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BR00KLYN0 (N. Y.) 
likai, gavę savo vyskupo 
mą, renka parašus po peticija, 
kuria prašys, kad Jo šventeny
bė Popiežius Pijus XI paskelb
tų Kristaus Darbininko šventę, 
kuri būtų švenčiama Darbo Die
noj (Labor Day).

Tai labai kilnus sumanymas. 
Lietuviai katalikai darbininkai, 
ypač LDS nariai prie to darbo 
nuoširdžiai prisidės, kad Darbo 
Diena, kuri švenčiama šioje ša
lyje būtų skiriama visų darbi
ninkų Vado garbei.

— Amerikietis žurnalistas Ro
bertas Sellmer, kurį buvo sumu
šusi Klaipėdos autonominė poli
cija, paviešėjęs Kaune, išvyko į 
Varšuvą.
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"GIEDRA PO BAISIOS 
NAKTIES"

Vatikano Miestas, sausio 
30 d. — Vatikano laikraš
tis “Osservatore Romano” 
Ispanijos nacionalistu Bar- 
celonos užėmimą pavadino 
“giedra po baisios nak
ties”.

Laikraštis rašo apie bar
bariškus - kriminališkus 
radikalu - lojalistų darbus, 
padarytus Katalikų Baž
nyčiai, kunigu kančias, 
kurios buvo baisesnės, ne- 
o’u pirmaisiais Krikščiony
bės metais.

Daug Žmonių Dalyvavo 
Primicijose

Montello, Mass. — Sek
madienį, sausio 29 d., Šv. 
Roko lietuvių parapijoje 
ivvko kun. Jono Kamandu- 
lio, MIC. primicijos. Kuni
gas primicijantas atnaša
vo iškilmingas šv. mišias 
11 vai. rvte. šv. Roko lietu
viu nar. bažnyčioje. Jam a- 
sistavo kun. J. Petrauskas, 
kun. A. Baltrušiūnas ir 
kleb. kun. J. Švagždys.

Pamokslą pasakė kun. 
Kazimieras Urbonavičius.

Primici janto laikomose 
šv. mišiose dalyvavo daug 
žmonių. Primiciantas su
teikė visiems kunigišką 
palaiminimą.

Vakare, 7 vai. įvyko šau- 
Įnus bankietas primiciantą 
kun. Joną Kamandulį, 
MIC. pagerbti. Dalyvavo 
daug žmonių.

Prancūzija Nežino Ką Daryti 
Su Radikalais Kareiviais

I

Į

Vytauto Didžiojo Universiteto didieji rūmai Kaune. VDV.

I
i

Barbariški Barcelonos Raudo 
nųjy

I

Brooklyno lietuvių ko- ! 
munistų organo “L.” vy- - 
riausias redaktorius A. B. : 
rašo:

“Mažiausia tolerantiš
ki žmonės yra tie, kurie L 
šiuo tarnu daugiausia 
kryžiavojasi dėl demo
kratijos”.
Taip, n. A. B., mažiausia 

tolerantiški yra bolševi
kai - komunistai, ir jie 
daugiausia “kryžiavojasi 
dėl demokratijos”. 
Komunistai turi ‘Amerikos 
Lietuvių Kongresą’, kurie 
tikslas “atsteigti demo
kratija Lietuvoje”. Lietu
viai komunistai uoliai dir
ba ir tarptautinėse komu
nistu organizacijose, kaip 
tai: “Ispanijos demokrati- 
ia ginti”, Jun°'. Valstybių 
demokratija vykinti”. So
vietu Rusijos demokratiją 
palaikvti” ir t. t.

Visu komunistinių orga
nizacijų tikslas, ir tai svar
biausias. sugriauti valsty-! 
biu autoritetą. Sugriovę j 
valstybių autoritetą, pasii
ma valstybės vaira į savo 
rankas. Turėdami valdžią 
savo rankose, tuojau palei
džia sraujas banditu griau
ti ir deginti bažnyčias, žu- 
dvti kunigus, vienuolius ir 
tikinčius nasaulionis.

TaiD, pavyzdžiui, įvyko 
Rusijoje, Ispanijoje, Mek
sikoje. tain įvyktu ir viso
se šalvse. kur tik komunis
tai įsigalėtų.

Taigi kaip matome, p. A. 
B., vyriausio lietuviu ko
munistu lyderio pareiški
mas atitinka komunizmo 
principams.

I

Perpignan, Prancūzija, 
sausio 30 — Praneša, kad 
į Prancūziją atbėgo apie 
40,000 Ispanijos pabėgėlių, 
tarp kuriu yra tūkstančiai 
radikalu kareivių. Karei
vius nuginklavo, bet klau
simas kyla kur juos dėti? 
Jie buvo atvykę iš įvairių 
šalių ginti “demokratiją”.

Prancūzija radikalu ka
reivių dabar nelabai nori 
įsileisti, bet jie briaunasi 
oro rubežiaus sargybą ir 
atsisako grįžti į Ispaniją.

Ispanijos nacionalistai 
iau bombarduoja miestą 
Figueras, kur esą iš Barce
lonos pabėgusi radikalų 
valdžia apsistojo. Spėja
ma, kad radikalų valdžia 
jau Prancūzijoje.

Pabėgėliai iš Ispani jos e- 
sa baisiai išbadė^. Dauge
lis ju vra nevalgę per ke
lias dienas.

ISPANIJOS RADIKALAI BĖGA 
Į PRANCŪZIJĄ

mus Barceloną pereitą ket
virtadienį. radikalai - loja- 
listai skubinasi išnešti sa
vo kudašių, kad jiems ne
tektu atsakyti už tas bar
bariškas žmogžudystes ir 
vagystes.

i Barcelona, Ispanija — 
Gen. Franco kariuomenė 

(baigia užimti visą Katalo- 
nija be pasipriešinimo iš 
radikalu pusės. Užima 
miestelius viena po kitam. 
Radikalai - lojalistai bėga 
tūkstančiais į Prancūziją, 
per kurią jie ir buvo subė
gę iš viso pasaulio kovoti 

[“dėl demokratijos”. Toji 
komunistu - radikalų “de-

• mokratiia”, kaip dabar 
jau skelbia ir tie, kurie tą šio 30 d. — Ispanijos na

| “demokratiją” gynė, buvo 
ne kas kitas, kaip tik baž- 
nvčių deginimas, barbariš
kas kunigų vienuolių ir ti- 

Įkinčiuiu pasaulicnių žudy
mas.

I Tai^i šen. Francui užė-

VOKIETIJOS NACIAI MINI
6 METŲ SUKAKTĮ

Pasikeitė Notomis Su Len
kais Dėl Konsulatų Steigimo

Kaunas, sausio 30 d. — 
Užsienių reikalų ministras 
Urbšys ir Lenkijos atsto
vas Lietuvai Charwatas 
pasikeitė notomis dėl Lie
tuvos konsulato steigimo 
Vilniuje ir Lenkijos kon
sulato Klaipėdoje.

ISPANIJOS RADIKALAI TURĖJO 
UŽTEKTINAI GINKLŲ 

___________'■ i

Barcelona, Ispanija, sau
---------------1------------------------ ------------------ T----------------- -9--------------

Senatas Priėmė Nukirstą 
WPA Darbams Sumą

Washington, D. C. — Se
natas 47 balsais prieš 46 

Bet'smarkiai už^Vrė Atstovų Būto nuta- X Franco^ ski^ $725.000,000

Į

cionalistai, užėmę radikalų i 
sostinę Barceloną rado di-į 
džiulius sandėlius karo 
medžiagos: ginklų, amuni
cijos ir t. t. L____

įspaudžiami ren. ... , ,
i kariuomenės, bėgo galva- PA viesien^ darbams, 
trukčiais iš Barcelonos vis- Prez- R°osevelt reikalavo ka“S TO'jaSKlrt ^-f?00 00? JVPA 
tokias brangenybes, ku- darbams iki liepos i d. 
irias pavogė iš bažnyčių ir Kongresas išėjo
Į šventom. išvežė į užsienį. pries Prezidentą.

Gen. Franco kariuomenė i ~ . .............. .
rado prie Moncada gele- PranCUZljai LeiflO Pirkti 
nink^^T<buvo«nilrri'amu-i

nicijos ir sinkiu, taipgi vVashinaton. D. C., sau- 
i daugiau kai 800 sunkveži- sio 30 d _ Prez ROosevel- 
mi” kuriuose buvo pri- Įas ]eįdo Prancūzijai pirk- 
krauta sinkiu, amunicijos j-į jung 
ir kitokios karo medžiagos karinių orlaivių, 
prie Besos upes. , jį nOri.

' Rugsėio 16 d. — Dekretu Matvt radikalai nebesus- -----------
’ Pagerbė Prelat? J. Macie-

jauską

Berlynas, Vokietija, sau-Į Birželio 18 d. — Vokieti- 
sio 30 d. — Šiandien na- ja pasirašė sutartį su An
čiai mini savo 6 metų re- ^lija, pagal kurią Vokieti- 
žimo sukaktį. i ia pasižadėjo sumažinti

Per tuos šešius metus laivyną 35 nuoš. Britanijos 
naciai žingsnis po žingsnio laivynu. Hitlerio planas — 
sulaužė Versalio sutartį. stiprintis ant sausžemio.

1938 m. buvo didžiausi ir - -
svarbiausi metai, nes tais įstat kuriais
metais diktatorius Hitleris suvaržė „/naciško krau- 
nrijunge prie Vokietijos Jo žmones Dolitiniai ir s(>l

Štai kronologinė nacių 
laimėjimų apžvalga:

1933
Sausio 30 d. — Hitleris 

paskelbtas kancleriu.
Vasario 27 d. — Gaisras 

Reichstage. (Naciai kalti
no komunistus).

Spaliu 21 d. — Vokietija 
išsitraukė iš Tautų Sąjun
gos.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 
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Austrija ir Sudėta kraštą. ■ cialiaį . .vdus
Irrnnrdnormn nOPlll ’ </ i

1936
Kovo 7 d.— 

nelando zoną.
Rugsėjo — Paskelbė ke- 

turiu metų planą Vokieti- ■ 
jos atstatvmui.

Spaliu 25 — Sudarė Ro
mos - Berlyno aši.

Lapkričio 25 — Sudarė 
sutartį su Japoni ja 
Kominterną.

1938
Kovo 13. — Užėmė 

trija.
Spaliu 1 — Užėmė Sudė

tu krašta Čekoslovakijoj.
Naciu laimėiimai padrą

sino ir Klaipėdos nacius, 
kurie atnaujino veiklą 
nrieš Lietuvos valdžia ir 
lietuvius, gyvenančius 
Klaipėdos krašte.

i

i
Mirus

Von Hindenburgui,

1934
Sausio 26 d. — Vokieti ia- 

Lenkiia pasirašė 10 metų 
draugiškumo sutarti.

Sausio 30 d. — Hitleris 
sutriuškino onozic i j ą, 
krauio nralieiimu.

Rugpjūčio 2 d. 
prez.
Hitleris pasiskelbė dikta
torium ir panaikino prezi
dento ofisą.

1935
Kovo 1 d. — Saaro teri

toriją prijungė prie Vokie
ti ios.

Kovo 16 d. — Dekretu 
naskelbė militares praty
bas.

Ispanų nacijonalistams paėmus Barceloną, prade
da aiškėti baisingi žvėriški raudonųjų žiaurumai. Ma
tydami, kad neatsilaikys, bolševikai, anarchistai ir 
sindikalistai kruvinai atsisveikino su tuo nelaimingu 
miestu. Jie būtų dar daugiau žalos padarę, bet Franco 
taip greitai ir ryžtingai puolė, kad raudonieji krimina
listai nesuskubo visų savo planų įvykdinti. Bet ir taip 
jų darbeliai viršyja aršiausių barbarų žiaurumus. Ste
ponas Fangier, vienas iš buvusių Tarptautinės briga
dos kovotojų taip atpasakoja ką savo akimis yra ma
tęs.

“Castalco kaime aš mačiau kaip lojalistų karinin
kas nužudė moteriškę, kuri atsiklaupus jo prašė gra
žinti atimtus brangumynus. Aldelmetoj mačiau, kaip 
kareiviai prikalė prie kryžiaus ir dar gyvus sudegino 
tris kunigus”.

Barcelonoj buvo įsteigta slaptoji policija, panaši 
į buvusią sovietų čeką, kuri čia vadinosi “Sim”. Ta po
licija rankiojo įtartinus jai piliečius ir tūkstančiais 
kimšo juos į kalėjimą. Ten juos laukė baisios kanky
nės ir sušaudymas. Vienas gydytojas, Juan Beltram, 
taip pasakoja:

“Norėčiau, kad pasaulis kada sužinotų apie 
“Sim’o” terorą. Tas pusantrų metų laikotarpis, kurį 
man teko Barcelonoj išgyventi tarsi vientisas neįma
nomai šiurpulingas sapnas. Kasdieną teko drebėti, kad 
toji ispaniška čeką ateis ir nusives į kalėjimą ir ten 
sušaudys. Tūkstančiai barceloniečių tokio likimo su
silaukė”.

Ypatingai buvo baisus “išnykimas” žmonių, mo
tinų ir dukterų, kurias raudonieji kažkur išsigabenda
vo. Vyrams, tėvams ir broliams teko tik vaizduotis a- 
pie baisų jų likimą, nes jos jau nebesugrįždavo tai pa
pasakoti. Vienas Franco armijos karininkas, gavęs 
progos įžengti į Barceloną, kogreičiausiai nusiskubino 
į savo namus, kur buvo likusi jo sesuo. Namai buvo su- 

■ griauti, gi sesers niekui; nerado... Raudonieji krimina
listai smarkiausiai buvo įsiutę prieš bažnyčias ir kuni
gus: Bažnyčias degino ir išniekino. Šventųjų statulas 
daužė ir visaip iškoneveikė. Kunigus šaudė be jokio 
tardymo ir teismo. Barcelonos priemiesty Sitges rau
donieji skubotai sušaudė 50 žmonių, tarp jų 3 kunigus, 
iš kurių vienas buvo 80 metų senelis. Vieną duonkepį 
Placio Armegol nužudė vien už tai, kad jo sūnus buvo 
kunigas, nors Armegol ilgą laiką kepė duoną lojalistų 
armijai. Barcelonoj atrasta nužudytą garsų vargonų 
artistą, kun. Fiedericą Munset.

200 kunigų buvo nužudyta Toledo, 90 Teruel ir 
350 Oviedo, 110 Malagoj, taip pat 26 vienuoliai ir 6 vie
nuolės, kurios prieš mirtį buvo brutališkai išniekintos. 
Tas skaičius nužudytųjų dvasiškių tai tik maža dale
lė visoj Ispanijoj užmuštųjų. Tuos raudonieji nužudė 
tik pastaruoju laiku, kada buvo priversti trauktis ir 
kada jie skelbė pasauliui, kad “lojalistai” nepersekioja 
tikėjimo...

Prie žudynių reikia paminėti ir plėšimus. Lojalis
tų prezidentas Azana ir užsienio ministras Alvarez dėl 
Vayo išsivežė į Prancūziją didžiausias skrynias bran- 
gumynų, išplėštų iš bažnyčių. Plėšimai buvo tokios 
niekšiškos rūšies, kad atkasinėta grabai ir iš velionių 
burnų išiminėta auksiniai dantys.

Čia paduodamos tik mažos nuotrupos tų barbariš
kų žiaurumų, kuriuo pasižymėjo komunizmo auklėti
niai. Udarnikas.

i
I

i

Valstybėse tiek 
, kiek tik

Aišku visiems, kad Ispa
nijos radikalai meluo ja sa
kydami. kad jie turėję Chicago, III. — Sausio 26 

Užėmė Rhi- bėgti iš Barcelonos, nes d- lietuviai katalikai su- 
' jiems truko ginklu ir amu-iru°šė šaunų bankietą, Lie- 
niciios. (tuvių auditoriioj pagerbti

Jiems truko ne ginklu ir nrel. J. Maciejauska. kuris 
amunicijos, bet žmonių. neseniai_atvyko iš Lietu-

prieš

Aus-

amunicijos, bet žmonių, neseniai atvyko iš Lietu- 
Gvventoiai nebegalėdami i vos, jo 70 metų gyvenimo 
nakęsti barbaru radikalų-1 sukakties proga. Dalyvavo 
komunistu režimo, jiems I 
pasipriešino. Jie bėgo, kadi 
nepakliūti į gen. Franco! 
nelaisvę.

Ragina Jung. Valstybes Pripa 
žinti Gen. Franco Valdžią

Hitleris Kalbėjo Anie Vokie
tijos Laimėjimus

i

daug žmonių, tarp kurių 
buvo ir Lietuvos konsulas 
adv. P. Daužvardis.

Toastmasteriu buvo kun. 
A. Baltutis.

Lenkai Domisi Lietuvos 
Sportu

Pirmadieni sausio 30 d., 
Vokietijos diktatorius Hit
leris kalbėjo Reichstage 

j (narliamente) 2 vai. po 
metu (Bostono laiku E. S. 
T.l

Jo kalbos svarbesnėsias 
dalis galėsime įtalpinti tik
kitame numerv, nes kada > 
šis numeris jau buvo su- 
............ _j ir spausdina-

Atstovo McCormacko 
žygis sveikintinas.

VVashington, D. C., sau
sio 30 d. — Atstovas Mc- 
Cormack, demokratas iš 
Massachusetts, pasiuntė 
laišką valstybės Sekretc- 
riui Hull, kuriuo ragina, 
kad Jung. Valstybės pripa
žintų CTen. Franco (Ispani
jos nacionalistų) režimą.

Atstovas McCormack į- 
rodo, kad iš 24,000,000 Is
panijos žmonių, 20 milijo
nų žmonių pripažįsta na- 

icionalistų (gen. Franco) 
valdžią.

Dabar, kada gen. Franco 
baigia užimti Kataloniią. 
jau daugiau kaip 20 milijo
nu pripažįsta, ir jeigu tu
rėtu laisvę, tai ir 
pažintų.

Radikalai Išvežė Brangius 
Istorinius Paveikslus

Paryžius, sausio 30 d. — 
Ispanijos radikalai, bėsda- 
mi iš Barcelonos, pasrobė 
istorinius ižvmiu piešėjų 
paveikslus iš muziejų, baž
nyčių ir kitų įstaigų ir iš
vežė.

Sakoma, kad Prancūzijos 
{Švietimo ministerija veda 
derybas su radikalu val- 

| džios premieru Negrin, 
kiti pri-į kad tas brangenybes ap

saugotų nuo sunaikinimo.

“Przegląd Sportowy” Nr. 104 
įdėjo platų straipsnį vardu: — 
“Ištieskime rankas lietuviams 
sportininkams”, kuriame pla
čiai aprašomas sportas. Straip- 

! snyje nagrinėjamas sportiškų 
santykių tarp Lietuvos ir Len
kijos užmezgimas. Paskutiniuo
ju laiku dėl sportiškų santykių 
tarp Lietuvos ir Lenkijos už
mezgimo išsitarė ir kiti Lenki
jos laikraščiai.

!

— Lietuvoje keliamas tabako 
monopolio įvedimo klausimas. 
Šis reikalas tuo tarpu atidėtas 
ir bus perduotas apsvarstyti tvarkytas 
steigiamai Lietuvos ūkio tary- mas< taį Hitleris tebekal- 
bai. bėjo.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Vokietija — Katalikiškas 

dienraštis, kurį redagavo 
Franz von Papen nustojo 
ėjęs. Hitleris uždarė.

Korea — Benediktinų Se
minarija sudegė. Ją vedė 
vienuoliai Benediktinai iš j 
Vokietijos. Nuostoliai neį-; 
kainuojami.

Dubi i n — Maternity ligo
ninė. kurios vadu yra Dr. 
Reddin. yra geriausia pa
sauly. Ji yra katalikiška.

Vatikano Miestas— Šv. 
Tėvas prašo Airijos Šv. 
Vincento Pauliečio draugi
jos priglausti pabėgėlius iš 
Vokietijos.

Atrasta Septintoji Pasauly 
Moneta Su Kristus 

Atvaizdu

Pats seniausias Kristaus 
atvaizdas tebėra monetoje, 
spaustoje dar Tiberijaus 
laikais. Vienoje monetos 
pusėje išspaustas Išgany
to jaus paveikslas, o kitoje 
— parašas romėnų kalba 
tokio turinio: “Mesijas vie
špatavo. Jis atėjo su taika 
ir gyveno tarp žmonių da
vęs jiems šviesą”.

Iki šiol buvo žinomo tik 
šešios tokios rūšies mone
tos. Vieną iš jų rado ang- • 
las. ūkininkas laukuose 
darbo metu, ir ji tebėra Ok
sfordo muziejuje, kuriam1 
anglas atidavė. Antroji bu
vo įgyta prancūzų rašyto
jo Buajė kelionės metu po! 
Argentiną 1887 metais ir 
padovanota popiežiui Leo
nui III. Trečia priklausė 
gyvenančiam Jeruzalėj i- 
talui. kuris ją atsisakė par
duoti keliavusiam po šven

tus kraštus Vilhelmui II. o 
■ padovanojo italų karaliui, 
į garsiam numizmatui. Ket- 
I virtoji tebėra Milano isto- 
| riko prof. Marzorati priva- 
i tiškoje retenybių kolekci
joje, kur netikėtai pateko 
pardavus monetą antikva
rui. Penktoji priklauso Ve
necijos numizmatui Pren- 
dliui, ir pagaliau, šeštoji, 
rečiausias pasaulyje mone
tos egzempliorius, pas pri- 
vatišką asmenį Treste, ku
ris atsisakė pasakyti jos 

. kilmę.
Neseniai atrasta ir sep

tintoji moneta, kuri neži
nia kaip atsidūrė vėl pas tą 
patį asmenį Treste, kuris 
taip pat atsisako pasakyti 
jos atsiradimo kilmę. Eks
pertų komisija yra nusta
čiusi. kad tai pats seniau
sias esąs Kristaus paveiks
las ir kaip retenybę nori 
jas visas atiduoti Romos 

1 valstvbiniam muziejui.
XX.

labai sau palankią ilgalai
kę sutartį. Po karo, nepri
klausomoje Lietuvoje, ga
lima buvo tą sutartį nu
traukti, tačiau 1922 me
tais miesto savivaldybė tą 
sutartį naujai patvirtino, 
ir ji dar galios iki 1950 me
tų.

Gyvenimo sąlygoms kin
tant darėsi vis ryškesnis 
sutarties Kaunui žalingu
mas: ir miesto savivaldy
bei, ir visiems gyvento
jams teko mokėti labai 
brangiai už elektrą. Buvo 
prieita iki to, kad miesto 
gyventojai buvo paskelbę 
elektrai boikotą, ir vieną 
savaitę visas miestas žibi- 
nosi žvakėmis ir lempelė
mis. Tada valdžia tą strei
ką nutraukė, paskelbdama 
sumažintą elektros tarifą 

į (kainą). Bet ir iki šiol už 
elektrą mokama gana 

i brangiai — po 84 centus 
į už kilovato valandą.

Miesto savivaldybei atė
jo galvon laiminga mintis 

i iškelti elektros bendrovei 
bylą teisine. Savivaldybė 
prašė teismą atiteisti jai iš

. . į elektros bendrovės 1931
VflrnOS UzkūpOJO Mcrgūltę metais permokėtus pinigus 

----------- 154.000 litų. Šitą įdomią! 
Lenkijos rytinėje dalyje, bylą ilgai tyrinėjo ir nagri- 

Licko apylinkėje didelis iš- nėjo Apygardos Teismas, 
alkusių varnų būrys už- ir pagaliau priteisė savi- 
puolė penkerių metų am- • valdybei jos prašomą su- 
žiaus mergaitę. Varnos Į mą.
mergaitę taip sukapojo, 
kad ta nuo žaizdų mirė.

ims Šv. Komuniją. Tą pačią die
ną 6 vai. vakare bus iškilmingas 
bankietas Šv. Kazimiero par. 

I salėje. Todėl visus narius ir sve- 
j čius kviečiame dalyvauti ir link- 
| smai blaiviai laiką praleisti. Prie 
to bus ir muzikalė programa.

Įžanga tik 50 centų.
Kviečia Rengėjai.

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas: Kun. P. Juškaitis,
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; A. Skilius — 
H Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas, 7 Mott St., 
Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 6 Commonwealth 
Avė.. VVorcester, Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas — Iždo Glo
bėjai. "Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

DARBININKAS

VORCESTER, MASS.

L. TOLSTOJUS 
Vertė K. SAMAJAUSKAS 

šešių Veiksmų drama
(Tęsinys)

i padarei ? Tokią gėrybę išleidai. 
(Nustumia jį ir pakiša stiklelį). 
Viskas išbėgo.

Senelis. Tai blogas, negeras 
' daiktas. Rugius Dievas ųžąugi- 

Senė. Išties! (Geria). Geresnė no tau ir žmonėms maitintis, o 
už alų. Tėvai! išgerk ir tu. (Se- tu iš jų velnišką gėralą padarei, 
nelis atsisėda ir kraipo galvą). | Iš to nesulauksi gero. Liaukis 

Bernas. Aplenkit ji! O senei dirbęs. Kitaip pats žūsi ir kitus 
dar stikliukas ne pro šalį. (Duo- pražudysi! Ar tai gėralas ? Tai 
da). ugnis. Sudegins tave. (Ima ba-
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METINĖ ŠVENTĖ
Šv. Kazimiero parapijos Pilnų

jų Blaivininkų draugija iškil
mingai minės metinę Šventę va
sario 5 dieną. Tą dieną iš ryto 
laike trečiųjų šv. mišių dalyvaus 
su vėliava ir “in corpore” pri-

S3.00

LAIŠKAS Iš BRAZILIJOS

Kaunas Laimėjo Elektros 
Byi«

Kauno miestas turi tra
gikomiškų reikalų dėl elek
tros. Dar toli prieš karą 
viena belgų elektros ben
drovė buvo gavusi koncesi
ją (teisę) tiekti Kauno 
miestui elektros energiją. 
Bendrovė buvo sudariusi

S300
PASIRINK SAU GERIAUSI 

DRAUGĄ
Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriausias 

Draugas
Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBININ

KAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo vardo.
“DARBININKAS” eina du kartu į savaitę — ant 

radieniais ir penktadieniais. Jame rasi naujausias ir 
teisingiausias žinias, gražiausius pasiskaitymus ir iliu
stracijas.

‘ DARBININKE” rasite daug žinių 
Vilniaus krašto.

Dabar eina “Darbininko” vajus. 
“Darbininko” kaina atpiginta:

Metams ...............................
Pusei metų .......................
Sykį į savaitę metams......

UŽSIENIN:

iš Lietuvos ir

Vajaus

$3.00
... $1.50
... $1.50

metu

Metams.....................................
Pusei metų ............................
Sykį į savaitę metams............

“DARBININKAS”
366 W. Broadway So. Boston, Mass

$4.00
$2.00
$2.00
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Parduodame '

Apeliaciniai rūmai 
(aukštesnis teismas) sa
vivaldybės ieškinį sumaži
no iki 80,000 litų. Ir savi
valdybė ir elektros stotis 
tuo sprendimu nepasiten
kino ir padavė skundą Vy
riausiam tribunolui (aukš
čiausiam teismui). Vyriau
siojo tribunolo sprendimo 
nekantriai laukė ne tiktai 
savivaldybė ir elektros sto
tis, bet ir visi miesto gy
ventojai. Laimėjus šią by- 

i lą savivaldybė gauna pa- 
i grindą reikalauti permokė
tų pinigų grąžinimo ir už 
visus kitus metus. Gyven
tojai taip pat pasiruošę rei
kalauti permokėtų pinigų 
grąžinimo.

Pagaliau šiomis dieno- 
mis Vyriausias tribunolas 
šitą labai retą ir įdomią by
lą išsprendė: atmetė ir sa
vivaldybės ir elektros sto
ties skundus. Tokiu būdu 
įsigaliojo Apeliacinių rū
mų sprendimas, ir savival
dybė tiktai už 1931 metus 
gaus iš elektros stoties a- 
pie 80,000 litų. Tuojau sa
vivaldybė iškels bylas dėl 
permokėjimų už elektrą 
1932 — 1938 metais. Naujo 
ieškinio suma sieks apie 
600,000 litų. Be to, visi gy
ventojai ruošias taip pat 
įkelti bylas už permokėji
mus už elektrą.

Elektros bendrovės di- 
j rektorius, paskelbus vyr. 
tribunolo sprendimą, tuo
jau išvažiavo į Belgiją tar
tis su tikraisiais stoties 
šeimininkais nesmagios 
bylos pralaimėjimo reika
lais. Spėjama, kad belgų 

i bendrovė pasiūlys savival- 
; į dybei išpirkti elektros sto- 
J tį, kai jos pelningumas da- 
! • rosi abejotinas.

Visokios rūšies ANGLIS ir COKE 7
Taipgi per mus galite pirkti Stokers — automatiš- | 

ką angliams kūrenti mašiną, OIL BURNERS.
Mes reprezentuojame &

STETSON FUEL CORP. | 
Kam reikalingi angliai, prašome pašaukti mus, ir | 
kaip bematant bus pristatyti Bostono apylinkėje. | 

. "DARBININKAS" j

: i 366 W. Broadway, Tel. SOIJ 2680, So. Boston, Mass. |

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
Rožančiaus Paslaptis ata
tinkamai ir gražiai Ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Didžiai Gerbiamai 
Motinėlei M. Aloyzai 
Brangioji mūsų Motinėlė,

Laimingų, laimingų Nau
jų Metų. Linkime, kad šie 
Nauji 1939 Metai būtų 
Jums tiek gausingi Dievo 
malonėmis kiek mums per 
šią dieną išlyjo lietaus la
šų. Tai yra mūsų nuošir
dūs linkėjimai Jums. Lie
taus čia Brazilijoj yra ne
mažai. Pradėjo lyt vakar 
ir dar lyja, ir jaučiame, 
kad bus lietaus ir ryt. To
dėl, jeigu gerasis Dievas iš
klausys mūsų maldų, mū
sų troškimų, Jums ir vi
soms mūsų Seselėms ant 
Kalnelio ir įvairiose misijo- Į 
se, Jūsų 1939 metai bus 
jam malonūs, pilni gerų 
darbų Jo didesnei garbei.

Prašėme Jūsų labai daug 
visko, bet Jūs mums davė
te daug, plius dar dau
giau. Dabar tariame Jums 
nuoširdų ačiū už viską, ką 
tik Jūs mūsų gerovei pada
rėte iki šiol. Dėkuojame už 
visus pinigus mums prisių
stus: už tą čekį dėl pianino. 
Sesuo M. Marcelina netikė
jo man, kada aš jai pasa
kiau, kad pirksime pianiną. 
Įtikėjo tik tada, kada savo 
akimis pamatė čekį. AČIŪ 
už tą ilgą, ilgą bendrą laiš
ką ir dovanėlę, kurią rado
me laiško pabaigoje.

Be abejo, norite žinoti 
kaip mes čia praleidome 
Kalėdas ? Prieš dvi savaites 
mes abi su Sesele M. Nor
bertą pradėjome planuoti 
ką daryti, kad palinksmi
nus Seseles Kalėdų dieną, 
kad jos nė truputį nebūtų 
nuskriaustos. Gerai žinojo
me, kad negausime Ameri
koniškų saldainių, todėl 
pradėjome iš anksto savo 
fabrike virti. Bet viską da
rėme slapta, kada kitų Se
selių nebuvo namie, nes 
norėjome joms siurprizą 
padaryti. Vįską užbaigė
me penktadienio rytą prieš 
Kalėdas. Bažnyčios papuo
šimas mums dabar rūpėjc. 
Seselė M. Karolina ir aš tą 
penktadienį nuėjome į baž
nytėlę. Nuėjusios radome 
Paukštį su broliu Paukštu
ku “skrajojant” nuo vieno 
bažnyčios kampo į kitą. Ši
tie du broliai ištikimai valė 
ir puošė bažnyčią nuo pat 
jos įsteigimo, ir reikia pri
pažinti, kad skonis jų gan 
geras, tikras lietuviškas.

Dabar mes jiems atėjome 
į talką. Gavome dvyliką 
eglių ir kelioliką kilometrų 
“vainikų” papuošimui. Dvi 
didžiausias egles pastatė
me presbiterijoj arti di
džiojo altoriaus. Prie gro
telių pastatėme dvi mažes
nes, o prie šoninio altorio 
įrengėme Betliejų. Kitose 
vietose pastatėme kitas 
egles, tarp jų tris palmes, 
o ant grindų po palmomis 
— figūras. Lietuvos Kon
sulas davė Tėveliui 100 
milreis (apie penkis dole
rius) gėlėms. Tėvelis nu
pirko elektros lemputes, o 
mes septynias dėžes žibu
čių (icicles). šeštadienį pa
ruošėme didįjį altorių su 
hydrangejoms ir lelijoms, 
kurių kotai buvo apie kilo
metrą ilgumo. Žmonės jas 
mums atnešė, nes augina 
savo daržuose. Pirkome du 
tuzinu chrysantemų už 15 
centų. Baltos gėlės raudo
name altoriaus fone pada
rė nepaprastai gražų vaiz
dą. Žmonės stebėjosi, gėrė
josi ir džiaugėsi.

Šeštadienio vakarą buvo
me taip užimtos įvairiais 
darbais, kad nė nepastebė
jome, kad reikia rengtis ei
ti į bažnyčią. Ir dar tas lie
tus pila. Prisemsime batus 
purvo. Vis vien, blogas oras i 
nė kiek nepakeitė mūsų ’ 
gero Kalėdinio ūpo. Links-j 
mos, brendame per molį j 
bažnytėlės link. Be abejo, j 
tai Jūsų maldos išmeldė 
mums tą ramybę ir džiaug- i 
smą. Nors ne kaip jautė-! 
mės brisdamos per purvą 
ir lietų, bet dvasia linksmi- j 
nosi ir garbino Dangišką 
Kūdikėlį, kurio gimimo su-! 
kaktį mes pradėjom švęsti.

Motinėlė brangi, laikąs 
jau baigt šį naujienų lapą. 
Vaikas atėjo laiško. Gaila, Į 
nėra laiko baigti, bet sakai j 
“Bus daugiau”.

Vėl, Laimingų Naujų Me- i 
į tų Jums Motinėle ir visoms 
•Mūsų Seselėms. Pasakyki-į 
te Joms, kad mes už jas 
pasimeldėme ir esame dė
kingos už Jų maldas.
Ate Logo. Boas Felicidades 

Para Trinite Nove. 
Seselės Brazilijoj.

i

t

da).
Senė. Kad tik ko blogo nepasi- laną iš po katilo ir uždega. Išlie- 

darytų? Oi, degina! toji degtinė dega. Visi stovi, iš-
Žmona. Išgerk! Pajusi, kaip sigandę). 

gyslomis eis.
Senė. Tiek to, išgersiu. (Išge

ria).
Žmona. O ką, pasiekė kojas? ‘
Senė. Eina. Jau čia! Kaip len-

(Uždanga).
PENKTAS VEIKSMAS

Pirmasis paveikslas
________ _______ ___ r __ (Ūkininko rūmas. Bernas vie- 

gva. Nagi dar (išgeria). Kas ki- nas su ragais ir nagomis), 
ta! Visiškai pajaunėjau.

Ūkininkas. Aš tau sakiau.
Senė. O mano senio nėra! 

matytų jis dar sykį, kokia 
jauna buvau. (Bernas skambina. 
Ūkininkas ir žmona šoka).

Senė (išeina Į vidurį). Ar tai 
taip žmonės šoka? Aš jums pa
rodysiu, kaip reik šokt (šoka).

I

I 
Ot kaip, paskui šitaip ir dar 
taip. Matot? (Senelis eina prie 
katilo, atsuka kraną ir išleidžia 
ant žemės degtinę).

Ūkininkas (pastebi tai ir šoka 
prie senio). O tu, nenaudėli! Ką

i

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

Šv. Grigalius

Bernas. Rugių daug. Nėr kur 
dėt. O degtinės skonį jis išmėgi- 

pa- no. Jau vėl prisivarė, į bačką su- 
aš pylė ir nuo žmonių paslėpė. Vel

tui žmonių negirdysime. Kas 
mums bus reikalingas, pavaišin- 
sim. Šiandien aš įkalbėjau kaimo 
galvočius sukviesti, nugirdyt, 
kad jie jį nuo senelio atskirtų, 
seneliui nieko neduotų. Šiandien 
ir mano tarnybos terminas pasi
baigė, trys metai sukako. Tegu 
pats Liucipierius ateina pažiū
rėt. Negėda parodyti.

(Bus daugiau)

Naujos Anglijos Lietuvių

Vasario 22 d. š. m., (Jurgio Washingtono gimta- 
dienyj), Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis į- 
vyks Šv. Kazimiero liet, parapijos salėje, 41 Providence 
St., Worcester, Mass.

Seimelis prasidės iškilmingomis pamaldomis ir po 
pamaldų tęsis dienos programa. Pakviesti ir kviečiami 
referentai, kurie kalbės bei skaitys įvairiomis temomis 
neilgus, bet turiningus referatus.

Tvarka nustatyta maždaug sekanti:
9 vai. ryto, iškilmingos Šv. Mišios. Pamaldų tvar

ką ir celebrantą bei pamokslininką numatys ir kviečia 
Šv. Kazimiero par. liet, klebonas kun. Augustinas Pet
raitis.

10:30 vai. ryto atidarymas Seimelio ir pradžia dar- 
programos.

12 vai. pietūs.
1:30 vai. po pietų prasideda antroji sesija.

REFERATAI ir REFERENTAI:—
1) “Religija ir Politika”,—Adv. B. Sykes (20—30 min.)
2) “Lietuvės Katalikės Moters Veikla”, Mok. L. Šukiū-

tė (10—15 minučių).
3) “Ar Įmanoma Lietuvybė Be Lietuvių Kalbos” — Stu

dentas Antanas Skirius (20—30 minučių).
4) “Prof. Dovydaitis — Spauda — “Darbininko” Reika

lai”, — Kun. K. Urbonavičius (20—30 minučių).
5) “Vilnius ir WS”, — A. F. Kneižys (10—15 minučių). 

Rezoliucijos.
Diskusijos. (Diskusijos galės būti po kiekvieno re
ferato skaitymo bei pranešimo. Seimelis galės pa
keisti sulig savo nuožiūros, kas tik bus reikalinga). 
Visos katalikiškos idėjinės ir pašalpinės bei baž

nytinės draugijos ir kuopos prašomos išrinkti kuodau- 
giausiai atstovų iš visos Naujos Anglijos kolonijų į Ka
talikų Seimelį, kuris įvyks, kaip minėta vasario 22, (Pe
lenų dienoj), Šv. Kazimiero par. (Worcester, Mass.) 
salėje. Seimelis bus vienas iš įdomiausių. Bus svarsto
mi gyviausi mūsų veiklos klausimai.

Į Seimelį kviečia rengėjai: Lietuvių R. K. Federa
cijos Naujos Anglijos Apskričio Valdyba ir klebonas 
kun. Augustinas Petraitis.

Kun. A. Petraitis, šv. Kazimiero liet. par. klebonas 
Antanas Zaveckas, Pirmininkas

Jonas Kumpa, Vice-Pirmininkas 
Andriejus Pinelis, iždininkas 

Benediktas Jakutis, sekretorius.

bo

6)
7)
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Šv. Pranciškus Salezas Katalikų

Sausio 2O-tą minime Šv. Pranciškų Salezą, su ku
rio vardu surišta viena labai graži jo ypatybė — gami
nimas ir platinimas katalikiškų knygų ir raštų. Šv. 
Pranciškus Salezas buvo Vyskupas ir Bažnyčios Dak
taras bei mokytojas. Tą vardą jis nusipelnė nuodugniu 
dėstymu tikėjimo dalykų tokioj prieinamoj žmonėms 
formoj, kad jo raštai plačiai buvo skaitomi ir padarė 
daug naudos, ypač tarp protestantų, kurių labai didelį 
skaičių tas uolus Vyskupas atvertė į katalikų tikėjimą. 
Laikraščio ar žurnalo, tikroj to žodžio ‘prasmėj, Šv. 
Pranciškus neleido, nes tais laikais periodinės spau
dos dar nebuvo, bet jis labai plačiai susirašinėjo su į- 
vairiais žmonėmis, visokio luomo ir tikėjimo, daugiau 
ir mažiau mokytais. Ta jo plati korespondencija turė
jo tik vieną tikslą: aiškinti tikėjimo mokslą, atsakinė
jant į klausimus, išsklaidant abejones ir atremiant į- 
vairius priekaištus, žodžiu, jo raštai atliko dabartinį 
Katalikų spaudos uždavinį.

Šv. Tėvas Pijus XI yra pareiškęs, kad jis labai 
brangina Katalikų spaudą ir daug iš jos tikisi, ir kad 
tie, kurie ją platina, daro jam asmeninį prietelišką pa
tarnavimą. Jis, būdamas katalikų veikimo centre ir 
dažnai, taip sakant, čiupinėdamas katalikiškos akcijos 
pulsą, geriausiai už visus mato, kokią milžinišką rolę 
čia vaidina katalikų spauda. Ji veda nuolatinę kovą už 
tiesą ir apgina katalikų pozicijas viso pasaulio opini
joj bei nuomonėj. Mes žinom, ką reiškia viešoji žmoni
jos opinija. Jei gerai nustatyta, ji paremia naudingus 
sumanymus, kurie visiems atneša daug labo. Bet, jei
gu žalingos spaudos paveikta, viešoji opinija nukryps
ta klaidingon kryptin, tada nė apskaičiuoti negalima, 
kiek žalos žmonija pati sau prisidirba. Visoki klaidingi 
socialiniai bandymai, žudantieji ištisas valstybes ir 
tautas, yra ne kas kits, tik žalingos spaudos padariniai.

Rimtoji spauda tuos nuostolius stengiasi atitaisy
ti. Jos uždavinys sunkus, nes ji panaši į tėvą ar moky
toją, kurs moko būrį išdykusių vaikų. Jiems nerūpi 
svarbus profesoriaus mokslas ir rimti jo perspėjimai. 
Jiems galvoj tik žaislai ir išdykavimas. Tik užaugę ir 
subrendę, vaikai pradeda suprasti, kad gerai juos mo
kytojas mokino. Kaip gaila, kad pirmiau jo žodžių ne
įvertino. Ir žmonija labai dažnai tik po laiko pradeda 
įvertinti gerą katalikišką spaudą. Mes būkime iš skai
čiaus tų mokinių, kurie ir pirmiau ir paskui tinkamai 
ją įvertina. K.

Ispanijos Tragedija

Rašo XX Amžius:
Kaune, Duonelaičio gat

ve eidamas, prie 9a nr. pra
eivis mato dvi kuklias iš
kabas — Vilniui Vaduoti 
Sąjunga” ir “Mūsų Vil
nius”. Tų iškabų greitai čia 
jau nebebus, nes, kaip ži
nome, Vilniui Vaduoti Są
junga uždaryta. Išgyveno 
ji tryliką metų, per tą visą 
laiką sielojosi..., bet lai
kams pasikeitus, jos durys 
užsidaro...

Galima manyti vienaip, 
ar kitaip, bet vis dėlto įdo
mu, ] 
ten, kur ištisą metų eilę ė- 
jo atkaklus darbas, gyvas i 
judėjimas.

Raštinėje randu tarnau
tojus. Jie dirba, kaip dirbę 
ištisą metų eilę savo nuo-' 
latinį darbą, tačiau vis dėl
to čia jau nejauti besiver
žiančios energijos. Rodos, 
kad čia greitai viskas ap
mirs, sustos. Ne tik darbas
— pats gyvenimas. Tie pa
tys žmonės, rodos, tik lai
kinai čia sėdi: jie greitai 
pakils ir išeis kažkur toli, 
nežinoma kryptimi; jų 
liūdnuose veiduose atsis
pindi ne tai nusivylimas, 
ne tai širdgėla... Jie, rodos, 
be žodžių sako: “Mes iš čia 
turime išeiti”... Ir ne tik 
jų veidai: čia taip į ateivį 
byloja visa aplinka. Staiga 
paklausiu:
— O kur jūs iš čia eisite?
— Eisime bent duonos 

kąsnio kitur pelnytis.
— Ar negaila skirtis su 

sąjunga, kurioje dirbote 
ilgus metus?

Ilgai viešpatauja tyla; 
tarnautojai nusisuka nuo 
manęs ir įsmeigia savo 
žvilgsnius pro langą kaž
kur į neužmatomą tolį. Si
tuacija nejauki: nei eiti, 
nei laukti.
— Keistai tamsta klausi,

— pagaliau prabyla vis pro 
langą žiūrėdama ponia 
Gražulienė, kuri čia dirba 
nuo pačios sąjungos įsikū
rimo pradžios. — Ilgai iš
sėdėjęs kalėjime kalinys 
paleistas gailisi palikti sie
nas, kuriose jis tūnojo me
tų metus. Čia juk nekalė ji- 
mas... Mes vis dėlto guo
džiamės tuo, kad viskas 
neišnyks, centras bus kiek
vieno tautiečio širdis, o 
skyriai — visas jo organiz
mas, kiekviena to organiz
mo menkiausia dalelytė. 
Čia jų nepasieks jokie su
sitarimai...

le valiza...
Administracijos kamba

ry didžiausios lentynos pri
krautos “Mūsų Vilniaus”

] Vaikščiojau po erdvias egzempliorių.
sąjungos patalpas. Visur I Pirmininko kabinete ran- 
viešpatauja tvarka, tačiau du dr. Jušką. Jis, atrodo, 

i visur jauti slankiojančius manęs nemato. Sėdi ir tyli, 
nebūties šešėlius. Užsuku Ko nors jį klausti nedrąsu, 
į “Mūsų Vilniaus” redakci- Tylime abu. Pirmininkas 
įjos patalpas. Atrodo, kad staiga virpančiu balsu sa- 
čia tik ką žmogaus būta ir ko kažkam, ko čia visai ne
išeita. Jauti tačiau, kad iš- ra:
eidamas jis pasakė: “Aš — žmonės ir organizaci- 
čia daugiau negrįšiu... Ta- jos miršta, bet didelės įdė
čiau čia viską palikite taip, jos gyvena amžinai. Tei- 
kaip buvo... Neardykite...” singumas, tautos teisė į 
Ant aukštos spintos stovi laisvę, į savitą gyvenimą, į 

i Gedimino pilis su juodu kultūros kūrybą yra amži-. 
kaspinu perrišta Lietuvos nį dalykai.

” 'j _

Ir dar kai ką pasakė, bet 
popieriai, ^begaliu aš tą pakarto-

Ir nepasijutau, kai grįž-

kas gi dabar darosi trispalve Kėdėje guli port-i
° rnlio Ant ctoln i cd y»q i lzxrTi

tčiau tuo skirtoji plakimo 
bausmė nebūdavo sustab
doma, o tik skirtasis smū
gių skaičius būdavo išdės
tomas dalimis po kelis 
smūgius kas keli mėnesiai. 
Pastaruoju laiku plakant 

i nuteistąjį apsaugodami 
' nuo smūgių aprišdavo jo 
kaklą ir vidurius.

Kad seniau Anglijos nu
sikaltėliai plakimo baus
mės bijodavo labiau už 
mirties bausmę, anglų 
spauda primena kelis pa
vyzdžius. Pvz., praėjusio 

i šimtmečio šešiasdešimtai- 
i siais metais Londono gat
vėse beveik kasdien užpul
dinėdavo ir apiplėšdavo 
praeivius. Kai kartą buvo 
užpultas ir apiplėštas taip 
pat vienas parlamento na
rys, parlamentas nutarė, 
kad tiems plėšikams turi 
būti taikoma plakimo bau
smė. Ir užpuldinėjimai gat
vėse tuojau po to pasiliovė. 
1880-siai metais panašūs 
užpuldinėjimai labai papli
to Liverpolyje. Įkrėtus už
puolikams 1961 bizūno 
smūgį, ir ten išnyko tokie 
plėšimai gatvėse. Prieš 
pat Didįjį karą buvo su
sekta Londone ir kituose 
Anglijos miestuose plati 
prekyba merginomis. Ė- 
mus tuos prekybos daly
vius bausti plakimu, tuo
jau išnyko ir prekyba. Pa
staruoju laiku plakimo 
bausmė Londone buvo pa
vartota trims jaunuoliams 
iš aukštosios aristokrati
jos už tai, kad jie, daryda
mi bandymą, ar suseks po
licija, pasikvietė į viešbutį 
auksakalį su brangenybė
mis, apsvaigino jį ir pagro
bė brangenybes. Policija 
juos susekė, o teismas pas
kyrė jiems plakimo baus
mę, motyvuodamas, kad 
dėl jų visuomeninės padė
ties ir aukštojo mokslo 
cenzo jų nusikaltimas lai
komas ypatingu.

Keista, kad kai kurios 
Anglijos moterys yra ne
patenkintos plakimo baus- 

■ mės panaikinimu. Pvz., 
■dar 1934 m., kaip primena 

sidžiaugti gražia, vieša ir-glijos ministro pirmininko 
drąsia katalikybe tai tik Baldwino žmona, ponia 
dėl to, kad čia vyrai katali- Baldvvinienė, reikalavo, 
kai yra lankstūs ir moka į kad plakimo bausme būtų 
atsakyti į gyvenimo iškel- baudžiami vyrai, kurie 
tus klausimus. ‘Ū-V.ž.’ žiauriai elgiasi su savo 
pavojingą sveikatai. Ta- žmonomis. “L. A.”

Britų parlamentas nese-, 
niai priėmė baudžiamosios 
teisės reformos įstatymą, 
kuriuo tik dabar panaikino 
plakimo specialiais bizū
nais bausmę. Žymūs anglų 
policijos valdininkai nepa
tenkinti tuo panaikinimu, 
nes nusikaltėliai tos baus
mės bijodavę labiau, negu 
mirties bausmės. Kadaise 
iki mirties ir užplakdavo. 
Pavyzdžiui, anglų jūrinin
kai kadaise būdavo bau
džiami net iki 300 smūgių, 
po kurių tik labai retas te- 

i išlikdavo gyvas. Plakimas 
tam tikrais bizūnais, kaip 
bausmė už nusikaltimus, 
britų armijoje buvo varto
jamas iki 1881 m., o britų 
laivyne — iki 1882 m. Se-' 
novėje būdavo plakama iri 
už visai nedidelius nusikal-! 
timus, pvz.: už būrimą iš į 
rankos ir pan., pastarai
siais laikais plakimo baus
mė buvo palikta tik už la
bai didelius nusikaltimus 
ir tai tik iki 50 smūgių. 
Praktikoje teismai paskir
davo tik po septynis smū
gius, o išimtinais atsitiki
mais — 15 smūgių. Pasta
raisiais laikais plakti nu
teistąjį prieš plakant ištir
davo gydytojas, kuris da
lyvavo plakant ir papra
stai jau po trečio smūgio 
nutraukdavo plakimą, kaip

i

felis. Ant stalo išdraikyti
redaktoriaus
Nuo plunksnos dar nenu- 
džiūvęs rašalas: juk tik va
kar jis dar rašė straipsnį... damas į redakciją garsiai 

i paskutiniam “Mūsų Vii- gatvėje užniūniavau dainą 
niaus” numeriui... Kad ne- apie senąjį Vilnių...

|

Belgijos Vyrai Prieš Komunistus
LAIŠKAS IŠ BELGIJOS

Rašo Kun. K. š. (Louvain)
1938 m. per savivaldybių 

rinkimus Belgijoj komu
nistai laimėjo 123 vietas, o 
1932 m. jie buvo pravedę 
tik 51 atstovą. Aiškus ko
munistų laimėjimas.

Žinoma, tai nėra didelis 
procentas palyginus su ka
talikų, reksistų ir liberalų 
atstovais, bet vis tik komu
nistai nenyksta, o gana 
smarkiai didėja. Ypač pa
daugėjo komunistų Liege 
provincijoj, kur pramonė 
yra aukštai pastatyta ir 
gyvena daug darbininkų. 
(Šioje provincijoj 1923 m. 
buvo pravesta 18 atstovų, 
1938 metais 34 atstovai).

Katalikai vyrai susirūpi
no šiuo dalyku. Gi komu
nistai su savo perverstu 
galvojimu ir siekiais daug 
blogo valstybei atneša. To
dėl įsteigta prieškomunis- 
tinė organizacija, vad. — 
COPAC (Concentration de 
la Propagande anticomu- 
niste), kuri pradėjo leisti 
laikraštį ir visoje Belgijoj 
ruošti antikomunistines 
parodas ir paskaitas.

Tokia prieškomunistinė 
paroda buvo surengta (XII 

i 4—8 d.) ir Louvain’e, ku
rioje ir man teko apsilan- 

• kyti.
Paroda buvo įdomi. Buvo 

išstatyta, paveikslais ir di- 
. jagramomis pavaizduota, 
■ raudonųjų kova su tikėji

mu ir Bažnyčios įtaka.

kelias į “rojų”, 
kelias į 
kauko-

pavaiz- 
“rojus”

I

Pustrečio meto atgal Ispanijos revoliuciniam sei
me kalbėjo taurus ir patriotingas Galicijos atstovas 
Calvo Sotelo, katalikas. Jis išdrįso pasakyti karčią tie
są tuometinei Ispanijos vyriausybei. Jis padarė tiesio
ginį priekaištą, kad valdžia taiso kelią komunizmui, 
panašiai kaip kad buvo Rusijoj Kerenskio laikais. Su
prantama, kad tokia kalba radikalams nepatiko. Kai 
kurie seimo atstovai tiesiog grasino kalbėtojui revol
veriais, o atstovas Quiroga patarė jam skaitytis su žo
džiais, nes gali susilaukti apverktinų pasekmių. Viena 
raudonoji delegatė šūktelėjo iš vietos: “tai bus jo pas
kutinė kalba”. Delegatė žinojo ką šneką. Už kelių die
nų Sotelo buvo išdavikiškai nužudytas.

Tas įvykis atidarė ispanams akis. Pirmiau jie vis 
nusileisdavo raudonųjų propagandai. Mat, reikia gi 
pagerbti pirmeivišką “pažangiųjų” kryptį. Dabar pa
matė, kad čia ne juokai: raudonieji revoliucijonieriai 
rimtai užsimojo Ispaniją pavergti. Bolševikų sukurs
tytos minios kėlė netvarką, banditiškai žudė dvasiški- 
ją ir žymesnius piliečius, degino bažnyčias ir mokyk
las, griovė dirbtuves ir organizavo visą eilę ginkluotų 
sukilimų, kuriuos jie vadino streikais. Tie sukilimai 
vargais negalais buvo likviduoti, bet maišto vadai li
ko nenubausti ir suirutę kėlė toliau. Suterorizuoti ka
talikai nepajėgė daryti jokio rimto pasipriešinimo. Į prispausti prie prancūzų sienos ir gręsia jiems atsi

skaitymas už padarytas žudynes, pasaulio spauda rei
kalauja, kad Franco paskirtų raudoniesiems neutrali- 
nę zoną, kur niekam nebūtų valia jų kliudyti. Tiesiog 
neskanu, kaip žemai pasaulyje nukritęs teisingumo ir 
padorumo pojūtis.

Franco, žinoma, į tuos reikalavimus nekreipia dė
mesio ir baigia apsupti lojalistų armiją, kuri arba tu
rės pasiduot, arba pereit Prancūzijos sieną ir būti nu
ginkluota.

kaip tie faktai vystėsi ir kas veikia jų užnugary. Vei
kia, žinoma, komunistai. Jie suka visą propagandos 
ratą, bet kol kas viešai nesiskelbia, tik stato priešaky
je taip vadinamą liaudies frontą, kurs būk tai kovo
jąs už demokratiją. Daugelis amerikiečių dar ir dabar 
duodasi suviliojami. Kada Franco paėmė Barceloną, 
visi gyventojai jį sutiko su džiaugsmo ašaromis ir di
džiausiomis iškilmėmis, kaipo išgelbėtoją nuo bolševi
kų jungo. Komunistų kontroliuojamoji spauda, nega
lėdama to fakto užginčyti, nuo savęs priduria, kad 
žmonės džiaugiasi ne dėl Franco laimėjimo, bet dėlto, 
kad dabar gaus kiek pavalgyti ir išsigelbės nuo bom
bardavimo. Dar vienas dalykas. Kada desėtkai tūks
tančių nekaltų žmonių buvo raudonųjų žudomi, baž
nyčios ir labdaringos įstaigos buvo deginamos bei 
griaunamos, pasaulio spauda nerado nė žodžio užuo
jautos. Gi dabar, kai būriai raudonųjų kriminalistų jau

Bet kada banditiškai buvo nužudytas seimo atstovas 
Sotelo, tąsyk jau Ispanijos armija pasiėmė inicijatyvą 
į savo rankas ir padarė sukilimą prieš internacionalis
tų gaują, kurie aiškiai varė kraštą į pražūtį. Kilo na
minis karas, ar tiksliau sakant, pasipriešinimas inter
nacionalinei bolševikų revoliucijai, ir ispanų tauta, 
gen. Franco vedama, atsigriebė ir baigia likviduoti 
klastingą raudonųjų užsimojimą.

Tai plačiai žinomi faktai. Tačiau mažai kas žino,

Kiek čia nešvaraus bedie
vių — komunizmo sarkaz
mo!

Komunistai, kovodami 
su religija, nežmoniškai iš
juokia švenčiausius tikin
čio žmogaus sielos pergy
venimus ir jausmus. Ne
malonu tas rašyti... Viskas 
paremta melo ir juodinimo 
pagrindu. PoDiežiui, Baž
nyčiai, kunigams, dvasi
ninkams suverstos visos 
skaudžiausios pasaulio ne
laimės ir politinės negero
vės. Už tat komunistai sie
kia išnaikinti tikėjimą ir 
Dievo vardą, nežiūrint ko
kiomis priemonėmis: kad ir 
deginant bažnyčias, žu
dant nekaltus kunigus ir 
krikščionius. Tai trum
piausias
Bet reikia pridėti: 
“rojų” per žmonių 
les ir kraujo upę.

Parodoje buvo 
duotas komunistų
kampelis Rusijoj. Čia “ge
rovė”: kalėjimai pilni ne
pageidaujamų, skurdas ir 
vargas. Čia “laimė”: ne
sveikata — sifilistai, kito
kį venerikai ligoniai. Čia 
“taika ir ramybė”: milži
niška sovietų armija, tūk
stančiai tankų, sukarintos 
moterys ir vaikai. “Tikras 
rojus”.

Bendras vaizdas baisus.
Paaiškinimus parodoje 

davė vienas darbininkas, 
buvęs komunistas ir ilgą 
laiką gyvenęs “rojuj”. Jis 
dabar didžiausias komu
nizmo priešas. Net užki
męs visa gerkle šaukė apie 
komunistų apgavystes.

Parodos metu buvo pa
švęsta pora vakarų supa
žindinti miesto visuomenę 
su komunistų mokslu ir 
veikimu. Surengtos įdo
mios paskaitos. Per fla
mandų vakarą buvo pas
klidę gandų, kad ir komu
nistai paskaitose dalyvaus, 
smarkiai replikuosią ir jė
ga išvaikysią dalyvius. 

, Flamandai studentai kata
likai prieš tokius tipus bu
vo gražiai pasiruošę. Bet 
jokių nesusipratimų abi 
dienas neįvyko.

Gal pirmą kartą teko gir
dėti taip nuoširdžiai kal
bantį vieną vienuolį domi
ninkoną ir taip įtikinan
čiai, kad tiesiog, rodos, vis
ką mestum ir stotum į ko
vą prieš tą pasaulio nelai
mę — komunistus.

K.i Be to, kalbėjo vienas bu-

vęs kareivis — savanoris 
kairiųjų Ispanijoj. Jis, da
bar jau atsivertęs, kovoja 
prieš komunizmą. Kiek 
baisybių jis matęs?! Kaip 
raudonieji žvėriškai elgia
si, kaip šlykščiai niekina 
šventenybes! Jis pabrėžė, 
kad dorovės pas kaiku- 
riuos yra pasibaisėtina. 
Tarp kita ko, baigdamas 
pareiškė: “Jei aš dėjausi 
prie komunistų, manyda
mas rasiąs didesnę sociali
nę teisybę, tai dabar aš su 
pasibaisėjimu dėl tų pačių 
priežasčių nuo jų atsitrau
kiau”.

Išvada aiški. Komuniz
mas yra visų tautų nelai
mė. Reikia su juo kovoti 
skleidžiant gilią katalikiš
ką mintį.

Jeigu Belgijoj tenka pa- į anglų spauda, buvusio An-

Laiškas Iš Lietuvos "Darbininko"
VILNIAUS VADAVIMO SĄJUNGOS 

CENTRO KOMITETAS 
Kaunas, Duonelaičio g-vė 9a 

Telef. 26-228
Gerb. Ponui Redaktoriui —

Sunkių politinių aplinkybių verčiama Lietuva šie
met buvo priversta nusilenkti jėgai ir pradėti normali
nius santykius su valstybe, kuri neatitaisė Lietuvai pa
darytos didžiulės skriaudos. Ryšy su tuo lietuvių tau
tai teko ieškoti ir kitų būdų ir kovos metodų savo tei- 

i sėtiems siekimams įgyvendinti. V. V. Sąjungos veiki- 
■ mas Lietuvoje liko sustabdytas, drauge turi sustoti ir 
jos darbus atspindėjęs “Mūsų Vilniaus” žurnalas. Siųs
dami šį paskutinį “Mūsų Vilniaus” numerį, ir prašyda
mi jį savo skiltyse paminėti, norime simboliškai per- 

, duoti tą visos lietuvių tautos potroškių ir siekimų tri
būną, kuriai mes ypatingai atstovavome, tikėdamiesi, 
kad Jūsų laikraštis, kuris ir iki šiol visuomet rūpinosi 
Vilniaus kovos reikalais, nuo šiol bus dar uolesnis am
žinų ir nepermaldaujamų lietuvių tautos siekimų ža
dintojas.

Giliai įsitikinę savo siekimų teisėtumu ir šventu
mu, mes tikime, kad tautoje taip giliai įaugusi Vilniaus 

* atvadavimo idėja, kaip ir visos didžiosios idėjos, pasi
liks gyva ir sulauks savo įkūnijimo.

Už Aušros Vartus, Gedimino Pili, Vytauto Grabai 
“MŪSŲ VILNIAUS” Redakcija.



A. P. Sandys.

Antradienis. Sausio 31. 1939 darbininkas

Vaizdas Iš Pasaulines Parodos Nevv Yorke

filosofija, klaidi dora pri
sidėjo ir visados prisidės 
prie dorinio, politinio ir e- 
konominio pasaulio ant- 
slūgio, visųlabiausiai pasi
darbavo įvairios klaidati
kių atskilos to stovio sukū
rimui.
KLAIDINGA ATSKILA— 

KAS JI?
Blogą, klaidingą atskilą- 

religiją čia reikia suprasti 
toj prasmėj, kad moderni
nį protą užvyravo toks ne- 
aptartinas religijos pažiū
rų suomišis. kad pats žmo
gus nežino nė tikros religi
jos aptarimo.

Akademiškas pasaulis 
nusikratė (abelnai kal
bant) net mažiausių auto- 
retetingos religijos dulke
lių. Dora ir dogmai yra so
cialūs reikalai. Šiandien 
individualizmas dogmuose 
ir doroje viešpatauja. 
Kiekvienas plikagalvis pro- 
fesorėlis, kvailiškos filoso
fijos apdumtas, prisišlie
jęs dar prie kokio už jį 
kvailesnio moksiininkėlio 
tveria neva naują religiją 
arba kas blogiau, nė jokios 
nepripažįsta.

Sekant tokios protines 
gaires, neabejotinai ir na
tūraliai privažiuota prie 
visiškai protinio jovalo. 
Arba kas dar blogiau, pri
eita prie to, kad pamatinės 
gyvenimo tiesos ir tvir
čiausi gyvenimo pagrindai 
sugriaujami. Tokiu būdu 
visas pasaulio civilizacijos 
tonas skrenda pasau'lėtiš- 
kais nuansais.

CIViLiZACIJOS ESMĖ
Civilizaciją, kaip iš socio

logijos žinome, išplaukia iš 
žmonių minčių. “Dvasia”, 
sako Šekspyras, “padaro 
kūną turtingu“. Jei minti- 

šven-
tai, turime švarią, dorą, 
šventą civilizaciją. Mintys 
gyvenime realizuojąs, ar 
tai bus religiniam, politi
niam, ekonominiam, pre
kybiniam ar moksliškam 
gyvenimam Jei įnešama 
graznos, kilnumo, doriniai 
pagrindai, sulaukiame a- 
tatinkamų tų dėsnių išva
dų. Jei įvedami neigiami 
kenkią gaivalai, negalima 

i neišvengti neigiamo tono 
civilizacijos.

Šiandien žmogus gyvena
vienišai, t. y., sau. Jis skai-l 
to ir laiko save pradmeniu 

i ir tikslu. Dievas, religijos 
tiesos, amžinatvė, siela, 
dora, viskas kas intymiai 
susijus su religija, yra mo
derninio žmogaus paneig
ta.

ŠV. TĖVAS PIJUS XI 
KLAUSIMĄ IŠRIŠA

Mūsų dabartinis šventa
sis Tėvas, Pijus XI, kiek

PASAULIS BRUZDA
Šiųdienis pasaulis bruz

da. Kartkartėmis tas bruz
dėjimas pasidaro intensy
vesnis, karštesnis. Politi
kos kerofėjai - vadai žai
džia žmonių gyvybėmis. 
Pacifistų draugijos įtem
pusiu polėkiu pradėjo ves
ti ramybės propagandą. 
Geltonoji spauda, nuklota 
patrijotiniais straipsniais, 
iškėlė tautybę, šalį, partiją 
į aukščiausį laipsnį. Šalys, 
tautos persigėrė kraštuti
niu nacionalizmo vynu.

PERSEKIOJIMAI 
PLINTA

Visokeriopos rūšies tau
tiniai barjerai liko sudaly
ti. Rasių kovos — šiųdienio 
pasaulio jausmų patenki
nimo receptas. Visų aršioji 
tikėjimo neapykan t a 
skverbiasi šalysna ir perse
kiojimo būdais naikina 

. žmogų. Vienur ji destruk
tyviu plėšrumu išrauja iš 
žmonių tikėjimą: kitur, 
subtiliais, gudriais vilioji
mais juos patraukia privi
lioja.

Nesantaikos dvasia už
tvindė pasaulį tautine eko- 

. nomine desperacija. Paga
liau, kad apsaugojus šią 
jau iš rankų slystančią 
tautogarbą, kad išlaikius 
tą nacionalistinę savigar
bą. imamasi atsargos bū
dų: ieškoma neperlenda
mos. neįgaliamos, nepaju- 
domai tvirtos apsaugos, 
kuri šiandien reiškiasi ka
ro pabūklų gaminime ir 
ginklavimosi.

AR KARUI UŽBĖGS’M 
UŽ AKIŲ?

Giganto Marso le 
prispaudė pasaulį. Pasau
lis vos tealsuoja. Ar pasau
lis užbėgs Marsui už akių? 
Šiandien geri taikos ap- jame švariai, dorai, 
saugojimo būdai neužtek- 
tini sulaikyti pasaulį nuo 
karo; būtiniausiai reika
lingi geriausi būdai. Nė 
vienas, išskyrus Hitlerį, 
kuriam nereikės dalyvaut, 
tiktai rėkauti kitam kare, 
nenori karo. Nes kiekvie
nas žino, kad niekas laimė
tojų neišeina iš karo. Di
dysis karas pareikalavo 
septynis milijonus aukų.

NESANTAIKOS 
PRIEŽASTYS

Kokios priežastys sukū
rė šiuo pasaulio nesantai
kos suomišį? Kaip ir koki 
vaistai reikalingi pagydy
mui? Galime konstatuoti 
vieną kurią priežastį ir 
tuomi lengvai klausimą iš
rišti. Bet jei tai padarytu
mėme. aplenktumėme ku
rias įdomias duomenas. 
kurios sudarė šį šėtono vi
rintą katilą.

Klaidus mokslas, klaidi

Two Shows for the Price of One—World's Largest City, Worldzs Biggest Fair

- £ ■■■■■
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' teono, kada kamelopardai 
Į ir tigrai šokinėjo Flaviano 
amfiteatre. Išdidžiausi ka
ralių rūmai sulyginus su 

i ištisa popiežių linija tiktai 
it vakar buvę. Tą liniją 
mes pašėkam nenutraukia- 
moj serijoj, nuo popie
žiaus, kuris apvainikavo 
Napoleoną devynioliktam 
šimtmety iki to, kuris ap
vainikavo Pepiną; ši kilnio
ji dinastija tęsiasi ligi tol 
kol pranyksta fabulų prie
temoj. Palyginus su popie- 
žija, Venecijos respublika 
buvo visai nauja; ir Vene
cijos respublika žlugo; gi 
popiežija pasilieka. Popie- 
žija gyvuoja ne sunykime, 
nėra vien seniena, bet ji 
gyvybės ir jaunos energi
jos kupina. Katalikų Baž
nyčia vis dar tebesiunčia 
tolymiausiuos pasauly kra
štuos nemažiau uolius mi- 
sijonierius už tuos, kurie 
kartu su Šv. Augustinu 
pirmą kartą Kente atvyko, 
ji vis tesutinka priešus ka
ralius su tapatinga dvasia 
su kuria ji sutiko Attilą... 
Mes nė nematome jokio 
ženklo, kuris įrodytų, kad 
ilgas jos viešpatavimo lai
kotarpis baigtųsi. Ji matė 
visų valdžių ir visų bažny
tinių įstaigų dabar egzis
tuojančių pradžią; ir mes 

Į nesame užtikrinti, kad ji 
nematys šių įstaigų galo.

j Ji buvo didi ir garbi dar 
į saksonui Britanijon kojos 
neįkėlus, frankui Reino ne
perėjus, kada graikų graž- 
bilybė Antioche klestėjo, 
kada Mekoj stabai tebuvo

apLc

♦a

i

, vie-
pasireiškia daugelio narių nas krikštas. Vienas Die- lin?a vienybes galva. Gi ta 

' vienybė; gėlėmis išpuoštas I vas ir visų Tėvas, kurs sto- vienybes galva, centras 
■ ir navą apvainikuojąs sto- i v; aukščiaus už visus, vi- randamas Katalikų Bažny- 
Į go periopetas, pro kurį' suose veikia ir yra visuose čioJe popiežiaus asmenyje.

I

į

I

t
i

kuria 
būtų 
Jono

tena

išminties pamokinimai; šaukimo viltį. Vienas Vieš- 
darnių arkadų vieningume pats, vienas tikėjimas

PILIETYBES KATEKIZMĄ |
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir Ž 

Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygele daug* $ 

jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų £ 
anglų ir lietuvių kalboje. Ž

Kaina Tik 25c. $
y 
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NEW YORK. — First official 
painting of New York World's 
Fair 1939, shoviing $155,000,000 
“World of Tomorrow” Exposition 
as it vili appear at gala opening 
on April 30. Beyond colorful 
structures of this metropolis of a 
Nevv Day rise slender spires of 
host city of New York where lav- 
ish preparations are'also under 

■way to entertain millions of visi- 
itors this summer. Fair and City 
are expected to vie with each 
other as attractions_during com- 
ingmonths. j

Drau n by H. M. Pettit, painting 
shows major arterial, subway, 
railroad and other lines which tie 
1,216 1-2-acre Fair to Manhattan 
and the Bronx. Extreme upper 
right is Whitestone Bridge route 
from New England and Canada; 
next in order come Flushing Bay 
boat piers, North Beach Airport 
and -Grand Centrai Parkway Ex- 
tension to Triborough Bridge. 
Paralleling this side of grounds 
are traeks of Long Island Rail
road and I.R.T.-B.M.T. subways, 
while Fair station of Independent 
Subway may be seen at bottom

Jus keliausite greitai ir patogiai rr.usų 
populiariais laivais:

BREMEN • EUROPA 
COLUMBUS

NEW YORK • HAMBURG 
HANSA • DEUTSCHLAND 
Patogus geležinkeliais susisiekimas it bremen 

ar Hamburgo

Specialiai žemos ekskursijų kainos važiuojant 
iš Europos nuo balandžio 3 iki balandžio 23 ir 
nuo birželio 26 iki liepos 23. Amerikoje lei

džiama būti keturias savaites.

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

IŠtBAMBOBG-AMEBICAN UBE 
ĖraMOBTB GEBMAH ĮLOTO

metų atgal, vienoj savo en
ciklikoj padavė raktą į pa
saulio sunkenybių išriši
mą. Jis rašė: — “Vieninte
lis tokiam stoviui išgydyti i 
vaistas yra Kristaus vieny
bė, nes Kristaus ramybė y- 
ra paties Dievo ramybė.

VISUOMENĖS VADAI 
SIŪLO PLANUS

I
Kai kurie visuomeninkai 

siūlė pagydyti pasaulio 
moralines ligas. Tam skel
bė, kad reikalinga iškelti 
piktos kriminalistų kombi
nacijos: gudrios politikų 
intrygos: reikia viešai su
pažindinti visuomenė su 
seksualaus gyvenimo klau
simais. — Gana, jie sakė,
— laikas supažindinti vi
suomenę su aktualiais 
žmonijos faktais. Kas iš tų 
jų skelbimų išėjo? Gi, gy
venimas parodė prie ko 
privedė modernistų skel
biamos doktrinos ir šūkiai:
— Arba pražūtinga despe
racija, arba pagrindinių 
gyvenimo tiesų paneigimas 
ir laisvas gyvenimas.
KATALIKŲ BAŽNYČIA 

TEIKIA VIENYBĘ.
VIDURINIAI AMŽIAITAI 

ĮRODO
Katalikų Bažnyčia, kaip 

mes žinome, viena tegali 
suteikti pasauliui morali
nio gyvenimo pagydymui 
vaistų... Ir toks išsitarimas 
nėra tuščias; ir siūlomieji 
vaistai nėra bergždžiai. 
Kada Vakarų civilizacijos 
istorijoj religinė vienybė 
egzistavo, tai ji nešė su sa
vimi gausingų vaisių ir 
gražiausią kultūrą. Tas lai
kotarpis buvo žinomas 
kaip Aukštieji Viduriniai 
Amžiai. Tų Amžių kultūra, 
skulptūra, arkitektūra ir 
visas gražusis menas šauk
te šaukė religijos vienybę. 
Kaip rašytojas vokietis 
Reinachas rašo:

“Tolydžiai dar vos tegali 
pamatyti patį miestą, o jau 
kylą virš triukšmo ir bruz
desio katedros bokštai 
skelbią mums Aukščiau
sios ir Nedalomos Trejy
bės paslaptį. Prisiartinę 
kiek arčiau, katedros sker
sinės primena mums atgai
los dvasią. Koplytėlės su
pintos į koplytėlių vainiką 
eidamos apsukui chorą ir

center just left of World’s Fair 
Boulevard, which bisects grounds 
and connects direetly with 
Queensborough Bridge. Other 
main arteries lead to Williams- 
burg, Manhattan and Brooklyn 
Bridges.

Main Exhibit Area of Fair lies 
north of World’s Fair Boulevard 
with buildings and displays of 
1,400 exhibitors on tree-shaded 
avenues radiating in rainbovv col- 
ors from pure white Perjsphere 
and Trylon. Extending diagon- 
ally to lower right from this 
Theme _ Center. is richly. embel-

pačioji nava skelbia mums Į ne mylėjai. Tėve, aš noriu, 
Šventųjų Bendravimą;'kad ten, kur aš esu, būtų 

su manim ir tie, kuriuos tu 
man davei, kad jie matytų 
mano garbę, kurią tu man 
suteikei, nes tu mane mylė
jai pirm pasaulio įkūrimo. 
Teisusis Tėve, pasaulis ta
vęs nepažino, o aš tave pa
žinau; taip pat šitie pai-io, 
kad tu esi mane siuntęs. 
Aš padariau jiems tavo 
vardą žinomą ir duosiu jį 
pažintį, kad meilė, 
tu mane mylėjai, 
juose ir aš juose” — 
17, 20 — 26.

Šv. Povilas kalba 
vienybės reikalingumą 
Bažnyčioje šiais žodžiais: 

Vienas kūnas ir viena 
rėmų dvasia, taip kaip jūs esate 

karbatkuose glūdi šventos pašaukti į vieną jūsų pa-

Šventųjų 
mistiška šmaikšte perspė
ja mus budėti, melstis ir 
sunkumus pergalėti; sku
binančios įvairių baidyklių 
išvaizdos išpaliepių skelbia 
pašalintųjų iš Bažnyčios 
mizern-ą būtį; bokštas, pi- 

, naklis, aukštyn besiveržią 
! kolumnos, gražiai į aukštį 
išsirangioją skaptuoti la- 

: peliai, staigus langų lanko 
smailumas, aukštas sto
gas, visi šie faktoriai kylą 
.virš katedros skersinių ir 
paramsčių moko mus, kad 
pergalėdami pasaulio troš
kimus, mes kaip ir šie tu
rėtumėme minty ir širdy 
veržtis aukštyn. Gražiai iš- _
sirituoliuojusiuose

i
i 
I

I šviesa įeina, parodo mums į mumyse” 
■ kad mūsų šviesa kaip ir ši 
panašiai šviestų žmonėse”.

KAME KLAUSIMO 
IŠRIŠIMAS?

Klausimas pagaliau yra 
ne tame, ar mes galėsime 
pasiekti tokį Vidurinių 
Amžių religijos laipsnį ar 
ne, be tame ar privalome jį 
siekti ar ne? Jei mes iš 
kart įsitikinsime, kad reli
ginė vienybė reikalinga, 
rasime ir mūs sunkenybių 
išėjimą.

RELIGINĖ VIENYBĖ

Kas yra toji religinė vie- 
nybe? Ne kas kita kaip 

! tiktai mistiškoji Kristaus 
j Bažnyčia. Ne kas kita, 
• kaip tiktai ką pats Kristus 
savo žodžiais pasakė: — 
“Prašau ne tik už juos, bet 
ir už tuos, kurie per jų žodį 
tikės į mane, kad visi būtų 
viena, kaip Tu, Tėve, esi 
manyje ir aš tavyje, kad ir 
jie būtų mumyse viena, 
kad pasaulis įtikėtų, jog tu 
esi mane siuntęs. Garbę, 
kurią man davei, aš daviau 
jiems, kad jie būtų viena, 
kaip ir mes esame viena? 
Aš juose ir tu manyje, kad 
jie būtų tobuloje vienybė
je, kad pasaulis pažintų,! 
jogei tu esi mane siuntęs 
ir mylėjai juos kaip ir ma-

opir’flA: Hn> York WorUr ton 1M>. tac. AK nehti name, 
lished Constitution Mali leading 
to fountain-studded Lagoon of 
Nations and Govemment Zone 
where twin - towered Federal 
Building and exhibits of 62 na
tions center on 7-acre Court of 
Peace. Between Lagoon and 
Boulevard rises 12-acre Court of 
Statės group housing displays of 
most of 35 exhibiting common- 
vvealths. South of Boulevard lies 
230-acre Amusement Area, its 
ęuaint villages, gay restaurants. 
thrilling ridės and shows fronting 
on Fountain Lake, scene of night- 
ly fire and water shows.f ~

virš visų dalykų pasilieka 
meilė.

Popiežius Pijus XI vienoj 
' savo enciklikoj rašo: — 
“Kada valdžios ir tautos 
savo veikime, ar tai bus 
tautiniame arba tarptauti
niame seka, sąžinės įsaky-, garbinami. Ir ji gal vis eg- 

; mus, kurie pagrįsti Kris- Į žįstuos tapatingoj energi- 
taus mokslu, įsakymais ir> joj, kada koks iš Naujos 
Jo pavyzdžiu, saistą kiek- Zelandijos atėjūnas sustos 
vieną individą, tuomet tik- glūdžioj vienumoj po Lon- 
tai tegalėsime pasitikėti dono sugriuvusiu tiltu ir 
kits kito žodžiu ir pasitikę- braižys Šv. Povylo kated- 
ti taikiu sunkenybių išriši- ros griuvėsius”.

NETUŠČIA TEORIJA
Atsižiūrėdami į šiuos 

faktus turime pripažinti, 
kad čia nėra vien tik tuščia 
religiška teorija, bet tvir
tas istoriškas įvykis. Jei 
mes pagaliau, pažvelgsime 
į šiųdienį reikalą, pamaty- 

jsime, kad ne kur kitur te- 
rasime tą vienybę, kaip 

■ tiktai Petro laively.
Pasaulis iš kitos pusės 

žino apie Bažnyčios moks- 
UBlVETRUŠjbYecČlS žin„° įdienos proble-
SIA, — Kur Petras, ten irį 
Bažnyčia, o kur Bažnyčia,^’ n°rs 
ten ir vienybe.

Pravartu šioj vietoj pasi
gerėti kartu su garsaus an
glų istoriko ir literato T. B. 
MACAULY vaizdingu ir 
palankiai atsinešančiu į 
Katalikų Bažnyčią aprašy
mu. Jis rašo: —

“Nėra, ir niekados šioj 
žemėje nebuvo, panašaus 
žmogiško sumanumo dar
bas užsitarnavęs tiek išty
rinėjimo, kiek Romos Ka
talikų Bažnyčia. Tos Baž
nyčios istorija sujungia 
dvi didžiausias civilizaci- 

i jos eras. Nebeliko nė viena 
įstaiga kuri galėtų grąžin- 

; ti atmintį prie tų laikų, ka
da aukų dūmai kilo iš Pan-

KUR TOJI VIENYBĖ 
KONKREČIAI RANDA

MA. PROTESTANTAS IS
TORIKAS GĖRISI KATA

LIKU BAŽNYČIOS 
VIENYBE

Vienybė vienybėj randa
ma. Kad ją turėjus reika-

. EFEZ. 4, 4-7.
Matome, kad turi būti 

vienas tikėjimas, vienas 
: krikštas; vienas kūnas—,
■ Kristaus kūnas, kuriuo re- 
j giamoji galva žemėje yra. 
i popiežius; kad šis pasauly
■ esantis mistiškas Kūnas y- 
ra sudėtas ir sujungtas, ir 
taip jis visais sunėrimais 
kaip atitinka kiekvienam 
sąnariui skirtą veikimą 
vykdo savo augimą sau 
statyti meilėje. EFEZ., 4, 
16— 17.

Vienybė turi egzistuoti. 
Koliai ta vienybė nebus re
alizuota. toliai pasaulis 
skęs sunkenybėse.
POPIEŽIAUS PIJAUS XI 

ŽODIS
Toji vienybė, kaip rašo 

gilūs Bažnyčios rašytojai, 
nėra kurios nors grupės 
vienybė; iš kitos pusės, ne
reiškia, kad tautiniai pa
pročiai, budinės tautos y- 
patybės arba nuveikimai 
būtų sukoncentruoti ko
kiam tarptautiniam pavi
dale; vienybė nereiškia lai
svės praradimą tuose daly
kuose. kur ta deramoji lai-į 
svė privali. Vienybė reiškia $- 
VIENYBĘ, tiktai reikalin- <£ 
guose gyvenimo reikaluo
se; kituose dalykuose lais
vė paliekama, bet visur iri

I mas. Be to, pasaulis jau ne
> nenoriai, pri- 

’ pažino, kad Bažnyčia turi 
f problemų išrišimo raktą. 
Nekartą jis ir pasinaudojo 

’juo. Bet ar jis šiandien,
kuomet siaučia suirutės 
tarp tautų, pasinaudos tuo 
raktu, siūlomais patari
mais? Tikimasi, kad pasi- 

1 naudos. Jei pasinaudos, jis 
atgaus tą savo prarastą 
dvasios energiją, tą tikrą 
amžinybės nuovoką, pa
žins tarp gero ir blogo pa
žinimą, ir tokiu būdu at
naujins savo veidą Viešpa
tyje. Jis sulauks apščių 
antgamtinių malonių, ku- 

jrios sakramentaliniais ka- 
I nalais gausia srove plau- 
i kia užlieti išdžiūvusias mū- 
:sų sielų dirvas.
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OI TAU LENGVAMONTREALO BANGOS
ŠI SKYRIŲ VEDA

Marija Aukštaitė
^>1

BALIO REVOLIUCIJA

AUDRONIS Į TĖVIŠKĘ?
tėviškus sodų nunokusius 
agrastus...
— Motin, motin... — jis 

griebia glėbiu atklydusį 
besileidžiančios saulės 
spindulį ir žlemba su leng
vu šypsneliu kai vystantis 
vijoklis.
— Motin... aš grįštu... — 

i pina išmėlę lūpos besiglau- 
sdamos prie balto lakšto, o 
sąmonėj tiesiai lyg Šimo
nio kūrinių nesupranta-

I mos, nesuvokiamos debesų 
kopos.
— Į tėviškę... — Audronio 

lūpos vos ištaria. — 0, kaip 
šlama beržai... Grįžtu... 
Štai. Onutė... — Audronis 
neria kaulėtus pirštus ant 
krūtinės, o čia šalę jo. ro
dos baltais angelo rūbais 
jo stropi, rūpestinga žmo
nelė. Ji bėga su juo žydin-

Visą dieną, Audronio lūš
nos stoge švilpė vėjas, dū
ko žiema. Audronis styri
nėjo džiovos pargraužtas, 
kosulys rovė krūtinę. Daž
nai prieidamas prie apšalu
sio lango, dėjo skeleto iš
vaizdos delnais ant ledo le
lijų, šildė kvapu stiklą, kad 
tik įžiūrėti bokšto laikrodį 
— ar dar ne penkios! ?

Juk štai laiškas iš Lietu
vos! Iš tėviškės! Audronis 
pasigirs iš fabriko grįžu
siai žmonelei Onutei, kad 
jam tėvelis paskiria visą 
tėviškę! Čia stambios rai
dės taip ir kviečia motinos 
malda: “Sugrįšk vaikeli, 
sugrįšk...”

Audronis kniumba įdu
busia krūtine prie stalo, il
gai žiūri į pažįstamą, mielą 
tėvo pabraižą, galvoja dūz- . (Job jos kasas
gia sodo bjciųavihai, akyse ;dtXiknv5i„ „ ,kJv„ han. 
išsitiesia upokšnis.
— Čia raidės... — Audro

nis galvoja. Kaulėtais pirš
tais pasitraukia lapą, be-j 
vardžiu kryžiuoja eilutes...'

—Čia... čia tėviškė... — jis 
veda stingstančiu pirštu 
juodus taškelius... Jie auga 
Audronio akyse į didžiu
lius klevus šalę tėviškės 
vartų stūksančius. O ten, 
šauktuko ryškesniam užsi
kirtime — bujoja ąžuolas... 
tas šimtametis, ką gale ru
gių lauko su liepa šakomis 
susiremia.

Už lango gula šešėliai, 
stoge migdo pašiurpusį 
žvirblį žvarbus vėjas, kibi
re užšąlęs vanduo — pasi
vaidena Audroniui neblai
vioj sąmonėj:

— Atsigersiu... — jis gal
voja. — Čia šaltinis tas 
pats, ką nemirštuoklių pie
voj... — lyg sapne sujuda 
gniūžtantis kūnas, akys! 
stiklėja, o laiško raides dar 
vis siūlo trūkstančias min
tis:

— Ten vyšnios... juodos 
vyšnios... O, ne! Tai dar tik 
pabirę balsgani žiedai... La
peliais numargus visa pie
va... — Subraška laiškas 
Audronio mirštančioj ran
koj, paskutinis kosulio ant
plūdis užsikerta kai neda- 
bėgu.s vilnis prie uolos, o 
lūpos rodos gaudo saldžius

Oi tau lengva, sesutėle, 
Rūteles raškyti!
Tai ne plieno plunksnužėlc — 
Žodelius rašyti.

Tave bara, rūtos grąso, 
Už garbenų šaką: 
O rašė jį vargdienėlį 
Daug kas žodžiais plaka

Čia negerą temą rado, 
Čia perdaug pasakė...
Pleška, ūžia, pirštais bado, 
Žada juodą akį.

Į polemiką subėga 
Srovės kai pablūdę...
Čiarška, barška, lenktyniuoia. 
Kai karosai prūde.

Šiais laikais visi išminčiai!
Su proto palociais! 
Kur tik eisi, visur ginčas, 
Audžia kalbas sočias.

Čia kritikų visos eilios! 
Ir vis “diplomatų”!
Kurie patys rezga eiles — 
Kitiems ieško šluotų.

“Aš daug galiu, aš daug moku!” 
“Tas rašė jas plikis!”
“Aš su plunksna stačiai šoku!” 
“O jis dar tik šmikis!”

Ir durelės nuo durelių, 
Mūs “išminčiai” laksto... 
Prisisiurbę iš taurelių, 
Nesąmonėms šlaksto.

Oi tau lengva sesutėle, 
Rūteles raškyti!
Tai ne plieno plunksnužėlei 
Kūrybą statyti.

į mintys... Jo rankos nukrin
ta, sąmonė blaivėja:
— Dabar tikrai radau 

pats save. Pats užkūriauposmu, kažkas į sąžinę ver
piasi... Jis prisišlieja prie e- ne valstybėms, ne tautoms, 
lektros stulpo, išsitraukia pragarišką pirtį.

I “sapnininką”, ir jo paties
nuausta mintis kai juodais O Montrealas stūkso Ba- 
giltinės griaučiais drasko lio akyračįuos miglotas ir 
jo krūtinę:

“Revoliucijos reik! Revo- 
reik valstybėse,

— Rožyte mieloji, vėl grį
žau... Nėr darbo,, nors imk 
ir užsimušk. Nuo pat pra
švitimo styrinau apie fa
brikus... Kai šuo sušalau,

‘spirgina vėjas... 
; — Tai ko parsivilkai?... 
Man užtektinai bus tų. ku
rie dirba! Maikis tik glosto liucijos 
ūsą, Džimis žadėjo visą pė- revoliucijos reik tautose, 
dę parnešti, o Džiaras tik revoliucijos reik šeimoj!” 
Jaukia, kad tu kur. .

— Rožei, tai jau perdaug. 
Geriau tu man į galvą su 
kočėlu... Toki žodžiai, tai 
stačiai man mirtis.
— O man gyvenimas' — 

atsiliepia iš kito kambario
į iššokdamas Džimis. Jie a- 
’bu su Rože supuola, ir iš- 
; meta sustirusį Balį pro du- 
!ris. Kai jis kūliais nuo pas- 
. Rūtinio trepo nusivertęs 
į atsigrįžta, Rožė tarpdury 
!jam sako: 
; — Bai, bai Baliuk, juk 
’ pats mokinai perversmo, 
tai dabar ir džiaugkis. Sa- 
įkei visur turi būt revoliu- pašto karvelių, 
ei ja, brolybė ir laisvė. — 
Balys keliasi ir niurna:
— Oi tos bangos 

Širdžia rangos...
Tik nėra skatikų. 

Nieks neklauso — 
žodžio sauso.

Nei bedarbio pliko.
su dainos

i

Dabar jis pats susigėdi
na savęs. Juk tai jo patiesi

. negailestingas. Ten čirškia 
garas fabrikų bokšteliuos 
su monotonišku kaukimu, 
o Baliui vis skamba Rožės 
žodžiai:
— Bai, bai Baliuk!...

Marija Aukštaitė.

Kaip Dirba Pinigų Kontrabandininkai

Kadangi pinigų išveži- bę. Tas sukėlė įtarimą. Ke
rnas į užsienius beveik vi
sose valstybėse Europoje 
suvaržytas, tai paskutiniu 
metu visur prasidėjo dide
lė valiutos kontrabanda, 
kuri šmugelninkams duo
da gražaus pelno. Kontra
bandininkai sugalvoja į- 
vairiausių būdų. Italų poli
cija pastebėjo, kad iš už
sienio įvežama labai daug 

Buvo pas
tebėta, kad tie karveliai 
paskui išskrenda atgal per 
sieną į kaimyninę valsty-

Marija Aukštaitė. Dūsauja Balys

Jis

: draiko vėjas, o akyse ban- • 
! guoja jūra blaivių melsvų 
lino žiedelių.

— Eiva Onut, eiva... — jis 
spaudžia rankomis kruti-’ 
nę, ir paskutinis žodžių 
garsas, kurčiau prarėžia 
lūšnos orą:

— Į tėviškę... mie-lo-ji...— 
sukniumba išsekęs siluetas 
ant laiško, ir viskas nuty 
la... Nublanksta Audronio 
sąmonė su išgeltusiais vei
dais, bokšte laikrodis žymi 
penkias.

Sugaudus sirenai — Onu
tė pakniobstomis skuba iš 
fabriko. Prabėgdama užsu
ka į krautuvę, ji seniai lan
ge stebi, baltų vilnų gražu
tį šalių. Jį pavarto, prisi
spaudžia prie rožinio 
skruosto, nusišypso ir mą
sto:

— Toks švelnutis, šiltas... 
Bus Joneliui... — pasispau
džia po pažastimi, į snai- 
guolių rūką įsisuka, ir ro
dos vėjo greitumu peršok
tų ištysusius skersgatvius.

Lūšnoje tamsu. Pakum
pus sena alyva grąso susti
rusiomis šakomis, sniego 
banga duris parėmus, nuo 
stogo dulksta baltos smil
tys.

— Gal užmigo Jonelis —j 
ji galvoja. Tyliai atsisklen-' 
džia duris, lengvais žings-i‘“c^1’?'“«''u.L'5“al,. . P. t- 1 dzia lupas prie jo plaukųneliais graibosi tamsoj. Is- r j r

Vaizdas Iš Pasaulines Parodos Nevv Yorke

i 
i

KANKINIUI NURIMUSIOS ŠIRDIES

I
I
I

Kai angelu rymojau visą naktį nemigus. 
Šalę tavo lovos sopulių rūbais apklotos... 
Tavo galva buvo lyg baltais žiedais apsnigus, 
ir man akys temo vis kažko rasotos.

Juk tave tik artimu vadino mano žmonės —
Man gi, tu buvai kankiniu nerimstančios širdies.
Mačiau kai linko prie tavęs baisus mirties klonis... 
Ir paskutinė ašara nuslinko iš akies.

Surakinti pirštai vis kažko ilgai ieškojo... 
Supratau... kad suskilę lūpos amžių taką skyrė... 
Ir kai dvi kryževonėlės delnuose surasojo — 
Tavo blankstančiais veidais šypsnelis nusiyrė.

Dabar jau tau vasarą vis alyvos susprogsta, 
Ir rasoja kryžius ne delnuose, bet žolynuos!
O mano gi dienos! dar vis tik ilgesiais noksta...
Stiprios valios ramsčiais vis brendu pusnynais.

Ir, nežinau... ar prie mano lovos tu ateisi?... 
Kai ašara ieškosiu jau paskutinės gijos... 
Ateik, lauksiu... juk tu manęs kaip žmonės neteisi... 
Tik į amžius bėgsim abu — atsiimti dalios.

Marija Aukštaitė.

lėtas karvelių buvo nušau
ta ir prie kiekvieno paukš
čio kojos buvo rasta maži 
siuntinėliai, kuriuose bu
vo po 2 — 3 tūkstantinius 
banknotus. Tuo būdu kon
trabandininkai su pašto 
karvelių pagalba gabeno 
pinigus iš Italijos. Austri
joje vienas dvarininkas 
nuolat pradėjo rengti dide
lius pasilinksminimus savo 
dvare, esančiame prie sie
nos. Pramogų metu jis 
leisdavo raketas, kurios 
vis krisdavo į kaimyninės 
valstybės laukus. Pradėjus 
sekti, buvo nustatyta, kad 
dvarininkas raketomis 
siuntė pinigus į kitą vals- 

laiko. Gabiausias rašytojas tik tybę. Sudėjęs į rutuliuką 
laiko padedamas, palieka po sa
vimi sunaudotų valandų kūry
bą.

Žinome, kad poetas nepasise
mia eilių kai saują žirnių, bet 
laikas su pasiryžimu sukuria 
stačiai stebuklus. Kiek laiką 
brangindami rašėjai sukūrė 
žmonijai veikalų, kiek pripynė 
poemų nusakančių pasaulio erą. t 
o tai vis į mus kalba kilniai su
naudoto laiko valandos.

Laikas išugdo žmonės, laikas išardytas vienas is apyvar- 
gimdo genijus, kuria meną, au- tos išimtas geležinkelio 
klėja civilizaciją, tik žiūrint, vagonas, kuriame rasta 
kaip yra sunaudojamas laikas? slėptuvė, O joje 20,000 kro- 
Juk dalis žmonių sunaudoja lai- nų svetimos valiutos. Ma- 
ką kruvinų karų, revoliucijų tyti, tuo vagonu kontra- 
planams. Kiti partijų rietenoms, bandininkai pergabeno ne- 
naktiniems pokyliams, tuštiems 
pašnekesiams... T 
eikvotas be naudos valandėles.
pats žmogus save praranda. .... - - ,

Tad. žinodami laiko brangu-' klJ°Je neseniai buvo suim- 
mą. sunaudokime kiekvieną va-itas vienas Pelenio ukinin- 
landėlę kilniems tikslams. Su į kas, kuris kasdien veždavo 
Naujų Metų rezoliucijomis, pir- ’ ”* "" ” "
moję eilėje turėtumėm užsibrėž
ti: “Laikas, yra mano amžiaus 
vainikas. Dabartinė valanda — 
apvainikuos paskutinę".

Todėl už viską labiau brangin
kime laiką. Banginis.

PASIKALBĖJIMAS

Laiko Brangumas
Laikas labai brangus. Laikas 

pats viską stato ir griauna. Nė
ra veikalo, nėra kūrybos — be 
1 .. * I

Not Seagoing at Ali—It’s a New Y ork Fair Building

i
i

NEVV YORK__It looks likę a dock, with the prows building ever devoted exclusively to marine inter-
®f two great liners dominating the scene, būt it’s ests at an exposition. A yacht basin on the right 
really the Marine Building as it will look when the will contain floating exhibits of power and sau 
New York H’orld’s Fair 1939 opens. It is the first boats.

MONTREAL, CAHADA
“AR ZINAI KAD:”
1. Sausio 22 š. m. Šv. Kazimie

ro par. svetainėje Įvyko VVS 
metinis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo gana didelis skaičius 
narių.

1939 metai, bus darbo metai:

ir kadangi ūpas didelis, kiekvie
no nario energija stipri, tad be 
abejo pasekmės ir rezultatai bus 
geri.

2. Šv. Elzbietos moterų pašel- 
pinė ir Nekalto Prasidėjimo P. 
Švč. merginų draugijų šokių va
karas Įvyko sausio 28 š. m. Ru
munų svetainėje.

keletą tūkstantinių, pririš
davo jas prie raketos ir iš
šaudavo į orą taip, kad ra
ketos kristų kitapus sie
nos. O ten jau laukė dvari
ninko sėbrai, kurie suras
davo oro keliu atsiųstus 
pinigus. Už tą nusikaltimą 
buvo konfiskuotas visas 
dvarininko turtas.

Neseniai Vengrijoje buvo

maža pinigo, tik paskuti-
Ir uz sias pra- nio sjuntinio kažkaip nebe- 

galėjo pasiimti. Čekoslova-

mėšlą į kitapus sienos e- 
santį jo lauką. Kai savo 
mėšlo jis nebeturėjo, pirk
davo iš kaimynų ir vis ga
bendavo per šieną. Ir čia 
policija susekė pinigų kon- 
trobandą. Ūkininkas tarpi
ninkavo stambiems šmu- 

Igelninkams, kurie io mešle 
gabendavo į užsienius auk
są. Dviejuose mėšlo veži
muose buvo rasta aukso 
už 10,000 dolerių.

i

Kadangi šie šokiai rengiami 
prieš pat gavėnią, tai tikimės, 
kad visi atsilankys ir parems 
šias draugijas. Visi Į balių!

7. Vasario 19-tą š. m. Šv. Ka
zimiero parap. svetainėje įvyks 
16-tos Vasario Nepriklausomy
bės minėjimas.

Atvyks svečių iš Jung. Valsty
bių su kuriais Montreal’io lietu
viai žingeidauja susipažinti.

Bus suvaidinta gražus patri- 
jotiškas vaizdelis. Choras išpil
dys programos dalį su gražio
mis dainomis. Ateikite visi.

Sėdi tėvas prie stalo su vai
kais ir valgo. Jonukas jį klau
sia :

— Tėte, pasakykit, kiek sveria 
žemė. — tėvas nei valandėlės ne- 
mąstęs atkerta:
— Aš žinau kiek tavo pilvas

sveria. O žemė, tai man nesvar
bu. Banginis.

t 
I 
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3. Pranas Jasutis išvyko Į New . 
York’ą ir Hartford. Conn. dviem 
savaitėm.

Paul's dirbtuvės savininkas 
siuntė ji į New York’ą. kad par
vežtų naujų moderniškų bei pro- 
gresyviškų idėjų, rūbų valyme 
bei dažyme.

Hartford. Conn. jisai viešės 
pas gimines. Gero pasisekimo!

I

tiestu glėbiu suranda su
kniubusį prie stalo Jono si
luetą, lengvutėliai prispau-

_ . _ . J, 0
mintys audžia: “kad tik 
neišbudinčiau...” Išvynioja 
baltą šalių, apsupa jo pe
čius, ir kai prilimpa jos lū
pos į stalą atsirėmusiam 
veide, ji pajunta jį šaltą ir 
akmeninį. Siaubas apse
mia, pribėgus atsuka elek
tros lempelę, ir balsu su
rinka:

— O Jėzau! Jis miręs! — 
ji puola prie Jono ant kelių, 
griebia į glėbį, o jo ranka 
kažkaip atsipalaiduoja, ir 
nusvyra ant ištiesto laiško. 
Onutės ašarotos akys už
klumpa stambų sakinį: — 

(“Sugrįšk, sugrįšk į tėviš
kę”.

Už lango susibeldė vėjai, 
sušnerėjo teduota alyva, ;.^ Hrtuvių .............
kažkur pravyrko smuikas ________
SU Onutės siela, O Montrc-I 5 Vasario 18-tą š. m. Rumū- 
alas vis kvatojo naujų mo-Įnų svetainėje . Įvyks šv. Onos 
mentų grimstančiais ver- moterų draugijos ir Sv. Kazi- 
petais. Marija Aukštaitė,>micro choristų, šokių vakaras.

t
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Vytautas Sirvydas žinomas 
rašytojas Įpynė dar vieną lapelį 
į literatūros garbės vainiką, 
parašydamas 3 scenų vaizdelį: 
“Savanorio pastangomis”, šis 
veikalas tinkamas vaidinti 16-ta 
vasario.

S. Varg. Kazys Žižiūnas yra ne 
vien tik gabus muzikas, choro 
vedėjas, bet ir kompozitorius.

“Muzikos Žinios” jau 3-čią jo 
kompoziciją Įtalpino. Tai yra 
didelis muzikos mylėtojas, ku
ris ateityje dar daugiau Įstengs 
savo gabumais atsižymėti. Valio. 
Gero. K. žižiūnas!

i

i

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

SVAJINGOJI NAKTIE

5. Montreal’io lietuviai di
džiuojasi turėdami savo tarpe 
garsią, populiarę rašytoją" p. 
Mariją Aukštaitę. Tai yra lite
ratūros žvaigždė, nenuilstanti 
veikėja, idealiste, užsitarnavusi

I

9. Nekalto Prasidėjimo P. švč. 
: merginų draugija turės “gim- 
: nastikų kursus" kiekvieną penk
iadienį. pradedant vasario 24. š.
m. Visos narės, kurios nori šiuo- 

ise kursuose dalyvauti, ar šiaip 
kas link fizijinės kultūros infor
macijų gauti, kreipkitės pas< 
Mokytoją Heleną Bandžiūtę.

10. Montreal'io sportininkai, 
' ski-eriai buvo nusiminę, kad ma- 
' žai sniego. Bet dabar nudžiugo, 
į nes jau antra diena kaip sninga. 
ĮTad šią savaitę susitiksime visi
ant “Mount - Royal” kalne.

Iki pasimatymo! Idealiste.

i

Kam gi man įkvėpimą suteikei sparnuotoji naktie. 
Nugulus bangose ežero puikaus?!
Kai sudžiūvusioj nendrėj blaškėsi vėjai tie —
Ką ūžėsiu nešė tiek jausmo gilaus.

Mano dvasios ežeruos, tu baltų lelijų prisėjus...
Nebgrįšti ilgesio žiedų pasiskynti...
O aš visgi dar laukiu gilia svajone atsidėjus — 
Tavųjų vainikų plūksna prisipynti.

Tu gi čia ne ta... nudrykus ant miesto bokštų iškilių... 
Tarsi susimąsčius kai liūdnieji katedrų altoriai. 
Apsupus dangoraižius ir puošniąsias kolonas pilių...
Tik ne ta pati, ką buvai su puošniais liepų šventoriais.

Čia žvaigždės lyg mirštančios blaksi pro dūmus ir 
Visi žiedai lyg suregistruoti kaliniai. [ūkus...
Ir mėnulis pakyla pro kapų kalną toks blankus...
O į dvasią užklysta tik niūrūs žiburiai...

Kam gi man įkvėpimą suteikei, sparnuotoji naktie, 
Nugulus bangose ežero puikaus?!
Ar tik tam, kad alkanoj dvasioj belstų atminimai tie.. 
Ką beržynais pynė tiek jausmo švelnaus ?!

Marija Aukštaitė.



Antradienis. Sausio 31. 1939

LOS Connecticut Apskričio 47 Suvaži
PROTOKOLAS

LDS Connecticut apskričio 
metinis suvažiavimas įvyko 18 
gruodžio. 1938 m., šv. Andrie
jaus parapijos salėje. New Bri
tain. Conn. Apskričio pirminin
kas J. Mončiūnas. pradėjo aps
kričio suvažiavimo sesijas 1:30 
vai. po pietų. Pirmininkui vado
vaujant. atkalbėta malda.

Po maldos pirmininkas J. Mon
čiūnas reikšmingais žodžiais pa
sveikino suvažiavimo dalyvius, 
ir pakvietė apskričio valdybą 
užimti vietas. Apskričio rašti
ninkė iššaukė apskričio valdybos 
vardus, pasirodė, kad nėra Dv. 
Vado ir vieno iždo globėjo. Kiti 
visi dalyvauja.

Seka šaukimas kuopų atstovų. 
Dalyvauja keturios, būtent. 5-ta 
kp. VVaterburv; 6-ta kp.— Hart
ford: 28-ta kp. New Haven. ir 
36-ta kp. New Britain.

Suvažiavimą nuoširdžiai svei
kino J. Bernotas. F. Rumskas. 
A. Mičiūnas.

Vienbalsiai išrinktas prezidiu
mas: Pirm. J. Mončiūnas; vice- 
pirm. J. Bernotas: rašt. B. Mi
čiūnienė: tvarkdarys A. Mičiū
nas: korespondentas P. Jaku
bauskas. Mandatus ir įnešimus 
patikrinti pavesta raštininkei. 
Raštininkė perskaitė laišką nuo 
A. Krikščiūno, kuriame sveikina 
suvažiavimo dalyvius,
priimtas su aplodismentais, 
ka atstovų registravimas:

5- ta kp. Waterbury — P. 
kubauskas. B. Šilkauskas.
Karinauskienė. Ur. Liutkevičie- 
nė. B. Markevičienė. J. Berno
tas.

6- ta kp. Hartford — A. Kau
nietis. A. Žalionienė. P. Manikie- 
nė. A. Ambrozienė. A. Mazalas. 
K. Tamošiūnas. A. Pateckis. J. 
Mončiūnas.
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RENGĖJAI

NEW HAVEN, CONN

tuviai buvo pastatę savo kandi
datą veiklų lietuvį Praną Woi- 
dotą, bet susidarius tam tik
roms aplinkybėms p. Woidotas 
savo kandidatūrą ištraukė.

ŠOKIAI
• nuošimčių už L. P. Boną $5.00. 
nuošimčių bankoj $1.51. Geguži
nės pelnas — $40.00. Viso ižde 
yra — $94.33. L. P. Bonas $100. 
00. Raportas priimtas: iždo glo
bėjai patvirtino.

Organizatorius raportuoja, 
kad veikė daugiausia savo kolo
nijoje. nes iš kitur neturėjo pri
tarimo. Raportas priimtas.

Seka kuopų raportai. Paaiškė
jo. kad visos kuopos veikė kiek 
galėdamos, rūpinosi LDS reika
lais. rengė vakarėlius ir prisidė
jo aukomis prie labdaringų rei
kalų. Kuopų raportai priimti.

Seka Komisijų raportai.
Seno iždo perėmimo komisija 

praneša, kad iždo reikalai yra 
kaip ir buvo. Gautas laiškas nuo 
M. Cibulskienės. kad ji nieko ne
turi su tuo reikalu, nes viskas 
eina per teismą. Padiskusavus 
plačiai, palikta tai pačiai komi
sijai sekti šį reikalą ir toliau, 
nekeliant jokių diskusijų ateity
je.

Gegužinės rengimo komisija 
pranešė, kad pajamų buvo $500. 
38: išlaidų $380.38; pelno liko—! 
$120.00. Pasidalinta su kitais 
apskričiais po $40.00. Raportas 
priimtas. Kila klausimas, kodėl į 
nesilaikyta pusmetinio suvažia
vimo nutarimo, siunčiant atsto-1 
vus į LDS seimą 1938 m. iš! 
kuopų.

Kuopų atstovai. ypatingai I 
Hartfordiečiai prisipažįsta prie 
klaidos ir atsiprašo. Nutarta at
mokei iš apskričio iždo toms 
kuopoms, kurios siuntė atstovus Kunigu Įšventinimas ir Mi- 'minia dalyvavo įspūdingo- 
į LDS Seimą po 10 dolerių. sijų Kryžių Įteikimas Misi-

Atstovės buvusios Seime, po- jonieriams—Du Svarbūs 
nios P. Manikienė ir A. Ambro- Įvykiai Lietuvių Katalikų 
zienė išdavė raportus iš Seimo.

Raportai priimti su džiaugs
mu. kad LDS gražiai gyvuoja ir 
rūpestingai tvarko spaudos rei
kalus.

Atsilankė Dr. M. J. Colney su 
žmona ir pasveikino suvažiavi
mo dalyvius: linkėjo sėkmingo 
gyvavimo LDS Organizacijai.

Taip pat padarė kelis prane
šimus iš LDS Seimo. Dr. M. J. 
Colney ir jo žmonai suteikti 
ženkleliai ir sprendžiamas bal-

I

Rengia Saldžiausios Širdies V. J. ir Lietuvos Dukterų Draugijos

Šeštadienį, Vasario-Feb. 18,1939 
Municipal Blg. Salėje, Broadvvay, So. Boston, Mass.

GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS

Nuoširdžiai visus kviečia dalyvauti

Laiškas
Se-

Ja- 
M.

New Haven. — J.
Rumskis. V. Norkū-

New Britain — A. 
Mičiūnas. M. Toco-

28-ta kp. 
Mišeikis. F. 
nas.

36-ta kp. 
Gurskis. A.
nis. B. Mičiūnienė.

Registruojant atstovus, jau
niausias 36 kp. narys Vincukas 
Vilčinskas prisegiojo ženklelius, 
kuriuos paruošė vietinė kuopa. 
Dalyvauja 21 atstovas.

Skaitomas protokolas iš pus
metinio suvažiavimo. Priimtas 
vienbalsiai.

Valdybos raportai. Pirminin
kas praneša, kad rūpinosi šau
kimu suvažiavimų ir trumpai 
pranešė iš Lietuvos darbininkų 
gyvenimo ir kitas žinias iš Lie
tuvos. Jis tai patyrė lankyda
masis Lietuvoje praeitą vasarą. 
Raportas priimtas.

Vice - pirmininkas raportuo
ja. kad jisai veikė kur jam buvo 
pavestas darbas. Priimtas.

Raštininkės raportas: rašinė
jo į kp. pranešimus, taip pat ir 
į organą. Parašė kelis kvietimus 
į Gegužinę. Raportas priimtas.

Iždininko raporto ištrauka:
Gegužės 22 d.. 1938 m. buvo 

balansas $82.52. Laike suvažia
vimo išmokėta valdybai kelionės 
lėšos S4.70. 28-tai kp. už vaišes 
$5.00. Auka Darbininkui $25.00 
Viso išmokėta $34.70. Ižde liko 
$47.82. Per tą laiką iždas gavo

i SCRANTON, PA.
Du mėnesiai atgal, vadovybėje 

p. Petro Putirskio ir varg. Al
fonso Bulevičiaus, Šv. Juozapo 
par. Sodalietės suvaidino trijų 

.veiksmų operetę “Išsigimėlė”.
Vaidinimas visiems labai pa

tiko. Visiems tiems, kuriems to 
vaidinimo neteko matyti prane
šu gerą naujieną. Kun. Inčiura, 
Šv. Marijos par. (Kingston, Pa.) 
klebonas, kviečia Sodalietes at
vykti ir suvaidinti operetę “Iš
sigimėlė” vasario 12 d. Visiems 
gera proga pamatyti. Aš.

WORCESTER, MASS

i MOTERŲ
SĄJUNGOS ŽINIOS

I KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ I 
KOLONIJOSE j

REIKŠMINGOS IŠKILMES 
TĖVU MARIJONŲ SEMI

NARIJOJE

kurie Provincijolo kun. Ja
kaičio, MIC. lydimi, š. m. 
vasario mėnesį vyks į Pie
tų Ameriką, darbuotis ten 
gyvenančių lietuvių tarpe. 
Vyskupas O’Brien po to 
perskaitė Apaštališko De-

MINĖS LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS SUKAKTI
Vasario 12 d., rengiamas va

karas su įvairia ir turininga 
programa paminėti Lietuvos 

> sukaktį, 
i Programoje dalyvaus Šv. Kazi- 

sveiKiiiniią ir unKejmius į mįero parapijos choras, vado- 
naujiesiems kunigams. Vy- Į vystėje gabios varg. p-nios A. 

• skupas O’Brien ir Kardino- Kripienės; mokyklos mergaičių 
lo Mundelein vardu sveiki- choras, vadovystėje p-lės Zim- 
no naujai įšventintus kum- Liūtės. Pasižadėjo dalį progra-

legato J. V. J. E. Vyskupo i ^ep&rikIausomrybės 
Amleto Cicognani, D. D., programoje dalyv< 
sveikinimą ir linkėjimus miero parapijos

Ypatingos reikšmės yra šie 
1939 metai ALRK Moterų Są
jungos istorijoj. Gruodžio 14-tą 

i sueina 25 metai nuo jos įsikūri- 
;mo, ir tą įvykį pasistengs, bea- 
; bėjo, visos kuopos kaip nors at
žymėti.

Tą gražų ir reikšmingą laiko
tarpį savo gyvenimo, savo Si
dabrinį Jubiliejų, Moterų Sąjun- 

i ga atžymės, 25 metų Jubilieji
niame Seime, Sąjungos lopšyje, 
5-tos kuopos ribose, Worcester, 
Mass. VVorcesterio 5-tos ir 69- 
tos kuopų narės su praprastu 
nuoširdumu ruošiasi priimti se
ses sąjungietes, — Seimo atsto
ves. rugpiūčio mėnesyje.

Seimo Rengimo Komisija, ku
rion įeina 5-tos ir 69-tos kuopų

I narės, turėjo antrą savo susi
rinkimą, sausio 12. Aušros Var
tų parapijos patalpose. Apsvar
styta Seimo sutikimo planai ir 

lankėsi darbas pavestas sekančioms Ko
misijoms: Vyriausio jon Seimo 

skyrius. Rengimo Komisijon įeina: Vero- 
Haven’o nika Yiutkienė, pirm.; Teklė B.

i

uauayva.v Vvskunas minėio kad mos išpildyti talentingi Ukrai-!se ir reikšmingose iškilme-, gus vyskupas minėjo Kaa £ y vadovystėje Alek
se kurios ivvko Marijonų >Per long distance telefo-. šokėjai. vadovystėje Aiek.
be, įvyhu d ų imi en ICoT-riirinln Gina, kurie išmoko eilę naujų| Seminarijos Nekalto Prasi- ™ kalbėjosi su Kardinolu 

Gyvenime. 'dėjimo Švč. P. M. koplyčio-‘^un(^e e11^; kuris Pfase
Hinsdale, III. — Sausio je, Hinsdale, III. Tą dieną i vyskuP° ° Bnen kad sis 

22 dieną, skaitlinga žmonių Čikagos vyskupas - pagel- ma^on^^ J°’ Y- Kardmo- 
-------------------- bininkas J. E. Vyskupas i var(^u pasveikinti jau- 
Jonui Mončiūnui yvilliam D O’Brien D D juosius kunigus, vyskupas 

nrj niems kandidatams savo gražioje kal-
— šešiems Marijonams ir \ k°Je *^ar Pa^ez^’ S1 <?!e" 
vienam Pranciškonui—su-lna <sausi° 22-ra) Manjo- 
teikė kunigystės šventi- • Kongregacijai yra įsto- 
mus ir dviem misijonie-; r^ne diena, nes apart to, 
riam įteikė misijų kryžius ka<^ jos seminarija išleidžia 

i- •' 
ji taip gi siunčia savo misi- 
jonierius tolimoms misi
joms. J. E. pareiškė nau-

senam pirm. . 
atsisakius ir patarius rinkti Dr. 
M. Colney. vienbalsiai išrinktas 
pirm. Dr. M. J. Colney: vice- 
pirm. — J. Bernotas: rašt. — B. 
Mičiūnienė: iždininkas — K. Ta
mošiūnas: iždo globėjai — V. 
Petrukevičienė ir A. Mazalas.

Organizatorius — B. Šilkaus- 
kas.

Sesijas uždarė su malda 6 vai. 
vakare. Sekantis suvažiavimas 
įvyks Waterburv. Conn.

Pirm. Jonas Mončiūnas, 
Rašt. B. Mičiūnienė.

I

ir savo tėvišką palaimini- pirmą savo kunigų laidą

LDS Conn apskričio Valdybos 
adresai:
Dv. Vadas kun. J. Ambotas.

53 Capital Avė..
Hartford. Con..

sas.
Kuopų įnešimai — 6-ta kp. į- 

neša. kad apskritis pagelbėtų 
kuopoms, sudaryti studijų rate
lius. Įnešimas priimtas ir palik
ta pačioms kuopoms.

2. Kad Apskritis rengtų trily
pę Gegužinę. Nutarta rengti. Pa
likta apskričių valdyboms suras
ti vietą.

A. Krikščiūnas raštu įneša, 
kad LDS kuopos stengtųsi tverti
vien jaunuolių LDS kuopas. Į- Pirmininkas — Dr. M. J. Colney. 
nešimas priimtas. Paliko kuo-

Į poms.
j 3. Kad “Darbininkas” nevė- 
j luotų dėti korespondencijų. Ne
galėdami laiku įdėti, kad pra
neštų rašėjui dėl ko? Įnešimas 
priimtas su pastaba, kad “Dar
bininkas”. rodos, tą ir daro.i 
vengdamas nesusipratimų. — ...

Įnešta ir nutarta suteikti iš ap- 100 Buckingham St.. 
skričio iždo paramą 10 dolerių Hartford. Conn.
p. B. šilkauskui. Seka valdybos Organizatorius—B. Šilkauskas. 
rinkimas sekantiems metams: 814 Bank St.

į Dv. Vadas kun. J. Ambotas: VVaterbury. Conn.

1615 E. Main St.. 
IVaterbury. Conn.

Vice-pirm. — J. Bernotas.
45 Chapman St.. 

Waterbury. Conn.
Rast. — B. Mičiūnienė.

74 Belden St.. 
New Britain. Conn.

Ižd. — K. Tamošiūnas.

v

PAKVIETIMAS
Visi Ir Visos Ateikite Į

ŠAUNŲ PARENGIMĄ
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE

Kampas Waverly ir Providence Gatvių, Worcester, Mass.

Vasario-Feb. 17,1939,8 vai. vak.
Ten bus išdalyta daug piniginių dovanų.

Darbininku Sąjunga rengia ši PARENGIMĄ labai svarbiam tikslui. Dovanos 
bus dalinamos sulig atsilankiusiųjų skaičiaus. Įžanga visiems 25c.

Nuoširdžiai Kviečiami Visi Dalyvauti — RENGĖJAI.

mą.
Iškilmės prasidėjo 9 vaL £ “pareiškė nau-
1^a< . jiems kunigams savo šir- 
staigiai pakilusi šalčio ban-idin linkėjimus. o misi- 
ga sutrukdys daugelio at-1 jonjeriams Iinkėjo iš. 

įvykimą j iškilmes. Bet kur tvermės ir iausiu 
tau; jau ankstokai žmones 
pradėjo iš visur seminari- 
jon suvažiuoti.

Kunigystės šventinimus 
priėmė sekantieji: Kun. Jo- 

i nas Kamandulis, MIC. ki
lęs iš Brockton, Mass.; kun. 
Mykolas Jodka, MIC. iš 
Lawrence, Mass.; kun. Juo
zas Dambrauskas, MIC. iš 
Elizabeth, N. J.; kun. Pet
ras Cinikas, MIC. iš Chica
go, III.; kun. Antanas Igno
tas, MIC. iš Waterbury, 
Conn.; kun. Petras Barau
skas, MIC. iš Newark, N. J. 
ir pranciškonas kun. Da
nielius Čaradnik, O.F.M. iš 
Lemont, III. J. E. Vyskupui 
O’Brien Šv. Mišių ir kitų a- 
peigų metu asistavo Pro
vincijolas kun. Jonas Ja
kaitis, MIC. ir Seminarijos 
Rektorius kun. Juozas 
Vaitkevičius, MIC. Apei
goms vadovavo J. E. Vys
kupo O’Brien sekretorius 
ir apeigų vedėjas kun. T. 
Reed, M. A. ir kun. J. Ma- 
čiulionis, MIC.; kur reikėjo 
patarnavo seminarijos ku
nigai ir klierikai. Reikalin
gus giedojimus atliko rink
tinis seminarijos klierikų 
būrelis.

sekimų naujoj darbuotėj.

_____ kurie išmoko eilę naujų 
šokių specialiai šiam parengi
mui. Kalbės mūsų klebonas kun. 
M. Pankus ir svečias p-nas Jo
nas Mončiūnas, iš Hartford. Ct., 
kuris pereitą vasarą 
Lietuvoje.

Vakarą rengia VVS 
Kviečiame visus New 
ir apylinkių kolonijų lietuvius Mažeikienė, vice - pirm.; M. Di- 
atsilankyti ir bendrai paminėti lionienė rašt.; M. Purienė, ižd. 
Tėvynės nepriklausomybės su- KOMISIJOS
kaktį. |

_________ 1 1) Koncerto Ruošimo Komisi- 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS •— Artiste p. Marijona Čizau- 

METINĖ VAKARIENĖ skiene. Mare Žemaitiene.
: 2) Programų Rinkimo: — p.

Vasario 19 d., įvyks parapijos p. Ona Sidabrienė, A. Paulaus- 
vakarienė, kurią rengia visos kienė. ir M. Dilionienė. 
draugijos. Svarbu, kad visi pri-j 3) Vakarienės: p.p. A. Milius, 
sidėtų prie surengimo šios va-! M. Žemaitienė, O. Valentukevi- 
karienės, nes pelnas skiriamas čiūttė.
parapijai. Bažnyčia ir parapija , 4) Spaudos, — p.p. U. T. Dau-
yra šaltinis iš kurio paeina vi- - -- -
sas geras veikimas. Bažnyčia pa
laiko ir mūsų tautinį susiprati
mą. Taigi dirbkime dėl savo pa
rapijos visi ir skatinkime kitus 
dirbti.

I

I

I

Iškilmėse dalyvavusių 
tarpe buvo nemažai ir žy
mesnių asmenų, kurių pa
žymėtini: d. g. Kun. Pralo
tas M. Krušas, kuris dau
giausia pasidarbavęs Mari
jonų misijonierių Pietų A-■ 
merikon išvykimo reikalu: i 
iš Lietuvos atvykęs kun. ■ - 
Pralotas Maciejauskas: Šv. |

J.______________ w____  _________ ______________

Juozapo parapijos klebo- buvo padaryta apendicito ope- 
nas (Waterbury, Conn.) {racija. Robertukas iš ligoninės 
Apveizdos parapijos klebo- grįžo namo ir palaipsniui sveik- 
nas (Chicago, III.) Kun. I. 
Kun. J. Valantiejus, Dievo 
Albavičius, Lietuvos Ko n
sulas Čikagoje p. Petras 
Daužvardis su žmona, Dr. 
A. Rakauskas, Dr. A. Atko
čiūnas su žmona, Seselių 
Kazimieriečių Kongregaci
jos Viršininkė Motina Ma
ria su Seselių Kazimierie
čių būreliu, taiposgi vienas 
kunigas Pranciškonas ir 
kunigas Karmelitas.

Gargždiškė.

CHICAGO, ILL
SVEIKSTA — Žinomų veikė

jų. Juozo ir Elenos Mickeliūnų 
! jaunesniajam sūnui Robertui

sta. Operaciją darė Dr. A. G. 
Rakauskas.

—
IŠTRAUKĖ KANDIDATŪRĄ 

— Chicagos lietuviai politikoje 
pradėjo smarkiai veikti. Jau y- 
ra keletas lietuvių, kurie užima 
aukštas vietas. Šiuose rinki
muose į miesto aldermonus lie-

kantienė, M. Cižauskienė ir O. 
Valentukevičiūtė.

5) Priimtuvių Vakarėlio, — p. 
p. M. Žemaitienė, A. Milius, M. 
Ulevičienė. M. Vaitekūnienė. E. 
Paulauskienė, M. Liutkienė, M. 
Dilionienė ir M. Urmonienė.

6) Pusryčių — p.p. M. Ščiukie- 
nė, O. Liutkienė, V. Lozoraitie
nė. O. Sidabrienė. O. Bruožienė 
ir M. Vaitekūnienė.

7) Svetainės Puošimo — p.p. 
M. Liutkienė, V. Kučinskienė, 
M. Urmonienė, M. Vaitekūnienė, 
A. Milius, M. Dilionienė, O. 
Bruožienė. U. T. Daukantienė.

8) Informacijų ir Ženklelių — 
Teklė B. Mažeikienė, 9 Ashmont 
Avė.; Veronika Liutkienė, 32 
Arthur St.; Matilda Liutkiūtė, 
32 Arthur St.. Worcester, Mass. 
Dėl visų informacijų apie Seimą 
ir apsistojimo vietas galima 
kreiptis į virš minėtas nares.

Uršulė T. Daukantienė.

i

Kunigystės šventimams 
užsibaigus, Vyskupas O’
Brien pašventino ir įteikė 
misijų kryžius dviem misi- 
jonieriam — kun. Antanui 
Andriušiui, MIC. ir kun. 
Kazimierui Vengrui, MIC.,

I 
Į 
i I

Po pamaldų, seminarijos 
salėje įvyko užkandžiai, 
kuriuose dalyvavo J. F. 
Vyskupas O’Brien, Prela
tas Krušas, Kun. Valantie
jus, Kun. Reed, Kun. Albu- 
vičius, p. Konsulas su žmo 
na, daktarai Rakauskas ir 
Atkočiūnas, Seselės, nau;i 
kunigai su savo tėvais ir 
giminėmis ir prieteliais ir 
seminarijos rėmėjai.

A. J. M.

a e • i ••

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Viee-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadway. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
1514 Columbia Rd.. S. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St.. Roslindale, 

Tel. Farkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,

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

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 VVinfield St., So. Boston. Mass.

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

Fin. Ražt. Aleksandras Ivaška, 
1514 Columbia Rd„ S. Boston, Mass.

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedčldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Masa.



.tradienis, Sausio 31, 1939 DARBININKAS ?

IETINES ŽINIOS
Sausio 26 d. ir 27 d. lankėsi, 

jo. Bostono Šv. Petro par. kle- 
ionijoje ir bažnyčioje kun. M. 
odka, MIC., kure sausio 29 d., 
aikė savo primicijas, Lawrence, 
dass. Kun. Jodka, vas. 5 d., Šv. 
’etro par., bažnyčioje suteiks, 
>er visas Šv. Mišias, kunigišką 
lalaiminimą ir giedos sumą. Pa
noksią sakys svečias kunigas.

I Sausio 30 d., miesto ligoninė 
je ,mirė Adomas Ašmenskas, 49 
metų, gyv. 221 D St. Paėjo Sta- 

j klįškių parapijos. Amerikoje 
pragyveno 29 metus. Paliko 
žmoną Ievą (Ašmenskaitę) du 
sūnų ir dukterį. Laidojamas iš

Iš LDS 1-MOS KUOPOS 
VEIKIMO ATOSTOGOS LIETUVOJE GRABORIAI

buojasi viena Lavrencietė, bu
vusi p. Jąvarauskaitė. Po to, gy. Petro par. bažnyčios, 9 vai. 
Žaliajame Kalne Seserų Pran- ryte, vas. 1 d., Šv. Mykolo ka- 
ciškiečįų Vienuolyne laikė trijų 
dienų rekolekcijas moterims. 
Mūsų southbostonietis Tėvas 
Jėzuitas darbuojasi Lietuvoje 
Dievo garbei ir Tėvynės labui.

puošė.

Kun. Pr. Aukštikalnis, S. J. 
rašo southbostoniečiams iš 
'Kauno. Sakosi baisiai pasiilgs
tąs So. Bostono. Esąs pakanka
mai sveikas. Žiema labai šalta. 
Džiaugiasi įsitaisęs kailinius. 
Jis dabar suprantąs, kodėl lietu
viai valgo lašinius. Kitaip jie 
sušaltų. Kūčiose ir Kalėdose at
lankė su dovanomis keletą var
guolių namus ir kelis ligonius, 
Šv. Luko ligoninėje. Tuoj po 
Kalėdų jis, Marijampolėje, lai
kė Vargdienių Seserims reko
lekcijas. Šių Seselių tarpe dar-

p. Feliksas Grcndelis, gyv. 
425 E. 6th St., kuris kiek laiko 
atgal eidamas šalygatviu pasly
do ir nusilaužė koją, jau baigia 

Choras baigia išmokti labai pasveikti. Jau kiek pavaikščio- 
patrijotingą komp. J. 2ilevi- .ja namuose.
čiaus Kantatą Vytauto Didžio- i p. Grendeliai yra “Darbinin- 
jo ir naujų dainų tautinės šven- J k0” skaitytojai, p-lė Felicija 
tės metiniam minėjimui, vąs. 12. Grendelytė yra aktyvi Vytė, o 
d., 1939, 3 vai. po pietų, Munici- jos brolis Mykolas studijuoja 
pal salėje, Broadway, So. Bos- • medicinos mokslus Jefferson 
ton, Mass. j universitete Philadelphijoj.

Antradienį, sausio 24, š. m. į- 
ko LDS 1-mos kuopos metinis 
susirinkimas, Šv. Petro par. sve
tainėje. 492 E. 7th St., So. Bos
ton, Mass.

Tarp kitų reikalų buvo išklau
syta valdybos raportai ir prane
šimai apie kuopos narių stovį ir 
finansinę padėtį. Sužinotą, kad 
beveik visi nariai yra geram 

! stovy išskyrus du, kurie tur būt 
bus išbraukti, jeigu po paskuti
nio paraginimo neatsilygins sa
vo duoklių.

Šiems 1939 m. išrinkta valdy
ba : Pirm. — St. Griganavičius: Į 
vice-pirm. — Vincas Savickas: 
prot. rašt.
rašt. — Juoazs Jeskevičius; iž
dininkas — Vincas Valatka; ka- Vilniaus lietuvių mokslo 
sos glob. — V. Savickas ir Alb. cįraugiją 
Neviera.

p. Antanas Peldžius užkvietė į 
Saldž. š. V. J. R. K. paš. dr-jos 
ir Liet. Dukterų d-jos rengia
mus šokius “Darbininko” Nau
jos mašinos fondui, kurie įvyks 
vasario 18, š. m. Municipai 
Buldg. salėje ant Broadwey, So. Dabar iš Vilniaus gauta 
Bostone. Kvietimas priimtas ir žinių, kad tenykščiai lietu- 
nutarta remti ir juose dalyvau- viai sudarė komisiją, kuri 
ti

Rašo 
Jonas Mohčiūnas 

(Tęsinys.)

Bet dažnai ir gerą nuotaiką 
sudrumsčia.

Štai 27 d. birželio, ant Žaliojo 
Kalno, laike Pavasarininkų 
Kongreso, įvyko sportininkų 
pratimai ir eisena su tūkstan
čiais vėliavų. Tai buvo gražiau
sias įspūdys. Minia žmonių žiū-

Lietuvių Mokslą Mylėtojų 
Draugija Vilniuje

J. Kumpa; fin.

DAKTARAI

į Sausio 28 d., buvo tokia graži, l P- Petras Bukata. gyv. 63 G 
kad kun. K. Urbonavičius, kun. St. *r P- B. Petraitytė, gyv. 168 

į P. A. Virmauskis ir*p. V. Vajai-į®* St. ruošiasi priimti Mo
ka važinėjo ieškodami parapijos į terystės Sakramentą prieš Už
metimam išvažiavimui vietos. gavėnias. Abu yra veiklūs L. 

________ | Vyčių kuopos nariai.
Sausio 29 d. tapo pakrikštyta : 

sūnus Stasio - Onos (Čapaitės) 
Stankevičių 1 
Stasys. Kūmai buvo Juozapas 
Kamyla ir Adelė Matuzevičiūtė.

Taipgi ruošiasi į vedusiųjų gy- 
vąrdais Povilas- venimą p. Juozas Leščinskas, 

gyv. W. Fifth St. ir p. Dravins- 
kaitė, gyv. E. 8th St.

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną

(pagal sutartį)

Tą dieną apsivedė Simonas 
Aliukonis su Ona Jakubauskai
te, gyv. 25 Maryland St., Dor
chester, Mass. Liudijo Juozas 
Aliukonis ir Ona Račkevičiūtė.

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Gera Proga įsigyti Biznį

rėjo ir gėrėjosi. Pasibaigus pro
gramai, grįžtame į Kauną ir ten 
susitikome moterį iš Harrison, 
N. J., su kuria kartu važiavome 
tuo pačiu laivu iš Amerikos.

Klausiu: Ar linksma Lietuvo
je? Laukiu teigiamo atsakymo. 
O ji man sako: “Tegul ją vel
niai šitą Lietuvą, kad tik grei
čiau išvažiuoti. Čia nėra ką da
ryti nubodu”.

Klausiu: Ar Tamstai nepatin
ka tos iškilmės Kaune? Sako: 
“Nė nebuvau. Maniau, kad lis 
lietus, tai ir sėdėjau visą dieną 
kambaryj”.

Štai pavyzdys. Jeigu jau Kau
ne sėdi kambaryje, tai ką kal
bėti apie tuos, kurie nuvažiuoja 
į ūkį pas gimines ir ten gyvena 
niekur neišvažiuodami. Aišku, 
kad tokie sugrįžę ir pasakoja, 
kad Lietuvoje nubodu gyventi, 
nieko nėra. Tokių žmonių yra 
visur.

Kaune sutikome gatvėje J. E. 
Vyskupą M. Reinį. Pasisakome, 
kad iš Hartfordo. J. E. vysku
pas Reinys pažino. Klausia, ar 
mes buvome Vytauto Didžiojo 
parodoje pamatyti įvairių išdir
binių. Atsakome, kad ne. Tai 
sako: “Einam!”

Nuėję, pamatėme, kad tikrai 
yra ko pažiūrėti. Gražiausi au
diniai, mezginiai ir t. t.

Iš parodos įsėdam į autobusą. 
Žiūrime, sėdi daug Sesučių Ka- 
zimieriečių iš Pažaislio. Klau
siame, ar nėra Sesutės Braškai- 

jtės, paeinančios iš Athol, Mass. 
Sesutė atsako, 
Štai ir ateina, 
susipažįstame, 
į Pažaislį.

I

i
I

i

S. Barase vidus Ir Sūnus 
SENIAUSIAS MOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Joston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė- 
TeL COLumbia 2537.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broad way, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Residence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Lenkų valdžiai uždarius

draugijos 
valdyba darė Įvairių pa
stangų, kad tai senai ir 
turtingai lietuvių mokslo 
įstaigai būtų leista toliau 
veikti. Ilgai tokios pastan
gos buvo be vaisių.m.

I

Į
i

i

I

I

, Merginų Sodalicija dėkuoja 
visiems parapijiečiams, drau
gams ir Tėvui Alfonsui už atsi

lankymą į jų vakarėlį pereitą 
trečiadienį, Septintos gatvės 

i svetainėn, širdingai ačiū.
Sodalietė.

Tą dieną, po pamaldų, kun. P. 
J. Juškaitis ir kun. K. Jenkus 
dalyvavo 40 valandų atlaiduose, 
Šv. Juozapo par. bažnyčioje, 
Lowelly. Kun. K. Urbonavičius 
sakė pamokslą kun. Kamandu- 
lio MIC. primicijose, Brocktone.

PADĖKA

I

Parduoda restaurantą ir ta
verną. Turi septynių dienų liq- 
uor (įvairių gėrimų) laisnius. 
Savininkas turi du restaurantus 
su gėrimais. Parduos bile kurį, 
nes abiejų negali kaip reikia pri- 
iiūrėti. Abejose vietose daro ge
rą biznį. Jeigu kas nori pirkti 
tokį biznį, tai gera proga nu
pirkti pigiai. Savininko adresą 
galite gauti “Darbininko” ad
ministracijoj, 366 Broadway, 
So. Boston. (17-20-24)

lankėsi

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas!
Graboriai ir Balsąmuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

#«P-jjau parengė naujos moks- 
! linės įstaigos Įstatus ir 
■juos Įteikė Vilniaus vaiva
dijai patvirtinti. Pagal 

d į tuos įstatus Vilniuje stei
giama Lietuvių Mokslo 
Mylėtojų Draugija, kuri 
perims Lietuvių Mokslo 
Draugijos turtą ir tęs jos 
darbą. Naujosios draugi
jos įstatus pasirašė 15 jos 
steigėjų.

26

f

Ketvirtadienį, sausio 
“Darbininke” lankėsi worceste- 
riečiai biznieriai — Kazimieras 
Vaitkevičius — White, Ig. Piga- 

į ga, Adomas Kuderauskas ir An
tanas Pinkevičius, Brockerts 
Brewing Co. prezidentas. Svečiai 

, apžiūrėjo “Darbininko” spaustu- 
22 d., š. v? ir nauj4 Intertypą. Atsilan- 

•- • kymo proga p. Ad. Kuderauskas
yv. 75 Sil- naujos Intertypos fondui aukojo 

buvome $1-00. Nuoširdžiai dėkui.

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St., 
NORVVOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

Sekmadienį, sausio
; m. 4 vai. po pietų, Marcelė ir 
Juozas Matijaškai. g; 
ver St.. So. Bostone, 
pakviesti labai svarbiu reikalu 

i (“melagė” p. Marijona Volun- 
gevičienė taip sakė) pas p. Šve
dus ant Fourth St. Kadangi rei
kalas buvo nusakytas labai rim- 

I tas. todėl mes abu išsiskubino
me. Bet tik pravėrus p. Švedų 
duris pasirodė apgavystė, nes 

• čia vietoj ligonių, atsirado di- j 
džiausiąs būrys giminių, drau- 
gių-ų ir pažįstamų. Scena keis-! 
ta. Vieni ploja ir džiaugiasi-juo-; 
kiasi. o kiti ašaras braukia. Kas 

lčia dabar? O gi mūsų 25 metų 
‘ jungtuvių sukaktis. Štai rengė
jos ir svečiai: 
■ Jakimavičienė,
O. Staniuliūtė,

_ ......... ,, . i p. Marksienė, p. Jakavonienė, p.
Sodabecių pamaldos ir susi- 2uromskienė Jo€ienž. p. Vo- 

rinkimas pyks ras. 1 d.. 7:30 įj ičienė p. Petrikienč. 
V3.I vak ’ Čaplikienė, p. Gedaminskienė, p. 

1 Virbickienė, p. Martinaitienė, p.
Vas. 2 d., P. Marijos šventė-1 Alekgiūnien- p Mickienė, p. 

je. 8 vai. ryte, Šv. Petro par-; Miškinis su žmona (sesuo), Ur- 
bažnyčioje bus šventinamos Lj- Svirskienė (sesuo) ir sū- 
žvakės. 4 vai. p. p. klausoma I nus M gvirskas An-j- Svirs. 
vaikų mėnesinė išpažintis. 4 :15 kienė (sesuo) ir sūnus Loris, G. 
vai. po pietų. įvyksta pamaldos Svirskienė, p. Martinkienė, M. 
Marijos Vaikelių draugijos, su-1 ir A Virbickai, B. ir R. Danie- 
sirinkimas. Vakare bus kiaušy- Uai Natalia ir kitos viešnios. 
mas suaugusių žmonių išpažin- Sinkevičiai.
cių' Taipgi brolis Juozas ir jo žmona

i Taigi šis gražus būrelis teike- 
Vas. 3 d., yra pirmas mėnesio; g. «susimerktr ir padaryti 

penktadienis ir Sv. Blažiejaus mumg ..surprizą’; kitaip te. 
šventė. Pirmos mišios bus Mal-.riant surengė mums antras (si- 
dos Apaštalavimo intencijai. dabrines) vestUves. 
Vakare, po Šv. Valandai, seks 
tos draugijos susirinkimas. Po 

! visų Šv. mišių. 4 vai. p.p. ir va- j 
kare bus gerklių laiminimas.

Šv. Petro parapija auga. Šio
mis dienomis prisirašė kelios 
jaunavedžių poros. Geras tai pa
vyzdys ir kitoms naujoms šei
moms.

Vas. 19 d., į So. Bostoną atva
žiuoja p. Jonė Žukauskaitė ir p 
T. Šidlauskas koncertuoti.

Gerb. Klebonų Dėmesiui!

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Perkirs Sq. Cash Markei

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Tclephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Merginų Sodalicijai Whist - 
Party pavyko. Dabar Sodalietės 
rengia paveikslų vakarą vas. 5iT 
d., 7:30 vai. vak. Jos laukia dar' ” 
geresnių pasekmių su šiuo pa- J 
rengimu. 9:30 vai. ryt., jos pri->_ 
ims Šv. Komuniją.

Artinasi Gavėnia. Gerb. klebo-, 
nai, kurie norite dvasinės pagal
bos su misijomis ir rekolekcijo
mis parapijoje, tai dabar prašo
mi pranešti, kad būtų galima iš 
anksto susitarti ir pasirinkti 
patogų laiką.

Rcv. I. A. Abromaitis, M. S. 
La Salette Novitiate, 

Bloomfield, Conn.

įsigykite "GAVĖNIOS 
KNYGA"

Ką tik gavome iš Lietu
vos Šv. Kazimiero Draugi
jos išleistą kun. A. Saba
liausko “Gavėnios Knygą”. 
Gavėnios metu labai erra- 
žūs pasiskaitymai. Vertėtų 
kiekvienai katalikiškai šei
mai šią naudingą kn\2rą į- 
sigyti. Knyga turi 252 pus- į 
lapius. Kaina tik 80c.

“DARBININKAS” 
366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. ‘

kad ji čia bus. i 
Persistatome ir j 
Sesutė kviečia !I 

Pasižadame nuva- į
žiuoti. Kitą dieną aš su žmona' 
ir p. Pugžlienė (E. Hartfordie- j 
tė) nuvykome į Pažaislį. Sesu-1 
tės parodė visą Pažaislį: Vie
nuolyną. bažnyčią, rūsį, kur yra 
vienuoliai palaidoti. Sakoma, 
kad karo metu vokiečiai kai ku
rių palaidotų vienuolių ir kau-! 
lūs buvę išmetę, ieškoję turtų. 
Ten matėme paveikslus Paco ir 
jo žmonos. Taipgi parodė ir jų 
liekanas.

I
I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADWAY
So. Boston. Mass.

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON. MASS. 
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

į šv. Petro par. bažnyčios kuni- 
I gai partraukė mėlynų rūbų se
tą iš Šveicarijos. Tų puikių rū
bų fundatoriai yra šie: arnoto— j 
p. Volungevič»enė; veliono N. 
N.; kapos — p. J. Kasparavičie
nė; juostų — Zofija šiška ir N. 
N. Aukavo keli ir dalmatikoms. I

!

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

Skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonfn- 
POVILAS BALTRUSICNAS. Sav. kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 

490 Broadway, Tel. ŠOU 3120 [lai verti skaitytojų paramos.
SO. BOSTON, MASS. Visi skelbki t ės “L>arbiuiuke”.

p. A. Švedai. O. 
p. Čiurlionienė, 
p. Jeskevičienė,

P-

Nuo viso būrio gavome gražią 
dovaną už kurią nuoširdžiai ta- i 

! riame ačių.
Taipgi mus apdovanojo mano 

sesutė Uršulė ir mano krikšto- 
sūnus Mykolas: marti — Grais 
su savo mamyte: kūmai — My-j 
kolas ir Ona Virbickai; Marijo
na Jeskevičienė: p. Gedamins
kienė: p-lė Viktorija: sūnus, 
Juozas ir duktė Stella — visiems 
mus apdovanojusiems ir visiems 
dalyviams per savo dovanas ir 
dalyvavimą šiose “vestuvėse” ir 
pareiškusiems mums savo nuo
širdumą tariame širdingą lietu- j 
višką AČIŪ.

Taipgi širdingai ačiū ir p. Šve
dams už įsileidimą savo namuo
se to “trobulio”.—

Visuomet nuoširdūs.
Jums dėkingi.

Marcelė ir Juozas Matcjaškai.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 

i savo skelbimais remia 
' “Darbininką”.

(Bus daugiau )

PICKWICK
ALE

yra padarytas iki
normai

ne kad gauti
kaina!

IŠ KRANO - PARODYK Į KRANĄ

BUTELIUOSE - 12 OUNCE IR PILNOMIS KVORTOMIS

BREWED BY HAFFENREFFER * CO , INcJll^i, Mouadnnem

Peter P. Plevack
(Ple vokas)

Stogų dengčjas ir taisytojas 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ

324 E St., So. Boston..
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iMlr- 

byščių Ceverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

BREVVERS SINCE 1870

Peter's Boston St.Garage 
ir Gąsdinę Statkui 

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.

IŠPILDAU INCOME ’ 
TAX RETURNS

Jei turi galvosūkį su Income! Į 
Tax Retums pavesk šį dalyką' Į

A. J. YOUNG
(JANKAUSKAS)

TAX ACCOUNTANT
Jis viską kuogeriausiai padarys i1

101 Baxter St., So. Boston. Mass.''

T«l. Šou 4673 ;>
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Žinios Iš Lietuvos Vaizdas Iš Pasaulinės Parodos New Yorke Kretinga

Gaisras Mažeikiuose Padarė
Apie 100,000 Lt Nuostoliu

Gaisras kilo 17 vai. M. 
Tuvje “Žempaklin” linų 
fabrike. Nu vykusios visos 
3 miesto ugniagesių ko
mandos. matydamos, kad 
didžiulį gaisrą sunku bus 
likviduoti, skubiai iškvietė 
Tirkšlių, Viekšnių ir Sedos 
komandos. Vietoje trūks
tant vandens, ji reikėjo at
vežti daugiau kaip už 1•> 
km., todėl sunku buvo ge
sinti.

Nors visos 6 komandos ir 
intensyviai dirbo, tačiau 
didžiulio eksportui pri
krauto linų sandėliui išgel
bėti nepasisekė. Taip pat 
apdegė ir dalis fabriko pa
stato. Mašinų skyrius liko 
nepaliestas. Gaisras likvi
duotas tik kitą dieną. Nuo
stolių būsią apie 100.000 
Lt. Gaisras kilęs iš lokomo
tyvo. Mat, skersvėjis lieps
ną petnešos į cilindrą, iš 
kur kilęs ir gaisras. Smar
kiai apdegė mašinistas. Jis 
paguldytas ligoninėje.

Lietuvos Šauliai Ruošiasi 
Savo Jubiliejui

Lietuvos Šaulių Sąjunga 
1939 metų vasarą iškilmin
gai minės savo dvidešimt
mečio sukaktį kuriai jau 
dabar pradėta ruoštis.

s Kaune įvyks šaulių suva- 
Jžiavimas, kuriame daly
vaus keliasdešimt tūkstan
tių šaulių. Čia bus iškil
mingi posėdžiai, paradai, 
sporto rungtynės ir šaulių 
chorų dainų šventė. Vieto
se šaulių daliniai taip pat 
suruoš jubiliejines iškil
mes. pagal savo pajėgumą 
ir vietos sąlygas.

Tuo tikslu Kaune šiomis 
dienomis įvyko šaulių cho
rų vadovų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo virš 100 
chorvedžių.

Sudegė Mokykla
Sėlynė, Rokiškio apskr. ■ 

Dėl nežinomų priežasčių. 
pradžios mokykloj kilo 
gaisras, kuris sunaikino 
vos nesenai pastatytą mo
kyklą su visu jos invento
rium. Tai nuostolis plačios 
apylinkės vaikučiams, nes 
per žiemos šalčius vėl 
jiems teks vargti netinka
mose patalpose.

Peace Table of World” at New York World’s Fair 1939<<

NEW YORK (Speciali— Domi- 
r.ated by the huge, semi-classic 
Federal Building and including 
eight structures devoted to the 
oflRcial exhibits of 64 or more for
eign governments. the Federal 
Area at the N'ew York Worlds 
Fair 1939 will- be in effect the 
"Peace Table of the World." 
Grovcr A. Whalen. President of 
the Fair Corporation annour.ces.

The area will be the Ur.ited 
Statės governnients S3.uuu.uuo 
contribution to America's great 
exposition and is intended to fos-

' ter good-will among the nations 
’ of the world as well as to inter- 
pret the funetions of govemment 
to the average citizen by hun- 
dreds of seulptures, mūrais and 
animated exhibits.

j Secretary of Agriculture Henry 
A. Wallace is Chairman of the 
Commission, members of which 
are Secretary of Commerce Dan- 
:el C. Roper, Secretary of Labor 
Frances Perkirs, Senators Wag- 
ner and Copeland of New York 
and White of Maine and Repre- 

! sentatives Merrht and Wads- 
1 worth, Jr., oi New York, and Me-

PAKLAIPĖDŽIO MIES-? 
TELIAI NORI TVARKYK 

TIS

FEDERAL BlILDLNG AND 8 1I.ALL OF NATIONS STRUCTIRES 1N $3,000.000 l. S.
Reynolds of Tennessee

The tovver on the left of the 
Federal Building will be the 
Tower of Judiciary ar.d the ex- 
hibits will teil the story of the 
federal courts. On the right will 
be the Tower of Legislature, ded- 
icated to the Congress. The ex- 
eeutive branch of government
wi!l occupy a serr.i-circular struc- į 
ture behind the tov.ers.

The Federal Building ar.d the 
Hali of Nations will front upon a ' 
great parade ground which will 
be the scene of drills, pageants, 

. tournameiits and parudęs. Here, į

Mirė Seniausia Palangietė
Prieš Kalėdas Palangos 

kapuose palaidota Ona 
Sermontienė, daugiau kaip 
100 metų senutė. Ji turėjo 
14 vaikų. Jos vienos duk
ters vyras žvejys Šauklys 
nuskendo jūroje.

Prieš 3 metus laiko Pa
langoje buvo palaidotas a- 
oie 120 metu senukas Tau- 
ktis.

ENIliBIT FOR NEW YORK EXFOSITIO.\
Į thousands will gather on statė 
I occasions to be addressed by 
American and foreign dignitaries 

i frem a balcony to be erected up- 
! on the face of the Federal Build

ing. President Roosevelt is ex- 
pected to speak from the balcony 
on the opening day of the Fair.

Large exhibrt buildings of the 
great foreign powers will skirt 
this area and the cost of their 
participations is estimated be- 
tween $25.001).000 and $30,000,- 
000. This is the most extensive 
foreign cooperation ever received 
by a tvorlds fair.

Lietuvos Bedarbiu Viešieji Darbai
Lietuves darbo rinka nė

ra dar tiksliai sutvarkyta. 
Vienur pasireiškia darbi
ninkų trūkumas, kitur vėl 
atsiranda jų perteklius. 
Daugiau darbų esti vasarą, 
ir tada darbininkai lengvai 
susiranda darbo. .Jau ke
linti metai ūkininkai nusi
skundžia. kad jiems trūks
ta darbininkų laukų dar
bams. Vasarą daug darbo 
jėgos suima miestuose na
mų statybos, plentų tiesi
mas. žemių sausinimai, til
tų statyba, ir kita. Žiemą 
didžiausi darbai vykdomi 
miškuose: čia susiranda
darbo keliolika tūkstančių 
žmonių. Tačiau vis vien 
žiemą atsiranda miestuose 
keli tūkstančiai bedarbių.

Lietuvoje bedarbiams 
pragyvenimui pašalpų ne
duodama. Jiems parūpina
ma darbo, kad galėtų patys

užsidirbti. Tuo tikslu orga
nizuojami vadinamieji vie
šieji darbai. Savivaldybės 
iš anksto numato, kiek 
maždaug bedarbių reikės 

; aprūpinti darbu ir kokius 
darbus jie geriausiai galė
tų atlikti.

Bedarbiams stengiamasi 
suorganizuoti tokius dar
bus, kur galėtų jų dirbti 
didesnis skaičius, kad bū
tų įmanoma vadovauti '-r 
kontroliuoti. Todėl viešie ji 
darbai dažniausiai liečia 
plentų statybą, kelių geri
nimą. miestų tvarkymą. 
Prie šių darbų bedarbia; 
paruošia akmens skaidinį, 
priveža žvyro, šiltesniu lai
ku atlieka žemių sukasi
mus. ir panašiai.

Vyriausybė savivaldybių 
viešuosius darbus paremia 
pinigais. Viešiesiems dar
bams finansuoti jau prieš

keletą metų yra įsteigtas Dideli Gaisrai Strėvininkuo- 
tam tikras fondas. Vidaus 
reikalų ministerija kasmet Į 
sudaro viešųjų darbų pla-j 
ną. kurį patvirtina Minis-!
trų Taryba.

Is svarbesnių darbų pa- jnvalidų prieglaudos 
minėtini: Šiaulių savival- pastogė 
dybė nuties plentą nuo 
Šiaulių iki Kuršėnų. Toliau 
bus vykdomas Aukštaičių: 
plento tiesimas. Daugiau- \ 
šia bus dirbama Biržų aps
kričio ribose. Visas Aukš
taičių plentas bus baigtas 
tiktai 1940 metais. Kauno; 
savivaldybė statys plentą 
nuo Kauno iki Vilkijos. Ir 
daugelyje kitų vietų bus 
dirbama prie kelių tiesimo! valsč šio kaimo vienas gy- 
įr gerinimo. Miestuose be-,venĮOjas jki Kalėdų nesu- 
darbiai dirbs aikščių tvar-|Sp^jo nupjauti antros žo- 
kymo, gatvių gridinio ir ki-! lės sėklinių dobilų. Sako, 
tokius darbus. kad per anksti užsnigo.

se Ir Žeimiuose
Paslaptinga Šviesa Susido

mėjo Žmonės
Ūkininkai Nori Statyt 

Bažnyčią

Iš gruodžio 29 į 30 d. nak
tį 24 vai. iš katilinės užsi
degė Strėvininkų valstybi-

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.

60 E’lswortt St. Telefonas
Worcester, Mass. Worcester, 5-4335

i

Kretingos ir Tauragei 
apskritys yra vienos iš la< 
blausiai apleistų Lietuvai 
vietų. Kretingos apskri
ties miesteliai — Palanga 
Kretinga, Jokūbavas, Gal 
gždai, Vėžaičiai, Vėviržfl 
nai, o Tauragės apskrity-^ 
Švėkšna, Gardamas, Nat| 

1 mieštis, Degučiai, Vainii 
tas, Sartininkai, Pajūris i 
kiti yra prie pat Klaipėdai 
.krašto, kuriame ir kaimą 
I gražiai sutvarkyti. Dabaj 
šių miestelių ir valsčių gjį 
ventojai patys kelia reik a 
lą kultūrintis, tvarkyti! 
tik nėra pinigų, nėra kai 
padeda. Gyventojai pirm d 
je eilėje nori sutvarkyti 
kelius ir pačius miestelius 
tačiau ūkininkai kelia kaį 
mo kultūrinimo reikalą 
Jau dabar visi prašo dau 
giau agronomų, plytiniu 
specialistų, sodininkystėj 
instruktorių. Ūkininkai v 
pač susirūpinę sodų kultu 

j ra ir trobesių pagrąžinimu 
i Jei 1939 m. plytų kainoj 
ibūtų atpigintos, tai Tau 
ragės ir Kretingos apskri 
tyse statytusi daug mūri 
nių trobesių. Dabar kretin 
giečiai ir tauragiečiai lau 

Į kia jiems daugiau skir 
į siant iš valstybės biudžete 
ir iš viešų darbų fondo.

i ________ i
Kaunas — Prieš kurį lai-i 

ką Palankinės km., Kidulių1 Iki šiol Gudlaukių, Valen- 
valsč. E. Bybarto žemės ■ čiunų, Mozūriškių km. pri- 
sklype pastebėta iš žemės klauso Gelgaudiškio para- 
sklindant melsva šviesa. Tiems kaimų gyven-
Žmonės manė, kad tai pini
gai dega, šoko kasti. Bet 
deja nors iškasė 4 metr. 
duobę, tačiau jokio “skar- 
bo” nerado. Seniau čia nie
kuomet nėra pastebėta 
tuose panemunės smėlyne 
jokių šviesų. Bet dabar vos 
tik sutemsta ir iki pat ryto 
ji blikčioja žemės pavir
šiuje. Žmonės ja labai susi
domėję ir suseina pasižiū
rėti net iš tolimų apylinkių, 
įdomu, kad toji šviesa ty
kiomis ir tamsiomis nakti
mis žiūrint iš 200—300 me
trų gana ryškiai matosi, o 
priėjus arti jokios šviesos 
nesimato, tik ryškiau atro
do aplink ją esantis smėly
nas. Šią vietą archeolo
gams reiktų patyrinėti.

Gudlaukiai, Šakių apskr.
II

Nuostoliai galį 
siekti per 25,000 arba ir 30,• 
000 Lt. ;

Antras didelis gaisras 
buvo prie Žeimių. Sudegė 
grafo Kasakausko dvaras 
su padargais ir pašaru. 
Nuostolių per 50,000 litų.

Perankstyvas Sniegas

Taurakiemis, Pakuonio

tojams rudenį ir pavasarį 
yra blogas ir tolimas susi- 

j siekimas su bažnyčia. Dėl 
to jie nutarė kuriame nors 
kaime pasistatyti bažny- 

! čią. Tam reikalui ūkinin- 
jkai davė žemės Gudlaukio 
į kaime. Šakiuose pastačius 
naują mūro bažnyčią, se
na ia norima nupirkti ir se
kančiais met. pastatyti 
naujoje vietoje.

Smėlynai Paverčiami 
Pušynais

— Kupiškio vai. dar daugi 
vra dūminių pirkių. Kai| 

; kuriuose kaimuose kas 3—g 
' 4 grįtelė vis dūminė. Dau-1 
gely dūminių grįčių nema
tyti laikraščio, nors jauni-g 
mo daug yra.

Kas Yra Klaipėdos "Ordnungs 
"?

Anot“Memeler Dampfboot”, Jis 
Ruošiasi Naujiems Darbams Telšiai

Klaipėda — Lapkričio 5'Klaipėdos mieste. Narių 
dieną dr. Neumanas įstei- skaičius numatoma didinti, 
gė “tvarkos tarnybą” — Norintieji įstoti į ord- 
“ordnungsdienstą”. f 
blausias tos tarnybos už
davinys buvo, anot klaipė
diškių vokiečių vadų, “pa
laikyti tvarką” per rinki
mus.

Bet ordnungsdienstas pa
siliko ir po rinkimų, ir jį 
vienas iš paskutinių “Me- 
meler Dampfboot” nume
rių aprašo šitaip:

“Ordnungsdiensto bran
duolį sudarė vyrai, kurie 
paskutiniaisiais metais bu
vo pasižymėję tautinėje 
kovoje ir įrodę savo vyriš
kumą”. Tie vyrukai dar su
sirankiojo keletą savo 
draugų, ir tokiu būdu “per 
trumpą laiką susidarė 150 
vyrų grupė, kurioje tevy- 
ravo tik asmenybė, kurioje 
vienas stojo už kitą”. Klai
pėdos krašte yra trys aps
kričiai, o su jų ribomis su
tampa ir ordnungsdiensto 
rajonų ribos. Smulkesnių 
susiskaldymų vengiama, 
kad diesnės jėgos būtų ga
lima sutelkti svarbesnėse 
vietose.

Dabartiniu metu, po še
šių savaičių veikimo, ord
nungsdienstas turi 1,100 
narių, iš jų 250 pačiame

Svar- nungsdienstą, anot “Mem. 
Damfboot”, turi būti visiš- 
kai sveiki fiziniai: amžiaus 
ribos 19 — 30 metų. Svar
bu, kad kandidatas turėtų 
reikiamą ūgį. Priimtas į 
ordnungsdienstą kurį lai
ką bandomas ir per tą lai
ką uniformos jam neduo
da. Tas laikas nenustaty- 
'tas, bet reikia, kad virši
ninkai įsitikintų, kad kan
didatai “tinka”.

Pirmąsias savaites ord
nungsdiensto vyrai buvo 
mokomi kariškų pratimų 
bei dainų, kad per rinki
mus galėtų pasirodyti vie
šumoje. Ordnungsdiensto 
nariai moka po I litą mo
kesčio į mėnesį, bet iš pasi
turinčių gali būti pareika
lauta mokėti ir daugiau.

“Pagal dr. Neumano žo
džius, ordnungsdienstas 
pasilieka ir toliau” rašo 
baigdamas “Mem. Dampf
boot”.

“Jo uždavinys dar nėra į- 
vykdytas; ateity jis dar 
turės atlikti nemaža dar
bų. Trumpas atoslūgio lai- 

I kas turės būti išnaudotas 
> tolimesniam pasiruoši-

|mui”.

DĖL NUŽUDYTO ŽYDO
Prieš kelias dienas buvo 

trumpai pranešta, kad Tel- 
l šiuose iš nasalų gruodžio 
12 d. gatvėje nežinomi du 
piktadariai peiliu nudūrė 
žydą Kaca. Pasirodo, kad 
ta ganda paleido patvs žy
dai, norėdami paslėpti patį 
nusikaltimą ir suklaidinti 
policija. O iš tiesų buvo 
taip: St. Gricius, pamatęs 
pro duris išbėgant nuo su
gyvento jos nepažįstamą 
vvra, didžiai supyko ir, pa
sidavęs lentdali, juo kelis 
sakius smogė į dalva. Ka
cas grrįžo i namus. Dėl su
žalojimu kreipės pas o-vdy- 
toia. kuris nustatė lengvą 
sužalojimą. Grįžęs į na
mus, staibiai susilpnėjo. 
Nuvežtas į žvdų ligoninę, 

i tuojau mirė. Ta mirtis ir 
sujaudino žvdus, ir jie no
rėjo nuslėpti tikrove. Gri
cius uždarytas į kalėjimą.

|

Varėna, Alytaus apskr. 
Varėnos - Merkinės ūkinin
kų laukuose tęsiasi dideli 
plotai smiltynų, išmargin
tų smulkiais pušynėliais ir 
kadugių krūmais. Iš tokių 
laukų ūkininkai turi maža 
naudos: čia net grikiai 
menkai auga . Ūkininkai 
vargingai gyvena, savo ne
priteklius papildydami 
grybų ir malkų pardavimu. 
Dabar valdžia ruošiasi iš ū- 
kininkų nupirkti žemės ū- 
kiui netinkamus smėlynus 
ir juos apželdinti pušynu.

y
C

Sodžius Turi Elektrą

Utena — Ginučių kaimas 
turi elektros šviesą. Elek
trą teikia Čerkaus malū
nas. Visas kaimas turi e- 
lektros šviesą labai paten
kinti: apšviečia gyvena- 

I muosius namus, ūkio tro- 
Ibesius ir kelią per kaimą.

č

Č.Į

— Šiemet Lietuvos mies-į 
tuose pastatyta 5500 nau-1 

i jų trobesių už 53 milijonus! 
litų. Statybą pusėtinai] 

: stabdė plytų trūkumas.

!

I

— Nuo gruodžio mėn. 15 
dienos sustabdytas laivų 
plaukiojimas Nemunu. Iki 
tos dienos nebuvo šalčių ir 
Nemunas dar neužšalęs.

Juozas Kasinskas
Ine. ;

! Laidotuvių Direktorius ; 
• Patarnavimas Dieną ir Nakti] 

: 602 Washington Blvd. j 
; BALTIMORE, Md.
; Telephone Plaza 8595 ! 
1 Limosinai dėl visokių reikalų. (

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 

Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

366 West Broadvvay So. Boston, Mass.

į
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