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Naujos Anglijos Lietuvių 
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Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Trečiadienį, vasario 
d., Worcester, Mass 
Kazimiero lietuvių parapi
joje įvyksta Naujos An-i 
glijos lietuvių katalikų sei
melis. Suvažiuos iš įvairių 
kolonijų draugijų, kuopų 
ir skyrių atstovai svarsty
ti svarbiuosius klausimus.

Seimelis prasidės iškil
mingomis pamaldomis Šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioje, 9 vai. ryte.

Seimelio posėdžių dieno
tvarkę paskelbė LRK Fe
deracijos apskričio valdy
ba. Bus paskaitų. Tik 
klausimas ar suvažiavę at
stovai turės užtektinai lai
ko tuos visus iškeltus 
klausimus kaip reikia iš
spręsti? Pasiruoškime. 
Lietuviai, katalikai, kad ir 
neišrinkti, važiuokime į 
seimelį.

Sveikiname seimelį ir lin
kime, kad atstovai rimtai 
svarstytų iškeltus klausi
mus ir savo nutarimus pri
taikintų mūsų gyvenimui.

22 
Šv.
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Kada gen. Franco užėmė Bar- 
celoną, tai visi matė, kad Ispa
nijos civilis karas eina prie už
baigos. Radikalų - lojalistų val
džia bėga iš miestelio į r lestelį 
kol pasiekė Prancūzijos rubežių. 
Bėgdami plėšė, degino, žudė ne
kaltus žmones, atėmė jų turtą. 
Tą išplėštą turtą: auksą, sidab
rą, diamontus ir t. t. vežė sunk
vežimiais. Bet gen. Franco ka
riuomenė taip smarkiai vijosi 
radikalus, kad jie devyniais 
sunkvežimiais tų visų brange
nybių nebesuspėjo išvežti. Tada 
kas ir kiek galėjo pasigrobė to 
turto iš sunkvežimių ir bėgo į 
Prancūziją. Ištuštino tris sunk
vežimius, o šešių kitų nesuspė
jo ištuštinti. Radikalai dinami
tu susprogdino tą likusį turtą, 
kad jo neliktų tikriesiems jos 
savininkams.

t

< 1 
t i *

f

J::'’'

y'

:-x;:

'. . - g:;

k/
r;,i

■ in

:» V
•į.::

Ik t

į.. K
'Z .

Sil

Garsusis Šatrijos kalnas. Jis slepia daug gražių padavimų apie didingą Lie
tuvos praeitį. VDV.

PAMALDOS UŽ ŠVENTĄJĮ
TĖVĄ VISAME KATALIKIŠ

KAME PASAULYJE

Pontifikalines Mišios Už
Popiežių

I 
I

Užpereitą sekmadienį 
prasidėjusios pamaldos už 
Šv. Tėvo Pijaus XI vėlę į- 
vyko per visą savaitę viso
se katalikų bažnyčiose. 
Veik visos katalikų bažny
čios apsidengė gedulo žen
klais. Šv. mišiose dalyvavo 
ne tik eiliniai katalikai, bet 
ir kai kurių valstybių va
dai.

t

Romoje Dalyvavo Italijos 
Karalius, Mussolini Ir Kiti

Italijos-Prancuzijos Ginčas
Gali Iššaukti Karą Europoje
Kėsinosi Nušauti 

Mussolini?
Sukilimas Prieš Stalinais 

Meksikoje
Roma, Italija, vasario 20

— Pereitos savaitės pabai- — Vakar susirinko tarp 
goję paleista sensacija, dvieilį ir trijų tūkstančių 
kad buvo padarytas pasi- vyrų, kurie kovojo vadovy- 
kėsinimas nušauti Musso- bėję Carranzos, 
lini. Italijos spauda užgin- Zapatos išklausyti 
čijo. Sako, kad tūlas Darni- kalbų. Kalbėtojai 
šėlis šovęs tik į Mussolini ragino susivienyti ir gelbė- 
palocių sargą. Šovikas a- 
reštuotas.

Mexico City, vasario 20

Vilios ir! 
vadų Į 

karštai

ti Meksiką nuo Stalino pa
sekėju. kurie gauna įsaky
mus iš Maskvos. Generolai 
Francisco Coss ir Jacinto 
Trevino griežtai pasmerkė 
dabartinę administraciją 
už laužymą 1937 metų kon
stitucijos. Visi kalbėtojai 

Vakar čia įvyko masinis pasmerkė komunizmą, kai-

10,000 Sveikino Franco 
New Yorke

New York, vasario 20 —

i

Kaunas, vasario 15 
dalyvaujant 
Prezidentui, 
kariuomenės vadovybei ir 

, arkivysku- 
Skvireckas atlaikė 

> mišias už

Komunistai - radikalai sako, 
kad Ispanijos radikalai kovojo 
už demokratiją. Dabar aiškiai 
visi mato už kokią demokratiją 
jie kovojo. Ispanijos radikalai 
vaidino plėšikų, žmogžudžių, 
vienu žodžiu, kriminalistų ro- > 
les. Jeigu Ispanijos radikalai l 
būtų kovoję dėl laisvės, demo
kratijos. tai jie nebūtų bėgę su 
svetimu turtu į užsienius. Rei
kia žinoti, kad Ispanijos radi
kalai ne tiek tik turto išvežė, 
kiek jie galėjo pasigrobti bėg
dami iš Katalonijos. Per visą 
civilio karo laiką, radikalai ga
beno Ispanijos turtą į užsienius. 
Daugiausia išvežė gal būti į 
Rusiją. Prancūziją, bet nemažai 
atvežė ir į Ameriką.

Lietuvių komunistų redakto
riai apie Ispanijos radikalų kri- 
minališkus darbus nerašo. Ko
dėl? Todėl, kad jie pritaria to
kiems Ispanijos radikalų darbe
liams. Jeigu jie parašytų, tai ir 
iš jų laikraščių skaitytojų atsi
rastų. kurie pasmerktų tokius 
radikalų darbus. Juk tai aiški 
vagystė, štai kada Ispanijos ra
dikalai perėjo Prancūzijos ru
bežių, tai pas kai kuriuos radi
kalus rado įvairių brangenybių, 
kurios, aišku buvo ne jų. Pran
cūzijos policija, kuriuos sugavo 
areštavo ir tas brangenybes a- 
tėmė. Bet daug jų nesugavo.

Roma, Italija, vasario 20 
— Pereitą penktadienį. Šv. 
Andriejaus della Valle baž
nyčioje ivyko iškilmingos 

į gedulo šv. mišios, kuriose 
i dalyvavo minia žmonių, 
tarp kurios buvo Italijos 
karalius su karaliene, dik
tatorius Mussolini su savo 
ministerių kabineto na
riais, įvairių šalių diploma
tai, tarp kurių ir Jung. Val- 

įstvbiu ambasadorius Itali
jai. n. Phillins.
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jai, p. Phillips.

Šv. mišias atnašavo Šv. 
Sosto nuncijus Italijai, J. 
E. arkivyskupas Borgongi- 
ni. Taipgi įvyko iškilmin
gos šv. mišios ir kitose

Brown, amerikietis. Daly- J 
vavo diplomatai ir minia diplomatams, 
žmonių. pas

Šv. Liudviko bažnyčia y- pontifikalines 
ra vienintelė, kurios sovie- Popiežių, 
tu valdžia neuždarė ir ne-

1 sunaikino. Sovietu valdžia 
būtų jau seniai uždariusi, 
jei ne amerikietis kunigas. 
Dabar gi sovietai nori pa
sirodyti. kad jie pripažįsta 
bažnyčiai “laisvę”. Be to, 
nori palaikyti gerus san
tykius su Jung. Valstybė
mis.

Kitos katalikų bažnyčios 
uždarytos L____
Likusieji kunigai, 
yra dar 137 gyvi, tik du 
laisvėje, o kiti kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyk
lose.

d
Valstybės 

Vyriausybei,

Ispanijos Radikalų Premie* 
ras Pasietuosius

Paryžius, vasario 20 — 
Ispanijos radikalų premie- 
ras Negrin, kuris iš karto 
reikalavo, kad gen. Franco 
paleistų visus svetimšalius 

i77unailrintos. kareivius, kad jis nebaustų 
ku»*iu radikalų, kurie kariavo 

prieš nacionalsocialistus, 
kad leistų Ispanijos gyven
tojams apsispręsti kokios 
valdžios jie nori, bet praė
jus keliom dienom, radika
lų premieras pareiškė, kad 
jis tik reikalaująs, kad 
gen. Franco užtikrintų, 
kad jis nebaus radikalų.

Gen. Franco pareiškė, 
i kad jis reikalauja besąly- 
i giniai pasiduoti. Galimas 
daiktas, kad radikalai pa-

Sovietai Gabena Auksą Į 
Jungtines Valstybes

Ryga, Latvija, vasario 20 
— Iš Pabaltijo valstybių 
praneša, kad šiomis dieno
mis soviejtų Rusi ja per siduos ir jų vadai pabėgs į 

užsienį. Kariauti radikalai 
nebeturi pajėgų.

Kauna ir Rv^ą pasiuntė į 
Jungtines Valstybes šešių 
milijonu dolerių * vertės 
aukso. Sovietai už tuos pi- 

bažnyčiose. Paskutinės de- nįęus nori .gauti karo me- 
vintosios šv. mišios už šv. džiagos ir įvairių produk-; 
Tėvo vėle įvvko pirmadie- tu.
nį, vasario 20 d. bazilikoje, I ^ung. Valstybes vyksta 
kuriose dalyvavo ir 
Kardinolai.

visi sovietų karo laivyno misi
ja. kurios tikslas bus su-' 
pirkti karo medžiagą. So
vietai taip pat nori susitar-' 
ti ir siųsti savo kadetus į 
Amerikos Karo Laivyno a- 
kademi ją.

Maskva. Rusiia. vasario1 Dabartinė Y?1" I
20 — Pereitą penktadienį ?ZIa nori būtinai susiartin- 
ivvko gedulo Šv mišios Šv. J* Į® kapitalistinėmis vals-, 
Liudviko par. bažnyčioje tvbemis. nes iei gręsia pa- 
už šv. Tėvo Pijaus XI vėlę. ™JUS 18 fašistinių valsty- 
Šv. mišias atnašavo kun., . , . . ,_______________________ Komunizmas baigia nyk

ti sovietų Rusijoje.

Pamaldos Už Pijų XI 
Maskvoje

NEGRAI MISIONIERIAI

I

Lietuvių komunistų laikraštis 
“L.” labai piktinasi, kad “Dar
bininkas” ir “Draugas” plačiai 
rašo apie komunizmo žiaurumus 
sovietų Rusijoje. “L.” sako, kad 
tai “melas”. Bet į tuos “melus” 
tas laikraštis nepajėgia atsaky
ti, na. kad ir komunizmo melais. 
Šaudydami tuščiais žodžiais sa
vo skaitytojų, jeigu jie nors 
kiek protauja, nebeįtikinsite. 
Reikia faktų. Duokite.

VAŽIUOKITE!
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ J

B\TA^NAV!HA\ 
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J. E. Vysk. Richardas O Ge- 
row. Dieviškojo žodžio Tėvų se
minarijoje Bay St. Louis. Miss., 
pašventino tris naujus negrus, 
kunigus. Ši vienuolių kunigų 
kongregacija dabar turi 11 neg- 

’ rų kunigų misionierių. Jų daug 
reikia.

Atidarė Tarptautinę 
Parodą

San Francisco, Cal. —Čia 
iškilmingai atidarė tarp
tautinę parodą. Prez. Roo- 
sevelt per radio sveikino 
parodos rengėjus ir joje 
dalyvaujančią tūkstantinę 
minią.

Uždaryta Nepaprastoji 
Seimo Sesija

Atchison. Kans. — Kun. Hen
rikas Courtney. O.S.B.. profeso
rius Šv. Bernardo kolegijoje, ir 
ižymus misionierius per 21 savo 
kunigavimo metus yra pasakęs 
penkis tūkstančius pamokslų.

Ispanijos gen. Franco šąli-1 po.didžiausį demokratijos 
ninku susirinkimas, kuris 
priėmė rezoliuciją, reika
laujančią, kad Jung. Vals
tybės pripažintų Ispanijos 
gen. Franco valdžią. Polici-;
jos aDSkaitliavimu, susi-i Baitimorės Arkivyskupas Cur- 
rinkime dalyvavo apie 10, ■ l«y uždraudė savo diecezijoje 
000 Žmonių. Susirinkimą katalikams žaisti Beano. Jis sa- 
sušaukė amerikonizacijos : ko. kad tas žaidimas yra ypatin- 
ir neutralumo komitetas. 'Sai pasalus ir vyliugingas.

priešą, ir taip pat pasmer
kė nacizmą.

UŽDRAUDĖ BEANO

Šiomis dienomis vėl kilo 
ginčas tarp Italijos ir 
Prancūzijos dėl kolonijų. 
Prancūzija visai netikėtai 
užėmė 308 ketvirtainių 
mylių plotą tarp Prancūzi
jos Somalijos, Italijos Eri
trėjos. Anglų Somalijos ir 
Raudonosios jūros, rytinė
je Afrikoje.

Prancūzija tą plotą že
mės buvo užleidusi Italijai 
1935 m. Bet Mussolini dėl 
tos žemės sutartį atšaukė. 
Taigi Prancūzija, neturė
dama sutarties tą žemę ir 
atsiėmė. Dabar Italija at
naujino reikalavimą grą
žinti kolonijas. Italija jau 
turi paruošus kariuomenę 
prie Tunisia.

Ispanijos klausimas gy
vai svarstomas visose di- 
desniose Europos valsty
bėse, bet gyviausiai Angli
joje. Prancūzijoje. Italijo
je ir Vokietijoje. Anglija ir 
Prancūzi ja nori patraukti 
Ispaniją į savo pusę, o Ita
lija ir Vokietija į savo. 
Jung. Valstybės įžiūri karą 
Europoje.

PRANCŪZIJOS TEISMAS NU
TEISĖ ISPANIJOS RADIKALUS

Italijos, Vokietijos Ir Ispa
nijos Konferencija

Roma, Itali ja, vasario 20, 
— Plinta žinios, kad greitu 
laiku ivvks Italijos, Vokie
tijos ir Ispanuos konferen
cija, tikslu sudaryti ben
drą frontą. Bet iš Vokieti
jos ir Ispanijos praneša, 
kad žinios apie konferenci- 
™ yra nepamatuotos.

Išleisti Jubiliejiniai Pašto 
Ženklai

Prancūzija Pripažino Gen. 
Franco Valdžią

Kaunas, vasario 15 d. Mi
nistras Pirmininkas Miro
nas uždarė Seimo nepa
prastąja ir atidarė pavasa
rio sesiją.

Iškilmingai Paminėta Nepri
klausomybės Sukaktis

d.Kaunas, vasario 16 
Lietuvos Nenriklausomy- 
bės 21 metų sukaktis iškil
mingai paminėta Kaune ir 
provincijoje. Ta proga Val
stybės Prezidentą sveikino 
telegramomis Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Esti
jos, Latvijos, Čekoslovaki
jos ir Turki jos prezidentai.

Paryžius, Prancūzija, va
kario 20 “
valdžia oficialiai pasiuntė 
į Burgos, Ispaniją savo at- 

! stovą Leoną Berardą tartis 
su Ispanijos gen. Franco, 

, kaip padaryti, kad Ispani- 
! jos radikalai pasiduotų ge
ruoju. Prancūzijos ir An
glijos valdžios ir diploma
tai nori prikalbinti gen. * 

i Franco, kad jis pasigailėtų 
__ ________  ___ I tų Ispanijos radikalų, ku- 

brangenybių vertės 18 mi-|r*e kariavo prieš jį. Bet 
Ii jonų frankų.

Kaip jau buvo rašyta. Is
panijos radikalai patys su 
savim nešėsi ir sunkveži- 

■ miais ir kitomis priemonė
mis vežė įvairias brange
nybes iš Ispanijos į užsie
nius. Prancūzijos policija 
kai kuriuos radikalus su 
vogtomis brangenybėmis 
sugavo ir juos nubaudė. 
Teismas įsakė brangeny
bes konfiskuoti. Bet, kaip 
žinome, daug radikalu ne
sugavo. Jie suspėjo paslėp
ti brangenybes.
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Perpignan, Prancūzija, 
vasario 20 — Pereitą sa
vaitę Cerete prancūzų teis
mas nuteisė 71 Ispanijos 
lojalistų - radikalų kari- 

j ninką nuo vieno mėnesio 
iki dviejų metų kalėjiman 
už neteisėtą vogtų brange
nybių įnešimą iš Ispani jos 

į į Prancūziją su tikslu tas 
brangenybes pasisavinti.

Pas nuteistuosius rado

Kaunas, vasario 16 d. — 
Šiomis dienomis išleisti 20 
metų Nepriklausomybei 
paminėti jubiliejiniai paš
to ženklai su Dr. J. Basa
navičiaus ir A. Smetonos 
atvaizdais.

Kanados Katalikai Stoja Į 
Kovą Prieš Šlykščią Spaudą

Ottavva, Ont., vasario 20. 
— Kanados katalikų jau
nimo uni ja skelbia ir vyk
dys tautinę kampaniją 
prieš šlykščią spauda ga
vėnios metu. Vyskupui 
jaunimo akci ją viešai už- 
gyrė ir pažadėjo paramą.

H avan. Cuba.— Lietuvos 
Generalinio Konsulato 
New Yorke pastangomis, 
Kuboje sukeltas susidomė
jimas Lietuva. Havanos; 
Prekybos Rūmai ir kelios 
stambios firmos tiria gali
mybes užmegsti su Lietu
va prekybinius santykius. 
Jau nustatyta, kokias pre
kes norima iš Lietuvos im
portuoti. Vasario 16 d. pro-! 
ga, visa Kubos spauda, 
kaip tai: “Diario de la Ma
rina”, “EI Pais”, “EI Mun- 
do”, “The Havana Post” j 
paminėjo Lietuvos Nepri
klausomybės šventę net 
pirmame puslapy, nesigai
lėdami jai komplimentų.

Prancūzijos

! gen. Franco reikalauja, 
kad radikalai pasiduotų be 
jokių sąlygų.

Kaip Anglija, taip ir 
Prancūzija jau pripažino 
gen. Franco valdžią Ispani
joj de facto (iš esmės).

t

Azana Nenori Nė Kalbėti 
Apie Tęsimą Karo Ispanijoje

Paryžius, Prancūzija, va
sario 20 — Ispanijos radi
kalų užsieniu ministeris 
Julio Alvarez dėl Vayo bu- 

jvo atvykęs pas radikalų 
; valdžios prez. Azaną. Jis 
norėjo jį prikalbinti, kad 

iAzana grįžtų į Ispaniją ir 
I testų karą prieš gen. Fran- 
co.

Azana griežtai atsisakė 
I grįžti į Madridą ir pareiš- 
I kė. kad jis nori taikos su 
:gen. Franco, kad ir besąly
ginės.

Kadangi viso pasaulio 
komunistai jau prakeikė 
Ispanijos radikalu orez. A- 
zana, tai jis ^al būti jaučia 
ir savo gyvybei pavojų, jei
gu jis sugrįžtų į Ispaniją 
pas radikalus.

John G. McCarthy, 50 m. 
amžiaus, išrinktas 
go Board of Trade 
dentu. Jis pradėjo 
toje organizacijoje 
mas 13 metu amžiaus kai
po pasiuntinys. Pastarai
siais laikais buvo tos orga
nizacijos direktorium.

Ispanijos Radikalų Valdžia 
Neranda Saugios Vietos

Chica- 
pre:i- 
dirbti 
būda-

Madridas, Ispanija, vasa
rio 20 — Ispanijos radikalų 
valdžios ministeriai nebe
gali rasti saugios vietos, 
kur jie galėtų apsistoti. 
Taigi valdžios ofisus kilno
ja iš vienos vietos į kitą.

t



Antradienis. Vasario 21, 1939 2

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Užmušė Peru Revotiucijo- 

nierių Generolų

Lima. Peru, vasario 20 — 
Gen. Antonio Rodriguez,. 
vidaus ministeris nuo 19351

Kunigaikštis iš Bergamo pa
dovanojo puikią ir brangią 
Monstranciją Consolatos bažny
čiai. Turine. Italijoje. Jis buvo 
padaręs prižadą.

Brooklyno tautininkai - lais- 
rn., pasinaudodamas prez. vamaniai ir šįmet Lietuvos ne- 
Oscar Benavides išvykimu.' 
vakar su savo šalininkais 
nuvertė vyriausybę ir užė
mė valdžią. Bet jam nete
ko valdyti, nes buvo už
muštas sukilime.

Premieras Montague sa
ko. kad Rodriguez mažai 
turėjęs šalininkų. Revoliu
cija greit buvo numalšinta. 
Prezidentas Benavides 
skubiai sugrįžęs į Limą.

priklausomybės šventę išnaudo
jo savo laikraščio naudai. Tai 
doleriniai patriotai.

Vilniaus apeliacinis teis
mas peržiūrėjo kun. Nevie- 
ros bylą, kurioje jis buvo 
kaltinamas lietuviškomis 
galūnėmis įrašęs į metrikų 
knygas krikštijamų vaikų 
pavardes ir tuo nusikaltęs 
kaipo lietuvintojas lenkiš
kų pavardžių. Teismas nu
teisė kun. Nevierą 2 mėn. 
kalėjimo, sąlyginai, jei per 
atatinkamą laiką daugiau 
nenusikals.

DARBININKAS

GRAŽUS GIEDOJIMAS

Kardinolo Pacelli Padėka

Kaunas, vasario 15 d. — 
Kardinolas Pacelli per 
Nunciatūrą ryšy j su pa
reikšta užuojauta atsiuntė 
tokią telegramą: “Kilnios 
lietuvių tautos spontaniš
kas jausmų pasireiškimas 
gyvai įvertintas visos 
Šventosios Kolegijos, kuri 
reiškia sujaudintą pasige
rėjimą”.

Vas. 18 d., visoje Providence 
diecezijoje buvo gedulos diena. 
Anksti rytą buvo laikomos šv. 
Mišios už mirusį Šv. Tėvą visose 

■ diecezijos bažnyčiose, ir dalina
ma Šv. Komunija. 10 vai. rytą 
įvyko iškilmingos Šv. mišios šv. 
Petro ir Povilo katedroje. Pro
vidence. R. I. Vietos vyskupas J. 
E. Pranciškus P. Keough. D. D., 
celebravo. ir pasakė gražų pa
mokslą. Katedroje įvykusios pa
maldos buvo transliuojamos per 
radio. Ypatingai švelnus ir pa
maldus buvo giedojimas. Jokio 
nesigirdėjo skubotumo ir kapo
jimo.

Tris Kartus Mirė

i Popiežiaus Mirties Gedulas 
Lietuvoje

Nauja Prekybos Sutartis Su 
Sovietų Rusija

Kaunas, vasario 14 d. pa
sirašyta nauja prekybos 
sutartis su Sovietų Rusija.

New Jersey Lietuvių R. K. 
Parapijų Chorų Sąjunga

UKRAINŲ VYSKUPŲ 
ATSIŠAUKIMAS

Pareikalavus Lenkijos 
ukrainams autonomijos, 
lenkų visuomenė į tai aš
triai reagavo. Ryšium su 
tuo, Lenkijos ukrainų vys
kupai: Andrius Metropoli
tas (Lvovo arkivyskupas), 
Josafatas, Peremyšlio ir 
Šlianico vyskupas, Jonas, 
Lvovo vyskupas — padėjė
jas, ir Jurgis, Peremyšlio 
vyskupas — padėjėjas 
drauge su visa eile Lenki- 

; jos ukrainų pasauliečių 
! veikėjų paskelbė atsišau
kimą, kuriame, tarp kita 
ko, sakoma:

“Iš įvairių krašto apylin
kių (Lvovo, Ternopolio, 
Pidgajevo, Zborivo, Bere- 
žano, Drogobičo, Skylio, 
Deliatino, Kalučio ir kt.) 
ateina žinios apie didelius 
persekiojimus prieš šių a- 
pylinkių gyventojus ukrai- 
nus, o jų visa bendruome
nė, švietimo ir ūkinės įstai
gos ir jų vadovai kenčia 
moralines ir materialines 
(Skriaudas ir sunkius fizi
nius mušimus. Net dvasi
ninkus ir vyskupus ir vy-

bės pagrindams ir įsaky
mams, keliame protestą ir 
pareiškiame, kad ukrainų 
tauta visados protestuos 
prieš taikymą jai bendros 
atsakomybės”.

Kaip rašo užsienio spau
da, Vilniaus policijai pavy
ko šiomis dienomis suimti 
patį kipšą . Jis turėjo ūki
ninko Kovalskio sūnaus 
dokumentus ir buvo išvi
liojęs iš vienos amerikietės 
našlės, neseniai grįžusios 
iš Amerikos, visas jos su
taupąs. Beveik visą savai
tę tas kipšas vidunaktį pa
žadindavo našlę, slaptin
gai belsdamas iš lauko į 
langą. Po keleto naktų 
našlė išdrįso atsidaryti 
langą ir išvydo prie lango 
tikrą kipšą, kaip kad jis 
žmonių vaizduotės piešia
mas. Kipšas prabilo lenkų 
kalba. Jis išsigandusiai

Šiomis dienomis netoli 
Rennes, Prancūzijoje, tre
čią kartą mirė ūkininkas 
Jonas Duployeris. Jis prieš 
šią tikrąją mirtį jau du 
kartus buvo miręs ir gydy
tojai taip pat du kartus 
buvo pasirašę jo mirties 
aktą, tačiau šį kartą jam 
nebepasisekė mirties ap
gauti. Kartą, jam esant 
tik 21 metų, jis buvo rastas 
laukuose negyvas. Gydy
tojas anuo metu nuspren
dė, kad jis iš tikro yra mi
ręs ir parašė mirties liudi
jimą, tačiau po dvylikos 
valandų paaiškėjo, kad jis 
nebuvo tikrai miręs, o ne
trukus ir visai atsigavo. 
Praėjus dvidešimčiai me
tų, vėl pasikartojo anas 
atsitikimas ir vos jo nepa
laidojo, tačiau dabar, kai 
jis vėl buvo rastas nebegy
vas, niekas nebenorėjo ti
kėti tikra mirtimi. Trys 
gydytojai turėjo ūkininką 
tyrinėti. Po trijų dienų jie 
konstatavo, kad šį kartą 
jis yra tikrai miręs ir leido 
palaidoti.

i

Kaunas, vasario 16 d. — 
Mirus Popiežiui Valstybės 
Prezidentas Antanas Sme
tona ir Užsienių Reikalų 
Ministras Urbšys pasikei
tė su kardinolu Pacelli už
uojautos telegramomis. 
Lietuvoje paskelbtas gedu
las. Prie namų buvo iška
bintos tris dienas gedulos 
vėliavos.

Mirė Žymus S. Lietuvos Kultu 
rintojas Ir Švietėjas

A.A. Kun. Liudvikas Šaučiūnas

• v
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resnes moteris paniekina nas'ei kad praga-
ir sumuša, šių masinių re- re bals‘al kankinąsis jos 
presijų priežastimi yra dar Domininkas ir kad
Laisvinti J° kančias esą galima is-

New Jersey lietuvių R. K. pa
rapijų Chorų Sąjungos susirin
kimas Įvyko vasario 12 dieną. 
Šv. Petro ir Povilo parapijos pa
talpose. Elizabeth. New Jersey. 
Susirinkimui vadovavo pirmi
ninkas p. Jurgis Pranskietis.

Nutarta rengti išvažiavimą ir 
tuo pačiu laiku turėti didžiulę 
“Dainų Dieną”. dalyvaujant 
penkiems New Jersey Lietuvių 
R. K. parapijų Sąjungos Cho
rams. Chorai, kurie pildys pro
gramą yra šie: Harrison - Kear- 
ny. Paterson. Elizabeth. New- 
ark ir Jersey City. Ši didžiulė 
dainų šventė įvyks liepos 30-tą 
dieną. Petrylas Grove. Kenil- 
worth. New Jersey. Dainuos tas 
dainas, kurios bus dainuojamos 
Pasaulinėje Parodoje Lietuvių 
Šventėje rugsėjo 10.

Dainų Dienoj gros lietuviškus 
ir angliškus šokius geras orkes
tras ir bus įvairių įdomumų.

New Jersey I 
Parapijų Chorų Sąjunga kviečia P4, kuris yra 
visus Sąjungos delegatus ir Są- antrosios dinastijos laikų, 
jungos Chorų valdybų narius ir tai yra iŠ 4514 — 4212 me- 
Brooklyno. New Yorko Lietuvių tų prieš Kristų. Iki Šiai 
parapijų narius atsilankyti į se- dienai dar visai puikiai te
kantį New Jersey Lietuvių R. K. bėra išsilaikę net ir visi 
parapijų Chorų Sąjungos susi-, daiktai, kuriuos senovės 
rinkimą, kovo 18 dieną. Susirin- j egiptiečiai mirusiesiems 
kime svarstysime Lietuvių Sven- , Rape dėdavo Taip t į. 
tęs Pasaulinėje Parodoje rugse- , . F. F 
jo 10 dieną reikalus, kad suda- kl Siai diena1’ Per ®°?° me" 
rytume 3.000 choristų iš įvairių tų? nesunyko^ alabastro 
Lietuvių Provincijų. Taipgi tar-' lėkštės ir net Žymu dar ir 
simės ir Sąjungos Dainų Dienos, i valgiai, kurie jose sudėti, 
liepos 30-tą. reikalais. Į. Taip galima pažinti žuvį,

Praeitame susirinkime dalvva- mėsą. Žvėrių kepsnį ir py- 
vo prof. J. Žilevičius, p. Justas ragaičius. 
ir p. F. Hodelis.

Lenkai Netvirtina Lietuvių 
Seniūnų

Vilnius, vasario 20 d. Pra
ėjusį mėnesį Vilniaus kraš
te seniūnais daugumoje iš
rinkti lietuviai, bet jų len
kų valdžios organai parei
gose netvirtina.

Rado 6000 Metų 
Senumo Kapą

Litas Ir Toliaus Savo Verte 
Liks Pastovus

Š. m. sausio mėn. 15 d. 
Linkuvoje, eidamas 77 me
tus, mirė buvęs ilgametis 
Linkuvos parapijos klebo
nas Kan. Liudvikas Šiau
čiūnas. Parapija neteko 
žmogaus, kuris čia per 30 
nenuilstamo darbo metų 
kultūrino ir švietė tą apy- 

j linkę.
Kan. L. Šiaučiūnas gimė 

1862 m. Ragaišių km., De
beikių parapijoj. Baigęs 
Svėdasų pradžios mokyk
lą ir Liepojaus vokiečių 
gimnaziją, įstojo į Kauno 
Kunigų Seminariją, kurią 
baigęs, 1886 m. buvo pas-

neišaiškinti atskirų indivi- 
' dų veiksmai, nors tiems • • V 1 •500 žmonių. Dėl to vakaro; asmenims, prieš kuriuos 

buvo įskųstas Šiaulių pro- nukreiptos masinės repre- 
kurorui ir Vyskupui Palių- sijos, nei teisino, nei poli- 
lioniui. Taip pat čia įkūrė ei jos organai nė nemėgino 
pirmąją slaptą lietuvišką primesti kokios nors įsta- 
mokyklą. Ypač rūpinosi 
spausdintu žodžiu, organi- 

.zavo knygnešius ir juos 
rėmė. 1895 — 1901 m. pa
statė Joniškyje gražiausią 
bažnyčią.

1905 m. liepos mėn. 18— 
20 d. Joniškyje įvyko dide
lės demonstracijos prieš 
rusų valdžią. Demonstravo 
lietuviškas jaunimas, rei
kalaudamas daugiau lais
vės savajame krašte. Per

tymams priešingos veik
los.

Prieš šias represijas, ku
rios užgauna ne tik žmo
gaus vertę, bet ir priešta
rauja paprasčiausios teisy-

Lenkijos Prekyboje Didelis 
Plyšys

Iš Kairo pranešama, kad 
šiomis dienomis Saharos 
dykumoje. Afrikoje, vie
nas jaunas britų archeolo
gas užtikęs nepaprastą se- 

Lietuvių R. K. nieną — nesunaikintą ka- 
užsilikęs iš

Kaunas, vasario 16 d. — 
Lietuvos Banko Valdyto
jas J. Tūbelis akcininkų 
susirinkime plačiai apibū
dino ekonominius ir finan
sinius reikalus. Nežiūrint 
pernai buvusių politinių į- 
tempimų, Lietuvoje, dau
gelyje ūkio šakų padaryta 
žymi pažanga, lito pasto
vumas patikrintas.

Įteiktos Literatūros 
Premijos

*

Kaunas, vasario 16 d. — 
Valstybės Teatre, dalyvau
jant Švietimo Ministrui 
Tonkūnui, lietuvių, estų ir 
latvių rašytojams, buvo iš
kilmingai įteiktos litera
tūros premijos, kurias ga
vo Salomėja Neris, Krėvė 
Mickevičius, vaikų litera
tūros autorius Pranas Ma
šiotas, Antanas Miškinis, 
Jonas Marcinkevičius, Pet
ras Cvirka ir Kazys Boru
ta.

kirtas vikaru į Linkuvą, susirėmimus prie švento- 
Cia daug dirbo šviesdamas n.aus .keturl, b?v0

užmušti ir keliolika sužei
stų. Klebonui teko sužeis
tuosius priglausti ir pa
slėpti nuo žandarų. Už 
tuos įvykius buvo apkal
tintas Kan. L. Šiaučiūnas; 
jis dėka savo didelės įta
kos ir sumanumo nuo bau-

Medinis sarkofagas, ku
riame ilsėjosi mirusiojo 
mumija, jau spėjo sunyk- 

New ti. tačiau visa kita dar ir 
ą Organizacijas, šiai dienai puikiausiai

ATSIŠAUKIAME
Į visas New Jersey ir 

York Lietuvių _ 
kad nerengtų nė jokių parengi- išsilaikė. Kambaryje šalia 
mų liepos 30-tą dieną, bet tą mirusiojo poilsio vietos 
dieną paliktų Sąjungai. . rasta daug indų su vynu ir

Ad. J. Končius, kvepalais.Seimininkių Dėmesiui

Sulaikytas Lietuvis

pirkti pinigais. Jis pasiūlė 
našlei padėti prie netoliese 
esančio malūno po gluos
niu kelis tūkstančius zlotų. 
Našlė rytojaus dieną padė
jo ten kipšo pareikalautus 
pinigus. Kitą dieną kipšas 
vidunaktį atvyko dar kar- 

j tą ir pareikalavo padėti to
je pačioje vietoje dar dau- 

igiau pinigų, u ž kuriuos 
: vargšas Domininkas paga- 
! liau pateksiąs į dangų. Mo
teris, nebeturėdama pati 
daugiau pinigų, greitomis 
pasisakolino dar kelis tūk
stančius zlotų iš kitų ir vėl 
nunešė padėti prie malūno. 
Nunešusią pinigus ją ten 
užklupo malūnininkas. Pa
tyręs tų pinigų istoriją 
malūnininkas pranešė apie 
tai policijai. Kitą vidunak
tį policija ir sučiupo atė
jusį prie našlės buto lango 
padėkoti už pinigus kipšą. 
“Kipšas” uždarytas kalėji
me ir laukia teismo.

Lenkijos statistikos biu
ras skelbia labai liūdnus 
duomenis Lenkijos užsie
nių prekybos. Praėjusiais 
metais Lenkija į užsienius 
išvežė mažiau, negu iš už
sienių įvežė už 115 milijo
nų zlotų.

Ižmones ir žadindamas lie
tuvišką dvasią, dažnai rizi
kuodamas net savo laisvę. 
Vieną kartą, būdamas pas 
ligonį Gumbelevičių, De- 
vynergių km., esant ten 
daugiau žmonių, išaiškino, 
kad ant sienų, tarp Šventų
jų paveikslų, netinka kar
tu kabinti carų, kunigaikš
čių bei gubernatorių por
tretų. Važinėdamas po kai
mus įtikino tėvus, kad jų 
vaikai neimtų į rankas 
graždankos. Tai jam visur 
pasisekė padaryti. Vaikai, 
jiems išdalintas graždan
kas, palikdavo mokykloje. 
Mokytojai su tuo kovoti 
buvo bejėgiai.

1891 m. buvo perkeltas į 
Joniškį. Pastebėjęs, kad 
čia nėra nė vienos lietuvio 
laikomos krautuvės, ėmė 
raginti sumanesnius imtis 
prekybos ir juos rėmė. Po 
kelių metų lietuviai preky
boje įsistiprino. Kan. L. 
Šiaučiūnas įsteigė varto
tojų bendrovę ir ant baž
nyčios žemės pastatė tai 
bendrovei namus. Kai kam 
tas nepatiko ir buvo įskųs
tas dvasiškai vyriausybei. 
Prie pirmos progos vysku
pas pastebėjo jam: “Norė
jau tave pakelti garbės 
kanauninku, bet girdžiu, 
tu bendrovės krautuvėj be- 
pardavinėjąs silkes^ tad ir;iietuvių gimnaziją, 
susilaikiau . Norėdamas ■ rūpįnasi jRi suvalstybini- 
pakelti tautišką susiprati- mo

jis Ziniūnų km. su- Per 50 aktingo kunigavi- 
rengė pirmutinį lietuvišką į mo daug nudirbo
vakarą su vaidinimais ir • bažnyčiai ir tėvynei, 
kalbomis. Dalyvavo per' “ū;-V.Ž.”

Ištremti Gudai Veikėjai

________________________ Vilniaus spauda praneša, 
smės išsisuko, bet rusams, kad gruodžio 27 dieną iš j 
reikalaujant tuojau buvo Vilniaus buvo ištremti trys 
iš Joniškio iškeltas._______ gudų žymesnieji veikėjai:

1914 m. vėl grįžta į Lin- kun. A. Stankevičius, kun.
kuvą klebonu. Mokėdamas i V. Taločka ir inž. A. Kli- 
gerai vokiškai ir sugyven-1 mavičius. 
damas su vokiečių aukš
tesniais valdininkais, daug 
gero padarė linkuviečiams, 
apgindamas juos nuo ne
teisingų vokiečių valdžios 
išnaudojimų. Jis išaiškino 
vokiečių vyresniesiems, 
kad Linkuvos apylinkės že
mė yra kietas molis, ją a- 
riant reikia giliau leisti 
plūgą, o tam reikia dau
giau arklių. Vokiečiai pa-

$3.00

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

Šv. Grigalius

$3.00
PASIRINK SAU GERIAUSI 

DRAUGĄ
Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriausias 

Draugas
Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBININ-

tikėjo ir Linkuvos apylin- i KAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo vardo, 
kės apie 200 arklių liko vo- ------------------- --------------- - -

(kiečių nesurekvizuota. Tik radieniais ir penktadieniais. Jame rasi naujausias ir
“DARBININKAS” eina du kartu j savaitę — ant“Vilniaus Žodis” prane

ša, kad sausio 6 d. Šven
čionių policija krėtė Jan- 
kauščiznos kaimo lietuvį 
gyventoją Joną Stukėną. 
Policija Stukėną suėmė ir 
perdavė Švenčionių arešto 
namams, kur Jis iki dabar 
tebesėdi. Sakoma, kad J. 
Stukėnas suimtas už neva 
nusikaltimą per rinkimus 
į seniūnijų tarybas.

i

Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 
įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
366 West Broaduay, South Boston, .Mass.

— Pernai per ištisus me
tus iš Lietuvos emigravo 
845 asmens. Tiktai 100 žy
dų išvyko į Palestiną. 1937 
metais emigravo iš viso 
976 asmens.

Kan. L. Šiaučiūno dėka a- teisingiausias žinias, gražiausius pasiskaitymus ir iliu- 
pylinkė pasiliko mažiau stracijas.pylinkė pasiliko j--“— 
nuniokota, kaip kitos vie-j 
tos. Čia sparčiai buvo varo
mas švietimo ir kultūrini
mo darbas. 1915 m. jo pas
tangomis įsteigiama Lin
kuvoje lietuviška pradžios 
mokykla. Taip pat 1918 m., 
išsirūpinęs iš vokiečių lei
dimą, įsteigia Linkuvoje 

l. kuria

“DARBININKE” rasite daug žinių 
Vilniaus krašto.

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

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

UŽSIENIN:

is Lietuvos ir

Vajaus metu

$3.00
$1.50
$1.50

Metams.............................................$4.00
Pusei metų.................................... $2.00
Sykį į savaitę metams.................. $2.00

“DARBININKAS”
344 W. Broadway So. Boston, Mass.
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

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

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

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

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

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly .......................... $4.00
Domeetic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly ..............................  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS

GEORGE WASHINGTON I jis priešas dėlto, kad silp-

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________  $4.CC
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ......................... $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

366 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

Komunistai Puškinas Ir Petras I

Šio mėnesio 22 dieną šio
je šalyje minėsime gar
saus vado, pirmojo Jungti
nių Valstybių prezidento, 
Jurgio Washingtono gimi
mo dieną. Yra tai legalė 
šventė visose valstybėse.

Jurgis Wasnigtonas gi
mė VVestmoreland apskri-, 
tyje. Virginijoje, vasario 
22, 1732 m. iš tėvų, kurie 
atvyko iš Anglijos. Jurgis 
mokėsi iki 16 metų am
žiaus. 18 metu amžiaus 
į pradėjo militarišką karje
ra. Tuo laiku visi turtingų 

Į šeimų sūnūs turėjo būti 
apsipažinę su militarę tak
tiką. Pirmiausia jis buvo 
Anglijos ekspedicijos prieš 
prancūzus majoru; vėliau 
buvo vadu Virginijos pul- 

Ikų Prancūzu ir Indų karė
je. kuri tęsėsi nuo 1752 iki 
1755. Pasibaigus karui jis 
sugrįžo į savo plantaciją. 
Neilgai jis buvo savo plan
tacijoj. Kada Angli ja išlei
do taip vadinamą “Stamp 
Act”, tai Jurgis Washing- 
tonas grįžo į kariuomenę 
ir išėjo viešai prieš tą įsta
tymą.

Massachusetts valstybė
je įvyko sukilimas. Kolo
nistai puolė Anglijos pul- 
įkus. Pirmas kontinentinis

nas — sako toliau E. Fied- 
leris.

...Karo laukas. Tylu. Ko
va pasibaigė ir stipresnieji 
nusivyjo silpnesniuosius.

Popiežiaus Rinkimas
Pats Popiežius neturi tei

sės paskirti savo įpėdinio.
i Pilna sužeistų. Tik ką buvę &al; Patarti, . Kardino 
priešai guli perblokšti ša-■ ,ams ^a isnnkti Popie
lia kits kito. Iš žaizdų sun-! 
kiasi kraujas. Slenka va
landos, pritvinksta gilaus 
skausmo apylinkės oras...
— “Ateina sanitarai!” — 
pasigirsta vienas silpnas 
balsas... Staiga pakelia

žium, bet jiems nėra parei
gos tai klausyti.

Mirus Popiežiui, Kardi
nolai iš visų pasaulio kraš
tų suvažiuoja į Vatikaną 
išrinkti naują Popiežių.

iTai yra jų pareiga. Popie
rius renkamas Kardinolų 
susirinkime, arba konkla
voje. Konklava paeina iš 
dviejų lotyniškų žodžių 
į“cum”, su, ir “clavis”, rak
tas. Konklava reiškia rak
tu užrak ytas kambarys, 
kur Kardinolai balsavimu 
renka naują Popiežių.

Būtų perdaug sakyti, kad į sovietiją gryžta cariz
mas, bet kad ten yra tam tikra kryptis, vedanti į nacio
nalizmą ir toliau, apie tai netenka abejoti. Paskutinio- 
mis žiniomis, rusų nacionalizmas jau tiek įsisiūbavo, 
kad kalbama apie atstatymą Petrui I paminklo, kurį 
ortodoksiniai bolševikai buvo nugriovę. Pasirodo, kad 
pirmieji ištikimieji Lenino bolševikai jau nebe madoj, 
ir su jų likvidavimu palaipsniu dyla fanatiški bolševiz
mo bruožai.

Pradėta nuo Puškino. 1917 m., bolševikams paė
mus valdžią, visi rusų mokslininkai, istorikai, filoso
fai, literatai buvo urmu pasmerkti kaipo proletarų ne
prieteliai. Išskirtis padaryta Maksimui Gorkiui ir, var
gais - negalais, Tolstojui. Bet kas daryt su Puškinu? 
Juk tai rusų tautos genijus, jų moderninės literatūros 
kūrėjas. Kaip tik dėlto Puškinas buvo nepriimtinas —
jis buržujus. Tačiau laikui bėgant pasirodė, kad ji apei-i 
ti bei ignoruoti nebus galima, perdaug jau stambi as- j 
menybė. Nors kiek apsišvietusiems komunistų vadams 
buvo sarmata prieš pasaulį, kad bolševizmas jau tiek 
suchamėjęs, jog paneigia Puškiną, apie kurį vienas 
anglų mokslininkas taip išsireiškė: “mokytis rusų kal
bos verta vien dėlto, kad galėtume skaityti Puškiną”. 
(It is worth while learning Russian simply for the 
sake of reading Pushkin. — Dr. Johnson). Na, dėl sve
timtaučių nuomonės bolševikai perdaug nesijaudina, 
bet kad tarp pačių rusų kilo nepageidaujamas sąjūdis: 
jaunimas griebėsi skaityti klasinę literatūrą, ypač 
Puškiną, nes valstybiniai, Lunačarskio pagaminti “li
teratiški” kūriniai buvo tik silpnapročiams tinkami. 
Tad teko vėl pasodinti Puškiną ant garbės sosto, kas ir 
padaryta 1937 m., minint šimtmetinę jo mirties sukak
tį-

Bet kaip gi komunistai galėjo pateisinti pagerbi
mą Puškino, kurio beveik visi stambesnieji raštai ca
rams lojalūs ir, apskritai, giliai nacionalistiniai ir 
kiaurai patriotingi? Puškinas buvo grynas rusas, be 
mažiausio internacionalizmo priemaišto. Tiesa, jis bu
vo palankus Dekabristams, bet prie jų organizacijos 
aktyviai nepriklausė. Jis buvo piktas ant carų — Alek
sandro I ir Nikalojaus I — ir parašė keletą smulkesnių 
eilėraščių apie laisvę, tai ir viskas. Bet bolševikams to 
ir užteko. Dėl tų kelių eilėraščių jie priskaitė Puškiną 
prie revoliucijonierių! Ir vėl, kadangi Puškinas labai 
idealizavo Petrą I, tai ir čia komunistai surado prieka
bę pagerbti ir Petrą I, kaipo “darbininką”, nes tasai 
caras mėgdavo pasiimti kirvį ir pjūklą ir dirbti prie 
statymo laivų. Tuo būdu išsidirbo skystai sunarpliota 
legenda apie Puškiną “revoliucijonierių” ir Petrą I 
“darbininką”.

Padarius tokią spragą komunistų ideologijoj, ga
lima eiti, kur tik akys neša. Jei Puškinas priimtinas, 
tai kodėl Dostojevskis turi būti smerkiamas, kaipo 
juodašimtis ir kontr-revoliucijonierius? Jis buvo kai
riau už Puškiną nukrypęs ir daugiau nukentėjęs, nes 
pabuvojo keturis metus katorgoj už įsipainiojimą į re
voliucinį sąmokslą. Tiesą, Dostojevskis savo “Biesuo- 
se” geniališkai pasmerkė bolševikų tipus — 1 
nusas. Bet ir Puškinas geniališkai idealizavo carų dar
bus ir buržujinę tvarką — tai ir gi, bolševikų akims 
žiūrint, nebe pliusas.

Jei Petras I, tai kodėl ne Mikalojus I? Abudu buvo 
žiaurūs despotai (tuo atžvilgiu daug prastesni už Sta
liną). Rusų imperijai praplėsti Petras I “prakirto į Eu
ropą langą”, pastatydamas Sankt - Peterburgą prie 
Baltijos jūros. Bet ir Nikalojus I to pat norėjo atsiekti, 
užsimodamas užkariauti Konstantinopolį. Jam tai ne
pavyko, bet jo norai ir sumetimai buvo tokie pat, kaip 
Petro I. Petras I buvo kiek demokratiškesnis: ne tik 
padirbėdavo, bet ir išsigerdavo su darbininkais. Tačiau 
statydamas Peterburgą, jis nėkiek nesigailėjo darbi
ninkų gyvybės: apie 100,000 darbininkų - kaimiečių

siskvrė, tuo laiku turėjo galvas daugelis sužeistųjų, 
pustrečio milijono gyven- 
tojų, kurių trečdalį suda
rė imigrantai. Susisieki
mas buvo primityviškas. 
Indi jonai, gavę įvairiu pa
žadėjimų iš Angli jos ne
praleido per rubežių baltų
jų žmonių.

Pirmaisiais karo metais 
Anglija laimėjo kelioliką 
mūšių. Buvo laikų, kada 
apdriskusi ir alkana kolo
nistu armija norėjo pasi
duoti Anglijai. Bet Wa- 
shingtonas savo gudrumu 
ir drąsa pridavė stiprybės 

į savo pulkams. Kritingoje 
karo valandoje, Washing- 
tonui atėjo į pagalbą pran

cūzai. Prancūzija atsiuntė1 
j laivų ir kareivių. Atvyko 
savanoriai kareiviai iš į- 

kon^^įv^ko šali«- *■? įuriu bu-
phijoj, kur priėmė rezoliu-l™. J2?"“1* ^arinmk«’ kaip
.. . * ... , • . tai: generolai — von Steu-ciją prieš Angliją, kurioj , Lafavette Pulaski 
Eta kolonijų ^sutikK Kosčiuško ir kiti. Karas 

kariuomenės i Ameriką D ,
malšinti sukilėlius. Kon- P<>d™.TO^metų nasirasvta 
gresas po ilgų diskusijų taikos sutartis ir Anglija 
nutarė nutraukti santy- Pr*P^no Jung. Valstybių 

•s nIr In ii . \A o_

kolonijų pasiskelbė neori-. sbingtonas _ pasitraukė iš 
klausomomis. Kolonistai visuomeninio veikimo ir 
prašė, kad Jurgis Wa išvyko; namus, 
shingtonas jiems vadovau-1 
tu kovoje prieš Angliją, kongresas. 
Jis priėmė prašvma, ir ta-įvauti pakviestas 
po vyriausiu kolonistų ar- Washingtonas. Tame Kon- 
mijos vadu.

Tuo laiku Anglija buvo pirmuoju šios šalies prezi 
galingiausia valstybė pa- dentu. 
saulv.i- Visi manė, kad ji i shington stengėsi su visais 
greitai numalšins sukilu-įtaikiai sugyventi, nesimai- 
sius kolonistus Ameriko je. ;šė į Europos politiką. Wa- 
Ji turėjo puikiai išlavintą; shingtonas buvo nreziden- 
kariuomene, laivvną. Į tu du terminu. Paliko stip- 

Jurgis Washingtonas tu-Irią respublikonišką valstv- 
rėjo mažą skaičių nelavin-|be. Grįžo i savo namus Mt. 
įtj kakininku. Viduje grėsė įVernon. Po triiu metu mi- 
i naminis karas, nes daugu- į rė, sulaukės 67 metų am- 
ma kolonistu laikėsi Ang-j žiaus. Washingtono vardas 
lijos. Kolonijos, kurios at-'visur minimas su pagarba.

111UUUC :iun aunui cancy- ... .

kius su Anglija. Trylika ^priklausomybe.
I

V

Kardinolai Užrakyti
— “Ateina sanitarai!” — 
su viltimi jie vis žiūrėdami 
kartoja... “Taip jie ateina 
ir periš mūsų žaizdas, nu
gabens į punktą, o iš ten 
jau vėl į ligoninę...” galvo
ja jie.

Dabar kitokio karo lau
kas. Karas eina visame 
plačiame pasaulyje, karas 
dėl žmoniško pragyveni
mo. Tasai karas yra nema
žiau žiaurus, jis reikalau
ja aukų. Aukų, lengviau ir 
sunkiau sužeistų. Jie dai
rosi ir laukia... Veltui lau
kia, niekas vis neatsiskubi
na...
— “Samarijiečiai ateina!

— Ateina krikščionys!”
Tiek daug pasaulyje var

go ir skurdo? —“Ką čia 
įvienas gali padaryti?! — O „ u.
mūsų 300 milijonų — sako rytą. Visi Kardinolai sueis 
Fiedleris. Trys šimtai mili- j Sistino koplyčią. Ant al-

I

I

Kiekvienas atvažiavęs į dinolas tuo nusikalstų, jis 
Vatikaną Kardinolas gau
na paskirtus kambarius ir 
juose apsigyvena. Kardi
nolas turi teisę turėti su 
savimi savo raštininką ir 
patarnautoją. Taigi kiek
vienam Kardinolui Vatika
ne yra paskirta trys maži 
kambarėliai. Juose yra 
kryžius, stalas, lova ir ke
letas kėdžių. Suvažiavusie
ji Kardinolai negali gauti 
jokių laiškų bei turėti kokį 
nors susinešimą su pasau
liu. Toki yra bažnytinė 
drausmė. Jeigu kuris Kar-

i

netektų savo vietos ir būtų 
ekskomunikuotas. Tai yra 
daroma, kad politikai, ar 
tautų vadai, ar karaliai, jo
kiu būdu neįsimaišytų į 
naujo Popiežiaus išrinki
mą. Net ir langai tuo metu 
yra užmaliavoti, kad jie jo
kiais ženklais negalėtų pa
rodytų žmonėms, kas yra 
renkamas į Popiežiaus vie
tą. Pas Kardinolus niekas 
negali ateiti ir jie niekur 
negali išeiti iki po išrinki
mo.

Tamsūs Ir Šviesus Dūmai
Šįmet Popiežiaus rinki-' 

mai prasidės kovo 1 d. Bal
savimai prasidės kovo 2 d.

jonų Kristaus^ mokslo, E- toriaus dega šešios didelės 
va noreli ins- ičnavinMiiJ” » 1 -  . -j •_ .a.

toję laukia rinkimo pasek
mių, pamatę tamsius dū
mus, žino, kad Kardinolai 
dar Popiežiaus neišrinko. 
Kada kandidatas gauna du 
trečdaliu balsų, balsavimo 
popierėliai sudeginami be 
šiaudų ir dūmai išeina 
šviesūs. Tada žmonės žino, 
kad naujas Popiežius jau 
išrinktas.

Kada Kardinolai balsavi
mais išrenka Popiežių, ta
da Kardinolų Kolegijos 
pirmininkas priėjęs prie 
naujo Popiežiaus klausia, 
ar jis sutinkąs užimti Šv. 

i Petro sostą, ir kokį vardą 
; jis pasirenkąs. Jei sutinka, 
tada visi Kardinolai jam 
pareiškia pagarbą. Jis tuo
jau nusivelka Kardinolo 
rūbus ir apsirėdo Popie
žiaus baltais rūbais.

Rinkimams pasibaigus, 
Kardinolai rengiasi prie 
naujo Popiežiaus vainika- 

įvimo iškilmių, kurios pa
prastai yra šeštą dieną po 
išrinkimo.

Kas bus naujas Popie
žius ir kokį vardą jis pasi
rinks yra Dievo Apvaizdo
je. T.

vangeli jos išpažintojų!
Juk tai jau daug reiškia. 
Argi toki armija krikščio
nių — katalikų nieko ne
galėtų padaryti šių laikų 
vargams mažinti, kruvinas 
žaizdas gydyti? 

1 O tų perblokštų kovos 
lauke tiek daug, kad nerei
kia nė toli eiti. Sanitarai 
juos gali rasti kiekvien* :c 
gatvėje net po keliolika. 
Jeigu sukeliama žymūs ka
pitalai naujoms įmonėms, 
iš kuriu tikimasi nemaža ; yra balsuojama iš naujo i- 
naudos ir pelno — kodėl-gi. ki dviem trečdaliais balsų 
negalėtume net iš centų j išrenkamas Popiežius. Jei- 
sukelti tokių draugijų so-įgu pirmu, ar antru balsa- 
cialiam vargui nusmelkti?

Nereikia pamiršti, kad 
šis laukas platus, kaip pla
tus pasaulis. Vargo yra žy
miai daugiau, kaip mes e- 
sam pastebėję, ir vargo 
perblokšti laukia sanitarų, 
laukia samarijiečių, laukia 
krikščionių, kurie iš Evan
gelijos turi atsiminti Kris
taus žodžius: — 
taip daryti!”

Krikščionys, 
taus mokslo 
jiems kiekvienas žmogus 
yra artimas. Tikras Kris
taus mokinys skubinsis vi- 

s sur, kur tik žmogaus bal
sas šaukiasi pagelbos. Jis 
su pasigailėjimu ir jautria 
užuojauta gelbės savo tau
tietį ar pažįstamą, jis ly
giai, nė valandėlės nedels
damas, skubinsis su pagal
ba, jei tik pamatys, kad jos 
yra reikalingas žydas arba 
internacijonalistas komu
nistas. — “Jis yra žmogus 
ir reikalingas pagalbos” — 
tai krikščionies samarijie
čio šūkis. Mes galime, ir 
turime savo nuomonę 
skelbti, mes visur ir visuo
met turime atvirai prisi
pažinti kas esame, kad esa
me Kristaus mokiniai, bet 
turime visus vienodai my
lėti ir nelaimėje užjausti...

Dideli erdvūs, šviesūs rū
mai. Daug didelių langų ir 
daug šviesos. Vidui daugy
bė palatų pristatytų lovo
mis. Ligoninė. Ligos yra 
žmogaus našta, 'kartais 
sunkiai pakeliama. Ligo- 

iniai guli, baltu gaubtuvui 
i su kryžiumi ant krūtinės

I

1781 m. įvyko kolonistų 
kuriam vado- 

Jurgis

grėsė jis buvo išrinktas

žvakės; ant vidurio alto
riaus yra pastatytas kieli- 
kas. Kada jau visa prireng
ta, vienas iš Kardinolų už
rakina duris iš vidaus, nie
kas tada pas juos negali į- 
eiti, ir prasideda balsavi
mas. Kandidatas į Popie
žius turi gauti du trečda
liu balsų. Kiekvienas Kar
dinolas parašo kandidato 
vardą ant popierėlio ir įde
da į kieliką ant altoriaus. 
Kiekvieną rytą ir vakarą

I

Prezidentas Wa

Gurklianiškis.
nRankas Iš Kišenių Ir Pirmyn!

Mes vedame kovą ne dėl į Didžiausias krikščiony- 
turtingųjų neapykantos, bės priešas yra vargas, 
bet dėl vargšų meilės. j Vargas, skurdas, nepritek- 

EmiZ Fiedler. iįaį — nuolatinė nepakelia-
T . 'ma kova dėl duonos kas-Jei mums rupi brolio ir nio kova neaiškios

w. x Ir netekimas vii-zĮstamo, o ir visai nepazjs- j Nemažai kslų
tarno žmogaus vargas _ ramin, bet vargą ne- 
mums nereikia trankytisišančiam vra aža 
po pasauli. Tokių žmonių Gal čia permaža
mes užtiksime išėję ant^J^ infcl kūno reika. 
/-rr* tino cniro hntA lnn_ *■

lais ? Greičiausia, kad taip. 
O alkanas, pavargęs, išse
kęs kūnas yra maištingas. 
Kas tatai norėtų užginčyti 
— apgaudinėtų save ir ki
tus.

“Milijonai žmonių su
pranta tik vieną pamoks-

netikro brolio, tik kiek pa- j- ’ tai jau mi- | „. . ’. . 5. dienos.

gatvės, ties savo būto lan
gais, ir dar anapus gatvės, 
arba už dviejų, trijų gat
vių.

Sykį vienas japonas, lan
kydamasi Europoje nusi
stebėjo: — “Kam jūs siun
čiate pas mus iš Europos 
misijonierių; tai nemažai 
atsieina. Jūs pas save turi-į lą: bežodį samarijiečio pa 

tuomet žuvo, besikamuojant Finlandijos pelkėse: Ni
kolajus I buvo aristokratas, su darbininkais nesanty
kiaudavo. Bet jo sąskaiton neįeina tiek sueikvotų žmo
nių gyvaščių.

žodžiu, pradėję skaičiuoti carų nuodėmes ir nuo
pelnus, mes galime prieiti išvadą, kad bet kuris iš jų 
tiktų komunistams pagerbti. Petro I aikštėn iškėlimas 
gal Stalinui labiausiai tinka dėlto, kad jis pats, Stali
nas, jaučiasi esąs Petrui I panašus, kaipo Rusijos re
formatorius. Ir iš tiesų Stalinas eina lyg ir ta pačia 
kryptimi — palaipsniui reformuoja bolševikiją į mo
narchiją. K.

te pakankamai atkritėlių ,mokslą, — sako E. Fiedle- 
— reikėtų verčiau jais pa- ris — visi kiti pamokslai 
sirūpinti?” Į jiems yra tik tuščias aidas

Kodėl taip? Kiekviena ir veidmainio kalba”. Šiais 
žaizda, jei tik ji kur nors laikais tenka daugiau dė- 
yra, ankščiau ar vėliau vis mesio kreipti į silpną žmo- 
vien išeis aikštėn. Todėl gų ir silpną jo kūną. Visad 
nereikia slėptis ir užsi- panorėti pamatyti jo ken- 
merkti. Visada geriau lai- tėjimus.
ku paieškoti jos priežasčių i “Jiems kūnas (viduram- 
ir pasirūpinti priemonių žiais) buvo dvasios priešas 
jas laiku gydyti. 1 dėl to, kad stiprus, o mums

“Eik, ir tu

vra Kris- •z 
mokiniai,

vimu kandidatas negauna 
reikalingo skaičiaus balsų, 
tie balsavimo popierėliai 
suvyniojami į drėgnus 
šiaudus ir sudeginami. Dū
mai per mažą kaminėlį iš
eina į orą. Drėgni šiaudai 
degdami su popierėliais, 
sudaro tamsius dūmus. 
Žmonės, kurie lauke sus-

Leiskite dar kartą paci
tuoti E. Fiedlerį: — “Šalin 
ir pirmyn! Čia milžiniškas 
teorijos! Rankas iš kišenių 
laukas, kuriam reikalingi 
darbininkai apaštalai. Čia 
milžiniški Kristaus vynuo
gyno plotai, kurie neneša 
derliaus, kuriuose džiūsta

nuo lovos prie lovos vaikš
to sesuo. Kai ji artinasi 
prie lovos apsiblausę akys 
ligonio sušvinta ir nuo 
skausmo susiraukšlėjęs 
veidas pamažu išsilygina. 
—“Ateina štai, su kryžiu
mi ant krūtinės,— man tu
rės tuojau būt lengviau!”
— beabeionės jo nušvitęs tūkstančiai vynuogių, nes
veidas kalba. skurdas ir vargas žemę pa-

Sanitarai — krikščionys vertė akmeniu. Čia Dievo 
ne tik ligoninėse. Jų turi žodžio sėklą sulesa paukš- 
būti kiekvienoje gatvėje, čiai. Čia daugiau niekas 
ypač priemesčių gatvėje, negali augti, kaip tik kar- 
tamsiame skersgatvyje, čios usnys ir neapykantos 
Jie turi surasti visus, visur erškėčiai. — (E. Fiedler — 
suieškoti, kuris reikalin- Defensiva ir Ofensiva). 
gas duonos, rūbo, vaistų 
ar paguodos.

Kokie buvo artimiausi 
Kristaus draugai Palesti
noje? O gi vargšai. Visi, 
kurie patys savo rankomis 
užsidirbdavo duonos ar žu-! vos šv. Kazimiero Draugi- 
vies. Ligoniai su viltimi 
šaukėsi Mokytojo. Ne tik 
Kinijos ir Indijos bedalių 
milijonai ir Afrikos juodu
kai, bet ir Brazilijos ir se
nosios Europos didmiesčiai 
reikalingi gelbėtųjų ir sa- 
marijiečių. Jie pradžiugs 
jumis pamatę ir sušuks:
— “Štai jie ateina, 
krikščionys 
išgelbėti!”

Čia daugiau niekas

i

ateina
4 mes esame

Įsigykite "GAVĖNIOS 
KNYGA"

Ka tik gavome iš Lietu-

ios išleista kun. A. Saba
liausko “Gavėnios Knygą”. 
Gavėnios metu labai gra
žūs nasiskaitvmai. Vertėtų 
kiekvienai katalikiškai šei
mai šia naudinga knvc-a į- 
sigvti. Knvga turi 252 pus
lapius. Kaina tik 80c.

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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Aš Mačiau 1830-31 m. Sukilimą
carą, tai Dumšė tebebuvo 
'tik 8—9 metų berniukas.
Bet tą sukilimą gerai at
mena. nes matęs lenkų 
“vaiską" ir rusų kaFiuo- 
menę, kuri iš Vilniaus at

t

ti. Jie beveik neturėjo ar- 
motų. o šautuvai buvo la
bai sunkūs. Dumšė būda
mas 8 — 9 metų amžiaus 
vaikas, beveik negalėje 
nuo žemės atkelti lenkų 
kareivio šautuvo.

Senelis pergyveno bado

Lietuvoje vienas po kito 
amžinastin keliauja šimta
mečiai seneliai, kurie su 
savim nusineša daug bran
gių paslapčių. Prieš kurį 
laiką Jonavos valse, mirė
J. Kursonis, turėjęs nema- vyko ieškoti sukilėlių. A- 
žiau kaip 118 metų am- not Dumšės, lenkų karei- 
žiaus. Vilijampolėje mirė viai buvę menkai ginkluo- 
Katkevičius 100 m. Be to, 
pernai įvairiose provinci
jos vietose su šiuo pasau
liu atsiskyrė dar keli šim
tamečiai seneliai. Ne be 
reikalo pernai vienos anglų 
filmų kontoros atstovai 
važinėjo Latvijoje. Estijo
je ir Lietuvoje ir filmavo metus ir apie juos atmena 
seniausius tų kraštų žmo- nemaža visokių smulkme- 
nes. Jie pasakė, kad Lietu- nu. Kuriais metais Lietu
voje gyvena bene daugiau
sia šimtamečių žmonių. Ir 
tikrai, dar ir dabar vienoje 
kitoje Lietuvos vietoje ga
lima sutikti žmonių, turin
čių daugiau kaip 100 me
tų. Ypačiai tokių senelių e- 
sama Žemaičių krašte.

Bene seniausiu Lietuvos 
žmogumi dabar laikomas 
Jonas Dumšė. Jis jau pa
baigė 115-sius metus ir pa
lyginti dar dabar atrodo 
neblogai. Juo jau susido
mėjo kai kurie gydytojai, 
užsienio filmininkai ir ilgo 
gyvenimo tyrinėtojai.

Jonas Dumšė, kilęs iš Pa
nevėžio apylinkių ir Pa- 
kruojaus apylinkėse be
veik visą savo ilgą amžių 
vargo, tačiau atminties 
dar nenustojo ir apie senus 
laikus tasai senelis papa
sakoja gana tiksliai. Kiek 
blogiau atmena įvykius 
buvusius dvidešimtojo am
žiaus pradžioje.

Atvykusius kino filmi- 
ninkus tas senelis nelabai 
norėjo priimti, nes jam vis 
nebuvo aišku, kam reikia 
pasauliui parodyti, kad jis 
taip ilgai vaikščiojęs šioje

Seniausia Lietuvos bažnyčia Zapyšky, statyta Vytauto Didžiojo laikais. Baž
nyčia įsmegusi į žemę. Ji labai branginama, kaip istorinė statybinė retenybė.

I

t

matę), bet kad turi su
gedusią širdį, netvarkin

gą gyvenimą.
Žymus prancūzų moksli
ninkas Ciaudel Piat pasa
kė: “Tauta tada netenka 
tikėjimo į Dievą, kada pra
deda nedorovingai gyven
ti”. Ne gili galva, ne moks
las, bet sugedęs gyveni
mas, o ypač tinginystė, iš
muša žmogų iš tikėjimo 
kelio.

Užsienio Spauda Apie 
Komunizmą

va palietęs badas. Dumšė 
gerai nežinąs. Tačiau gerai 
atmena, kad toji Dievo 
rykštė smarkiai palietusi 
Žemaičių kraštą. Žmonės 
mirdavę ištisomis šeimy
nomis. Turtingesnieji dva
rininkai savo baudžiaunin
kams rugių atsigabendavo 
iš kitur. Keli žymesni ūki
ninkai, prašantiems valgy
ti duodavo po šaukštą mil
tų. Bet ateinančių alkanų 
žmonių skaičius buvo toks 
didelis, kad po kurio laiko 
tie geradariai netekę ir 
miltų. Ūkininkai neturėjo 
net grūdų sėklai. Virdavo 
įvairias žoles ir krūmų ša
knis. kad tik išsigelbėjus 
iš bado mirties.

Apie antrąjį lenkmetį se
nelis atsimena gana gerai. 
Jis tada buvęs suaugęs vy
ras. Pasak jo “metiežni- 
kai” ir ji buvo paėmę ir tu
rėjęs su vežimu jiems ga
benti maistą. Dumšė iš vie
no į kitą mišką sukilėliams 
vežiojęs produktus ir gink
lus. Matęs sukilėlių “muš
trus” ir vieną mūšį. Pasak 
Dumšės, antrame sukilime 
prieš caro valdžią dalyva- 

žemėje. Iš pirmo žvilgsnio vo nemaža ir lietuvių. Mat, 
Dumšė neatrodo galįs tu- ponai valstiečiams pažadė- 
rėti daugiau kaip 90 — 95 ję duoti “valnastį”. Todėl, 
m. Tačiau jo pasakojimą kai kurie valstiečiai pati- 
patvirtina patiekti doku- kėjo tiems pažadams 
mentai. Senelis jau kiek dėjosi prie sukilėlių. Vie- 
neprigirdi, kalba sunkokai, tos gyventojai 
skundžiasi diegliais nuga
roje. Jo galva beveik be 
plaukų, labai raukšlėtas 
veidas ir smarkiai išdžiū
vusios rankos liudija, kad 
jis tikrai bus daug ko ma
tęs ir, be abejo, turi daug 
ko matęs ir, be abejo, turi 
daug ko įdomaus papasa
koti.

Atsisėdęs už stalo senelis 
klausia savo svečių, apie 
ką jam teks kalbėti. Kai 
užsiminta apie jo jaunys
tės dienas, tai Dumšės a- 
kys sužiba, jis lyg ir pagy
vėja ir pradeda pasakoti 
buvusius įvykius 
šimtą metų.

— Aš pats 
mačiau pirmąjį lenkmetį, žmogų dalyvavus sukili- 
— pradeda senukas. Pasi- me. tačiau jisai išsiteisino, 
rodo, kad kai 1830—31 m. I Senelis pasakoja, kad jo 
lenkai sukilo prieš rusų laikais niekas nežinojo,

SOCIALISTO IŠPAŽINTIS
Kas Gyvena Proto Bankrotą?—Netikėjimo Priežastys: 

nepažinimas tikėjimo tiesy, netvarkingas gyvenimas, 
puikybė, blogi pavyzdžiai, nepraktikavimas tikėjimo tie

sy. —Ką sako buvęs socialistą redaktorius?

įr

prieš

sukilėlius 
vadindavo ”žaliąja armi
ja”. Ji buvo ginkluota dau
giausia dalgiais ir medžio
kliniais šautuvais. Apie še
šias savaites Dumšė tarna
vo sukilėliams. Vieną die
ną sukilėliai pamiškėje už
klupę būrelį rusų dragūnų. 
Jį puolė ir netrukus sunai- 

’ kinę. Iš rusų belaisvių atė
mę ginklus, kiek šovinių, 
balnų, kuriuos sunaudoję 
savo vyrams apsiginkluo
ti.

Vieną kartą rusai užklu
pę sukilėlius ir Dumšė su 
arkliais pabėgęs į Panevė
žio apylinkes. Iš ten netru
kus grįžo namo. Vėliau ru-

savo akimis sai norėjo apkaltinti šį

Anglų laikraštis “West- 
minster Catholic Chroni- 
cle” neseniai įsidėjo Ledi 
straipsnį, apie komunizmo 
padėtį pasauly. Sovietų 
Rusija, kaip komunistinė 
valstybė, per paskutiniuo
sius metus žymiai neteko 
savo autoriteto; pirmąjį 

" Rida žmogus turi palai-' amū8i ®udav« Etiopijos 
dą gyvenimą, tai pradeda karas, o dabar Ispanijos 
įvairiausiais būdais nie- revoliucija. Ispanijos kare 
kinti tikėjimą, nes jis jam ®ovleĮai paleido j darbą 
primena, kad jis yra ne-'vlsas kortas, o tačiau pasi
tvarko je. Ieško įvairiausių :rode: kad kltos Je?°s ,stlP- 
priemonių ir būdų patei-' resne,s; ‘°- "etg‘ Vakarl-; 
sinti savo netvarkingam socialdemokratu sluoks- 
gyvenimui. Toks žmogus "J1“0,86 b10^. ?sPud> Padare 
nieko nenori žinoti apie ti- dldehs . Pa<;1« bokjvikų 
kėjimą ir Dievą. Jis tada I tarpusavio žudynes. Sovie- 
pradeda taip filosofuoti: i‘V Pasiuntinybių uzsie- 
a... vargas man... geriau. i muose personalas kasdien 
kad Dievo nebūtų, galėčiau P“°la ska,tytl , Pravd*. > 
dar laisviau gyventi. O gal kad pamatytų, kas is jų 

Žinoma, kad aukštųjų viršininkų yra 
, suimtas arba sulikviduo- 

savo’širdyje/lVu, nubatsa-Aas' TaiF’ .SS?R lšgyvena 
vo savo dūšioje, kad Dievo tikrą katastrofą.
nėra ,tai mano, kad ir nė- , ^aciau negalima sakyti, 
ra (I). Va kokiu keliu varg-ikad komunizmo pavojaus 
šas priėjo prie bedievišku- Į Jau, nebebūtų. Paskutiniu 
mo. Ir toks žmogus dau.^metu pastebėta jog tose 
giau nieko nenori girdėti salyse- kur yra komunistų 
tikėjimo klausimais. Jis PartlJ«’ J.os Pradeda spar- 
mano esąs laisvas, bet prie- iclal f“?11’P,etb A’ 
šingai, yra įdėtas į pan- j merlkoJe- komunizmo
čius ir visų vergas: jis yra Pay°Jaua re‘kia ypač sau- 
vergas karėiamų, pokyliu, i Sotl m gelbėti jaunimą. 
nešvarių romanų ir laisva
maniškų laikraščių, kurie 
jį moko ne pakilti, bet nu-'
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Dievo nėra? 
nėra, taria toks žmogus

Pravdą”,

suimtas arba sulikviduo-

gerį ir aiškiai parodo kas 
jį grąžino vėl į tikėjimą, 

i Buvęs socialistų redakto
rius, o dabar didelis katali- 

! kų veikėjas Ispanijoje (dar 
yra gyvas) Jul. Ascanio

tikėjimo tiesų, juk jis turi sako: yra sielos
protą tam, kad tiesą pažin- j

viršutiniškas, sutrukęs 
vaizdas kai religinė prakti
ka visiškai apleidžiama.

Jei aš būčiau pažinęs ti
kėjimą, kaip dabar ji pa
žįstu, man rodos, aš ne
būčiau jo apleidęs taip 
lengvai ir taip mažai jo 
gailėjęsis. Neturėjau nė 
minties ji pažinti, ma
niau, kad neverta nė rū

pintis.
Man buvo reikalingas val
gis ir dėl to savo pilvą la
biau branginau negu gal
vą; savo širdies jausmus 
paaukojau medžiagos rei
kalavimams; gyvulys ki
taip nebūtų pasielgęs. Jei 
žmogus neturi tikėjimo, 
tai jis turi menką, paviršu
tinišką ir klaidingą moks
lą”. Štai paties buvusio ne
tikinčiojo žmogaus žodžiai, 
kurie parodo, kad tikėjimo 
tiesų nepažinimas veda 
prie bedieviškumo.

Prieš keliasdešimt metų 
Prancūzijoje viename sam
būry buvo susirinkę rašy
tojai, menininkai ir šiaip 
mokyti žmonės. Buvo kal
bėta politiniais klausimais, 
kai kurie palietė ir tikėji
mo klausimus. Vieni iš jų 
tarė: “mokyti žmones šian
dien negali tikėti”. Tada, 
užsidegęs tiesos meile, pa
kyla Šatobrianas (miręs 

.1848 metais), rašytojas ir 
žymus valstybės vyras, ir 
sako: “Mano garbingi po
nai, uždėję rankas ant krū
tinės, pasakykite man at
virai, ar dėl to jūs netiki
te, kad esate mokyti, ar 
dėl to, kad nedorovingai 
gyvenate?” Po šių žodžių 
Šatobrianas reikšmingai 
pažvelgė į kai kuriuos vy
rus ir atsisėdo. To užteko 
prieš tikėjimą kalbėjusieji 
nutilo ir susimąstė. Jei 
mes atydžiai įsiklausysime 
į gyvenimo pulsą, tai paju
sime aiškią ir bemaž nesu
griaunamą tiesą, kad, daž
niausia,

žmogus netiki ne dėl to, 
kad turi mokytą galvą, 
ne dėl to, kad jis yra iš
prusintas įvairiose mok
slo srityse, ne dėl to, kad 
yra daug knygų perskai
tęs, ne dėl to, kad yra gy
venęs Amerikoje, Pary
žiuje ar dar kur kitur 
(kaip sako: daug svieto

Žmogus turįs gilų ir di
delį protą, būdamas išmin- ,— ——. .... .
tingas stengiasi pažinti y- tų, kad į gyvenimo klausi- 
pač tas gyvenimo tiesas, 
nuo kurių pareina jo ge
resnis ir kūrybingesnis gy- ~ —
venimas. Nepaslaptis, kad tos tiesos, aš galiu gyventi 
tikėjimo tiesos įprasmina ir žeme, tai yra netvarka 
žmogaus gyvenimą, tikėji- galvojime; žmogus yra su- 
mo tiesos duoda žmogui dėtas ne tik iš žemės, bet ir 
po kojų tvirtus pagrindus, dvasios. Kaip žmogus rūpi
nės jis sužino kas jis yra, naši kūnu, taip pat turi rū
kam gyvena žemėje ir kur pintis ir dvasia. Jei jis tik 
jis eina po mirties. Žinoda- kūnu tesirūpina, o protą, 
mas šiuos dalykus, gerai širdį ir valią, atseit, žmo- 
supranta kaip reikia tvar- gaus dvasios reikalus pa
kyli savo gyvenimą, kad miršta, tai jis tesirūpina 
jis teiktų garbės ir ne tik puse žmogaus, vadinasi, jis 
jam pačiam, bet taip pat tėra tik pusininkas. Apeti- 
sudarytų džiaugsmo toje to netekimas yra ženklas, 
apylinkėje kur jis gyvena, kad žmogaus kūno sveika-

Žmogus gyvena proto ta netvarkoje. Taip pat 
bankrotą, jei jis nesisten- protui netekus apetito pa- 
gia pažinti tiesos, o ypač žinti tiesą, į dvasinius rei

kalus numoti ranka, 
tai yra ženklas, kad žmo 
gui trūksta sveiko gy
vastingumo, kad jojo 
dvasioje ne viskas tvar

koj.
Žmogus nesirūpindamas 

pažinti tikėjimo tiesų ir

Tiesos Žodis Apie Ispaniją
Sulietuvino UDARNIKAS

muš rastų tikrą atsakymą. 
O jei žmogus į viską moja 
ranka ir sako: a... kam man mas, yra irgi svarbi ne

tikėjimui įsigalėti prie
žastis ir proga.smuKU ir nusmukime pa-, Dar tenka tebčti kad 

sdikti Toks žmogus, me- žmones netiki įr d-j kad 
tęs tikėjimą, yra vergas matQ katalik o ač ku. 
savo draugų, viešosios ni blogus pavyzdžius. 
nuomones ir, pagaliau sa- čla nereikėt Kristaus 
vo paties vergas. _ mokslo maišyti su jo mok- 

Žmogus metęs tikėjimą, sįo atstovais, nes blogų 
l žmonių atsiranda ne dėl to, 
kad laikosi tikėjimo nuos
tatų, bet, svarbiausia, dėl 
to, kad jo nesilaiko. Neti
kėjimas smarkiais šuoliais 
ateina į žmogaus gyveni
mą dar ir dėl to, kad apsi-

moja ranka į viską kas y- 
ra amžino ir kilnaus, svar
biausias dalykas tada jo 
gyvenime yra pilvas ir dar 
sykį pilvas. Kas skaudžiau
sia, kad toks žmogus neno
ri matyti ir pažinti Kris
taus. Bet tai suprantama, leidžia religinėse praktiko- 
“kad kiekvienas, kurs pik- se; maldoje, šv. mišių klau

sime, pasnikų laikyme, 
vargšų šelpime ir tt. Tikė- 

į jimą tam tikru atžvilgiu 
galime palyginti su menu. 
Jei ilgą laiką nebeprakti
kuosi, pavyzdžiui, muzikos 
arba dirbti kokį darbą, nuo

“1
ta daro, nekenčia šviesos ir sį 
neina į šviesą, kad jo dar
bai nebūtų peikiami” (Jon. 
3, 20). O ta šviesa yra tikė
jimas ir Katalikų Bažny
čia.

Žmogus, kuris yra išdi
dus, pilnas puikybės, kuris jų atprasi. Nebepraktikuo- 
tik savo nuomonę laiko tei- _ ■" - ___  ■ • _
singa ir net teisingesnę už gUS nuo jy nutolsta, atšala 
Kristaus mokslą, aišku, įr pagaliau visai pasitrau- 
kad tokiame prote ir širdy- kįa 
je pasėta tikėjimo sėkla 
neaugs, bet išdidumo saus
ra išdžiovins diegelius i. 
teliks pasididžiavimo ir 
vargingumo stagarai. Tai
gi,

nesiskaitymas su teisin
gais ir išmintingais gy-' 
venimo reikalavimais, o 
tik paisymas savo min
ties ir ypatingas kitų 
žmonių minčių niekini-

kas yra geležinkelis, auto
mobilis, elektra, telefonas; 
ir radijas. Žmonės šių svie-. 
to mandrybių visai nežino-' 
ję, užtat turėję mažiau rū
pesčių ir ilgiau gyvendavę.

Paklaustas senelis apie 
savo šeimą, apie ją kalba negyvendamas pagal tikė- 
gana nenoriai, 
vedęs, turėjo šeimyną, ta
čiau žmona ir vaikai jau 
daugiau kaip prieš 50 me
tų nukeliavo amžinastin.

Telikęs jis tik vienas ir 
dabar gyvenąs pas tolimus 
giminaičius Pakruojaus 
valsčiuje, Barčiūnų kaime.

Pasak Dumšės, šiais lai
kais žmonės ilgai negyve
na vien dėl savo kaltės. O 
negyvena ilgai todėl, kad 
visur skuba, pervargsta. 
Tai žymiai trumpina am- Poetas F. W. Weber pasa- 
žių. Be to, šiais laikais jęg. “Pradžioje atšala tikė- 
žmonės esą per daug pikti. ■ jime, vėliau kyla abejonės. 
Jis pats jau sulaukęs 115 prieštaravimas ir pagaliau 

z neapykanta ir pašaipa. Pu
siau galvojimas veda prie 

.velnio, o visiškas, pilnas 
galvojimas veda prie Die
vo”. Tai patvirtina savo 
gyvenimu visi grįžę moks
lo vyrai ir šiaip žmonės į 
tikėjimą, kurie buvo jį pa
metę ar paniekinę. Nese
niai teko skaityti Juliaus 
Ascanio veikaliuką: socia- 

redaktorius, kurį į Į 
lietuvių kalbą išvertė kun.i 
K. Steponavičius; šitame 
veikaliuke buvęs socialistų 
redaktorius J. Ascanio iš
pažįsta viešai savo gyveni
mą, nurodo priežastis nu-j 
vedusias jį į socialistų lio-1

I

damas tikėjimo tiesų, žmo-
Jis buvo jimo tiesas, pasidaro vadi

namuoju laisvamaniu, ar
ba kaip kiti vadina, neti
kinčiu, bedieviu. Šiandien 
aiškiai gyvenimas pirštu 
prikišamai parodo, kad 
žmones netiki ar bent atro
do netikį, svarbiausia, dėl 
šių priežasčių:

nepakankamo išsimoks
linimo, nepakankamo 
pažinimo tikėjimo tiesų, 
palaido gyvenimo ir pui

kybės.

Štai svarbesnės tikėjimo 
?r priežastys, kurios paren

gia kelią bedieviškumui ar 
laisvamanybei 
gyvenime.

žmogaus
“M. L.” 

K. Baras.

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

Ka tik išėjo iš spaudos labai idomi 32 pusi, brošiū
ra “TIESOS ŽODIS APIE ISPANIJĄ“, šioje brošiūro
je labai aiškiai paduoda Ispanijos civilio karo pradžios 
priežastis, karo eigą ir tt. Šią brošiūrą turėtų įsigyti 
kiekvienas, nes Ispanijos civilio karo klausimas yra ak
tualus - gyvas. Tuo klausimu visur ir visi diskusuoja. 
Knygutės kaina tik 10c. Imant nemažiau 50 egz. duoda
me 50/* nuolaidos.

Užsakymus su money orderiu siuskite:

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

f < 

metų, tačiau savo amžiuje 
niekada perdaug nepykęs. 
Visada savo priešams at- 
leisdavęs, stengdavęsis su
silaikyti. Svaigalų mažai 
tegerdavęs ir tik jaunystė
je. Mėsos taip pat perdaug 
nevartojęs. Jos te valgąs 
tik du kartu per savaitę. 
Užtat senelis labai mėgsta 
įvairius pieniškus valgius. 
Toliau savo giminių ūkio listų 
šis senelis nenueina. Vasa
romis pagano kokį gyvulį 
ar parveda arklį. Šiaip sun
kesnių darbų nedirba.

Dabar šis žmogus, pabai
gęs 115 metus, serga.

“L. A.”

I

Marianapolio Kolegijos Studentu Vaidinimas

Šv.

DRAMA
“UŽ TĖVYNĖS LAISVĘ” 

MUZIKA — KALBOS — DAINOS
Bus vaidinama šiose lietuvių svetainėse: 

Vasario 26, 7:30 vai. vakare — LOWELL, MASS., 
Juozapo parapijos svetainėje.

Kovo 12, 7:30 vai. vakare — SO. BOSTON, MASS., Šv. 
Petro parapijos svetainėje.

Kovo 26, 7:30 vai. vakare — WATERBURY, CONN., 
Šv. Juozapo parapijos svetainėje.

Balandžio 16, 7:30 vai. vakare — BROOKLYN, N. Y., 
McCadden Hali.

Balandžio 17, 7:30 vai. vakare — MASPETH, N. Y., At
simainymo parapijos svetainėje.

Balandžio 23, 7:30 vai. vakare — NEVV BRITAIN, 
CONN., Šv. Andriejaus parapijos svetainėje.

N. B. Vaidinimai kitose vietose bus paskelbti vėliau.
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JAUNIMO DARŽELIS

Vestuvių Pasaka

Šių dienų kultūringo ūkio sodyba, papuošta pietų kraštų augmenija

langai už- 
užuolaidom. 
nameliuose 

jauna mer-
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Ar tu matai anuos name
lius, kurie stovi visai pa
miškėje ? Taip tuos pačius, 
kurių nedideli 
tiesti baltom 
Tai tokiuose 
gyveno kartą
gaitė, kurios vardas buvo 
Rūta. Ji buvo vidutinio ū- 
gio, turėjo ramias akis, to
kias ramias, kad rodės, jos 
buvo sutvertos nelaimin
giesiems paguosti. Ant pe
čių krito šviesūs plaukai. 
Eidavo visuomet iškėlusi 
galvą, pilna pasitikėjimo, 
vienam linktelėjimu atsa
kydama į pasveikinimus, 
kitiems nusišypsodama.
— Kokia puiki mergaitė! 

— sakydavo jaunimas. Ko
kia ji dar jaunutė, bet kaip i 
gražiai iškili jos krūtinė! 
Kaip ji skoningai rengias.
— Tokiai mergaitei ir pa

prasčiausias rūbas puoš
mena. Ir gundė ji visus pa
ti to nežinodama. Tikriau, 
gundė ne ji, bet jos jau
nystė, kuriai nieko netrū
ko: nei veiklumo, nei lais
vės, nei grožio. Ji buvo lin
ksma su visais, gerutė, bet 
jeigu kas išdrįsdavo dau
giau, negu leidžia padoru
mas, ji pasidarydavo rūsti 
ir sakydavo:

— Eik, tu man šlykštus.
Ir ji niekuomet neatleis- 

davo.
Atsirado kartą jaunas 

vyriškis pradėjo dažniau 
lankytis, skirti pasimaty
mus. Ir jos širdis pradėjo 
jį išskirti iš kitų, nes šita
me buvo kažkas, prie ko 
linko jos širdis. Ji nežino
jo, iš kur jis — jie augo to
li nuo vienas kito, o vis dėl
to jis pasidarė jai toks ar
timas, tarytum jie būtų 
drauge gimę ir augę. Ir ji 
leidosi apkabinama, išbu
čiuojama. Vakare, kai 'jis 
priglausdavo prie ausies ir 
jai šnabždėdavo apie ves
tuves, ji tylėdavo, tarytum 
prieštaraudama, stengda
masi, kaip stirna, paspruk
ti nuo medžiotojo metamos 
kilpos, tačiau jos širdis... 
jos širdis stingdavo iš lai
mės.

Argi jie nebuvo puiki 
pora? Vežėjai kalbėdavo 
tarpusavy, kai jis lydėda
vo ją į namus:

— Vis dėlto velniškai gra
ži mergaitė. Kaip jie viens 
kitam tinka!

Gal jie ir nebuvo tokie 
gražūs, bet juos siaubė lai
mės pragiedrulys. O kai 
žmogus laimingas, niekas 
negali prilygti jo akių

gti”. Po to. lenkas pareiškęs: 
"Mes žinom ką darome ir mūsų 
nereikia mokyti”.

Aišku, kad lenkai žino ką da
ro. Bet ar tai teisinga ir kultū
ringa. Tai barbarų darbas.

Gimnazijos neuždarė, bet atė
mė visas teises. Uždarė studen
tų bendrabutį. Vieną mokytoją 

Į sušaudė. Iš Švenčionėlių VĮ. 
Jurkunėną kaip areštavo, tai 

"Mes jūsų ne-! nuėjus sesuo į kalėjimą jo nepa-

sti-

Rašo
Jonas Mončiūnas

(Tęsinys.)
Jeigu studentės gauna

pendiją ar pašalpą, tai klausi
nėja kiek ir iš kur gauna. Vieną 
kartą, kada atėjo policija, tai 

' viena paklausė: “Kodėl jūs taip 
darote ? JO žinote, kad mes nie
ko priešingo nedarome ir netu
rime”. Atsakė: ‘"~ 
skandiname”. Tada klausėją at-.žino, taip buvo sumuštas ir nuo 
rėžė: “Jūs skandinate po biskį I to sutinęs. Lenkai kada areštuo- 
kankindami, geriau tuojau pa-'ja ir teisia lietuvį, neva politinį 
skandinkite, tai bus geriau”.' 
Lenkas sako: “Mes tą patį daro-| 
me. ką daro lietuviai lenkams 
Lietuvoje”. Lietuvaitė jam at-! 
kerta: "Lietuvoje lenkų draugi
jos gyvuoja ir turi pilniausią 
laisvę, o jūs mus baigiate sinau-

t

nusikaltėlį, tai liudininkų nerei
kia. tik policija pasako teisėjui, 
kad “konfidencijalny”, to ir už
tenka. o to liudininko ne pavar
dės nepasako, nes sako lietuviai 
{>erseki<>s. Taip esą mokytojas 
Adomas Butrimas nuteistas 3 
metams kalėjimo. Jokio nusikal
timo neįrodė. Buvo įskūstas. A- 
peliavo. Turėjo uždėti 2.(MM) zlo- 

' tų kaucijos. Politinius “nusikal
tėlius” dažniausiai gina adv. 

; Juknevičius.
Vilniuje suėjau daug lietuvių 

veikėjų, kurie man papasakojo 
daug baisių, dalykų apie lietu- 

! vių persekiojimus, bet jų pavar
džių neminėsiu, kad už tai nerei
kėtų jiems nukentėti. Vilniaus 

: lietuvių gyvenimas skiriasi nuo 
I Lietuvos lietuvių gyvenimo, 
kaip dangus nuo žemės. Kaune 
linksmi, o čia nuliūdę ir laukia. 

; kad kas juos išlaisvintų iš len- 
I kų vergijos.

Klausiau lietuvių, gyvenančių 
Vilniuje, ar jiems dabar geriau 
gyventi ar rusų laikais? “O. sa
ko. po rusais mes gyvavom. au
gom. steigėme draugijas, o 
bar vargstam ir tt.”

Kada aš buvau Vilniuje, 
kai kurios lietuvių įstaigos
gitavo. o dabar ir tos uždary
tos. Laikraščių redakcijos per
simainė. laikraščių vardus turė
jo permainyti. Laikraščius kon
fiskuoja ir uždarinėja. Nauju 
nenori leisti spausdinti. Išeinan
ti laikraščiai cenzūros išbrau
kyti. Tikrai pikta, kad lenkai 
taip atsilikę, neduoda laisvės ne 

<tik lietuviams, bet ir kitoms 
i mažumoms. Nemažiau kenčia ir 
ukrainiečiai.

Veik visos lietuvių mokyklos 
uždarytos. Lenkas Kuratorius 
apsigyvena ir lietuviai turi jam 
algą mokėti.

Bus daugiau

Tik dar labiau suspaudė 
lūpas, dar giliau įdubo a- 
kys, kaip ugniakuro žari
ja, išblėso akių ugnis, išse
ko lūpų raudonumas, krū
tinės iškilumas. Dingo ir 
žingsnių eiklumas. Ji tary
tum sustingo, suakmenėjo, 
kaip kokia statula, ir nie
kas jai nebesakė: — Kokia 
tu puiki mergaitė, Rūta!

Atsisėdusi ant lovos 
krašto, ji pažvelgė į greti
mas duris. Ten jos aštuo
niolikos metų dukra stogė- 
jo priešais veidrodį ir deri
no plaukų garbanas. Vieną 
plaukų sruogą būtinai no
rėjo užsukti virš kaktos; 
vėliau stengėsi išlenkti an
takius. Paskui atsidarė 
spintą, išsiėmė naujausią 
suknią, tokią žydrią ir to
kią gėlėtą, kad mergaitė 
atrodė tikras pavasario 
paveikslas. Kelis kartus 
apsisuko, pasikraipė, ties 
krūtine prisegė žiedų 
pluokštę n- pasišokėdama 
įbėgo į motinos kambarį.
— Žiūrėk, mamyt, argi 

negraži mano naujoji suk
nelė! Tu tik gerai įsižiūrėk, 

. kaip ji krinta, kaip pabrė
žia linijas. Berniukai iš Į

I _ ,
kaulų.. Išvargusi, abuoja, dovanom ir besišypsan- 
apsiblaususi, sekė judesius čiom lūpom. Velniai! Tegu 
žmogaus, kuris ilgai ieško- ; dabar papučia į dūdą, 
jo elektros mygtuko, ir vis Šiandien — aš nugalėto- 
dar negalėjo susigyventi.jas! Ir kad įsitikintų, jog 
su mintim, kad štai jis, ši- jis tikrai jos šeimininkas, 
tas vyras, dabar bus visuo- buvo benorįs ryktelėt stip- 
met šalia jos, kad jie turės riu girto žmogaus balsu: 
drauge žengti kiekvieną 
žingsnį, kad ji turės išnyk
ti jo jėgoje, turės priside
rinti prie jo minčių, jo šie- ( 
kimų. Lyg pro miglas re-; 
gėjo veido bruožus šito 
jauno žmogaus, kuris vos 
pastovėjo ant kojų, ir ku
ris sverdėdamas vilkosi 
puošnius rūbus. Blyškios 
šviesos apšviesti kabojo; 
sunkūs vainikai. Tai jų j 
draugai išpuošė sienas. 
Balti patalai, pakloti iš jos 
pačios atsivežtinio kraičio,

Rūta, taip švietė kaip sniegas. 0 tarp

spindėjimui ir lūpų šypse
nai.

Vieną dieną ji linktelė
jo galva: taip, ji pasiryžu
si. Perdaug jau juos buvo 
surišusi širdis, ir ji pabū
go, kad nereikėtų kurią 
dieną atsitolinti, 

j — Tu pamatysi, kaip bus 
i gera, — kalbėjo jis. Pasi- 
samdysim gražų butuką, 

į išpuošime jį gėlėm ir pa
veikslais...

Jis pasakojo daug, žo
džiai veržėsi ištisais fon
tanais, o ji tylėjo prisimer
kusi, svajodama, ir tik 
kartais, suspausdama jo 
rankas, parodydavo esanti 
laiminga. ‘

Ji dabar pasidarė dar už
daresnė, dar vienišesnė.

— Kas gi su tavim atsiti
ko Rūta? — klausdavo 
draugės. Pažinti nebegali
ma, 

į — Nieko, jums tik taip 
atrodo. Aš visai nepasikei-

; čiau.
— Nemeluok, Rūtele, ne-

■ meluok. Mes viską žinom, 
I— ir jos kytriai pažvelg- 
j davo į akis.

O jaunuoliai, su kuriais 
ji ankščiau mokėdavo pasi- 
siausti ir pasilinksminti 
dabar kur sutikdami išme
tinėjo:

— Ar gražu, P "
mus apgaudinėti? Niekur vainikų jo motina buvo pa- 

. kabinusi Madonos paveiks
lą. Ir žiūrėjo Ji gailestin
gumo pilnomis akimis, ku
rios buvo prasimerkusios 
visai žmonijai paguosti, ir 
jose buvo sutelkta tiek 
daug kantrybės, kad ro
dos, joks kryžius, jai nebū
tų buvęs per sunkus. Mik
li dailininko ranka ir gili 
siela sugebėjo parinkti pa
čias subtyliausias spalvas 
ir išgauti pačius ryškiau
sius, pačius ekspresiškiau- 
sius dvasinius bruožus. 
Laimingas tas žmogus, ku
ris gali išreikšti savo sielos 
pojūčius...
— Tu dar nesirengi? — 

paklausė vyras, ir nutvė
ręs ją už rankos, traukė į 
save. Ji lengvai pašlijo į jo 
pusę, vis dar negalėdama 
pabusti. Jautė jo rankas, 
matė per arti prisišliejusią 
burną, pilną degtinės ir 
dūmų kvapo. Ir ji vilkosi 
nesąmoningai, tačiau dro- 
vėdamasi, prašydama, kad 
jis nusigręžtų nuo jos. Ji 
dar norėjo pabūti viena, 
pagyventi vakarykščių 
dienų svajonėmis. Bet šią 
valandą jos veidas atrodė 
toks graudus, akys taip 
prisipildžiusios ašarų, kad 
▼yrąs, nebesitverdamas iš 
nepasitenkinimo, bet sten
gdamasis susivaldyti, pa
sakė:
— Na ką tu dlbar. Vis- 

tiek jau viskas baigta, nie
ko nebepakeisi. Jei nenorė
jai, reikėjo pirma apsigal
voti.

Ji vis stovėjo nejudėda
ma. Staiga jai viskas taip 
paklaiko, kad priklupo 
prie lovos ir pradėjo balsu 
raudoti.

Vyras stovėjo nustebęs 
ir nieko nesuprato. “Jai 

j gaila anų vaikinų galbūt, 
gražesnių už mane”, ding
telėjo mintis. Ir jis pradė
jo prisiminti visus veidus, 

'kurie slinkdavo prie jos su

i
I
I

nebesirodai. Nebeateini į 
pasimatymus, išsisukinėji 

i laiko neturėjimu.
Ji išrausdavo, kaip žari

ja, ir tuoj stengdavos nuo 
jų pasprukti. Nenorėjo, 
kad kas kalbėtų apie juos. 
“Ir ką žinai ir ką girdi, 
kaip auksą užrakink šir
dy”... buvo pasakęs vieną 
vakarą jos busimasis vy
ras. Ir šituose žodžiuose ji 
pajuto savo širdį.

# >?- £

Pasibaigė puota nutilo 
muzika. Uždarę kambario 
duris, jaunieji atsidūrė 
vieni du. Apsvaigusi nuo 
dainų, dūmų ir šokių, Rū
ta sustojo čia pirmą kartą. 
Ir kai jos vyras rakino du
ris, jai atrodė, kad dabar 
jie užsirakina visam gyve
nimui, palikę anapus lais
vąsias ir nerūpestingąsias 
dienas. Nerūpestingąsias? 
Kažin. Nuo septyniolikos 
metų ji pati turėjo užsi
dirbti duoną. Ji ir pasiskų- 
sdavo kartais, bet argi 
darbas buvo kada nors per
daug prislėgęs jaunystę?

Sustingusi žiūrėjo į tam
są, ir ligi šiol nepažintas 
siaubas nusmelkė ją ligi

— Palauk, gal dar praeis. 
— Ne, ne, reikia skubėti.

Juk, rodosi, jau...
— Kad ir pati nebežinau., 

dar lyg trūktų kelių dienų.
— Vistiek pakviesiu gy

dytoją.
Ir užsimetęs apsiaustą, 

bėgte pasileido laiptais že
myn. Kažkas skubino jo 
širdį, užtat jis ėjo taip 
greit, kaskart vis labiau 
spausdamas žingsnius, lyg 
būtų bijojęs, kad širdis ne
aplenktų jo žingsnių.

Vakare visi susirinko ap
link ligonės lovą. Vyras sė
dėjo arti prisilenkęs, glos
tė jos gaivą. Senukas gy
dytojas stovėjo netoli lan
go ir šypsojosi, tik jo mo-. 
tina su slauge tūpčiojo ap
link ir, atjausdama širdy 
kiekvieną sudejavimą, kal
bėjo:

— Dabar jau gerai... ačiū 
, Dievui, viskas laimingai 
pasibaigė...

Rūta dar kentė, bet ken
tė sukandusi dantis, sus
paudusi lūpas. Galėjai ste
bėtis, kaip ji, tokia jaunu
tė ir gležna, taip didvyriš
kai perneša motinystės 
kančias. Lyg per miglas 
girdėjo džiugius balsus, 
bet jai dabar buvo vistiek. 
Kaip kalnas nuslinko nuo 
pečių našta, ir- ji ilsėjos 
baltuos pataluos, atmetusi 
šalimais rankas, iškankin- 

• ta. Tačiau lūpų kraščiu
kais laimingai šypsojosi.

— Pagysi, sustiprėsi, — 
kuždėjo jai į ausį vyras, vis 
tebeglosty damas galvą. 
Pamatysi, kokie mes būsi- 

' me laimingi.
i

I

da-

tai
vy-
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Jūs keliausite greitai ir patogiai mūsų 

populiariais laivais:

BREMEN EUROPA M
COLUMBUS M

NEW YORK • HAMBURG 
HANSA • DEUTSCHLAND
Patogus geležinkeliais susisiekimas iŠ 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 vietinį arenta arba
252 Boylston St., Boston, Mass. f
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— Na, ką tu dabar! 
Žliumbti pradėjo! Marš 
gultų! Bet kai ji pakėlė vei
dą, jis vėl susigėdo ir pra
dėjo šnabždėti, nudelbęs a- 
kis:
— Jau vėlu. Girdi, ir mu

zikantai užmigo. Eikim, 
Rūtele.

♦ # *

Buvo pavasario pradžia. 
Ledai ir sniego likučiai 
plaukė upės vandeniu. Pa-

; juodę medžių stagarai ir 
i plikos šakos pasidavė vė- 
j jelio pagairei. Visur buvo, 
i taip šviesu, tarytum lau- 
jkai nebe laukai, o gražiau- 
! šia bažnyčia būtų buvę. 
! Netoli namu, atokiau nuo 
> gatves, patyliais čiurleno 
J upeliukas. Jo pakrantė- 
i mis jau žiburiavo pirmo- 
' sios žolelytės. Rūta stovė- 
! jo kieme ir žiūrėjo į lau- 
■kus, stipriai pajuodusius. 
; Bet saulė ir vyturys šūvio 
i tiesumu kildamas į viršų, 
Į linksmino ją ir skaidrino 
' jos mintis. Galva pati kilo 
lį viršų, ir širdis nebetilpo 
; krūtinėje. Gėrė pavasarį 
į pilna burna, mosuodama 
rankomis, leisdama vėje
liui pleventi plaukus, var
tyti apsiausto skvernus.

Staiga viduriuose pajuto 
neišpasakytą skausmą. 
Veidas išblyško lūpos pa
mėlynavo. Ji susirietė, 
kaip kokia senutė, prispau
dė rankas prie širdies ir lė
tais žingsniais sugrįžo į 
kambarį.

, I

— Man baisiai negera, — 
pasakė vyrui, atsišliedama 
pagalvių.

Vyras pakėlė galvą, — jis 
visas buvo pasinėręs kny
gose. Ligi pavasario turė
jo daug perskaityti, daug 
parašyti, tad ir į ją daug 
nekreipė dėmesio. Kažką 
sumurmėjo po nosim, kaip 
ir kiekvienas kitas žmo
gus. perdaug užsiėmęs 
darbais ir apsipratęs su 
skundais. Bet kai ji vis ne
nurimo, vyras atsikėlė, už
vertė knygą, ir prisiartino 
prie lovos.
— Tau tikrai labai skau

da?
Ji nieko nebesakė.
Tada jis pridėjo ranką 

prie kaktos, patikrino, ar 
karšta, ir pradėjo glostyti mirė jos vyras, palikdamas 
plaukus.
— Kas gi tau 

Rūtele?
— Pati nežinau. Drasko1 

vidurius kaip peiliais.
— Bėgsiu gydytojo pa- Ne, aš nebeištversiu,

kviesti. i Bet ir šį kartą ji ištvėrė. į

t
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Praėjo daug metų. Prie 
šitų namelių, apsuptų me
džiais, stovėjo sulinkusi 
senutė. Žila, rankos gyslė- 
tos, akys apsiblaususios. 
Stovėjo atsirėmusi lazdos 
ir prigesusiu žvilgsniu kla
jojo po kiemą. Retkarčiais 

; praeidavo du sūnūs ir duk
tė, numesdavo jai kokį žo
dį, kaip senam šuniui kau
lą; ir vėl dingdavo. Jie gy
veno savo rūpesčiais.

Pasidairiusi, pradėjo ko
sėti ir sugrįžo kambarin: 
pavasario oras ją vėl ėmė 
dusinti. Ji dabar jautėsi 
visiškai nebereikalinga ši
tam pasauliui. Ko ji nemi
rė tada, kai mirė jos pir-' 
moji duktė ir kada ji ken
tėjo sukandusi dantis ir 

! šnabždėjo: nebepernešiu, 
j nebeištversiu ?..

Ko jį nemirė tada, kai

proto kraustysis mane pa
matę. Ar netiesa, mamyt?

Ir šelmiškai šypsodama
si, pabučiavo motinos kak
tą. Paskui prislinko prie 
ausies, apsidairė, ar kas 
negirdi, ir ėmė šnabždėti:
— Žinai, mama. Jonas 

man vakar kalbėjo apie 
vestuves.

Motina ištiesė ranką, ap
globė dukters galvą ir su- 

i spaudė prie krūtinės. Taip, 
ji tikras mirusiojo vyro 
paveikslas, tik būdą iš jos 
buvo paveldėjusi. Vargšė 
mergaitė! Ir ji tylėjo, gla
monėdama dukters plau
kus, lyg nenorėdama su
drumsti šitos begalinės 
tilkties. kuri apėmė kam
barį abiem širdim sustojus 
plakti. Tik ašaros pradėjo 
veržtis iš akių ir riedėti 
viena po kitos išbalusiais, 
dulkėm apneštais skruos
tais.
— Tu žinotum, mamyt. 

kokia aš dabar laiminga!— 
lyg sapnuodama vėl su
šnabždėjo mergaitė ir dar 
stipriau prigludo prie mo
tinos. “N. R.”

i

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

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

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

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

Juozas Kasinskas

I
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Laidotuvių Direktorius ;! 
Patarnavimas Dieną ir Naktį;!

602 Washington Blvd. :•
BALTIMORE. Md. ;! 

!; Telephone Plaza 8595 !; 
!; Limosmai dėl visokių reikalų. J;i Įsigykite |

vieną su trini vaikais. Ta- 
pa.sidarė. da jau ji. susiėmusi už gal-

' vos, balsu šaukė:
Dievuliau. Dievuliau.

i kaip gi aš dabar gyvensiu’

PILIETYBES KATEKIZMĄ i 
| . IA Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir £ 
| Priedermes * |

Jei ruošiesi gauti Pilietybės popierius, tai ši knygelė daug1 i 
i; jums padės, nes joje randasi daug Klausimu ir Atsakymų g 

anglų ir lietuviu kalboje.
| Kaina Tik 25c. $
£ '

Siųskite užsakymus: £
“DARBINtNKAS” |

t 366 W. l*road\taj', So. Boston, Mass. i



Antradienis. Vasariu 21. 1939

Rytinių Valstybių Žinios
Padėkos Žodis

Šiuomi noriu išreikšti 
nuoširdžiausius dėkingumo jau
smus visiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie mano pri
micijų iškilmių sausio 29 d.. 
1939 m.. Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčioje ir svetainėje. Wa- 
terbury. Conn.

Dėkoju pirmiausiai savo kle
bonui kun. Juozapui Valantiejui. 
kuris malonėjo atvažiuoti toki 
kelią j Čikagą, kad 
Šventimų apeigose 
parsivežtų. Niekad 
su kokiu tėviškumu
mu jis mane priėmė ir “ganė" 
per visą mano pas jį apsibuvi- 
mo laiką. Esu dėkingas taipgi 
kun. J. Kazlauskui. Šv. Jurgio 
parapijos. Bridgeporte. klebo
nui už gražų įspūdingą pamoks
lą. Dėkoju dalyvavusiems asis- 
toj: kun. J. Kripui. kun. P. Kar
iūnui. kun. B. Gauronskiui. kun. 
A. Švedui, kun. W. Daly, ir alto- 
ristams.

dalyvautų 
bei mane 

neužmiršiu 
ir malonu-

6

visiems 
progra- 
Dėkoju 

kurie iš-

Kun. Pr. Juskaitis"Tėve, atleisk jiems, nes jie 
nežino ką darą”.

366 W. Broadway, So. Boston, Mass
Įf~inr~~irir~~,r.

Iš Mūšy Veikimo Centro

I

♦

fui 
a

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

TAUTOS FON STATUTAS

met į Tautos Fondą paau
koti dienos uždarbį.

e. Rengs Vilniaus užgro
bimo dienos (spalių mėn. 
9) minėjimą, rinks aukas 
Vilniaus kultūriniams ir 
labdarybės reikalams.

C. NARIAI
3. Tautos Fondo nariu 

gali būti kiekvienas lietu- 
i vis katalikas, sulaukęs 16 
metų amžiaus, be lyties ir

A. TIKSLAS
1. Prie Amerikos Lietu

vių R. K. Federacijos vei
kia Tautos Fondas, kuris 
įsteigtas 1914 m., rugsėjo 
21-22 d. Lietuvių Politiš
kam Seime Chicagoj ir at
gaivintas 1938 m., kovo 18 
d. Federacijos Tarybos su
važiavimo, įvykusio 1938 
m., sausio 25 d., Pitts
burgh, Pa., nutarimu. j,~- - - ’ - . ‘ .
; a. Tautos Fondas šelps '

a. Atskiri nariai moka į

-----IR------STACIJOS
Paraše

.choro ir radio programos vedė
jui. parapijos chorams: ponams 

i Stokes ir “Fife and Drum" savo; .........corps: ponams Markevičiui ir 
Digimui... ir bendrai 
tiems, kurie dalyvavo 
moję bankieto metu, 
visiems geraširdžiams.
kilmių proga arba bendrai man 
Waterburyje viešėjant. malonė
jo man suteikt dovanų. Dėkoju 
ir ponam Shakuaičiam už išleis
tuvių vakarienės surengimą, 
taipgi ir visiems joje dalyvavu
siems.

Dėkoju pagaliaus visiems už 
nuoširdžius sveikinimus, linkėji
mus. Lai Dievas jus visus lai
mina už Jūsų gerumą. Nepamir
šiu jūsų savo maldose.

Kunigas Antanas .4. Ignotas. 
M.I.C.

i

WATERBURY, CONN

REIKIA DAUGIAU SKAITYTI

Kiekvieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

Šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam Įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

DARBININKAS

Lietuvą kiekvienam dides
niam reikalui esant.u į . \ J u Tautos Fondą vieną dolerį §31 b. Rems kiekvieną darbą,' ■ t 

yg kuris palaikys ir stiprins r
Lietuvos laisvę ir nepri-

£=j klausomybę.
p * -v-k » • • • «

arSS

Dėkoju savo brangiems tėve
liams. broliams, sesutei už visą 
jų darbutę. kad padarytų iškil
mes ko gražiausias, ko tobu
liausias.

Dėkoju kun. E. Gradeckui už 
jojo energingą ir sėkmingą va
dovavimą bankieto organizavi
me. Dėkoju Federacijai, kuri 
surengė tokius iškilmingus, ka
rališkus pagerbtuvių pietus. Dė
koju. ypatingai parengimo ko
mitetui. sunkiai ir daug pasidar
bavusiam dėl bankieto pasiseki
mo. Komitetas susidėjo iš šių 
asmenų: Mrs. M. Stankevičius: 
Mrs. B. Markevičius: 
Yesaitis: 
Mrs. N.
Vaitkus:
Mrs. R. Shembriskis: 
Karanauskas: Mrs. M. Girdžiau- 
skas: Mrs. P. Laurinaitis: Miss 
M. Kašėtaitė: Miss M. Alabaus- 
kas: Mr. A. Shambaris: Mr. C. 
Ignotas: Mr. A. Stokes.

Dėkoju komp. A. Aleksiui.

Mrs. K.
Mrs. O. Barkauskas: 

Jenusaitis: Mrs. M.
Mrs. E. Matolunas: 

Mrs. M.

Šiame žalvario mieste randasi 
daug lietuvių, didžiuma katali- 

į kai; veik kiekvienas skaito šiokį 
i ar toki lietuvišką laikraštį. Žino- 
I ma. reikia skaityti, kuo daugiau 
■ skaitvsi. tuo daugiau žinosi ir 
• lengviau bus sutvarkyti savo 
kasdieninius gyvenimo reikalus.

Kad būtų naudos iš skaitymo, 
kad galėtum ką nors gero pasi- 

' mokyti, reikia žinoti ką skaity
ti. Skaitydamas blogą, nedorą 

i spaudą nieko neišmoksi kas yra 
; tau reikalinga, ir nepagerinsi 
i savo gvvenimo būklės. Brolau ir 
; sesute, jei tu tikrai trokšti susi
laukti šviesesnių savo gyvenimo 
dienų skaityk gerą, dorą — ka
talikišką spaudą ir platink ją 
kiek galėdamas. Kita spauda ne
turi tų ypatybių, reikalingų 

Į žmogaus pakėlimui. Ji rašo kas 
■žema, nedora su didžiausiu pa
mėgimu. Sėja kerštą ir neapy
kantą tarp žmonių. Negana to. 
jos pasekėjai, platintojai (vilkai 
avies kailyje) apsimetę geriau- 

isiais draugais lenda, skverbiasi 
lį pačią gilumą tavo širdies ir

mėgina išplėšti didžiausį tavo' 
turtą — žmogiškumo jausmus— , 
tikėjimą.

Žmogus su jais draugauda
mas ir skaitydamas jų spaudą ' 
nejučiomis grimsta vis gilyn ir [ 
gilyn į jų įtekmės sukūrį: pa
galiau visai paskęsta ir žūsta 
amžinai su siela ir kūnu.

Gera spauda nekainuoja dau
giau už blogą. Kiekvienas gali 
lengvai įsigyti tik reikia noro. 
Ar gi nebūtų beprotyste jei žmo
gus pirktų ir valgytų prastą 
sugedusį maistą, galėdamas 
gauti gerą ir sveiką už tuos pa
čius pinigus.

Klausyk, prisirašyk prie Lie
tuvių Darbininkų Sąjungos 5-tos 
kuopos, stojimo nei ekstra mo
kesnių nėra. Gausi geriausį A- 
merikos lietuvių laikraštį 

; “Darbininką”. Nelauk ilgiau, a- 
teik į LDS 5-tos kp. susirinki
mą. kuris įvyks 26 d. šio mėne-

LAIŠKŲ DĖŽUTĖ

p. Alb. Melinienė iš Cleveland,, tuviški laikraščiai paduotų dau 
Ohio prisiuntė $3.00 už “Darbi- i 
ninko” prenumeratą ir šiokio 
turinio laiškelį:

“Taip pat tariu širdingą ačiū i 
leidėjams už tokį jo (“Darbinin- 
ko”) pagražinimą įvairiais iš 
Lietuvos vaizdais, kuriais žmo
gus negali atsigerėti. Taip pat 
yra labai malonu užtikus dau
giau žinių iš Lietuvos, o man * 
tai labiausia apie Palangą. Kre
tingą. kur ir pereitą savaitę 
(sausio mėn. pabaigoje) užti
kau žinelę, kad mirė sena Pa- 
langietė Šermontienė, tai mano 
dėdienė”.

I

giau žinių apie šios šalies eigą: 
kokie nutarimai iš Washingtono 
išeina, o tos Klaipėdos mes nie
kad nežinojom, ir dabar mus 
nieku neinteresuoja tokios ži
nios. Tik bereikalingas darbas, 
o skaitytojai tik susinervuoja 
tokiais nereikalingais skaity
mais. Kam mums tokius ir pre
numeruotis, jeigu nėra malonu
mo skaityti”.

“Taigi ir aš pati tam pritariu, 
nes ir man atrodo: daugiau apie 
savo šalies reikalus pasirūpintu
me. Gerbiami “Darbininko” lei
dėjai. o ne apie Klaipėdą ir Kau
ną. Kurį laikraštį nepaimi tas 
pats, ir nieko gero dėl mūsų. Aš 
manau, kad Lietuva tiek nesirū
pina apie savo reikalus ir kalbą, 
kaip šios šalies mūsų laikrašti- 

Aš manau Tamstų neį-

c. Rems lietuvių moks
lo, švietimo, meno ir lab
darybės įstaigas, kaip A- 
merikoj, taip ir Lietuvoj, 
jei tos įstaigos veiks kata
likybės ir lietuvybės dva
sioje.

d. Augins kapitalą pa
vergtųjų Lietuvos žemių 
atvadavimui ir šelps viso

b. Draugijos moka dolerį 
ar daugiau į metus.

4. Vyriausias T. F. Tvar
kytojas yra Fed. kongre
sai ir Tarybos suvažiavi
mai.

5. T. F. administravimo 
lėšos padengiamos iš narių 
mokesčių.
D. VEIKIMAS KOLONI

JOSE
6. Tautos Fondas veikia

pasaulio lietuvių tautinį Prie ALRK Federacijos 
sąjūdį.

B. PRIEMONĖS
skyrių. Jei tokių skyrių 
nėra, steigiami paskiri T. 

n .. J F. skyriai, jei vietoje atsi-
tik_slams randa bent 5 nariai. Sky

rių valdybą sudaro ma- 
. žiausia 3 asmenys.
j 7. Skyriai šaukia reika- 
„1 esant susirinkimus,

Naujos Anglijos Lietuvių 
Katalikų Seimelis

Vasario 22 d. š. m., (Jurgio VVashingtono 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:*—7 X A^1CLX« 1V1J V/O XXX^X ”
9 vai. ryto, iškilmingos Šv. Mišios. Pamaldų tvar- gaitės mokosi “minstral”. Daug 

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

10:30 vai. ryto atidarymas Seimelio ir pradžia dar
bo 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).

“Darbininko” turinys ne vi
siems lygiai patinka. Štai p. 
Melinienei labai patinka vaiz- 

ma. u. mene- dai ir žinios iš Lietuvos. Žemiau
šio. pirmą vai. po pietų. Šv. Juo- talpiname p. A. Slegaitienės iš ninkai. 
zapo parapijos senos mokyklos White Cloud, Mich. laišką, kuri žeisiu jeigu tiesą sakau... Malo- 
kambariuose. Ten galėsi užsisa- taip pat atnaujinus savo prenu- 
kvti “Darbininką” arba atnau- meratą, padarė keletą pastabų, 
jinti prenumeratą. Dabar va- kaip tik priešingų. Rašo: 
jaus metu “Darbininko” kaina I “Noriu šį tą parašyti kaslink 
$3.00 metams arba 25 centai į Tamstų laikraštėlio. Aš mėgi- 
mėnesį. Užsibaigus vajui bus nau gauti daugiau skaitytojų. 
$4.00. Šiais laikais be laikraščio Daviau paskaityti keletą nume- 
negalima apseiti jei ir norėtu- rių savo kaimynams. Šioje apy- 
mėm. Geras laikraštis yra taip. linkėję nedaug yra lietuvių, 
reikalingas protui, kaip maistas daugumoje seni žmones, ūkinin- 
kūnui. J. Totilas. kai. Klausiau jų: Kaip myli tą

Tautos Fondas —
a. Sudarys savo sekciją

prie visų ALRK Federaci-i ____________ __
jos skyrių, o kur jų nebū- juį esant susirinkimus, 
tų, steigs atskirai skyrius nerečiau, kaip du kar- 
ir veiks konktakte su AL tus j metus.
RK Federacijos centru. i 8. Visus skyriuose su-

b. Rinks kuodaugiausia rinktus pinigus Tautos 
aukų, prie kiekvienos pro- Fondui skyrių valdybos 
gos darant rinkliavas, ren- neatidėliojant turi siųsti į 
giant vakarus, prakalbas, t Fondą.
renkant aukas po namus ir 
t. t.

c. Minint Lietuvos Nepri
klausomybės Dieną, vasa-

E. TAUTOS FONDO 
VALDYBA 

_ _ ______ _________ I 9. ALRK Federacijos 
rio 16ir■ Šv?karimteroDie- Centro valdyba yra Tautos 
ną (kovo 4) rinks aukas Fondo valdyba, 
tautos reikalams.

d. Ragins tautiečius kas-

nėkite man atleisti, nes aš ne
turiu mintyj Tamstos mokyti, 

i Visai ne. Antras dalykas, tai 
vėl tos mūsų kalbos išvartimas. 
tų žodžių kaip tarakonų visokių 
priviso, kurių trečios dalies ne
galima suprasti mums senes
niems žmonėms, o jaunimas ma
žai skaito”.

Čia perspausdinome dviejų 
“Darbininko” skaitytojų laiškus 

laikraštį? Tai buvo toks atsaky- su pastabomis. Gerb. Skaitytojai 
Per daug apie Lietuvą, padarykite savo išvadas. Pagei- 
........................  ,,e daujama. kad gerb. Skaitytojai, 

— *...............................kurie tik moka rašyti, kad ir
o ne apie Lietuvą ir Klaipėdą. ma-^- parašytų kaip patinka 
Mes esame šios šalies piliečiai. ar nepatinka laikraščio Darbi- 

. - • . .w nir»V/V’ tnrinvc T^iom

F. TAUTOS FONDO 
PINIGAI

l 10. Tautos Fondo pinigus 
tais, visą laiką gyvenusio Mil- gioboja ALRK Federacijos 
vvaukee, Wisconsin. valdvha

Nutauto. Rapolo, apie 60 me- ‘ . .. -r, ,
tų amžiaus. Amerikon atvyko' U' Su"nk? Federacijos, 
prieš Didįjį Karą, iš Drebuly- Tautos Fondo skyrių arba 
nės km., Kauno apskr. Užsiėmė Šiaip kieno prisiųsti į cen- 
ūkės darbu. Sakoma išgyveno trą pinigai pasiunčiami 
Čikagoje apie 30 metų. Ieško- (tam tikslui, kam nurodo
mas įpėdinystės reikalu mirus ma.
Lietuvoje jo seserei ir palikus 
turtą.

Petravičiaus. Povilo, atvyku- skirsto ALRK Federacijos 
šio Amerikon 1912 metais. Buvo 
amato mokyklos mokytojas, gy-

: veno Spring Valley, Illinois.
Ragainio, Antano, ar brolio 

Juozo. Antanas gyveno Čikago
je po numeriu 2139 W. 24th St. 

1 Rymonio, Karolio, apie 50 me
tų amžiaus, kilusio iš Termūnų 
km.. Utenos apskr. Amerikon 
išvyko prieš Didįjį Karą, gyv. j 
Čikagoje.

Stošio ar Stasio, Kazimiero. 
; Gyveno 2247 W. Austin Street, 
. Chicago je.

Paieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi skubiai atsi
liepti Konsulatan.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Blellevue Place

Chicago, Illinois.

v •

mas: “
o per mažai apie šią šalį, apie 
ką mes turėtume daugiau žinoti. ■ 

, , .. ... . o ne anie Lietuva ir Klair>eda.Musų kolonijos veikimas ema 
labai gražiai. Sodalicijos mer- ............................... ,mes norime daugiau žinių iš sios 

šalies, o ne iš diktatorių. Mūsų 
jaunimas skaito angliškas po- 
pieras. jie viską žino, o mes se
neliai. kurie nemokam angliš- 

_ . .... . kai, tai norėtume, kad mūsų lie-Priauganciųjų choras rengia • _____________
gražy margumynų vakarą. Visa darbo. j
programa bus Imtuvų kalte. Brid rt0 susti.
Choras jau mokosi daug gražių • , ,/o > m , ,. . . .... , * pnnkite LDS kuopą. Teko ma-dainelių ir vaidinimų. Vakaras f .. , , , . _ ,, J , ... tyti. kad kuopoje yra darbščiųrvvks balandžio 30. . ... .. . .. ,. ..* ~ narių, tik reikia pasijudinti. Da-

. bar laikas.Parapijos choras, tik susior- 1
ganizavęs. mokosi dainas kon-i
certui ir vaidinimui, kuris įvyks mybės 16 Vasario buvo tik pa- gon apie 1900 m. Ar jis tebėra 
gegužės 14 dieną. Taipgi choras minėta bažnyčioj. Kleb. kun. J. 
pradėjo mokytis naujas mišias Kazlauskas atlaikė iškilmingas 
Velykoms ir kitas giesmes. Vi- šv. mišias už žuvusius Lietuvos 
sas Bridgeporto lietuviškas ka- Nepriklausomybės kovotojus, 
talikiškas jaunimas nuo 16 me- Tai tikrai gražus paminėjimas, 
tų, mergaitės ir vaikinai, kvie- Kun. J. Kazlauskas yra mažutis 
čiamas į chorą. Sudarykite gra- atvežtas į šią šalį, bet jam Lie- 
žų jaunuolių būrelį, kuo ne tik tuvo yra prie širdies. Jis gražiai 
Bridgeportas, bet ir kitos kolo- vartoja lietuvių kalbą. Jis myli 
n i jos galėtų pasidžiaugti. Tėve- lietuvišką dainą ir ragina jauni- 
lių priedermė savo jaunimą pa- mą. kad mokytųsi dainuoti.
raginti. Kleb. kun. J. Kazlaus
kas visus ragina, kad choras 
būtų geras, ir jaunuoliai prisi-' mišias atlaikė kleb. kun. J. Kaz- 
dėtų prie bažnyčios darbo.

BRIDGEPORT, CONN 12. Nepaskirtus pinigus 
kuriam nors tikslui, juos

kun. V. Ra-, 
žaitis ir muz. A. Stanišauskas. 
Vakaras įvyks balandžio 16.

ninko” turinys. Jeigu kurie ne
nori, kad jų laiškai tilptų “Dar-; 
bininke”. tai netalpinsime. Ra
šykite adresu: “Darbininko” 
redakcija, 366 W. Broadvvay. So. 
Boston. Mass.

Taryba.
Tautos Fondo adresas:— 

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois.
MEDUS
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I

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). 
7) Diskusijos. (Diskusijos galės būti po kiekvieno re-
6) Rezoliucijos.

ferato skaitymo bei pranešimo. Seimelis galės pa
keisti sulig savo nuožiūros, kas tik bus reikalinga). 
Visos katalikiškos idėjinės ir pašaipinės 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. (VVorcester, Mass.) 
salėje. Seimelis bus vienas iš įdomiausių. Bus svarsto
mi gyviausi mūsų veiklos klausimai.

j 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. I

Kadangi jau spaudos darbas 
pagyvėjo, tai Bridgeporto LDS 
kuopa turi irgi sustiprėti. Val
dyba sušaukite susirinkimą ir 
padvigubinkite kuopą nariais. 
Bus nauda kolonijai ir laikraš
čiui “DARBININKUI”. Aš pri
sidėsiu prie darbininkiškos

Lietuvos Konsulatas Čikagoje 
paieško sekančių asmenų: 

' Bartulio ar Bertulio. Jurgio, 
iš Lietuvos išvykusio apie 1885 

_______ metais, gyvenusio New Yorko a- 
Šį metą Lietuvos Nepriklauso- pylinkėje iki persikėlimo Chica- 

crr\r» m A r- lic

gyvas, ar jau miręs, giminės 
žinių neturi. Ieškomasai arba a- 
pie jį ką nors žiną teiksis sku
biai atsiliepti į Konsulatą.

Grikavičiaus, Jeronimo (Har- 
ry Grisco). Gyveno Aberdeen. 
VVashington, P. O. Box 545, vė
liau 312 E. Heron St.

Jonuškos, Juliaus, kilusio iš 
Kražių valse., atvykusio Ameri
kon per Pasaulinį karą. Ilgą lai
ką gyveno Čikagoje ir neva mi
ręs prieš keletą metų.

Lipskio (Lineikio) Juliaus, 
kilusio iš Šiaulių, Amerikon at
vykusio prieš Didįjį Karą, neva 
gyvenęs Montreal, Kanadoje. 
San Francisco, California. ir ki
tur. Ar jis tebėra gyvas, ar jau 
miręs, giminės žinių neturi, už 
jų suteikimą būtų labai dėkingi. 

Martinaičio, Kazio, kilusio iš 
Treškuonių km., Šiaulių apskr., 
Amerikon atvykusio 1907 me-

Pirmadienį, vasario 13, šv.

lauskas už Bažnyčios Vadą. Po
piežių Pijų XI. A.

LDS Centras dėkuoja kores
pondentui “A.” už pasižadėji
mą darbuotis LDS kuopoje. 
Kuopos valdyba turėtų džiaug
tis susilaukusi naujos pajėgos 
darbininkiškoje dirvoje. Sveiki
name.

Grynas bičių medus, ku
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

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

Tel. Parkway 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 vai 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininky.

i
i
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4V. JONO EV. BL. PAAALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. 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 nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.
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LRK Saldžiausios Širdies V. 
Jėzaus ir Lietuvos Dukterų 
draugijos pereitą šeštadienį, 
vasario 18 d., Municipal Bldg. 
salėje suruošė naujos “Darbi
ninko” Intertypos fondui šokius. 
Šokiai pavyko visais žvilgsniais, 
— kaip suaugusiųjų, taip ir jau
nimo pilna salė. Jaunimo buvo 
matyti iš Providence, Brockton, 
Norwood, Lawrence ir kitų mie
stų. Ypač gausiai atsilankė 
Cambridge par. choras, kuriam 
vadovauja muzikas Mamertas 
Karbauskas. Plačiau apie šį pa
rengimą tilps kitame 
ninko” numeryje.

nigai užsakė Gavėnios pamaldas 
— trečiadieniais, vakarais; 
penktadieniais 4 vai. po pietų, ir 
vakarais 7:30 vai. Trečiadienių 
vakarų pamaldos susidės iš pa
mokslo ir palaiminimo Šven
čiausiu Sakramentu. Penktadie
nių pamaldos susidės iš vaikš
čiojimo stacijų ir suteikimo pa
laiminimo.

■ ■ ■■ ■■■■■■■■_

DAKTARAI

Už stacijų apvaikščiojimą Ka
talikų Bažnyčia teikia didelius 
žmonėms atlaidus. Tie, kurie 
dažnai priima šventą Komuniją 

“Darbi- gali gauti visuotinius atlaidus 
i už kiekvieną, su kunigu, stacijų 

---------- • apvaikščiojimą. Už privačiai 
stacijų apvaikščiojimą yra ga
lima gauti dalinius atlaidus. 
Stacijas einant reikia mąstyti 
apie Kristaus kentėjimus bei 

; mirtį.
j Ligoniai gali apturėti Stacijų 
' atlaidus belaikydami kryželį, 
kur yra tam tikslui pašvęstas, ir 
sukalbėdami 20 Tėve mūsų, 
Sveika Marijų ir Garbė Dievui.

Silpni ligoniai gali tik bu
čiuoti kryželį mylėdami Viešpa
tį Jėzų ir gailėdamiesi už savo 
nuodėmes.

Visuotiniai atlaidai galima 
gauti ir Šv. Mato Apaštalo die
ną, vas. 24.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

* <

i Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadvvay,
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.

A$ PARODOMU DAUGIAU

VAISTO «9KARKlNANr:EMS 
REUMATZMO SKAUSMAIS 
TOK«S PUKUS VAISTAS ,

KA0 * AS PAT$ JJ 
NAUOOJU —'

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty
m — ii i-
S

Queen AnnLaundry, Ine
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2939

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.

PALENGVINTŲ?

8UOO.' REUMATŠK^
AUSMAl MANE $TAC>Al 
PROTO VARO AR NETURITE 

KOKIŲ \AA»STų.
KAD MAN

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Antradienį, vas. 21, 7:30 vai. v., “Darbininko” salėj 

įvyks Intertypos šokių komisijų susirinkimas. Prašo
me dalyvauti visų, kurie buvote paėmę tikietus platin
ti ir darbininkų, kurie dirbote šokių vakare prie įvairių 
darbų.

ŠOKIŲ RENGIMO KOMISUOS VARDU — 
Vincas Savickas, pirm., 

O. Ivaškienė, rašt., 
O. Siaurienė, ižd.

i 
I

POPIEŽIJAI RINKLIAVA
Bostono Arkidiecezijos orga

ne “The Pilpt’c” skelbiamą me
tinė Popiežijai “Petro penų” 
rinkliava, kaip paprastai, Gavė
nios pirmą sekmadienį.

I

SUSIŽIEDAVO SILVES
TRAS JESKEVIČIUS SU 
SUZANA ŽUKAUSKAITE

KAS, KUR? Retam Diena

LAIŠKAS IŠ GRABORIAI
LIETUVOS

Įdomu, kas toji graži blondin- 
ka, kurią mačiau važiuojant į 
mokyklą su mūsų garsiuoju 
“Al” aną dieną? Tai taip, nuo 
brunečių į blondinkas.

Trečiadienį, vasario 22 d., Pe
lenų šventėje, Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje įvyks šv. 
mišios, pelenų šventinimas ir 
barstymas šiuo laiku: pirmos 
šv. mišios įvyks 8 vai. ryte; ant-

“Darbininko” reporteriui teko 
patirti, kad vasario 13 d. Silves
tras Jeskevičius, susižiedavo su 
Suzana Žukauskaite. Vestuvės į- 
vyks balandžio 15 dieną. Silves
tras yra LDS 1-mos kp. finansų 
rašt. Juozo ir Marijonos Jeske- 
vičių sūnus.

Sužeidė Aštuonius
Tai šen, tai ten kalba So. Bos

tone, kad mūsų studentus trau- ros 9 valandą, ir trečios — 10 
kia atvykti į So. Bostoną dvi 
gražuolės: Bronytė ir Alenutė.
Ar tik tos dvi? Sužinojęs para- po šv. mišių, 
šysiu.

Mes pastebėjome, kad Filicija 
nemyli So. Bostoniečių vaikinų. 
Ji sau renkasi iš kitų miestelių. 
(Gal Brocktono?).

valandą už mirusį Stasį Kastu- 
kevičių, kuris laidojamas tuoj

Tą pačią dieną, 7:30 vai. vaka- 
• re kun. K. Jenkus sakys pamok- 
slą, suteiks palaiminimą švč. 
Sakramentu ir barstys pelenus.

Išrodo, kad mūsų Juozepina 
nebeilgai dainuos chore, jeigu 
ką nors su tuo turi Juozas M. 
Jis duoda pirmenybę vedybų 
varpams.

LKA Bankietas

Broadvvay 300.

Padėka
mirė

Vas. 19 d., 3 vai. p. p., bažny
tinėje salėje įvyko koncertas. 
Parapijos choras sėkmingai pa
kartojo koncertą, kurį išpildė 
Lietuvos Nepriklausomybės ap- 
vaikščiojime, vas. 12 d. Pridėta 
daugiau gražių solų, ir trimito- 
riai. Programą vedė pats diri
gentas artistas R. Juška.

Tą pačią dieną, apsivedė vytis 
Juozapas Lesčinskas su Sodalie- 
te Valerija Dravinskaite, gyv. 
317 E. 8th St. Apart daug kitų 
porų, dalyvavo liudytojais Jo
nas Jakimavičius ir Genovaitė 
Dravinskaite.

» Tą dieną tapo pakrikštytas 
sūnus Vincento ir Stefanijos 
(Jankunavičiūtės) Renzi var
dais Vincas Juozas. Kūmai buvo 
tėvo brolis Juozas ir motinos se
suo Genovaitė.

I
I

Girdėjau, kad Bostono Kolegi
jos Studentas Janulevičius or
ganizuoja trupę studentų kal
bėtojų, kurie per šią Gavėnią 
mano padaryti keletą viešų pra
kalbų. Pirmos jų prakalbos bū
sią apie Ispaniją.

Kaip jau buvo rašyta, 
Morta Zaičikienė, gyv. 116 Bo- 
wen St., So. Bostone, miesto li
goninėje, vasario 9 d. š. m. Pa
laidota vasario 13 d. iš Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčios. 
A. a. Morta Zaičikienė paėjo iš 
Vabalninku par. Amerikoje pra
gyveno 35 metus.

Nuoširdžiai dėkuojame kleb. 
kun. P. Virmauskiui, kun. K. 
Jenkui už dvasinį patarnavimą 
laidojant a. a. Zaičikienę. Dė
kuojame p. Nanartavičienei už 
didelį pasidarbavimą, aukų rin
kime; p. Kazlauskienei už žemę; 
p. K. Oškelienei už $5.00 auką; 
laidotuvių direktoriui, p. Juozui 
Kasperui (Casper), 502 E. 
Broadvvay, už pašarvojimą ko
plyčioje ir malonų patarnavimą; 
Šv. Vincento de Paulio draugi
jai ir jos pirmininkui p. K. Šid
lauskui; p. Antaninai Stanaitie
nei už užprašymą šv. mišių. 
Taipgi dėkuojame visiems ir vi
soms už dalyvavimą šermenyse 
ir laidotuvėse.

Nuliūdę velionės giminės M.P.

MIRĖ

Vas. 18 d., po Šv. Valandai. į- 
vyko savaitinis Šv. Vincento 
Pauliečio labdaringos draugijos 
susirinkimas. Daug varguolių 
gavo avalynės. Vincentiečiai vėl 
užsakė 100 porų moteriškų ka- 
liošių. Mūsiškiai nusitarė daly
vauti Bostono Arkidiecezijos 
Vincentiečių metinėse rekolek
cijose, kurios prasidės vas. 22 
d., 7:30 vai. vak., Katedroje, ir 

i baigsis su Šv. mišiomis, genera- 
. le Šv. Komunija ir bendrais pus
ryčiais, vas. 26 d., 8 vai. ryte. 

I Šiame susirinkime vienbalsiai 
i nutarta padėkoti poniai Elzbie- 
! tai Nanartavičienei už surinki- 
! mą aukų Mortos Zaičikienės 
palaidojimui. Ponia Nanartavi- 
čienė, pati būdama nesveika, 
minėtu reikalu, vargo visą rytą 
prie bažnyčios durų. Jai pridera 
didelė garbė už tokį pasišventi
mą labdarybei.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mčsą, 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”.
- .... ... -------

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BR0ADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUSICNAS, Sav.

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON. MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoji} paramos.

Vis) skelbkite* "Durbiniuke”.

S.BarasevičiusIiSūnus
SENIAUSIAS SIOS 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 3637

Vienas “Darbininko” skaity-Į 
to jas iš VVestfield, Mass. pri- , 
siuntė sekančio turinio laišką iš 
Lietuvos:

“Kaip rašysite laiškus, tai 
nieko niekad neminėkite apie 
jokius straipsnius bei spaudą. 
Mat prisigyvenom antrą spau-! 
dos draudimo laiką. Laisvas į 
Lietuvos pilietis negali ir neturi j 
teisės nei žodžiu, nei raštu pa
reikšti savo minčių. Kadangi 
mūsų “cenzūra” pašte yra, atsi
prašant, snargliai, tai aišku, kad, 
gali ir iš visai nieko nereiškian- į 
čių posakių priskaldyti sau ve-Į 
žinią, o kitiems tik nemalonumų 
padaryti”.

Kaip gaila, kad iš mūsų tėvy- i 
nės tik nusiskundimus gauna iri 
eiliniai skaitytojai, jau nekal
bant apie visus kitus, kuriuos; 
tautininkų valdžia ir jos agentai 
politikieriais vadina. Kaimiečiai 
nepolitikuoja, bet jie irgi nebe
gali pakęsti tos tautininkų vai- ‘ 
džios cenzūros.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC

502 East Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Sekmadienio vakare du jauni 
vaikinai pavogė automobilių ir 
juo važiavo taip smarkiai, kad 
atkreipė policijos dėmesį. So. 
Bostono policininkai pradėjo 
vytis vagiliukus. Vijosi net iki 
Roxbury, kur vagiliukų automo
bilius susimušė su kitu ir poli
cininkų automobiliu. Sužeidė 8 
asmenius, tarp kurių du polici
ninkai ir vienas 11 metų vaikas. 
Vagiliukai norėjo pabėgti, bet 
nepavyko. Policija kol kas pa
vardžių neišduoda, nes vagiliu
kai yra jauni vaikai.

Nė kiek neabejojame, kad 
tuos vaikus patraukė vagiliauti 
geltonoji, bepartyviškoji spauda 
ir judamieji paveikslai, kurie 
kriminališkus darbus labai pla
čiai vaizduoja.

KIEK SVERI?

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Trečiadienio vakare, vasario 
15 d., Statler viešbutyj įvyko 
Lietuvių Katalikų Alumnų orga
nizacijos metinis parengimas 
tikslu susipažinti geriau ir pa
gerbti Dr. Povilą Jakimavičių 
(Jakmauh), Massachusetts val
stybės sveikatos departmento 
komisijonierių, kuris yra akty
vus tos organizacijos narys.

Dalyvavo apie 70 įvairaus luo
mo ir profesijos svečių ir vieš
nių. Bankieto toastmasteriu bu
vo LKA organizacijos vice-pir- 
mininkas adv. Benjaminas Sy
kes iš Norwood. Kalbas pasakė 
kun. J. Švagždys, kun. P. Juras, 
p. Šukytė ir to vakaro kaltinin
kas gerb. Dr. Povilas Jakimavi
čius. Programą paįvairino dai
nininkai ir muzikai pp. Povilas 
Sakas ir Juozas Antanėlis. Su
dainavo kelias gražias lietuviš
kas daineles.

Dr. Povilas Jakimavičius kal
bėjo lietuviškai. Dėkojo rengė
jams už jo pagerbimą, ir apgai
lestavo, kad jo žmona dėl ligos 
negalėjo dalyvauti.

Bankieto rengėjos: pp. B. Cū- 
nienė ir E. Sykes nepamiršo ir 
sergančios Dr. Jakimavičiaus 
žmonos ir ta proga pasiuntė gė
lių bukietą organizacijos vardu, 
už ką daktaras taip pat nuošir
džiai dėkuojo.

Dr. Jakimavičius tarp kitko 
pareiškė: “Man buvo labai ma
lonu girdėt kun. J. Švagždžio 
pasakymą, kad mes negalime iš
sižadėti savo tautybės. Sunku 
mūsų jauniesiems išlaikyti, bet 
mes tą galime padaryti laikyda- 
mies vienybėje. Aš norėčiau, kad 
ši organizacija gyvuotų”.

P-lė Šukytė įteikė Dr. Jaki
mavičiui dovanėlę organizacijos 
vardu. Pasibaigus bankieto pro
gramai, grojant Al Stevens or
kestrai, dalyviai šoko ir žaidė. 
Tai buvo tikrai draugiškas ir 
lietuviškas parengimas. Kredi
tas už tai priklauso rengėjoms: 
ponioms Sykes ir Cūnienei ir 
adv. Benjaminui Sykes. toast- 
masteriui.

Už gražiausiai šokimą valco 
laimėjo dovanėlę adv. J. Griga
lius ir p. C. Karbauskaitė.

Bankietas praėjo gražiausioje 
nuotaikoje. Rap.

I

Chorų Atstovą Ir Jū Vedėju 
Susirinkimas

Sekmadienį, vasario 19 d., sa
vo namuose 377 Silver St., mirė 
Stasys Kastukevičius, 51 m. am
žiaus. Laidojamas vasario 22 d., 
10 vai. ryte su šv. mišiomis iš 
Šv. Petro lietuvių par. bažny
čios. Velionis paėjo iš Lietuvos, 
Kataviškių par. Amerikoje pra
gyveno 26 metus. Paliko nuliū
dime žmoną Agotą (Žiurinskai- 
tę). Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius D. Zalets
kas.

Vasario 4 d., Cambridge, Mass. 
įvyko pirmas Massachusetts 
valstybės lietuvių parapijų cho
rų atstovų ir chorų vedėjų-mu- 
zikų susirinkimas.

Plačiai kalbėta apie sudarymą 
Naujos Anglijos parapijų chorų 
sąjungos provincijos. Nutarta 
tokią provinciją sudaryti. Iš
rinkta vaidyba iš šių asmenų: 
pirm, muzikas Juozas Žemaitis 
iš Worcester; vice-pirm. Petras 
Rakauskas iš Norvvood; rašt. 
Teofilė Aukštikalnvtė iš Wor- 
cester: ižd. Juozas Varaska iš 
Worcester; fin. rašt. Ona Sinke
vičiūtė iš So. Bostono: iždo glo- 

i bėjai — Feliksas Kairys iš Pro- 
jvidence ir Bronius Dapkantas iš 
Gardner.

Prie Sąjungos provincijos pri
sirašė šie chorai:

Nekalto Prasidėjimo par. cho
ras, Cambridge, Mass.; Šv. Ka
zimiero par. choras, Worcester, 
Mass.; Šv. Kazimiero, par. cho
ras, Providence, R. I.; Šv. Jur
gio par. choras, Norvvood, 
Mass.; Šv. Roko par. choras, 
Montello, Mass.; Šv. Pranciš
kaus par. choras, Athol, Mass.; 
Aušros Vartų choras, Gardner, 
Mass.: Aušros Vartų par. cho
ras, Worcester, Mass.

Teofilė Aukštikalnytė, 
ALRKNA Chorų Sąjungos 

Provincijos Raštininkė.

Gera Proga Visiems 
Pasinaudoti

Lietuvių R. Katalikų Palaipi
nė Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus draugija priima nau
jus narius nuo 16 iki 30 metų 
per sekančius mėnesius — Sau
sio, Vasario ir Kovo be pomirti
nių mokesčių per 3 metus, taip
gi ir be įstojimo. Šie nariai tik 
turės užsimokėti mėnesinius 
mokesčius — vyrai po 50c., o 
moterys po 25c. šie nauji nariai 
gauna tą pačią pašalpą ir po
mirtinę, kaip visi kiti nariai. O 
nuo 30 iki 45 metų kiti nariai 
bus priimami per tuos mėnesius 
už pusę įstojimo.

Dabar yra geras laikas prie 
šios draugijos prisirašyti. Nauji 
nariai gali įstoti į šią dr-ją 
draugijos susirinkimuose. Susi
rinkimai yra laikomi kas antrą 
pirmadienį kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, pobažnytinėje 
salėje, W 5th St., So. Bostone.

Valdyba.

VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš įvairių vaisių vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

Parduodame

Daugumas žmonių, ku
rie atsargiai geria ir valgo, 
pastangomis sulaikyti nu
tukimą, taip daro ne svei
katos atžvilgiu, bet dėl 
gražių figūrų. Jiems nei į 
mintį neateina, kad nutu-i 
kimas gali kenkti arba ap-! 
sunkinti širdį.

Nutukimas apsunkina 
širdį. Jeigu per mažai sve
ri, kiton pusėn, širdies mu
šimas ir cirkulacija ant 
kiek mažėja, tavo širdies 
didumas susitraukia ir ta
da gali susidaryti daug 
rimtų komplikacijų po Į 
menkiausių užkrėtimų ir 
žaizdų, ir iš tavęs yra pra
sta čirurgiška rizika.

Kaip valgis rišasi su šir
dimi neseniai buvo nuro
dyta Dr. Louis A. M. Krau- 
so, iš Maryland Universi-! 
teto.

“Praeityje” sakė Dr. 
Krause, “žmones tikėjo, 
jog širdies ir kraujo siste-i 
mos ligos paėjo nuo viso-! 
kių permainų, kurias įvyk- į 
dino perai, arba nuo išsi
vysto jimo trūkumų. Bet J 
mes neseniai radome, kad 
maitinimas yra problema 
pirmos svarbos, ir daugu
moje atsitikimų, jog ne-į 
tinkamas maitinimas už
sibaigia kokiu nors blogu: 
širdies veikimu. Gal būt, j 
kad klaidingas maitinimas • 
pavėlina įsigavimą kaiku-■ 
rių ligos gemalų arba po- j 
rų”.

Paprasto suaugusio žmo- i 
gaus širdis pumpuoja apie ■ 
šešias kvortas kraujo kas j 
minutą, tai būtų į 2,000 į 
galionų kasdien. Milžiniš-i 
kas darbas. “Rokuojama”,! 
vėl sako Dr. Krause, “kad i 
yra penkios mylios “blood 
vessels” į kiekvieną riebu
mo svarą. Tai lengva ma-i 
tyti kiek ekstra darbo tavo 
širdis turi atlikti su kiek-1 
vienu svaru virš paprasto 
svorio”.

Aišku, kar riebus mais-: 
tas ir saldumai verčia žmo
gų tukti, išskiriant gilinių 
ligų atsitikimuose. Per 

i daug daržovių arba gyvu
lių riebumo (mėsos) gal 
niekad neverčia prie šir
dies arba kraujo ligų. Per
daug vitaminų irgi neuž- 

i krečia kokių širdies ar 
kraujo ligų, bet per mažas 

[vartojimas vitaminų gali 
; labai rimtai atsiliepti į 
sveikatą. FLIS.

_

• Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoji, paramos.

Visi skeibkitės “Darbininke”.

V.W«bow
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

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

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Juozas M. Mis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADWAY 
So. Boston, Mass.

ir

:! Visokios rūšies ANGLIS ir COKE
! Taipgi per mus galite pirkti Stokers — automatiš-

i

i

i 
i
i 
i 
i

ką angliams kūrenti mašiną, OIL BURNERS. 
Mes reprezentuojame

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

"DARBININKAS"
366 W. Broadmy, Tel. ŠOU 2680, Se. Boston,Mass.

•'t tik
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Žinios JkJLietu vos j
Kunigu Perkėlimai Vargas Su Samdiniais

Panevėžio Vyskupijoj
Siesikai. Šio valsčiaus ū- 

iš Skiniukai tarnaitei moka i- 
■ki 300 lt., tarnui iki 450 lt

Kun. P. Astrauskas 
Vabalninko perkeltas 
karu į Aleksandravėlę; ku- ir daugiau. Už tokias algas 
nigas P. Vasiliauskas — iš ir tai reikia paieškoti. Da- 
Vyžonių vikaru į Vabal- lis samdinių išvažiuoja į 
ninką, kun. A. Kietis iš šiaurės Lietuvą. Bet 450 lt. 
Krinčino į Skapiški vika-' iš kur juos paimt. Ūkinin- 
ru; kun. K. Kuzminskas iš 
Geražių — į Krinčiną vi
karu; kun. I. Ragaskas iš 
Šimonių vikaru i Vyžonus: 
kun. V. Balnionis — i Ši- 
minis vikaru; kun. P. Kai
rys — iš Aleksandravėlės 
vikaru į Jūžintus; kun. L. 
Musteikis iš Jūžintų dele
guotas į Kiburius pavaduot 
sergančio kun. J. Dubnin- 
ko; kun. I. Šaučiūnas pa
skirtas Gulbinėnų admini
stratorium; kun. J. Matulis 
Daunorių bažn. rektorius 
— paskirtas Duokiškio ad
ministratorius; kun. Kup
rys paskirtas Daunorių 
bažn. rektorium.

VI

kas turintis 28 ha 30 tarną 
pasamdo už 400 lt., o tar
naitę už 250 lt., mokesčiai 
300 it. su virš susidaro apie 
1000 lt., o iš kur juos gauti, 
jei už centneri javų moka 
6—8 lt. ir 10 lt.

Šitaip stovyklauja Lietuvos mokytojai atostogų metu.
t

8

Pašto Viršininkas 
Išeikvojo 700 Litų

Semeliškės pašte pada
rius reviziją nustatyta, 
kad pašto viršininkas Ka
zys Meškauskas išeikvojo 
700 litų. Meškauskas iš 
tarnybos atleistas 
keliama kriminalinė byla. Uius.

Saudininkai, Raseinių 
apskr. Per pastaruosius 4 
mėn. apylinkėje įvyko 3 
dideli gaisrai, sunaikinę 3 
ūkininkų turtą. Sudegė ū- 
kininko Braso 5000 lit. ver- 

! tės daržinė su javais ir kit. 
inventoriumi, ūkininko 
Guntarskio tvartai ir dar
žinė ir ūk. Razmino darži
nė ir tvartai po vienu sto
gu. Sudegė 3 karvės, 4 be
konai ir 27 vištos. Apylin
kės ūkininkai, atjausdami 
nukentėjusiųjų sunkią pa
dėtį, sušelpė juos javais, 
pašaru ir kit. ūkio proauk- 

1 tais. Kai kurie sutiko iš- 
ir jam; šerti nukentėjusių gyvu-

savo pretenzijas, i 
dabar atsidūrė net tarp
tautiniam Haagos tribuno
le.

ir byla Pasikeitimai Čekiškėj

Iš Čekiškės išsikėlė para-

Skundas Dėl Klaipėdos Kraš 
to Seimelio Rinkimų

Lietuvių - Estų Byla Tarptautiniame Tribunole

Klausimai ir Atsakymai
Pailginimas Laikino Apsisto* 

jimo Laiko

Lietuvai atstovausią šio- PMOS klebonas kun. Diony- 
je byloje vyriausybės tei- zas aitkevičius ir kun. A. 
šių patarėjas prof. Man- Ramanauskas. Pirmasis 

i delštamas, juriskonsultas j čia klebonavo 14 metų. Da- 
prof. Petkevičius, docen-

; tas dr. Krivickas ir užsie-, 
nių reikalų ministerijos 
patarėjas Montvila. Be to, i 
teisėjų sąstate bus Lietu
vos universiteto rektorius 
prof. Mykolas Roemeris.

I 
i

stolių, kuriuos padarė Lie
tuvai vokiečių okupacinė ■ 
bei karinė valdžia.

Rusai ir vokiečiai yra pa
darę Lietuvai žymiai didės-1 
nių nuostolių, negu yra 
verti jų paliktieji Lietuvo- 

kaip je turtai. Bet Lietuva pa
darė sau nepalankias su
tartis, nes nebuvo įmano
ma kitaip atsiskaityti su 
vokiečių ir rusų valdžio
mis.

Estų pretenzijos į Pane
vėžio - Saldutiškio geležin
kelį neturi rimto pagr indo;

Po Klaipėdos krašto sei
melio rinkimų keli asme
nys rinkimų apygardos ko
misijai buvo įteikę skun
dą, kuriame protestavo 
prieš asmenų, išsikėlusių 
iš Klaipėdos krašto, daly
vavimą rinkimuose. Skun
de sakoma, kad taip darė 
išsikėlę žydai. Dabar tas 
skundas yra Klaipėdos 

  miesto magistrate, kur ti- 
pirmoji Tauragnų katali- riama, ar tikrai buvo tokių 

į 2 d • kų bažnyčia buvo pastaty- i balsuotojų. Skunde prašo- 
vien- ■ta 1387 metais, taigi kata-jma buvusius rinkimus pri

tilo likybės Lietuvoje įvedimo i pažinti neteisėtais. Kada 
' —_______ . ... į magistratas surinks ži

nias, skundą svarstys apy
gardos rinkimų komisija. 
Atrodo, kad skundėjai ne- 

! pasieks savo tikslą, nes 
seimelio rinkimai jau įsi
teisėjo.

I 
I

bar iškeltas j Muniškius.

Apie Pirmąją Aukštaičių 
Bažnyčią

Tauragnai — Bažnyti
niai dokumentai rodo, kadŽvėriškas Padegėjas

Žarėnai, sausio iš 1 į 
apie 2 vai. Gronščių \ 

I kiemy (Žarėnų vi.) ___
gaisras ir sudegė Zigmo metais. Tauragnų katalikų 

i Girdvainio 2 aukštų gyve- bažnyčia pastatyta Jogai- 
namas namas, kurio pir- l°s paliepimu. Manoma, 
mas aukštas medinis, o ^ad bažnyčiai Šv. Jurgio 
antras molinis, skiedrų vardą bus paskyręs taip 
stogu, medinis malūnas, ,Pat Jogaila- Tauragnų baž- 
varomas vandeniu (ant nyčia Panevėžio vyskupi- 
Minijos upės) ir dujų va-, J°j Y^a pati seniausia, bet 
rikliu ir medine lentpiūve.; greičiausiai ji bus pati se- 
Kartu sudegė visas ūkio niausią visoj Aukštaitijoj, 
inventorius, namų padar- Spėjama,^kad pirmoji ka- 
gai, malūno i

j naujos mašinos ir kitas
h

v w«Vaikščioti Moko

Viena Estijos geležinke- liktą Lietuvoje turtą, o 
lių bendrovė patiekė Lie-(Lietuva pasižadėjo nerei- 
tuvos vyriausybei apie 14‘ kalauti atlyginimo tų nuo- 
milijonų litų pretenziją už 
siaurąjį Panevėžio - Saldu
tiškio geležinkeliuką, kuris 
prieš karą buvęs tos ben
drovės nuosavybė. Lietu
vos vyriausybė tą geležin
kelį perėmė iš vokiečių o- 
kupacinės valdžios,
valdišką turtą. Pagal tai
kos sutartį su Sov. Rusija. 
Lietuva perėmė be jokio 
atlyginimo visą buvusį ru
sų valdžios tur tą bei įren
gimus. kurie buvo pasilikę 
Lietuvos teritorijoje. Už 
tai Lietuva atsisakė reikš
ti bet kokias pretenzijas į abejotinos estų bendrovės 
Sov. Rusiją už rusų caro į tą geležinkelį teisės; ge- 
valdžios Lietuvai padary- ležinkelį bendrovė ilgesnį 
tus nuostolius karo metu, laiką jau nevaldė, o Lietu- 
Panašią sutartį Lietuva va jį perėmė iš vokiečių o- į 
padarė ir su Vokietija 1925 kupacinės valdžios, kaip 
metais. Vokietija atsisakė buvusį rusų caro valdžios 
nuot atlyginimo už jos pa- turtą. Tačiau estai iškėlė

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.

PHONE
So. Boston

2271

ir lentpiūvės talikų bažnyčia bus buvusi 
prie Taurapilio piliakalnio, 

turtas. Viso nuostolių bu- apie 3 km nuo dabartines 
vo padaryta už 120,000 Lt. vietos, kur netoliese žemė- 
Trobesiai apdrausti 23,000 se aptinkama žmonių kau- 
Lt. Visas kitas turtas ne- Ten esą buvusios pir- 
draustas. Per plauką išsi- mosios kapines. Pirmoji 
gelbėjo Girdvainiu šeima Tauragnų bažnyčia, kartu 
ir vos vos pati nesudegė. su Tauragnų pilimi, buvo 
Juos išgelbėjo, kaip bent pavesta valdyti pirmajam 
jaučiama, pats Aukščiau- Lietuvos vyskupui, kurs 
sias. Gaisro priežastį aiški- gyveno Vilniuje, Vytautui 
no policija. Buvo prieita Jogailai, Lietuvą apkrik- 
nuomonės, kad čia piktas ®tijus. Kada Tauragnų 
padegimas. Tik didelėmis bažnyčia buvo atkelta į da- 
pastangomis policija nu
statė, kad padegimą galė
jo padaryti tik Simas ir 
Kostas Balvočiai, kurie a- 
pie 1 klm. atstumo nuo 
Girdvainio turėjo savo ma
lūną, bet nuošaliai ir ap
leistą. Matydami, kad Gir
dvainis juos nukonkura
vo, griebėsi pikto, žiau
raus darbo — padegė kai
myną ir nieko nekaltus 
žmones išvarė iš triūsu ir 
darbu sukurtos pastogės į 
elgetas. Kostas Balvočius ■ 
sulaikytas ir jį Telšių Apy- metai iš metų nyksta. Prie 
linkės Tardytojas uždarė bažnyčios , yra šįoks toks 
į kalėjimą besąlyginiai. Si- archyvas.
mas Balvočius paliktas lai
svas. Jų laukia didelė bau
smė.

Maža Tarnų—Brangios
Algos!

vietos, kur netoliese žemė

6C Ellswortfa St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANGI
1410 Columbia R<1.,

South Boston

Klausimas — Buvau įlei
stas į Jung. Valstybes še
šiems mėnesiams, bet da
bar noriu ilgiau pabūti. Ką 
turiu daryti?

Atsakymas — Turi pa
siųsti aplikaciją, prašyda
mas pailginti laiką imigra
cijos ir natūralizacijos vir-I 
šininkui į tą uostą į kurį! 
atvykai atvažiuodamas į i 
Jung. Valstybes. Jeigu ta-j 
vo svetimas pasportas yra1 
legališkas ir paduota prie
žastis yra teisinga ir gera, 
tai tamstos prašymą iš
klausys ir bus išduota pa
ilginimas. Prašymas turi 
'būti su notaro antspauda 
ir turi būti pasiųstas imi
gracijos ir natūralizacijos 
viršininkams uoste atva
žiavimo, į nemažiaus 15 ir 
nedaugiaus 30 dienų prieš 
išsibaigimą svečio vizos.

i

lietybės popieras arba p) 
lietybės įrodymą. Kaip i 
kur man reik prašyti “ani 
rų popierų”?

Atsakymas — Su tėv 
natūralizacija tapai šia 
šalies piliečiu, bet galėj 
prašyti “derivative eiti 
zenship” certifikato tik sų 
laukęs 21 m. Gauti tą ceį 
tifikatą reik aplikaciją ps 
siųsti Form 2400. Mokestį 
už tą certifikatą yra $5.0į

Pašalpos Mokesčiai
Sulauki

i

Išventadie-Į 
dienomis, j 
vaikščioti. 
vaikščioją j

I

ii

Šakiai. Paskutiniu laiku 
policija, ypač 
niais ir turgų 
moko piliečius 
Netaisyklingai

i “uždirba” vieną ir daugiau 
! litų premijos. Eismo tai
syklės yra sudėtingos, to
dėl daug kam tenka už 
prasižengimus sumokėti.

Susektas Žudikas

I
I
!

I
I

I

Socialės Apdraudos 
Sąskaitos Numeriai

Klausimas — Gyvenu 
mažame miestelyje, ir tik 
kaip kada dirbu. Ar turiu 
turėti socialės apsaugos 
kortelę. Kur galiu reika
lauti ?

Atsakymas — Kuogrei- 
čiausia gauk Socialės Ap
draudos kortelę. Svarbu 
užrašyti visus uždirbtus 
pinigus, nes didumos tos 
sumos nuspręs mėnesinę 
pensiją, kurią gausi sulau
kęs 65 metus. Ir Socialės 
Apsaugos kortelė yra būti
nai reikalinga visiems be
darbės kompensacijos pra
šymams. Asmenys, kurių 
uždarbio rekordas neįrašy
tas socialės apdraudos sąs
kaitoj negali prašyti be
darbės pašalpų.

Jeigu tavo apylinkėje nė
ra Sočiai Security ofiso, 
tai parašyk laišką į Sočiai 
Security Board, Baltimore, 
Maryland. Gali gauti apli
kaciją tam tikslui iš kiek
vieno pašto.

PilietystėsCertifikatai

I

Klausimas
35 metus ir uždirbu apj 
$25. į savaitę, arba $1,3(1 
į metus. Jeigu mano ala 
vis tokia bus, kiek pensija 
gausiu sulaukęs 65 meta 
Ir kiek mano šeima gauti 
jeigu aš numirčiau po 2 
arba 30 metų darbo.

Atsakymas— Pagal tani 
stos metų tai gal dar ui 
dirbsi daugiau pinigų neg] 
tuos $25. į savaitę. Bet jei 
gu vis alga būtų $25. į sa 
vaitę, tai kuomet nuo daj 
bo atsistatysi gausi $45. 
mėnesį. Mirties atsitikimi 
po 20 metų tavo 
gautų $910. Po 30 
gautų $1,365.

šeim 
meti

lygaus Mokesčio |st

kaKlausimas — Ar 
nors, šioje šalyje, pasta 
gos buvo dėtos patikrin 
moterims lygias algas s 
vyrais?

Atsakymas — Michiga 
valstybė priėmė tokį įs
tymą 1931 m. Nėra legali 
ka mokėti vyrams didesn 
algas už panašų darbą. B 
patyrimas parodė, kad y 
labai sunku vykdinti to
įstatymą, nes vyrai ir m 
terys dirba visai kotokio 
industrijose. Ir sunku n 
spręsti ar du asmenys a 
lieka panašų darbą. FLI

Misiškis, Alytaus apsk.
Pereitų metų rugpiūčio j 
mėnesį Misiškių kaime ne-1 
žinomas piktadarys plak
tuko smūgiais mirtinai su- j 

I, parapijicvių žaloJ° lovoje miegantį
Dabartinę bažnyčią Juoz4 Stanionį. Nors buvo! 

ios vietoje buvo *r daug įtarimų, bet vis- 
V U ’ • — 21_X 3 - - _______________ JI -į I

Bet dabar jau paaiškėjo,! 
kad šį baisų darbą padaręs i 
eigulys neva tai iš keršto.: 
Dabar jis pasodintas kalė- ’ 
jiman ir laukia teismo.

Praėj. metų pabaigoj iš 
keršto nežinomi piktada
riai sudegino Stanionės' 
žmonos gyvenamą namą.

bartinę vietą, nežinoma. 
Dabartinė medinė Taurag
nų bažnyčia statyta 1874 
m. kun. Mažulevičiaus rū
pesčiu, parapijiečių lėšo
mis. 1 
statant,

Klausimas— Mano tė
vas tapo šios šalies piliečiu 
1930 m., man būnant 11 
metų amžiaus. Dabar no
riu stoti į valstybinę kole
giją, ir turiu pristatyti pi

NAUJOS KNYGOS
DU VAINIKU, scenos veikalas— 

tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas
Navickas. MIC. Kaina ............ 25

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver
tė kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina ................................. 25

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 
NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančias 
paveikslais. Kaina .................... 25
Knygos gaunamos: — 

Darbininkas
366 West Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

nugriauta buvusi nedidelė v*en piktadario nesurado 
-»• — t v m rTd'IOV* 1Q11 vi o O i o Ir rk "imedinė bažnyčia. Taurag

nų bažnyčioj, kaip turin
čioj ilgą praeitį, yra daug 
įvairių bažnytinio meno; 
senienų. Bažnytinio meno I 
muziejus turėtų susidomė-1 
ti, nes visos meno senienos

I —t-----------------

Per Mėnesį 70,000 Litų
— Klaipėdoje statomas a- 

erodromas oriniam susi
siekimui tarp Kauno ir 
Klaipėdos — Palangos.

j

Lietuvių KalbosGRAMATIKA

—
Šunskų apylinkės ūki-Į 

ninkai dabar pajuto didelį 
vargą: tarnų gauti sunku, 
o algos! — kai kurie net li
gi 450 Lt vyrui metams 
moka. Kalbama, kad iš 
čion daugelis tarnų vis ke
liasi į Marijampolę ir ten... 
tampa bedarbiais.

Į Kupiškį turgadieniais 
suvažiuoja labai daug res
toranų klijentų, kurie per' 
vieną mėnęsį palieka vien 
už gėrimus 70,000 litų.

—-----------

Gerb. Klebonų Dėmesiui!

Vabalninkas

Kun. P. Astrauskas, tre
jus metus išbuvęs Vabal
ninke, perkeliamas į naują

Iparapiją.

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.

Rer. 1. A. Abromaitis, M. S. 
La Salette Novitiate.

Rloomfield, Conn.

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 tinkamiausia? 
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 Broadway So. Boston, Mass.


