
ti, r pažymėdamas, kad 
kun. Vaišutis savo parei
gą atliks — akademiją už
daręs ir paprašęs žmones 
išsiskirstyti, o himną ga
lėjęs uždrausti salėje bu
vęs policininkas.

Teismas kun. Vaišutį ir 
kitus kaltinamuosius iš
teisino.

Lietuvių Bylos 
Vilniaus Krašte 

r . .

Kun
• . ' f

Nikotįemo Vaisučio giedoti himną — 50 auks., 
r" W J;---------arba 10 dienų arešto. Nu

baustieji bylą perdavė a- 
pvgardos teisman, kur ii 
buvo svarstyta 4 kartus ir 
vis buvo atidedama. Pas
kutinį kartą buvo svarsty
ta Vilniaus apygardos tei
sme gruodžio mėn. 14 d. 
Kaltinamųjų suole sėdėjo 
kun. N. Vaišutis ir Anta
nas Ulazas, kiti neatvyko.

Pasak kaltinimo akto, 
kun. N. Vaišutis ir kiti 
buvo kaltinami už tai, kad 
akademijos programa ne
buvusi visai tokia, kokia 
buvo pažymėta apskrities 
Storastos išduotame leidi
me, kad ’ deklamuoto ja i 
šaukę “Kristau Karaliau, 
prikelk užmirštą Lietuvą 
savo mimika bei rankų ju
desiais rodę, lyg kad būtų 

ir

1936 metų rudenį Kalti
nėnų parapijos klebono 
kun. Nikodemo Vaišūčio 
rūpesčiu Kaltinėnų para
pijos salėje buvo sureng
ta Kristui karaliui pa
gerbti akademija. Jos pro
gramoje buvo paskaita ir 
deklamacijos. Kun. N. 
Vaišuciui akademij, užda
rius, žmonės ėmė giedoti 
lietuvių tautos himną. Sa
lėje buvęs vietos polici
ninkas Gibas himno giedo
jimą sulaikė ir kun. N* 
Vaišučiui surašė protoko
lą. Po kurio laiko Švenčio
nių apskrities Storasta at
sakingąjį akademijos as
menį kun. N. Vaišųtį ir 
dekliamliotojus Antaną Ū- _________ __________
lažą įr Gubertą Gu^ejaįtį ; jie didžiausi kankiniai ir 
nubaudė po 100 aukš. pini- kadi po akademijos buvo 
ginęs baudas arba po 2 giedamas lietuvių tautos 
savaites arešto, o Vilūnai- himnas.
tę, kurt pirmoji pradėjo šį kartą teisme davė saŠį kartą teisme davė sa

Kun. Fl. Nevieros byla
Gruodžio mėn. 14 d. Vil

niaus apygardos teismas 
Švenčionyse svarstė buv. 
Vydiškių, o dabar Paruda- 
minos parapijos klebono 
kun. Florijono Nevieros 
bylą, kurioje jis kaltintas 
už žmonių pavardžių lie
tuvinimą Vydiškių parapi
jos metrikų knygose — iš 
viso už tris pavardes. Pa
sak kaltinimo akto, kun. 
Fl. Neviera dvi pavardes 
“Ribak” ir vieną “Bindar” 
įrašęs į metrikų knygas 
“Ribokas” ir “Bindaras”.

Kun. Fl. Neviera nubau
stas sąlyginai 2 mėnesių 
areštu. Nubaustasis ape
liavo aukščiau.

Elenos Jurkevičiūtės byla
Tą pačią gruodžio mėn. 

14 d. Vilniaus apygardos 
teisme buvo svarstyta 
buv. Magūnų kaime Bres
laujos apskr. lietuviškos 
skaityklos vedėjos Elenos 
Jurkevičiūtės byla. Ji bu
vo kaltinama už neva nele
galų žmonių susirinkimo 
sušaukimą. Tačiau teisme 
paaiškėjo, kad E. Jurke
vičiūte tokio susirinkimo 
nešaukusi, kad ten buvo 
susirinkę daugiausia maži 
vaikai, kurie žaidė ir dai
navo.

Teismas ir Eleną Jurke
vičiūtę išteisino.

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį. ;;

Šv. Augustinas
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DR. JQNAS P. POŠKA 
25 METŲ VISUOMENI
NIO BEI LI'pERĄTINlO 

darbo Sukakties 
p^oga

a. kun. Serafinas. Jonas

Antradienis, Sausio 11 d, 1938

buoti Bažnyčios ir Tėvy
nės labui; Chicagoje yra 
gerų mokyklų*”. Jonas At
sakė: “Tėveli, čia brangus 
pragyvenimas, bendrabu
čiai mokykloj mums pi
giau atsieina, gi pinigus

švio parapijoje, Kėdainių turime patys ‘užsidirbti:

Dr. Jonas P. Poška gi- „
męs Legečių kaime, Pašų-į mokslui dauguma iš mūšų 

apskrity, Lietuvoje, balau- užtad, mes važiuojam ten, 
džio 4 d., 1889 metais. Į A- kur sąlygos geresnės’”, 
meriką atvyko 1909 m. ge- ,“Ar ir tu neturi kur gy- 
gužės pabaigoje, ir apsis- venti?” klausia a. a. kun. 
tojo Chicagoje, Town of Serafinas. Jonas atsako, 
Lake apylinkėje, kur ran- kad čia tėvelių neturi, ina- 
dasi Šv. Kryžiaus parapi- mytė Lietuvoje, 0 tėvelis 
ja. • ] jau seniai miręs. “Jeigu tu

Tais laikais siautė ne- persikelsi Chicagdn, aš 
darbas, bet jaunas Jonas tau duosiu kambarį ir už- 
nenusiminė. Jis tuojaus laikymą, b ' dėl mokslo 
griebėsi knygų ir mokino- šiaip taip užsidirbsi”, sa- 
si anglų kalbos. Pradinius ko moksleivių priėtelis a. 
mokslus jis buvo baigęs ’ 
Lietuvoje, Rusijos prieš- sutiko su tuo pasiūlytnu

pelis sumano išleisti met
raštį, ir jis kreipias į Jo
ną P. Pošką, kviesdamas į 
tą darbą. Jonas apsiėmė ir 
jiedu išleidžia “Metraštį”. 
438 puslapių.

Be jau minėtų katalikiš
kų laikraščių, Dr. Jonas 
Poška savo raštais dažnai 
puošė moksleivhį “Gied
rą” (sumanytojas šio 
vardo), “Vytį” ir' “Mote
rų Dirvą”. Besilankyda
mas Loyolos - Univers., 
kUn. prof. Garvey, S. J.,

i I
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paudos laikuose. Per tris Ant rytojaus abu su kun. 
savaites Jonas tiek pra- Serafinu nuvyksta pas 
moko, kad jau galėjo pats Čhicagos vyskupą, kuriam 
nuėjęs prie dirbtuvės var- jiedu perstatė visą reika
lų pasiprašyti darbo. Ga- ią. J. E. vyskupas pataria 
vęs darbą, jaunas Jonas Jonui stoti j Holy Name 
dirbo ir mokinosi angių Cathedral College. “Jeigu 
kalbos su tikslu stoti į persikelsi mūsų mokyk- i 
aukštesnę mokyklą. Jam lon”, sako vyskupas, “ir 
rūpėjo ir tautos reikalai apsiimsi vesti lietuvių kal- 
Jis susipažįsta su vargo- bos skyrių, tai mes galė- 
nininku ir prisirašo prie sim įvesti jį pirmoje klia- 
šv. Cecilijos parap. choro soje, nes jau yra šeši įie- 
ir aktyviai visur daly vau- tuvių vaikai ir jiems lie
ja iki 1912 metų. tuvių kalbos pamokos yra

Per tuos tris metus lai- būtinai reikalingos”. (Jo- 
ko, Jonas susitaupė šiek nas lietuvių kalbos skyrių 
tiek centų ir pilnai prisi- vedė per du metus, t. y. 
rengė siekti aukštesnio kol užbaigė tą mokyklą). 
mokslo. 1912 metais, kada; Išgirdęs Jonas tokią 
Amerikos lietuvių moks- propoziciją susimąstė, nes 
leivija paskelbė pirmą A- yra" didelis ir atsakomin- 
merikos Liet. Katalikiškos gas darbas. Be to, persikė- 
moksleivijos seimą Chica- ūmas iš vienos mokyklos 
goję, jaunas Jonas drauge kiton po trijų metų, jau 
su kitais bendraminčiais savaimi nelengvas daly- 
stoja darban ir organizuo- kas. Bet Jonas nepabūgo 
jo šį pirmą Kat. Mokslei-' tų sunkenybių, nutarė ir 
vių seimą ir aktyviai jame persikėlė iš St. Bede Col- 
dalyvauja. lėge į Holy Name Cathed-

Tais pačiais metais ru- ral College ir apsigyveno 
deniop, Jonas P. Poška iš- pas a. a. kun. F. B. Sera- 
vyksta į Peru, III. ir įsto- finą, Aušros Vartų para- 
ja i St. Bede College. Čia pijos kleboną. Parvykęs, 
vėl drauge su kitais ben- Jonas rado daugiau darbo 
draminčiais organizuoja negu buvo manęs. Tuo lai- 
lictuvių skyrių, kurių dar ku parapijoj vyko prieš- 
ten nebuvo ir uoliai lavi- bažnytiniai “streikai”! Iš 
naši netik mokyklos pas- pradžių Jonas nenorėjo 
kirtame moksle, bet ir lit- tikėti, kad katalikai žmo- 
tųvių kalbos, rašybos bei nės galėtų taip daryti, 
literatūros. Būdamas St. Nieko nelaukęs, Jonas 
Bede College, rašinėjo į drauge su savo klebonu ii 
laikraščius “Moksleivį”, į vietos vargonininku prof. 
“Kataliką”, “Draugą” ir Ant. S. Pocium pradėjo 
kitus. ’ f organizavimo darbą ir Į

Mokslo laikui pasibai- trumpą laiką viskas buvo 
gus, Jonas grįždavo į Chi- nukreipta į gerąją pusę, 
cagą ir čia uoliai dirbdavo * Sekančiais metais at- 
visose katalikiškose orga- vyksta iš Lietuvos kur. 
nizacijose, o ypatingai . dr. A. Makauskas ir apsi- 
jaunimo tarpe: mokslei-į stojo pas a. a. kun. Sera- 
viuose ir vyčiuose; orga- finą. Tuo laiku buvo varo- 
nizuoja naujas Vyčių ir, ’ '-‘J’’’ " — 
Moksleivių kuopas ir stip
rinta tas, kurios jau buvo 
suorganizuotos. 1915 me-l 
tais prieš Kalėdas, Am. 
Liet. Romos Kat. Moks-. 
Sus-mo 3 kp. St. Bede CoL 
lege, Peru, III. siunčia Jo- 
n, P. Pošką į Chicagą, kad 
jis paimtų tinkamą sve
tainę dėl surengimo vaka
ro su programų laikė Ka
lėdinių vakacijų. Jonas 
atvyksta į Chicagą ir nu
eina pas moksleivių gerą 
draugą ir rėmėją a. 
kun. F. B. Serafiną, Auš
ros Vartų parapijos kle
boną, kuris maloniai prii-

l

mas katalikiškos spaudos 
platinimo darbas. “Drau- 
igas” buvo tik savaitraštis, 
bet “Draugo” bendrovė, 
patarus kun.' Dr. Maliaus- 
kui, nutarė leisti “Drau
gą” kasdien. Čia begalo 
daug darbo prisiėjo ir Jo
nui dirbti': jsim reikėjo'va
žinėti su prakalbomis, 
rinkti prenumeratas' ir 
skelbimus, o vakarais ra- 

! syti straipsnius, korespon
dencijas i naują dienraštį 
“Draugą”. ‘ Dienri š Fi o 
“Draugo” redakcijoj Jo- 

i rfui P. Poškai teko dirbti 
dar ir su šiais redakto- 

. 'Mais.5 J- Ę- vysk. P. Bū- 
ma ir žada suteikti pagal- čru. kun. dr. ig.'česaičiu ir 
bą surengimo minėto va- (vėliaus su dabartiniu Leo- 
karo, bet pareiškia: “Jūs nardu Šimučiu." J. fc. vysk 
visi išvažinėjote į mokyk- Būčys, pasiruošęs vykti į 
las, o čih nėra kam veikt’ Europą, kvietė Joną užim - 
katalikiškoje dirvoje, ar ti atsakomingą redąRto- 
ncgalėtumėt nors keli pa- riaus vietą, bet Jonas at
silikti Chicagoje? Čia ga- sisakė, nes dar nebuvo 
lėtumėt eiti mokslą it tuo- baigęs medicinos mokslo.* 
irti pačiu laiku pasid&r- "1M6 ftiėtaiš, kun*. P. La-

a.

DARBINIbTKAS
nes veikimo bei staigių 
gyveninio permainų, riėat- 
silaike ir sunkiai susirgo 
influenza, kuri išsivystė ji 
pavojingą plaučių įdegi
mą.' Per kelias dienas, mū
sų jaunas veikėjas ir dide
lis. patrijotas, gulėjo be są
monės ir manė, kad jau 

. nieko iš jo nebus: gydyto
jai ir dvi slaugės persi
mainydami saugojo jo gy
vybę. Nors jis ir labai 
sunkiai sirgo ir mažai Vil- 

_ J ties buvo išgydyti, bet 
perskaitęs jojo parašytas visgi kasžin kokiu štebūk- 
eiles anglų kalboje, 'viešai i lingu būdu išgijo ir išbuvo 
pripažino Pošką prigimtai i tarnyboj iki karo paiiau- 
lyrišku poetu. Daugumas bų. (Reikia pastebėti, kad 
stebėjosi, nes anglų kalbo- Jonas stojo Jungt. Valst. 
je, poezijos lietuviai ne- kariuomenėn su tikslu nu- 
lengva gaminti, o dar ir] vykti į Prancūziją ir jei- 
laimėti aukštus pagyri- gu gyvas išliks, vykti Lie- 
mųs. tuvon'ir kariauti už savo

Jis yra parašęs apie 150 mylimos tėvynės laisvę 
įvairių eilėraščių bei dai- Bet matyt jam Aukščiau- 
r-elių. Studentu būdamas 
sulietuvino gražų veikalą 
“>SeaJ df Confession”, bet 
nebuvo atspav.zdintas, nes 
tuo pačiu laiku kitas au
torius tą patį darbą pada
rė ir veikalą atspauzdino: 
tokiu būdu jo veikalas te
bėra rankraštyje. Lietu
vos Vyčių Čhicagos Aps
kričio Chorui prašant, jis 
sulietuvino didelį muzikali 
veikalą “William Teli”, 
kuris jau buvo suvaidintas 
Chicagbs vidumiesčio 8th 
Street Theatre.

1917 metais sėkmingai 
oaigia Holy Name Cathe
dral College, išsinešdamas 
“Webster’io.” vardą, nes 
toje mokykloje niekas jo 
nenugalėjo debatuose. Čia 
būdamas pasižymėjo kaip 
gabus studijozas ir logiš
kas mąstytojas bei gabus 
kalbėtojas. Jis buvo pas
kirtas vykti Šv. Prokopi- 
jaus Seminarijon siekti 
kunigystės-mokslo, bet čia 
Jonas susitinka su keblu
mais: jam reikėjo gauti 
palių osavimą (exeat) nuo 
savo vyskupo Lietuvoje, 
gi Lietuva buvo paversta 
karo lauku ir jokių susi
rašinėjimų nebuvo galima 
su Lietuvos vyskupu. Ne
žinodamas ką daryti, jis 
vyksta į Loyolos jjniversi- 
tetą pas kun. Spaulding, 
S. J., kuris tuomet buvo 
Dean. Patyręs Jėzuitas, 
patarė Jonui stoti Loyolos 
Universitetan ir rengtis 
medicinos mokslui, nes, 
profesorius sakė, geri ka
talikai gydytojai yra la
bai reikalingi. Jonas pa-i 
klausė patarimo, ir tais 
pačiais metais įstojo minė- 
tan Universitetan ir tais 
pačiais metais apleidžia 
a. a. gerb? kun. F. B. Se
rafiną.

Būdamas Universitete, 
Jonas įsigijo daugiau 
mokslo bei autoriteto ir 
pasidarė dar įtėkminges- 
niu yisoumenės veikėju, 
nepavaduojamas kalbėto
jas ir organizatorius. Ą- 
part reikalingų 'medicinos 
moksiųl subjektų, jis stu
dijavo socialbgi ją, politinę 
ekonomiją, logiką ir filo
sofiją.

1918 metais Jonas P. 
Poška pertraukęs mdkslą, 
laisva valia įstojo Jungti
nių ydlSĮtybių kariuome
nėn įr tūojaūs buvo pa
skirtas į Čhicagos Uni
versitetą stu^ijuofi speci- 
jąlius kaniiiųs * kuĮ^stis. 
Pabuvęs keletą mėnesių, 
buvo pasiųstas į Čamp 
Hancočk; Augusta, Geor- 
gįa, kktne 'buvo didžiausis ( 
Jung. Valstybių Maėhįne 
Gun karinis Centras. Toje 
vietoje siąuįte influenzos 
ebfdemija ir Jonas suval
gęs iiutrmokslo; visuomfe-

DR. JONAS POŠKA

į siojo buvo skirta kitokia 
dalis: ligos nuvargintas 
turėjo pasilikti '' Camp 
Hancock, Augusta. Geor- 
gia — i
Pasibaigus karui, Jonui Kat. Susivien. Amer., L. 
buvo siūloma kariuomenėj Darbininkų org. Taip pat 
aukšta vieta, bet jam bu- 
vo’brangus pradėtas mok
slas ir rūpėjo savo tautos 
visuomenės darbas, kurio 
buvo begalo daug, o inte
ligentų darbuotoju visai 
mažai. Jis nuoširdžiai pa
dėkojęs viršininkams, pa
reiškia. kad jis nori grįž
ti atgal mokyklon...

1919 metais, Jonas P. 
Poška grįžta iš kariuome
nės ir nieko nelaukęs, sto
ja atgal Loyolos Universi
tetan baigti medicinos 
mokslus. Per metus- jam 
nebuvo labai sunku; fi
nansais nereikėjo tiek 
daug rūpintis, nes kariuo
menėj būdamas buvo tru
putį susitaupęs, bet pri
trūkęs finansų buvo pri
verstas persikelti į Chica- 
go Medical School, kur 
buvo geresnės sąlygos. Šią 
medikalę mokyklą sėk
mingai baigė 1923 metais. 
Būdamas medicinos stu
dentu, jau jis laisvu laiku 
dirbo ligoninėse už pagel- 
bininką prie gerų gydyto
jų, kurie teikdavo jam 
gerų, naudingų ir praktiš
kų patarimų. Įgijo nema
žai praktikos klinikose, 
kurias lankė daugiau kai 
du metu, kaip tai: Cook 
County, West End Hospi- 
ta, Columbus Extension 
ir Mother Cabrini. Taip, 
pat yra buvęs internų tose, 
ligoninėse. Dr-as Jonas P. į 
Poška turėjo progos prisi
žiūrėti įvairių operacijų, 
kurias darė garsūs profe
soriai bėi chirurgai, kaip 
Dr. F. Volini, Loyolos U- 
nivers. profesorius, ir chi
rurgas Dr. Dorland, buvęs 
Loyolos Univ. prof., Post 
Graduate Ligoninėje, Dr. 
Kari Meyer, Cook County 
ligoninės chirurgas ir pro
fesorius Ulinois Universi
teto ir kiti. Dabar yra 
štabo nariu Mother Cabri
ni ir Šv. Kryžiaus ligoni
nėse. ‘

Kaip jau minėjau, J. 
Poška būdamas studentu 

i darbavosi visuomeniniame 
I

— iki karo pabaigos), ir agitavo Liet. Romos: 
izvnn o f" c-i T r i A T

I

i

rinktas Pasaulinės Paro
dos Lietuvių Dienos Komi
teto antruoju vice-pirm.,

■ ir tas pats komitetas jį iš
rinko Sveikatos Skyriaus 

i ir Sporto Skyriaus pirmi- 
! ninku.

Dr. Jonas P. Poškos va
dovybėje lietuviai sporti 
ninkai labai gražiai pasi- 

į rodė. Iš to vėliau kilo su- 
Į manymas organizuoti O- 
ilimpijadą ir siųsti sporti-

nemažai darbavosi Blaivy
bės dirvoje ir Labdarin
goje Sąjungoje. Be to, or
ganizavo ir stiprino Mote
rų Sąjungos kuopas. Ne
mažai spėkų įdėjo ir į 
Tautos Fondą, organizuo
damas jo skyrius Tėvy
nės labui. Pasakė daug pa- 
trijotinių kalbų Tautos   , 
Fondui ir Lietuvos Lais-'pinkus Lietuvon, 
vės Bonų pardavime, ir

darbe. Jo pastangomis li- 
ko suorganizuota Vyčių 
kuopų Chicagoje ir apy

linkėse. Patsai yra išbu
vęs 3 metus 24 kp. pirmi
ninkų ir vienus metus Vy- 

iČių Čehtro pirmininku. Jis 
nemažai pakėlė ir mokslei
vijos vardą savo darbais, 

j Yra išbuvęs moksleivių 
organizacijos pėntro pir
mininku daugiau kai du 
metu, taip pat centro raš-

Ger-
Šv.

Jo iniciatyva ir vadovy- 
nukentėjusiųjų nuo karo Į be, 1934 m. buvo surengta 
v . (Jis buvo pirmi-1 Lietuvių Sporto ir Dainos į

įšventė, kuri sutraukė apie] 
i dešimts tūkstančių minią 
ir buvo padaryta virš 80C 
dolerių pelno Dariaus ir 

i Girėno paminklui. Jis in
teresuojasi Aviacija, ir y- 

rra vienas iš organizatorių 
į Aviacijos dienu; uoliai 
dalyvauja ir yra pirmas 
Lietuvių Nacijonaiio Aei ; 
Klubo pirmininkas.

Dirbdamas soc i j a 1 į 
draugijini visuom e n č s 

įclarbą, Dr. Jonas P. Poška! 
neapleido nei Amerikos ; 
Uetuvių Politinio darbe, į 
kuris šiame krašte lošia 
labai svarbią rolę. Jis bu- 

i vo ir yra vienas iš tų, ku- 
jrie nuoširdžiai ir rimtai 
Ę-agino lietuvius organi
zuotis politikoje. To pa- 

į sėkmės, kad šiandien jau 
turime Municipal teismo 

Marųuette Park 
koolnijoj. kuri priklauso 
13-tam Wardui, randasi 
Lietuvių Demokratų Klu
bas, kurio pirmininku yru 
Dr. Poška. Jo vadovybėio. 
per tris metus, Klubas iš
augo i tūkstantinį nariu 
skaitlių.

Šiuomi laiku rūpestingai 
•zelbsti kun. S. J. Drauge
liui, Amerikos Lietuvių 
Statistiniu Žinių rinkimo 
darbe ir eina ‘Pasiuntinio’ 
Statistinių Žinių žurnalo 
redaktoriaus pagelbir.inko 
pareigas.

Dr. Jonas P. Poška, dirb
damas katalikiškoje bei 
tautinėje dirvoje, neaplei
džia nei savo profesijos. 
Jis apsikrovęs knygomis, 
gilinasi savo profesijoj, 
kad galėtų geriau patar
nauti tiems, kurie ligos 
paliesti kreipiasi prie jo. 
Netik pavieniai, be* ir 

i draugijos naudojasi jo 
sąžiningais patarimais. Jis 
yra Daktaru - Kvotėju LR 
KSA Chic. Apskr. ir kelių 

ikuopų (pats priklauso 161’ 
kr».), Moterų Sąjungos ke- 
'litį1 kuopų,’ Simano- Dau
kanto draugijos. Teisybės 
Mylėtojų dr-jos, Saldžiau
sios Širdies Pas. dr-os, 
Women’s Catholic Order

šelpime. i 
ninku West Side sky
riaus). Yra mokinęs va
karais Vyčius ir kitus jau
nimo narius matematikos, 
gramatikos, anglų ir lietu
vių kalbų.

Dr. Jonas P. Poška ir 
ga vęs medicinos daktaro 
laipsni neišsitraukė iš vi
suomenės veikimo, bet 
priešingai, dar daugiau vi
sur veikia ir visur daly- 

! vau ja.
1928 m. Lietuvos Vyčių 

Seime, (kaio jau pirmiau 
buvo minėta) didelė d i- 
džiuma balsų buvo išrink
tas šios organizacijos 
Centro Pirmininku. Jo va
dovystėj, Vyčių Spaus
tuvė atmokėjo nemažai 
spaustuvės skolų ir isigv- 
jo naują “Linotype”, gi 
organizacija susilaukė 
daug naujų nariu, naujų teisėją, 
kuopų. Dr-as Poška gyvu 
žodžiu ir raštu ugdino ir 
stiprino Liet. Vyčių org. 
Jam tai daug kainavo fi
nansiniai, energija ir lai
kas.

Dirbdamas Labdarybėje 
per ilgą laiką, Dr. Jonas 
P. Poška daug pasidarba
vo prie pastatymo Šv 
Kryžiaus ligoninės. Jis per 
du metu prieš statymą li
goninės, per Labdaringos 
Sąjungos seimus, plačia5 

įaiškiUo ligoninės naudą ir 
garbę mūsų tautai, nes 
Daktaras, besidarbuoda
mas ligoninėse buvo gerai 
susipažinęs su jų reika
lais. Tai jis ir stovėjo už
tai, kad vietoje seneli į 

i prieglaudos, ligoninė būtai 
statoma; mat ligoninė pati 
išsilaiko, gi prieglaudos 
namą reikia užlaikyti ir 
ti.' *' '

1933 metais. Dr. J. P. 
Pošką susipažįsta su mūsų 
didvyriais Dariu ir Giiė- 
nu, kurie jį užinteresuoja 
aviacija ir skridimu Lietu
von. Jis ^noriai prisideda 
prie t o,d serbo irl-933 m. *A- 
viacijos Dienoje, Chicago, 
Tli. 1933 m. visuotiniame

i

tlhiriku bei kitose valdy- Čhicagos Lietuviu susirin-, 
bos; vietose. Jis organizavo kimėrDr. Poška tapo iš-1

of Forresters dviejų kuo
pų. Jis yra buvęs Exami- 
ning Physician (svetim
taučių) Stanley Sullivan 
Posto, Pasaul. Karo Ve
teranų. Dr. Jonas P. Poš
ka priklauso prie Ameri
konišku Medikalių organi
zacijų ir prie Amerikos 
Lietuvių Daktaru Draugi
jos. Jis nemažai yra prisi
dėjęs prie Šv. Kazimiero 
Akademijos statymo dar
bų dar tuose laikuose, ka
da a. a. kun. Staniukyrias 
darbavosi. Jis yra narys ir 
nuoširdžiai remia Marijo
nų Seminariją ir Kolegiją. 
Žodžiu sakant, jis nuošir
džiai remia visų mūsų 
Tautos ir Bažnyčios kultū
rinį darbą. Dr. Poška yra 
K. of C. narys.

Kataliku Bažnyčios šel
pime bei jos mokslo plati
nime, jo darbai siekia net 
tolimus Rytus: Frnciscan 
Monastery, Washingtone 
ir Šventoje Žemėje, Vin- 
centian vienuolius, 
mantown, Penna.,
Klumbano vienuolius Ne- 
braskoje, Šv. Juozapo U- 
nion, kurie užlaiko naš- 
laitnamį New York City ir 
kitas.

čia pažymėta tik dalis 
i jo nuveiktų darbų. Giliau 
patyrinėję, daug daugiau 

| darbo vaisiu būtų galima 
j surasti. Kiek susirinkimų, 
susirinkimėliu. įvairių ko
misijų, kiek prakalbų, 
kiek paskaitų vakariniuos 
kursuose ir per įvairius 

! parengimus, oer radio iš 
j medicinos srities ir t.t. 
• buvo atlikta. Sunku būtu 
suskaityti. Juk nėra Chi
cagoje ir apylinkėj nei 
vienos Darapijos svetai
nės. kurioje jis nebūtų po 
kelioliką 
Jis dirba 
sišventęs 
barus bei

1925 m. spalių 12 d. Dr. 
Poška susituokė su p-le 
Albina Alaburdaito, taip- 
gi veikėja ir gera rašytoja 

!ir apsigyveno nuosaviam 
i name Marųuette Parko 
i kolonijoje, kun. A. Baltu
čio parapijoj. 6504 So. Ar- 
tesian Avė., kur ir dabar 
tebegyvena ir augina gra
žu sūnų Jonuką, kuris jau 
lanko vietinę parapijinę 
mokyklą. Dr. Poška užlai
ko gerai, moderniškai į- 
rongtą ofisą Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., ir yra žinomas kaipo 
geras, malonus, teisingas 
rr sąžiningas gydytojas.

Taipi jubiliejaus proga 
sveikiname Dr. J. Pošką ir 
linkime geriausių sėkmių.

Plunksna.

kartų kalbėjęs, 
nuoširdžiai, na- 

kilniems dar- 
idealui.

i i 
i

KIEK PASAULYJE YRA 
ŽMONIŲ

Žinovų apskaitymu, šiuo 
metu oasaulyje gyvena 
2.116.000.000 žmonių.

Imant atskiromis pasau
lio dalimis, daugiausia gy
ventojų yra Azijoje, bū
tent — 1.162.000.000, Eu
ropoje — 526.000.000, A- 
merikoje (Pietų ir Šiau
rės) _ 261.000.000, Afri- j 
koje — 151.000.000 ir Aus-1 
tralijoje — 1.000.000. J

Įdomu, kokios valstybės 
turi daugiausia gyventojų. 
Pasirodo, kad Birmoje vie- ]

j toje yra Anglija, kuri kar- 
į ■ u su koloni jomis turi 516. 
; 000.000 gyventoju (beveik 
į i iek, kiek visa Europai. 
) toliau eina Kiniia. turinti 
437 000.000, Rusija — 171. 
000.000, Jungtinės šiaurės 
Amerikos Valstybės 
' 44 000.000, Prancūz i j a 
cartu su kolonijomis - 
•1100Q.000, Japonija — 
09.000.000, Vokietija — 
68.000.000 ir Italija kartu 
su kolonijomis — 51.000. 
000. ^1
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I BLAIVININKŲ susivienymo centro
VALDYBA

Kun. P. Juškaitis — Pirmininkes; P. Mankus — I Vice-Pirminin- 
kas; M. Piktalyt? — II Vlcc-Pirmininkas: V. J. Blavaekas — RaS- 
tininkas, 7 Mott St., VVoreester, Mass.; O. SidabrienP — Iždininkė. 
G Commonuealth Avė., \Vorcesier, Mase.; A. Zavcckas ir P. Ma- 
žiuknaitė — Iždo Gl'»bčjai; J. Ruja — Redaktorius, Mariannpolis 
College. Thompson, Conn.
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Musų Amžiaus Žmonės ir Alkoholis
Šiandien mes gyvename nesmagaus įspūdžio. Daž 

pažangos amžiuje — dvi- nai ieško būdų tą nešina- 
dešimtame amžiuje. Tai gumą prašalinti, 
patogumų amžius. Rodos,; 
šiais laikais žmonės ven
gia darbą kiek tik galima 
ir ieško patogumų. Nori
ma pralobti ir praturtėti 
ko greičiausia. Mažiau 
darbo, bet daugiau pasi
linksminimų. Žinoma, 
sekti patogumų yra natū
ralu ir gera. Pasilsėjimas 
ir pasilinksminimas seka 
darbą. Tauta turinti įvai
rių išradimų, kurie palen
gvina savo žmonių gyve
nimą, esą laikoma kitų 
tautų pagarboje 
kultūringa tauta.

Nors greit veikiančios, 
tačiau didžiai pavojingos 
tos rūšies priemonės yra 
opijumas, morfijus ir al
koholis. Orientalai varto
ja vienokius svaigalus, 
pas mus vartojami kitoki. 
Kas pas mus nežino alko
holio. Vieni vartotojai jį Į 
geria, kad tam kartui.; 
nors kelioms valandoms 
užsimirštų, ir nejaustų! 
savo tikro jėgų sudribime.

Kartais girdime žmogų 
kaipo išsitariant “gerdamas, da-! 

Šalims.
kurios yra ypatingai pasi- sveikata — ne kito”. Šito-; 
žymėjusios visoki o m i s ' 
prabangomis dažniausia 
tenka daug nukentėti mo
raliniu atžvilgiu. Kodėl? Žmogus nėra sutvertas at- 
Todėl, kad išradimų dėka, siskyrėliu, bet jis gyvena 
žmonės turi per daug lai- į šeimoje — draugijoje. To
ko laisvai praleisti. Aišku, dėl, gerdamas 
kad žmogus negali būti be eikvoja ne tik 
jokio užsiėmimo. Taigi jis 
ir stengiasi tą laiką pra
leisti maloniai — pasilink
sminti. Bet, kame gi žmo
gus ieško pasilinksmini
mo?

Ar katalikiškoje Akcijo
je, gerose knygose, ar ge
rų ir naudingų darbų pil
dyme? Ne kiekvienas. 
Smuklės pilnos žmonių no
rinčių linksmai laisvą lai
ką praleist). Kur gi šian
dien pasaulyje neteka tas 
alkoholis vienoje ar kitoje 
formoje? Visiems žinoma, 
kad civilizuotuose kraš
tuose alkoholinių gėrimų 
vartojimas vra gausus. 
Statistika rodo, kad tiktai 
pas mus pernai Amerikos 
Jungtinėse Valstv b ė s e 
trys bilionai dolerių buvo 
išleista alkoholiniams gė
rimams.

Kame yra girtybės šak
nis arba šaknys? Kiekvie
name žmoguje glūdi pa
linkimas sau pataikauti. 
Jei yra leistina norą pa
tenkinti, esti tuo žvilgs
niu pavojaus jį perdėti. 
Jo išvengia tiktai žmonės 
stipraus būdo, kurie va
duojasi doroviniais dės
niais. Šių dienų gyvenimo 
sąlygose yra pastebiamas 
kaskart žmonių nervingu
mas. Dirksnių nuovargis 
daro žmogų palinkusį prie 
nerimo. Paliestas tokiu 
nuovargiu jis yra labai

EDW. V. WARAB0W
<WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS
BAL8AMU0T0JA8 

1000 Washin«ftOD St. 
norwo6i>. mass. 
TEL. Norvrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEI j Brockton 2005
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DARBININKAS 6
kiais būdais gėrimai gar- Jose randasi ir mokytų ir 
sinami.

Žmonės daro didžiausias holio prieteliai. Neva iš- i 
aukas stikleliui. Ne kartą1 gydyti, jie iš ten kartais 
apsieinama be duonos — išeina,^ bet trumpam lai-j 
bet ne be stiklo. Vieni ge
ria, kad šalta, kiti kad šil
ta, kad lyja, kad galvą! 
skaudo, ir tt.

Kas nėra matęs išniku
sios šeimos, kurios tėvas 
vra girtuoklis. Jis neišga
li jai duonos nupirkti, bet 
pas jį stiklas rankoje. 

; Gėrimai sugriauna visą! 
kas žmoguje yra kilnaus, 
net jo ir visą esybę pakei
čia. Juk dažnai tenka ne
garbingą valkatą matyti, 
kurs tuomi tapo per alko
holio vartojimą — tapo jo 
vergu. Jo draugai, buvu
sieji pažįstami jau jo ven
gia ir nepažįsta.

Alkoholiniai gėrimai y- 
ra pavojingi — jie tampa 
nonų - valdovu — nenuga
limu įpročiu. Nemaža 
šiandien yra sanatatorijų 
alkoholio vergus gydyti.

nemokytų žmonių — alko-
t

I|
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rau blogą sau. Tai mano

kis išsitarimas parodo, 
kad tas tai ištaręs nežino 
paveldėjimo įstatymo.

kui. Žiūrėk, vėl senon y- 
don grįžta.

Mūsų pareiga, kaipo j 
blaivininkai, yra patiems į 
saugotis svaigalų ir steng
tis kuodaugiausia žmonių i 
vesti prie blaivybės. Be 
kovos su savim neatsicina- 
ma.

Daug jaunimo ir suau
gusių skęsta girtybėje — 
ir mūsų blaivininku užda
vinys yra būti mūsų vi
suomenės žmoniškumo ne
suteptu ir nesudaužytu 
indu — ant mūsų kaip nat 
pagrindo turi iškilti blai
vybė. Blaivininkai nege
ria, nevartoja svaiginan
čiu gėrimų ir yra sveiki ir 
stiprūs ir gyvi. Jie yra 
linksmus žmonės. Jie pa
žįsta kas kilnu — sveika— 
doru. Jie yra tautos džiau
gsmas — pažiba.

Juozas Liolių

MIEGANTIS BUTELIUKAS
Exchange Telegramų A- 

gentūra iš Capetown, Pie
tinėje Afrikoje, praneša, 
kad tame mieste 2 darbi
ninkai griovė vieną nedi
delį seną namą. Begriau- 
jant, vienas iš tų darbi
ninkų atrado kokį tai keis
tą buteliuką, gražiu kamš
teliu užkištą. Darbininkas, 
norėdamas sužinoti kas 
tame buteliuke randasi, iš
traukė jo kamštelį ir akį 
nridėjęs pažvelgė vidun. 
Įvyko gana nuostabus da
lykas! Kai tik darbininkas 
pažvelgė vidun, — jis ū- 
mai krito ant žemės ir už
migo kietu miegu, išmes
damas iš ranku buteliuką 
ant žemės ir užmigo kietu 
miegu, išmesdamas iš ran-
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niečiui penki doleriai yra 
nepaprastai dideli pinigai, 
nes vidutinio didumo kino 
darbininko šeimyna už 
kenkis dolerius gali išgy
venti beveik metus. Todėl 
tokios skurstančios šeimy
nos tėvas, nematydamas 
geresnio uždarbio, susi- 
gundvdavo penkiais dole
riais ir pasiaukodavo savo 
šeimynos labui, duodamas 
sau nukirsti galva, būda
mas tikras, kad bent vie
nerius metus jo šeimyna 
galės išmisti be ypatingo 
vargo... žmona ir vaikai 
eidavo pasižiūrėti, kaip jų 
tėvui bus kertama galva, 
šypsodamiesi iš pasitenki
nimo, kad jiems palieka 
nenki doleriai, taip pigiai 
“uždirbti”.

Japonai yra daug kultū
ringesni už kinus, tačiau 
ir jie dar neserga mirties 
baimės liga. Už savo tėvy
nę žūti japonas laiko sau 
didele garbe. Protestuoda
mas prieš ką, ar turįs są
žinės graužimų dėl netin
kamai atliktos pareigos, 
japonas mėgsta nusižudyti 
charakirio būdu. Charaki
ris yra skaitomas garbin
gu nusižudymu, tinkančiu 
tik bajorams. Pats nusi
žudymas atliekamas iškil
mingu būdu. Japonas, nu
taręs pasidarvti sau cha
rakirį, sukviečia savo arti
mus draugus į paskutinį 
nokylį. Jis pats svečius 
ori ima ir vaišina, links
mai kalbėdamas ir šypso
damasis, tarytum nieko 
vpatingo neturi atsitikti. 
Vaišėms pasibaigus, šei
mininkas praneša savo pa
siryžimą ir prašo geriau
sią draugą neatsisakyti 
suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą. Tai sakyda
mas, šeimininkas įsteikia 
draugui aštrų kardą, pats 
klaupia ant kelių prieš šei
myninį aukurą, ima peili, 
nulenkia galvą ir peiliu 
perskrodžia sau pilvą. Kai 
viduriai krinta iš žaizdos, 
draugas smogia kardu į 
kaklą bedarančiam cha
rakirį. Bet taisyklės rei
kalauja, kad galva nebūtu 
visiškai nukirsta: turi bū
ti perkirstas nugarkaulis, 
o galva turi nusvirti ant 
krūtinės, kabodama ąnt 
gerklės gyslų. Toks yra 
klasiškas charakiris. Toki 
charakirį sau pasidarė 
prieš keleris metus žino
mas japonų vadas per ka
rą su Rusija gen. Kurokiš, 
išreikšdamas gedulą dėl 
dabartinio imperatoriaus 
tėvo mirties. Kareivis, pa
matęs, kad pakliuvo ne
laisvėn, arba netekęs gin
klo, kurį priešas iš jo atė
mė, tain pat dažnai pasi
daro charakirį.

Atsižvelgiant į tokią psi
chologiją, visai supranta
ma, kad japonų kinų ka
ras yra žiaurus ir didžiai 
nuostolingas, nes kinai gi
nasi, nebijodami mirties, 
o japonai veržiasi pirmyn, 
taip pat nebrangindami 
gyvybės, kad tik iš to jų 
kraštui būtų naudos ir 
garbės. Jei kada geltonieji 
susikibs su baltaisiais, tai 
baltiesiems* nebus lengva 
kovoti su nebijančiais mir
ti aziatais. D-as
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kų buteliuką ant žemės. 
Antrasis darbininkas tai 
pamatęs, pamanė, kad pa
starasis girtas po pietų 
darban atėjo. Įdomauda- 
masis ir jis, paėmęs nuo 
žemės buteliuką ir pridė
jęs akį, pradėjo žiūrėti 
vidun. Dabar pasikartojo 
ir vėl tas pats: — Antra
sis taip lygiai kaip ir pir
masis, kritęs' ant žemės, 
giliai užmigo. Vėliau už
vaizdai juodu bemiegan
čius užtikus, ir nebegalint 
pribudinti, pašaukta gy
dytojas ir policija. Gydy
tojas turėjo gana daug 
darbo, kol po suvirš va
landos laiko, jam pavyko 
juodu išbudinti. Vėliau tas 
buteliukas buvo nuneštas 
Capetown Farmacijos In- 
stitutan ištyrinėti. Tačiau 

i chemikams nepavyko nu- 
statvti buteliuke buvusios 

i medžiagos rūšį.
J. Butkevičius.

Ar tiesa?
Atsakymas. Taip. Komi

sija stengsis surasti darbo 
bedarbiams per neapmo
kamus darbo suradimo 
biurus, kurie bus įsteigti 
įvairiose valstybės vieto
se.

Klausimas 3. Jeigu aš 
mokėjęs į Nedarbo Ap
draudos Fondą mirčiau, 
kas atsitiks su mano Įmo
kėtais pinigais?

Atsakymas. Tamstos į- 
pėdiniai negaus tų pinigų, 
nes Įstatymas nurodo, kad 
tie pinigai gali būti išmo- Į 
kami tik tiems, kurie bus 
be darbo.

Klausimas 4. Jei aš pats 
mesčiau dirbęs kada mano 
valandos ir alga bus su
mažinta per pusę, ar aš 
galėsiu gauti Nedarbo Ap- 
draudą ?

Atsakymas. Jeigu Ko
misija nutars, kad Tamsta 
turėjai * rimtą priežastį 
mesti savo darbą, Tamsta 
turėsi teisę gauti Nedarbo 
Apdraudą. Jeigu Komisi- 

■ ia rastų, kad Tamsta ne

| KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

ATSIŠAUKIMAS
alkoholi 

savo svei
katą, bet ir tolimesnių 
kartų. Taigi, pagalvokime, 
kokios baisios atsakomy
bės imasi girtuoklis, prieš 
Dievą, prieš savo būsimą 
aini ją, ir kitus žmones. Jis 

i praranda savo garbę, laip
sniškai praranda savo 
protą ir tampa tiesiog gy
vuliu. Visiems žinoma, 
kad žmogus skiriasi tuomi jau nebevartojate ir su- 
nuo gyvulio, kad turi pro-Į trūkę, 
tą* kurs turėtų valdyti jo dirbsiu, —.. __— ----
judesius ir žingsnius. Bet nes aa čia dirbu ro-
girtuoklis savo gėrimu, užančius. Jeigu ir trūksta 
laipsniškai savo protą ap- poterėlių, tai aš prirenku 
marina, ir tuomi tas žmc- Įr padarau pilną rožančių, 
gus savo elgesiu mažai ^i°j^ prieglaudoje yra 
skiriasi nuo gyvulio. Mok-: 250 žmonių ir visi katali- 
slinčių yra patirta, kad ka*- Tai ir rožančiai yra

I 
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GELTONIEJI NETURI 
MIRTIES BAIMĖS

tetas sudainavo keletą 
dainelių. O p-lė Z. Kava
liauskaitė sudainavo solo. 
Baigiant programą pasakė 
keletą žodžių kleb. kun. L. 
Praspalius.

Ištikrųjų, dar pirmą 
kartą toki minia lietuvių 
pagerbė savo mylimą kle- 

i boną, kun. , L. Praspalių.

Geltonoji rasė, be kitų 
ypatybių, dar skiriasi nuo 
baltosios tuo, kad gelto
nieji neturi įgimtos mir
ties baimės, arba tas jaus
mas yra visai nestiprus. 
Kinai savo gyvybės ypa
tingai nebrangina, lygiai 
kaip ir svetimosios. Tuo 
tik ir galima paaiškinti, 

j dėlko taip yra paplitęs Ki
nijoj banditizmas. Mirties 
bausmė plėšikų nuo savo 
amato neatbaido. Plėšikai 
būna arba sušaudomi, ar
ba. jiems budelis nukerta 

į galvą. Vedamas į mirties 
bausmės vietą kinas plėši
kas šypsosi, kaip ir einąs 
šalia jo budelis. Pasmerk- 
tasis ir budelis abu yra 

?/ ’ griežtai įsitikinę, kad at
lieka labai svarbų vaidini-

Gerb. ‘Darbininko’ Skai
tytojai ir Bendradarbiai i 

Į Aš sumaniau prašyti jūsų 
prisiųsti mums gerų ir 
naudingų knygų pasiskai
tymui, kurių jūs nebe var
tojate. (Varpelio ir žvaig
ždės prašome nesiųsti, nes;gve^įy buvo iš Columbus, 
tuos gauname). Taipgi pa- Ohio Springfield, Ohio, 
geidaujame, kad prisius- Xewark N J.

______ __ _ v _ v • _ _ į •  ? * *

Reikia pažymėti, kad 
kun. L. Praspalius čia gy
vena tik du metai ir kiek 
pagerinimų padaryta, at
mokėta daug skolų.

Mūsų kleboną suėjo pa
gerbti kąip tikrą savo va
dą. Klebonui įteikta pini
ginė dovana.

Labai pagirtinas dar-!
m"” ’ Inao-pIajHiiflTYH -mm<bas’ ^ad tie mūsų didvy-;turčiai rimtos nriežasties . .girtuoklių vaikai papras- pageidaujami. ^e^jurm.j riai taip sumaniai suren- |mesti savo darbą, Tamsta m^^usmgųJlurovų akX' 

adresu: tgė nagerbti savo Dvasiof;turėsi laukti septynes 
% Littlei vaTd^: . .. . I ’*

“Kokie tėvai,!Sisters of the Poor, De-!
. !Kalb and Bushwick Avė.,’

I .
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tumėte rožančių, kuriu

tai aš juos per- 
suversiu nauja

»

T
J
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j tai yra negabūs, ištyžėliai, atsilyginsime 
silpnapročiai. Nevisuomc-t, Siuskite šiuo 
bet dažnai išsipildo mūsų jJ°kn Shislosky, 
priežodis 
tp.lzi i Y* i o i’ ’

Girtuokliui stiklelis aL Brooklyn, N. Y. 
koholinio gėrimo branges-į 
nis už gerą vardą, už svei
katą net kartais atrodo ir 
už sielos išganymą.

Seniau žmonės slaptomis 
gerdavo, bet šiandien visa 
tai daroma viešai. Prohi-

• v

v •

DAYTON, OHIO.
PAGERBĖ KLEBONĄ
Sausio 1, 1938 m. Šv. 

Kryžiaus par.

se. Kinų mandagumas rei
kalauja, kad budelis, prieš 
nukirsdamas pasmerkta- 

Jurgis Spurgis Komisija turi teisę tą lau-' J'a™ gal^ą! daf _gai sav<? 
kimo laiką sumažinti savo 

: nuožiūra, nedaugiau kaio 
keturiomis savaitėmis.' 
Tamsta nenustosi teisės

Šios kolonijos įvairaus gauti 
veikėjai”, kuri Tamstai priklausytų.

Klausimas 5. Mano darb-

> 
įvaites kol pradėsi gauti

Lai Dievas jus laimina, i Nedarbo A?pdraudą, bet!

WATERBURY, GONN.

plauko neva “
sudarę “bendrą frontą”

svetainėje puola komp. A. Aleksį, Fe- davvs turi biznį. kuris y-
« •• w • • • __— "\ 1_____bieii'i nanaikinta’kain ko- ivXko šauni programa pa- deracijos skyriaus pirmi- ra liečiamas Massachu- 

kin ^unki našta šiandien gerbimui klebono kun. L. įninką, kuris kaipo vetera- setts Nedarbo Apdraudos 
ne tik suaue-e žmonės ee. Praspalio. To sunkaus nas veikėjas, permatęs įstatymo. Bet jis yra ligo- 

• hPt ir'iaiinimo<s darbo sumanytojais buvo .“bendro fronto” triksus, į- tas ir nesikelia iš lovos.ria, bet ir jaunimas. Se
niau jaunimas galima sa- 
kvti nežinojo kas tai per 
“cocktail” arba “

L. Ražauskas, Pr. Gudelis spėjo katalikus nuo suve- 
ir Dr-jų sąryšys. džiotojų. Komp. A. Alek

sį j. Armonikomis grojo p-lės sis visada buvo ir yra ne- 
ballš”?Bet šiandien, Dieve “an/™ ,Ę. Rnhrer Marce- palaužiamas lietuvių kata- 
apsaugok, ne tik vaikinai, 
bet ir merginos smuklėse 
ilgas valandas praleidžia. ! 
Statistika rodo, kad du 
trečdaliu daugiau merginų 
geria, negu lanko univer
sitetą. Mat, visoki 
tinis” ir “cocktail” 
besni negu mokslas, 
tūra — o, visi geriž 
taip galvoja. Kur tik eisi, 
alkoholis stovi prieš tave. 
Kur tik mesi akis viso-

lė Kubiliūtė, F. Matijans- likų vadas ir jo vadovybė- 
kv, Pr. Radauskaitė ir S. je Federacijos skyrius at- 

. Birbilaitė. Pianu skambi- /lieka kilnius darbus šioje 
no D. Martzy, S. Grincevi- kolonijoje. Taigi “bendra- 
čiutė, M. Vilimaitis, Eiri- frontininkų” šmei ž t a i 
na Gaidy kaitė. Armonikė- komp. Aleksiui neprilips, 
lėmis grojo J. Zakarevi- bet jį dar daugiau užgrū- 

_ i čius, E. Sakalauskas, J.'dins veikti katalikybės ir 
’ Petkus. (lietuvybės darbą.
 Šv. Kryžiaus par. kvar-' - Iksas

Klausimai ir Atsakymai Apie Nedarbo 
Apdraudos įstatymą

auką atsiprašinėtų, kad 
| jis, budelis, esąs per men
kas tokiam garbingam as
meniui patarnauti ir nu- 

visos Apdraudos, ga!Vą' ° au?.a'
Klausydama šių atsipraši
nėjimų, iš mandagumo ra
mina budelį, tvirtindama, 
kad budelis esąs pakanka
mai garbingas savo parei
gai atlikti. Ir tik po to. 
gavęs iš aukos atleidimą, 
budelis nukerta galvą. 
Dar visai neseniai, prieš 
kelios dešimtis metų, Kini
joj veikė įstatymas, kad 
nuteistasis mirti kinas ga
li bausmės išvengti ir pa
likti laisvas, jei jis prista
tys nužudyti kitą žmogų, 
sutinkantį už tam tikra 
atlyginimą duoti sau nu
kirsti galvą. Pasakojama, 
kad tokiu norinčiųjų už 
kitą duoti sau galvą nu
kirsti visada atsirasdavo 
ir tai už labai mažą, mūsų 
akimis žiūrint, atlygini
mą, būtent, tik už penkis 
dolerius. Bet vargšui ki-

! BROCKTON SAVINGS BANK
ĮSTOK Į CHRISTMAS CLUB 

Corner Main and Court Streets
Deposits Received from $1 to $4,000 . 

Joint Accounts from $1 to $8,000 
| “THE BANK ON THE HILL”

Klausimas 1. Ar bus pa-j kaip vienas nuošimtis nuo 
didintas darbininkų mo-l pirmiau uždirbtų $2500 į 
kestis Nedarbo Apdraudos* metus, 
lygiai kaip Senatvės Ap
draudos?

Atsakymas. Ne. Mokės- apdraudos 
tis Massachusetts Nedar- : Nedarbo Apdraudos {sta
bo Apdraudos FOndan iš .tymas numato įsteigimą 
darbininkų nebus daugiau | darbo suradimui biurų.

Klausimas 2. Aš supran
tu, kad apart mokėjimo 

bedarbiams

tas ir nesikelia iš lovos. 
Aš esu jo sekretorium ir 
gyvenu jo namuose. Ar 
man reikia mokėti į Ne
darbo Fondą?

Atsakymas. Taip. Nors 
Tamsta dirbi privačiuose 
namuose. Tamstos tarny
ba neturi nieko bendro su 
namų ruoša, todėl yra lie
čiama Massachusetts Ne
darbo Apdraudos Įstaty
mo

Klausimas 6. Ar Nedar
bo Apdraudos Komisijai 
reikės mokėti už suradi
mą darbo bedarbiams?

Atsakymas. Ne. Valsty
bės darbo suradimo biu
rai bus visiems prieinami 
nemokamai ir jokio mo
kesčio nereikės mokėti už 
patarnavimą.

Jeigu Tamsta turi kokiu 
klausimu apie Nedarbo 
Apdraudą parašvk šio lai
kraščio redakcijai arba 
TJnemnloyment Compensa- 
tion Commission, 1 Statė 
Street, Boston, Mass.

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS
Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių 

Angliškai-Lietuvišką žodyną (Dictionary). Jis 
turi 399 puslapius. Apdarytas $2.25, be apdarų — 
$1.50. Užsakymus siųskite tuojau, nes apribotą 
skaičių teturime.
Darbininkas, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
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Ar Žengiame Pirmyn?
' (Tęsinys) -

TĖVAI PRIVALO RŪ
PINTIS VAIKŲ GEROVE

Tautinė dora nepakils, 
tol, kol iš mūsų teismų ne
liks išvalytos visokio plau
ko divorsų bylos. Šeimos 
šventumas bus išsaugotas 
kada visokios gimdymo 
kontrolės draugijos bus iš
naikintos. Iš kitos pusės, 
pati šeima išsaugos savo 
solidarumą, jei tėvai sąži
ningai rūpinsis savo vai-i 
kų dorine ir kūnine gero
ve. Bet tos šeimos solida
rumo išsaugojimui reika
linga gili Dievo baimė, tik
ras krikščioniškas dievo
tumas, prie Jėzaus Švč.

1 J • • • V •
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Van Eyck, Murillo ir visa 
eile kitų. Didžiuojamės 
mes modernine statyba. 
Taip mūsų stątyba pasie
kia dąngaus debesis, bet 
meno atžvilgių sulyginus 
su anais amžiais ji visai 
nepalyginama. Kas šian
dien drįstų, sakau drįstų, 
kadapgi toks jau mūsų 
amžiaus užsimojimas drą
sos būdų siekti ką nors, 
statyti tokias milžiniškas 
katedras, rotušes tomis 
meno linijomis kaip Vidu
riniuose Amžiuose staty
ta ? Moderninis žmogus 
neturi tiek laiko pašvęsti 
tokioms mažoms smulk- 
menorcs, įvairiems išmar- 
ginimams, mažų statulėlių

l 
I

I

Sakramento prisirisimas,!jškaldinimu. Greitis vado- 
dievotumas prie svc. Man-, vauja šioje eroje. Kokia 
los, Dievo Motinos, tikra j arĮjjtektūra susilygins su 
šventiems asmenims n | gv peĮro Bazilikos. Mila- 
v tetoms atitinkama pagar- j nQ^ Į^oeino Rheimso ? 
ba. Kada valstybė susidės!
iš tokių šeimos vienetų, iš GRĮŽKIME PRIE DIEVO; 
tikrųjų, galima sakyti,; Mūsų aukštoji statyba 
kad toji valstybė yra ga-; sįekįa dangaus skliautus, i

■V •

ALE

X

A

.. Stiprus A1 e,
Malonus Ale, 

Kuris yra Vyrams 
Tikru Džiaugsmu!

IŠ Krano

Jinga, nes joje gyvena tik
ri Dievo sūnūs, tikri ša
lies patrijotai ir gynėjai.
MODERNIOJI KULTŪRA

Apverktinas taipgi yra i liaujame teleskopų pagel- j 
faktas, kada pažvelgiame!ha žvaigždžių keliais; iš- 
į švelniąją ‘moderniojo matuojame jūsų gelmes; 
žmogaus kultūros sritį: Ii-' ištyriame organišką ir ne- 
teratūrą, tapybą, skulptū- organišką pasaulio sųdėji- 
rą, arkitektūrą ir muziką, i mą; ištyriame senovėj gy-; 
Tiesa, daug, daug geros li-ivenusių tautų istorijas ir i 
teratūros išleidžiame, bet i Papročius; ieškome viso- 
koks neužtvenkiamas pot-kių iškasenų; išsijuosę 
vynis šlykštynių kasdien gyvenimo turtus kraują- 
skaitomajai publikai pa- me; išmėginame visoke-! 
tiekiama. Kiek išparduo- riopų smaguriavimų; iš- ; 
dama taip vadinamosios bandome visokias kvaįly- 
populiarinės prestyžo tu-• stes; 
FiHČįos plačių^ jiąžiųę^ no- 
velės. Jos pasiekia milijo
ninius skaičius. Kartais ,
net ir katalikų tarpe ran- name laiką išrasdami vi-! 

sokeriopiausias mašinas; 
laukia panašaus turinio ieškome įvairiausių musų j

mūsų tiltai perjuosia pla
čiausias upes, mūsų litera
tūros publikacija išleidi- 
jnas aibe matuojasi, ke-

PARODYK KRANĄ
I

I

I

Buteliuose
(12 oncų ir pilnomis Kvortomis)

Kelione Į Kitą Pasaulio Kontinentą

; vos priėmę visokio 
plauko “izmųs” tuoj eina
me prie kitų; trupiname 
susisiekimo būdus; taupi-

dasi tokių, kurie seka ir

knvgų. Kiek laipsniškai negalėms ir doros ligoms, 
mažiau perkama geros Ii-1 ekonominiems trūkumams 
teratūros; kokis visai ma
žas skaičius

. .J.- -
I • ................... ,WT • , - t ~
I Linksmais motyvais tau dinti prie putojančio alį 

Pagros, lauš stikliuko ir niūniuok 
Kelionė įdomi. O kad jant “Svetimoj padangėj; 

keleiviai nenubodžiautų nemalonu ne...
1 gali rasti įrengtą viso
kiausių pramogų, kas vis
kas duoda užmiršti tai, 
kas vargintų.

Laivas įrengta tikrai 
prabangiškai, pagal pas- stengs išdildyti visą tat 
kutinius technikos reika- kiek per tą trumpą laiką 
lavimus. pasiliko manyje gražių

Įvairūs poilsio kamba- vaizdu”.
riai, skaityklos, šokių sa-l .<Devyniolikos metų bū: 
ies valgyklos, miegamieji, damas leidžiau Lietuvą, n m irion toi tai ir? A x' — sako p. Stankūnas, —: 

neužmirštamą prisimenu buvo di- 
džiausią anarchija. Didy
sis karas nuteriojo krašr 

i tą palikdamas griūvėsiu' 
krūvas, tačiau greitai po 
nepriklausomybės atsta
tyta ir dabar atrodo graži 
ūkiška šalis.

Šiek tiek, — pareiškė p. 
i Stankūnas, — apverktinoj 
būklėj yra Lietuvos ūki- 

Įninkai, bet reik tikėtis, 
j viskas savo laiku bus nor- 
j malu.

Turėjau garbės .Lietuvos 
radiofone pasirodyti su

su laivo įrengimu, jo tvar- sav0 dainomis, — kalbėjo- 
ka bei gyvenimu. Juo to- • P- Stankūnas, — ir susi-* 
lvn, juo kelionė darėsi 
nuobodesnė, viskas pasi
darė naivu, viskas tas 
nats. tie oatys žmonės ir 
laukiau, kada greičiau pa
simatys sausuma.

Kelionei įpusėjus, laivas 
įplaukė į rūką, pakilo 
smarki audra.

Keleivių nuotaika pasi
keitė, nematyti veiduose, 
Keliones džiaugsmo sypse- mano rank 
nos, pradėjo sirgti didžiu- r
ma jūros liga. Laivas 
smarkiai blaškomas lėtai 
tegalėjo irtis priekyn.

Poilsis naktį pasidarė 
neramus, viskas, 
virsta, 
galva.

Viena moteriškė, žydų 
tautybės, sirgo nuostabiai, 
visą kelionę išgulėjo lovo
je. Kaip kas galvojo, kad 
jai nebus lemta pamatyti 
Amerikos, tačiau viskas 
laimingai pasibaigė.

O! lietuviai stiprūs, 
I kaip kiti gulėjo lovose ir 
dejavo, tuo tarpu jie susi
rinkę visi dainavo lietuviš
kais motyvais liaudies 
daineles, pašlapindami iš
džiuvusias lūpas lietuviš
kuoju skystimu.

Tikrai, laivo įgula ir 
daug keleivių, rinkdavosi 
pasiklausyti, įdomavosi ir 
stebėjosi lietuviškumu.

Na, žinoma, visas mūsų 
pasisekimas priklausė nuo 
dainininko p. Stankūno. 
Lietuvio sielai daina yra 
įgimta, jis ją pamėgęs vi
sa širdimi ir kur tik jis 
eis, visur jį lydi daina, o 
širdis kurioje gyvena dai
na, sako, visados piktui 
yr’ uždara.

Kartą, radau mūsų dai-; 
nininką p. Stankūną, bese

restoranai, visą tai teikia 
keleiviui j 
vaizdą ir parodo dabartinį 
modernizmą ir pasiektus 
laimėjimus.

Visose klasėse keliavo 
virš 400 žmonių, kaip tuo 
tarpu jame gali tilpti iki 
2000 keleivių.

Mažas skaičius važiuo
jančių žmonių, leido vi
siems laisvai gyventi, kū
pėję po vieną keleivį.

Daugiausia keliavo šve
dų, mažumos sudarė, lie
tuviai, lenkai ir danai.

Įdomios buvo pirmosios 
dienos, kol susipažinom

i
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Pradėjo pasakoti prisi* 
minimus iš tėvynės: “Pen< 
ketą mėnesių išgyvenau 
tėviškėj Lietuvoj, tačiau? 
kiek gyvensiu, laikas nęį-

laukiau didelį pasisekimą,- 
taip pat buvo numatyta 
suruošti mano išleistu
vėms valstybės teatre’ 
koncertą, tačiau nelemtas 

Į įvykis, mano, motulės mir-i 
tis, viską panaikino.

Dar taip niekuomet ne-: 
buvo, šis pavasaris ins-. 
tinktyviai mane traukė Į 
Lietuvą ir jaučiuos lai
mingas nuvažiavęs, nes- 

,i-. 
nį kartą užmerkė akis sen
galvėlė močiutė”.

Vėlyvas vakaras ir abu 
bičiuliai susikabinę

mėlyna berybė. Nejaukus 
šurpulys perėjo visą kūną 
kada kėlėmės nuo krašto 
į laivą, orkestras groja 
palydinčius maršus, gar- 

■ laivių sirenos kaukia, 
. žmonių atsisveikinimai, 

visa tai teikė savotiškos

gąs. Štai ir priešpaskuti
nė stotis Alinesas. Visi su 
nekantrumu apstojo trau
kinio langus žiūri, kada 
pasimatys vandenynas.

Dar kas krito akyn, tai simfonijos vaizdą ir ga 
prieš Goteborgą jo, apy- sus. Greitai prie naujos 
linkėse, begalo daug pris- tvarkos pripratome, ir ap- 
tatyta namuką, matyt tai sigyvenome, nors pirmoji 
darbininkų kvartalai. Na- naktis buvo gana nerami, 
mai vienodi didumu, dvie
jų aukštų, mediniai, visi 
sustatyti vienoje linijoje, 
visą tai teikia' Yiepaprastai 

j gražų vaizdą.
Dar trumpų porą tune-

(Tęsinys)
Traukinys užvažiuodavo 

ant aukšto kalno, o apa
čioje banguoja gražus eže
ras. Aplinkui kiek tik už
matai akimis, siūbuoja 

i lieknos pušys apklotos 
sniegu.

Miškuotas kraštas, ta
čiau žmonių matyt esama 
darbščių, miškai kertami, 
o jų vietose įsikuria ūki
ninkai.

Nujaučiame visi, kad 
jau netolimas ir Gotebor-

i

iš-, 
atrodo, žingsniavo nedrąsiais žin- •• T* 1 • ti •• <<eH

na^
sukasi, svaigsta gsniąis dainuodami: 

sim broleliai namo, 
mo...”

Bėgdavo dienos greitai, 
žiūrėk čia rytas, čia jau ir 
vakaras. Dažnai pamirš
davau viską ir nerūpestin
gas jaunystės džiaugsmo 
juokas išsiverždavo iš lū
pų su aistringu kvatoji
mu.

Perplaukus vidurį, jūrą 
vėl pasidarė rami, vėl grį-; 
žta senoji nuotaika, ligo
nių jau nėra, vienas kitas 
dar, lig prisvaigintas ‘sty
pčioja’ su išblyškusiu vei
du, bet ir tas jau jaučiasi 
nenerblomausiai jeigu ‘iš- 
renlioia” į viršų.

Kelionė eina prie galo,, 
visi išsiilgę kažką tai, kal
ba ir nesimastauja.

Štai pagaliau ir sulau
kėm paskutinės kapitono 
vakarienės.

Išnuošta valgykla gėlė-* 
mis ir visiems keleiviams 
pasiūdintos kuo įvairiau
sios kepurės, teikia ir juo
kingą ir gražų vaizdą.

Antanas Tamulis.
(Bus daugiau)

Sapnai kankino, įvairūs 
vaizdai prabėgdavo min
tyse, o laivo storas ūži- 
mas, iššaugdavo dažnus 
pabudinimus.

Dažnai pabudęs galvo- 
lių ir traukinys pradėjo davau ar tai tikrovė, rea- 

| stoti, visi sujudo, pradėjo 
(rinktis krūvon ir... Gote-
borgas.

Nemačiusiam didesnių
! miestų kaip Kaunas ar žus pirmas vandenyne ry- 
KJaipėda, Goteborgas at- tas. Visi skuba ant laivo 
rodo didelis didmiestis.

Tramvajų ir motorizu.o- 
! tų marinų judėjimas ir ū- 
žimas, apkurtina neprl- 
pratusį žmogų.

Miestas savo dideliais 
pastatais neįmponuoja, ta
čiau savotiškas stilius 
krenta akysna. Krautuvių 

j vitrinos bei langai puošia
mos jau Kalėdų šv. - nors 

i dar tebuvo gruodžio 7.
. r, . -! Pačių švedų mandagu-

— Dievą, ir žūva~ tamsy- mas> bei traukinių, garlai- 
bese, patenka tuštumuose vių ir miestų švarumas 
ir klaidžioja aklai pats mane stebino visą kelionę, 
nežinodamas ką benorįs. Uostas. Iš čia pradėsime

Vadiname šią erą, šį didžiąją kelionę per At- 
modernųjįį amžių civilizuo- ia?2to vandenyną, 
tu, progresyviniu, bet ka
da arčiau įsižiūrime, pa
matome, kad dabartinę ci
vilizaciją užtiko baisi fcrį- 
zė, koki dar žmonių istori
joj nebuvo žinomą. Vie
nintelis mųsų išsigelbėji
mas tai grįžimas prie to 
gilaus tikėjimo, kuris taip 

| Viduriniuose __________ ____
žydėjo. Gerai suprato tie- n|os uoste tik skuba, tik kės seklyčioj ir griaudžias 
kos šimtmečių atgal sv. juda. Klegesys ir kalbos motinos ašaras išleidžiant 
Augustinas, kur glūdi skverbiasi' ausyse, 2
žmonijos laimė, kuoinet is-. (jar valandėlę h* viskas iš- pančiu lūpų ' 
tarė tuos taip reiksmin- nyks nu0 žemės 
gus žodžius: — Sutvėrei: \
mus sau, Viešpatie, ir ne-; ‘ _____ t
nusiramins *į£dis su n^rąšu priekyje ‘Kung* Palinks ir saulė vakaruos.
Uol neątsUses Tavyje. į ‘ ®

(Pabaiga)

gyduolių; visokius mes 
sudaro gero;būdus pąnaudojam, kad 

skaitymo grupę. Didžiuo- pegerinti žmogaus gvveni- 
jamės mes modernine ta- kad padarius čia že- 
ovba. Bet kas šiandien su- ^ėje rojų. Bet gi, užmirš-; 
silygins su anų laikų tapy- tame naudotis visų svar- ž aus 
tojais da Vinci, Angclico,, blausiu dėsniu ir gyduole ,amsDie.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. I’aca Street 

BALTIMORE, MD.

—tikėjimų. Šis svarbiau
sias gyvenime elementas 
parodo kas gyvenime 
svarbu, kas gera, kas žmo
gui siektina ir sektina, 
koks žmogaus tikslas, kur 
ir kaip jis galįs pasiekti 
laimę ir paskui ta laime 
amžinai džiaugtis. Reikia

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta ’tris 
veikalai: ‘ GERMANĄ”, 2 aktij. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. 
“FABIOLA”, 5 aktu. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LTURDO STEBUKLAS”, 
4 aktų drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina .....  65c.

DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA parašė Sofija Čiur- 
lienienė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina......................................15c.

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakarų 
programams prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų........ 30c.

ESUMAS III Dramos dalis “Gims Tautos Qenius”, parašė kun. 
L. Vaičekauskas ......................       10c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, mo
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 
vyrai ir 3 moterys .................................................................................  15c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant. 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K.... s. Vaidinimas su dai
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras........................................... 50c.

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris. 
Kaina................................................ .............   15.

SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvau
ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys ................... .-......................  35c.

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para
šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot. .... 25c.

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai ............  15c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 
dvi komedijos su dainomis. Paraše Seirijų Juozukas. Ubagų Akade 
mijdje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje da
lyvauja- 5 poros ubagu ir kiti 3 asmenys. Kaina.... ............  35c
; VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrsime pas- 

“Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas” ...................  15c.
Vistfi užsakymas prašome sfųsti: .t -
, IDARBDOMKAS”.

W. Broadvay,
8o. Boston, Masa.
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visados atsiminti katekiz
me paduotus žodžius, kad 
"--------- ; protas duotas
jam Dievą pažinti, jo va
lią, Jį mylėti, ir paskui su 

: Juomi amžinai džiaugtis.
Ryšis tarp Dievo ir žmo
gaus yra Tikėjimas; gi ti
kėjime glūdi priedermės, 
kurias reikia išpildyti. 
Kada žmogus tų Tikėjimo 
priedermių nesilaiko, jų 
nepildo, kaip dabartiniuo
se amžiuose esti, tuomet 
jis nuo Dievo atitolsta.

i Atsitolindamas nuo Dievo 
žmogus, kaip pirmiau bu
vo minėta, praranda savo 
sielos gravitacijos centrą

lybė ar tai sapnas, kad aš 
dabar važiuoju per Atlan
to vandenyną.

Jūra rami. Išaušo gra-
I

denio pamatyti dar kraš
to, bet deja jo jau nėra — 
dingo tolumoje.

Saulė ritosi, kėlėsi nuo 
vandens paviršiaus ir sa
vo spinduliais bučiavo vi
sų lūpas. Vėjelis švelniai 
giamonėjo, gaivino ir 
džiugino.

Tolumoje horizonte ma
tėsi palši išsitiesę debesys, 
o dar toliau dangus ir jū
ra.

Nusikėliau mintimis į 
praeitį. Prisiminiau auš
tančius rytus tėvynėj, pri
siminiau tėviškės sędybas, 
sesučių rūtų darželius, ga
le svirno nusvirusį svy- 

Mūsų kelionės vadovas ruoklį beržą, prisiminiau 
p. Pranas Stankūnas, su- šiaudinę tėviškės pastogę, 
pažindino mus su pačiu prisiminiau gale lauko 
uostu jo tvarka, nes jam kryžkelėj susvirusį ir pa
teko šia linija važiuoti ke- vargusi smūtkelį, prisimi- 
letą kartų, todėl viskas nė artojaus rudenio daina 
gerai žinbma. • ir motinos šv. Kalėdinės

Buvo jau 4 vai. Vakaro giesmės.
v. tamsa pridengė viską. ‘ Prisiminė ilgi nedėlios

Amžių o s e Tūkstantinės žmonių mi- vakarai prarymoti tėviš-
v •

Augustinas, kur glūdi

• v

MALDAKNYGES

skverbiasi' ausyse, rodos, sūnų, ir jos žodžius iš vir- 
— “Sugrįžk

Matosi didžiulis laivas J

pavir- sūnau!”
i Palindęs už Mango sienas 

-—' Klevas,'

snolm’. Aplinkui plaukto-1 O kas tą liūdesį tą skžfus- 
ja maži laivai, o tolumoje ' mą,

“Pulkim Ant Kelių*’, juodais odos apdarais $2.50 
“Vyraį Broliai” speęialė vyrams maldaknygė 

atspausdinta ant šilkinės popieros ........$1.30
„Maldų Rinkinėlio”, juodais odos apdarais ....$1.50 
“Maldų Rinkinėlis”* juodais audeklo apdąrais 
“Maldų Rinkinėmis”, baltais celoloido apd. ... 
“Maldaknygė” mažo formato juodais audeklo 

apdarais ..................................................
“Jėzau, Pas Mane Ateiki*’, specialė mažytė 

vaikams pritaikinta maldaknygė, juodi 
apdarai, paauksuoti kraštai..... ..............

“Naujas Aukso Altorius” .................... $1.00 Ž
Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. j

* • • • • •

75
.90

.60

.40
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Ketvirtas Išminčius

savo sve- 
aukštas. 
apie 40 

akylomis,

kaip nakties dangus, ant
ras raudonas lyg aušros 
spindulys, o trečias tyras 
kaip kalno sniegas. “Aš 
prašau jus,” tęsė Artaba
nas, “važiuokite su ma
nim, kad turėtumėte laimę 
atrasti Karalių ir jam tar
nauti, nes jis taip vertas 
tarnystės”.

Bet jo draugai viens po 
kito atsisakė. Pirmas tarė, 
kad per senas, antras už
siėmęs su pinigais, kitas 
turi jauną pačią. Ir atsi
traukė. O Artabanas liko 
vienišas. Nusiminęs, ėjo 
daržan, atsikreinė i Rvtvs 
ir laukė žvaigždės. Štai, 
jam bežiūrint, šoko ki
birkštis iš tamsos, tarsi 
apsisupęs raudonomis ir 
geltonomis gražybėmis: 
kilo aukštvn ir pasirodė, 
baltas spindėjimas.

Artabanas nulenkė gal
vą. “Tai ženklas”, sakė jis, 
“Karalius ateina, ir aš ei-

lPASAKA
Ciesoriaus Augusto ka

raliaus dienose, ir Herodui 
būnant Jeruzaliaus kara
liumi, gyveno Ekbatanos 
mieste, tarpe Persų kalnų, 
tūlas žymus žmogus, var
du Artabanas.

Vieną vakarą tarpdury
je, jis sveikino 
čius. Jis buvo 
tamsus, žmogus 
metų amžiaus,
žibančiomis akimis plačioj 
kaktoj, griežtų, švelnių 
lūpų; vyras narsus ir rim
tas.

“Sveiki”, viešliai kalbė
jo, lipšniu, maloniu balsu, 
“sveiki mano draugai: ra
mybė jums. Visi mielai 
laukiami, mano namai nu
švito su jūsų atsilanky
mu”.

Suėjus visiems svečiams, 
Artabanas stojo jų tarpe 
ir rimtai prabilo: “Mano
draugai, ar gi žvaigždės, siu Jį sutikti”, 
ne Amžinojo mintys? Jos Dar saulei nekilus, rūkui 
ir nurodo Amžinojo dar- nuo žolės nepranykus, jau 
bus. Aš dangų nagrinėju, 
ir šią vasarą mačiau dvi 
žvaigždes susitelkiant ir 
taikantis į Žydų žemę. Ir 
nauja žvaigždė kilo vieną 
naktį ir pranyko. Tos dvi mylių turėjo joti, o i die- 
žvaigždės vėl artinasi ir šį 
vakarą susijungs. Tris Iš
minčiai laukia manęs Ba- 
bylone. Jei žvaigždė pra
švis, jie lauks manęs 10 
dienų ir keliausime į Jėru- 
zalę, pamatyti ir pagar
binti prižadėtą Izraelio 
Karalių. Nes jau atėjo lai
kas. Danielius, Žydų pra
našas, pranašavo šiais žo
džiais: “Žinok taiki ir dė
kis į širdį: nuo to laiko 
kada žodis išeis, kad Jeru
zalė vėl turi būti atstaty
ta iki Kristaus, ano Kuni
gaikščio, yra septvnios 
savaitės bei šešesdešimt 
ir dvi savaiti”. O kita 
pranašystė: “Ateis žvaig
ždė iš Jokūbo ir sceptras 
kelsis iš Izraelio!”

“Aš tikiuosi, kad žvaigž
dė prašvis šią naktį. Jau 
prisirengęs kelionėn. Par
daviau savo namus ir visą jis pasiliks čia. pasivėlins 
savastį ir nusipirkau šiuos 
tris brangius akmenis: 
sanvrą, rubiną ir perlą, 
nešti kaipo duoklę gimu
siam Karaliui”.

Bekalbant ištraukė iš 
ančio tris kilnius brang
akmenis : vienas mėlynas

Artabanas ant žirgo, sku
binosi sutikti kitus Išmin
čius. Suprato Ketvirtas 
Išminčius, kad jokiu būdu 
nedali gaišti. Tris šimtus
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ną gali nužygiuoti tik tris 
dešimtis mylių.

Jojo ir jojo, dieną po 
dienos, per kalnus, per ty
rus. nėr upes, per laukus; 
o šiandien jau dešimtą 
diena ir da tris valandas 
keliauti i nuspręstą susiė
jimo vietą.

O nelaimė! Staiga, šir
vas sustoio drebąs, prieš 
kažka gulinti ant keHo. 
zVrtabanas greitai nusėdo: 
narnate, kad čia vargšas 
žydas, sudriskęs, išblyš
kęs. iau ir numiręs nuo 
karštligės. Sėdo vėl ant 
žirgo, ir jau buvo pradė
jęs ioti, kai išgirdo, kad 
tas žmogus silpnai atsidū
sėjo ir sujudo Piktai su- 
nlasnoio Artabano širdis. 
Nežinojo kas daryti. Ar 
iam čia likti su šiuo varg
šu ar keliauti toliau ? Jei

‘nsitikti su kitais Išmin
čiais paskirtoj vietoj ir ne
be suras gimstančio Kara
liaus.

Jei nujos, tas žmogelis 
iš tikro mirs. Jei pasilikt” 
tai gal atsigaivintu. Ar 
jam pasilikti ir duoti tau-

BROCKERT’S ALE

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

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.
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; rę šalto vandens mirštan
čiam Žydui? “O Dieve 
Teisingasis! Nurodyk man 
ką daryti”, maldavo jisai.

Sugrįžo prie sergančio 
keleivio. Nunešė į pavėsį; 
davė vandens ir vaistų. 
Valandą po valandos gydė 
ligonį, ilgainiui, tas žino
vus atvėrė akis. “Kas tu 
čia per viens?” jis sumur- 
mėio. “Aš esu Artabanas 
važiuoju i Jeruzalę ieško
damas Jo kurs gimsiąs 
Žydų Karaliumi. Jau nebe
galiu gaišti. Va, Dalieku 
duonos ir vyno, galėsi gri- 
žti į namus. O aš skubi
nuos į kelionę”.

Žydas pakėlė’ savo dre
bančią ranką dangaus 
link. “Te Dievas Abraho- 
mo ir Isaako ir Jokūbo 
palaimina tavo pasiryž'- 
mą.” Bet va, ką sakau. 
Kristus negims Jeruzalėje, 
bet Betliejuje, nes para- 
švta: “Ir tu Betlieiau, Ju
do žeme, nieku būdu neesi i 
mažiausi tarp nirmųjų Ju- muose. Viršuje: darbo kambario, bibliotekos ir šve
do vietų; nes iš tavęs kils čių kambario baldai; apačioje — miegamasis kamba- 
vadas, kurs valdys mano rys.
tautą, Izraelį!” ------------ --------

Visu įtempimu jojo Ar
tabanas ir galop pasiekė 
nurodyta vieta. Deia! Ne
bebuvo Išminčių. Niekas, 
tik neužmatomas tyrynas. 
Bet štai, pamatė raštuką: 
“Mes laukėme iki vidur
nakčio, daugiau nebegali
me laukti. Važiuojame ieš
koti Karaliaus. Sek mus 
per tyrus”.

“Kaip aš galiu sekti juos 
per tyrus”, verkė Artaba
nas. “Turėsiu parduoti 
mano brangakmenį, sapi- 
rą, nusipirkti kupranuga
ri ir keliauti. Viską prara
dau, kad sustojau pasigai
lėti elgetos!”

Savaitę no savaitės žy
giavo Artabanas, ir galop 
atvyko i Betliejų, tris die
nas po Trijų Karalių. Sus- 
toio nrie lųšnelės, kame 
virdėio jaunos motinėlės 
balsą dainuojant Kūdikė
liui. Ji jam pasakė, kad 
tris dienas atgal svetimi 
Karaliai buvo atvykę, bet 
ūmai vėl iškeliavo; o ta 
načia naktį Juozapas su 
Motina ir vaikeliu dingo 
kažin kur. žmonės kalba, 
kad kareiviai ateis į mies
tą.

Staiga kilo riksmas: 
“Kareiviai, Herodo Karei
viai, užmušą mūsų kūdi
kius”. Motinėlės veidas 
nublvško, pagriebė vaike-i 
Ji ir bėgo į kampą pasi
slėpti. Artabanas skubi
nosi prie durių ir ten sto
vėjo tarpduryje. Per gat
ves artinosi kareiviai, 
kruvinomis rankomis ir 
krauju tekančiais kalavi
jais. Jau beveik nustūmė 
Artabaną kareivių kapito
nas, kai Išminčius į jį 
prakalbėjo: “Palikite ma
ne ramybėj; žiūrėk ką tau 
duosiu kapitone, jei ma
nęs klausyti”. Atidarė del
ną, kurioje laikė antrą 
brangakmenį, rubiną, rau
doną kaip kraujas. Gobšu
mas sužibėjo kapitono a- 
kyse, ištiesė ranką, “Eiki
te, sau”, sušuko karei
viams, “nėra čia jokio kū
dikio”.

“Teisybes Dieve”, verkė 
Artabanas, “atidaviau an
trą mano brangakmenį. 
Atidaviau žmogui ką norė
jau Dievui duoti. Ar aš 
kada pamatysiu mano Ka
ralių?”

Bet motinos balsas 
džiaugsmingas ir švelnus 
pratarė iš užkampio: “Te
laimina tave Viešpats ir 
užlaiko. Tegul Jisai tau 
parodo savo veidą ir pasi- vių, velkančių mergaitę^kad tik aš galėčiau pa-

Vaižganto Muziejus Vytauto D. universiteto rū-
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Pennsylvanijos Žinios

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią pa

dėką savo mylimiems Ge
radariams už aukas ir do
vanas suteiktas mums Ka
lėdų švenčių proga ir metų 
bėgyje. Reiškiame ypa
tingą padėką Sodalietėms.l 
kurios gražiai pasirodė 
suteikdamos gausią dova
ną Naujuose Metuose. E- 
same dėkingos už visas 
geradarybes mums suteik
tas. Lai naujai užgimęs 
Kūdikėlis Jėzus atlygina 
jums gausiai, suteikdamas 
jums daug dvasiškų malo
nių kaipo atlyginimą už

jūsų geras ir duosnias šir
dis.

Giliai dėkingos,
Nukryžiuoto Jėzaus 

Seselės.
Iš Miners Mills, Pa.

NEWT0WN, PA.
“PIEMENĖLIŲ MIŠIOS” 

VILOJE
Jau visi žino Seselių Ka- 

zimieriečių Juozapo Mari
jos Vilą Newtowne, Pa., 
kur Seselės yra įsteigusios 
Rytams mergaičių akade
miją. Tat, Rytai, ypač 
Pennsylvaniečiai, turėtų 
tai įvertinti ir Seselėms 
Kazimierietėms būti dė
kingi ir leisti čia savo du
kreles, kur jos gražiai la
vinamos ir auklėjamos. 
Sunkiau joms buvo visa
me, kol neturėjo kapelio
no, gi dabar, turint kaoe- 
lioną, kas kita. Tat ir Ka
lėdos Viloje buvo tarsi 
malonesnės, nes ir čia šie
met buvo vidurnaktyje 
“Piemenėlių mišios”, į ku
rias susirinko visos apy
linkės lietuviai, buvo net 
ir iš Philadelphijos (25 
mylios). Prisirinko pilna 
koplyčia tikinčiųjų. Kaip 
gražiai Seselės papuošė 
vainikais koplyčią, ypač 
altorius gyvomis gėlėmis. 
Kaip gražiai paruoštas 
“Betliejus”, kokios gra
žios, tikrai meniškos (iš 
Italijos) figūros, ypač 
Kūdikėlio Jėzaus, kuris 
nekalta kūdikėlio šypsena 
ir išskėstomis rankutėmis 
tarsi visus prie savęs 
traukia. Gi Seselės savo 
švelniais balsais taip gra
žiai giedojo, kad tarsi gir
dėjai angelų chorą. Gra
žus Seselių giedojimas vi
sus paveikė ir sujaudino. 
Susijaudinęs buvo per pa
maldas ir kapelionas kun. 
M. J. Brundza, kuris ir pa
mokslą sake pro ašaras. 
Taip, tyli naktis, šventa 
naktis! Tai įspūdingas bu
vo momentas, kuris visuo
se padarė gilaus įspūdžio. 
Komuniją vidurnaktyje 
priėmė netik Seselės, bet 
ir visi vyrai. Taip, reikš
mingos Kalėdose “Pieme
nėlių mišios”...

Bijūnas.
...“Aš matau pasaulyje 

galingų pastangų, drąsių 
bandymų pasiekti gražiau- 

kokį tik žmo-

siekti kaina! Jau mano 
gvvenimo dienos baigia
si”.

Šiaip taip pasiekė kalno 
viršūnės. Štai baisus regi
nys. Trys kryžiai, ant ku
rių kabo trys nusikaltė
liai. Senelis artinasi prie 
kryžių. Dabar kokia, ne
paprasta, baisi tyla vieš
patauja tarpe tos didžios 
žmonių minios. Visi klau- 
sosis, visų akys įsmeigtos 
į vidurinį kryžių. Ir štai 
balsas nuo vidurinio kry
žiaus, silpnas bet pasie
kiąs kiekvieno širdį: “Tė
ve, atleisk jiems, nes neži
no, ką darą”. O negirdėtas 
dalykas, jog meldžiasi už 
savo žudytojus. Senelis 
sau sako, “Tai ištikrųjų 
tas yra Karalius, kurio 
ieškojau per visą savo gy
venimą!” Vėl klausosi. 
Dabar balsas išeina nuo 
kryžiaus po dešinės: ‘Vieš
patie, atsimink mane, kain 
įeisi į savo karalystę!” O 
Jėzus Karalius jam atsa
kė: “Iš tikrųjų sakau tau, 
šiandien tu būsi su manim 
rojuje”. Senelis giliai atsi
duso ir pakėlė savo širdies 
balsą: “O Viešpatie, mano 
gyvenimo dienos jau pasi
baigė, visas dovanas, ka
rias norėjau tau dabar 
duoti, žmonėms atidaviau, 
dėl Tavo meilės. Priimk 
mane į savo karalystę”. 
Jėzus pažvelgė meiliai į jį 
ir senelio širdis prisipildė 

į neišpasakytu said u m u. 
Tai jam atlyginimas jau 
šiame gyvenime ir pradžia 
ateinančio. Išminčius su
smuko ant žemės ir atida
vė savo sielą į Viešpaties 
rankas. Jam nebuvo lem- šią idealą, 
ta matyti naują karalių gaus protas gali nuvokti, 
Betliejuje. Jis Jį pamatė bet, iš kitos pusės, bujoja 
ant Kalvarijos kalno. žemoji, aistra, kurios pa- 

Kelionė baigta. Jo tur- ; vyzdžiu, kaip tik dabar 
tai priimti. Ketvirtas Iš- matome žmonių gyveni- 
minčius surado Karalių, j me” (Kettleris).

I

sudraskytais drabužiais ir 
sudraikytais plaukais. Pa
mačiusi garbingą senelį, 
ūmai ištrūko iš kareivių ir 
puolė po Išminčio kojomis. 
“Pasigailėk manęs!” —su
šuko mergaitė, “Gelbėk 
mane dėl Dievo meilės.” 
Sudrebėjo Artabanas. Vie
ną perlą teturėjo, ar su ta 
išpirkti mergaitę? Bet ką 
gi su Karaliumi, tą ką 
Dievui buvo paskyręs? 
Staiga prašvito šviesa jo 
sieloje, “Ką duodi žmogui, 
duodi Dievui!”

Išsiėmė perlą ir įdėjo į 
mergaitės ranką: “Va ta
vo išpirkimas, duktė! Pas
kutinis mano turtas kuri 
Karaliui laikiau. Nieko 
dabar neturiu nunešti ma
no Karaliui”.

Bekalbant, staiga dan
gus aptemo, žemė sudrebė
jo, namai pradėjo svyruo
ti. “Bet — mane sau Ar-

i-

gaili tavęs. Tegul Jis at
kreipia savo akį į tave ir 
suteikia tau ramybę”.

Praėjo metai. Visur 
vaikštinėjo / Artabanas, 
ieškodamas Karaliaus, 
Babvlone, Egypte, Jeruza
lėje. Vieną kartą jis susi- 

itiko su Žydų Mokytoju ir 
tasai jam papasakojo tuos 
graudingus žodžius: kad 
Mesijas bus visų peiktas 
ir niekintas, sopulių žmo
gus ir pilnas skausmų. Ir 

i Žydų mokslinčius patarė 
jam ieškoti Mesiją tarp 
vargdieniu ir ligotų, at
mestų ir prašalintų.

Ir vėl Artabanas keliavo 
ilgus metus nuo vietos į 
vietą; bet*d«bar tarp ken
čiančių ir vargdieny. Val
gydino alkanus ir girdė 
trokštančius; lankė ser
gančius ir paguodė nelais- 
vius. Ir metai greitai pra
ėjo jam darant gerą. O vi- tabanas, — “Ko turiu b 
są tą laiką nešiojo su sa- joti? Praeikvojau gyveni- 
vim didžiai brangų peria, mą ir brangakmenis; ne- 
kaiDO duoklė karaliui, jai radau Karaliaus”. Vėl su- 
kada Jį sutiks. ■ sijudino žemė, nukrito ak-

Trys ir tris-dešimtis me- muo jam ant galvos ir per
tų praslinko Artabano gy- trenkė Artabaną, kruviną 
venimo, o jis vis dar kaip ant žemės. Ir štai išgirdo 
šventkeleivis, ieškąs švie- atvaduota mergaitė, auk- 
sos. Pavargęs, susilpnėjęs sinį 
ir besirengiąs mirti, pas- tamsoje, 
kutini kartą grįžo Jeruza- dangaus. Nesuprato: nie-Į 
lėn. Daug sykių čia buvęs, ko nematė. Bet Išminčius 
bet dabar balselis šnibždė- atsiliepė: “Ne taip, Vieš- 
jo jo širdyje, kad gal su- patie mano! Kada aš tave 
« t • 1 ___________ • V» . t
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lauks, pasieks savo tikslą mačiau alkaną ir_tave vai- į 
ir širdies troškimą. i gydinau, trokštantį ir Ta-

Bet šiandie toks didelis ve girdžiau? Kada aš Ta- 
neramumas, judėjimas, ve mačiau ! - • —
minios grūdančios laukan priimiau, ar nuogą ir Ta- 
per miesto vartus. Žmonės ve pridengiau? Ar kada aš 
susijaudinę, viens su kitu Tave mačiau ligonį ar ka- 

I - - - - - -----------

I

judėjimas, ve mačiau svečią ir Tavev •

susijaudinę, viens su kitu Tave mačiau ligonį ar ka- 
balsiai ginčyjas. “Kur ei- Įėjime ir atėjau pas Tave9 i 
nate?” klausė Artabanas. Į Trisdešimtis ir tris metus 

! “Einame ant Golgotos, Tavęs ieškojau: nemačiau
i

Ir vėl girdėjo mergaitės, Į « 1 • 3 3 3 •m 
meilų. Dabar jis suprato! 
balsą: “Ištikrųjų, aš sa-Į 
kau tau, kiek kartų tu pa
darei vienam šitų mano- 
mažiausiųjų brolių, man 
padarei!”

Rami grožybė prašvito 
Artabano veide. “Aš turiu 
eiti pamatyti tą žmogų iš 
Nazareto”, jis tarė sau. 
“O gal tai yra tas Kara
lius paniekintas, išjuok
tas, atmestas?” Eina jis į 
Kalvarijos kalną, vos pa- 
sivilkdamas, stumdomas 
iš visų pusių, tai kareivių, 
tai žmonių minios, kuri di
deliu smarkumu grūmėsi į 
kalną. Senelis dūsavo: “O

ant Golgotos. Tavęs ieškojau; nemačiau 
kalno, nes bus nukryžiuo- Tavo veido, ne, tarnavau 
ti Jėzus iš Nazareto ir du Tau, mano Karaliau”, 
piktadariu. Jėzus žmonių ji“_‘ 
numylėtinis, bet nuteistas atsakantį balsą, saldų ir) 
mirti rabinų ir vyresnių
jų, nes Jis sako esąs Die
vo Sūnumi. Ir Pilotas nu
teisė Jį prikalti prie Kry
žiaus, nes sakė esąs Žydų 
Karaliumi”.

Sujudo Artabano širdis. 
Ar čia tas vaikelis iš Bet
liejaus, gimė 33 metų at
gal? Ar čia tasai Karalius, 
peiktas ir paniekintas? 
Džiaugsmingai plakė Iš
minčio širdis: “Turiu pa
skutinį brangakmenį, per
lą, eisiu ir atvaduosiu Jį 
iš nelabų rankų”.

Ir senelis sekė minias į 
Golgotą. Bet štai per gat
vę maršavo pulkas karei-

v •

Kaip Tai:
Atsišaukimus,

Korteles,

Atvirutes,

Programus,

366 W. Broadvvay,

Spaudos Darbus

Laiškus,

Padarome Įvairius

Vestuvėms užkvietimus,

Konstitucijas,

Blankas,

ir t.t. ir t.t.

Tikietus,
• f t

Vizitines korteles,
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