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

Vyskupas Ketteleria

k

Washington, D. C. — A- 
merikos Darbo Federaci
jos prezidentas William 
Green atnaujino kovą 
prieš algų ir darbo valan
dų bilių, kuris įneštas į 
Kongresą. Jis sako, kad 
nustatymas algų ir darbo 
valandų nepagerins darbi
ninkų būklės. Jis vietoj to 
siūlo nustatyti darbo nor
mą visoje šalyje. Pagal į- 
neštą Kongresui bilių dar
bininkai gautų nemažiau 
kaip 40 centų į valandą ir 
dirbtų nedaugiau kaip 40 
vai. į savaitę. Tas nepage
rintų darbininkų būklės, 
nes darbininkai vistiek bū
tų skriaudžiami. Darbinin
kams reikia duoti atlygi
nimą iš kurio galėtų tin
kamai pragyventi ir susi
taupyti keletą centų “juo
dai dienai”.

LAIVYNO STATYBAI
NEUŽTEKS $800,000,000

VVashington, D. C. — .... 
Pradėjus ruoštis statyti 
karo laivus, kaikurie Kon
greso atstovai sako, kad 
skirtos sumos ($800,000. 
000) neužteks tokiam lai
vynui kaip numatyta. Val
džia planuoja laivų staty
bą pavesti užsieniui, nes 
atsieitų daug pigiau. Bet 
darbininkai griežtai prie
šinasi, nes atimtų šios ša
lies darbininkams darbą ir 
išvežtų milijonus dolerių 
į užsienį.

ANTHONY EDEN 
REZIGNAVO

Va-Londonas, Anglija, 
sario 21 d. — Britų užsie
nių sekretorius Anthony 
Eden rezignavo, kilus ne
susipratimams su premje
ru ministeriu Chamber- 
lain. Pastarasis esą linkęs 
susitarti su Vokietija ir I- 
talija, o Anthony Eden 
griežtai priešingas.

Italija ir Vokietija džiau
giasi, kad Anthony Eden 
rezignavo.

ŽYDU “POGROMAS” 
VIENNOJE

Viena, Austrija, Vasario 
21 d. — Naciai susikirto 
su nacių priešais prie U- 
niversiteto. Žydai sumiši
me. Išparduoda savo nuo
savybes ir ruošiasi bėgti 
iš Austrijos. Naciai jau 
pradėjo ir žydus terorizuo
ti. Nacių studentai Uni
versitete organizuotai 
siuntė žydus “pasikarti”. 
Šaukė: “Kada žydų krau
jas lašės nuo mūsų peilių 
viskas bus gerai.” Polici
jai pavyko riaušininkus 
numalšinti. Išrodo, kad ir 
Austrijos žydai susilauks 
to paties ką ir Vokietijoje.
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BOMBA NACIŲ SUSI
RINKIME

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

TERUEL MŪŠIUOSE
Vaizdai iš Klaipėdos krašto prieš 15 metų prisijungimo prie Lietuvos. Klai

pėdos krašto sukilėliai įjoja į jų išvaduotą Klaipėdos miestą.

Sveikiname Naujos Anglijos 
Lietuvių Katalikų Seimelį

. ■ ......................

Šiandien, vasario 22 d. š. m. į Cambridge, Mass.

Philadelphia, Pa., Vasa
rio 21 d. — Naciai susirin-Į 
kę klausėsi Hitlerio kai- j 
bos svetainėje. Kai kas lietuvių parapiją, kurios klebonu yra įžymus mūsų 
metė 16 svarų bombą, kuri organizuotos visuomenės vadas, stambus katalikiškos 
sprogus apdraskė šalyj spaudos, ypač laikraščio “Darbininko” rėmėjas kun. 
svetainės namus, bet nei 
vieno nesužeidė. Pranciškus Juškaitis, suvažiavo šimtai lietuvių kata

likų, organizacijų, draugijų ir kuopų atstovai svars
tyti svarbiuosius mūsų išeivijos ir visos tautos reika
lus.

Seimelis prasidės iškilmingomis šv. mišiomis 9:30 
vai. ryte Nekalto Prasidėjimo P. Švč. lietuvių parapi
jos bažnyčioje. Seimelio posėdžiai prasidėt 10:30 vai.

,ryte parapijoj mokyklos svetainėje.
Sveikiname suvažiavusius atstovus ir linkime 

sėkmingai pravesti iškeltuosius svarbius klausimus.
į

George VVashington, 
pirmasis Jung. Valstybėj 
prezidentas, karo vadas, 
šios šalies tėvas, 
gimtadienį minime 
dien, vasario 22 d.

v •

kurio
šiafi-

KARALIUS PAKIRPO 
FAŠISTAMS SPARNUS

Bucharest, Rumunija,— 
Vasario 21 d. — Karalius 
Karolius pasiūlė Rumuni
jai naują konstituciją, ku
ri turi 100 straipsnių ir 
duoda jam platesnes tei
ses valdyti šalį. Pagal 
naują konstituciją, kara
lius paskirs puse Senato 
atstovų ir turi teisę nepa
sirašyti, jeigu jis nenori, 
Senato priimtų įstatymų: 
visi piliečiai skaitomi ly
gūs, ir duoda religijai lais
vę. Ortodoksų religija pri
pažįstama valstybine. Kai- 
kurias fašistų organizaci
jas panaikino.

KINIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ HITLERĮ

RUSIJA TVIRTINA, KAD 
BUTENKO NESĄS 

TIKRASIS
Maskva, Rusija, Vasario 

21 d. — Sovietų Rusijos 
spauda ir komunistų val
džios atstovai tvirtina, 

j kad pabėgęs iš Rumunijos 
sovietų pasiuntinys Buten- 
ko nesąs tikrasis Butenko, 
ir kad jo vardu pasirašyti 
straipsniai užsienio spau
doje esą tikra fabrikacija. 
Butenko esąs buvęs ištiki
mas sovietams. Kaip ten 
ištikrųjų yra su tuo Bu
tenko paaiškės vėliau. Bet i 
faktas, kad beveik nei vie
nas sovietu atstovas at
šaukiamas iš užsienio ne
nori grįžti į tą “rojų”, ku
ris yra žinomas kaip tik
ras pragaras.

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, vasario 

121 d. — Ispanijos sukilėlių 
žinios skelbia, kad mū
šiuose prie Teruel visiškai 
sumuštos Amerikos, Bri
tanijos ir Kanados briga
dos, kurios gynė radikalų 
(lojalistų) pozicijas. Tūk
stančiai radikalų (lojalis
tų) karių ir jų talkininkij 

i užmušta ir sužeista mū- į 
, šiuose. Šimtai radikalų 
(lojalistų) pasidavė suki
lėliams be mūšio. Ispa.ni- 

įjos sukilėliai prie Teruel 
pasirodė nenugalimi.

VOLDEMARA^PARAŠĖ 
KNYG^ KALĖJIME

GENERAL ELECTRIC
PASIRAŠĖ SUTARTĮ SU

CIO

Hitleris Reikalauj a
Kolonijų Arba Karo

NACIAI PASTATYSIĄ 
STIPRIAUSIĄ KARO 

JĖGĄ

AUSTRIJAI NEPRI
KLAUSOMYBĖS NEUŽ

TIKRINO'

I
i

Hankow, Kinija — Kini
jos valdžia griežtai protes
tuoja prieš Hitlerį dėl pa
sakytos kalbos sekmadie
nį, vasario 20 d. ir viešo 
pripažinimo Manchukuo, 
kurį Japonija atplėšė nuo 
Kinijos ir sudarė nepri
klausomą valstybę. Pro
testą įteikia Kinijos am
basadorius Berlyne.

JUNGT. VALSTYBES 
DIDINS LAIVYNĄ

i

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

T

. G£f\IAlN

New York, Vasario 21 d. 
— General Electric kom
panija pasirašė sutartį su 
CIO unija, kuri paliečia 
tos kompanijos 30,000 dar
bininkų šešiose dirbtuvė
se, būtent, Schenectady, 
Lynn ir West Lynn, Brid- 
geport, New Kensington ir 
Port Wayne.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad prof. A. Volde
maras, buvęs ministeris 
pirmininkas, kuris sėdėjo 
kalėjime ir dabar paleis
tas į laisvę, parašė įdomią 
knygą apie Kristaus gyve
nimą, kurią įteikė Pane
vėžio vyskupijos Kurija: 
aprobatai gauti.

PRAŠO AUKŲ KARO 
NUKENTEJUSIEMS 

KINIEČIAMS

Anglija Gali Sau Turėti 
Taiką, Jeigu Ji Tik Išsiža
dės Teritorijų, Paimtų Po 

Pasaulinio Karo

SMARKIAI ATAKAVO 
RUSIJĄ

I
I SOVIETAI IŠGELBĖJO 

SAVO MOKSLININKUS

Washington, Vas. 17, — 
Jungtinės Amerikos Vals
tybės slapta statys laivy
ną, kuriuo būtų galima 
Atlantiko ir Pacifiko van
denynuose apsiginti nuo 
priešų. Prezidentas Roose- 
veltas pareiškė, kad šios 
šalies laivynas turi būti 
lygus kitų šalių, kurios 
netikėtai gali užpulti A- 
meriką. Jis sako, kad ap
saugai reikalinga yra tu
rėti galingą laivyną abie
juose vandenynuose, nes 
priešai gali tuo pačiu sy
kiu pulti iš abiejų pusių.

LIETUVOJE 753 BAŽ
NYČIOS

Maskva, Rusija — Sovie
tų ledlaužiai “Taimyr” ir 
“Murman” sutriuškino le
dus ir priplaukė prie 4 so
vietų mokslininkų, kurie 9 
mėnesius išbuvo ant ledo 
lyties. Mokslininkų sąsta
tas: Ivan Papanin, 45 m. 
amž.; E. Feodorov, 28 m. 
amž.; P. širšov, 34 m. amž. 
ir E. Krenkel.

IŠKILMINGAI ATŠVĘS 
TAS LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES JUBI

LIEJUS

Iš viso Lietuvoje bažny
čių ir koplyčių yra 753. 
kunigų 1,054, katalikų ti
kinčiųjų 1,894,878. Praėju
siais metais mirė 16 kuni- 

gų-

Kaunas — Vasario 16 d. 
Kaune Jubiliejaus šventė 
buvo pradėta pamaldomis 
Bazilikoje, kurias laikė ar
kivyskupas - metropolitas 
Svirėčkas ir žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę pagerbimu 
prie nežinomojo kario ka
po, dalyvaujant Vyriausy
bei, seimo atstovams, už
sienio atstovams, kariuo
menės daliniams, organi- 
nacijoms su vėliavomis, 
darbininkams ir visuome- 
nei-

Washington, Vas. 17, — 
Katalikų Labdarybės cen
tro sekretorius, prelatas 
John O’Grady, atsišaukė į 
Amerikos žmones, prašy
damas aukų karo nukentė
ju siems Kiniečiams. Nori
ma surinkti milijoną do
lerių.
LENKAI VIS ŽIAURIAU 
PERSEKIOJA VILNIJOS 

LIETUVIUS

PaskutiniuVilnius
laiku Vilniaus krašte len
kai dar uždarė dvi lietu
viškas skaityklas ir Kul
tūros Draugijos mokyklą.

VĖL PASIKĖSINIMAS 
PRIEŠ STALINĄ?

‘Koenigsberg. Allg. Zeitr 
rašo, kad Maskvoje vėl su
sektas naujas sąmokslas 
prieš Staliną. 37 karinin
kai, kurie ruošėsi nužudy
ti Staliną, suimti. Esą, jie 
jau seniau buvę įtariami, 
tačiau vis trūkę nusikalti
mo įrodymų, pagaliau vie
nam GPU agentui pavyko 
įsigyti vieno karininko pa
sitikėjimą, ir tokiu būdu 
sąmokslas išsišifravo. Vi
sų suimtųjų laukianti mi’ - 
ties bausmė.

Berlynas, Vokietija, Va
sario 21 d. — Vakar Adol
fas Hitleris, Vokietijos na
cių diktatorius pasakė ug
ningą kalbą, kurioj griež
tai pagrasino kaimyni
nėms valstybėms, kuriose 
gyvena vokiečių mažumos. 
Tarp tų valstybių, su
prantama, yra ir Lietuva. 
Hitleris įspėja tas valsty
bes nuo “persekiojimo” 
vokiečių, gyvenančių tose 
valstybėse, kad paskui ‘ne
reikėtų gailėtis’ ir ‘turėti 
reikalų su ginkluota jėga’.

Anglijai Hitleris palieka 
taiką, o tik reikalauja, 
kad ji išsižadėtų prieška
rinių kolonijų, kurias ji 
gavo po Pasaulinio Karo. 
Hitleris plačiausiai kalbė
jo apie užsienių politiką ir 
\idaus reikalus. Bet tarp 
tūkstančių žodžių savo 
kalboje, Hitleris nei vienu 
žodžiu neprisiminė apie 
užtikrinimą Austrijai ne
priklausomybės, kurią jis 
pereitą savaitę pavergė 
švelnioje formoje. Jis tik 
pasidžiaugė “nauju kąs
niu”,- būtent, kad dabar 
turės su Austrija politi
nius, asmeninius ir ekono
minius santykius.

Hitleris aiškiai pasisakė 
pritariąs Japonijai, pripa
žindamas Manchukuo val
stybę. Jis pareiškė: “Ja
ponijos laimėjimai yra 
mažiau pavojingi civiliza
cijai, negu bolševikųlai
mėjimai”. ,

“Vokietija karo nenori,

i bet ji ir nebijo karo”, sa- 
i ko Hitleris. Kalbėdamas 
apie Europos valstybes, 
aplenkė Prancūziją, Ispa
niją ir kitas, bet apie An
gliją pasakė, kad ir su ja 

-.nebūtų skirtumų, ‘išėmus 
mūsų kolonijų grąžinimą”. 
Hitleris pasisakė remiąs 
Ispanijos nacionalistus, ir 
norįs matyti nacionalisti
nę nepriklausomą Ispani
ją. Vokietija net nesap
nuojanti grįžti į Tautų Są
jungą.

Hitlerio kalbos klausėsi 
parliamentas, užsienių mi- 
nisteriai ir beveik visas

jo žygių prieš Čekoslova 
kiją. Čekoslovakijoj yra a 
pie trys milijonai vokiečių 
Hitleris, kalbėdamas apie 

• savuosius Čekoslovakijoj 
kišasi į tos valstybės vi- 

! dujinius reikalus, sako Če 
koslovakijos valdžia.

’—————-•-
MUSSOLINI NORĮS SU
DARYTI SĄ JUNGĄ SU 

HITLERIU

Londonas, Anglija, Va 
sario 21 d. — Pranešama, 
kad Italijos diktatoriui 

nisteriai ir beveik visas ’ Mu^°!inj siūlo Hitleriu 
pasaulis. Vokietijoje labai 'lradetl derybas de suda- 
entuziastingai sutiko Hit- iymo,rs«u".=os- !,kurl? 1 
lerio kalbą. Hitleris pasi- eitu Vokietija, Italija, Au 
rodė “draugingas” visoms 
kitoms valstybėms, išsky
rus 
Valstybes nei neužsiminė.

I

eitu Vokietija, Italija, Au 
strija ir Vengrija. Tai bū 

i tų blokas prieš Prancūzi 
Rusiją?'' Apie ‘ Jung. Įos’ Sovietų Rusijos ir Se 

koslovakijos sąjungą.
I

LENKIJA TRUKDĖ HIT
LERIO KALBĄ

f
Varšuva, Lenkija, Vasa

rio 21 d. — Visą laiką ka
da Hitleris kalbėjo, tai 
Lenkijos radio visokiais 
balsais spiegė, kad pilie
čiai jokiu būdu negalėjo 
klausyti Hitlerio kalbos. 
Kaip tik Hitleris pabaigė 
Kalbą, tai ir radio pradėjo 
normaliai veikti.

NE-ČEKOSLOVAKIJA 
PATENKINTA HITLE

RIO KALBA

Praha, Čekoslovakija,—
Vasario 21 d. — Visa šalis 
klausėsi Hitlerio kalbos su 
dideliu pasipiktinimu dėl

PASKUTINE SUVALKŲ 
KR. ŪKININKŲ BYLA

Kaunas, — Sausio 29 d 
Apel. Rūmai svarstė Ku 
dirkos Naumiesčio įvyku 
šią 1935 m. lapkr. mėn 
bylą. J. Stankevičius nu
baustas 6 mėn. kalėti, bei 
į skaičius atsėdėtą laiką 
ualeistas, Pr. Plioplys. J 
Plečkaitis ir J. Kemeža — 
po 4 mėn., Andr. Mikalke 
vičius — 3 mėn., bet kai| 
nepilnamečiui, bausmė 1,« 
sumažinta. Visi 5 sąlygi 
na i nuo bausmės atleisti 
Be to, jiems pritaikinta B 
St. 28 ir 30 str. padariniai 
Kiti septyni — išteisinti.

Byloje paaiškėjo laba 
keistas kai kurių liūdinin 
kų vaidmuo.

UŽUOJAUTA
Reiškiame savo giliausią užuojautą gerb. 

p-am muz. J. Brundzam dėlei brolio mirties 
a. a. kun. M. J. Brundzos, mūsų kapeliono.

šv. Kazimiero Seserys,
y Newtown,-Pa.

i

i
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VIETINĖS ŽlNiOsH
.. ...................        „„.į, 

no 32 metų. Paliko brolį, 
sesrį, sesers dukterį, posū
nį ir podukrę. Laidojama 
iš Šv. Petro bažnyčios, su 
trejomis šv. mišiomis^ vas.;
23 d., 9 vai. ryte, Naujos 
Kalvarijos kapuose.

•. ■ • -X ••
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ATS1SAUKIMAS
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LDS 1-MOS KUOPOS
SUSIRINKIMAS

Įvyks trečiadienį, vasa
rio 23 d., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Petro parapijos salėje, 
492 E. 7th St., So. Boston, 
Mass. Kviečiami visi na
riai atsilankyti, nes bus 
aptariami kuopos parengi
mų reikalai. Valdyba.

ŽINUTĖS

• MIRĖ

Vas. 20 d., savo namuo
se, 248 C St., mirę ilgai 
sirgusi, Apalionija Kučins- 
kienė (Bielskytė), 62 me
tų. Paėjo iš Luokės para
pijos. Amerikoje pragyve-

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W Broadway. So. Boston
Ofiso vainndos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 ik! 6 ir nuo 6:3<i iki 9 v. v. 
•Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dieniu 
Subotomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
^edeliomis nuo 9 iki 12 vai d>e<i>, 

(pairai sutarti!

Tel. Trovvbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

:Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—* 
!

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq 

Cambridge, Mass.

i;
11

‘Tetos Drusilės Darželis’:! 
tai linksma dviejų aktų o-i! 
peretė išpinta šposais,!; 
dainomis, juokais ir mR-j; 
gišku vaidinimu, vadpvy- ; 
būj R. Juškūs, suvaidinta (! 
vas. 20 d., 3 vai. po pietų,1 < 
ir 7:30 vai. vak., bažnyti
nėje salėje, naudai Amži- H 
no Rožančiaus draugijos j J 
ir Mažojo chorč, Ittjršp 
taip gabiai suvaidino šią J 
mažą operetę.

Ji bus vaidinama toje ; 
pat salėje, vas. 22 d., 7:30 ; 
vai. vak., Washingtono ; 
dienoje, pačių vaidintojų ' 
naudai.

Vyčiai nutarė iškilmių-į 
gai apvaikščioti Šv. Kaži-1; 
mierą. Jiems tas lengva j 
bus padaryti, nes metinės 
iaunimui rekolekci jas pra
deda Tėvas Stašaitis, sale-! 
rietis, kovo 3 d. Jos baig-i 
sis mišiomis ir Popiežiaus 
palaiminimu kovo 6 d.. 

!9:30 vai. ryte.
< Sodalietės rengia puikų 
vakarėlį — Whist Par<v 
vas. 23, 7:30 vai. vak., pa- 

i lapijos salėje, 492 E. 7thi 
St., So. Boston, Mass.

Ten pat, Studentai turės 
savo vakarėlį, kovo 1 d., 
7:30 vai. vakare.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI: LANKĖSI “DARBININ
KE”
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GERB.:

IŠSIRENDAVOJA 3-jų kamb. 
flatas, 21 M St. So. Bostone, elek
tros šviesos, toiletas ir visi paran- 
Pumai. Renda $12.00 i mėnesi. 
Atsišaukite Room 460 Federal 
Building (General Post Office) 
Ecstone. (15-25)

I

i

Pereitą ketvirtadie n į 
lankėsi “Darbininko” ad
ministracijoje p. H. A. 
Plekavičius iš Cambridge. 
Mass. P-nas Plekavičius v- v 

i ra LDS narys didelis ‘Dar-
PAIEŠKAU savo sesu-Į bi?įnko’ Pietelius ir re

lės Leonoros Petrauskie- ir,čjas. Jis paaukojo nau- 
mašinos — intertypo 

Petrausko, kuris išvažiavo: $25.00 ir užprenu-j
nes ir švogerio Viktoro -los

iš Panevėžio i Ameriką 
prieš 48 metus. Labai pra
šau atsišaukti sekančiu a- 
dresu: Antanina Palkotai- 
tė, Daukanto gatvė, Nr. 6, 
b. 4. Kaunas, Lithuania.

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinink

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kitu 

išdirlĄŠčių eeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.
Atidarymo diena — 
VASARIO 18, š. m.

GAUKITE
Permanent wave su mo
derniškomis mašinomis 

CASPERS BEAUTY 
SALON 

83 L Street 
(arti 4-th St.) 

South Boston, Mass.
Tel. Šou 4645

; Kreipiamės į Tamstą labai svarbiu katalikišku ir patriotiniu rei- 
; kalu: padėkite “Darbininkui” įsigyti naują Intertype bei raidžių rin- 
; kimui mašiną, naujausio, patobulinto tipo, kuria daug greičiau ir gra- 
; žiąu bus galimą sustatyti laikraštį. Senasis intertype jau atgyveno 
; siavo dienas, nebętarnauja kaip reikiant ir dažnai genda. Ilgai su 
; juom vargome, bet dabar matome, kad būtina įsigyti naujas.
1 - * * r . * ,

! Intertype tik mašina, bet mašina, kuri suka žmonijos istoriją, nes
I jį pagamina spaudą, gi spauda šiandie valdo pasaulį. Ji nustato žmo- 
! nių nuomones, sudaro partijas, išjudina viešąją opiniją, turi savyje 
I tiek galios, kad jos bijosi karaliai ir diktatoriai. Spauda iškelia viešu- 
! moh visus juodus darbus, todėl net tamsiausi nusikaltimai, nuodėmin- 
! giąųsi užsimojimai bijosi jos balso. Spauda tai abiem pusėm kertąs 
! kardąs — dešinėn ir kairėn, vadinasi, tarnauja geriems ir blogiems 
I tikslams. Gerai būtų, kad visa spauda būtų gera. Deja, taip nėra.

Spauda yrą tokia, į kieno rankas ji pakliūva, šiandie mes turime vi- 
! šokios spaudos, daugiau blogos, negu geros. Ką blogoji sugadina, tą 

g’eroji turį atitaisyti. Blogoji spauda stengiasi iškreipti mū^i nuomo- 
! nę. nuslopinti sąžinės balsą, skleisti visokį melą, žodžiu, panaikinti ti- 
; k’ėjimą ir dorovę įr įgyvendinti bedievybę su ištvirkimu. Geroji spau- 
; da turi Šų tųom nuolatos kovoti ir niekad rankų nenuleisti. Iš čia aiš- 
; ku, kaip svarbu mums katalikams palaikyti gerą ir teisingą spaudą. 
; kuri ir katalikybę gintų ir lietuvybę išeivijoje palaikytų. Tas lygiai 
; taip pat svarbu, kaip statyti ir palaikyti bažnyčias, mokyklas, prie- 
; glaudas, ligonines ir kitas labdaringas įstaigas.
; Tad, gerbiamasai, prisidėdamas prie palaikymo mūsų spaudos me-
; džiaginio ar dvasinio 
; patobulinimo, dirbsi 
; apaštalavimo darbą ir 
; daug, daug pasitar- 
] nausi katalikiškai vi-
1 suomenei.
I Naujas Intertype 
! mašinos fondo vajus 
! jau paskelbtas. Pra- 
J šome visų LDS aps- 
< kričių, kuopų, draug’- 
į jų ir visų geraširdžių 
į pavienių asmenų pa- 
5 dėti tą mašiną įsigyti. 
5 Prašome paskirti di- 
į desnę ar mažesnę ao- 
S vanėlę ir ją prisiųsti 
> “Darbininkui”, 366 W. 
į Broadway, So. Bos- 
!; ton, Mass. Kad ir ma- 
!; žiausia dovanėlė bus 
!; įrašyta į naujos maši- 
!; nos pirkėju sąrašą ir 
!; pinigai padėti į atski- 
!; rą Intertype fondą.

į

Naujas Intertype

mai vesti p. St. Mockų,| tai vietiniai komunistai ir. priruoštos,

tuvos valdžia nusigando ir 
tuoj seimą sušaukė, nors 
ne tokį kokio jie norėtų, 
todėl kvietė laikytis “ben
dro fronto”.

Kiek jiems Lietuvos ir 
jos nepriklausomybė rūpi 
parodo, kad ir toks Bim
bos pareiškimas: “Jei Sta
linas užimtų Lietuvą, tai 
visiems aukštesnis moks
las būtų dykai”. Vadinasi 
komunistai siekia čigoniš
ko maino: jie siūlo Staline 
“aukštesnį mokslą” už 
Lietuvą. Kukutis.

ATVIRAS LAIŠKAS

GRAIBIAI .«
Ir

»

I JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
502 East Broadway 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimai Dieną ir Nakti
t. \
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Federacijos skyrius, sa- 
I vo susirinkime, vas. 14 d., 
bažnytinėje salėje, vien
balsiai nutarė pagaminti 

’ šį atvirą padėkos laišką:
Mes So. Bostono katali

kiškų draugijų atstovai, 
kurie sudarome vietinį; 
Federacijos skyrių, didžiai; 
džiaugiamės, kad mūsų 
vadovybėje, tautinio Jubi
liejaus minėjimas, vas. 13 
d., taip sėkmingai pavyko 
ir už tai nuoširdžiai šiuo-, 
mi dėkojame visiems jo 
rėmėjams ir dalyviams. Y- 
patingai dėkuoiame vieli
niams kunigams P. A. Vii -I 
mauskiui, K. Urbonavičiui* 

j ir K. Jenkui už įvairius | 
patarimus bei nurodymus. 
Svečiams kunigams -T. 
Skalandžiui, Pr. Aukšti 

j kalniui, A. Jagminui D.D..
MIC. ir A. Baltrušiūnui už 
dalyvavimą bažnyčioje ir 
salėse. Profesionalams už 

' ėjimą bendrai prie Šv. Ko
munijos ir užlaikymą ben
drų pusryčių. Publikacija 
komisijos nariams kun. K. 
Urbonavičius, D. Kaspe- 
rui, Dr. Jakimavičiui, adv. 
Grigaliūnui ir mok. Gaii- 
niui. Ir šioms draugijoms 
už dalyvavimą bažnyčiom 

i ir salėje: LDS kuopai, 
j Maldos Apaštalavimo dr- 
Į jai, chorui (ir už išpildy
mą puikios programos). ir 
jo vadui R. Juškai. Treti
ninkų Broli jai, Tėvų Mari- 
jonų Rėmėjų skyriui, So- 

I dalietėms, Moterų Sąjun
gos kuopai, Vyčių kuopai 
Studentams, Marijos Vai- 

i kelių draugijai, Blaivinin- 
| kams, Lietuvos Dukterų 
i draugijai, LRK Saldžiau
sios Širdies draugijai, Ste
po Dariaus postui, Šv. Jo- 

į no E v. draugijai, Amžino
jo Rožančiaus dr-jai, Vin- 

I centiečiams, Šv. Kazimie
ro draugijai, Šv. Petro ir 
Povilo dr-jai, Saldžiausios 
Š. V. J. d-jai, ir visiems 
parapijiečiams ir alum- 
nams. Kalbėtojams p. K. 
Čibirui, W. A. O’Reilly, Pr. 
Landžiui, kųn. K. Urbona
vičiui, kun. K. Krušniaus- 
kui. Solistėms poniai M. 
Mazgaiienei, ir panelei mo
kytojai Dravinskaitei. Po
niai Ivaškienei ir jos lie
tuviškai vaikelių grupei.
L. R. K. Federacijos 3 sk.

So. Boston, Mass.

o

i

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį
Funeral Home ir Res. 

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC
-Z-

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

JUOZAS M. DILIS
Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

LAIKRODININKAS

, be jokios te
mos. Ypatingai Bimba1 
graibstėsi Visokių frazių, 
“Jackass’us” ir tam pana-' 
sius išsireiškimus siųsda
mas Lietuvos prezidento 
adresu. Daugiausiai skaitė 
iškarpas iš laikraščių. Vie- j 
ną žinią perskaitė, kad 
Lietuvoje vienoje vietoje 
dentistai atsisakė darbi
ninkams dantis dykai tai
syti, tik sutiko dykai iš
traukti. Kritikavo ir Lie
tuvos konstituciją. Lietu
vos konstitucija esą bloga 
todėl, kad jį perilga net a- 
pie 10,000 žodžių, ilgesnė 
už Stalino konstituciją. 
Pareiškė, kad Lietuvos 
valdžia jų labai bijanti. 
Girdi, kaip tik jie sušaukę 
Clevelande kongresą ir pa
reikalavo Šeinio, tai Lie-

kuris trumpoje savo kai-' socialistai buvo suruošę 
boie paaiškino šio minčji- į Lietuvių salėje ir-gi neva 
mo tikslą ir priminė, kad' 
Amerikos lietuviai daug.

' ■ I

priklausomybės atgavimo. Į
Stepono Dariaus Amer. : 

L. benas sugrojo Amen-' 
bos himną. Kalbėjo Dr. J. Į 
Landžius apie Lietuvos 
gražią gamtą ir mūsų bro
lių vilniečių vargus. Gabi
jos choras sudainavo ke
letą dainų. Paskui buvo 
padaryta kolekta. Surink
ta $46.08. (Kam tas aukas 
skiria?) Pertraukoje gro
jo Stepono Dariaus Posto 
benas.

Kalba kapitonas Petras 
Jurgela iš Brooklyn, kuris 
savo raštais smarkiai puo
la katalikus. Jis čia pasi
rodė labai patriotingas. 
kariavęs už Lietuvos lais
vę. Visų kalbėtojų kalbos 
buvo patriotingos.

Pagerbta žuvusieji dėl 
Lietuvos laisvės atsistoji
mu. Baigiant programą, i 

'sugiedotas Lietuvos him- l 
i nas. RA'P. j

!h
I

meravo dviem savo gimi
naičiam “Darbininką” i .... „ .p.. . ... # prisidėjo prie Lietuvos neLietuvą. P-nas Plekavičius 
apžiūrėjo 
spaustuvę ir gėrėjosi jos

I įrengimu. 
Į Taipgi 
. p. Mateušas Norbutas, se- 
jnas “Darbininko” prietelis 
I ir rėmėjas. Atsilankyme 
proga jis atnaujino ketu
rias “Darbininko” prenu
meratas ir paaukojo inter
typo fondui $25.00.

Dėkojame p. Plekavičiėi 
ir p. Norbutui už suteiktą 
stambią paramą.

minėjo Lietuvos ne
priklausomybė

“Darbininko”

nesenąi lankėsi

I

* • »

Sekmadienį, vas. 20 d. 
Liet. Piliečių Klubas savo 
salėje 2:30 vai. p. p. iškil
mingai minėjo Lietuves 
Nepriklausomybės 20 me
tų sukaktį. Programą ati
darė Klubo pirm. p. Ber
notas ir pristatė progra-

i

i
tai Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą.

Keista, atrodė, kad mū
sų raudonieji visą laiką 
garbinę Rusiją, kaip žydai 
savo “Pažadėtąją Žemę” į 
staiga atsigrįžo prie Lie-J 
tuvos ir pradėjo save per- 
sistatyti Lietuvos patrio
tais ir net prisidėjusiais 
prie Lietuvos Nepriklau
somybės atgavimo. Čia 
greičiausiai į mūsiškius 
paveikė Stalino per dažnas 
komunistų 
sienos”.

Kalbėjo

• v

“statymas prie

Kalbėjo komunistų re
daktorius A. Ėirnba, pry- 
čeris B. F. Kubilius, ir so
cialistų redaktorius Mi- 
chelšonas. Kalbos buvo ne-

I

MALDAKNYGES

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 
METAIS VAIDINA

Dramą “Skriaudų Kelių” ir Pjesę “Savanoriai” 
Vasario 27 w. — Gardner, Mass. 2 vai. po pietų 
Vasario 27 d. — Athol, Mass. 7:30 vai. vakare 
Kovo 13 d. — Ansonia, Conn. 2:30 vai. po pietų 
Kovo 13 d. 1
Kovo 20 d.
Kovo 27,ęL-. , , __
Kovo 27 d., — So. Bo'šfon, Mass. 7:30 vai. vakare. 
Balandžio 3 d. — Nonvood, Mass. 2 vai. po pietų. 
"RaKandžio 3 d. — Brockton, Mass. 7:30 vai. vakąre. 
Balandžio 104. r— LowellT Mass. 7:30 vaL vakare.

- Waterbury, Conn. 7:30 vai. vakare.
- Providence, R. 1. 7:30 vai. vakare. 
■^Cambridge, Mass. 3 vai. po pietų.
- So. Bošton, Mass. 7:30 vai. vakai _.

. ..............b

Pabandyk Naujam

MEMORIAUGRAMITE M-

I
i 
Į

IR MŪŠŲ BENDRA-, 
^ONTIEČIAI ‘MINĖJO’ 
Lietuvos nepri

klausomybes ŠVEN
TĘ

Vasario 13 d., tuo pat 
Taiku, kaip Katalikų Fede
racijos skyrius buvo su- 
ruošęs iškilmingą Lietu
vos Nepriklausomybes mi- 
Aejimą Municipal saleje,

*

“Pulkim Ant Kelių”, juodais odos apdarais $2.50 
“Vyrai Broliai” specialė vyrams maldaknygė 

atspausdinta ant šilkinės įpopieros ......... $1.30
„Mahlų Rinkinėlis”, juodais odos apdarais ....$1^0 
“Maldų Rinkinėlis”, juodais audeklo apdarais .75 
“Maldų Rinkinėlis”, baltais celoloido apd...... .90
“Maldaknygė” mažo formato juodais audeklo 

apdarais ..........J......... . .............................
“Jėzau, Pas Mane Ateiki”, specialė mažytė 

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

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

GERA ŽYME

.60

.40 Ž

Kaimietis kaimiečiui ant 
šventoriaus: Tai dabar, 
Jonai, visų beapsitaisv- 
mas! Sakau, kad nebegali 
nei atskirti, kur kaimietis 
ir kur inteligentas?

Jonas: Kaip tai nebega
li? Tik pasidairyk bažny
čioj, įr atskirsi.

—- Kaip tai bažnyčioj at- 
s\ir.:i?

Jonas: Visai paprastai: 
pirmieji vidurio, o pasta
rieji visuomet arčiau duru 
laikosi.

CHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Genį! 
Amerikoniškų — Kinų 

Valgių
Specialūs Pietūs 30c and 35c.'

TOWN cafeteria
338 Broaduay 

SOUTH BOSTONE

NENUSIMINK!
Jeigu bandei be pasekmių vais

tus. tai dabar pabandyk Deksnio 
Galingą Mostj, kuri tūkstančiams 
pagelbėjo nuo reumatizmo, ran
kų. kojų tirpimo ir atšalimo, ne
uralgijos, šalčio, dieglių ir nuo
vargio. Garantuojame pasekmes 
ir grąžiname pinigus. Kaina 75c. 
$1.50 ir $3.00. Dckens Otment 
parsiduoda visur —

DEKEKN’S OINTMENT CO. 
Hartford, Conn.

S



Antradienis, Vasario 22 d., 1938 DARBININKAS 3

Kaunas — Vasario 16 d. 
Valstybės Prezidentas sei
mo posėdyje, sveikina už
sienio lietuvius.

v •

SUNKU SU SAMDININ
KAIS

keliečių gaisrininkai ir 
Ukmergės gaisrininkai, 
gaisras tęsėsi apie pus
ketvirtos valandos.

Gaisras kilo iš neatsar
gumo.

Utena — Nors šiemet ja
vų kainos žemesnės, negu 
pereitais metais, bet sam- • 
diniai algas smarkiai ke
lia. Algų skirtumas toks: 
bernui pereitais metais bu
vo 320 lt. šiemet 380 lt.; 
merginai 190 lt., šiemet 
240; piemuo 80 lt., šiemet i 
120 lt. Be to, duodamas 
visas išlaikymas ir apsi
rengimas.

Be to, ūkininkai nusis
kundžia, kad samdinių 
sunku gauti.

MIRĖ A. A. DEK. KUN.
. PUODŽIŪNAS

Liudvinavas —Sausio 24 
d. liūdna žinia aplėkė Liu
dvinavo parapiją, — stai
ga mirė parap. kleb. dek. 
kun. Puodžiūnas. Iškilmin
gai buvo palaidotas sausio 
27 d.

ŽYDI VYŠNIOS

Burbiškiai, Raseinių aps. 
Esant nesušalusiai žemei 

■l ir labai atšilus orui, sau
sio mėn. 17 d. Burbiškiu i i vienk. gyv. Dalangausko 

VEIVERIUOSE STATYS K. viena vyšnia, auganti 
DIDELĘ MOKYKLĄ Į prie svirno iš visų pusių 

----------- užuovėjoje, pražydo. Apy- 
Marijampolės apskr. s-bė nnkės gyventojai, dėl to- 

Veiverių miestely pavasa- kio ankstyvo vyšnios žy- 
rį pradės statyti 8 kom- dėjimo mano būsiant ank- 
plektų mūrinę pr. mokyk- styVą pavasarį.
Ią, kuri kaštuos 200.000 
Litų. BIJUTIŠKIS

DIDELI GAISRO NUOS
TOLIAI UTENOJ

Kunigystės Jubiliejus
Gruodžio 20 d. 1937 m. 

vietos klebonas kun. J. Za-
Sausio 23 d. 2 vai. nak- bulionis, paminėjo septy- 

ties užsidegė Kuokelio e- nių metų kunigystės jubi- 
lektros stotis ir malūnas, į lieju. Nes 1930 m. gruo- 
Nuostolių padaryta kelias- džio 20 d. Šv. Jono Late- 
dešimt tūkstančių, nes ap- rano bazilikoje Romoje 
degė lokomobilis, kuris buvo įšventintas kunigu, 
turi 240 jėgų, visai sudegė o gruodžio 21 dieną Šv. 
viena dinama, vertės 12 Petro bazilikoje laikė pir- 
000 lt., dalinai apdegė mo- mas mišias. Tą dieną kle- 
toras 150 jėgų. Taip pat bonas atlaikė giedotas'mi- 
spdegė pastatai. i šias. Nemažai žmonių at-

Nelaimės buvo išvengta, silankė į bažnyčią, pasi
tik išleidus garus ir katilo melsti klebono intencijai, 
ir balionų, nes jei jie būtu laike mišių. Taipgi nema- 
sprogę, galėjo užsidegti žas skaitlius žmonių ta in- 
visas miestas. i ten ei ja ėjo prie Šv. Komu-

Gaisro gesinime daly va- niios. Po pamaldų klebo- 
vo Utenos savanorių gaiš- nas gavo daug sveikinimų 
rininkų komanda, Geležin- ir linkėjimų.

i

LIETUVIŲ R. K. FEDERACIJOS NAUJOS 
ANGLIJOS APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS

Įvyks Sekmadienį kovo 27 d., 1 vai. po pietų, šv. Į 
Pranciškaus par. svetainėje, 94 Bradford St., Lavvrcn- 
re, Mass. Šiuomi raginami visi Federacijos skyriai 
prisiųsti savo atstovus į Apskričio suvažiavimą, nes 
šių metų suvažiavimas žada būti įdomus ir svarbus.

Apskričio Valdyba —
Pranciškus Strakauskas, Dvasios Vadas, 
Antanas Zavetskas, Pirmininkas, 
B. Jakutis, Sekretorius.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius d a ik 

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 8avin Hill Avenue, 

DORCHESTER. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadvvay
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS IVO.

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

Tel. So. Boston 1298
Vlce-plrm. — Ona JanklenC,

1428 Colnmbla Rd., S. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Bronė Cūnienė,

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

Fln. RaAt. — Marijona Markonlntė, 
<115 VVashlngton SU Kosllndale, Mase. . 

TeL Parkway 0658-W
Bdlnlnkė — Ona Stanlnllutė,

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

1512 Colnmbla Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — Ona Slanrienė,

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

antru atarnink* Bėnaata.

IV. JONO EV. BL. PAS ALPINĖ 
DRAUGUOS ’ VALDYBA

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

Viee-Pirm. Albinas P. Nevlera,
16 tVinfield St, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Colnmbla Rd., S. Boston, Mass. 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio.
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 492 

E. 7th St, So. Boston, Mare

7:80 vai. vakare, pobažnytinėj sre 
rainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų raštininką

KUN. PRANCIŠKUS JUŠKAITIS, 
Cambridge lietuvių parapijos klebonas, kurio patal
pose įvyksta Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Sei
melis, vasario 22 d. š. m.

nfiigbnte^iTflir^i!' lįi'rm

jSgMtaaa'-iii inaiim

ii KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
į KOLONIJOSE

CAMBRIDGE, MASS.
LIETUVOS NEPR. 20 M. 
SUKAKTIES APVAIKŠ- 

ČIOJIMAS
Vasario 20 d. 11 vai. ry

te buvo laikoma iškilmin
ga suma su asista. Šios
mišios buvo laikomos už I______________________
LANKĖSI “DARBININ

KE”

KALĖDOS
Bijutiškio bažnyčioje šį

met ir Kalėdos buvo gra
žiai švenčiamos. Pirmas1 
Piemenėlių mišios giedo-, 
tos buvo 5:30 ryte per ku
rias patarnavo klebonui1 
klierikas Z. Komaras ir 
mišių tarnautojai; antros j 
mišios be pertraukos. Po 
trumpos pertraukos suma ■ 
giedota. Laike sumos pa
mokslas, po pamokslo kle
bonas visus parapijiečius 
sveikino su Šv. Kalėdomis. 
Per visas mišias parap.' 
choras, vadovystėje varg. , 
J. Sodaičio, gražiai giedo- , 
jo Kalėdines giesmeles. 
Altoriai buvo gražiai pa
puošti eglaitėmis ir kito
kiais pagražinimais tikrai 
Amerikietiškai.

VAIKŲ ŠVENTĖ
Gruodžio 28 d. Nekaltų 

Bernelių dienoje buvo vai
kų šventė, nes toje dieno
je klebonas kas metai vai
kučių intencija atlaike 
giedotas mišias; pasakė 
pamokslą ir suteikė palai
minimą Šv. Sakramentu. 
Taigi toji diena pasidarė 
vaikų metinė šventė. Taip 
ir šįmet tėvai daug vaikų 
privežė į bažnyčią. Po pa
maldų daugelis tėvų dėko
jo klebonui, kad rūpinasi 
jų vaikeliais.

NAUJŲ METŲ SUTIKI
MAS

Gruodžio 21 d. vakare 
Senus Metus palydėti ir 
Naujus sutikti 11:30 buvo 
atlaikyta mišparai su įsta
tymu Šv. Sakramento ir 
Te Deum, kad padėkoti 
Dievui už praeitų metų vi
sas malones ir paprašyti 
palaimos Naujiems Me
tams. Po mišparų ir palai
minimo jau buvo po 12:00. 
Tada klebonas jau sveiki
no su Naujais Metais. Pir- 
miaus taip nebuvo, tik 
kun. J. Zabulionis įvedė 
tokį gražų paprotį ir žmo
nės labai patenkinti. Tai 
parodo jų gausus ėjimas į 
bažnyčią, nes per šiuos 
mišparus anksti prieš Nau 
jus Metus daugiau žmonių 
prieina ir privažiuoja ne
gu paprastame sekmadie
nį, Bijutiškietis.

PER 11 MĖN. PRIAUGO 
213 TCKST. ŽMONIŲ

Kaunas — Per 1937 m.

pirmus 11 mėnesių buvo 
17.855 jungtuvės (1936 -- 
17.906, 1935 — 17.405), gi
mė 51.730 kūdikių (1936— 
55.377, 1935 — 52.513), 
mirė 30.202 asmenys (1936
— 30.277, -935 — 31.378). 
Tuo būdu pernai per 11 
mėn. priaugo 21.528 žmo
nės (1936 — 25.100, 1935
— 21.135). Palyginus su 
praėjusių metų ti; pat mė
nesių vidurkiu, jungtuvės 
padidėjo 1,1 proc., o gimi
mai sumažėjo 4,1 proc., 
mirimai — 2 proc., ir na
tūralinis prieauglis — 6,9 
proc.

ŽIAURUS KERŠTAS 
ŠILAVOTO VALSČIUJ

Sausio 17 d. Prienus su
krėtė skaudus įvykis. Va
žiuodami iš jomarko išsi- 
gėrę Bukotai, Kalveliškių 
kaimo, Šilavoto valsčiaus 
gyventojai, lenkdami to 
pat kaimo gyventoją Alek
są Žiūką, užkliudė jo ro
ges. Pastarasis, kaip kal
bama, seniai nesantaikoje 
gyvenęs su Pr. Labučiu, 
važiavusiu drauge su Bu- 
kotais, išsitraukė braunin
gą ir pradėjo šaudyti. Pa
leido apie 7 šūvius. Labu
tis buvo vietoje nušautas, 
gi Bukotienei nukirstas 
rankos kaulas prie peties. 
Gresia rankos amputavi- 
mas. Byla perduota apy
gardos teismo tardytojui, 
o Žiūkas pasodintas į ka
lėjimą.

Prieš kelis metus gana 
keistai mirė — užsimušė 
Labučio žmona. Ėjo gan
dai, kad ją pats Labutis 
nužudęs, bet*teismas, ne
sant įrodymų, jį išteisino.

600,000 HA DAR REIKI ! 
SKIRSTYTI Į VIENKIE

MIUS

Kaunas — Didesnis kai
mų skirstymas vienkie
miais numatomas Panevė
žio apskr. — 43.766 ha, 
Raseinių — 23.770 ha, 
Šiaulių — 38.622 ha, Ma
žeikių — 49,630 ha, Tau
ragės — 53.399 ha, Kre
tingos — 81.673 ha, Telšių 
— 88,955 ha, Ukmergės — 
57.241 ha, Utenos —46.913 
ha, kitur mažiau. Iš viso

žuvusius karius kovose dėl 
Lietuvos Nepriklausomy
bės, taipgi, kad Dievas lai
kytų savo globoje mūsų 
tėvynę ir apsaugotų jos- 

j laisvę nuo pavojaus. Pa
mokslą iškilmėms pritai-Į 

į kintą pasakė kun. P. Auk
štikalnis. Pamaldose daly
vavo visos kat. dr-jos su 
vėliavomis.

Po pamaldų skaitlinga 
minia susirinko gražiai 
tautinėmis spalvomis iš- 
puošton parapijinės moky
klos svetainėn, kur įvyks 
graži programa. Progra- 

* mą pradėjo klebonas kun. 
P. Juškaitis trumpa kalba. 
Po to mokyklos vaikai, va
dovaujami mokytojų vie
nuolių išpildė dalį progra-; 
mos, kuri susidėjo iš dai
nų, deklamcijų, tautiškų 
šokių, drilių. Vaikučiai sa
vo gražia, taisyklinga lie
tuviška kalba padarė neiš
dildomą - malonų įspūdį. 
Tai nuopelnas Seselių mo- 

,? kytojų.
džiaugėsi Taipgi didysis choras, 

d__..M. Kar- 
pasižadėjo bausko, sudainavo sekan-

I

Pereitą penktadienį 
“Darbininke” lankėsi iš 
Nashua, N. H. LDS 65 kp 
nariai ir nuoširdūs “Dar
bininko” rėmėjai — Simo
nas Ulcickas ir Antanas 
Zapėnas. Juodu per “Dar- į 
bininko” Laivakorčių a- 
gentūrą, susidėję išpirko 
laivakortę Jurgiui Ulcic- 
kui, kuri kviečia į Ameri- I? 
ką paviešėti. Simonas UL 
cickas yra Jurgio Ulcicko 
sūnus, o O. Zapėnas —žer
tas.

Pp. Ulcickas ir Zapėna 
apžiūrėjo “Darbininko 
spaustuvę ir < 
gražiu spaustuvės įrengi- vedamas muz. 
mu. Juodu į 
kiek vėliau prisidėti prie čias dainas^ Tas ne brolis, 
naujos Intertype pirkimo ' 
fondo.
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vendama tokiose sunkiose 
apystovose, vienok išlaikė 
savo kalbą ir tautinę są
monę.

Ketvirtas ir paskutinis 
tos dienos kalbėtojas buvo 
iš Worcester, šv. Kazi
miero par. vikaras kun. 
Krušniauskas, kurs pla
čiai ir vaizdžiai nupiešė, 
pirmą Lietuvos mokyklos 
vaizdą, kur motinos suk
damos ratelį mokino savo 
vaikučius lietuviškai skai
tyti. Tuomi savo pasišven
timu Lietuvos motinos iš
laikė mūsų tautoje katali
kybės ir lietuvybės sąmo
nę, kurią rusų valdžia bu
vo pasirįžusi iš mūs iš
plėšti uždrausdama lietu
viams spaudą. Gerbiamas 
kalbėtojas ragino visus 
tvirtai laikytis tikybos, 
nes tikėjimas yra tvirčiau
sias tautybės pamatas.

Baigiant klebonas kun. 
Juškaitis perskaitė Massa- 
chusetts gubernatoriaus 
Ch. Hurley sveikinimą, tai 
dienai patiektas rezoliuci
jas ir pakvietė publiką su
stoti ir sudainuoti tautos 
himną. Tuomi programa ir 
pasibaigė. S. B-tis.

GARDNER, MASS.

yra dar neišskirstyta vien
kiemiais apie 600.000 ha. 
Iš išskirstytų dar nemaža 
ūkininkų dalis neišsikėlė 
iš savo sodybų.

SUNKUS DARBININKŲ 
BŪVIS BIRŽUOSE

Visos lietuvių katalikų 
kolonijos rengia progra
mas minėti Lietuvos ne
priklausomybės sukaktu
ves. Ir Gardnerio lietuviai 
vasario 27-tą dieną, ant
rą valandą po pietų P. A. 
C. C. C. svetainėje minus 
mūsų brangios tėvynes 
dėidešimt metų sukaktį.

Marianapolio Kolegijos 
vaidintojai suvaidino “Sa
vanorius”, patriotinį vei
kalą ir “Skriaudų Keliu”— 
dramą, kuri vaizduoja 
smuklės baisenybes. Gar
sūs kalbėtojai, Marianapo
lio orchestras ir rinktinis 
choras išpildys programą.

Rengėjai kviečia visus 
tėvynės mylinčius lietu
vius dalyvauti šioje prog
ramoje. Pelnas skiriamas 
Lietuvių Kolegijai.

Rengėjai. 
————————--------  , , J-

Kur Bėga Šešupė, Pjauti 
Linksma ir Oi čiūčia Liū
lia, sudainavo gana šau
niai.

Toliaus seka kalba kur. 
K. Urbonavičiaus, kurs is
torijos šviesoje nupiešė 
pirmąsias Lietuvos kovas 
dėl nepriklausomybės.

Po to kalba kun. P. Auk
štikalnis nupasakoja savo 
įspūdžius pergyventus keli 
metai atgal Lietuvoje.

Trečias iš eilės kalba 
angliškai Cambridge mies
to majoras J. W. Lions, 
vaizdžiai apibudindamas 
istoriniais faktais lietuvių 
tautos priespaudą, perse
kiojimus nuo rusų val
džios, spaudos uždraudimą 
ir kaip lietuvių tauta, gy-
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Biržuose yra du tekstilės 
fabrikėliai, vietos gyven
tojų fabrikais vadinami: 
vienas pačiuose Biržuose, 
vadinasi “Apasčia”, kitas 
— Astrave “Siūlas”.

Tuose fabrikėliuose dar
bininkai už 8 darbo valan 
das gauna vos 2.30 lit., iš
kurių dar kas mėnesį ats-, 
kaito po 2.90 lit. — ligonių 
kasai ir 1 lit. — policijai.! 
Alga išmokama kas savai
tė, taip nustatyta. Tačiau 
praktikoje kas savaitę al
gos neišmoka. Darbininkai 
dėl to turi skursti, badau
ti. Dėl to suprantami ir 
dažni kivirčiai darbininkų 
su darbdaviais, kurie daž
nai baigiasi streikais.

Daugelis darbininkų ne
galėdami pragyventi iš 
gaunamo fabrikėly atlygi
nimo, yra priversti po 8 į- 
tempto darbo valandų dar 
ieškoti privatus darbo. 
Suardo savo sveikatą, 
kreipiasi į gydytoją, kuris 
pareiškia: “Jei tamsta
tiek daug dirbsi, tai jokie 
vaistai tamstos sveikatos 
nepataisys”.

MAŽEIKIUOSE SUDEGĖ 
LINŲ FABRIKAS

Mažeikiuose vakar rytą 
užsidegė linų fabrikas 
“Žempaklin”. Užsidegė iš 
elektros laidų. Nuostoliai 
skaičiuojasi 400.000 litų. 
Mūrui sprogus, sužeisti 3 
darbininkai. Gesinti trūko 
vandens. Fabrikas buvo 
apdraustas.
— Šiauliuose dėl “Lietli- 

no” fabriko gaisro nuken
tėjo aplinkiniai namai. 
Nuostolių apie 500.000 li
tų.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoją paramos.

Visi skelbki lės “Darbininke”.
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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”

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję j tavernas 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!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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ti Ir Viešame Gyvenime Bukim Katalikais!

SUBBSCRIPTION KATES: 
Domestic yearly .........................
Foreign yearly ......................... i.
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2450

$4.05 
$5.0®

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ...............  $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ..........................  $5.00

DARBININKAS
366 Vest Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Ar Klaipėda Artimam 
Pavojuj?

matysi?
j Anaiptol! Ir už skruzdė- 
i lę menkesnis. O kiek tokių 
žmonių yra pasaulyje? Ū- 
gi 2 milijardai (pažiūrėk 
kokia skaitlinė: 2,000,000, 
000!)- O kiek jų buvo nuo 
pasaulio pradžios ir bus 
iki pasaulio galo? Kas su
skaitys?! O ką visi žmo
nės reiškia prieš vieną an
gelą? O ką visi angelai 
prieš Kristų? O čia žmo
gelis, lyžtelėjęs iš kokio 
pantaplinio laikraščio vie
no kito ištvirkėlio vadina-

Drąsus ir sėkmingas Hitlerio pasikėsinimas ant 
Austrijos nepriklausomybės natūraliai sukelia lietu
viuose susirūpinimą, ar Klaipėda yra saugi nuo pana
šaus pasikėsinimo. Nėra nė mažiausios abejonės, kad 
žygis prieš Klaipėdą yra įterptas politinėj vokiečių 
programoje, bet jo Įvykdymas tur būt bus atidėtas 
neapribotam laikui, nes Hitleriui dabar rūpi svarbes
ni uždaviniai, Klaipėdos klausimas, kaipo antrąeilinis 
dalykas, gali kiek palaukti. Svarbiausia vokiečių pro
blema tai likviduoti Danzigo rankovę, kuri atkerta 
nuo jų valstybės stambią ir svarbią dalį — Rytprū
sius. Pirmiau reikia ištraukti tas skaudus pašinas, o 
Klaipėdos reikalai tai tik mažas kashelis užsigarduo- 
ti — taip mano vokiečiai.

Tai nereiškia, kad Klaipėda vokiečiams mažai 
terūpi. Kaip tik priešingai, Klaipėdą jie skaito savo 
valstybės dalimi ir tik laikinai tą nuostolį pakenčia. 
Jau kartą jie buvo bandę nugąsdyti lietuvius, kuomet 
buvo teisiami Klaipėdos sukilėliai. Hitleris buvo su
traukęs daug kariuomenės į Lietuvos pasieni ir gra
sino puolimu, bet lietuviai nenusigando ir sukilėlius 
tinkamai nuteisė. Hitleris čia pamatė, kad Klaipėdos 
be mūšio nepaimsi. Tada jo galvoje natūraliai * kilo 
klausimas: ar išsimoka dėl Klaipėdos sukelti europi
nį karą, kuomet Danzigo koridorius dar nelikviduo
tas ? Aiškus dalykas, kad ne. Klaipėda permažas kąs
nelis tokiam rizikingam dalykui kaip naujas karas. 
Jei jau kariauti ir statyti Vokiečių tautos likimą naų- 
jan pavojun, tai reikia didesnio prizo tokiam rizikin
gam žingsniui. Klaipėda, palyginus su lenkų rankove, 
tai tik menkniekis. Pirmiau reikia Danzigo kraštas 
atsiimti. Kol vokiečių valstybė perskelta, tol jie nega
li daryti stambesnių karo žygių.

Toks sumetimas, be abejo, padiktavo dabartinę 
Hitlerio politiką. Pasiryžta sustiprinti vokiečių pajė
gas susijungiant su Austrija, Pamėginta gąsdinimo 
taktikos. Tai pavyko. Austrija davėsi gąsdinama. Ta
čiau jos klausimas dar toli gražu neišspręstas. Įsigy
toji formalinė Austrijos priklausomybė dar negaran
tuoja, kad jos gyventojų didžiuma bus klusni nazių 
politikai. Teks nemaža panaudoti pastangų, darbo ir 
laiko galutinam šalies sutvarkymui pagal nazių reika
lavimus. Paskui teks apsistoti ties klausimu, ką pir
miau pult, Lenkiją, ar Čekoslovakiją. Iš to gali kilti 
europinis, o gal ir pasaulinis karas, kuriame vokiečiai ! 
vėl gali pralaimėti. Taigi yra mums nemaža vilties, 
kad Klaipėda iš to visko gali saugiai išsisukti. Žino
ma, Hitleris gali iškirst netikėtą siurprizą, bet visa ką 
apsvarsčius, atrodo, kad jam neišsimoka dabar su 
Klaipėda prasidėti. K.

Vargše Logika

(Laiškas iš Austrijos)
Garbė būti kataliku!

Laike Didžiojo Karo 
Munchene įvyko dideli ka
reivių manievrai - mankš- 
tynės. Kada kareiviai pa
sitraukė iš vienos vietos į 
kitą, staiga generolas pa
silenkia ir, pakėlęs nuo 
žemės pamestą rožančių, 
garsiai klausia kareivių: 
“Kas iš kareivių pametė 
rožančių, štai jis, pasiim
kite”. Visi tyli, niekas ne
atsišaukia. Tuomet gene
rolas dar kartą liepia pa.- rao “paskutinio mokslo žo- 
siimti rožančių, nes nie- džio”, — jau, girdi, visus 
kas kitas, kaip tik vienas Kristaus mokslas ir Evan- 
is kareivių, turėjo pames- geli ja vieni niekai, ką am- 
ti, kadangi jis savo ro- žiais Dievo įkvėpti prana- 
žančių turįs ir čia genero- šai sakė, tai vaikų išmįs- 
las ištraukė iš kišeniaus ias> ką Kristaus įsteigta 
savo rožančių ir parodė Bažnvčia mokina, tai gir- 
kareiviams. Tokiu viešu di> kunigų dalykas! r 
generolo pasirodymu buvo; žmogau, žmogau! Kristus
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jį ruošia, negu tikėjimą iš1 
žmonių širdžių išplėšti.

Yra ir Lietuvoj drąsuo
lių, kurie mokės apginti 
savo tikėjimą. Tik apsidai
rykime, — kiek tūkstančių | 
vyrų organizuotai žings
niuoja kas mėnuo prie | 
Dievo Stalo! Kaip smar
kiai “Vyrų Sąjunga”, “Vy
rų Apaštalavimas”, katu U, 
kų inteligentų būriai au
ga. Buvo pamėginta orga
nizuoti šeimynų Komuni- 1 
ją. Vienoj parapijoj vos 4 
vyrai “susipratėliaį” išsi
laikė nėję prie Komunijos; 
ir tai kaž kur pasislėpė, 
lyg tie žvirbliai krūmuose, 
kad niekas jų nesugėdintų.

Giriamasi Rusijos did
vyriai. Tai didvyriai! Po 
300 kasdien ar kas savaitė 
iššaudoma, kad išlaikius 
savo galybę, bet ar ilgai 
taip seksis gintis ir šaudy
ti? Išgirsime gražią dieną, 
kad bolševikų galybė lyg 
toji Babilonijos karaliaus 
Nabuchodonozoro sapnyje 
regėta statula mažo akme
nėlio užgauta į dulkes su
byrėjo. Šimtai ir tūkstan
čiai tokių galybių jau su
byrėjo. Kur dabar jos? 
Vien tik dulkės apdengu
sios saugoja jų vardus na- 
geltusiuose istorijos la
puose.

Bet tąją galybę vadink 
tikrąja galybe, kuri be 
ginklų nugali. “Petrai, dėk 
savo kardą atgal i makš
tis, nes kurie kardu ka
riauja, nuo kardo ir žus, 
sako Kristus, (plg. Mat. 
26, 52). Ir Jis duodasi A- 
lyvų Darželyje suimamas, 
ir štai ant kryžiaus pri
kaltas pradeda viešpatau
ti. Ant Romos imperatorių 
rūmų iškyla kryžius! 
Krikščionių krauju aplais
tytos arenos pavirsta puo
šniomis bažnyčiomis ir juo 
labiau persekiojama, juo 
labiau eina stipryn; toji 
galybė tai yra galybė, nes 
ji dieviška! “Ir pragaro 
vartai jos nenugalės!” 
(Mat. 16, 18).

Mes katalikai turime 
kuo pasididžiuoti ir pasi
girti. Mes turime Kristų, 
prieš kurio išmintį ir E- 
vangeliją visas pasaulis 
lenkiasi. Dar nebuvo tokio 
vado ir nebus, kuris turė
tų tiek draugų, bet sykiu 
ir priešų. Dėl ko taip? Nes 
Jis galingas! Silpnuolis 
nieko neturi. Būtų kvaila 
ir juokinga, jeigu milijo
nai Įniršusių priešų kovo
tų su tuo, kuris nieko ne
gali. O čia nori ar nenori 
su Kristum turi skaitytis. 
Ir didžiausias Kristaus 
priešas, kuris net Jo vardo 
nekenčia, turi Į savo užra- 

, šų knygelę rašyti: “1938 
, metai nuo Kristaus gimi
mo!” Štai tau, kad nori. 
Ir čia neišsisuksi. Bet pa
galiau, kas bus liūdniau
sia. kad visi Kristaus prie
šai turės išgirsti iš Jo lū
pų ir Paskutinio Teismo 
žodžius. Vadinasi Jis vra 
gyvenimo ir mirties Vieš
pats!

Tat nesigėdinkime Kris 
taus, išpąžinkime Jį da
bar., ginkime savo tikėjimą 
žodžių ir darbu, neikime 
kartų su Kristaus prie
šais, nes jis pasakė: “Kas 
ne su. manim, tas prieš 
mane ir kas su manim ne
renka, tas aikyoja” (Mat.

NAIKINAMAS M0- 
grasaa PER™ . 

susilaukime šių raminau-' 
čių žodžių”: Taigi, kas tik 
išpažins mane žmonių aki
vaizdoje, tą ir aš išpažir.- 
siu savo danguje esančio 

j Tėvą akivaizdoje”, (ten 
pat). Dar visi atsimename 
Amerikos lietuvius spor
tininkus, kurie prieš rung- 

1 tynęs akivaizdoje dešim
čių tūkstančiu žiūrovų ne
sidrovėjo gražiai persižeg- 

; noti ir pasimelsti. Tokių 
drąsuolių reikia mūsų lai
kais.

O valstybės gyvenime! 
Ne tik atskiri asmens tu

ri viešai išpažinti savo I 
Viešpatį ir Kūrėją, bet juo 
labiau pačios valstybės. 
Valstybė privalo saugoti 
savo pamatus, gi religija 
yra svarbiausias valsty
bės pamatas. Atimk reli
giją, padėk vietoj jos be
dievybę (ateizmą) ar ma
terializmą, tuojau grius 
autoritetas, ramybė, sugy
venimas, teisybė, nes visi 
tie dalykai turi pradžią 
religijoje ir jąja remiasi.

Jau senovės garsiausi ir 
mokyčiausi vyrai dar prieš 
Kristaus gimimą, pav., 
Platonas, Aristotelis ir 
Ciceronas visą visuomeni
nį ir politini gyvenimą rė- 

I mė amžinais dieviškais į- 
! statymais. O šių laikų 
garsūs valstybiniai vyrai, 
neminint pav. Airijos vado 
de Valeros, kuris visados 
dalyvauja viešose bažny
tinėse procesi jose ir neša 
baldakymą, bet pav. net 
nekatalikas Amerikos pre
zidentas Rooseveltas kai 
pasako viešą kalbą, tai re
tas kunigas taip aiškiai ir 
nuodugniai pabrėš reika
lingumą religijos visuome
niniame gyvenime. Pavyz
dingosios Holandijos ne- 
katalikė karalienė Vilgel- 
mina rugsėjo 21 dieną 
1937 metais taip aiškiai! 
savo kalboje pabrėžė rei
kalą remti visus valsty
bės įstatymus dieviškais 
įstatymais, kad, girdi, vi
sa ramybė ir taika valsty
bėse tik nuo to galutinai 
priklausančios.

Apie nusigyvenusią Tau
tų Sąjungą, su kuria da
bar niekas nebesiskaito, 
kartą girdėjau tokį išsi
reiškimą: “Jeigu Tautų 
atstovai prieš savo posė
džius būtų kalbėję maldą 
į Šventąją Dvasią, nebūtų 

| nustoję savo autoriteto”.
Juk aišku, kaip ant del

no. Jeigu yra pasakyta, 
kad “nėra valdžios, kaip 
tik nuo Dievo... nes ji Die
vo tarnaitė tavo labui” 
(Rom. 13, 1—4), tai kaip 
gali Dievo tarnaitė nepri 
pažinti ar neišpažinti savo 
Kūrėjo ir Įsteigėjo?!

Dėl to valstybės yra 
griežta pareiga duoti vi- 

į sišką ir pilną laisvę tikėji- 
’ mo dalykams. Ne tik ją 
duoti, bet ją ginti, saugo- 

! ti, kad visi piliečiai ne tik 
bažnyčioje, bet ir viešam 
gyvenime galėtų savo ti
kėjimą išpažinti.

Kai kurie sako, būk ti
kėjimas esąs vidaus daly
kas, tat tegul neišeina vie- 

į šumon ir nesirodo valsty
bės gyvenime. Ne.! 

Į vas yra viso žmonijos gy 
12, 30). Ne tik bažnyčioj] vcnjjjio Kūrėjas, už tat Jįs 
hfiVimA Iratalilrni ir'turi rtibna roilra.1 auti ’
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Po didžiojo karo ne tik 
Vokietijoje, bet ir visoj ei
lėj kitų valstybių pasireiš
kė didelis moterų pertek
lius. Jis aiškinamas 2 
svarbiausiais veiksniais: 
viena, per karą daug vyrų 

' žuvo, antra, vos gimusių 
kūdikių berniukų daugiau 
miršta negu mergaičių.

Tačiau dabar Vokietijoj 
pastebimas toks simpto- 
rningas reiškinys:

moterų yra daugiau kaip 
vyrų tik senesnio am
žiaus; jaunesnio amžiaus 
žmonių proporcija keičia
si priešinga kryptimi.

— berniukų yra daugiau 
1 kaip mergaičių. Tas skai- 
, čius susilygina amžiaus 
grupėje nuo 20 iki 30 me
lų, kur 1.000 vyrų tenka 
1.000 moterų. Senesnio 

i amžiaus — daugiau tenka 
moterų, jaunesnio — 1.000 

! žmonių daugiau vyrų.
Vokiečiai moterų pertek
lių stengiasi sumažinti y- 
patingai stropia naujagi

mių priežiūra, 
be to, sudarydami kiek ga
lint tinkamesnes šeimoms 
tarpti sąlygas. Tam tikslui 
numatoma jaunavedžiams 
ir ištekėjusiems visa eilė 
naujų lengvatų. Mergai
tėms ir moterims padidi
namas spec. moterišku 
profesijų tarnautojų skai
čius: mokytojų, gail. se
serų, darželių vedėjų etc. 
Dabartinė vokiečių pažiū
ra moters tikroji paskir
tis — būti gera motina.

• ■ XX.
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padrąsintas rožančiaus 
pametėjas, o šiaip — ne
drįso. Kiek tokių bailių ir 
mes turime Lietuvoje. Ro
dos bažnyčioj dar ir mel- 

; džiasi, žiūrėk, ir žegnojasi, 
vieną - kitą kartą viešai 
prie Dievo Stalo atsiklau
pia. Kaip tik išėjo iš baž
nyčios, rodos, kitas žmo
gus pasidarė. Ne, ir gana!

Kaip būtų gražu, kad vi
si katalikai, kaip tas Vo
kietijos generolas, (o pas 

! mus irgi netrūksta iš ge
nerolų tarpo pavyzdžių’) 

I pasirodytume verti Dievo 
ir Bažnyčios vaikeliai! Ko 
gi drovėtis? Ar gi droviesi 
tarnauti kokiam tautos 
valdovui, ministeriui, pre
zidentui, generolui., o kiek 
kartų mūsų visų Viešpats 
yra garbingesnis, šventes- 
nis ir galingesnis!? Prieš 
JĮ ir Angelai jaučiasi ne
vertos dulkelės. “Šventas, 
Šventas, Šventas, Viešpats 
Galybių Dievas” 
niu sutartiniu 
choru garbina savo Su
tvėrėją. O žmogelis, tas 
žemės vabalėlis, tas apie 
kurį pats Dievas pasakė: 
“Atmink, žmogau, jog 
dulkė esi, ir į dulkę pa
virsi;” (Gen. 3, 19), jis 
vienas gėdisi išpažinti sa
vo Dievą.

Ką sakau! Jis net drįsta 
išsireikšti, girdi: tikėji
mas, tai vaikų ir moterų 
dalykas. O kas Tamsta? 
Ar jau toks didelis, kad 
net Dangaus ir žemės Su
tvėrėjas pasidarė tau per 
menkas. Tas, Kuris mili
jardus žvaigždynų ir sau
lių kartu su žeme vienu 
savo žodžiu sutvėrė... jau 
per menkas?! O, ho! bo! 
Na, tai mielasis pasikelk 
orlaiviu nors 2000 pėdu 
nuo žemės ir pažiūrėk iš 
aukšto, kaip atrodai. Ar

Mažiau melstis ir mažiau politikauti, tai toks, 
anot tautininkų, naujausias moderninės civilizacijos 
reikalavimas. Tauta, kuri mažiau meldžiasi ir mažiau 
politikauja esanti civilizuota, o, žinoma, tokia, kuri 
visai nesimeldžia ir nepolitikuoja, jau pasiekė aukš-

varė šalin šėtoną šiais žo
džiais: Parašyta yra:
“Viešpatį, savo Dievą, 
garbinsi ir jam vienam 
tarnausi (Luk, 4, 8).

Tikrai! šėtonas ir šian
dien, priėmęs įvairiausią 
išvaizdą, kužda į ausi: 
“Dar nenustok kovojęs 
prieš Dievą, nors per tūk
stančius metų dar nė vie
nam nepasisekė JĮ nugalė
ti, bet gal tau pasiseks, 
tik pamėgink. Žiūrėk, kad 
tik kiek jau Jis būtų bu
vęs nugalėtas: prikalėm 
ant kryžiaus, kad tik dar 
didesnį akmenį būtų už- 

! vertę ant grabo angos ir... 
būtų nebeįstengęs atvers
ti. Jo bažnyčią irgi jau 

i vos-vos nenugalėjome, bu
vo laikų, kad jau vos gy
vavo, kad tik dar ištiki
miau būtume pakovoję, 

i jau Jo bažnyčios seniai 
į nebūtų buvusios. Dėl to 
dabar dar pasistengkime, 

j žiūrėk, Rusijoj jau pasise
kė, Ispanijoj gal pasiseks, 

i pamažu ir visas pasaulis 
bus atimtas iš Dievo. Tai 
kam dar JĮ dabar garbinti 
ir viešai išpažinti?!”

Pas mus Lietuvoj irgi 
laisvamaniai spie č i a s i, 
grupuojasi po vieno “se
nio” vadovybe. Ką, girdi, 
su Bažnyčia greitai apsi
dirbsime, kunigus varpi- 
ninčiose iškarsime, nuo 
kapinių kryžius nuvarty- 
sime, laisvamanių gimna
ziją įsteigsime, visą Lietu
vą padarysime bedieviška, 
krosnį lavonams deginti 
(crematorium) įtaisysime. 
Viens, du trys, — ir jau 
su “davatkų dievu” apsi
dirbome. Ne, ne, ir dar 
tūkstančius kartų ne! 
Greičiau tas pečius (kros
nis) bus paties bedieviams 
išdeginti, nes jie patys sau

i

t 
j

nuolati- 
dangišku

į

i
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dos ir duoda progos tautininkams atsigriebti. Prie to, 
čiausio civilizacijos laipsnio. Tai taip išeina, kad Ru- ' logika vis yien žino, kad tautininkų galvosenoj nėra 
sija ir Meksika yra pačioje civilizacijos viršūnėje. Ma- jai vietos. Vargšė logika. O ji taip buvo pamylusi Jie- 
tyt, čia buvo norėta atskleisti sutautininkintos tautos tuviškąjį protą! 
idealas, bet neapsižiūrėta, kur toks nuostabus šūkis 
gali nuvesti.

Tiek to su tauta. Eilinis pilietis, tautininkiškos 
politikos suterorizuotas, gali nesimelsti, nepolitikuoti, 
na, ir iš viso, neprotauti. Protinė tuštuma, tautinin- 
kiško ujimo produktas, tegu ir bus pakaitoma gyve
nimo norma eiliniam pastumdėliui, bet kaip gi su tau
tininkų viršūnėmis? Melstis, jie, žinoma, nesimeldžia, 
tam ir raginimo nereikia, bet kaip gi su politikavi
mu? Čia prieiname keistą dilemą; jei tautos viršūnės 
nepolitikuoja, tai jos palieka tautą be vairo, be vado
vybės, gi jei politikuoją, tai jos necivilizuotos. Ir taip 
blogai, ir šiaip negerai, i

Tačiau logika turi žinoti, kur reikia jai apsistoti, 
nes privedąs tautmi/ikų taisyklę prie nesąmonės, ji 
gali nusikalsti valstybei ir netekti pilietinių teisių. 
Taigi apdairi logika čia susilaiko nuo galdtirtos išva-

Bet ne. Tautininkai turi pašisamdę savo logiką. 
' Ji labai klusni, Lanksti ir naši visokiomis galimybėmis 
ir kombinuotėmis, tarsi miklus kokios šešėlingos ben
drovės advokatas. Jos protavimo eiga šitokia: kadan
gi męs, tautininkai, esame privilegijuota klasė, ir mū
sų smegenys geriau procentuoja, tai tauta už tai turi 
užmokėti pinigais ir — laisve. Bet kadangi mes ne 
tik gudrūs, ir gailįašų'dįngi, tai pasiūlome tautai 
praktišką būdą širdgėlai nuraminti: nesimelsti, vadi
nasi, širdies ir kokios ten sielos neerzinti, ir nepolįti- 
kauti bei bereikalo galvos sau nekvaršinti, nes, anot 
Evangelijos, besirūpindamas vis tiek didesnis neuž
augsi. Priėmusiems mūsų pasiųlymą, bet kokia finan
sinė, religinė ar protinė operacija tai tik vienas maž
možis. Nėjokio skausmo. O kai paskui pridėsime iška
bą, kad tauta jau civilizuota, tai bus viskas tvarki •• 
Ir naudinga, ir malonu. K.

Die

būkime katalikai, bet ir 
už bažnyčios, o ypač ten, 
kur yra pareiga parodyti 
savo tikėjimą. Neužsigin
kime esą katalikai, kad ne
kristu ir ant mūsų šie 
skaudūs Kristaus žodžiai: 
"Kas manęs išsigins žmo-

turi pilną, teisę reikalauti, 
kad visur butų garbina
mas. Pati prigimtis to rei<- 
k alau ja. Koks niekam ne
vertas būtų sūnus ir prie-

I
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. tikęs gatvėje jau jo visai 
nė nesveikintų, nes, girdi, 
tėvas jau ne namie, bet 
ant gatvės.

Kaip sūnus visur yra 
sūnus, taip katalikas vi
sur; namie, ant gatvės, 
bažnyčioj, dirbtuvėje, val
dininko, ministerio ir pre
zidento suole yra katali
kas. Krikšto charakterio 
niekas neišnaikins ir nie
kada nuo žmogaus jis ne
atsitrauks. Net per am
žius krikštas bus vieniems 
amžino džiaugsmo ženk
las, jeigu nesigėdijo, o ki
tiems amžino nusiminimo 
ženklas, jeigu slapstėsi.

Kaip gražu buvo girdėti 
ir laikraščiuose skaityti, 
kai Amerikos ir kitų šalių 
valdžios pačios dalyvavo 
Eucharistiniuose Kongre
suose, juos ruošė ir dabar 

i šiais metais Vengrijos 
valdžia visas pastangas 
deda, kad kuo iškilmin
giausiai suruošus ateinan
čią vasarą Budapešte Eu
charistinį Pasaulinį Kon
gresą, į kurį be abejo su- 

l plauks didžiausios minios 
žmonių iš visų pasaulio 
kraštų.

Išvada: Kiekvienas pi
lietis ir kiekviena valsty
bė turi pareigą išyaąžinti 
savo Viešpatį Dievą visur 
kur tik gali, — privatiš- 
kam ir valstybiniam gyve
nime, to reikalauja pąts 
Dievas ir gimtoji tįisė. 
Gi kovo mėnesiui tą daly
ką Šv. Tėvas skįria ir lai
mina, kaip mėnesinę in
tenciją.

3? Ęružikas, 4
t d 14X0 BULlUo 11 ^1,15* . ,
šintųsi prigimties įstaty - f Nereikia gerbti turtin- 
mams, jeigu savo Tėvą tik .go, užmiršus mokytą Ir 
namie pripažintų, bet susi-j teisų beturtį.
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Tėvų Žemėj Šiandien Šventė...
(P-no k. Čibiro kąiba, pas®- ,vių ir vėlesniais laikąis.
rainoje, vasario 12 d., š. 
minint Lietuvos Nepriklauso
mybės 20 m. sukaktį).

Brangiosios Sesės ir
Broliai Lietuviai!
Lietuvos ląįsvės ir np- - . .

priklausomybės 20 njetu toįimojo Sibiro tyrai pazy- 
sukaktis yra ląbai didelis l;nf,e“' 
įvykis mūsų tautos istori
joje. Tai ką visose gyveni

kyta Dapbininkų prog- į tikrai atjaus tą ųie-
m ’ tą, kai Lietuvą kėlė slap

tieji žodžio šviesos išnešio
tojai — knygnešiai! Jų 
vargu, jų prakaitu Lietu- 

t vos takai, pelkės, tanku
mynai nusėti, jų kaulais

O dar tik prieš 20 metų 
daugelis sūnų prastų gin- 

mo srityse laisvi lietuviai ! klu, bet šventu, didyj^^^i 
pajėgė padarytį pęr 20 sa-,įgintj, ir dąhs jų grįžt; jau 

i nesugrįžo, Vįenį mirė vo
kiečių kulkos parverti, ki
ti nuo bolševiko durklo ar 

tautos len^° kulkosvaidžių. Tėvy
nės aukuruį jie savo kraų- 

kad lį^ųsius 
ledams brolius jm aukotis .nųfceįk- 

---- tų. Garbė už tėvyne mirų-
-S, pradeda pumpuruoti/ 

džiugindama visus ir pati yra kas ųg ją nąii^fei_
- - ' a i Taigi koyos dėl Lietuvos

..į laisvės trųkp ne metus, ne 
vok L^iJgyvybė.'~vL?dveM ***• šimtwėi»s- Ir 
kas priešų buvo suardyta/ ^nkus svetimųjų jųnga.s 
nuslopinta ir užgniaužta. nebajęgs lietuyi.uo.se ug-

■ - 'gniaužti taurines sąmones
sunaikint; laisvės ilge

sio. Lįetuyio, kadaise ridė
jusio nuo jūrų ligį jųrų

varankiško gyvenimo me
tų, nelaisvėje būdami ne
būtų įstengę to sukurti nė 
per šimtmečius. Štai kame 
glūdi kiekvienos L. 
laisvės reikšmė. , . .

Kaip gėlė iš lėto, tik ma- išliejo, 
tomą, pavasario I 
sutirpus, išdygsta iš že
mės, 
džiugindama visus ir pati 
tarytum besidžiaugdama. ■ 
taip ir atgijusioje Liet u-

Bet pavarasiškįems lais
vės vėjams papūtus lietu
viai džiaugsmingai ėmėsi 
atsistatymo darbo. Iš pra

v •

džių išėjo ginti savo šąlįes, sielos _ gelmęse
buvo gyvas laisvės pasiel
gimas, kuris vėliau sųlįep- 

“"Lietuva atgimž. Tačiau isn®> Usįlajsvinj-
kiek kentėta!, |mo troškimu.

Kiekviena šalis turi sa-' Tad D. karo patrankoms 
vo vargų. O mūsų tėvynė, ‘ sugaudus, lietuviai 
mūsų žemė turėjo pąkęjti siminė, I 
ypač sunkią dalią. Lietų- karo 
vos kaįnai kalneliai gynė
ju krauju nųšįakstyti, u- tėvynės ateitį. Buvo pa- 
pių, ežerų vanduo jų kan
čiomis atmieštas, pašven
tintas. Daug kariauta dėl mus, nuteriotus javų lau- 
Lietuvos gerovės, dėl žmo- kus, išsklaidytus žmones 
nių laisvės. ir kitokius karo vargus.

Stūmė laukan priešą įsi- turės būtį atlyginta. Kaio 
brięvėlį barzdotas lietuvis kitos mažos tautos, taip ir 
anoje amžinosios ugnies lietuviai, už paaukotus 
gadynėje, kada rytmečio kariaujantiems galiūnams 
rasos skaistumo vaidilų- žmones ir turtus pareika- 
tės savo pasiaukojimo u g- lavo brangiausio atlygini- 
nimi žiebė tos ugnies ir mo — laisvės. Deją, ir ši- 
Lietuyos berneliams; savo tą teisėtą atpildą Lietuva 
krauju tirpdė priešą lietu- atsiimti galėjo tik su gin-

vėliau — arti kultūros 
dirvonus.

l nenu- 
ir pro raudonas 

gaisrų prošvaistes 
regėjo laimingesnę savo

grindo tikėtis, kad už su
degintus, sugriautus na-

Katalikiškų Draugijų, Kuopų
Ir Veikėjų Dėmesiui!

A. L. R. K- Naujosios Anglijos Seimelis įvyks 
vasario 22 d., 1938 m., Nekalto Pras-idėjimo P. Mari
jos parapijos mokyklos salėje, 432 Windsor St., Cam
bridge, Mass.

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SEIMELIO DUENQTVAKK£

1. Federacijos Apskričio valdyba užims savo vietas 
scenoj;

2. Maldą sukalbės Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonas kun. P. Juškaitis;

3. Rinkimas Rezoliucijų ir Mandatų komisijų. Regis
travimas atstovų;

4. Centratinių organizacijų atstovų sveįkįąimaj;
5. Reterątąs: “Spauda XX amžiaus jeįėjų kovoje” —

skaitys Gerb. Kazimieras čibirąs, redaktorius ir 
žurnalistas iš Lietuvos;

6. Klausimai, aiškinimai ir diskusijos referate pa
keltais klausimais;
Rezoliucijų skaitymas, jų svarstymas ir priėmi
mas;
Referatas: “Mokyklos ir Jaunimo auklėjimas”; 
Skaitys Kųn. Kazimieras J. Urbonavičius, redak
torius Įr žurnalistas;

Diskusijos, aiškinimai, klausimai referate pakel
tais klausimais;

Svarstymai kitų svarbių išeivijos reikalų _-— Tąu.- 
tos Fondas, LDS, Jaunimo, Blaivybės, Katalikų 
Akcijos Svarbieji klausiniai bus syątstomL 

Malda — sukalbės Federacijos Apskričio Dvasios 
Vadas;

7.

8.

9.

10.

11.

12. “Lietuva Tėvynė Mūsų” ir “My ęountry This of

Vietos parapijos chorąs ir atstovai.
Iškilmės prasidės 9:30 vai. ryte Nekalto Prasidė

jimo Panelės švenčiausios bažnyčioje, Windsor St., 
Ganąbridge, Mass.

Seimelio posėdis prasidės 10:30 vąl. ryte, parapi
jos svetainėje. Seimelio dalyviai, vykdami j seimeli 
pasirūpinkite nuo savo organizacijų mandatus su val
dybų parašais. - ' / •'

Naujosios Anglijos Fed. Apskr. Valdyba — 
Kun. P. V. Strakauskas, Dvasios Vadas, 
A. Zavetskas, Pr—— » -

‘ B. Jakutis, RasiA-
• f

A

*du,. brangia savo sūnii gy
vybių kaina.

Kas paslėpta, kokios 
brangenybės glūdi nepri
klausomybėje, kad ji tokiu 
aukų gali išreikalauti? 
Laisvė — tai tpji nuosta
bi vertybė, kuri kiekvieną 
vyrą gali paversti karei
viu ir kiekvieną moterį — 
kankine. Tėvynės laisvė — 
tai tas šventas šūkis, ku
ris atplėšia ūkininką nuo 
arklo, darbininką nuo dar
bo, mokslininką nuo kny
gos, kuris pravirkdina 
vaikus,- dėl ko jie dar ne 
*/yrai, kuris surenka vi
sus prie vienos vėliavos, 
paskui kurią jie žygiuoji 
didvyrio drąsumu ir kan
kinio meile.

Nes žmogui iš žemiškų
jų brangenybių didžiausia 
vra io ir jo tėvynės laisvė 
Amžių ir kraujo reikia, 
norint ią laimėti, meilės-- 
norint ia brandinti, nuola
tos budėti — norint ją au
ginti.

Šitą idealizmą lietuvių 
tąutoje stiprino ir skaid
rino gyvas jos tikėjimas. 
Kai lietuvių buvo pagonių 
— jį įkvėpė amžinoji us
nis su Praamžiumi aukš-j 
tai; kai lietuvis tapo kata
liku — kryžius. Rūpinto
jėlis įkvėpė jį išsilaisvini
mo vėliavą nešti pirmyn 
Ir šiandien religingas lie
tuvis yra ištikimiausias 
tautos darbininkas. Neiš
sižadės ir neparduos ji?] 
savo tėvynės!

Vakąraįs, saulei b,į-- 
dži antis Raupe Karo sode
ly ateina 
Kareivio 
berankiai 
somybės

prie Nežinomo 
kapo raiši, akli, 
mūsų neprikląu- 
kovų didvyriai, 

ateina jie paminėti save 
nepąžinto draugo ir savo 
meilės tėvynės, — ir čia, 
ant aukuro ugnelei švel
niai rusenant, jie gieda 
maldą “Mariją, Marija”... 
Tą pačią maldą, kuri ir 
kautynių frontuose stip
rindavo juos.

Todėl Lietuvos laisvės 
atgavimui įamžinti stato
ma Kaune, mūsų kovų dėl 
nepriklausomybės centre. 
PapąHiklįuė Prisikėlimo 
bažnyčia, kad josios bokš
to dąngaus mėlynėn iškel
tas Kristaus Kryžius ir a- 
teityje mūsų tėvynę lai
mintų, nuolat prisiminda- 
mąs, iš kur jos kovotojai 
s ėmėsi jėgų ir paguodos.

Kryžius taip pat prime
na, kad žmonėms ir tau- 

I hmąs neužtenką vien išori
nės laisves, kąd tikroji lai
svė yrą sielos laisvė, kad 
todėl reikią tyųti laisviems 
ir savo viduje. .Juk ta dva
siu,e ląįsvė mus su Tėvyne 
labiauS.įaū įr riša. Atvykęs 
už jįrių mariu lietuvis, 
rodos, daugiau turi turto 
ir išorinės laisvės, o vis 
dėlto jo dvasia pasigenda 
tėvynės artimo. Pasigen
da jįs šąlies, kur buvo iš
gyventa svajinga jaunąt- 
vė įr patirta gerų šųrdžių 
meilė.

TĮkrąi dąųgę&s mūsų sa
vo šįriįyjė pasąkytųmėm 
su viepu, Lįeįuvos pasiil
gusiu, rąšyt.Oių,:
— Ątimk.it iš manęs tur

tus, nuo burnos gardesnį 
kąsnį nutrąu.kit, skarma
lais mane ąpręnkit, sun
kiausių dąrbų. apkrauki t.
tik leiskit gimtosios ąąlies 
oąnjevyje pasilsėti, maro 
krūtinei duokit lietnviško- 
io Baltijos oro. Driežu kvė
pinamo. nors karta duokit 
truktelti sesučių darželio 
aropaąto... —

tu mano wi, tėvyne.
Šrtlis didvyrių, kur kąpu<w ?n’i; 
4»raži tu savo.,tižaus molyne-.. 
'Brangi, neg daugel vargų patyrei.

DARBININK Ab

Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus.

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA’ “

linu. 1’. Juškaitis — l'irutitiinkes; P. Maukus — I Vice-Plrmiuiu- 
kas; M. Plktalytė — II Vicn-Piijuiuiukas; V. J. Blavackas — Raš
tininkas, 7 Moti St.. IVorcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iidiniukė, 
•> Conimoiinealth Avė., \Vorcester, Mass.: A. Zaveckas ir P. Ma- 
žiukiiajtė — Iždo .Globėjai: J. Buja — Beda k t orius, Muriaiuipolis 
College. Thompson. Conn.

Tėvai džiaugiasi savų 
vaikeliais! Tėvai jais rū
pinasi. Tauta irgi rūpinasi 
savo būsimais piliečiais.

Kaip kiekvienas žmogus, 
taip ir tauta siekia laimės, 
nori sukurti sau ir būsi
moms kartoms geresnį ir 
tobulesnį gyvenimą — 
kiek galima. Žmonės, ku- matyti, kaip tėvas ar me 
rie patys gyvendami ne- tina duoda mažam vaiki 
patyrė laimės, o susieida- degtinės arba vyno ir žii 
mi su įvairiais gyvenimo 
nepasisekimais nusivilda- vaikas, paragavęs, nesus 
vo, privalo stengtis pa- ’’ ~
veikti savo artimuosius ir 

Jis yra vienas iš seniausių lietuvių veikėjų. Jis prieš juos apsaugoti nuo tų pa- 
15 m., vaduojant Klaipėdą, buvo Mažosios Lietuvos čiu klaidu arba blogybių. 
Gelbėjimo Komiteto pirmininkas.

•-4,<

se, krikštynose, laidotuvi 
se, iškilmingesnėse šventi 
se ar šiaip kokia prog< 
daugelio žmonių manomi 

; be svaiginančių gėrim 
į apseiti visai neįmanoma.

Čia dalyvauja taip pat i 
i vaikai, kurių nekartą ne 
aplenkiama. Dažnai tenk;

I

ri su pasigerėjimu, k<

laukia. Sako: “ot bus prc 
tingas vyras; supraųt 
kas gardu!” Jau pats va 
kų buvimas girtaujanti 
draugystėje yra jiems la 
bai kenksmingas. Jie. m< 
tvdami girtuoklių negraž

Viena didžiausių žmoni'! 
gvvenime nelaimiu, tai 
girtuokliavimas. Kiek iis 
padaro žalos pačiam gir- elgesį, girdėdami šlykščia 
tuokliui, jo šeimai ir pa- kalbas ir barnius, nejučic 

Brooklyno tautininkų-li- į Tas pats Brooklyno tau- galiau visai visuomenei! mis visu tuo užsikreči; 
beralų organas įvairiais t i ninku - liberalų laikraš- Kova su išsiplatinusiu gir- Boto, reikią nepamiršt 
suktais būdais nori įrodyti 
savo skaitytojams, kad 
Lietuvoje tautinio kų-libe- 
ralų valdžia katalikų ne- __ ___  . .
persekioja. Štai įtalpinus riuo turėsiąs būti Latvijos kus ir jaunimą blaiviai i; 
žinias apie prez. Smetonos arkivyskupas. Toliau rašo, auklėti.
“malonę” politiniams kali- kad dėl tų žinių “Lietuvos 
niams ir apie konstituci- < 
jos priėmimą tarp kitko net “pasiuntus pas Popie- plieną, kol karštas. Jeigu 

su-
ir 

kartos, nuo vaikų, iš pri-
Kad Vatikano sferose augančiojo jaunimo gali- 

‘ i Pabaltijo ma viską padaryti, tik rei- 
pareiškė, kad kraštams kardinolą, ir kad kia norėti jį išauklėti. Pa

vyzdys yra galingas. Vai
kai, 1

Kibirkštys
• 9

tis įtalpino žinią, neva iš tavimu yra nemažai sun- kad kiekvienas vaikas j 
Rygos, kad Popiežius Pi 
jus XI skiriąs Pabaltijo 
valstybėms kardinolą, ku

į. ki. Viena iš geriausių ko- ra žingeidus; jis daug pž 
vos priemonių, kuri gali stebi, viskuo domaujas 
duoti gerų pasėkų, tai vai

v
stengiasi pakartoti vis 
tai ką mato.

Kiekvienas jaunuolis tž 
puikiausia dirva, ku 
kiekvienas blogumas a 
geidimas gali greitai pr 
gyti. Pę pirmo juėginim 
atsiranda nęras ©akartot 
o pąkąrtpjus kelis kartų: 
sunku pamesti — tamp 
įpročiu.

Tėvai, kuriems rūpi va 
_____ o___ _  __ kų sveikątą ių gerovė, tui 
kai, "tai didžiausFas tėvų rūpintis vaikų blaivybė 
džiaugsmas ir šviesesnės , išsaugojimu. Juos prid.er 
ateities viltis. Ne viena ’"1X1 ~
motina, girtuoklio vvro 
skriaudžiama, pasiguodžia 
savo vaikeliais, tikėdama - I 
si iš jų susilaukti ateityje ’ 
užtarimo ir paramos.

, Tėvai nori, kad jų vai
kai būtų geri ir dori, kad 
juos žmonės mylėtų, kad 

Lietuvos katalikai ir ka- jie patys turėtų geresni 
dr 

ramią senatvę;
bet nežino, kad vaikų ge-

auklėti.
■Teisingai pasakyta, lenk 

dvasiškija protestuoja” ir medį, kol jaunas, kalk *1 u ; -r^ _ • • _ » __12_' 1 1__ T-f_______
lašo: “Žymus katalikų va- žiu delegaciją, kurią 
das Lietuvos seimo (?’) darą vyskupai Reinys 
narys pralotas Laukaitis. Paltarokas”, 
kalbėdamas Seime nauji,- 
sios kontsitucijos svarsty- kalbama skirti 
mo metu, į 
naujoji konstitucija nėra, tokiu kardinolu gali būti 
pavojinga Lietuvos kataii- paskirtas Rygos Arkivys- 
kams, nepersekioja ir ne- kūpąs Springovičius, tai 
varžo tikybos ir Bažr.y-
x • 9 9cios .

To laikraščio redakcija 
nepaduoda iš kokių šalti
nių ji gavo praloto Lau
kaičio kalbą. Bet jeigu jis 
ir būtų panašiai kalbėjęs 
tai dar nereiškia, kad jis 
tokią konstituciją užgyrė; 
taip pat nereiškia, kad 
Lietuvoje katalikai nęra 
persekiojami. Supranta
ma, kad konstitucija ka
talikų nepersekioja, taip 
kaip ir sovietų Rusijos 
konstitucija tikinčiųjų ne
persekioja, bet valdžia ir 
jos remiamos organizaci
jos katalikus persekioja ir 
varžo.

i

Tautininkų-liberaĮų laik
raštis negali užginčyti,; 
kad V. D. Universitete Te- centas”.

______ L- ‘ "
kulteto skyrius nėra pa- daugiau teisių, negu 8Q 
naikintas suktomis tauti- i procentas Lietuvoje. Lat- 
ninkų - liberalų valdžios ^jps valdžia parodė daug 
priemonėmis; kad Ateiti-, J . . Ū d 7
ninkai ir moksleiviai lauk Į santykiams su Vatikanu, 
varomi iš gimnazijų dėlto.! Latvijoje laisvai dirba ir 
kad jįe ateitininkai; lęaųį KątafcikūTeologijos fakiilr 
kapelionai atleidžiami ųuoi^^3- Vadinasi, Latvijoje 
pareigų dėlto, kad jie re- mažuma katalikų gyven
imą Ateitininkus; kąd ka- turi laisvę dirbti Ka
talikų vadus atleidžia nuo talikiškoje Akcijoje,

blaivinimo darbas bus 
pradėtas nuo jaunosios

1 r

mokyti nevien žodžiu bf 
ir pavyzdžių. Juo organu 
mas jaunesnis, juę ąlkohę 
lis stipriau veikia ir paii< 
ka didesnes pasekmes. A 
koholikaį vaįkąi ųžaug 
tampa pastumdėliai, nieį 
žais, mušeikomis ir elgi 
tomis.

Niekas turbūt, taip n* 
griauna šeimos gyvenime 
pamątų kaip girtavimai 
Jis paverčia šeimos gyve 
nimą tikru pragaru. Kie 
nekalta moteris turi iškei 
tėti turėdama girtuok 
vyrą, kiek maži vaįkučia 
pribadauja, prišąla ir pri 
verkią, kai jų tėvas begij 
taudąmąs paskutinius p 
nigus prageria. Dar liū.c 
nįąu atrodę šeimoje, ku 
motiną girtaują- Tokių ti 
vų vąikai ne tik netųi 
tinkamo auklėjimo, bet j 
ra stumiami dar į baisesn 

' Vienas didžiausių gero girtuoklystės pražūtį, ne 
auklėjimo trūkumų, yra gu patys tėvai. Ar yra ta 
blaivaus auklėjimo stoka, da ko stebėtis, kad žmc 
Dėl to vėliau tenka nuken- £us vąkare negali eitų gal 
t,ėti ne tik vaikui, bet ir yėrnis, kad tiek vagyščių 
tėvams, šeimai ir visuo- tr žmogžudyščių.

i menei. Nors nė viena mo- Į O Juo daugiau bus toki 
tina nenori, kad jos sūnus, nelaiąųngų šeįmų visuc 
būtų girtuoklis, nemoko ir menėje, juo blogesnė padi 
neverčia jo girtauti, daž
nai vaikui dar negimus, 
jau jis pratinamas prie al
koholio. Gydytojai sako, 
kad ypatingai žalingas y- 
rą nėščios motinos gėri
mas, nors ir mažame ki>

I kyje. Yra tėvų, maža to, 
kad patys gerdami palie
ka ne tik saviems vaikų 
vaikams alkoholio Įtaką, 
bet jau nuo pat mažens 
verčia vaikus gerti degti
nę.

Nežinau kodėl, bet kiek-

toki žinia tilpo ir “Darbi
ninke”, vasario 15 d. š. m. 
laidoje. Bet kad “Lietuvos; 
dvasiškija protestuoja” ir 
net “pasiuntė delegaciją“, 
tai greičiausia, kad toji 
žinia ar tik nebus sukurta 
Brooklyne tautininkų-libe- 
ralų redakcijoje.•p “ •
talikiška išeivija jokio gyvenimą ir tėvams už 
protesto nekelia ir negali tikrintų 
kelti dėl skiriamo Kardi 
nolo, bet tik gali apgailės- rūmas priklauso nuo tėvų 
tauti, kad Lietuvos vai- gerumo, 
džia užkerta galimybę lie- ju išauklėjimo, 
tuviams turėti savo lietu
vį Kardinolą.

Brooklyno tautininkų-li- 
beralų laikraštis toliau 
.aso: “Latvijoje tėra vos 
10 proe^Htų gyventojų ka
talikų, o Lietuvoje 80 pro- 

________________ Taigi, 10 procen- 
clogijos - Filosofijos fa- tas katalikų Latvijoje turi

ir nuo tinkamo • v

v •

Svarbiausia ir atsako • 
mingiausia valko auklėto
ja yra motina. Su ja«vai- 

i kas daugiausia laiko Dra- 
leidžia; ji parodo jam dau
giausia meilės ir nuošir- 

į.dumo. Ji gali išauklėti sa
vo vaiką taip, kaip nori, ir 
duoti jam gerą gyveninio 
pagrindą.

I *—

i geros valios sutvarkyti

kapelionai atleidžiami nųoi^^*3- Vadinasi, Latvijoje

bet ir vėmis, kad tiek vagysčių I • v v « w '
O juo daugiau bus toki

vąlstybinių darbu dėlto, 
kad jie dirbą katalikiško
je akcijoje;* kad su Išv. 
.Sostu — Vatikanu dar ir 
dabar neturi santykių.

Ponai tautininkų - libe
ralų laikraščio redaktoriai
visas žinias apie katalikų

« • • • _ • __ - v ______ _ •persekiojimą ir varžymą 
slepia nuo savo skaityto
jų. Mes labai abejojime, 
kad to laikraščio visi skai
tytojai būtų tai© akli, kad 
nematytu ir nežinotų kas 
dedasi Lietuvoje.

I

Lietuvoje toji laisvė kata
likams atimta, štai dėlkb 

z Lietuva negali susilaukti 
lietuvio Kardinolo. Rodos, 
ir siauras tautininkų -‘Mr. 
beralu protelis turėtų su
prasti, kad Lietuvos tau
tininku - liberalų valdžia 
atimdama teisės laisvai; 
dirbti Katalikiškoje Akci
joje, nešudarydama gerų 
santykiu~ su Vatikąnų 
skriaudžia ne tik katali
kus, bet ir Lietuvą, ją že- 
nūna civilizuoto pągaulioi 
akyse • ’ ' , - \

i
I

i

tis bus visuomenės ir tau 
tos, nes ąr nuo šeim 
gerpvės pareina tautos g( 
rovė.

Tąd J^yięnos motiUQ! 
ir kiekvieno tėvo pirmoj 
pareigą yrą budėti ^av 
šeimos bWvybės sargybe 
ie. ^ąugokūne ne tik sav 
sūnus, bet ir dukreles, nu 
nąt jųf mažens, kad ųeįpų! 
ų į girtybės bedugnę.z 2_ _ _
Veiklioje ir stiprioje jat

i x

vieną iškilmingesnę gyve-; aystėje yra įrašyta ilff l 
aimo dieną, kaip vestuvė- Vlaiminga senatve.

lietuyi.uo.se
%25c4%2584timk.it
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KOLONIJOSE

Antradienis, Vasario 22 d.s 1938

Patikit Jūsų Pardavėją Pusiaukėly
LAWRENCE, MASS.

IŠKILMĖS
Lietuvos 20-ties met 

Nepriklausomybės sukak
tis šiais metais paminėta 
nepaprastai įspūdingai. 
Sekmadienį, vasario 13 d. 
mūsų klebonas, kun. P. M. 
Juras, 9:30 vai. r. atlaikė 
iškilmingas šv. mišias už 
žiuvusius dėl Lietuvos Ne
priklausomybės. Ragino 
žmones melstis, kad Visa
galis Dievas saugotų Lie
tuvą nuo priešų. Beveik 
Visi žmonės ėjo prie Ko
munijos.

t PRAKALBOS j

Tą pačią dieną vakare, 
6-tą vai. Šv. Pranciškaus 
parapijos svetainėje, įvy
ko prakalbos. Pasakė pat- 
r i jotines kalbas kunige j: 
J. Vaitekūnas ir J. Švagž
dys, p. Kazimieras Čibiras 
ir vietinis klebonas, kun. 
P. M. Juras. Žmonės netil
po į svetainę. Buvo priva
žiavusių iš apylinkių sve
čių, kurių tarpe buvo ku
nigas J. Petrauskas, kur. 
Baltrušiūnas, “Darbinin
ko” administratorius, A. 
Peldžius ir kt.

klausomybės sukaktį Lavr- 
rence Katalikų organizuo
toji visuomenė reiškia pa
sitikėjimą Jūsų Ekscelen
cijos išmintimi kuogrei- 
čiausiai sunormuoti santy
kius Lietuvos Valstybės 
su Vatikanu.

- ’■ •

Seimo Rūmai,
Kaunas,

Lithuania
Minėdami Nepriklauso

mybės šventę Lawrence 
organizuotoji Katalikų vi
suomenė pageidauja, kad 
Lietuvos Vyriausybė su
tvarkytų santykius su 
Bažnyčia.

Po kablegramomis pasi
rašė šv. Pranciškaus pa
rapijos klebonas, kun. P. 
M. Juras ir 
skyriaus pirmininkas K. 
Vencius.

• v

Federacijos

I
\

TEATRAS
Iškilmių proga, ponui K. 

Čibirui vadovaujant, su
vaidintas patrijotinis vei 
kalas, “Vakarinė Dain 
Vaidinimu visi buvo 
tenkinti.

a”, 
na-

RADIO BANGOMIS
Mūsų parapijos lietuviai 

Katalikai nepasitenkino 
bažnytinėmis iškilmėmis 
ir svetainėje parengimais, 
vasario 16 dieną radio 
bangomis iš Lawrence'o 

■ radio stoties WLAW, kun. 
P. M. Juras ir žurnalistas, 

iK. Čibiras pasaikė patri- 
jotines kalbas, o vyrų ra
dio grupė, vadovaujant 
muzikui Povilui Sakui. 
paikiai sudainavo apie de
šimts lietuviškų dainų. A- 
merikos laikraščiai labai 

j gražiai aprašė Lawrence’o 
! Lietuvių Katalikų akcija.

Aušrelė.

KONCERTAS
Vakaro programą ap

vainikavo Šv. Pranciškaus 
vado- 

Sa- 
lie-

GREENFIELD. MASS.

parapijos choras, 
vaujant muz. Povilui 
kui. Sudainavo keletą 
tuviškų dainų.

_________________ Ba
liai; paskiau primena Pa
rapijinės dr-jos įsikūrfmą, 
visus sunkumus, kuriuos 
dr-ja turėjo patirti ir per
leisti, mini visus paeiliui 
Škotijoje gyvenusius lietu
vius kunigus ir t.t.) f) Už
sienio Lietuviams Remti 
dr-jos įgaliotinio, stud. p. 
A. Vasiliausko kalba, ir jo 
paties žodžiais patiektas 
sveikinimas nuo Užsienio 
Lietuviams Remti dr- jos 
pirmininko, p. R. Skipičio 
Kaune, g) Sąjungos (Šv. 
Juozapo Katalikų Darbi
ninkų) Centro pirminin
ko, p. P. Juozapavičiaus,
h) p. M. Lebedienės, j) 
Parapijinės dr-jos Centro 
pirmininko, p. J. Žylos, ir
i) P-lės J. Sarafinaitės 
nuo visų Škotijos lietuvių 
chorų ir jų vedėjų pareik
štas sveikinimas. Visų 
kalbėtojų kalbos, dėlei di
delės laiko stokos, tiesa, 
buvo trumpos, bet nuose
klios ir stipriai surištos su 
Parapijine dr-ja ir jos ju
biliejumi; o) Bendro Blai
vybės dr-jos choro dainos, 
p-lei J. Sarafinaitei diri
guojant, o jos seselei Ale
nai akompanuojant.

P-nai J. Žitkus iš Gir- 
van, Škotijoje, taip dide
liai Blaivybės dr-jos cho
ro dainomis susižavėjo, 
kad per choro vedėją p-ię 
J. Sarafinaitę, — pats as
meniniai chorui už dainas, 
paaukavo 1 svarą sterlin
gų. Choras ir jo vedėja, 
nuoširdžiai ja muž tai dė
koja !

Reikia dar priminti, kad 
šiam jubiliejiniam ban- 
kietui, daugelis Škotijos 
lietuvių biznierių, įvairių 
valgomų produktų, nema
žai paaukavo, o daugelis 
kitų žymių lietuvių asme-) 
nybių, suteikė stambesnių 
piniginių aukų. Už tai šie 
abeji laike bankieto buvo 
susodinti už garbės stalo!

Parapijinės dr-jos Cen
tro pirmininkas ir visa 
valdyba, bei jubiliejaus 
r uošimo komitetas, labai 
nuoširdžiai atsiprašo tuos 
visus gerb. savo tautiečius 
lietuvius, ypatingai iš ki
tus atvykusius, kurie nę 
turėdami iš anksto įsigiję 
bilietų, dėlei didelės vietos 
stokos, negalėjo svetainėn 
įeiti, ir turėjo grįžti na
mon.

Galop Parapijinės dr-jos 
Centro pirmininkas, p. J. 
Žyla, visa valdyba ir pati 
dr-ja visiems garbės sve
čiams, gerb. biznieriams, 
stambesnių piniginių aukų 
davėjams gerb. šeiminin
kėms (už milžinišką jų 
darbą ir nuovargį!), vi
siems tvarkdariams ir sar
gams, dainininkams ir gie
smininkams, visiems įvai
riai prisidėjusiems, patar
navusiems, — visiems taip 
begaliniai daug dirbu
siems, ir visiems (gerb. 
publikai), dar skaitlingiau 
už viską, jubiliejaus ban
kietan apsilankiusiems, — 
visiems be skirtumo nuo
širdžiausiai dėkoja!

Parapijinės Škotijos Lie
tuvių šv. Kazimiero dr-jos 
Centro pirmininko įgalio
tasis raporteris,

J. Butkevičius.

bankietą, iš įvairių Škoti
jos vietų, ypatingai iš pa
ties didžiulio Glasgow’o 
miesto, apsilankė tokia di
delė daugybė, kad ir du 
kartus didesnė svetainė,— 
visvien visų nebebūtų ga
lėjusi, ypatingai prie sta
lų sutalpinti. Tiek žmonių^ 
toji svetainė dar nuo savo 
pastatymo, — niekuomet 
nėra mačiusi! Tai patvir- 

'tino ir patsai jos šeiminin
kas, — Šv. Luko parapijos 
klebonas.

Tarpe daugybės papras
tų žmonių, — bankietąn 
malonėjo apsilankyti šeši 
škotų katalikų kunigai, 
būtent: Šv. Luko parapi
jos klebonas kun. Nolan ir 
vikarai: kun. Regan ir 
kun. Toy; Šv. Jono parapi
jos klebonas kun. McSpar
ran ir vikarai: kun. O’Do- 
nnell ir kun. O’Leary; 
Škotijos lietuvių klebonas, 
kun. J. Gutauskas buvo 
septintas; gi pasauliečių, 
— Lietuvių Garbės konsu
las Glasgow’e, — advoka
tas Mr. Alexander MacRe- 
gor, škotų katalikų savait
raščio “The Glasgow Ob- 
cerver”, specijalis kores
pondentas ir fotografas 
Mr. T. O’Brien, ir privati
nis fotografas, kuris kar
tais fotografuoja ir škotų 
dienraščiui “The Bulletin”, 
Mr. W. Berry, kurie ke
liais atvejais visus jubilie
jinio bankieto dalyvius, 
bendrai didžiulėje salėje 
fotografavo, kaikurios tų 
(fotografijų ir šios kores
pondencijos kopija, išver
tus ją į anglų kalbą, bus 
išspausdinta škotų katali
kų Glasgow’e išeinančiame 
laikrašty, “The Glasgow 
Observer”. Apie šio jubi
liejaus ruošimą, minima
me laikrašty jau ankščiau 
muvo rašyta. Bankietan 
taipogi apsilankė ir di
džiausias Škotijos lietuvių 
biznierius — pramoninin
kas, p. P. Bancevičius su 
žmona ir švogerka, dauge
lis kitų Škotijos lietuviu 
nramonininkų ir biznierių, 
ir šiaip visos žymesnės 
Škotijos lietuvių asmeny
bės.

Kadangi bankieto prog- 
_ ________ I rama, buvo labai ilga ir į-

Komitetas A. Dedynas, rapijinė dr-ja, šventė 40 vairi, tat ją galima pami- 
Stepunkevičius ir metų nuo savo (Parapiji- pėti tik sekančia tvarka: 

.), . įsisteigimo 1)_ Bankieto iškilmingi 
— galima sakyti, pietūs kun. J. Gutauskui 

___, ____kūrėją Juozą auksinį jubiliejų (nes iha- vadovaujant, prasidėjo 
kurią Miškinį ir įteikė gyvų gė- žai ko prie auksinio jubi- trumpa malda; 2) Blaivy-

Patvirtinkit Jo Gerą Sprendimą
Užsisakydami

PICKMCK
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Taipgi galima gauti 12 ancų buteliuose ir 
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bėjo maldas. Laidotuvėse; 
Didžiai dėkoja visiems patarnavo graborius Kaz- 

prelegen- lauskas. Rap.
savo: -------------

vės. j pasiųstas muzikas.
Toliau kalbėjo “Darbi- ■ picini aavm'a t 

ninko” redaktorius p. Ant. kalbėtojams, 
Kneižys, kuris džiaugėsi tams, kurie teikėsi 
tokiu skaitlingu lietuvių kalbomis, suteikti mums 
atsilankymu, o ypač jau- tokius gražius linkėjimus, i 
nimu, į šią reikšmingą Tariam padėkos žodį pc- 
mūsų tautos ir organizaci- nams Vaičiuliams už pa- Parapijinės Lietuvių Šv. 
jos šventę. aukotus maistą produktus Kazimiero Dr-jos škotijo-

Adv. Lucija Jakimavi- ir už didelį pasidarbavi- “ ’
čiutė, savo įžanginėj kai- mą šv. Onos D-jai už gra- 
boj, palietė lietuvių vieniu- žias gėles ir už rūpestin
gumą ir jų siekius atei- gą Jūsų darbą, 
ties gyvenime.

Toliau sekė organizaci- lio chorui ir p. Stačiokui katalikams, ypatingai vi
jų sveikinimai: Šv. Kaži- už taip malonias lietuvis- siems Lietuvių Šv. Kazi
miero D-jos įgaliotinis A- kas dainas, kuriomis dau- miero parapijinės dr-jos 
domas Kazlauskas, S. L. gei kas buvo sužavėtas, o Škotijoje, nariams ir na- 
A. 297 kuopos įgaliotinis taip pat ir Gardnerio jau- rems, — tai tikrai buvo is- 
Jonas Vaitkus įteikdamas nuoliams ir jaunuolėms už torine diena, kuri niekuo- 
dovaną S. Š. V. J. D-jai suvaidintas komedijėles, met nė vienam nebeišdils 
(Kryžių). P-nios B. Jone- kuriomis buvo užsikrėtę iš atminties! Mat tą dieną, 
liūnienė ir M. Vaičiulienė i juoku visi svečiai. Lietuvių šv. Kazimiero pa
sveikino Šv. Onos D-jos 1__ 
vardu. Dar LDS 113 kuo- Alek.
pos vardu sveikino Jonas Jonas Gignius 14 vasario r.ės dr-jos) 
Vaičiulis.

Vėliau pagal programą nizacijos 
sekė meninė dalis, ] 
išpildė atvykęs choras iš lių bukietą, nes jis jau yra liejaus ir betrūksta). Toji 
Atholio, vargonin i n k u i palaužtas sveikatoje, ir šventė 
Stačiokui vadovaujant. I kartu dalyvauti negalėjo.

Marė Dailidinaitė pade
klamavo eilėraštį ‘Birutė’.

Dar kalbėjo neperse
niausiai iš Lietuvos atvy
kęs Ant. Tamulis.

Vėliau S. Š. V. J. D-jos 
kūrėjai Alb. Tamulis, O. 
Aguonis, Pranas Aguonis 
ir Jonas Jasionis tarė po 
keletą žodžių iš pirmųjų 
kūrimosi dienų, kaip sun
kiai viskas vystėsi ir kiek 
daug teko pasišvęsti.

Atvykęs iš Gardner jau
nimo būrelis pavaizdavo 
porą veikaliukų kurie pui
kiai jiems pasisekė. Vėliau 
dar buvo išpildytos kelios 
dainelės ir minėjimas bai
gėsi Lietuvos himnu.

Šios šventės, bei minėji
mo ruošimo komitetą su
darė Andrius Dedynas, A- 
leksandras Stepunkevičius 
ir Jonas Gignius širdingai 
visiems į jį atsilankiu
siems, dėkoja. Ypatingai 
artimą padėkos žodį taria 
“Darbininko” redaktorius 
p. Ant Kneižiui už spau
doje apgarsintą mūsų 
šventę ir radio bangoms

GLASGOW, ŠKOTIJA

je, 40 metų jubiliejaus 
šventė ir bankietasI Kaip buvom pranešę mū

sų oficiaze “Darbininke” 
į 13 vasario įvyko Lietuvos 
nepriklausomybės 20 met. 
ir S. Š. V. J. D-jos 25 met. 
jubiliejaus paminėjimas, 

j kuris praėjo su didžiausiu 
pasisekimu, entuziastiška 
nuotaika bei dvasios paki- 

i limu.
i Nors oras buvo nepalan 
kus, tačiau svečių prisirin 

•'/ko pilna “K. of C.” svetai 
nė iš daugelių apylinkių.

Šventės paminėjimą ati
darė S. Š. V. J. D-jos pir- 

! mininkas Andrius Dėdy- 
(nas, pakviesdamas svečią 
kun. Pijų Juraitį sukalbė
ti maldą ir tartį keletą žo
džių.

Greenfield Šv. Trejybės 
bažnyčios vikaras J. Te-

REZOLIUCIJOS
Vakaro vedėjas, klebo

nas, kun. P. M. Juras, per
skaitė rezoliucijas. Tos re
zoliucijos kablegramon i s 
į;.siųstos Lietuvos Epis
kopatui, Prezidentui ir 
Seimo nariams. Štai teks
tai:
J. E. Arkivyskupui
Skvireckui,
Kaunas, Lithuania

Jūsų Ekscelenciją, 
me užtikrinti, kad 
rence Lietuviai Katalikai 

. nepaliausime melstis ir.
darbuotis, kol mūsų Tėvy-j rcuseur sveikino lietuvius, 
nė netaps ištikima Bažnv- linkėdamas visokiosios pa- v. i -i .• • ’ 'loimnc iii ervvOTlimA

non- 
Law-

I

•

Sekmadienį, 6 d. vasa- 
j Taip pat dėkojame Atho- rio, Škotijos lietuviams

sveikino pirmąjį tos orga- šventę
y • jsisteigimn 1) Bankieto iškilmingi

laimos jų gyvenime. Mies
to (selectman) Cliford J. 
Akey savo ka 1 b o j e, 
linkėjo Amerikos lietu
viams ir toliau dirbti savo 
užsibrėžtuose tikslu o s e

čios dukterimi.
Prezidentui,

Kaunas, 
Lithuania.

Iškilmingai minėdami
dvidešimties metų Nepri- siekiant savo tautai gero-
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arba jubiliejus, 
prasidėjo iškilmingomis 
Šv. Luko parapijos, škotų 
katalikų bažnyčioje, lietu
vių pamaldomis, į kurias 
ne tik vietinių tikinčiųjų 
(katalikų žmonių, bet ir iš 
kitų įvairių Provincijos 
vietų, (kaikurie ir gana iš 
toli), kur kas daugiau, ne- 

visais kartais, 
buvo apsilankę. Laike pa-
r—J-— v L“’-------- ’

klebonas, pasakė
Joną Glavicką, I gražų, pritaikintą tam ju- 

o cho-

Komitetas — 
Andrius Dedynas, 
Alek. Stepunkevičius, 
Jonas Gignius.

NASHUA, N. H.

• • ♦

834 MASS AVĖ.
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Hig 1920

• ♦ ♦

108 Dorchester Avė- 
So. Boston, Mass. 

Tel. 1830 SOUth Boston.
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Kaip jau buvo rašyta, 
kad sausio 14 d. patiko gu kitais 
nelaimę Tarnas Dragūnas, 
gyv. So. Bostone, ir mirė, maldų kun. J. Gutauskas, 
kadangi velionis turėjo — Škotijos lietuvių para- 
pusbrolį šioje kolonijoje, ’ pi jos 
būtent, __
gyv. 7y2 Worcester St., taiibiliejui pamokslą, o uuu- 
jo kūnas buvo čia atvežtas' ras, p-lės J. Sarafinaitės 
ir palaidotas iškilmingai 
su šv. mišiomis iš Šv. Ka
zimiero lietuvių par. baž
nyčios. Kun. dr. A. Bru
žas atnašavo šv. mišias 
prie didžiojo altoriaus, o 
prie šoninių 
1. Bucevičius 
Plevokas.

Bažnyčia 
žmonių. Karstnešiais buvo 
T. Bakeris, A. Utka, J. 
Augūnas ir J. Pateskas. 
Palaidotas Šv. Kryžiaus 
kapuose. Kun. Dr. Bružas, 
palydėjo į kapus ir sukai- kietą. Žmonių į jubiliejaus

altorių kun. 
ir kun. J.

buvo pilna

diriguojamas, nepaprastai 
gražiai, lotyniškai ir lietu
viškai, bažnyčioje 
pamaldų giedojo.

Vos tik žmonės pamal
doms pasibaigus iš bažny
čios išėjo laukan, 
tuojaus visi iš anksto bi
lietus įsigijusieji, buvo su
leisti didžiulėn šv. Luko 
naraDijos bažnytinėn sve
tainėn, kurioje Parapijinės 
dr-jos Centro valdyba, su
ruošė iškilmingą to jubi
liejaus paminėjimo ban- fco

laike

kaip

bės dr-jos bažnytinis cho
ras, p-lės J. Sarafinaitės 
diriguojamas, pagiedojo 4 
Šv. giesmes; 3) Žmonėms 
bevalgant pietus, Jaunųjų 
Glasgow’o lietuvių vakari
nės mokyklėlės vaikučių 
choro dainos, p-lei J. Sa- 
rafinaitei diriguojant, o 
jos seselei Helenai pianu 
akompanuojant; 4) Foto
grafų Mr. T. O’Brien ir 
Mr. W. Berry, bendrųjų 
fotografijų traukimas; 5) 
Kalbos: a) kun. J. Gutaus
ko, lietuviškai ir angliškai 
kalba ir jo paties perskai
tytas Lietuvos vyriausy
bės per Lietuvos Įgaliotą
jį Ministerį Londone, p. 
Balutį, oficialis raštiškas 
pasveikinimas, b) kun. 
McSparran (angliškai), c) 
kun. Nolan (angliškai), d) 
Lietuvių Garbės konsulo 
Glasgow’e 
Mr. Alexander MacRegar 
(angliškai. Kalba buvo ne
trumpa; daugiau poltinid, 
valstybinio bei trumpo is
torinio pobūdžio; bet pri
taikinta prie jubiliejaus 
iškilmių), e) Pramoninin- 
’ > p. P. Bancevičiaus 
(pradžioje kalba natūra-1

advokato
EDW. V. WARABOW 

(WRUBLIASKAS) 
LIETUVIS GRABORIUS IR 

BAL8AMUOTOJAS ' 
1000 WMhin«tOB tt 
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i-
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r KUN. MYKOLAS J, 
BRUNDZA

Mirė vasario 16 d. 1938 
m. 6:30 vai. vakarę su
laukęs 53 m. amžiaus nuo 
širdies atako, šv. Pranciš
kaus ligoninėje, Trenton, 
N. J.

Kun. M. J. Brundza. gi
męs 1884 m. rugpiūčio 10 
d. Šunskų par., Mariampo- 
lės apskr. Amerikoje išgy
venęs pusantrų metų.

Paliko dideliame nuliū
dime brolį Joną, šv. Jurgio 
par. Brooklyne vargoni
ninką, brolienę, pusbro
lius: kun. J. Vaitkevičių, 
kun. V. Matulaitį, kun. 
Česną ir daug kitų giminių 
ir pažįstamų Lietuvoje ir 
Amerikoje.

Kun. M. J. Brundza nuo 
bal. mėn. 1937 m. kapelio- 
navo šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolyne, Viloj Juozapo 
Marijos, Newtown, Pa. a. 
a. gerb. Kapeliono netikė
ta ir greita mirtis paliko 
Šv. Kazimiero Seseris di
deliame nuliūdime.

Kūnas perkeltas iš Tren
ton. N. J. į Brooklyn’ą ket- 
virtadienį vas. 17 d. 6:00 
vai. Brooklyne pašarvotas 
175 High St. Penktadienio 
vakarą nulydėtas į Šv. 
Jurgio bažnyčią.

Laidotuvės įvyko šešta
dienį, vas. 19 d., 10:00 vai. 
iš Šv. Jurgio parap. baž
nyčioj, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velio
nio vėlę. Po pamaldų nuly
dėtas į šv. Jono Kapines. >

Nuliūdusios,
Šv. Kazimiero Seserys, 

Newtown, Pa

PHILADELPHIA, PA.

Brundza ir kun. J. B^tutis. nuo BEV OLltC
6 vai. kun. Dr. V. Mirtų-; jįjį GRįžlMd At 

sevi čius, iškilmių rengimo 
komiteto pirmininkas, ^a- ‘ 
kvietė gerb. Solėnira.ntą ir 
svečiu - kūnais j syetai - kas; vi pi5na 6asisfel 
nę vakarienei. Įeinant I - --- . . . .
ienizantui, garbes sVe-

5 hos šalies pareiškimo vie- 
į tos teisėjui arba atitinka - 

______ mąm aitam valdininkui^
Bolševikai, paėmę vi!-1 matome, bol&vikai

džią Rusijoje į savo rar.-.-tėmė iš moterystes bet 
vaaS j kokį šventumo ir paštovu-

gė saviškai sutvarkyti še-- mo charakterį. Jie pažemi- 
mos reikalus. &U ^17,no jos sudarymą ligi pa-čiams lydint į salę visi da- mo® reiTKa?s:Xr J.“u ,iyi'1 prast0 nereikšmineo for- ;viriai ir metų gale jie išleido garsų !Prasro ne%1KSn™go ror

gerb. Solenizantą gausiais moterystės reikalų dekre- malimo; Padare 1SS’S' 
aplodismentais. Gi mUŽLka tą, kuris vėliau, teisybė, t.oki Jen^vą’ 3°?
užtraukė maršą. Salė buvo buvo kiek pakeistas, bet lengyesnj vargu galime 
gražiai papuošta. Ant sta- kurio svarbesni punktai i *au. Įsivaizduoti. Bet bo.- 
lų gyvu gelių bukietai. So- pasiliko tie patys. Jie yra;; - — ~ -----

1) Moterystė, sudaryta

gražiai papuošta. Ant sta-

I

I

KUNIGO I. VALANČIŪ- 
NO PAGERBIMAS

Vasario 1 d., Šv. Ignaco 
dieną, kun. Ig. Valančiū
nas, Šv. Kazimiero par. 
klebonas, apvaikščiojo sa
vo vardines. Toje dienoje, 
pagerbdami gerb. Soleni- 
zantą, aplankė jį kaimynai 
draugai - kunigai: kun. J. 
Čepukaitis, kun. D. Mik
šys, kun. A. Milukas, kun. 
M. J. Brundza, kun. P. 
Virbickas, kun. V. Matu
laitis, kun. E. Paukštys ir 
kun. I. Zimblys. Solenizan- 
tas, gražiai vaišindamas 
svečius, džiaugėsi ir dėko
jo svečiams už malonų Ap
lankymą ir jo pagerbimą 
taip brangioje jam dieno
je. Šia proga visi svečiai 
parėmė kun. A. Miluko 
leidžiamą “Išeivių istori
ja’’, užsiprenumeruodami 
jos po 5 egz. Gražu, kad 
kunigai, sueidami kiekvie
na pasitaikiusia proga, ap
svarsto ir rūpimus jiems 
lietuvybės reikalus ir juos 
paremia gausiomis auko
mis...

Ir šv. Kazimiero parapi
jiečiai nepraėjo nepaminė
dami savo klebono ir Dva
sios Tėvo vardinių. Taip 
jie jį myli ir gerbia, kad 
jie tik ir laukią progos, 
kad galėtų pagerbti savo 
mylimą kleboną. Taigi ir 
šia proga gražiai jį pager
bė suruošdami jo pagerbi
mui vardinių proga iškil
mingą vakarienę vasario 
6 dieną parap. svetainėje.

Dalyvavo .JM viršum 400 
parapijiečių iš šie kunigą!: 
kun. V. Matulaitis^ kūn. P. 
Virbickas, kun. M. - J.

lopšelių, nei darželių, n 
pataisos namų, kur būt 
galėję sugrūsti be globi 
paliktą jaunimą, tai n 
sunku suprasti, kokiom 
priemonėmis jis galėjo bi 
ti išnaikintas...

Mažai kuo geresnė dvas 
nė padėtis yra ir organ 
zuoto komunistinio jaun 
mo, žinomo komsomolc 
vardu. Šiam jaunimui bo 
ševikai pasistengė įskiepy 
ti nepasitikėjimą tėvai 
Jie įkinkė jaunuosius kon 
somolcus, pionierius (lig 
12 — 15 metų vaikus) sel 
ti savo tėvus ir praneš' 
lieti valdžios organams ji 
jų kalbas bei darbus.

Tai labai demoralizav 
jaunąją kartą. Štai Griat 
čevas, Leningrado instru 
ktorius, savo veikale “Pis 

: ma komsomolskavo akti 
i vista” 1930 m. taip apibū 
dina vietos 
jaunimą:
— Visiškas 

I aukštesniais 
nintelis idealas — pinigas; 
daugumas tik tegalvoja a- 
pie lakierkas, elegantiškus 
paltus, kosmetiką, nors 
aplink siaučia badas.— 

Komsomolcas studentas 
•Sverbiajevas šitaip filoso 
fuoja: — Spiaut į visas f i 
’osofijas! Vienintelė tikra 
filosofija —kumštis; kirsk 
be pasigailėjimo kiekvie
nam, kuris pastoja tau ke
lią... viskas kita — bobų 

; pasakos. Jo kolega Dmite- 
i revo romane ‘Druška’ lie- 
I pi a rūpintis tik savo savi
mi, savo asmenine laime... 
Visais kitais dalykais galį 
iūpintis tik tie, kuriems 
gyvenimas nieko geresnio 
nežada. Jauna komsomol- 
ka Leningrado žurnale 
“Prožektor” atskleidžia, 
kame jaunimas randa sa
ve laimę:
— Mes visi, vaikinai ir 

merginos, geriame, geria
me, ligi visiškai pasigeria
me. Vynas ir degtinė pa
laužia mūsų atsparumą, 
sveikatą. Tai mes labai ge
rai žinome. Bet mes neži
nome, kaip mes kitaip ga
lėtume praleisti taip nuo-, 
bodų laiką...

Paskaitos, susirinkimai 
nieko nepadeda. Štai vie
nas delegatų visuotiniame 
studentų kongrese Mas- 

(Tąsa 8 pusi.)

grėsė 1924 m. Maskvoje 
drįso savo purvinomis lū
pomis drėbti motinai šį 
šventvagišką posakį: Mo
tina, kol ji myli savo vai
kus, ji nieku nesiskirianti., 
nuo kalės (!). Bolševikai 
pažemino moterį ligi pa
prastos patelės arba net 
priemonės savo nesuvaldo
miems geiduliams paten
kinti. Savaime supranta
ma, kad, esant tokiai pa
dėčiai, prostitucija ne tik 
nesumažėjo, bet dar la
biau pražydo. Tai konsti- 
tuoja asmens, kurie turė
jo progos arčiau pažinti 
dabartinį Rusijos gyveni- 

a 
ligų 

plitimas, kaip jau pabrėžė 
visuotinis Ukrainos gydy- 

Ji buvo tojų kongresas 1924 m.
Trečia rusų moters kru

vino kryžiaus kelio stacija 
yra jos dar negimusio kū
dikio gyvybės žudymas. 
Ne vien tik kunigas, bet ir 
kiekvienas gydytojas turi 
pripažinti, kad abortas nė
ra mažmožis.

Tai yra, suprantama, la
bai skaudus dalykas nie
ku nekalto kūdikio atžvil
giu; bet jis yra nemažiau 
skaudus dalykas pačios 
motinos atžvilgiu. Jis žudo 
jos gerą vardą, žudo sielą, 
žudo sveikatą, o ne kartą 
ir pačią motinos gyvybę.

Ukrainos sveikatos ko
misariatas praneša, kad

• • y— * ■■ • 'moterų' darbininkių 
čius jau susilyginęs su vy
rų darbininkų skaičiumi. 
Bolševikų šeimos gynėjas 
VoJfsonas su pasididžiavi
mu skelbia, kad nuo 1929 
iki 1935 metų bendras mo
terų darbininkių skaičius 
pakilęs nuo 3.304.000 iki 
7.881.000. Sutikime, kad 
tai yra*šventa teisybė. Bet 
už šituo būdu laimėtą duo
nos kąsnį rusė moteris tu
rėjo brangiai sumokėti. 
Bolševikai savo bedieviš
kais įstatymais įnešė į 
šeimos gyvenimą tiek 
daug netvarkos, skurdo,! mą. Tai patvirtina ir gan: 
skausmo ir ašarų, jog toje smarkus venerinių 
vargo jūroje beveik skęsta 
rusų moteris ir jos nelai
mingas kūdikis.
priversta eiti tiesiog kru
vinu kryžiaus keliu, kurį 
taip gyvai vaizduoja rašy
toja Rachmanova savo ro
manuose.

Visiems yra gerai žino
mas dalykas, kaip moteris 
ilgisi pastovaus ir tvarkin
go šeimos židinio. Jam ji 
su džiaugsmu paaukoja 
gražiausias savo gyveni
mo dienas, visą savo širdį 
ir sielą. Todėl suprantama, 
kodėl šeimyninio gyveni
mo suardymas taip skau
džiai ją paliečia, sukrečia 
ją ligi sielos gelmių, pa
laužia ne kartą visą jos 
būsimą gyvenimą. O tokie 
•X . • • • A W UU.U ui U.X1V>JU.. rVCbVl

šeimyninio gyvenimo su- Ukrainoje 1923 — 24 me- 
dužimai bolševikų laikais tais yra buvę 52.836 abor- 
pasidarė beveik kasdieni
nis dalykas.

Išsiskyrimų ( divorsu)
vilnis tiesiog liete užlie

jo visą Rusiją.
Štai būdinga ištrauka iš 
bolševikų valdžios laikraš
čio “Izvestija” 1935 m. lie
pos 8 dienos: publicistas 
Izgojevas džiaugiasi, kad 
pastaruoju laiku Maskvo
je tik 0,3% civiliai susi
tuokusių leidžią laiminti 
savo moterystę bažnyčio
je; džiaugiasi, kad prieau- 1929 m. — net 67.000(!) 
glis, palyginus su prieška- 
riniais laikais, didėjąs: m°tinos širdžių 
bet kartu nusiminęs prisi

i ševikai tuo dar nesitenki
no. Kad senos šeimos ar- 

i dymo darbas greičiau eitų 
i ir kad greičiau galėtų pri
gyti bolševikiška šeima, 
paremta “laisvąja meile”, 
bolševikai po metų išleido 
naują dekretą, kuriuo Be-

1 veik visiškai laisvai lei
džia daryti abortus.

Šitais savo įstatymais 
i bolševikai tikėjosi galėsią 
įvesti laimingesnį, pasto
vesnį šeimos sutvarkymą,

lenizanto kėdė puošniai 
papuošta majestotingai ____ ____ _
atrodė. Atėjus visiems į Bažnyčioje," neturi jokios 
savo vietas, choras tuoj juridinės galios; kad ji j»i- 
užtraūke “Pasveikinimo ridiškai galiotų, reikalinga 
Dainą”. Po to kun. V. Ma- ją sudaryti ir įregistruoti 
tūlaitis atkalbėjo maldą ir atitinkamoje valdžios į- 
prasidejo vakarienė. Prie staigoje.
stalų patarnavo choristės 2) Registracijai atlikti 
ir sodalietės. Protarpiais nereikalingi jokie ypatin- 
grojo muzika. Kun. dr. V. gi formalumai: pakanka 
Martusevičius vakaro ve- i’.vtmio subrendimo ir abie- 
dejų perstatė p. K. Kisie- ^P«^kai nau- „

& k“™ss w
dr. V. Martusevičius, p. K. panaikinamas

v» šie:

I

komunistin

nusivylimas 
idealais; vie-

tokiu būdu 
skirtumas ševikų spauda nesiliove

į—. ---------------- ■' •    L . pctiicLitkiiiciiiiao sn.ii tututis, . ■ • • • , , - .. .

1 Kisielius, na ir pats kalti- tarp registruotos moterys- delbusi, kad minėtieji į- 
•Ar rtlrčn V-I-4-O O ori •«* _ X Z — X__ __ __  „A 1 ~ _____ I afoft7mQlninkas - Solenizantas, gia- tės ir paprasto lytinio su- statymai išvaduosią mote- 
žiai padėkodamas rengimo gyvenimo. ™ atirin-
komitetui ir visiems par.
už taip gražų pagerbimą, i pripažįstama visiško per- Dasaulį, duosią progos ge- 

žiai suvaidino Solenizan- rimui gauti pakanka vie 
tui, tam tyč Seselių paruo-; 
štą “Pasveikinimą”, ku
riuo visi dalyviai labai gė
rėjosi.

Pasibaigus programai 
buvo šokiai. Jaunimas bu
vo linksmas, pilnas ūpo, 
smagiai pasišoko, paįvai
rindamas juos tautiškais 
šokiais ir gražiomis dai
nomis. štai kaip šv. Kazi- 

'niiero parapija moka gra
žiais parengimais ati
traukti savo jaunimą nuc 
kokių nelemtų “mūviu” ir 
kitokių netinkamų pra
bangų. čia dalyvauja tėve-

ri iš vyro vergovės, atida- 
ir visiems par. 4) Visiems vedusiems rysią jai kelius j platųjį

Mokyklos vaikučiai gra-šiskyrimo laisvė; išsišky

I

I
i
II

a;

i

nau auklėti vaikus: pati 
______________________ bolešvikų valdžia žadėjo 

' liai ir drauge jų vaikeliai, j paimti vaikų^ auklėjimą į 
i Čia ir pelną neša, o ne kur savo rankas. Pažvelkime 
kitur. Kilnu! Taigi ir iš dabar, kaip visa tai išsipil-

Į

kitur. Kilnu!
šio parengimo liko parapi- dė ir kaip atrodo “laimin- 
jai pelno $250.00., Taip, gasis” bolševikų šeimos 
vienybėje — galybė!... Štai■ gyvenimas.
ką reiškia parapijoms i-! Teisybė, bolševikai vieną 
vairūs parengimai, jų pa-= savo pažadų įalį “sąžinin- 
rėmimai ir graS vienybė'.. ]ąaf, išpiI(įė: , jie sulygino 
Čia gražiai darbuojasi ne-;
nuilstamas mūsų asisten
tas kūn. Dr. V. Martuševi- 
čius.

Valio, tat, šv. Kazimie-;
ro parapija! Valio jų kle
bonas kun. I. Valančiūnas! •

Bijūnas.

(

<»
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moterį su vyru, atseit, 
atitraukė.moterį nuo šei
mos židinio ir įkinkė ją 
j darbą kartu su vyrais 
fabrikuose, biuruose, |- 

staigose.
Jei tikėti bolševikų statis- ---------------- —4H-———.

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

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

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

GEGŪŽeS-MAY 21

■>
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tai, 1924 — 25 m. yra bu
vę jau 90.140 abortų, o 
1925 — 26 m. yra buvę net 
156.324 abortai (!) Vadina
si , kasmet padaugėdavo 
70 — 75%! Negeresnis 
vaizdas ir kitose Rusijos 
vietose. Taip gydytojo 
Serdjakovo pranešimu. 
Maskvoje 1922 metais yra 
buvę 7969 abortai, 1926 m. 
net... 31.986(!) Leningra
de, oficialiomis žiniomis, 
1927 metais buvo nužudy
ta negimusių kūdikių 35. 
5523, 1928 m. jau 53.562, o

i

♦ f - - V • .» J »

X. B..- - - - - - - - - - - - - -
Holland-American Linijos laivu —NIEUW AMSTERDAM, Lietuvos Vy
čiu ekskursija. Ekskursijai vadovaus L. Vyčių C. pirm. A. j. Mažeika.

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

HEPDS-JULY1 Švedų Amerikdš laivu — GRIPSHOLM.

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

Vykstantiems į Lietuvą per Darbininko 
Laivakorčių Agentūrą, mes parūpinsime visus 
kelionei reikalingus dokumentus. jjel platesnio 
informaciją prašome kreiptis:

AįM
$6. BėsUh, M&s.

Darbininko
366 W. Broadu'ay, 

fel. Sirtttb Boston 2680
1 f /■ * - •

Kiek amžinai sužalotų 
i ir po ko

jomis pamintų šventų mo- 
pažįsta, kad visos bolševi- ^nos jausmų! 
kų moterystės yra be galo 
nepastovios. Taip, anot jo, laiką iškilmingai 
iš 4.381 moterysčių Mas
kvoje gegužės mėn. pasi
metė 2.040 poros! O per 
1935 m. apskritai 
moterysčių buvo 37 išsi
skyrimai, divorsai. Taigi liai, darželiai ir kitos pa- 
skirdavosi kas antra, tre- našios įstaigos, kurios ge- 
čia šeima! Tuo tarpu kai riau aprūpinsiančios 
net tokioje Prancūzijoje, 
kur šeimyninis gyvenimas 
yra gana smarkiai pakri
kęs, skirdavosi tik... kas 
16 ar 17-ta šeima.

Taip kalba bolševiku o- 
fiefozas, ir mes neturime 
jokio pagrindo jam netikė
ti. Šie skaičiai aiškiai pa
rodo, koks pasidarė sun
kus ir nepastovus bolševi
kų šeimos gyvenimas. Bet 
šis nepastovumas visa 
našta gula kaip tik ant 
moters: kiekvieną valan
dą ji tūri drebėti, kad vy
ras gali slaptai nuo jos pa - 
bėgti ir palikti ją su vai
kais be duonos kąsnio!

toliau bolševikai nuo 
moters galvos nuėmė 

skaistybės,* ištikimumo, 
motiniškumo pasiaukoji

mo vainiką.
Jie juokiasi ir tyčiojasi iš 
šių šventų dalykų. Vienas 
kalbėtojų komunistų kop-

v —

iš 100

Bolševikų valdžia visą 
skelbė, 

kad jų sukurtoje santvar
koje tėvai būsią atleisti 
nuo vaikų ugdymo ir auk
lėjimo pareigos, kad tam 
tikslui būsią įsteigti lopšc-

vai
kus, negu patys tėvai. Ta
čiau tam įgyvendinti netu
rėta nei lėšų, nei paruoštų 
žmonių. Todėl greit atsira
do milijonai (anot Lenino 
žmonos Krupskos, iki 7— 
8 milijonų!) visiškai be 
globos paliktų vaikų, vadi
namų bezprizomyje. Jie 
gyveno urvuose, mito at
matomis, gyveno ir augo 
ligi kaulo demoralizuoti. 
Jų ištisos minios užplūdo 
bolševikų miestus ir so
džius. Patys bolševikai iš
sigando savo vaisių. Tada 
į kovą su šitais alkanais, 
apiplyšusiais ir visiškai iš
tvirkintais vaikais buvo 
pašaukta garsioji čeką, o 

I vėliau jos tikroji sesui
GPU. Po palyginti trumpo 
laiko bolševikų spauda ė- 

■ mė džiūgauti: bezprizor- 
nųjų armijos jau išnyku- 
sios. Bet jeigu bolševikai 
neturėjo pakankamai nei

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Keliaukite j Lietuvą

HOLLAND-AMERICA 
LINE

The Flejship S.S. Stetende*
Patogūs, greiti ir švarūs laivui. I 
Lietuvę važiuojant labai paranku 
yra važiuoti šia linija.

Laivai Išplaukia iš New Yorko 
1938 m.:

KOTTEKDAM ...... — Balandžio 9
VOLENDAM ...... Balandžio 23
STATENDAM ___  Balandžio 26
VEENDAM ............... (topižės 7
NEAV AMSTEUT’AM Gagnžčs 21 
VOLENDAM Geguži 28
Visais kelionės reikalais kreipk I* fa 
pas vietinius mūsg autorizuotus a- 

zektua- arba |
HOLLAND-AMKRICA LIKĘ

Artimiausia. J. A. V. Ofisg
1 ■
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HARTFORD, CONN.
MOKYKLOS VAIKUČIAI 
MINĖJO LIETUVOS NE

PRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĘ

Vasario 16, po pietų, lie
tuvių švč. Trejybės para
pijos mokyklos vaikučiai 
šauniai minėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę. 
Visi skyriai turėjo savo 
užduotis ir visi gerai atli
ko. Dainavo lietuviškai, 
vaidino veikaliukus, šoko 
lietuviškus šokius. Buvo 
atsilankę ir svečių. Reikia 
pasveikinti vaikučius už 
jų gražų minėjimą Lietu
vos Nepriklausomybės ir 
lietuvaites Sesutes, kurios 
visuomet taip gabiai juos 
išlavina. Kalbėjo kunigai 
Ambotas ir Kripas. Klebo
nas vaikučiams supranta
mais žodžiais aiškino Lie
tuvos Nepriklausomybės 
aktą ir suteikė nemažai 
žinučių iš Lietuvos. Buvo 
ir viešnia iš Lietuvos su 
lietuviškais rūbais, p-lė 
Viktorija Milaševičiutė. Ji 
pasirodė scenoj ir gražiai 
pakalbėjo vaikučiams apie 
Lietuvą.

PETRUI ELIJOŠIUI VA
KARIENĖ — CARD PA

RTY
Aną sekmadienį, vakare, 

mokyklos salėje, susirinko 
daug žmonių į card Darty 
su užkandžiais, kuris bu
vo rengiamas Petrui Eli- 
jošiui. Labai malonu ma
tyti tiek daug žmonių. 
Petras Elijošius, tai jau
nikaitis, kuris turi radio 
gabumus. Jisai turi padir
bęs nemažai setų ir trans- 
mitterių. Teko matyti 
šiek tiek jo darbą ir pasi
rodė, kad mūsų Petras ga
lėtų skaitytis profesionalų 
radio dirvoje. Jo brolis 
vykdo jo išgalvotus radio 
planus. Dabar jisai turi 
radio mokinių ir pralei
džia daugiausia laiko prie 
radio. Kadangi jis negali 
vaikščioti, tai Dievulis 
jam davė kitus gabumus, 
ir radio pasaulis kurią 
dieną gal išgirs apie jį. 
Pradžia, rodos, puikiausia. 
Jis dabar lietuviams ir ki
tiems padirba radio setus 
ir jiems patarnauja kaipo 
radio “gydytojas”. Taigi 
kas iš lietuvių turi arba 
nori radio pataisyti, pirk

•*

I

ti, matykite Petrą, o jis 
; patarnaus. Trumpai kal
bėjo kunigai — Ambotas 
ir Kripas, klerikas Juozas 
Kočiūnas ir Elijošienū. 
Galutinai kalbėjo Petras, 
kuris kukliai visiems pa
sirodė ir padėkojo. Tai 
buvo lietuvių dalis Presi- 
dent Roosevelt’s Birth- 
day Party. Labai gerai, 
kad lietuviai remia savuo
sius.

ŽINUTĖS
Šv. Elžbietos draugija 

praneša savo narėms, kad 
susirinkimai įvyksta ne 
sekmadieniais, bet kas an
trą mėnesio antradienio 
vakarą. Kitas susirinki
mas įvyks kovo 8.

Mūsų vaikinai basket- 
ballininkai vėliausiu laiku 
“subytino” lietuvius iš 
Aušros Vartų parapijos, 
Worcester, Moriarity boys 
Manchester, o mergaitės 
du syk “subytino” Moria- 
lity Girls. Vaikinai va
žiuos į Worcester kur bus 
proga “atkeršyti” hartfor- 
diečiams šio mėnesio 26, 
vakare. Valio, basketbalr- 
ninkai-ės! Keep it up!

Marijos Vaikeliai, vado
vystėje lietuvaičių Sesu
čių, suvaidino gražų vei- 
kaliuką “Motinos Vargai”, 
sekmadienio vakarą.

Vyčiai aną sekmadienį 
turėjo “Valentine Party’*1 
su šokiais savo kamba
riuose. Dalyvavo nemažai 
jaunimo.

Moterų Gildąs turėjo 
mėnesinį susirinkimą ir 
Valentine Party Vyčių 
kambariuose pirmadienio 
vakarą. Atsilankė gražus 
būrelis. Prie Gildos prisi
rašė 12 naujų narių.

Šv. Vardo Draugija tu
rės savo susirinkimus kas 
ketvirtą mėnesio ketvir
tadienį, vakare, mokyklos 
saliukėje. Taigi ši ketvir
tadieni, vasario 24, bus 
Holy Name Rally. Kalbės 
svečias kun. Gauronskas, 
kuris turi ilgų metu paty
limo su waterburiečiais, 
kuriems vadovauja šv. 
Vardo draugijoje. Be to 
bus užkandžiai ir pasilink
sminimų. Taigi nuoširdžia: 
kviečia vaikinus nuo 16

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.
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metų amžiaus ir aukščiau t 
atsilankyti į rally. Atsi
veskite ir draugą.

BOSTON BRANCH 
1410 Geibia Rd.;

Soatfc Boston A u ■
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So. Boston , 
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Gražiojo Lietuvos pajūrio vaizdai.

ĮVAIRENYBES
c

;• ■

Ligi pastarųjų laikų bu- turtingų žvaigždžių, pana- 
j--- — — - — __ 11__ —* v • • ’ • v • — v •

mas, kuriuo būdu elektro-' lės — iš Saulės, 
nai įgyja tokį milžinišką I -----------

KLAUSIMAI IR ATSAKY- 
tinka kelių šimtų milijonų ‘ MAI
voltų lauką). Tą klausimą 
pastaruoju laiku tyrė Šve
dų fizikas Hannes Alfven 
ir priėjo išvadą, kad reiš-

neišaiškintas klausi- šiai kaip šiaurės pašvais- - - - - - - - u- - <------- p G

PABĖGĘS JAUNAS , simaS, iš kur, čia, tyralaų- 
VERŠIUKAS, PER 3 MĖ- kiuose, galėjo atsirasti tas 
NESIŪS BUVO APSIGY- veršiukas? Tai matydami, 
VENŲS PAS BRIEDŽIUS medžiotojai grįžo atgal į 

----------- I kaimus, ir pasikvietė rai- 
Škotų dienraščiai “The' tus ūkininkus ant arklių, 

Citizen” ir “The Evening dideliu ratu apstojo visą 
News”, praneša, kad vie- tą vietą, kurioje tas lauki- 
nas škotas mėsininkas, nis veršiukas su briedžiais 
Donald Mackay, iš Lybs- radosi. Po didelio vargo ir 
ter miestelio Škotijoje, 1 nemažų padėtų pastangų, 
d. spalių mėn. 1937 m., jau vjs tik dėl to, jiems pavy- 
visai sutemus, iš miestelio. ko veršiuką izoliuoti (ats-

Šiomis dienomis 
Jonas Žaliuonis, 71 
amžiaus. Trumpai sirgo. 
Jis gimė Lietuvoje, ir 25 
metų amžiaus atvyko į A- 
rneriką ir apsigyveno 1 
Granbv ūkyj. Ten gyveno 
apie 35 metus. Jo žmona 
mirė lapkričio 17,1918 me
tais ir paliko jį su penkio
mis dukterimis. Jis mirė 
našlys. Vyriausioji duktė 
mirė 1936 metais. Apie 12 
metų atgal jisai apsigyve
no su savo šeimyna Hart- savo i 
forde. Mirė, palikdamas Smerlie kaimely, 
didžiausiame nuliūd i m e tas galvijus, I

l tame ūky taikydavo, iki veršiukas iš baimės 
; prisieidavo mėsai juos tarsi kariamas! L_. 

pjauti. Bevežant, netikė- kas Mackay greitai paži- 
tai dėlei kurios tai prie- no> kad tai yra tas pats 

z 4. i . kuris prieš 3
iš jo vežimo 

_ . Neveizint didelių 
tai pastebėti, — vienas gruodžio mėnesį ten siau-i 

j jaunas, 5 mėnesių am- tusių sniego pusnynų 
žiaus, Caithnešs veislės, šalčių, ■ '
juodas veršiukas, akymir- gerokai užaugęs ir riebus.

mirė 
metų

Klausimas — Aš apsive
džiau 1923 m. Mano žmo- 

kinys pareina nuo magne- na gimus šioje šalyje. Ar 
linių jėgų. Mat Saulė, pa- man teikiama kokios nors 
našiai kaip ir Žemė, yra privilegijos? 
milžiniškas magnetas, ly- Atsakymas 
gi ai taip pat, nors mažės- lengvinta pilietybė 
nis, bet dar stipresnis mag pirmų popierų) 

„. ., . . , netas yra kiekviena Sau-
vežė specijaliu vežimu į j kirti), nuo briedžių ir pa- lės dėmė. Maža to, Saulė
----- > ūkį, kuris randasi • galiau jį sugauti, virvės sukasi ne kaip žemė (kie-

_ , supirk- i tam tikrą kilpą užmetus tas kūnas), bet jos pusiau-
kuriuos jis jam ant kaklo. Pagautas i jis sukasi greičiau, negu a -
' ’ ” ’ j rėkė šigaliai. Apskaičiavimai Į

Mėsinin- r°do, kad tokiomis aplin
kybėmis magnetinės jėgos 
ištikro gali suteikti elek
tronams tokį greitį, kuris 
apsireiškia ašigalių pa
švaistėse.

Dėl žvaigždžių griežtai 
5 mėnesių am- tusių sniego pusnynų ir negalime, nes nie-

Ižiaus, Caithnešs veislės, šalčių, —veršiukas yra fk0 . v? nezmome P1-- j i - — - - • cuoj žvaigždžių magnetizmą,; t ravimą ateivių, kurie at-
t ■ + ■ ■ i • />• u ' nrn iššoko lan- • - 4. v • ’ tačiau žinome, kad daug vyko į šitą šalį prieš lie-Lietuviai, kurie nedirba- ksny pro jas iššoko tau Kaip J1S ten kartu su brie- yra žvaigždžių už Saulę di- pos i d., 1924 m.’

.v . - Atsakymas — Ne. Gar-
issi- rios sukasi didesniu grei-' sioji <T)ies Biir> turi toki 

tt_ i__ • ui___
aprūpinimą. Atstovų Bu
tas pravedė tą bilių. Tiki
ma, kad Senatas svarstys 
ją tuoj. Tuo tarpu tik tie, 
kurie nelegališkai atvyko 
į šitą šalį prieš birželio 3 
d., 1921 m. gali užsiregis- 

1 truoti.

keturias dukteris — Ane
lę Samulevičienę, Oną 
Smaragevičienę, Genovai
te Simonavičienę, Kotriną 
Zaliuonytę ir du anūku.

Velionis buvo uolus ka
talikiškų laikraščių skai
tytojas. Laidotuvėse, L 
šv. mišiose patarnavo gi- i ? 
minė kun. Gradeckas.

i
žasties (matomai nuo kra-' veršiukas, 
tymosi), atsidarė vežimo laiko,

L.l_ durys; ir kol vežikas spėjo pabėgo. 
. tai nastebėti. — --------

Tokia pa- 
(be 

teikiama 
tik ateiviui, kuris apsive
dė su Amerikos piliete po 
gegužės 24 d., 1934 m. ar- 

i ba kurio svetimtautė žmo
na tapo piliete po tos die
nos.

I 
I 
I
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UŽREGISTRAVIMAS A- 
TEIVIŲ, KURIE ATVY
KO PRIEŠ LIEPOS 1 d. 

1924 m.

Klausimas — Ar Kon
gresas autorizavo užregis-

v •____ •

te ir norite gauti Sočiai kan, ir netrukus pranyko ■ tižiais plikuose kalnuose dėsnių ir karštesnių, ku- 
Security čekius, turite nu- tamsumoje... Neveizint to, gyvendamas, galėjo išsi- ’ * -----  ’’
eiti kartą i savaitę į Em- kiek rytmety atvykęs ton maitvti, ir dar riebus naši- č 
pioyment Office arba So- vieton mėsininkas su kele- daryti.
cial Security Ofise, kuris, ta kitų vyrų, po visą apy- 
rodos, randasi Pearl Si. ųnkę šelmio pabėgusio

čiu. Kadangi “kosminiai” 
niekas nebegali ■ arba “aukštumų” spindu- 

suprasti. Kaikurie mano, liai skiriasi nuo šiaurės 
kad jis turėio žysti brie- pašvaisčių spindulių save

v •

m .. . J .• U-L* • -------- x -------------- -------°-------- nrlLl I1O LIUCIŲ zyoil UI ~

veršiuko neišieškojo, bet des pateles, kad esąs toks 100 ir 1000 kartU didesniu 
riebus. Veršiukas nasida- dalelių greičiu tai čia 
res toks taukinis ir bailus, ^a nauja galimybė aiš

kinti kosminių spindulių 
. .” r . . atsiradimą iš energijos— tai ir vėl iš mėsininko------------Z________ ___

vieną kartą į savaitę, kad|vigos ių pastangos suras- 
norite ir galite dirbti, bet .. • *• ?darbo negalite gauti. Ta. ‘ ti pabėgusi veršiuką nuėjo 
da išpildysite aplikacijas veltul- — Veršiukas pra- ( kaj -feig^ tik proga gautų,! 
ir galėsite už dviejų sa-! žū_vo> tarsi ugny sudegė... j 
vaičių gauti čekius. Taip- | Vėliau po visas apylinkes ūkės, kalnuose pas brie-
gi tie, kurie dirba, bet tik jo ieškojo ir policija ir džius atsidurtu! 
dalinai sakysime dvi die- privatiniai žmonės; bet 
nas į savaitę, tie ir gali niekas nebegalėjo pražu- 
gauti čekius, jeigu išpildy- v usio veršiuko surasti, 
site visas sąlygas, • bet 
svarbiausia pasirodyti te- j 
nais, išpildyti aplikaciją 
ir paskui paskirtą dieną 
kas savaitę pasirodyti. Y- 
ra nemažai lietuvių, kurie 
nedirba arba tik dalinai, 
tai turėtų pasinaudoti.

i J. Butkevičius.
MOTERIS IR ŠEIMA SOVIETŲ RUSIJOJE

_________Pradžia 7-tame puslapyje “buržaika” ir be ceremoni- 
F1C Tlf VD1 olllIDrC išmetama iš organiza-
Kftu I Al TKA SlAUnEu kvoj 1929 m. taip apibūdi- cijos.

na savo draugų dorovinę Apskritai, visa aplinkų - 
būklę: ma, kurioje gyvena komu-

. ... — Susirinkimuose mes cistine jaunuomenė, yra
Elektronai (neigiamos plepame apie naują šeimą, taip morališkai sugadinta,

Aną sekmadienio vakarą 
hartfordiečių grupė nuvy
ko į Waterbury, Lietuvių 
Katalikų Susivienijimo 
Conn. Apskričio suvažia- 
viman, o vakare suvaidi
no dviejų aktų komediją— 
“Andrius Salėm o n a s”. 
Kalbėjo kun. Ambotas ir 
Juozas šaliūnas. Vakarą 
atidarė kun. Valantiejus, o 
programos vedėju buvo 
komp. Aleksis. Hartfordie- 
čiai buvo labai gražiai wa- 
terburiečių priimti ir su 
užkandžiais ir scenoj. ‘An
drius Salemonas’ bus vai
dinamas Hartforde, Mo
kyklos salėje, gegužės 7, 
vakare. Manoma neužilgo 
važiuoti su teatru į New 
Britain ir kitus miestus, 
kur randasi Susivienyji- 
mo kuopos.

Nuo veršiuko pražuvimo 
i praėjo lygiai 3 mėnesiai i 
laiko. Atėjus Naujiems 
Metams, mėsininkas Mac- 
kay uždaręs sąvo krautu- elektros atomai), kuriuos moterystę, dorovę... Bet tiesiog užnuodyta, jog be- 
vę su savo draugais ir pa- išmeta Saulė, patenka iš namie tęsiame savo senas veik nėra galima išlikti 
žystamais išvyko į Lathe- dalies i Žemę ir Žemės kiaulystes... Pažvelk, ka’p skaisčiam ir švariam. Ide- 
ronwheel kalnus, kurie' magnetinio lauko veikiami daugumas traktuoja mote- ališkesnė jaunuomenės da- 
nuo tos vietos, kur veršiu-1 sužadina viršutiniu atmos- ns.^ lis, nepakęsdama tokios

sakos! Gėda prisipažinti... l padėties, buvo pasidavusi 
Be to, parodyk man nors masinei savižudybių epi- 
vieną skaisčią, nesubiau- ’ dėmi jai. Apie tai su pasi- 
rintą mergaitę. Visos iš- baisėjimu rašė visa bolše- 
tvirkusios... dar labiau iš- viR da Tik vėliau
tv.rkus.os, negu^-J a valdži j kymą

nistinės santvarkos “bur

PAŠVAISTE?

kas pabėgo, gana toli ran
dasi, medžioti kiškių (zui
kių) ir briedžių, kurių ten 
didelė daugybė randasi, 
nes p. Mackay, yra didelis 
medžioklės mėgėjas. Be
medžiojant netikėtai pa
stebėta, kad mažame bū
rely žalų briedžių, randasi 
vienas griežtai juodas, ir 
storomis kojomis Mackay 
savo akimis nebegalėda
mas gerai įžiūrėti — pra
dėjo tėmyti per binoklius 
(žiūronus). Didžiausiam 
savo, o vėliau ir kitų nu
stebimui, Mackay greitai 
nutėmijo, kad tasai juo
das, yra ne briedis, bet 
veršiukas. Visiems kilo čft- 
džiausias nusistebėjimas 
ir kartu neišrišamas ktau-

feros sluoksniu šyytėjima 
(liuminescencija). Reikia 
turėti galvoje, kad visa 
mūsų Žemė yra lyg milži
niškas magnetas, kuris 
veikia elektronus tuo bū
du, kad kiekvienas elek
tronas, kuris nekrenta 
statmenai į magnetinių jė
gų linijas, priverstas vra 
iudėti išilgai minėtų lini
jų. sukantis anie jas, kain 
anie aši (nelvginant grą
žtas). Tuo būdu netoli Že
mės visų pirma elektronai 
kreipiami ašigaliu krynti- 
mia nes magnetiniai Že- .-x. . ,. «
mes ašigaliai randasi neto- gah butl Toklų suvaržymų; 
K ™ 2> Kiekviena komunistė. veo af įu, _odel ir pa mergaįtč turi sutikti pa
švaistes (šiaurės ir pietų) tenk8inti nevaMomwj į„. 
įvyksta dažniausiai anie a- munisto jaunuolio lytinius 
šigalius. Poliariniu pasval- palinkimus;
sčhj maximum sutampa su;1 3) Mergaitė, atsisakanti 
Saules dėmių maxTmum. ;tai daryti, apšaukiama

D^gi’ XidTvifienė syusi iš valdžios įsakymą 
"Pravdoje” atskleidžia šio nekompromituoto 
pasibaisėtino ištvirkavimo ».
šaltinį, štai komunistinio zujų” akyse liovėsi šj ba.- 
jaunimo praktiško gyveni
mo taisyklės:

1) Kiekviena komunisti
nio jaunimo organizacija 
laiko neginčytinu dalyku, ; 
kad meilės santykiuose ne-

sų klausimą kėlusi.
Taigi šeimos, vaikų pa- 

, į dėtis nepavydėtina. Bolše- 
" i vikų bandymai parodė, 

kad nevalia laužyti gam
tos ir jos Kūrėjo įstaty
mų. Buvo nueita per toli. 
Tą pastebėjo ir patys bol
ševikai ir bando grįžti prie 
sveikesnio šeimyninių rei
kalų tvarkymo. Bet apie 
tai kitą kartą. 5
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