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Lietuva Turi Daug Vargo
Su Pabėgėliais

Kaunas —Ieškodama bū
dų palengvinti Lietuvai 
naštą, kuri jai susidarė dėl 
Lenkijos karo su Vokieti
ja, atsiradus jos teritori
joje labai dideliam kiekiui 
pabėgėlių iš Lenkijos ir in
ternuotų lenkų karių, vy
riausybė kreipėsi į Sovietų 
Sąjungos, Vokietijos, Šve
dijos, Danijos, Norvegijos 
ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybes, 
prašydama priimti į savo 
kraštus bent dalį Lenkijos 
pabėgėlių, atsiradusių Lie
tuvos teritorijoje.

— Sovietų Sąjunga ne
laukusi atsiuntė tam tikrą 
komisiją, kuri perima tuos 
internuotuosius Lietuvoje 
karius ir civilius pabėgė
lius, kurie yra atbėgę į Lie
tuvą iš buv. Lenkijos dalių, 
dabar atitekusių Sov. Są
jungai, kurie savo noru ten 
nori grįžti. Iki gruodžio 13 
d. per 1500 tokių žmonių 
jau išvyko į Sov. Sąjungą. 
Švedijos ir Norvegijos vy
riausybės pareiškė Lietu
vai didėlio supratimo, bet 
pareiškė negalinčios lenkų 
pabėgėlių priimti, kadangi 
jų kraštuose esą jau labai 
daug atbėgusių suomių, 
kuriais, kaip artimiausiais 
kaimynais, jos turinčios 
pirmoj eilėj rūpintis. Iki 
šiol tebelaukiame Vokieti
jos, Danijos ir JAV atsa
kymų.
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— Viename Vilniaus mie
ste yra išlaikoma 50 ben
drabučių, kuriuose gauna 
išlaikymą ir maistą per 
11,000 žmonių. Iki gruo
džio 12 d. Vilniuje buvo už
registruota apie 21,000 at- 
bėgėlių, kurių tarpe vien 
lietuvių yra apie 4 tūks
tančiai. Visoje Lietuvoje 
esančių atbėgėlių išlaiky
mas kainuoja per mėnesį 
apie 1 milijoną litų. Vi
siems Lietuvoje esantiems 
atbėgėliams šelpti ir išlai
kyti iki šiol iš užsienių te
buvo gauta arti pusės mili
jono litų. Olandija atsiun
tė į Vilnių du vagonus dra
bužių moterims ir vai
kams. Pakeliui tebėra di
deli drabužių transportai 
iš Danijos ir Amerikos. Be 
to Amerikos Raundon. 
Kryžius, Hooverio komite
tas ir žydų “Joint” komi
tetas pažadėjo per mėnesį 
suteikti beveik apie pusę 
milijono litų paramos.
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Katalikas, kurs neremia 
katalikitkos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Vilnius, sausio 16 d. Vil
niaus universitetui pradė
jus normaliai veikti, iš
rinktas rektorių prof. My
kolas Biržiška.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Bolševikai Didžiuojasi Savo 40,000 Raudonarmiečių Bėga
Iš SuomijosI

Lietuvos vyriausybės nariai apžiūrinėja Turniškių hidroelektros stoties statybą ant Neries Vilniaus krašte. Atvaizde, viduryje— 
ministras pirmininkas A. Merkys, jo dešinėje —vidaus reikalų ministras ats. b. gen. K. Skučas, teisingumo ministras Dr. A. Tamo
šaitis, ministro pirmininko pavaduotojas vyriausybės įgaliotinis Vilniuje K. Bizauskas, krašto apsaugos ministras b. gen. Musteikis, 
kairėje — vandens kelių direktorius inž. Rimkus ir susisiekimo ministras Masiliūnas.

Prof. Mykolas Biržiška 
yra gerai pažįstamas ir 
mums amerikiečiams. Jis 
besilankydamas lietuvių 
kolonijose paliko didelį į- 
spūdį. Tai nuoširdus ir de
mokratiškas žmogus, kar
štas lietuvis - patriotas, 
pasižymėjęs Vilnijos vada
vimo akcijoje.

Sveikiname prof. Mykolą 
Biržišką ir linkime sėk
mingai darbuotis jo numy
lėtame Vilnijos krašte.

Vokiečiai Nuskandino 
Anglijos Laivus
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Maskva, sausio 18,—So- kus sakant, kad sovietų 
vietų Rusijos bedievių są- Rusija žmonių tikybos ne- 
junga didžiuojasi, kad persekioja, leidžia l— 
1939 metai, buvę sekmin-; nėms laisvai melstis, mes 
giausi kovoje prieš tikybą, jiems sakome: Paskaityki- 
Jie sako: “Sovietų bedievių te Rusijos bolševikų laik- 
sąjunga nešė bedievybės raščius ir kalbėkite tiesą, 
vėliavą į rytinę ir vidurinę į 
Europą ir šiandieną gręsia 

i sunaikinimą visoms Euro
pos tikyboms, ypač Katali
kybei. Mes užgiriame Sta
lino susidėjimą su Hitle- 
Įriu; kas yra Rusijos ir Vo
kietijos susitarimui prie-
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Prancūzai Nušovė Tris 
Vokiečių Lėktuvus

I
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karo fronto pranešama, 
kad Prancūzijos kareiviai 

šingas, tas yra bedievybės nyšovė tris vokiečių orlai- 
ir komunizmo revoliucijos Y*us; mėgino bom-
priešas ir išdavikas. Per 
šiuos metus bedievybės 
kova turi būti varoma visu 
smarkumu prieš tikybą 
Vokietijoje, Bohemijoje, 
Moravijoje, Slovakijoje ir 
Pabaltijos valstybėse. Tos 
šalys jau prirengtos priim- į — 
ti bedievybę. 
Lenkijoje sausio

Paryžius, sausio 18,

barduoti jų tvirtoves.

Brussels, Belgija, sausio 
18, — Belgija ir Olandija 
yra pasirengusios sutikti 
Vokietijos puolimus. Ma
noma, kad vokiečiams rei
kalinga turėti orlaivių ba
zes Belgijoje ir Olandijoje, 
kitaip jiems sunku smar
kiai pulti Angliją ir Pran
cūziją.

I
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Mussolini Vaikai Priėmė 
Sakramentus <

Baisūs Šalčiai Gelbsti Suomiams
---------------- » _________

Numato Roosevelto Išrinki- Copenhagen. Danija,—
I PrpjjfUnfiK Sausio 18 — Is Suomijos 
Į rrcZIOcflTUS praneša, kad sovietų rau

donarmiečiai bėga iš šiaur
rytinio Salia fronto dėl ne
pakenčiamo šalčio, kur e- 
są net 54 laipsniai žemiau 
zero. Sužeistieji kareiviai 
kaip bematant sušąlą mir
tinai. 40,000 raudonarmie
čių traukiasi į Rusijos ba
zes.

I Šiaurinėje Ladoga ežero 
dalyje, kur rusai buvo be-

Londonas, sausio 18, — 
Britų vyriausybė praneša,; 
kad trys povandeniniai lai
vai buvo slapta pasiųsti į 
Helgolandą, Vokietijos lai
vyno bazę, ir visi trys bu-! 
vo nuskandinti. Su jais žu- ***“' .. - ‘" i
vo 130 jaunų Anglijos jų-; Katalikų tikybą , IUda 
reivių. t mes girdime musų bolsevi- ... J
________________________ ■_______________________________________________ C10J6.

Roma, Italija, sausio 18, 
— Italijos vado, Mussolini 

Užimtoje į sūnus, Romano, 11 metų, 
► mėnesį ir duktė 10 metų priėmė 

i bus sudaryti vieši parengi- pirmą Komuniją ir Sutvir- 
mai išjuokti kunigus ir tinimo Sakramentą. Pats;

Komunistų Vadas Teisiamas 
Kriminaliame Teisme 1

Tėvų Marijonų Brolijos 
leidžiamas savaitraštis 
“Laivas” pakeitė savo for
matą ir popierą. Formatas 
tai pagal skonį, bet popiera 
tai tikrai patenkins skaity
tojus.

New York, sausio 18 — 
Vakar Federaliame teisme 
prasidėjo Earl Browder’io 
byla. Jis teisiamas už iš
gavimą Jung. Valstybių 
pasų fiktyviais vardais. 
Browderio advokatas pri-

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 

DARBININKO 
Laivakorčių
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Philadelphia, Pa. Sausio 
18, — Generolas Hugh

Suomiai Sušaudė Bolševikų J“p
KdrciVIUS didatų į Jungtinių Ameri-

k-----------kos valstybių prezidento
Copenhagen, sausio 18,— vietą ir Rooseveltas bus iš-

(Penkiosdešimts bolševikų rinktas trečiam terminui. 
! Rusijos kareivių mėgino Ohio valstybės demokra- 
nusileisti iš orlaivių į Šuo- tai pareiškė, kad jie nusi- 
mijos kraštą. Jiems iššo- statę už Roosevelto išrin- . v. ...

]kus iš orlaivių ir parašu- kimą; Floridos senatorius 8Uol^iai juos su-
i tais besileidžiant. Suomiai Pepper pasakė, kad jo val- 
| juos visus sušaudė. stybė stoja už Rooseveltą. į

Komisarai Varo Kareivius I Kar^
I
I 

• I

laikė ir stumia atgal. Suo
miai baigia rusus apsupti 

1 Kitelae apylinkėje.
Associated Press žinio

mis, baisūs šalčiai verčia 
rusus išsižadėti vilties 

i-i lino komunizmą. Komisą- kautis per Salią į Rova-
1 • . • v . • v niemį, kaip kad jie jau nuo

pat pradžios karo norėjo 
perkirsti Suomiją ir pa
siekti Bothnia įlanką. Ru- 

užkomun’fzmį,lsams susidarė sunkumų 
---- . taip pat pristatyti karo 

’ medžiagos. Patys rusai ne- 
už ka- iš karo fronto. Sužeistieji Y1*11! ^^a ^ron^°’ 5et sa- 
Kada kareiviai, atvežti iš mūšio visu®se frontuose

yra uždaryti, ir esą labai mažai prvumo.
Į Tačiau, prideda, kad jie 
i nušovę vienuoliką suomių 
Į orlaivių.

Tokios kareivių dvasios' čvp(i::a hraežaž Akakė 
kulkosvai- ^ar Pasau^s nėra matęs.) Plepiai Al 5aKG

Laplandas, Suomija, sau
sio 18, — Sovietų Rusijos rai stovi su šautuvais už 
komisarai prievarta varė kareivių nugarų ir juos va- 
400 kareivių pulti suomius ro į mūšio laukus. Kad vi- 
prie Sala miesto, šaltis bu- soje Rusijoje žmonės ne-; 
vo toks didelis, kad karei- nori karo i 
viai ėjo pirmyn rankas su- aišku iš to, kad valdžia jo-, 
sikišę į rankoves. Patys kių tikrų žinių nepaduoda 
komisarai pasiliko 
riuomenės pulko. 
Rusijos kareiviai prisiar- fronto, 
tino netoli Suomijos ka- jiems nevalia net su savo 
riuomenės, jie mėgino šau- giminėms pasimatyti: ne- 

idyti į suomius, bet sušąlu- valia apie karą kalbėti, 
šiomis rankomis negalėjo 
šautuvų išlaikyti. Suomi-1 
jos kareiviai L_______
džiais sunaikino visą so-

i vietų kareivių pulką. Ko- !sP,ld^ Stalino norą Gal
▼ vai uau iq 1VU* 1 . * I vormuiii nTTaaia niitn I

Jei Prancūzija ko.; m>sarai pabėgo.

Prancūzijos Valdžia Išvaro 
Komunistus

Paryžius, sausio 18, — 
Prancūzijos valdžia balsa
vimu nusprendė pašalinti 
iš valdžios vietų komunis
tus. Vyriausybė pareiškė, 
kad komunistai yra tėvy-

v •

pažino kaltu panaudojime 
suklastuoto paso, pašauk
tas liudyti prieš Browderį. 
Dozenberg yra vienas iš

n£aY^t°S-_Or^a" n®s išdavikai, tarnaują Ru
sijai”. < 
voja prieš Hitlerį, lygiai 
taip pat turi kovoti prieš 
Staliną, kuris veda impe
rialistinį karą”, <___ _  __
džios ministras Vignan-' 
cour. Prancūzija yra pasi
ryžus nutraukti diplomati
nius santykius su Rusi ja.

Komisarai varo kareivius Sovietų Rusijai

Stockholm, Švedija, sau-kareivių dvasia būtų kito
kia, jei kovotų už žmonių šio 18, — Sovietų Rusija 
laisvę, už darbininkų gyve- pareikalavo, kad Švedija ir 
nimo pagerinimą. P " 
jiems įsakyta bombarduo
ti nekaltus gyventojus, 
darbininkus žmones, mo
teris ir vaikus. Patys ka
reiviai pamatė, kad kitų 
šalių žmonės daug geriau 
gyvena, kaip bolševikai 
Rusijos “demokratijoje”.

nizatorių. Taigi kaip ma
tome visos komunistų par- 

pažinęs, kad raudonųjų va- tijos galvos atsidūrė Fede- 
das naudojęs ir išgavęs pa-' ralės valdžios kriminalia- 
sus kitų vardais, bet esą jis me teisme, 
neturėtų būti kaltinamas,! 
nes jis užimąs komunistų 
partijoj vado vietą, ir va-j 
žinėjant Europoje šiais 
laikais esą pavojinga.

Valdžios prokuroras kal
tina Browderį, kad jis iš- Sužinota ištikrų šaltinių,! 
gavo J. V. pasus vardais kad Vokietijos naciai areš- 
George Morris ir Albert tavo sekančius lenkų kuni- 
Henry Richarde ir kartą gus, Tešen, Silesijoje: Pre- 
pasiskolinęs Nicholas Do- latą Leopoldą Bilko; kuni- 
zenberg vardą. Pastarasis gus: Joseph Kwiczala; 
taip pat buvo teisiamas už Francis Kaluza; K. Piroga, 
panaudojimą paso kito Henry Olszak, Stanislaw 
vardu. Kukla, Marian Gazek, Jo-___ ________ _____ ,,__ __________ , r__ .... — ___ ~__ r ...... *_____

Dozenberg, kuris yra bu- sefh Olszak, Leon Horans- rie buvo nuteisti už veiki- atėjimus Suomijos mū-, kilocycles ir klausytis lietuviškos programos iš WC0P 
vęs sovietų Rusijos slap- ki, K. Galuszka, Karol mą su komunistais karo šiuose. Bolševikų kareiviai stoties, Boston. Mass. Lai darbininkų balsas pasiekia 
tas šnipas, kada jis prisi- Franck ir Jan Taska. metu. visai nenori kovoti už Sta- jūsų namus!

Naciai Areštavo Lenkijos 
Kunigus Silesi joje

Londonas, sausio 18, —

Per dvidešimtį metų bu- 
š vo skelbiama, kad jei Ru

sija eitų į karą, tai būtų jos 
sako vai- kareivi4 toks pasiryžimas į1, 

kovoti už komunizmą, kad 
pasaulis negalėtų atsiste
bėti. Komunistai tvirtinda
vo, kad armija kovos už 

kuri ^>bž“Lenkijadalį, 
į ir dabar naikina Suomijos 
kraštą.

Bet Norvegija neduotų jokios 
pagalbos Suomijai. Švedi
ja atsakė, kad jie esą nu
sistatę ginti savo nepri
klausomybę, ir pareikalavo 
bolševikų Rusijos paaiš
kinti, kodėl buvo bombar
duotas iš orlaivių Švedijos 
kraštas.

•V A.*-..•*. ..-.A V v..

Franco Išlaisvino Kalinius

Madridas, Ispanija, sau
sio 18, — Ispanijos tautos 
vadas, Franco, išlaisvino iš 
kalėjimo 5000 kalinių, ku-

! laisvinimą, ir kovos, kaip 
galinga vienata, visi karei
viai bus generolais ir gene
rolai kareiviais. Bet Rusi
jai pradėjus karą prieš 
Suomiją visai kitaip vyks
ta. Daugiau kaip šimtas! šeštadienį, sausio 20 d., 2 vai. po pietų Darbinin- 
sovietų armijos generolų kų Radio programą išpildys So. Bostono Lietuvių Pa
jau pašaukta į Maskvą, rapijos Radio Grupė, muzikui Rapolui Juškai vado- 
“likvidavimui”, už pralai- vaujant. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120

Į « •• •• . 1 « . . . ... . - - • .V

Darbininkų Radio Programa
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ĮVAIRIOS žinios
DŽBBININKAM

MfeKuapaaljllDartMi-! lotai Bengės! PtakeM 
ku CiMikac r*—m—

VOKIETIJA DRAUDŽIA KTIR 
. TI BAŽNYČIOS PADĖTĮ 

LENKIJOJE

t Nėw Yerk, sausio 18 — 
> čia sustreikavo anglių 

■ pardavėjų įstaigų darbi- 
-ninkai vežikai. Pardavėjai 
• uždarė savo įstaigas. Da
bar kada siaučia baisūs 
šalčiai, tai šis streikas su
daro rimtą gyventojams

I I IX VHmIaiicLCUKcS LalSKoS IS "IlOiaUS

“...Lietuviai su mumis, t. 
y. su inteligentija elgiasi 
džentelmeniškai, bet su 
lenkų visuomenės drumž- 
lėmis — guminių lazdų pa
dedami. Pasibiaurėtini tie 
rėksniai, kurie nejaučia 
padėkos už tai, kad lietu
viai taip svetingai priėmė 
lenkus pabėgėlius. Lietu
vos kariuomenė yra graži, 
puikiai pasirėdžiusi; o po
licija blizga savo išvaizda 
ir švarumu; raudoni, auga
loti, gražios sudėties vy
rai; matyt, gerai valgydi
nami; net malonu pažvelg
ti; elgesyje su poniomis jie
žavintys. Labai gailiuos, į 
kad nemoku lietuvių kai-Į 
bos; tai tik tėra viena, kas 
mus skiria...”

| nuo pat ryto darbininkas besi- 
; skubindamas į darbą tuo jaus 
; griebiasi laikraščio ir peržiūri 
į jį kartais net ir stulpą pabu- 
įčiuodamas; ofisų tarnautojai 
i ko nesuspėja padaryti važiuoda
mi traukiniais bei gatvekariais, 

t tai ofise dabaigia peržiūrėti die- 
> nos naujienas, kurios jo makau
lei įdomios. Šeimininkė, jeigu 

I jaunos tuoj pasuka radio pirm 
Į negu iš padžiamų išlenda, o se
nesnės skuba įpilti kavos į skil
vį ir tuoj bėga ant gatvės ar tai 
į krautuves ir ten sutikusios sa
vo kasdienines drauges tuoj vie
na kitą iškvočia, išnagrinėja ir 
pasidaro pilną vaizdą, kuriuo 
jos jau patenkintos grįžta lyg 
referato išklaususios. Taigi re
feratus apie žingeidumą, ką pa- 

: prastai išneša spauda į pasaulį 
' rašo kiekvienas ir kiekvieną sa
vo įvairiais žingeidžiais politi- 

. kaviniais bei pletkavimais. Atsi- 
j prašau už žodį ‘pletkavimas’, 
j tai ne pletkavimas, o tik politi- 
* kavimas.

Surinko J. K-pa
Ko lietuvis turėtų pageidauti 

! iš šio karo? Visu pirma, kad ka
ras pasibaigtų; kad rusų ko-J 7 

! munizmas susmuktų, bet Rusi
ja pasiliktų; kad vokiečiai daug 
nepralaimėtų; kad lenkai atsi-į 
steigtų tik lenkiški be mažumų; į 

i kad Lietuva atgautų neatgautus' 
■ Vilniaus Gardino ir Suvalkų su 
Klaipėda kraštus; kad tas Lie
tuvai pripažinimas jos žemių į- 
vyktų prie taikos stalo.

Lietuviai neturi jokios inten
cijos linkėti pralaimėjimo nei 
Rusijai, nei Suomijai, nei Vokie
tijai, nei Anglijai, nei Prancūzi
jai. Lenkai jau pralaimėjo, taigi 
jiems linkėtina atsisteigti 
mažuose rubežiuose.

♦ ♦ e

Referatas Seimeliui 
spaudą šiais metais nebus ruo
šiamas, nes nustatyta, kad re
feratai įvyksta skaitomi ir dis- 
kusuojami kiekvieną dieną ir 
kiekvieno ir kiekvienos. Štai jau

į

Vilnius — Prieš perimant 
Vilniaus universitetą gruo
džio 16 d. buvo pastebėtas 
kaikurių lenkų profesorių 
ir studentų sambrūzdis. 
Dalis studentų gabenosi į 
universitetą maisto atsar
gas ir rengėsi paskelbti 
“sėdėjimo” streiką, tačiau 
jų pačių tarpe įvykus skili
mui, jokio “streiko” neį
vyko. Iš vyriausybės pusės 
buvo pasiryžta riaušinin
kus visu griežtumu su
tramdyti. Universiteto 
perdavimas įvyko tvarkin
gai. Tik vienoje universite- 

kraštą buvo kelios gudų darbininkai norėjo be. to krosnyje buvo rasta 
organizacijos, bet vaivada streiko vesti derybas, bet bomba ir nustatyta, kad y- 
Bocianskis visas jas uždą- kompanijos uždarė savo į- ra dingusi dalis universite- 
rė. Dabar į Vilnių atkeltas 
iki tol Kaune veikęs Gudų 
Veikimo Centras Lietuvo
je. Šioje organizacijoje su
telpa visi gudai — ir pra
voslavai, ir katalikai. At
bėgusių iš Sovietų užimtų; 
sričių turi ir gudai, viso 
340, dauguma gudų inteli
gentai. Gauna iš lietuvių 
komiteto par amą, už ką 
gudai lietuviams esą labai 
dėkingi. Čia gudai turi 
nuosavą spaustuvę ir kny
gyną, išleidžia savo laik- 

j “Krynicą” (Šaltinį),;

i 
t 

naujai įsteigtos progimna
zijos direktorius kun. A pavojų. 
Stankevičius pasikalbę ji- Darbininkai - vežikai {ei
me su spauda pareiškė, kalauja, kad kompanijos 
kad per 20 metų gudai Vii- pakeltų algas, būtent, kad 
niaus mieste ir krašte ne- mokėtų $1.20 į valandą už 
turėjo jokios gudų moky- 48 valandas į dieną ir duo- 
klos. Lenkai jų vaikus ver- tų vieną pagelbininką, kad

Paryžius, sausio 18, Lai
kraštis La Croix praneša, 
kad Vatikanas atsikreipė 
į Vokietijos vyriausybę 
prašydama leidimo ištirti 
Bažnyčios padėtį Lenkijo
je. Vokietija tokio leidimo 
nedavė. Tai yra įrodymas, __ . _____
kad katalikai Lenkijoje y- \ tė lankyti lenkiškas moky- būtų sumažinta bedarbių 
ra nacių persekiojami ir ’ * — ■ - • - •............
žudomi. Vatikanas taip pat 
prašė Vokietijos vyriausy
bes priduoti vardus tų len
kų, kurie yra sugrūsti į ka
lėjimus. Tik už dviejų mė
nesių laiko Vokietija atsa
kė į tai, liepdama Vatika
nui kreiptis į tarptautinį 
Raudonojo Kryžiaus sky-i 
rfų.

I
i I

Lietuvos gu- į
I
II
I I

klas. Turtingesnieji gudai skaičius. Kompanijos mo- 
visi esą sulenkinti. Len- kūjo $1.00 į valandą, 
kams okupavus Vilniaus Unijos vadai sako, kad 

i norėjo nors

I

Vilnius
dų (baltgudžių) veikėjas, 
Gudų Veikimo Centro Lie
tuvoje pirmininkas ir gudų

Pranešimas

staigas, ir todėl šis strei- to turto. Vedama kvota, 
kas nėra vien darbininkų, Anksčiau sulaikytieji trys 
bet ir darbdavių. asistentai begabeną iš uni-

Miesto mayoras buvo pa- versiteto bibliotekos kny- 
siruošęs vykti atostogoms, gas įrodė, kad tai būta pri- 
bet turėjo pasilikti namuo- vatinės profesorių nuosa- 
se kol pasibaigs streikas.

VMmb Mainas Stasys apie

Mameriiem Įspėja 
ARjantus

Paryžius, sausio 18 — 
Maršalas Kari Gustav Ma 
nnerheim, Suomijos armi
jos vyriausias vadas, pasi-, Amerikos Lietuvių Romos Ka- raštį

telikų Naujos Anglijos Chorų pradėt, leisti prieš 20 me- kalbėjime su prancūzų lai
Sąjungos suvažiavimas įvyks 
sausio 20 dieną, 1940 m. trečią 
valandą po pietų. Šv. Petro lie
tuvių parapijos svetainėje. 492 
E. 7th St. So. Boston. Mass.

Valdyba ragina visus chorus 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
kiame suvažiavime, nes yra 
daug reikalų. Kadangi metinis 
suvažiavimas, tai bus renkama 
valdyba.

Chorai, kurie priklauso prie
Sąjungos yra sekanti:

Šv. Kazimiero Choras. Wor-
eester. Mass.. vadovystėje muz.
J. K. Žemaičio.

Aušros* Vartų Choras, So. 
tVorcester. vadovystėje muz. J. 
Čizausko.

Šv. Pranciškaus choras. Athol.
Mass., vadovystėje muz. J. Sta
čioko.

Aušros Choras, Gardner. va
dovystėje muz. J. Stačioko.

Šv. Roko choras. Brockton. 
vadovystėje muz. V. Vaičaičio.

Šv. Kazimiero choras. Provi-
denee, R. I.. vadovystėje muz.
A. Giedraičio.

Šv. Petro choras. So. Boston.
Vadovystėje muz. R. Juškos.

Šv. Cecilijos (Šv. Jurgio pa
rapijos) choras. Norwood. va
dovystėje muz. A. Šlapelio.

Nekalto Prasidėjimo choras.
Cambridge. vadovystėje muz.
M. Karbausko.

Sąjungos vaidyba:
Pirmininkas — Muz. Juozas K.

Simaitis. Worcester. Mass.
Vice-pirm. — Petras Rakaus

kas iš Norwood.
‘ Raštininkė — Teofilė Aukšti
kalnytė iš VVorcester.

Finansų Raštininkė — Ona
Jankevičiūte iš So. Boston.

Iždininkas — Juozas Varaska
iŠ So. Worcester.

Kasos Globėjai: Feliksas Kai
rys iš Providence. R. I. ir Bro
nius Dapkantas iš Gardner.

Valdyba ragina visą jaunimą
dalyvauti Naujos Anglijos Cho-j — Užbaigta ir atidaryta 1500 maišų cukraus. Vidu- 
rų šokiuose, kurie įvyks penkta- j Rekyvos elektros stotis, tiniai šis fabrikas per sezo-

tų dar Petrapilyje ir pas- kraščio “Paris - Soir” ben- 
kutiniais metais lenkų vai- dradarbiui pareiškė, kad 
džios kelis kartus uždari- suomiai yra nusiteikę vis- 
nėtą ir konfiskuotą. Prie ką sunaikinti pirm negu 
Gudų Mokslo Draugijos y- priešas jų kraštą užims, 
ra jų muziejus ir bibliote- Mannerheim sako, kad da-
ka, kuri leidžia neperiodi- bar vienas suomis kariau-; 
nius spaudinius. Dar yra ja prieš 50 rusų. Tai esą 
gudų religinio turinio kny-. labai sunku tokią jėgą at- 
gų leidykla. Savo bažny- laikyti. Būtinai reikalinga 
čios Vilniaus gudai neturi, kitų pagalba. Alijantai, jei- 
per 18 metų buvę priimti gu jie nori pagelbėti Suo- 
Vilniaus lietuvių įnamiais mijai, tai tą pagalbą turi 
į Šv. Mikalojaus bažnyčią, duoti tuojau, nes paskui 
kurią ir lietuviai vieną te- gali būti pervėlu. 
turėjo. Dabar gudai nori,! -------------
kad ateityje jiems būtų Spalių 31 d.’ Vilniaus 
mokyklos atskirtos nuo krašte baigti keisti lenkų! 
lenkų. j zlotai.

vybės. Ateityje be leidimo 
iš universiteto išnešti bet 
kokį turtą uždrausta.
— Pas Vyriausybės Įga

liotinį įvyko vietinių lietu
vių ir lenkų (krajoveų) 

. vadų pasitarimas, rodąs, 
kad senieji Vilniaus kraš- 

į to ir miesto lenkai yra pa
siryžę atsikratyti atėjūnų, 

I ne vilniškių lenkų, vadova
vimo ir ieškoti glaudesnio 
bendradarbiavimo su lie- 

s tuvių visuomene. Sąryšyj 
su Vilniaus lenkų taikymu- 
si prie naujos padėties, 
keičiasi ir Kauno lenkų 
taktika: Kauno lenkų laik
raštyje “Dzien Polski” įvy
ko redaktorių permainos.

■

Į

Stalinas Ituęsliknduo- 
ja" Vadus

t

I
Naujasis Vilniaus bur- į 

mistras (majoras) Kons
tantinas Stasys yra gimęs 
1880 m. rugsėjo 16 d. Vese- 
liškių vienkiemyje, Rokiš
kio apskr. gimnaziją pra
dėjęs eiti Mintaujoj, iš ku
rios dėl atsisakymo rusiš
kai melstis su kitais lietu-į____ ________________
viais moksleiviais pašalin-: riama stambi pozicija mie
tas ir gimnaziją baigė Sa-, sto istorinėms senienoms 
maroj, paskiau įstojo įį konservuoti, o tokių senie- 
Dorpato universitetą jį nų, liudijančių Lietuvos 
baigė 1908 m. diplomuoto istoriją, Vilniuje yra nepa- 
provizoriaus laipsniu. Iki j prastai daug. Lenkai pada- 
didž. karo dirbo Lietuvoje | rg vieną gerą darbą, už ką 
vaistinėse, karui prasidė- į lietuviai jiems teikia pri- 
jus išvyko į Rusiją, iš kur pažinimą, tai atkasė ir su
grįžo 1918 m. į Vilnių ir čia stiprino aukštosios pilies 
tebegyvena neišvykdamas.; Gedimino kalne pamatų 
1922 m. lenkams ištrėmus iį, taip pat restauravo,

ViNaus Isterinės Seniems

Sudarant Vilniaus mies
to 1940 metų sąmatą ski-

Amerika Kjesi Duoti 
Suomijai Paskalį

RUSIJA NAIKINA SUOMIJOS 
GYVENTOJUS

|
iHelsinki, sausio 18, —So

vietų Rusijos lakūnai iš 
lėktuvų bombarduoja Suo
mijos kaimus ir miestelius. 
Mažas Ekeno miestelis liko 
beveik visai sunaikintas. 
Daugiau kaip 400 žmonių 
gyvenimo namų sugriauta 
ir sudeginta. Apie 80 sovie-i 
tų Rusijos bombnešių 
bombardavo vakar Suolni- 
jos gyventojus. Daug žmo
nių nužudyta ir sunkiai su
žeista.

Mfijus Sudafclii Pamer
kė ItalĮi

Lietuves Problema Su 
MMiiKariak

— Vilniaus krašte užre
gistruotas 73,371 ne Lietu
vos pilietis.

dienio vakare, sausio 19. Par- 
ker House Roof. Boston. Mass. 
Gera proga lietuvių jaunimui su
sipažinti. nes žada daug choris
tų dalyvauti šokiuose. Worces- 
ter. So. Worcester. Norwood. ir 
Gardner rengiasi važiuoti auto
busais. Taipgi ir iš kitų miestų 
jaunimas žada atvažuoti.

T. Aukštikalnis, Rast.

Washington, sausio 18,— 
Prezidentas Rooseveltas 
pasiūlė Jungtinių Ameri
kos valstybių Kongresui 
apsvarstyti manomąją pa
skolą Suomijai. Jis pareiš
kė, kad tas Amerikos ncį- 
veltų į Europos ginčus. Ta
čiau, Kongreso atstovai 
apsvarstė, kad tai yra pa
vojingas žingsnis ir kad 
tas galėtų sukelti didelį 
Europos tautų pasiprieši
nimą. Galutinai dalykas 
paliktas ilgesniam apsvar
stymui. Prieš tokią pasko
lą Suomijai, žinoma, pro
testą pareikštų sovietų 
Rusija ir Vokietija.

Laik. Lietuvių Komiteto 
pirmininką Mykolą Biržiš
ką į Kauną, K. Stasys buvo 
išrinktas to komiteto pir
mininku ir pradėjo moky
tojauti Vytauto Didž. gim
nazijoje. 1927 m. vėl išrin
ktas Laik. Liet. Komiteto 
[urmininku ir tas pareigas 
eidamas kelis kartus važi
nėjo į tautinius mažumų 
kongresus, atstovaudamas 
Vilniaus lietuvių reikalus. 
Kaip senas lietuvių veikė
jas Stašys visą laiką buvo 
labai lenkų sekamas, o 
1937 m. padarius pas jį pa
kartotinas kratas, buvo 
penkiems mėnesiams pa
sodintas į Lukiškių kalėji
mą ir tuo metu jam buvo 
iškelta didelė politinė byla 
už lietuvišką veikimą. Pra
sidėjus lenkų vokiečių ka
rui Stašys bepasiliko sto
vėti Vilniaus lietuvių prie
šakyje taip pat nepasitrau
kė iš Vilniaus rugsėjo 18 d. 
rusams miestą užimant, 
nors netrukus buvo suim
tas ir išvežtas.

K. Stašio paskyrimu sos
tinės burmistru patenkin
tos visos lietuvių srovės ir; 
mažumos. Apie savo nusis
tatymą p. Stašys pareiškė: 
“Visada buvau ir esu tik 
lietuvis. Savo veikloje vi
sada stengiausi jungti vi
sus lietuvius, kas man 
praktikoje netrukdė pripa
žinti, kad reikalingos yra 
įvairios politinės srovės ir 
reikia su jomis bendradar
biauti. Politinių srovių ir 
idėjų veikimas yra reika
lingas, nes tai liudija tau
tos gyvumą”.

pasiremdami istoriniais 
dokumentais, patį pilies 
bokštą, be to buvo atkasę 
žymią dalį žemosios pilies 
pamatų Katedros aikštėje, 
kuriuos nufotografavę ir 
padarę braižinius paskui 
vėl užvertė. Dar buvo likęs 
neužverstas pamatų gaba
las viename aikštės gale 
tarp katedros ir vyskupų 
rūmų, bet ir tas užpilamas 
besiruošiant grįsti aikštę. 
Vėliau planuojama pradėti 
didelius senojo Vilniaus 
tyrimo darbus, būtent iš
tirti Gedimino laikų Vil
niaus pilių tvirtovių siste
mą, ištirti ir atnaujinti po
žeminius tunelius, kurių, 
kiek žinoma, Vilniuje yra 
kelios šakos ir dvi jų an
gos — viena Bokšto gat
vėje, kita pilies kalne yra 
žinomos. Greičiausioje a- 
teityje žadama pradėti Ka
tedros požemiuose ieškoti 
Vytauto kaulų, kurie, kaip 
ir patys lenkų archeologai

Kaunas —Lietuvos skau
tai per spalių ir lapkričio 
mėnesius surinko Vilniaus 
moksleiviams už 7891 It. 
90 ct. mokslo vadovėlių ir 
priemonių, be to nemažas 
skaičius paaukojo vilniš
kiams savo asmeniškus 
knygynėlius ir knygų rin
kinius.

Copenhagen, sausio 18,— 
Rusijos caras Stalinas įtū
žęs dėl nepasisekimų Suo
mijoje likviduoja partijos 

, vadus. Pranešama, kad pir- 
' mutinis užsitraukė Stalino 
' bausmę A. Zadanovas, 

‘Pravdos’ redaktorius, ku
ris pataręs Stalinui pulti 
Suomiją, nes tai būsią vi
sai lengva ją užgrobti. Kiti 
likviduoti esą kariuomenės 
vadai, generolas Meretzov 
ir Dereviansky, sovietų at

stovas Suomijai. Genero
las Stern, kuriam vėliau 
buvo pavesta kovoti Suo
mijoje, pašalintas iš parei- 

: gos ir jo likimas nežino
mas. Vakar iš Maskvos a- 
tėjo žinia pranešanti, kad 
Stalinas likvidavo oficialų 
sovietų Rusijos oro prane
šėją, kad jis nepranešęs, 
jog būsią dideli šalčiai 
Suomijoje. Iš orlaivių vy
riausybės pašalinta 48 as
menis. M. Kaganovič, išti
kimiausias Stalino drau
gas, pašalintas iš orlaivių 
industrijos komisaro vie
tos. Komunizmas tiek yra 
supuvęs, kad tie, kurie jį 
tvėrė ir platino šiandieną 
sušaudomi. Jokia valstybė 
neturėjo tiek išdavikų, 
kiek bolševikų Rusija.

Brussds, Belgija, sausio 
; 18, — Belgijos socialistų 
i sąjunga pasiuntė pasmer- 
‘ kimą Rusijos komunis- 
’ tams. Laiške sakoma: “Ru
sija yra mirus; senovės ca
rų Rusija prisikėlė. Kova 
už darbininkų gerovę pa-: 
laidota. Už Suomijos ka
syklas, kurias imperialis- j 
tinė Rusija nori užgrobti, 
Stalinas pardavė darbinin-1 
kus žmones. Socializmas 
savęs išplatinimui nereika-. 
lauja bombų ir kulkosvai-| 
džių. Tarp Markso socializ
mo ir Stalinizmo nėra nie- Į 
ko bendro”. i

iIC aunas — Pavenčio cuk
raus fabrike kasdien dirba 
1200 — 1300 darbininkų 
trimis pamainomis po 400

Kaunas, sausio 16 d. Lie
tuvoje vėl grįžo šalčių ban
ga. Temperatūra siekia — 
34.5 laipsnius Farenheito, ir per dieną pagamina po

i

!

i

Vilnius — Jau atidarytas 
tiesioginis autobusų susi
siekimas tarp Ukmergės ir 
Vilniaus. Autobusai iš Vil
niaus į Ukmergę ir atgal 
eina per Širvintus ir Mai- 
šiogalą.

pareiškė tebėra niekur ne
išgabenti, tik dar nėra su
rasti.

l Naujos Anglijos Lietuvių

Vasario 22 d. š. m., (Jurgio Washingtono gimta
dieny j), Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis į- 
vyks Šv. Petro liet, parapijos salėje, W. 5th St., So. 
Boston, Mass.

Iškilmingos Seimelio pamaldos 9 vai. ryte.
Atidarymas Seimelio sesijų 10:15 vai. ryte. (Tuo- 

jaus po pamaldų).
Seks sveikinimai.
Seimelyj bus skaitomi du referatai: — Apie Blai

vybę ir Vilniaus reikalais.
Bus ir kitų svarstymų.
Visos katalikiškos idėjinės ir pašalpinės bei baž

nytinės draugijos ir kuopos prašomos išrinkti kuodau- 
giausiai atstovų iš visos Naujos Anglijos kolonijų į 
Katalikų Seimelį, kuris įvyks, kaip minėta vasario 22. 
Seimelis bus vienas iš įdomiausių. Bus svarstomi 
viausi mūsų veiklos klausimai.

Visus nuoširdžiai kviečia:—
Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas 

Antanas Zaveckas, Pirmininkas 
Benediktas Jakutis, Sekretorius,

Vilnius — Čia įvykusia
me Liet. Rašytojų Draugi
jos suvažiavime buvo iš
rinkta nauja valdyba iš 
pirm. prof. Krėvės Micke
vičiaus, vice - pirm. Liūdo 
Giros, sekretoriaus Petro 
Cvirkos, iždininko prof. 
Putino Mykolaičio ir turto 

narys;soms parapijoms ir tiky- globėjo prof. Balio Sruo
gos-

(Netoli Šiaulių). ną pagamina apie 15 mili
— Steigiama įstaiga ry-. jo kilogramų cukraus, 

šiams su Amerikos lietu-; -------------
viais palaikyti ir stiprinti.! Karo Mukesniu! V«Mefl|«Je

Vilnius — Vilniaus mies- ‘ Berlynas, sausio 18, —vimius—viimaus mies-j oenynas, sausio lo, —i 
to burmistro padėjėju pas- ‘ Hitlerio vyriausybė užde-- - - - Ikirtas buv. Šiaulių apskr. j jo sunkius mokesčius vi-
viršininkas seimo 
Alfonsas Pimpė. ‘binėms įstaigoms.

t 
I
I

i

Kaunas — Miškų depar
tamentas padarė sutartį su 
forma Northern Forest 
Company Ltd. skyrium 
Rygoje, kuriai parduoda 
100,000 erdmeterių eglinių 
popiermalkių po 22 litus už 
erdm., viso už 2,200,000 Lt.

gy-
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lenkų Avantūros Nesibaigia Ir

nes jai labiau rūpi gera 
valstybės valdžia, negu jos 
forma, ji apkaltinama, nes 
ji yra žmonių teisių gynė
ja ir valdžios piktanaudo- 
jimo pasmerkėja. * Jai ne
svarbu kokia yra valdžia, 
bet svarbu, kad ta valdžia 
nepaneigtų žmonių įgimtų 
teisių, neuždėtų jiems ne-j 
teisingų ir apsunkinančių j 
įstatymų.

Bažnyčia yra žmonių tei
sių gynėja. Visi apkaltini
mai, kad ji griauna vals
tybės’tvarką yra neteisin
gi. Pijus XD sako: “Prieš 
tokius įtarimus su apašta
lišku nuoširdumu skelbia
me, be to, ko yra mokęs

palaiminto atminimo Mū
sų Pirm lakūnas savo enci
klikoje Quas Primas, 1925 
m. gruodžio 11 d. apie Kri
staus Karaliaus valdžią ir 
Jo Bažnyčią, kad tolygūs 
tikslai yra visai svetimi 
Bažnyčiai, kuri tiesia į pa
saulį savo motiniškas ran- 

įkas ne tam, kad jam vieš- 
j patautų, bet tam, kad jam 
tarnautų. Ji nesistengia 
brautis į kitų teisėtų val
džių sritis, kad užimtų jų 
vietą; priešingai, ji teikia 
joms pagalbą, sekdama pa
vyzdžiu ir perimta dvasios 
savo Dieviškojo Įsteigėjo, 
kuris “perėjo gerą daryda- 

; mas”.

Bažnyaos Uždavinys

Naujos lenkų pastangos sukelti Vilniuje maištą ir 
padaryti politišką perversmą savo naudai smarkiai 
erzina papraščiausią padorumo ir žmoniškumo jaus
mą. Tegu lenkų santykiai su lietuviais per ilgą laiką 1 
buvo įtempti, bet nelaimei juos ištikus, lietuviai jiems 
parodė daug džentelmoniškumo ir svetingumo. Ir štai 
už tą viską — vien intrygos ir klastingas sąmokslas. 
Tai be galo neskanu. Tačiau netenka dėl to stebėtis. 
Kas gerai lenkus pažįsta, tas vargu ką kilnesnio iš jų 
besitiki.

Bet sakysite: gavę tokią baisią pamoką, lenkai 
nors kartą turėtų pajusti, kad jiems karūna nuo gal
vos nukrito. Taigi kad ne. Čia ateina į mintį, ką vienas 
žymus lietuvių veikėjas, dabar Vilniuj gyvenąs, apie 
lenkus pasakė: “Kada susitiko nerimtas, paviršutiniš
kas, viską (apart fanaberijos) prakišęs lenkas — su 
rimtu, inteligentišku ir pastoviu lietuviu — tai pirma
sis “haniebnie” (negarbingai) supliuško. Tiesa ir tai, 
kad tos rūšies, tokiose apystovose susidūrimas tai be
ne pirmas istorijoje. Ligšiol vis mes buvome apačioj. 
Dabar kitaip”.

Taip, dabar mes viršuj. Kaip ilgai — nieks nesi
ims pranašaut, nes šiais laikais istorija keičia tokius 
netikėtus šposus, apie kokius nė filosofams nesisapna- 
vo. Bet viens dalykas yra tikras: kad lenkai norės atsi
griebti, jei ne kieno kito, tai mūs lėšomis — kitais žo
džiais, kai tik turės kiek galimybės bei pajėgos, kėsin
sis vėl Vilnių pasigriebti. Tai savaime aišku. Dabar tik 
turi fanaberiją, o jau kelia maištą, tai kas bus, kai prie 
fanaberijos įsigyk kiek militarinės pajėgos? Kelti 
triukšmą bei daryti avantūrą lenkai specialistai. Nuo 
to jie niekad neatpras, nes tai įgimtas jų ypatumas. 
Nieko nebeturėdami, jau jie svajoja apie didesnę Len
kiją, ne kaip kad ji buvo prieš karą su vokiečiais.

Savaime suprantama, kad tas lenkų troškimas ne
bus patenkintas. Net anglai ir prancūzai nebenorės a- 
teity turėti kitus panašius perus pasauliniam karui 
veistis, t. y. tokią Lenkiją, į kurią būtų sukimšta tiek 
daug ne lenkiškų tautų. Tad lenkų sapnai apie paveldi
mą baltgudžių, ukrainiečių ir lietuvių pasiliks tik sap
nais. Jie turės pasitenkinti vien lenkišku elementu. 
Ukrainiečiai ir baltgudžiai sieks nepriklausomybės. 
Jei sovietai susmuks, tai iškils naujos ukrainų ir gudų 
valstybės. Tada lietuviai neturės betarpiškų su lenkais 
sienų ir bus saugūs nuo jų pasikėsinimų. K.
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Bažnyčia Ir Valstybė

“Visagalis Dievas”, sako 
’opižeius Leonas XIII, sa

vo enciklikoje “Apie Krik
ščionišką Valstybių Tvar
ką”, “paskyrė dvejopą vai- j 
džią rūpintis žmonijos ge-l 
rovė, vieną žemiškais rei
kalais užsiimti, kitą dva
siniais”. Bažnyčia yra to
bula antgamtinė draugija. 
Jos tikslas yra rūpintis 
žmonių sielos išganymu ir 
vesti juos į amžinąją lai
mę. Valstybės gi tikslas y- 
ra rūpintis žmonių žemiš-

• v

Popiežius Pijus XH, savo pagalbą, lygiai kaip ir Baž- 
enciklikoje Summi Ponti- Į nyčios veikla tam mokslui 
ficatus, sako: “Kristaus platinti, žmonėms mokyti 
mokslas, vienintelis, kuris ir jiems Evangelijos dės- 
duoda žmogui tvirtą tikė- į niais tvarkyti, visa tai kar- 
jimo pagrindą, kuris suge- į tais sukelia priešų įtarimų, 
ba jam atverti platesnį a- kad Bažnyčia griaunanti 
kiratį ir jo širdį pakelti : pasaulinės valdžios pagrin- 
prie Dievo, kuris didelia-1 dus ir savinantis sau jos 
me varge teikia galingą I teises”.

Neteisingi ApnaiTiniindi

I dŽmonijos Reikalai. . . . . .
Tiesa,' ne Bažnyčios y^a 

tiesioginis •. uždavinys rū
pintis žemiškais reikalais, 
bet ji ir tuose neapsilei-; 
džia. Pijus XI, enciklikoje 
“Apie Bedievišką Komu 
nizmą”, sako: “Ji neatme 
ta saikingo rūpinimosi lai
kinėmis gerybėmis dėl am
žinųjų gerybių. Jei ji ir pa-! 
lenkia pirmąsias antro
sioms, sekdama savo Die
viškojo Įsteigėjo žodžiais: 
Pirmiausia ieškokite Dievo 
karalystės ir Jo teisybės, o 
visa kita bus jums duota, 
jai vis dėl to negalima pri
kišti nesirūpinant žmogiš
kais dalykais ir tramdanti 
kultūrinį ir medžiaginį 
progresą; priešingai, ji 
juos remia bei skatina pro
tingiausiu bei vaisingiau-j 
siu būdu. Visai teisingai 
žymūs valstybės vyrai ga-, —- —
Įėjo sakyti, kad, išstudija- Ja turėjo apie 20 skaityklų 
vę įvairias socialines siste- apie 20 vaikų darželių, 
mas, jie niekur nerado tiek Viso dr-ja turėjo apie 50, 
išminties, kiek tuose prin- 0^ nuosavų knygų. Ji bu- 
cipuose, kurie yra išdėsty-j™ 
ti Popiežių enciklikose. Di- į 
dėlė Bažnyčios mokslo so
cialinė vertė yra pripažįs
tama ir nekatalikų, net ne
krikščionių kraštuose”.

Dažniausiai Bažnyčia y- 
ra įtariama būk ji trukdo 
valstybės pažangą. Bet Pi 
jus XII sako: “Bažnyčia 
tiek tautų sukultūrinusi, 
niekada nėra stačiusi kliu- kęs nors vienas 
čių kultūrinei jų pažangai; miero draugijos veikėjas, 
priešingai, ji su motinišku kurs nebūtų buvęs trau- 
pasididžiavimu džiaugiasi i kiamas teisman. Sėdėjo 
jos klestėjimu. Jos veiki-j kalėjime arba buvo baus- 
mo tikslas yra nuostabiai i tos visos tos draugijos vai- 
išreikštas Angelų giedoju
sių prie Įsikūnijusio žo
džio prakartėlės: Garbė; 
Dievui aukštybėse ir ra-į 
mybė žemėje geros valios j 
žmonėms. Tą ramybę, ku- Į 
rios pasaulis negali duoti, • 
pats Dieviškasis Atpirkė
jas lyg šventą Savo veld- 
mę, yra suteikęs savo mo
kytiniams: Aš jums palie
ku ramybę, Savo ramybę 
jums duodu. Ir pagal tą 
kilnų Kristaus mokslą, ku- j 
rį Jis pats yra suglaudęs į 
dvigubu Dievo ir artimo 
meilės įsakymu, milijonai 
sielų rado ramybę, randa 
ją šiandieną ir visados 
ras”.

Taigi klaidinga yra saky
ti, kad Bažnyčia trukdo pa
žangą, nes kas jei ne Baž
nyčia pirmiausia rūpinasi 
įsteigti mokslo įstaigas ir 
jas palaikyti ? Klaidinga 
taip pat sakyti, kad Bažny
čia ardo valstybės tvarką, duoti Bažnyčiai pilną lais- Tarp valstybės ir Bažny- 
nes ji yra taikos ir ramy- • Vę mokyklose dėstyti tiky- čios negali būti tikrų nesu- 
bės skelbėja. Pijus XI, en- bos dalykus, kad užaugę tarimų ir priešingumų, nes 
ciklikoje: “Apie Bedieviš- piliečiai būtų ištikimi Die- “visa valdžia paeina iš Die- 
ką Komunizmą”, sako: — vui ir tėvynei. ivo”. O jei yra nesutarimų,
“Dar tik prieš mėnesį vie- Pijus XII sako: “Taigi tai vien dėl to, kad valsty- 
nas žymus valstybės vyras kilniausią darbą atlieka bė nori pavergti Bažnyčią 
nekatalikas, iš Tolimųjų valstybė tautų gyvenime, ir pasisavinti ne tik žemiš- 
Rytų, nepabijojo pasakyti, prižiūrėdama, padedama ir ką, bet ir dvasinę valdžią, 
kad Bažnyčia su savo tai- tvarkydama atskirų žmo- Pijus XII sako: “Valstybės 
kos ir Krikščioniškojo nįų veikimą ir juos nu- valdžia paneigia Dievo au- 

I broliškumo mokslu atneša kreipdama į visuomenės toritetą ir Jo įstatymų ga- 
labai brangų įnašą taikai gerovę. Tačiau toji gerovė lią. Su visu nuoseklumu ji 
tarp tautų palaikyti bei yra pasiekiama tik doriniu savinasi 
stiprinti. Net patys komu- žmogaus auklėjimu ir jos valdžią, 

j nistai, jei dar jie nėra vi- dvasios jėgų tobulinimu, vien Dievui;
(>--------------------------- J _ > _ _

griežtumu nurodė žmonių išdėstoma Bažnyčios mok 
giminei naujus ^-iš
spręsti gyvenimo klausi
mus”.

Stambiausia Lietuviu Draugija VUniuje

v •

kąja gerove. Bažnyčia pri
pažįsta valstybei visa, kas 
jai priklauso ir sudaro su 
ja sugyvenimo santykius, 

Į bet reikalauja, kad ji nesi- 
: kištų į Bažnyčios tvarką 
bei dvasinius reikalus. 
Bažnyčia prisitaiko prie 
visų valdžių ir jas gerbia, 

į bet joms pasipriešina, ka
da jos nori pavergti Baž- 

■ nyčios dievišką valdžią, ar
ba neleidžia žmonėms ati
duoti Dievui, kas Dievui 
priklauso.

,V ii n i ufc -įr-| 'Vienai. stam
biausių įr'ž^miausių •lietu
viškų organizacijų Vilniuj 
yra Šv. Kazimiero draugi
ja, įsteigta 1922 metais. 
Draugijos steigėjai buvo 
kunigai a. a. Kraujelis, a. 
a. Skruodis, N. Raštutis, 
V. Zajančkauskas ir V. 
Taškūnas, dabar t i n i s 
draugijos pirmininkas. Bet 
kol lenkų administracija 
patvirtino draugijos įsta
tus, reikėjo dar 4 metus 
laukti. Draugija buvo užsi
brėžusi tikslą: auklėti ir 
šviesti lietuvių jaunuome
nę. Ji ruošė kursus, vaka
rėlius, akademijas, kultū
rines pramogas. Turėjo 
467 skyrius visame Vil
niaus krašte ir apie 20,000 
narių. Kiekvienas skyrius 
turėjo knygynėlį, be to dr-

Bažnyčios Teisės

• * 1 } * į * •kų darželių švedė jos, pats 
pirmininkas kun. Taškū- 
nas turėjo net 7 bylas. 
Draugiją ir jos veikėjus y- 
pač pradėjo spausti, kai 
vaivada Bocianskis atsisė
do Vilniuje. Žmonės buvo 
tiesiog baudžiami už pri
klausymą dr-jai; prie drau
gijos ir jos narių buvo kim
bama įvairiausiais prasi
manytais pretekstais. Pa
galiau įsitikinę, kad juo 
daugiau spaudžia, juo di
desnis žmonėse kįla pasi
priešinimas, Bocianskis 
1937 m. dr-ją visiškai už
darė, pritaikęs lenkų įpra
stą kaltinimo šabloną, esą 
dr-ja veikianti kaimyninės 
valstybės naudai, siekda
ma atplėšti lenkų teritori
jos dalį. Vaivados organai 
tiek buvo atsidavė savo 
pareigoms, kad “uždarė” 
net vieną tokį draugijos 
skyrių, kurio visiškai ne
buvo... Nors Bocianskio 
žygis Varšuvoj dar nebuvo 
patvirtintas, tačiau lietu
vių pastangos atgauti 
draugiją liko be pasėkų iki 
pat karo. Lenkų kurato
riai bešeimininkaudami 
draugijos turtu, buvo jos 
vardu užtraukę net kelio- . 
likos tūkstančių paskolą. 
Tik Sovietų kariuomenei 
užėjus, buvo lietuviams 
grąžinti draugijos patalpų 
raktai. — Dabar dr-ja, 
persitvarkiusi pagal Lietu
vos įstatymus, tęs toliau 
savo veiklą.

L

vo tikybinė ir kartu tauti
nė organizacija. Draugija 
žmonėse buvo labai popu
liari. Kai draugija suruošė 
1935 metais parodą, net 
lenkai buvo sužavėti, pa
matę kiek kaimuose esa
ma lietuvių meno ir kito- 

, kio liaudies turto. Bet 
draugija turėjo nemažai ir 
nukentėti. Vargu bėra li- 

šv. Kazi-
ji yra teisinga ir nesiprie
šina Dievo įsakymams. Tai 
dėka Bažnyčios įtakai, kad 
valstybės valdžia pasilaiko 
nes nerasi geresnio ir pa
klusnesnio piliečio, kai ka
talikas.

Pijus XII sako: “Bažny
čia įsakmiai skelbia pa
klusnumą ir pagarbą vals
tybės valdžiai, kurios kil
mė yra iš Dievo. Ji laikosi 
savo Dieviškojo Mokytojo, 
kuris yra pasakęs: “Ati
duokite ciesoriui, kas yra 
ciesoriaus”. Ji nenori nie
kieno valdžios pasisavinti,

Kokios yra Bažnyčios 
teisės? Ar jos teisės yra 
tik mokyti žmones melstis, 
teikti Sakramentus ir dau
giau nieko? Leonas XIII 
sako: “Bažnyčia yra skir
tinga nuo visų žemiškų 
draugijų; ir kas dar svar
biausia, tai yra tobula 
draugija turį teisės iš Sa
vo Įsteigėjo būti nepri
klausoma’ valstybei ir 
skelbti Kristaus Evangeli
ją kiekviename krašte. Ji 
pripažįsta žemiškąją val
džią, bet neslepia ir nelei
džia paneigti jos Dieviškų 
teisių. Ji turi teisės reika- o savo maldose gieda: “ji 
lauti iš valstybės laisvės, nepaveržia žemės karalys- 
kad netrukdomai galėtų tės, kuri duoda dangaus 
Kristaus jai uždėtą parei- karalystę”. Ji nežemina 
gą pildyti. Ji reikalauja, žmonių jėgos, bet ją pake- 
kad valstybė nevaržytų ir lia į tai, kas tauru ir kilnu, 
netrukdytų jos tikėjimo ir ji išdirba žmogaus būdą, 
dorovės mokslo. Ji reika- kuris griežtai laikosi sąži- 
lauja. kad valstybė jai ne
trukdytų Sakramentų, ar, 
bažnytinių apeigų darbe.1 
Bažnyčia ne tik pripažįsta 
valstybės valdžią, bet dau
gely atvejų, padėjo ją į- 
steigti ir palaikyti, jei tik

Bažnyaos Nuopelnas Valstybėms

Bendradarbiavimas

I Valstybės tikslas yra rū
pintis žmonių gerove. Bet 
ta gerovė nepasiekiama 
pilnai, bet dvasinės Baž
nyčios pagalbos, žmonės 
neranda gerovės ir laimės 
vien medžiaginių gerybių 
padauginime. Yra sielos 
badas, kaip ir kūno badas. 
Žemiškomis gerybėmis i Klaidinga yra sakyti, kad 
sielos nepatenkinsi. “Ne valstybė gali būti neutra- 
viena duona žmogus gyve- Ii. Valstybė, kuri nėra už 
na, bet kiekvienu žodžiu Dievą, yra prieš Dievą; val-

las, nesuprasdami, kad 
taip jie griauna visuome- • 
nes gerovę.

Pasaulinė valdžia, kuri 
nekliudo Bažnyčiai, bet jai 
padeda, susilaukia tvarkos 
ir pastovios gerovės. Ki
taip ji nepildo savo tikslo, 
nesirūpina žmonių gerove.

v •
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nės”. Ir taip pagerbdama 
valstybės valdžios teises ir 
palaikydama jos tvarką, 
Bažnyčia reikalauja, kad 
jos Dieviškosios teisės ne
būtų pasaulinės valdžios 
varžomos.

ką. Komunistinės valsty
bės sako, kad ji esą kapi
talizmo užtarėja ir asme
ninės nuosavybės teisių 
gynėja. Tautininkų val
džios ją puola sakydami, 
kad ji nesirūpina tautos

Ir taip mes visais laikais 
girdime, kad Bažnyčia yra 
valstybės priešas. Nežiū
rint kokia būtų valstybės 
valdžia, monarkinė, demo
kratinė, ar diktatoriaus, 
vis tiek Bažnyčia yra puo
lama ir kaltinama, nors' reikalais, esą per daug pla- 
tie kaltinimai yra priešta- ti tautiniais sumetimais; 
ringi. Ir taip pasikartoja kiti sako, kad ji per daug 
jos Dieviškojo Įsteigėjo is- siaurai žiūri į patrijotiz- 
torija: “Ir kaikurie sakė mą. Vieniems ji per daug 
prieš Jį neteisingus liūdy- patrijotiška, kitiems neuž
muš, ir jų liūdymai nesu- tektinai; vieniems per 
tiko”. Taip ir Bažnyčia, daug kišasi į tautos reika- 
Kapitalistinės valstybės lūs, kitiems per mažai. Ne
sako, kad Bažnyčia skel- žiūrint kaip ji veikia, vis- 
bia revoliucijos mokslą, tiek jį yra įtariama ir ap- 
skatina beturčius reika- kaltinama. Ji visuomet 
lauti nuosavybės teisių ir kalta, nes visuomet teisin- 
taip ardo gyvenimo tvar-ga. Ji visuomet teisinga,

Kokią naudą valstybė gai svarstė dalyką Dievo 
gauna iš Bažnyčios? Neap- akyvaizdoje; sukvietė te
sakomai didelę. Jungtinių bai daug prityrusių pata- 
Amerikos valstybių prezi- rėjų; iš visų pusių buvo 
dentas, Jurgis Washingto- rimtai persvarstyta prob- 
nas pasakė: “Tikyba ir do- lema ir pagaliau pagal a- 
rovė yra draugijos ir vals- paštališką pareigą, kad il- 
tybės pagrindas”. Bažny- gesnis tylėjimas šiuo atvė- 
čia padeda valstybei išauk- ju neatrodytų pareigos ap- 
lėti ištikimus ir sąžiningus leidimu, pasiryžo kalbėti 
piliečius. Ji visiems nuro- Kristaus Bažnyčiai ir visai 
do jų teises ir pareigas. Pi- žmonijai, naudodamasis 
jus XI sako: “Daugelio Dievo jam pavesta moky- 
žmonių akys nukrypo į mo tarnyba. Uždavinio ne
švento Petro Sostą, viso- nugąsdintas, amžiaus ne- 
kios teisybės saugotoją, iš 
kurio eina išganingi žo
džiai į visą pasaulį. Taip 
prie Kristaus 'Bažnyčios 
vyriausiojo Ganytojo plau
kė išlviso pasaulio lig šiol 
negirdėtas skaičius vado
vaujančių socialiniams 
mokslams vyrų, darbdavių 
ir, pagaliau net pačių dar
bininkų; jie visi vienu bal
su maldavo tikrų nurody-

palenktas, jis su didžiu

f.
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bet kiekvienu žodžiu Dievą, yra prieš Dievą; val- 
oaeinančiu iš Dievo lūpų”, stybė, kuri nepalengvina 
Taigi žmonių gerovei vals- Bažnyčiai skelbti tikybos 
tybė privalo duoti jiems ir dorovės mokslą, yra 
dvasinį maistą. Italijos priešinga jam. Teisinga y- 
Mussolini pasakė: “Jokia ra sakyti, kad žemiškieji 
tauta negali pasiekti savo dalykai negali būti visai 
tikslo, jei tikyba nebus pa- atskirti nuo dvasinių. Ti- 
grindas viso gyvenimo”. Ir kybą turi apimti visą gy- 
kadangi ne valstybės yra venimą. Už tai ir sakau, 
tikslas mokyti tikybos ir kad valstybės yra, arba už 
doros, tai jos yra pareiga Dievą, arba prieš Dievą.

Tarp valstybės ir Bažny-

f
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sau aukščiausią 
kuri priklauso 

; ji stengiasi 
Tam tikslui pats Dievas pati stoti Dievo vietoje; ji 
skiria valstybę būti prie- stato valstybę ir visuome- 
mone ir pagalba. Auklėji- nę galutiniu gyvenimo tik
inąs, kuris pamirštų, arba, 
kas dar blogiau, nejaustų 
reikalo kreiptis jaunuo
menės protą ir širdį į Dan
gų, būtų neteisingas ir pa
čiai jaunuomenei ir nuos
tolis visuomenės gerovei, 
ir reikėtų tuojau tai atitai- džia, kuri puola ir varžo 

t syti tautos ir valstybės Bažnyčios teises, tuo pa- 
Ji yra naudai”. O vienok yra vai- čiu paneigia žmonių pilieti

ne valstybės ardytoja, bet stybės vadų, kurie Bažny- nes teises ir atima jiems 
_ _ _ • Įčiai draudžia įeiti į mokyk-;laisvę. T.

siškai sugedę, kaip jiems
• «• *WV»VMW***a ASfcMfMJ ***V*k“ j

s^as’ pripažįsta jos prana-
’ Šurną palyginus ją su savo 

viršininkų bei mokytojų 
mokslu”.

Ir drąsiai galima sakyti, 
kad be Bažnyčios mokslo/ 
be jos dvasinės pagalbos 
joki valstybė negali išsitai

Taigi, kada valstybės y- 
ra susirūpinę ekonominiais 
bei socialiniais klausimais, 
štai Bažnyčia ateina joms 
į pagalbą ir deda visas pa- pastovioje tvarkoje j 

I U • . xtengaS’ ? zemisk?-» bei pagerinti žmonių že-
mų, kūne padėtų rasti tik- žmonių gyvenimą pagenn- mišįą - gyvenimą.

v •

stangas,

rą kelią. Išmintingiausias ti ir taip palaikyti tvarką j 
Popiežius, Leonas XIII, ii-1 valstybėje. Į jos pagelbėto ja.
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siu ir draudžia paklusti į- 
gimto proto ir Krikščioniš
kos sąžinės įstatymų”. 
Prieš tokią tad valstybės 
valdžią Bažnyčia griežtai 
protestuoja.

Kieviena valstybės vai-
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Silvio Coūcci; kairėje, šiomis dienomis sugrįžo iš

*» *fc * - ■ • ?

sergančius narius, Stasį Gabri- 
leyįčių, Vipcą Sakevičių ir Pet
rą Naujalį. Padaryta rinkliavą 
tarp susirinkusių narių ir su
rinkta $20.00. Kun. Dubinskas 
padąrė trum 
tų darbų II

£

Kaunąs — Spąlių J5 d. 
rytą iš Kauno išvyko į Vil
nių kariuomeiės, vidaus 
reikalų ministerijos ir kitų 
valdžios įstaigų atstovai 
susitarti su Sovietų ka
riuomenės ir administraci
jos pareigūnais dėl Vil
niaus miesto ir srities pe
rėmimo. — Vilniaus perė
mimo proga į Lietuvą pri
važiavo eilė žymių užsienių 
žurnalistų, jų tarpe “New 
York Time” koresponden
tas lietuvis klaipėdiškis 
Otto Tolišius, didelių agen
tūrų korespondentai De- 
metre, Stevens, “Paris”, 
So ir korespondentas • Mi- 
chael Gincburg ir kelių di
džiųjų vokiečių laikraščių 
atstovai, kurie visi vyksta 
į Vilnių, dalyvauti miesto 
ir krašto perėmimo apeigo
se. — Numatoma, kad į 
Vilnių bus perkeltas buvęs 
Klaipėdoje, dabar Šiauliuo
se prekybos institutas ir 
buvęs Klaipėdoje dabar 
Panevėžyje pedagogijos 
institutas, greičiausia keli 
Vytauto Didžiojo Universi-

MOTINĖLĖS
DRAUGIJOS 
VAJUS

Ačiū Dievui, lietuvių tau
tos žmonės turi didelių ga
bumų ir jų tarpe atsiranda 
nepaprastų talentų; jų tie 
gabumai dažnai žūna neiš
vystyti, nes dėl lėšų stokos 
negali eiti į mokslus. Moti
nėlės Draugija tokiems as
menims teikia pagalbą, bei 
stipendijas kukėtiems 
mokslams eiti. Lietuvių 
tauta Amerikoj ir visam 
pasauly tiek pasižymės, 
kiek mūsų tauta bus iš
mokslinta. Tad lietuviai 
nesigailėkite lėšų moks
lams! Atskiros draugijos 
ir asmenys Motinėlės Dr- 
jai kas metą duoda po $10. 
00 — ir po $5.00.

Nario mokesčius ir au
kas prašome siųsti: Rev. N. 
Pakalnis, 259 No. 5th St., 
Brooklyn, N. Y.

Vajų skelbiame iki vasa
rio 15 d. Nuoširdžiai prašo
me gerbiamos dvasjškijos,

teta fakultetai —r humani
tarinių, teologijos ir teisių, 
dalis Valstybės Teatro. Iš 
laikraščių kalbama, kad 
kelsis “Lietuvos Aidas”, 
kurs yra Vilniuje pradėjęs 
eiti dar 1918 metais. — Ko
kios valdžios įstaigos kel-! 
sis, dar priklausys nuo to, 
kokioms bus rastos tinka
mos patalpos. Tuo tarpu, 
pagal Ministerių Tarybos 
priimtą administracinės 
santvarkos įstatymo pro
jektą, Vilniuje bus Vyriau
sybės įgaliotinis. — Pir
mųjų vyriausybės darbų 
eilėje numatyta žemės re
forma Vilniaus krašte. — 
Kauno miesto savivaldybė 
skubiai syarsto priemones, 
kaip ateiti į pagalbą Vil
niaus miestui, kurs per 
lenkų valdymo laikotarpį 
yra smarkiai nuskuręs ir 
apleistas. — Aukos suver
gusiems vilniečiams šelpti 
gausiai plaukia iš visos 
Lietuvos. Įsteigtas Vyr. 
Vilniaus Kraštui Remti 
Komitetas įsikūrė buvusio
se Vilniaus Vadavimo Są
jungos patalpose Duonelai
čio g. 9a, Kaune. Komite
tas formaliai įregistruoja
mas Vidaus Reikalų Minis
terijoje ir bus visiškoj jos 
kontrolėje. Visos Komite
to darbo apyskaitos bus 
patikrintos. Atskirose Lie
tuvos vietose steigiami 
vietiniai komitetai. Komi
tetas kviečia visuomenę 
aukoti pinigais, maisto 
produktais ir tokiais daik
tais, kuriuos būtų galima 
parduoti ir už gaunamus 
pinigus pirkti maisto, dra
bužių ir kt.

Italijos. Jis yra žymus jojikas (jockey). Sugrįžęs paty
rė, kad jis sveriąs 16 svarų daugiau, kaip reikia. Da
bar turi pasninkauti. Bet Juozas Froebergm iš Brock-

Kaunas — Liet. Šaulių 
Sąjungos rinktinių atsto
vų susirinkime nutarta L. 
Š. Sąjungos 20 metų su
kakties proga įamžinti žu
vusiųjų dėl Lietuvos nepri
klausomybės karių, parti- 

1 zanų ir šaulių atminimą, 
1 pagaminant atatinkamas 
lentas, kuriose būtų sura
šyti žuvusiųjų dėl laisvės 
vardai, pavardės ir jų žu
vimo vietos ir datos. Tos 
lentos turės būti pakabin
tos bažnyčiose tų parapi- 

draugijų ir susipratusių — jų, iš kurių žuvusieji yra 
pasiturinčių lietuvių su-i kilę. Kauno Metropolijos 
teikti Motinėlės Draugijai Kurija nutarė tokias len- 
visokeriopą pagalbą ir au- ■ tas leisti bažnyčiose išką- 

į binti arčiau didžiųjų durų, 
: kad visi einą į bažnyčias 
■ galėtų jas matytį. Lentose 
galės būti tik tos parapijos 
katalikų karių, šaulių ir 
partizanų vardai, kurios 
bažnyčioje jie bus įamžin
ti.

tono, kuris nori įstoti į Jung. Valstybių aviaciją, turi i 
daugiau vąlgyti, kąd gautų 7 svarus svorio, nes kįtaip 
jo nepriimtų. _____

Dduo Neišddrstytu Kaimu
Vilniaus srityję yra dar 

labai daug pęišs^irstytų 
vięųkiemiąĮs kaimų, dau
giausiai Vilnįąus ir Valki
ninkų apskrityse. Tokių 
ąąimų visoje Vilniaus sri
tyje esama 1105 su 146,600 
ha žęmėą. Čia ūkininkai 
dąųgiąųsiąį sėją rugius, ą- 
eių tik ąpie 5,000 ha, mįę- 
pie 77,000 ha kasmet, kvie
siu — per 13,000 ha, avižų 
apie 32,000 ha, grikių 
u.a,0QQ ha, linų — 4000 bą, 
žįrnių — 3000 hą ir bulvė
mis užsodina apie 25,000 
ha. — Javų derlius (žiemi
nių įr vasarinių) iš 1 ha 
čia gaunama viąųtiniąi a- 
pįę 16 centnerių, tuo tarpu 
nai Lietuvoje būdavo gau
nama apie 12 cąt. Dobilų ir 
pievų plotas Vilniaus sri
tyje užima apie 94,000 ha, 
jų tarpe yra per 40,000 ha 
vandens užliejamų ir tik 
tėra 200 ha nusausintų 
pievų. Gyvulių skaičius 
prieš lenkų vokiečių karą 
Vilniaus srityje siekė ark
lių — per 45,000, raguočių 
per 110,000, kiaulių apie 
89,000 ir avių apie 114,000. 
Karo metu šie skaičiai bus 
per pus sumažėję.

hoiądįnių saldainių, pagal 
kitos kortelės dar 250 gra
mų vadinąųių pįpiriūnbų- 
Rįtokįų skanėstų nei Kalė- 
dų nei hRų laiku nebus lei
stą pifktį. Mįnętų skanės
tų negalimą pirkti nęi 
dųotį belaisviams, kas jų 
turį sąvg Įąuko dąrbąms.

Žymesnių klaipėdiškių 
radio aparatai yra užplom
buoti ir negalima klausy
tis radio žinių net iš pačios 
Vokietijos. Keli klaipėdiš
kiai smarkiai nubausti už 
klausymą svetinių valsty
bių radip žinių.
— Visi Lietuvos piliečiaį, 

gyveną Klaipėdos krašte, 
turėjo iki gruodžio 10 d. 
pasirūpinti gyvenimo lei
dimus, o kas tokių negavę, 
turi nieko nelaukus iš 
krašto išvykti arba bus iš
tremtas. k
— Trims ypatingo teismo 

nubaustiems ųž padegimą, 
žmogžudystę ir įsilaužimą 
įvykdyta pųrties bausmė 
nukertant galvas.

—Prie Šilutės statoma 
Į nąųjąkurių kolonija, ku-

l

pięnpąinkąs; Jonąs Lietuvni- 
kas, iždininkas; Zofija Maskevi- 
čiūtė ir Anelė Keidošiūtė, rašti
ninkės; Eduardas Sadauskas ir 
Samuelius Jeppi tvarkdariai. 
Sveikiname naująją Klubo val
dybą ir linkime gražiausios 
darbuotės 1940 metais.

10-JIES METŲ SUKAKTUVIŲ 
PUOTA

Visų iškilmingiausias vakaras 
mūsų parapijos svetainėje įvyko 
pereitą sekmadienį, sausio 14 d., 
kuomet buvo minimą kun. Du- 
binsko kaip 10 metų kunigys- 

padąrė trumpą apžvalgą nuveik-1 ^s’ 3° darbuotės šv. Alfon-
tų darbų 19Š9 getais, tąrp kų-P° Hartą para
riu žymiausias buvo ąųtvėrimaa pijos ^orijoj 400 svečių vienu 
jaunamečių kuopos, į kurią kartu bVvo susodyti prie stalų, 
šiandien priklauso 40 jaunuoliu. Į smarkus lietus lijo v isą po- 
Metų bėgyje beveik kiekvieną Į PiSM» tačiau 6 vai. skirta puo- 
mėnesį buvo virš 200 vyrų prie Prasidėti, svetainė buvo už- 
Dievo Stalo. Tai aiškus ženklas,] kimšta svečįąis. Kaikurie atvy- 
kad dvasiniai dr-ja bujoja, nes 
du trečdaliai dr-jos eina prie šv. 
Komunijos kas mėnesį.

JAUNAMEČIŲ 1940 M.
VALDYBA

Sy. Vardo jaunami kuopai^ 
turėjo savo metini susirinkimą1 
penktadienį, sausio 12 d. Rinki
muose Eduardas Juojrįs laimė- Į j.^Uj miįžmiską dvasinių gėlių 
jo pirmininko vietą; Raimundas

ŠV. VARDP DR-JA IR JOS i 
DARBAI 1

Ketvirtadienį, sausio 11 d. į- : 
vy^ų pietinis šv. Varjo <|r-jos 1 
susirįnkimas. Puvo rępkaipa 
valdyba 1940 metąms. Balsų di
džiuma pirmininku išrinktas > 
tas pats Valerijonas Strazdaus- 
kas; vice - pirmininku, Jonas 
Paapeika; raštininku vienbal
siai pakviestas Antanas Straz- 
dauskas; iždininku — Feliksas 
Rėkus, o tvarkdariu — Felik
sas Petkus. Kaip dvasios vadas 
kun. Antanas Dubinskas, taip 
kųp- Jr- Mendelis dėkojo perei
tų nąętų valdybai už tą rūpes
tingą gražų bendradarbiavimą, 

buvo pastebimas dr-joc 
vęįkįme- Delegatais į bertąini- 
nįųą viąo Bąltįmorės presto Švč. 
Vąrdo dr-jos susirinkimus iš
rinkti Petras Kisielius, Antanas 
Jąkaitię, Jurgis Sakevičiųs iri 
Kazimieras Vilčinskas. Duotas vireTpim^iikas;
įnešimas, kad kaip nors atminti

kę be bilietų, manydami, kad ga
lės pirkti prie durų, turėjo grįž
ti namo. Dė’;a -S.sutčms Kazi- 
mįerietėms stalai buvo skonin
gai papuošti su visur matoma 10 
skaitline. Suėjus svečiams, pa
rapijos choras, vadovybėje Ge-

lias daineles, po kurių mokyk
los vaikučiai įteikė kun. Dubin-

kas.
Valdyba:
Kun. Dr. J. B. Končius, pirm. 
Kun. J. Balkūnas, vice-pirm. 
Kun. N. Pakalnis, kasininkas 
Kun. P. Lekešis, sekr.
Kun. A. Jurgutis, trust. 
Kun. P. Juras, trust.

ŠVENTAS RASTAS-
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris- 
i taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
; Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas 
; Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

rioję nepasiturintieji vo
kiečiai gauną išsimokėti
nai namus su daržu.
—- Netoli Tąųrągės, Lauk
sargių valsčiuje, pasirodė 
gyvulių snųkįų ir nagų li
ga.

! — Tebevokietinąmi kraš
to lietuviškieji vietovar- 
džiąi. Šiomis dienoipis su
vokietintas Panemunes 
miestelis ties Tilžę įp visos 
jo gatvės bei keliai.
— Prie Lietuvoj padienio 

gyvenantieji klaipėdiškiai 
gąusiai atvykstą į Žemaiti
jos pasienio turgus, kur 
pasivalgo iy pęrįąsį daug 
Žęmaitį^kų klumpių, įų- 
rioą dąbar Rytprūsiuose 
ąbąi propaguojamos, Uąip 
cąupi, prąkfiška if ąiĮtą ą- 
valynė.
— Vokietijos kancleris 

ĮJitleris tam tikrų įstaigų 
pristatymu apdovanojo 
auksinių garbės ordinu 
vieną Trumpėnųoąe, Ryt
prūsiuose pąą ūkininką

ją sumetė į upę kaikurias 
malūno dalis ir per tai ma
umas stovėjo 8 dienas be 
darbo.
— Panemunėje prie Til

žės tilžiškis vokietis Hęl- 
mut Kroegęr subadė peiliu 
du Lietuvos piliečius, už 
tai nubaustas pusketvirtų 
metų kalėjimo.

Vilniaus lietuvių choras 
“Varpas”, kurs vadovau
jamas savo dirigento Si- 
niaus dar užpereitą vasarą 
lankėsi Lietuvoje ir Klai
pėdoje ir buvo padaręs 
priesaiką tapti Lietuvos 
Šauliu Sąjungos nariu kai 
tik Vilnius bus laisvas, da
bar sąvo priesaiką ištesė
jo visi choro nariai įstojo į 
L. Šaulių Sąjungą ir pats

puokštę ir didelę pintinę raudo-
■ ^ ■ . . . ’|nu rožių. Klebonui kun. Lietuv-

Martynąs Bistrickąs, rąštįnįn- nįj[Uj atkalbėjus maldą, sodalie- 
kas; o Leopardas Cjiknis. tvark-|t6s pradčjo ncįti valgius o 
darys. Kaip kup. pubipskas, nųoljai apsivUkę ba)tai piU gį_ 
taip Vaierijppap Strpzdauskas Į Stepone šilanskienė ir O-
skatino jaunuolius laikytis dr* Į na ivoįklcnb sa ^vo padėjėjo* 
jos ir raginti kitus, kad prie joelmjs visą dieną šeštadic-
prisidėtų. Naujoji valdyba ža- nį kad prisiruoš- 
dėjo dėti Visas pastangas, kad u pric 5ios ncpaprastos puotos. 
per 1940 metus narių skaičius tyarka buyo ncpaprasta-
būtų padvigubintas. Geriausio dska Fclikso Pctkaus jr Antan„ 
pasisekimo. Istrazdausko sumanumui. Visi

buvo aprūpinti, nč vienam ne
trūko.ISTIKĮMYBĖS KRYŽIŲ 

IŠDALINIMAS

Sekmadienį, sausio 14 d. per 
mišias 8:30 vai. ryte įvyko me- 
tinis Šv. Vardo dr-jos jubiliejus, 
kuomet 134 vyrai, kurie 1939 
metais nei vieno mėn. neapleido 
šv. Komunijos su savo dr-ja ga
vo savo ištikimybės kryžius. 
Tai yra metinė įspūdinga iškil
mė. Kun. dr. Mendelis atnašavo 
šv. Mišias ir išaiškino reikšmę

choras pasivadino Šaulių jr svarbą tų ištikimybės ženklų!"

Vilniaus Vytauto Didž. 
gimnazijos mokiniai priė
mė rezoliuęjją, kad lietu
vių Birutės gimnazijai bū
tų grąžintos patalpos, iš 
kurių 1920 m. lenkai išplė
tė į gatvę lietuvių moki
nius ir patys ten įsirengė 
lenkišką Oržeškięnės gim
naziją.

Gyvenimas Klaioedofe
Vokiečių įstaigos numa

tė visiškai perplanuoti 
Klaipėdos miestą. Buv. vy
riausioji gatve, Liepojos, 
bus antra tiek praplatintą, 
tam tikslui nugriaunant 
namus vįenoje gatvės pu
sėje. Gatvė gaus alėjos iš- 
vaizcįa. Taip pat bus nu
griauti dideli nauji miesto 
taupomųjų kasų rūmai 
buv. Liepojos g. ir Prezi-, tarpąųjančią 50 metų be 
dento Smetonos alėjos'pertraukos darbininkę se- 
kąmpe ir aikštė bus padi- putę KeturkaRięnę, ųž iš- 
dinta. Uosto rajonas per-j tįfcųpą tarnybą, 
planuojamas ir gretą prę-

Jis priminė visiems, kad Dievo 
kančia katalikui žmogui tai yra 
didžiausias suraminimas ir svar
biausioji gyvenimo mokslo kny
ga. Jis papasakojo kaip šv. Jo- 
anna d’Are, neteisingai pasmer
kta mirtimi, kuomet buvo ant 
laužo deginama rado didžiausį 
suraminimą ir sustiprinimą 
kryžiuje kurį iš tolo laikė vie- 

ung. Valstybes matyti'pas kunigas. Pro dūmus ir liep-

Sąjungos Vilniaus rinkti
nės choru- Chorvedis yra 
Julius Sinius.

“DARBININKAS”
; 366 Broadvvay, Sq. Boston, Mass. :;

‘ -Į — Lietuvė darjrininkė
kyfeinio uosto išaugsiąs di-I Juškevičiūtė už gandų 
delis karinis uostas. Tiems■ skleidimą apie karą nu- 
planams reikalingą 50 mi
lijonų markių, bet ąbejoją- 
ma, ar dėl karo kas iš tų 
planų įšęįs.

Paskelbia, kąd Kąlėdų 
šyeųčių proga nuo gruo
džio 9 iki 31 d. kiekvjepąs 
klaipėdiškis gali pagal 
korteles pirktis Į00 gramų 
šokolado arba 125 gr. šo-

bausta pusantrų metų ir 
kepėjas Jonas Kislauskas 
dviem melais sunkiųjų 
darbų kalėjimo už užsienio 
rądio žinių klausymą.
— Rytprųsįųose nubaus

tas ifi gyvos gaivos cįąrbi- 
niųkas Kelbąęhas už tai, 
kad negaudamas iš malū
nininko atlyginimo už dar-

plausimas — Mano gim
tinę šalis yra Lenkija. Ąš 
peręjtu pietų atvykau į 
Jung. Valstybes matyti 
Pasaulinę Parodą. Šian- spąs jį šaukė “Tėvelį, brangusis, 
dien as negaliu grįžti į kelk aukščiau tą Dievo meilės 
Lenkiją, ir mano vizą ga-i išraišką, kelk aukščiau tą bran
do ją tik du mėnesiu. Ąr gųjį kryžių, kad visą galėčiau 
galiu prašyti leidimo cįa’ 
nuolatos būtį?

Atsakymas —Pagal įsta
tymus ateivis negali pą- 
naainytį jo imigracijos sto
vį. Pasilikti čįa negalį. 
Tamsta turėsi apleisti J. 
V., išvykti į svetimą šalį ir 
tada prąšyti reguįariakos 
imigracijos vizos. Gal pri
sieis laukti labai ilgą laiką, 
nes tiek daug aplikacijų 
gauta po Lenkijos kvota, 
kąd ta kvota ant daugelio 
pietų jau išsibaigus, net ir 
normaliais laikais, bet su- 
prąptama, kąd labai daug 
tų Prigyto jų negąlės ąp- 
įęisti, arba išvažiuoti iš 
Lepkijps. Gal tas sutrum
pins laiką.

Jeigu negali vykti į sve
timą šalį, ir tenai laukti vi
zos, tąį.patariame. prašyti 
pailginimą svečio vizos.

SVEIKINIMAI IR KALBOS
Po valgių Valerijonas Straz- 

dauskas, rengėjų komisijos pir
mininkas, trumpai perstatė vi
siems vakaro tikslą ir pakvietė 
jaunąjį Juozą Kvcderą pirmi
ninkauti. Juozas pakvietė Kle
boną kun. Lietuvniką. kad pasa
kytų šį tą apie vakaro garbės 
svečią, kadangi tėvelis Lietuvni- 
kas kun. Dubinską ne tik pa- 
krikštino, bet suteikė pirmą šv, 
Komuniją, ir primicijoms pasa
kė pamokslą. Klebonas susirin
kusiems išdėstė kun. Dubinsko 
nuopelnus parapijos darbe ir 
iinkėjo jam ilgiausių metų. Fe
liksas Rėkus vardu visų parapi
jos dr-jų sveikino kun. Dubins
ką ir dėkojo jam už jo pastan
gas dr-jų labui. P-lė Lilė Akelai- 

ky|ė vąrdu visų dr-jų įteikė pi
niginę dovaną. Ponas Simaitis 
su savo dukteria Margareta vi
sus palinksmino armonikomis. 
Kalbėjo kun. Juozas Gedra, 
kun. Kazimieras Keįdošius, kun. 
Jonas F. Mendelis, kun. Jonas 
VVęįsepgoff, ir mūsų Klebono

jį matyti”, po pamokslo pa
šventino kryžius. Kųp. Jr. Men- 
delis išvertę lietuviškai Bažny
čios maldą, kuri YTa vartojąma pąvądųotojas kun. dr. Mendelis. 
kryžių šventinime. Kryžių išdą-ĮVisi turėjo tą pačią temą kun. 
linime kun. Menjelis įsšaųke j Dubįnsko aukštas kunigiškas 
pravardes, o kun. Dubinskas. dorybes, jo tikrai kunigišką pa- 
df-jos dvasios vadas, įštiki- Į vyzdį. Bąigįant programą, kal- 
mįems ęąriams įteikė tą garbės bėjo patsai jųbilatas. Savo kal- 
ištįhimybės ženklą. Visi vyrai Į boja dėkojo Dievui, Ąrkivysku- 
sustoję atnaujino šv. Vardo dr-lpuj, sayo brangiai motinėlei ir 
jos ištikimybės priesaiką. Kaip 
kitais metais tąįp ir šįmet apei
gos buvo įspūdingos, šv. mišių 
metų vaikučiai gražiai giedojo 
ir svečįas muzikantas gražiai 
grojo smuiku. Antras sąusio 
sekmadienis įcas metą visų apė
jusių į 8:30 va|. mišių palieka 
neišdildomą atmintį.

visiems įmonėms už visą tą Se' 
rą, ką jis patyrė nuo ywų. Po 
puotos svečiai linksminosi iki 
vidurnakčiui. Sąusįo 14 d. ilgai 
bus ątmintinas vakaras. Ilgiau
sių metų mūsų brangiausiam 
Tėvclįui Dpbįnskui!

JAUNIMO KLpBO 
RINKIMAI 

Metiniame susirinkime, sausio 
12 d. parapijos Jaunimo klubas 

Galimas daiktas, kad tavo'išsirinko valdybą 1940 metams, 
viza bus pailginta pakol Pirmininkas liko tas pats, Meį- 
tamstfl galėsi grįžti namo, vinas Keidošius. Kiti valdybos

r*7 FLIS. ----nariai: Andrius Rėkus, vice-

Jytns Kastete
Ine.

Laidotuvių pirektorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washįngton Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595 
| L i moti na i dčl vispkTy reikalų.
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TIK Mūšy Veikimo Centro

10. Ką Apie Ateitį

nepalikdamiTokia antrašte Paryžiaus nuotaikoje, ir kad gyven- lies sandelį,
------ 1__ , ti tojai, neišskiriant ir lenkų, anglies dėl apšildymo ligo-! 

rodo didelį džiaugsmą dėl ninės.
“Bet šis ne viskas: kolek- 

nistų, Vilnius daro liūdną tivizacija palietė ir žmo
nes, kurie galėjo Rusijai 
būti naudingi. GPU, kurios 
nariai, pasipuošę žaliomis 
kepurėmis, važinėjo nelai
mingo miesto apleistomis 
gatvėmis luksusiniais au
tomobiliais areštavo apie 
50 inžinierių, mechanikų, 
gydytojų ir kitų. Jie turėjo 
priimti kontroktą sų So
vietų valstybe arba bųtį 
jėga deportuoti Rusijon. 
Jie iškelįąvo prieš rusams 
ąplęidžiant Vilnių, ir sų 
ja|s apie šimtas vaikelių iš 
Vilniaus našlaičių prieg
laudos, kuriuos rusai pa
siėmę, kaip jie sako, kad 
padarytų iš šių vaikų ge
rus komunistus!

“Šitokiose aplinkybėse 
galimą suprasti, kad nauju 
Vilniaus šeimininkų už
duotis nebus lengvą. Nors 
lietuviai privežė daug val
gomųjų produktų (Vil
niaus gyventojai išstovi ei
lėse dvi valandas nuo ryto 
iki pietų, kad gavus vieną

i įtakingas žurnalas “L’ II- 
lustration”, lapkričio 11 d-» . . . w__

11939 m. laidoje įtalpino sa- pasiliuosavimo nuo komu- 
vo nepaprasto pasiuntinio nistv J
p. Edmond Demaitre strąi-! vąi?( 

į psnį apie Liętųvps įąriųo- sų k
Į menės įėjimą i Vilnių, L|ę- lipdytos ątsįšąųkimais, kū- 
tuvos sostinę. Straipsnis ‘ rje liudija apie pasįkeiti-

$2450.00 VILNIAUS ŠELPIMUI

Daug ųąmų turi ru- 
ų Šymįų, sienos ap-

Tikėtis t’krojo pagerinimo išimtinai iš karo smū- Į rašytas spalių 30 d., 193$ mą vyriausybių per pasta- 
gio ir jo galutines išdavos yra tuščias dalykas. Rrityri- m. p. Demaitre tąme žųr-Į rasią? savaites. Mickevi-
mas jau tai įrodė. Pergalės valanda yra triumfo valan-i nale tarp kitko rašo, kad čiaus gatvėje pastebėjau J 
da laimėjusiems, bet tuo pačiu yra ir pagundos valan- “smarkiam lietui lijant, spalvuotą atsišaukimą su! 
da, kada teisingumo angelas kovoja šu šėtono smur- milžiniška minią grūdosi S'migĮy - $ydz paveiksiu, 
tu; pergalėtojo šiidis lengvai sukietėja; saikingumas Vilniaus priemiesčiuose, Ant Šio atsišaukimo rusai 
ir permatomoji išmintis jam atrodo silpnybe; įkaitin-! laukdama atvykimo Lietu- priklijavo žurnalą su Stali- 
tos žmonių aistros, iškentėtų vargų ir bėdų kurstomos, ’ vos kareivių”. Visų esą a-, no paveikslu pirmame pųs- 
dažnai aptemdo net atsakingųjų protus, kad jie nebe- kys buvo įsmeigtos “į ma- ’----- T
girdi įspėjančio žmoniškumo ir teisingumo bąlsp, kųrįjžą girią, rudens miglos ąp- 
užslopina ir nustelbia nežmoniškas riksmąs:“Vargąs įgultą, iš kur turi ateiti pir- 
nugalėtiems”. Ir yra tad pavojus, kad sprendimai ir mieji žvalgai...” 
nutarimai tokiose sąlygose gali būti ne kas kitą, kaip i —»»
neteisybė, pridengta teisingumo skraiste.

; 1

Dvasios Reikalingumas

“L’ Illustration” žurna
las rašo, kąd ‘‘per pąstara- 
sįas šešiąs savaites Vilnius 
visiškai nuo pasaulių buvo 
izoliuota?, jo gyventojai

lapyje. Lietuviai pakabino 
savo skelbimą, lietuvių 
kąlboje, pade n g d a m i 
Kremliaus poną. Todėl 
Mickevičiaus gatvėje tik
rai matosi kampe Smigly- 
Rydz’io medaliai, Stalino 
plaukai, ir lietuviškas tek
stas, skelbiantis miestą

j
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Nę, šlovingieji Ęroliai, ne išorinėmis priemonėmis, i neturi nei mažiausios nuo- Lietuvos valstybės inte- 
ne kardu ateina žmonėms išgelbėjimas. Kardas gali vokos kas dedasi už mies- 
uždęti tąįkos sąlygąs, bet negali tikros taikos sudary- to”, p. Edmund Demaitre 
ti. Jėgos, kurios atnaujins žemės veidą, turi eiti iš vi- sako, kad jam atvykus 
daus, iš žmogaus dvasios. Nauja pasaulio, tautinio ir

grale dalimi.
“Krautuvės tuščios. Ru

sai kaip tik atvyko, tuo- 
dvi arba tris valandas jaus jas apspito ir skubiai 

tarptautinio gyvenimo tvarka, kartą baisioms kovoms prieš Lietuvos kariuome- jas ištuštino. Jie išpirko 
ir karo žiaurumams užsibaigus, neprivalo būti dau- nės įėjimą”, jis buvęs ap- viską, išskyrus nosines, 
giąu statoma ant greitai pasikeičiančių pagrindų, ku- suptas žingeidaujančių maudymosi 
rie palikt) yra atskirų asmenų ar grupių sauvąliai. Ne, miestelėnų įvairiais klausi- vyrų kaklaryšius (neck- 
j|e turi būti pastatyti ant nesugriaunamo pagrindo/mais: “Ar teisybė, kad vo- ties), '
ant įgimties teisęs ir Dieviškojo Apreiškimo tvirtos kiečiai išlipo Anglijoje? Ar vieninteliai daiktai, 
uolos. Įstatymų leidėjai vien iš ten turi semtis teisin- teisybė, kad Hitleris už-!matosi krautuvių, languo- 
gųmo dvasios, sąžiningumo ir išminties, be kurių leng- muštas? Ar teisybė, kad už se. 
va peržengti ribas, skiriančias teisėtą valdžios naudo- kelių valandų lietuviai už-‘ ■ 
jimą nuo jos piktnaųdojimo. Tik tada jų sprendimai ims miestą?” Tas parodo, niaus 
teturės patvarumą, prakilnią vertę ir religinį pripaži- kad Vilniaus 
nimą ir nebus gobšumo bei aistrų žaislas.

nosines, 
kostiumus ir

Šie pastarieji yra 
kurie

—“Aš tikiu”, sako Vii-
u

Blogybių Šaltinis
Jei tiesą, kad visų blogybių priežastis, kurios da

bar vargina žmoniją, bent iš dąlięs, yra neteisinga eko
nominė santvarką |r kova už teisingesnį gerybių pas
kirstymą, Dievo duotų žmonių gerovei ir pažąngąi, tai 
lygiai nemažiau yra teisingą, kad tų blogybių šaknys 
glūdi daug giliau; jos glūdi tame, kad religinis tikėji-i 
mas, dorovė ir įpročiai juo lengviau smunka, juo la-į 
biau tautos nutolsta nuo Kristaus tikėjimo ir dores, 
dėsnių vienybės, kurią kitados Bažnyčia yra nenuils
tamai ir išganingai palaikiusi. Todėl žmonijos perauk- ■ 
Įėjimas, jei norima, kad jis būtų naudingas, turi būti 
toks, kad iš jo eitų tikybinė dvasią; tąįgi jis turi būti 
atremtas į Kristų, būtiniausią savo pagrindą; jis turi 
bū. į vykdomas teisingumo dėsniais ir meile apvaini
kuotas.

as parodo,: maus pirklys, “kad
• gyventojai’ (bolševikai) nemoka 

neturėjo jokių žinių kas daiktų sunaudoti”, 
dedasi pasaulyj. ■ “Išskyrus keletą atvejų,

Sąkoma, kąd buvo tiek i rusai labai korektiškai pą- 
daug žinių apie lietuvių at- į sielgė su pirkliais, užmo- 
vykimą, kurios vėliau buvo kėdami pinigais už pirki- 
paneigtos, kad “Vilniaus nius. Jie nevogė asmeniš- 
gyventająi pradėjo . skep-! kai. Plėšimas buvo organį- 
tiškai reaguoti į visas ži-; zuotas. Rusų karininkas a- 
nias, neišskiriant ir teisin- ‘ tidarė lenkų tautos banko 
gų apie rusų išvykimą”.

“Rusų kareiviai pasiro
dydavo gatvėse bile kuria
me momente, net ir lietu
vių žvalgams pasirodžius”, 
sako p. Edmond Demaitre.

Vilnius buvęs vienintelis 
miestas pasaulyj tuo pačiu 
laiku dviejų kariuomenių 
okupuotas.

Toliau p. Demaitre “L’ II- 
lustration” žurnale rašo:

“Rusų kariuomenė fakti- 
! nai pradėjo apleisti miestą 
■ tik spalių 28 dieną, toje pa-

I

Žmonijos Atnaujinimas
įvykdyti tą perauklėjimo, atgimimo, darbą, pri

taikant jį pasikeitusiems laikams ir naujiems žmonių ___
reikalavimams, kaip tik yra tikra motinos Bažnyčios j čioje valando je kuomet lie-
pareiga. Dieviškasis Išganytojas yra pavedęs Bažny- tuviai susirinko iškilmin- 
čiai skelbti Evangeliją, diegti į žmonių širdis jos tie- gaj atgiedoti Te Deum, se

noje katedroje, kurios seni 
paveikslai, brangūs mišio
lai (mišių knygos), auksi
nės ir sidabrinės kodilny- 
čios (rūkyklos) dingo tik 
keletą valandų prieš tai, 
kad praturtinti sovietų ro
jaus muziejus!

yra didelėje linksmybės

sas, teisingumo ir meilės įsakymus ir uoliši rūpintis, 
kad tie įsakymai giliai įleistų šaknis į žmonių sielas, i 
Tai yra visų kilniausias ir naudingiausias darbas tik-| 
rai taikai įvykdyti. Tas uždavinys, savo prakilnumu iri 
didumu tartum galėtų sukelti nusiminimą širdyse tų, i 
kurie sudaro Kovojančią Bažnyčią. Tačiau tas bendra-' 
dąrbiavimas Dieve karalystės platinime, vykdant jį j 
kiekviename amžiuje kitaip, naujomis priemonėmis, į 
naujomis sunkiomis kovomis, yra įsakymas paliečiąsi 
kiekvieną, kurį Dievo Malonė išvadavo iš šėtono vergo- 
vės ir per Krikštą pašaukė būti Dievo karalystės pilie- Į v • ciu.

Būti tos karalystės piliečiu reiškia gyventi pagali 
jos dvasią, rūpintis jos išplatinimu ir jos dvasinius; 

lilięčiai. Bet 
tai taip pat reiškia, mūsų laikais, kad reikia nugalėti 
visas kliųtis ir pąiniąvąs, kųrjos tąip gudriai yrą sų- 
gąlvotos įr tyčia visur ątątemps, kąip niekada dar nė
ra buvę. Todėl dąbąr dąugiąų negu kadą nors yra rei- 
kalingąs viešas ir drąsus Tikęjimo išpažinimas, patva
rumas kovoje, visiškąs pasišventimas tam® darbe. Kas 
gyvena Kristaus dvasią, to gyvenimo sunkenybės ne
palaužia; priešingai, jos jį paskatina dar su didesniu 
pasišventimų ir Dievui pasitikėjimų uoliau darbuotis, i

Jie 
šių

dėžes, kad išdalintų karei
viams keletą milijonų zlo
tų, kurie buvo bankoje. Ka
reiviams buvo paaiškinta, 
kad lenkų pinigai Rusijoje 
neturi jokios vertės, ir kad 
reikia juos išleisti. Todėl 
raudonieji sustabdydavo 
praeivius siūlydami 500 ar
ba 1,000 zlotų už fontani- 
nes plunksnas arba laikro
džius, kurių vertė buvo tik 
100 arba 200 zlotų.

“Bendrai galima pareikš
ti be perdėjimo, kad rusai 
beveik visai ištuštino mies
tą. Jie išvežė Rusijon visą 
Elektrikos fabriką di
džiausią radio fabriką vi
soje Lenkijoje, nekalbant 
jau apie sukonfiskuotas 
mašinas tabako fabrikoje 
ir daugelį Vilniaus audimo 
fabrikuose. Jie taip ener
gingai vykdė kolektiviząci- 
ją, kad net visą parapijinę 

Nežiūrint, kad miestas mokyklą pergabeno Rusi- 
J* J 1* * 1’1 W — I • • 1 ” J • J

Šiomis dienomis ALRK 
Federacija vėl pasiuntė 
atgautojo Vilniaus krašto 
gyventojų šelpimui $600. 
00. Pasiuntė per Lietuvos 
Katalikų Veikimo Centrą 
gerb. P. Daužvardžiui, Lie
tuvos konsului Chieągoje ■ $2.00: A. Klebonas, Mrs. t>. 
tarpininkaujant. Gauti' Colby, J. Mozūras; po $1. 
tinkami pakvitavimai ir 00: Vi. Savickas, VI. Jąnu- 
padėka Vilniaus bįednuo- šas, A. Vaikšnorienė, Sf. 
menės vardu. Dėkojama Zibųda, F. Lukošius, A. I- 

danka, A. Suchackaitė, L. 
Janusas, Z. Ląureckąs, M. 
Batenienė, O. Patepienė, 
A. Zabelskas, A. Jonaitie
nė, P. Urba, A. Kureiše, J.

! Marcinkevičia, J. Sabutai- 
Itė, Kl. Laureckas aukojo 
$1.50, o P. Vitkauskas 50c.

Lawrence, Mass., auko
tojai: kun. Pr. Juras $5.00, 
K. Vencius $2.00. Po $$1.00 
aukojo: B. Paplauskas, P. 
Dovidonis, J. Danavičius, 
K. Antanavičius, J. Bu
kauskas, F. Volungė, A. 
Uždavinienė, A. Zenavičie- 
nė, A. Raulušienė, E. šven- 
čionięnė, NĮ. Ųmpienė, S. 
Rimaitė. Kitos aukos su
darytos iš parengimo.

Laukiama ir daugiau au-

tuviai aukščiau suminėtą 
sumą šiaip sudarė:

Po $1Q.QQ aukojo: Šv. 
■Juozapų dr-ja, Moterų Są
jungos 65 kp.; po $5.00: 
LRKSA 245 kp., šv. Onos 
dr-ja; kun. Ą. Orvidas; po

tarpininkaujant.
I

f

1
' visiems, kurie aukojo ir 
kurie tas aukas rinko.

1939 metų pabaigoje Fe
deracija pasiuntė tais pa- 

i čiąis keliais ir tam pačiam 
kilniam tikslui $1650.00. 
Dabar per Federąciją bus 
pasiųstą $2450.00. Netru
kus ir vėl keli šimtai dole
rių bus pasiųsta.
PASKIAUSIAI SUDĖTO

SIOS AUKOS
,Į Worcester, Mass., Šv. Ka- 
Jzimiero parapijos surink

ta 
į Mass., kun. Augustino'Pe
traičio auka — $35.07; Ro- 

’ chester, N. Y., aukos pri
siųstos per kun. J. Bakšį —į 

kilogramą duonos, vaistų, $8^.00; Manchester, N. H.,, 

stovyje.
“Yra 100,000 lenkų pabė

gėlių Vilniuje, kurie di
džiumoje gyvena didelia-1 
me varge. Jie jau pardavė, 
savo laikrodžius, brange
nybes, vestuvių žiedus, rū
bus. Jie laukia, bet nežino 
ko... Stebuklo? O gal Rau
donojo Kryžiaus pagelbos.

“Pabėgėlių klausimas ne; 
vienintelis, kurį lietuviai 
turi išrišti. Yrą taipgi pini
gų klausimas. Vilniaus gy
ventojai turi daug zlotų ir 
rublių, kurių kursas nėrą, 
aiškus. Restorane, kuria
me pusryčiavau devintą. 
valandą ryte, savininkas 
žinodamas, kad aš norių 
mokėti lietuviškais pini
gais, man sako: “Vienas 
zlotas ųž vieną litą”- Per 
pietus aš mokėjau tame 
pačįąme restorane 3 zlotus 
ųž litą, pądąręs didelę kląi- 
dą iškęičiau mano pinigus 
lenkiškais pinigąis. Pq pie
tų, apie 8 valandą vafcąre, 
man reikėjo mokėti 6 zlo
tus už litą. Kadangi veikė 
suvaržymų pąrėdįmas, ąš 
ne vąkąriępiąvaų, kitąip 
gal būt jau reikėję sumo
kėti apie 20 zlotų ųž litą, 
arba 600 frąnkų už vieną 
valgį!

“Įžengimas lietuvių Įęą- 
riuomepės įvyko pilnoje 
tvarkoje, peųkį ąrbą šeši

$64.93; Worcester,

lonis — $2.00; Chicago, III., j statymo vajus, kaip anuo 
Justas Staniulionis — $1.! kartu buvo pranešta, tebe- 
00; Chicago, III., Stasiukas Į varomas. Atgautojo kraš- 
Kondrotaš — $1.00; Chica- to šelpimo reikalas ne tik 
go, III., Liudvikas ir Anta- nėra sumažėjęs, bet padi- 
nas Jakimauskai — $2.00; dėjęs. Pranešama, kad Vil- 
Rockford, III., parapijonų • niaus krašte ir visoje Lie- 
aukos —$40.00; ElmiraJ tu voje dabar siaučia šal- 
N. Y., Mykolas Mejeris — čiai. kurie didina šelpimo 
1.00; Chester, Pa., aukos,’problemą. Pasidarbuoki- 
gąutos per kun. E. Paukš- me. kad surinkti daugiau 

$100.00; Waterbury, aukų ir mažinti vargstan- 
Pederacijos 22 sk., čiųjų vilniečių skurdą.

Gražų nutarimą padarė 
I Chicagos ir Pittsburgho 
I Kunigų Vienybės provinci
jos. nutardamos bažnyčio- 
ise parinkti Vilniui aukų. 
Tik reikia tai įgyvendinti. 
Visur panašiai reiktų pa
daryti. Juk tai tautos ir ar- 

’timo meilės reikalas.
Leonardas Šimutis, 

ALRKF Sekr., 
2334 S. Oakley avė., 

Chicago, III.

•>

•9

tį — 
Conn., 
$100.00; Provįdence, R. I., 
Federacijos 47 skyrius — 
$105.00; Schenectady, N. 
Y., draugijų ir pavienių 
aukos — $60.00; Lawrence, 
Mass., Šv. Pranciškaus 
pąr. — 45.51; Brooklyn, N. 

| Y., Pr. Lauraitis — $1.00. 
į Schenectady, N. Y., lie- 
| 
i p. Edmond Demaitre labai 
l gražiai ir palankiai atsilie- 
ipė apie Lietuvą ir jos ka
riuomenę. žurnąlas “L’Il-j 

ilustration” papuoštas gra- 
| žiais Lietuvos kariuame-; 
nės vaizdais.

p. Demaitre labai aiškiai i 
i nušviečia bolševikų šeimi
ninkavimą Vilniaus krašte 

į prieš Lietuvos kariuome
nės įėjimą į Vilnių.

"Gyvojo Rožančiaus
Paslaptys”

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir Kražiai ilius
truota — atvaizduotą pa
veikslais. Kaina tik 25c.

LDS. Nariu Ir "Darbininko"
joa, ir įgrobė dideli ang- Į tūkstanėiaj žmonių žygią-i 
J r- o ° I vn mtvpmis nasiniinap ota-

Dievui savo gilią ir nužemintą padėką, kada Mes mato
me visuose Katalikiškojo pasaulio kraštuose gražiau
sius ir ryškiausius tos karštos katalikiškos dvasios 
ženklus, kuri drąsiai stoja prieš milžiniškus laiko už
davinius ir kuri tauriomis pastangomis siekia sujung
ti pirmiausią savo asmeninio šventėjimo priedermę sų 
apaštališku veiklumu Dievo karalystės išplatinimu. Iš 
Eucharistinių Kongresų, Mūsų Pirmtakūno uoliai pa
laikytų ir pasauliečių bendradarbiavimo Katalikų Ak
cijoje, giliai suprastų savo kilnią pareigą, trykšta ma
lonių ir dorybių versmės, kurios, šiuo metu, kada grą- 
sinimai yra taip didęli ir reikalų tiek daug, kada kovą 

'tarp Krikščionybės ir jos priešų vis darosi žiauresnė, 
Jis nesišalipą nup sųpkių valandos reikalavimų, bet į negali būti ganėtinai įvertintos, 
verčiau juos vykdo, teikdamas kur reikia pagalbą su i ’ ---------- ---------
tokia meile, kuri nesibijo jokio pasiaukojimo, kuri yra t 
stipresnė už pačią mirtį, kurios nelaimės nenugali ir 
liūdesių bangos nenuskandipa.

turtus atidaryti tiems, kurie dar nėra jos pil 
tai taip pat reiškia, mūsų laikais, kad reiki;

va gatvėmis, pasipuošę gė
lėmis, kaspinais ir vėliąvo- i 
mis. Motorizuotos lietuviu 
kariuomenės dąlys buvo y- 
patingais šūkiais sutiktos. 
Kuomet žirgų geležinės pa
sagos dundėjo gatvėse, 
garsiakalbiai transliavo 
įvairių tautų atstovų kal
bas. Dundesys sunkveži
mių grandinių susijungė 

įsų garsais varpų įš seno- 
l sios katędros varpinės ir 
| sų vąlio skaitlingų būrių 
. lietuvių, kurie padarė tikrą

šiuomj “Dąrbininko" vadovybė skelbia “Darbinin
ką” Vą|ų npo gruodžio 15 dienos iki vasario 28,1940 m. 
Vajaus metų “Dąfbininko” kaina sumažinta iki $3.00 
metams, pusei metų — $1.50. Į Lietuvą metinė prenu
merata — $4.00, pusei metų — $2.00.

Katalikiškoji Akcija
Mes jaučiame, Šlovingieji Broliai, tikrą paguodą 

ir dangišką džiaugsmą, ir ūž tai kasdieną reiškiame

KĮąųsiiT>ąi Apsvarstymui
1. Kąs reikalingą gęręspęi ateities gyvenimo tvarkai?
2. Kąme yra ?ių lą|kų blogybių šąknys?
3. Kąįp galimą tas blogybes pašalinti? Kokių priemo

nių reikią imtis?
4. Kokia yrą tikinčiųjų pareiga Dievo Karalystės pla

tinime?

i

i

gęlįų lietų ant kareivių. 
Paradas, kuris prasidėjo; 
antrą valandą po pietų, už
sibaigė tik apie penktą va
landą.

“Pirmas ąktąs lenkų dra
mos jau užsibąigė”.

“L’Įllustrątion” žurnalo 
nepaprastas pasiuntinys.

Puikus, Spalvuotas Su Dariaus Ir Girėno Paveikslais 
Sieninis Kalendorius Dykai!

Kas užsiprenumeruos ar atnaujins “Darbininko’’ 
prenumeratą vieniems metams vajaus laike, prisiųsda- 
mi $3.00 už prenumeratą ir 10ę. persiuntimo lėšoms pa
dengti, tas gaus gražų su mūsų didvyrių - lakūnų pa
veikslais gražų sieninį kalendorių.

Priminima* LDS Nariams —
Daugumos LDS narių metinė duoklė už organą 

“Darbininką” baigiasi su gruodžio mėnesiu. Taigi, la
bai prašome gerb. LDS narių sumokėti metines duok
les vajaus metu ir gauti sieninį kalendorių, pridedant 
10c. išlaidoms padengti.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA.
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KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

kare. Eikš Ballroome, Norwoo- 
de. Tikietai platinami. Choro 
pirm. Jonas Pazniokas ir kiti 
komisijos nariai smarkiai dar
buojasi, kad šokiai pavyktų, kad 
visi atvykę turėtų malonų laiką.

VESTFIELD, MASS
PARAPIJOS JUBILIEJUS

šiais metais sukanka dvide
šimt penki metai kai Šv. Kazi
miero parapija susiorganizavo. 
Tad šie metai Westfieldo lietu
viams yra svarbūs. Per tuos 25 
metus Westfieldiečiai nesnaudė, 
bet dirbo ir dirba, nesigailėjo ir 
dabar nesigaili savo energijos 
Bažnyčios ir Tautos reikalams.

siektas. Nutarta surengti šokiai 
ir visą pelną paskirti Vilnie
čiams lietuviams. Šokiai pavy
ko; padaryta virš 60 dol. pelno, 
kuri suma ir tapo pasiųsta 
mečiams.

HORWOOO, MASS.

MINSTREL SHOW

šiais metais jaunimas rengia 
gražų Jubiliejinį Minstrel Show, 
kuris įvyks per du vakarus va
sario (February) 5 ir 6 dd. Šv. 
Kazimiero draugijos salėje, 22 
William St., toj vietoj, kur prieš 
25 metus buvo laikina Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčia. Po 
Minstrel Show bus šokiai; gros 
puikiausis apylinkėje orkestras. 
Visi lietuviai, iš toli ir iš arti, 
prašomi atvykti į tą gražų Jubi
liejinį parapijos jaunimo paren
gimą.

JUBILIEJINIS KUNIGAS

vil- 
B.

į Sekmadienį, sausio 21 d., šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, St. 
James Avė. įvyks judamieji pa
veikslai iš darbininkų darbo 
lauko ir kitoki. Be to, bus pa- 
marginimų. Programa prasidės 
3:30 vai. po pietų. Visi kviečia- 

' mi ateiti. Įžanga bus labai maža.

s£

1940 Metų 
PUIKI MADŲ PARODA

4 skyr. pirm., įsigijo naują 
Chrysler. ~~ ‘ ' -

Pijus Grybas, Fed. ižd„ įsigi
jo naują Buick. Koresp.

IŠ FEDERACIJOS SKYRIAUS 
PRIEŠMETINIO SUSIRIN

KIMO—
I Gruodžio 20 d., 1939 m., įvyko 
Federacijos skyriaus priešmeti- 
nis susirinkimas. Atstovų ir pa
vienių veikėjų susirinko gražus 
būrys.

Susirinkimą vedė pirm. P. Me
donis.

Užsiregistravo nauji atstovai: 
K. Jokūbaiti^ iš 171 kp. ALR- 
KS, P. Ambrasienė iš Moterų 
Są-gos 64 kp., B. Petkienė ir P. 
Medonienė iš Dukterų dr-stės ir 
K. Samsonas.

Raportą prakalbų išdavė M. 
Šimonis, pranešdamas, kad pa
imta prakalboms Lietuvių sve
tainė 9 d.

Nutarta surengti vakarienę 
sužinojus.
vauti prof. dr. K. Pakštas.

i Skaitytas laiškas iš Federaci
jos centro su gražiu pasveikini
mu atgaivinime Federacijos De
troite.

Antras laiškas buvo Chicagos 
Vyčių apskr. choro biznio komi
sijos: S. Šimulio ir I. Pakelty- 

i tės, kuriam pranešama, kad 
choras sutinka atvažiuoti.

Nutarta paimti svetainę. Kon
certo rengimas pavestas komisi-

I jai, kurią sudaro: pirmin. P. Me
donis, M. Šimonis. S. Atkočiū
nas, P. Grybas.

Koncertui skirta 28 d. balan
džio

i Raportą išdavė S. Atkočiūnas 
' dėl nužiūrėjimo daržo piknikui 
Darbo dieną (Labor Day).

Pranešimas atstovo Lubeikio, 
kad sus-mus Šv. Petro parap. 
galima laikyti trečią ir ketvirtą 
pirmadienį. Nutarta susirinki-

Pirmadienio vakare, Sausio-Jan. 29 d., 1940 m., Dedham High School 
Aųditorijume, Whiting Avė., Dedham, Mass. įvyks puiki 1940 metų madų 
paroda, kurioje bus parodyta — pademonstruota vėliausios mados Plau
kų Taisymo Mados įmant nuo jauniausios sesutės iki bobutės. Tą parodą 
atliks Yvonne’s Beauty Salon, Dedham, Mass.

Šioje parodoje bus įstatyta $25,000.00 vertės I. J. Fox vėliausios ma- 
dos.kailinių.

Delton’s Shoe Store, kuris randasi 447 Washington St., Bostone, ro
dys didžiausį moteriškų čeverykų madų pasirinkimą.

Be to, bus šokiai prie geros, Al Stevens ir Radio Orkestros. Bus iš
dalyta puikių dovanų tiems, kurie turės gyliukingą įžangos tikieto nume
rį.

Nuoširdžiai užviečiame visus lietuvius ir lietuvaites dalyvauti šokiuo
se ir paradoje. Atėję tikrai linksmai praleisite laiką ir pamatysite gražią 
parodą.

I
Norwoodo miesto viršininkų 

rinkimai praėjo be didelio triuk
šmo. Kandidatais į miesto vir
šininkus buvo ir du lietuviai, 

i būtent, p. Kazys Viesulą (Wei- 
sul), kandidatas į selectmonus, 
kuris gavo tik 342 balsu, ir p. 
Juozas E. Tareila (Traylor), 
kandidatas į School Committee, 
kuris gavo 1306 balsus. Select- 

įmonu išrinktas Herbert V. Bra-
I

! dy, o į School Committee išrink
ti Thomas A. Kerr ir Dennis P. 
O’Leary.

Herbert V. Brady gavo 1769 
balsus; Thomas A. Kerr gavo 
2453, o Dennis P. O’Leary — 
2219 balsų.

Sausio 14 dieną, Šv. Vardo dr-: 
ja minėjo savo metinę šventę j 
8-tą vai. ryte kleb. kun. S. Knei- 
žis atnašavo šv. mišias draugi- • 
jos narių intencijai. Laike mi-j 
šių apie šimtas narių bendrai: 
priėmė šv. Komuniją. Gražus 
pavyzdys, kad tiek daug vyrų1 
kas mėnuo eina prie šv. Komu-i 
nijos. o ypatingai buvo gražus j 
reginys matant daug jaunų vai- j 
kinų, priklausančių prie šv. Var
do draugijos.

Po šv. mišių, svetainėje, įvyko 
šv. Vardo draugijos bendri pus
ryčiai, kur pasakyta daug gra
žių kalbų, p. V. J. Kudirka Šv. 
Vardo draugijos pirmininkas 
pasakė trumpą kalbą ir pakvie
tė toastmasteriu Dr. A. Gasson, 
kuris labai gabiai vedė progra
mą. Kalbas pasakė: klebonas 
kuri. S. Kneižis, miesto Select- 
monas — Harry Butters, adv. 
B. Sykes, P. Rakauskas, vaisti
ninkas A. Mickūnas, “1 
ko” redaktorius Antanas 1 
Kneižys. B. Kudirka, V. Balutis, ^ P- Petras Rakauskas yra 
V. Grudinckas, J. Pazniokas, A. Į ved^ P- Valeriją Adomaitytę, 

dainininkę, ir augina gražų sū- 
Jaunieji dr-jos nariai, kalbė-ne^’ kur’s beabejo išaugs geras 

darni pareiškė, kad jie prirašy- 'Trtis- Per kelius metu3 Vyčiams 
šią j šv. Vardo draugiją po vie- Į Pinninmkavo p. Bronius Ku- 
ną narį dirka, LDS Garbės Nario, p.

, ...... Vinco Kudirkos sūnus.Norwoodo parapija nėra dide- ■ 
lė, bet šv. Vardo draugija yra; 
didelė. Turi virš šimtą narių, o i 
jaunimas sako, kad iki kitos me-! 
tinės šventės prirašys kitą šim
tą narių. Jaunime į darbą!

Šv. Vardo draugija yra dėkin
ga už pagaminimą taip skanius 
pusryčius ponioms U. Paznio- 
kienei, M. Balutienei, M. Aidu- 
konienei, A. Kudirkienei ir pa
nelėms N. Aidukonytei, N. Paz-i 
niokaitei, O. Balutytei ir S. Į 
Dargvainytei. Žvalgas.

f ' _________________________

Pirmadienį, sausio 15 d. p. 
Louis Sykes (Sinkevičius), gyv. 
Bond St. pas savo sūnų adv. B. i A. 
Sykes, važiavo autobusu Cam- Siaurienei, p. M. Sakalauskaitei 
bridge, Mass. Autobusas susi-! už surengimą man “surprise 

party” mano 50 metų amžiaus 
sukakties proga. Man buvo tik
ras surprizas. Taipgi dėkoju vi
siems, kurie dalyvavo tame pa
rengime mūsų namuose, Plea- 
sant St., pareiškė man nuošir
džius sveikinimus ir linkėjimus 
ir apdovanojo brangiomis do
vanėlėmis. Sveikinimų gavau ir 
telegramomis ir laiškais. Padė
ką reiškiu savo žmonai ir visai 
šeimai, prisidėjusiai prie to pa
rengimo mane pagerbti. Vienu 
žodžiu tariu visiems, o visiems 
nuoširdų ačiū! Jūs padarėte 
man tokį malonumą ir nuošir
dumą. kurio aš niekad neužmir
šiu.

I

Šiais Jubiliejaus metais pava
sarį bus įšventintas į kunigus 
vienas parapijos jaunikaitis Jo
nas Jutkevičius. Gabus, pilnas 
energijos, pasiryžęs dirbti Tau
tai ir Bažnyčiai. l

VEDYBŲ JUBILIEJUS
Simonavičiai Vladas ir Mag

dalena sulaukė 25 r tetų vedybų 
jubiliejaus. Sūnai ir dukterys 
užprašė šv. mišias ir savo tėvam 
draugijos salėje iškėlė šaunų 
balių. Sveikiname Simonavičius 
jubiliejaus proga ir linkime ilgo! 
ir gražaus gyvenimo.

ŠLIOBAS
Bronė Kundrotaitė ir Jonas! 

Koncevičius priimė moterystės i 
sakramentą 18 d. šio mėnesio, i 
Tai pavyzdys lietuviams vestis i 
su lietuviais.

Bronius Minkus ir Marijona^ 
Kedytė neseniai apsivedė taip 
pat abu lietuviai ir veiklūs jau
nuoliai. Kedytė yra Hartfordie- 
tė, veikli organizacijų narė, ku
ri per trumpą laiką ir Westfiel- 
de pasižymėjo savo darbštumu. 
Bronius Vyčių kuopai gėdos ne
padarė, apsivesdamas Marytę.

VILNIAUS LIETUVIAMS 
PARENGIMAS 

Neperseniai buvo Vilniaus Va
davimo kuopos susirinkimas, 
kuriame valdyba atsisakė iš sa-1 
vo pareigų, nes tikslas jau at-

GRABORIUS
Villiam J.Chisholm

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVTDENCE. R. L 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

I

Šiomis dienomis susirgo p. Jo
nas Perekšlis, gyv. St. James 
Avė. Jonas yra choristas. Lin
kime pasveikti.

Lietuvos Vyčių 27 kuopos pir-
Darbinin- mininku išrinktas p. Petras Ra- 

F kauskas. Geriausių sėkmių Pet-

LDS 3 kuopos parengimas į- 
vyks vasario 4 d., 7:30 vai. va
kare, Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje. Tai bus jubiliejinis pa
rengimas, LDS organizacijos 
jubiliejaus proga.

Tos kuopos susirinkimas įvyk
sta penktadienį, sausio 19 d. 
vakare, tuoj po pamaldų, para
pijos svetainėje. Visi 

! kviečiami dalyvauti.
nariai 
CSN.

PADĖKA

411 washington street 
Boston, Mass.

A. Kurpavičius; Nutari- 
J. Lenkaitis:

Pradedant naujus metus drau
gijos renka valdybas. Gera, 
darbšti valdyba yra svarbu 
kiekvienai draugijai. Todėl Šv. 
Petro vyrų draugija išrinko se
gančius į valdybą: Pirmaninkas 
— P. Sevela; Pagelbininkas — 
J. Viltrakis; Finansų sekreto
rius
mų sekretorius
Kasierius — K. Lubekis: Kasos 
globėjai — K. Eluskas ir J. A- 
polskis.

Šv. Petro ryra pirmoji draugi
ja šios parapijos. Viskas atlikta 
kuogeriausioj tvarkoj. Finansiš
kai labai gerai stovi ir koge- 
riausiai aprūpina visus narius 
kieviename reikale, ir parapijai 
daug patarnauja.

Nuoširdžiai dėkoju ponioms 
Kurienei, Viesulienei, O.

vasario.

mušė su sunkvežimiu, kuriuo 
vežė aliejų, p. Sykes tapo sun
kiai sužeistas ir nuvežtas į ligo
ninę. Reiškiame užuojautą pp. 
Sykes ir linkime jų tėveliui pa
sveikti.

Sekmadienį, sausio 14 d. Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje 
pakrikštyta pp. Jurgio Cofskių 
(Čižių) dukrelė vardais Karoli
na Ona. Krikšto motina buvo 
p-lė Alena Cižiūtė (Cofsky), o 
krikšto tėvas iš Hyde Park.

i

Namų: PI. 6286 (• ’
Į tadienį

Šv. Cecilijos (Šv. Jurgio para- 
' pi jos) choro šokiai įvyksta šeš- 

į, sausio 27 d., 8 vai. va-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Markaienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Mas*. 
Tel. So. Boston 1298

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

Prot. Ra A t - Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth SL. So. Boston, Mass. 

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

Tel F*rkway 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 irta minką, mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

*V. JONO EV. 8 L. PA6ALPINĖ8
DRAUGIJOS VALDYBA

i

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera.
16 Winfield St., So. Boston, Mas*. 

Prot. RaAt. Jonas Glinecki*,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mase. 

Fin. RaSt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston. Mase 

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 VVinfield St.. So. Boston. Mase, 

rodininkas. Andrius Zaleskas.
702 Flfth St.. So. Boston. Mam.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai po pietų. Parapijos saMj. 495
K. 7th St., So. Boston. Maaa.

kad joj galės daly-

' Klaipėda, ir atidavus Vokie-
1 čiams be karo, šiandien dar Vii-
•

nius būtų po Lenkija. Mat kaip į 
' dalykai dedasi, ne taip, kaip 
žmogus tvarko, bet kaip iš auk
ščiau patvarkoma. Vilnius su
grįžo Lietuvai ne per narsumą 
Lietuvos kareivių, bet per mal
das Lietuvos mamyčių, ir mal
das visų tikrai mylinčių Lietu
vą lietuvių.

• Todėl šios gavėnios laiku kiek
vienam lietuviui turėtų būti 

Šv. Vardo draugija turėjo sa- brangiausias. Dievas Lietuvą 
vo metinį susirinkimą ir išrinko globoja, ir todėl kiekvienas lie- 
valdybą. Prieš susirinkimą, baž- tuvis turėtų ‘parodyti savo dė- 
nyčioje buvo priimta keletą kingumą. Nėra geresnio laiko,, *mus laikyti paskutinį pirmadie. 
naujų narių. Valdybos rinki- kaip per šventą gavėnią. Lai vi- nį kiekvierio 4 mėn.
mas. Nariai norėjo, kad A. Ja- si lietuviai stengiasi užlaikyti valdvha 1940 metams vien- saitis apsiimtų pirmininku. Bet ši, gavėnią, kaip * užlaikyda- ' J^irta u p^ garbė, 

jis buvęs praeitų metų pirminiu- vo mūsų tėveliai. | pinntatokai: kun. i. p. Boreišis.
kun. V. Masevičius ir kun. J. Ci- 
žauskas; pirm. P. Medonis, vice 
pirm. S. Atkočiūnas, fin. rašt. 
O. Kratavičienė, nut. rašt. A. 
Ambrasienė, iždininkas P. Gry
bas, koresp. O. Kratavičienė ir 
A. Ambrasienė.

Pirm. P. Medonis pareiškė pa-

pirmiaus dirbo Detroite General 
Motors inžinierijos Dept. Pater- 
son, N. J. pastatyta nauja dirb
tuvė, Jis ten buvo perkeltas. 
Sakosi, kad jam ten labai patin
ka, ir kad dirbtuvė gerai dirba, 
bet vis dar Detroitas yra mie
las.

jis buvęs praeitų metų pirminin- vo mūsų tėveliai.
kas, atsisakė iš priežasties, kad ------------
turi išvažiuoti iš Detroito į pie- Svarbi pastaba. Kaikuriems 
tinius kraštus užimti darbą, žmonėms mažiausia priežastis 

_ kaipo baseball umpire. Velijam sulaiko nuo šv. mišių sekmadie-
Praeitą savaitę atsilankė pas jam pasekmių. nį. Lai tik būna biskį blogas o-

ras, ir jų nėra bažnyčioje. Tie 
patys žmonės pirmiausia rūgo ja 
mažiausiame nepasisekime ir gi
liausiai pyksta jeigu jiems kada dėką valdybai ir visiems atsto- 
pritrūksta patarnavimo, bet už
miršta. kaip jie silpnai tarnau
ja

Šv. Petro parapijos kleboną ku- ________
nigas Venikaitis iš Gr. Rapids. Artinasi gavėnios laikas. Jau 
v— -«r—---------------tik iįeka keletą savaičių prieš

šventą gavėnią, šioje parapijoje 
paprastai per gavėnią nebūna 
jokių pasilinksminimo vakarė
lių ar žaidimų. Visas interesas 
kreipiamas į pamaldas, kurios 
įvyksta du kartu į savaitę su 
pamokslu.

• Prieš gavėnios laiką dar lie
ka keletą savaičių pasilinksmi-

Šio mėnesio 27, dešimtą valan- nimams. Todėl lai visa žmonija 
dą įvyks šv. Petro par. bažny- gausiai atsilanko į visus savo 
čioje vestuvės Edvardo Vai- parapijos vakarėlius, lai pasi- 
kausir našlės Marijonos Men- linksmina, o po tam lai stengia- 
derienės. Menderienė yra duktė si kogeriausiai užlaikyti gavė- 
Antano Kurpavičiaus. Kurpavi- n*4- 
čių didelė šeima ir turi daug pa- Mes šioje šalyj silpnai užlai- Ir mes nepamirškime Vilniaus nė Vilniečių lietuvių, 
žįstamų. Todėl vestuvių balius, kome gavėnią ir per tai patro- SFKIVIAOTFNJT
kuris įvyks nuotakos namuose, ti jam daugelį Dievo malonių. Į r’
Jais gana didelis. Velijam pore- Paklauskime senesnių iš Lietu- 
lei laimingo gyvenimo. įvos žmonių, kaip jie užlaikė ga-

__________ vėnią? Pasninkavo, į bažnyčią 
eidavo, ir net savo mylimų dai
nelių per tą laiką nedainuodavo, 
bet iš to apturėjo gausių malo
nių. Tas jų išsižadėjimas ir gi
lumas jų tikėjimo užlaikė lietu-

Kun. Venikaitis yra vikaru šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos. Jis yra labai darbštus ir gi
liai interesuotas žmonijos gero
ve. Dirba su chorais, draugijo
mis ir mokykloj. Jis yra visų 
mylimas. Malonu turėti svečią, 
kuris yra pasišventęs Dievo 
garbei ir žmonių gerovei.

Jonas Grigas atsilankė į Det
roitą pas tėvus atostogoms. Jis

Kazys Naujokaitis, 
Norwood, Mass.

BROCKTON, MASS

nia Warabow su savo pagelbi- 
ninkėmis visas mergaites malo
niai priėmė ir pavaišino. Po ke- vybę ir savo maldomis atgavo

Sausio 7 d., pp. Edvardo ir O- 
nos Warabow namuose, 24 Field 
St., įvyko ‘‘birthday party” jų 
dukrelės Charlotte, jos 11 metų 
amžiaus sukaktį paminėti.

Viešnių - mergaičių jos am
žiaus buvo apie 24. P-lei Char
lotte įteikė labai daug gražių 
dovanų, o didžiausia iš tų dova
nų ,tai “miniature pianas”, ku
rį jos tėveliai jai padovanojo. 
Dalyvių buvo nemažai iš Nor- 
wood’o, Brocktono ir kitur. Po-

vams bei pavieniams veikėjams. 
Koresp. A. A.

Į Nugalėti patį save — ge
riausias būdas apsisaugoti 

Per šventes C. Grybas, Dayto- nuo kitų nugalėjimo; save 
no. Ohio, universiteto studentas, pažaboti — geriausias bū- 
praleido atostogas pas tėvus. das neturėti sau pono.

Petras Medonis, Federacijos- Rytų išmintis.

VVESTSIDE

BROCKTONO LIETUVIAI!

Sausio - Jan. 21 d., 1940

lėtos linksmai praleistų valan- nepriklausomybę.
dų pokilis užsibaigė. Į Mes atiduodame prigulinčią

Mergaitės - dalyvės dar ir da- garbė Lietuvos kariuomenei ir 
bar tebekalba: “We had a swell pri pa fr.įgfa m o juos narsiais vy
time”. . rais, pasiruošusius už Lietuvą

pp. E. ir O. Warabow yra lai- kraują išlieti, bet ar būtų galė- 
dotuvių direktoriai Norwoode jug Lietuvos kariuomenė išgel- 
ir Brocktone. Draugė. ' Lietuvą? Ji maža, palygi-

10 vai. ryto
Šv. Roko bažnyčioje Brockton, Mass.
bus laikomos mišios už žuvusius už Lietuvą ir už Lie
tuvos laisvę ir laimę. Draugijos “in corpore” priims 

Komuniją Tėvynės intencija.
Tą pačią dieną 7 vai. vakare, Naujoje $v. Roko 

Parapijos Salėje Įvyks

PRAKALBOS - KONCERTAS
nūs su kariuomenėmis kitų že-

Redakcijos Atsakymas i mių. Ji negalėjo apginti Klaipė-
dos nuo Vokietijos. Ji negalėjo 
atimti savo mylimo Vilniaus

I ...........................................
Juozui Planskui, Cambridge,

Mass. Tamstos pranešimą gavo- ' nuo lenkų, šiandien ji turi savo 
me antradienio rytą, sausio 16 Vilnių. Bet jeigu lenkas būtų įžangos nebus, 
d. Suvėluotas. I padaręs, kaip Lietuva padarė su

Kalbės p. Tarnas Stoškus, adv. Pranas Petrikas ir vie
tos klebonas kun. J. švagždys. Vakaro koncertinę dalį 
išpildys: Vyresnysis Šv. Roko parapijos Choras ir Fran- 
klin Glee Club. Brocktoniečiams gerai žinomos pp. Le
na Matulytė ir Julė Adomaitytė gražiai padeklamuos.

Visus kviečia
VILNIAUS ŠELPIMO FONDAS.

Ii **



Penktadienis, Sausio 19, IMU
r f 1 "i- 11

[vietines žinios
LDS 1-MOS KUOPOS

SUSIRINKIMAS

LDS 1-mos kuopos meti
nis susirinkimas įvyks 
sausio 23 d., š. m., 7:30 vai. 
vakare, Darbininko salėje, 
330 E St., So .Bostone. Vi
si nariai kviečiami daly
vauti šiame metiniame su
sirinkime. Valdyba.

mišių bendri pusryčiai.
2. Surengti Motinos Die

nos minėjimą gegužės mė
nesyje. Šioms šventėms

Sausio 18 d. šv. Motina rado virš 500 sektų, kurios 
Bažnyčia apvaikščioja 
šventę, kuri iškilmingai 
mini šv. Petro Sosto įstei
gimą Romoje. Nuo tos die
nos, prieš 19 šimtų metųr

Dievo autoriteto, bet pats 
pradėjo statytis dievu.

Komunizmas ir Fašizmas 
ilgainiui atsirado iš tos 
“naujos tvarkos”, nes Re
formacijos sukilimas pra
sidėjo su krikščionybės 
tiesos “suminkštinimu” ir

So. Bostono Vyčių Whist 
Party Vilniečių Naudai

• -- Į
IVABOS SKEĮBIMAI .

Į LIETUVĄ... 
...AR AMERIKĄ

Vikingu laivais
Pci- Gothenburgą, Švediją 

Laivų išplaukimai 

Iš New Yorko —
Orottningholm Vas. 3. Kovo 16, 

Balandžio 27.

Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti, kaip Tam
stos apielinkėj vietinis laivokorčių 

agentas.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
< MOVERS— 

Insured and 
Bonded 

. Local & Long 
Distance 
Moving

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

nuožmiai mėgino visai su
draskyti “Kristaus nesu
siūtą jupą”. Tų laikų Na
cionalizmas pagimdė drą- (____ ___________  _
sų individualizmą; t. y.1 pasibaigė bedievybe ir tau- 
bendrai žmonės kilo prieš tinę pagonybe. Europos 
praeities tradicijas * ir pri- Reformacijai prasidėjus ’ a _ _ • - _ • _* * ž J • 1 _ _ * ~ > r 4 • v v •

---------s' * ----------------------- JLSZ

surengti buvo išrinkti ats- kaį Petras, pirmasis Baž-
kiri komitetai. nyčios Vadas buvo padaręs

3. Sustiprinti savo veiki- Romą Dievo Karalystės tyrimą ir išrado visai nau- mūsų Motina Bažnyčia su
mą viduje ir išorėje. Centru ant žemės, nesusto- ją, pražūtingą tvarką ne- šaukė savo vyskupus į

kiri komitetai.

mą viduje ir išorėje. ________________ _____
Susirinkimas buvo skait- j jama eilė (266 įpėdiniai) tik valstybėje ir prekyboje, Trento visuotinį susirinki- 

lingas ir rimtas. Pereitų yra valdę Kat. Bažnyčią, bet ir Krikščioniškoj reli- mą naujoms erezijų klai- 
metų valdyba padarė platų! Nei vienas nuoširdus ir tei- gijoje. Maištaująs žmogus doms išaiškinti ir panai- 
visų metų veikimo prane- į singas istorikas neabejoja, dabar nepanorėjo laikytis kinti.

Sv/edish American Line
154 Coyiston St., Boston, Mass.

g

»•i

Sausio 31 d. So. Bostono! 
Vyčiai rengia didelę Whisti 
Party nukentėjusiems vii-į 
niečiams sušelpti. Whist 
Party įvyks vyčių svetai
nėje.

■ ____  — j (

Sausio 14 d., sekmadienį,' 
So. Bostono vyčiai įvyku
siame susirinkime nutarė:

1. Surengti Šv. Kazimie
ro dienoje, kovo 4 d., meti
nę šventę. Šventės progra
mą sudarys: šv. mišios 9:30 
vai. ir šv. Komunija ir po!

šimą. Po visų priimtų pra- ka(j Roma buvo Krikščio- 
nešimų, kuopos vadovybę i nybės Sostinė per 19 šimt- 
užėmė naujoji valdyba. į mečių.

------------- į Krikščionybės istoriją -------------- ---------— w.
j galima padalinti į tris žy- nyčia garbingai ir sekmin- nacionalizmas, imperializ-
I

MINUTES

Bažnyčios Triumfas• - ___ 
Per 1900 metų Kat. Baž- gonizmas, monarchija,

DAKTARAI

Sausio 17 d., i_______ _
South Bostonan Tėvas Ja
kaitis, MIC. Jis, sausio 18 
d., 7:30 vai. vak., pradėjo, 
Šv. Petro par. bažnyčioje, 
vesti Bažnyčios Vienumo 
oktavos pamaldas.

Sausio 18 d., kun. K. Jen- 
kus apleido Šv. Margaretos 

į ligoninę, kur jam sekmin- 
įgai išėmė tonsils.
I
I Serga šie parapijiečiai:;

mesnius laikotarpius. Pir- 
atvažiavo!mas — nuo 33 A. D. iki

450 A. D. Bažnyčia augo ir 
stiprėjo Romos katakom
bose. Tai buvo garbingas 
kankinių amžius, kurių gy
vas kraujas, susimaišęs su 
išganingu Kristaus Krau
ju, kaip tik ir maitino ir 
stiprino jaunąją Bažnyčią. 
Antras Bažnyčios laikotar
pis buvo nuo 450 A. D. iki 
1500 A. D. Nušvito, paga
liau, krikščionims taikos

gai lydėjo savo vaikus per mas ir vienas po kito pra- 
katastrofų ir žiaurių per- nyko praeities migloje; o 
sekiojimų audras. Rūpės- Kristaus Bažnyčia vis pir- 
tingai nuo savo Sosto Ro- myn žygiuodama, pasilie- 
moje šv. Bažnyčia stebėjo ka vis jauna ir graži, vis 
įvairių tautų erezijas ir stipri ir nepajudinamai pa- 
maištingas permainas, statyta ant Kristaus iš- 
Priešais ją nužygiavo pa- rinktos “Uolos”.

Maldos Vienybei

ponas Lapinskas guli Car- ^11^^ *r ^V^rų ^čių
— ________i:__________• *__________~ dima Sv rižiaiicr*

Tel. Kirkianti 7119

Pauline Luzackas, MO.,
(Lietuvė gydytoja)

400 Broddwdy,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutartį.

ncy ligoninėje, jo žmona; 
miesto ligoninėje; ponia! 

Į Ūižauskienė serga savo na
muose 111 G St. Ponas An
tanas Švedas išvestas mie
sto ligoninėn, sausio 17 d. 
Serga ir p. Vincentas Gru- 
dzinskas, ilgametis 
Petro par. bažnyčios 
kristi jonas.

J. E. Kardinolas O’Con- 
nell išleido laišką Commu- 
nity Fund Campaign rei
kalu. Laiškas bus bažny
čiose skaitomas sausio 21.

LANKĖSI
nu

lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boeton, Mase.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12.
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Scredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
NcdeUomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Tel. TROvvbridge 6330.

JeiM Repstūs, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq^ 
Cambridge, Mase.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — B.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakomis
OPTOMETRISTAS

447 8roadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS: -

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Scrcdomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.
i——

Šv.
za-

Ketvirtadienį, sausio 18 
d. “Darbininko” redakcijoj 
lankėsi kun. Jonas Jakai
tis, MIC., buvęs Tėvų Ma
rijonų Kongregacijos pro
vincijolas. Tėvas Jakaitis 
atvyko į So. Bostoną kvie

čiamas kleb. kun. P. Vir- 
mausko ir šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje 

j veda Bažnyčios Vienumo 
oktavos pamaldas.

Kun. J. Jakaitis, MIC. y- 
ra įsteigęs Tėvų Marijonų 
misijų skyrių Pietinėje A- 
merikoje, kur jau darbuo
jasi keli kunigai, marijo
nai, o pats įsteigęs, lanko 
lietuvių kolonijas ir iš gera 
širdžių žmonių priima au
kas Tėvų Marijonų misiją 
Pietinėje Amerikoje pa
remti.

Linkime Tėvui Jakaičiui 
sveikatos sunkų misijonie- 
riavimo darbą dirbant.'

dima šv. Bažnyčia, džiaug
smingai išėjus iš katakom
bų, pastatė krikščionybės 
rūmus žemėje ant pagoniš- 

Į kos Romos griuvėsių.
Per šį laikotarpį, Romo- 

] jc viešpatavo tikėjimo ir 
klusnumo vienybė Petro 
įpėdiniams, išskyriant 
Graikų ir Rusų Scizmą bei 
atskylimą. Didesnė Euro
pos dalis vieningai buvo iš
tikima vienam, tikram, a- 
paštališkam Romos Sos
tui. Trečias krikščionybės 
laikotarpis yra šis moder
nusis amžius, kurio erezi
jos ir sukilimai prieš šv. 
Motiną Bažnyčią Romoje 
yra beveik nesuskaitomi. 
Reformacija, (t. y. Euro
poje didysis pasitrauki
mas nuo šv. Tėvo autorite
to ir atmetimas dalies Kri
staus Mokslo) prasidėjo 
su Liut^ru. Netrukus atsi-

v •

Prigėrė Vaikai

ADVOKATAI

Tel. 3826 Namų Tel. 5307

A. J. YOUNG
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154 

101 Baxtcr SSo- Boston, Mase.
Tel. ŠOU 1673 

NAMŲ:
35 Hunncvvcll Avė.. Brighton 

Tel. STA 8659
- . . ■ • ■ -t ,, - - -ur , .r~

Uty N. laktai
LIETUVE ADVOKATE 
(JEKIMAUČUTE)

14 Hope Sf.,
Greenfield, Mass.

’’ i ■ ,V-' \

Tą vakarą prieš savojtestantų ministerių vie- 
mirtį, Kristus, įsteigęs šv/—,:s’ - ’------------:~
Mišių auką ir Sakramentą 
Savo Paties Kūno ir Krau
jo, Sielos ir Dievystės, di
džiai susijaudinęs, meldė
si už Apaštalus: “kad visi 
būtų viena, kaip tu, Tėve, 
esi manyje ir aš tavyje, 
kad ir jie būtų mumyse 
viena, kad pasaulis įtikėtų, 
jog tu esi mane siuntęs. 
Garbę, kurią man davei, aš 
daviau jiems, kad jie būtų 
viena, kaip ir mes esame 
viena”. Jo. 17, 21—22.

Pirmadienį, sausio 15 d. 
So. Bostono pajūryje žai
dė vaikai. Jūros pakraš
tyj buvo ledo, bet po smar
kaus lietaus ledas buvo su
trukęs. Vaikai užėjo ant 
sutrukusio ledo žaisti. Le
do lytis pradėjo nešti vai
kus tolyn nuo kranto. Šau
kėsi pagalbos, bet kol poli
cija atvyko, tai keturi vai
kai nuskendo. Devynis vai
kus išgelbėjo, iš kurių vie
nas pavojingai susirgo. 
Policija ir gaisrininkai ieš
kojo nuskendusių, bet vel
tui. Šimtai žmonių laukė 
ar vanduo neišneš vaikų 
kūnus ant kranto.

Šis tragingas įvykis tu
rėtų būti pamoka tėvams 
neleisti vaikų ant ledo, kur 
sudaro pavojų jų gyvybei, 
o

c
i
i

vaikai lai pasimokina.

įsteigęs šv. i
i i

Juozas M. Dilis
Laikrodininkaslę katalikai grįžtų prie Sa

kramentų.
Sausio 24 — Už Žydų at

sivertimą.
Sausio 25 — Pasaulio už

kariavimui Kristui.
žodžiu, šiomis dienomis 

beveik visose seminarijo
se, vienuolynuose ir pasau
lio bažnyčiose, kunigai, 
vienuolės - iai ir tikintieji 
prašyte prašo Gerojo Die
vo, kad paliestų nesuskai
tomas sielas Jo dieviškąja 
malone, ir, kad vestų Jis 
tas paklydusias sielas į 
vieną, tikrą Kristaus avy- 
dę po vienu Ganytoju. To
kios maldos, besiveržian
čios į Dangų gal ir daugiau 
gero atneš, negu visi gin
čiai ir disputacijos nevie
nybei prašalinti tarp krik
ščionių, taip, kad pagaliau 
įvyktų Kristaus žodžiai: 
“kad visi būtų viena, kaip 
tu. Tėve, esi manyje ir aš 
Tavyje, kad ir jie būtų 
mumyse viena”.

Sulietuvino
Kun. Pr. Aukštikalnis, S.J.

Parduodu įvairiausios rūšies au> 
«inlus ir nidabnmus daiktus

i
i

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai Laikytų ii 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ii 

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway

į >

nuoliška kongregacija, 
vardu “The Friars of Ato- 
nement”. Šie dievobaimin
gi vyrai jau buvo pasižy
mėję savo maldos dvasia, 
atgaila ir apaštališkais 
darbais; tačiau jie kažkaip i < 
jautėsi neramiais ir nepa- i 

įtenkintais. Taigi, jie nūs- j 
prendė praleisti aštuonias 
dienas maldoje, kad Die
vas apšviestų jų sielas iri 
jiems parodytų savo šven- j 
tą Valią. Jie pradėjo savo 
maldą sausio 18 d. šv. Pet- 

Prieš 31 metus, Garn- r0 ,So3t.? Romo-»e šven^ 
son-o mieste, New Yorke.l^ » sa“sl° d:
susirinko su savo šventų ^./0"10 šv®n.teJe' s,aI 
įsteigėju, Tėvu Povilu Pro! I akta7al Pribaigus, visi

J i tos draugijos nanai pagei-
' davo, kad jie būtų priimti 
jį šv. Motinos Bažnyčios 
globą ir taip tapo jie Kat. 
Bažnyčios vienuolių kon- į 
gregacija. Nuo to laiko tos 
pačios maldos dienos krik- Į

I ščionių vienybei praplito 
visame kat. pasaulyje. 
Trys Popiežiai yra palai
minę ir gausiais atlaidais 
yra apdovanoję ypatingas 
Vienybės Oktavos maldas. 
Daugelis ir Vyskupų visur: 
pasaulyje kasmet įsako šį 
pamaldumą savo avelėms. 
Laike šios Oktavos katali
kai meldžiasi už sekančias 
intencijas:—

Sausio 18 — Sugrįžimui' 
visų “kitų avelių” į avidę Į 
šv. Petro, tikrojo Ganyto-! 
jo. |

Sausio 19 — Sugrįžimui 
visų Rytų Apeigų atsisky
rėlių į Apaštališko Sosto 
vienybę.

Sausio 20 — Anglikonų 
pasidavimui Kristaus įpė
dinio autoritetui.

Sausio 21 — Kad Liute- 
rionai ir visi kiti Europos 
Protestantai surastų ke
lią atgal į Kat. Bažnyčią.

Sausio 22 — Kad Ameri
kos Krikščionys sugrįžtų 
prie šv. Petro Uolos.

Sausio 23 — Kad atpuo-

ĮVAIROS SKELBIMAI

DIDELĖ PROGA

PARSIDUODA bučemė ir gro- 
serne su vėliausios mados įren
gimais. Parsiduoda už žemą 
kainą. Savininkas išvyksta j Ca- 
lifornią. Biznis tarpe lietuvių. 
96 Hampshire St., Cambridge, 
Mass. (19-23-26)
—----—-------------------------------- I

REIKALINGAS pastovus var
gonininkas, mokantis savo ama
tą, geras katalikas, kuris moka 
vesti chorą, paruošti kokius vei- i 
kalelius, nors kada dėl parapi-' 

jos, kas padidina jam pačiam; 
algą. Vieta graži, parapija vidu
tinė ir palei parapiją yra skiria
ma alga, geras žmogus gali ge
rai gyventi. Kreipkitės į “Dar-; 
bininką”. (5-9-12) ■

Bay Motor Scrvicc
STUDEBAKER

AutomoMBą Ir Traką Agentūra 
Tatootne riaoMą iMirbysčių auto 
mobiUna. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlm St., ir E. 8th SU
•OUTH BOSTON, MASS.

Jee. KapoMūnas Ir Pater Traeiokr
SaviuiokaL

CAMBRIDGE, MASS.
MINSTREL SH0W

Sekmadienį, sausio 21 d
13 vai. p. pietų Nekalto Pra- 
' sidėjimo par. salėje bus ro
doma Minstrel Show vai
kams, o 7:30 vai. vakare 

j suaugusiems, šį gražų ir 
juokingą veikalą išpildys 
scenoje didysis Nekalto- 
Pras. par. choras, vado
vaujant p. Mamertui Kar
bauskui. Visi kviečiami da
lyvauti.

v •

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- j 
merikoje, reikėtų kiekvie- i 
įam patapti Amerikos pi- į 
.iečių. Daugelyje įstaigų 
/ra griežtai reikalaujama, 
Kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo 
dorintieji išsiimti pilietis 
xas popieras, nusipirkitt 
knygutę “Pilietybės kate 
kizmas”. kuri padės Juim I 
.apti Amerikos piliečiu 
los kaina 25c.

Užsakymus su money orderiu 
lųskite:
“Darbininkas”, 366 W. Broad 

way, So. Boston, Mass.

VALGOMO# BAIK# KRAUTOVES
Riekti pas biznierius mSsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurk 

skelbiasi “OartHnlnke" apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus Ir ma
salai patarnauja. Nu«Ją | bilą kurią Krautuvu pasakykite, kad jų skeibm. 
■natfte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT A VENŲ E, 
TMėphone COKumbia 8702 
» SAVIN HILL AVENUE, 

DDRCRE3TER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boeton 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užka/ 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

a i« - u*^ai ■■ eikim Marcei
p. Baltrirtiūnas ir p. Kllnga, Sav. 
753 Broadway. Tel. ŠOU 3120 

•O. BOSTON, MAS».

Pmfeslonalal, biznieriai, prnmonh. 
kai, kurie akelbisM “Darbininke” tik 
tai verti skaitytoji; paramos.

VM skelbUlės “Durbluiuke”.

So. Boston, Mass

: Oueen Ann Laundry, Ine. '
7-9 Ellery St., ;

So. Boston, Mass
! Tel. ŠOU 2923
1 jei norite, Kad Jūsų drabužis*
i būtų švariai išplauti, j
! paveskite *1 darbą mums. ]

/

PeterP. Plevadt
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengčjas. 
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjlmu 

TURI 25 METŲ PATYRLM-0 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 

Apskaltliavimai ir patarimai dykai 
—

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY) 

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos. 

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

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

Shapos adresas — 193 Broadway

< .PABORIAJ

S. Barasevicius k Sunu.
SENIAUSIAS S1OS K-

LIETUVIŲ GRA8ORIUS 
balsam uotojas 
run Notaru Teun» 

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

iyven. vieta: 838 Dorchester Av. 
TeL COLumMa 2637.

Joseph W. Casper 
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS «• 
BALSAM UOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
Sa Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Nakų. 
Residence: 198 M SL, So. Boeton 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boeton 3960

\,x

j

i

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boeton 0815 
Tel. ŠOU Boeton 2609

COW. V. WdrdDOW
(WRUBUIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
•ALSAM UOTOJAS 

1156 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norwood 1503

Brocktono Office:
24 Field SU 

Tel. Brockton 2005

I P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS 
ii i
U
'!
i!

ii

i.,.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI g
Nuliūdimo Valandoje patarnaujame dieną ir naktj. į j

Patarnavimas mandagus ir nebrangus.

258 W. Broadway, So. Boston, Mass. įį
Tel. SOUth Boston, 4486 į-

16—18 Intervale St. Montello, Mass.
Tel. Brockton 4110 $



Penktadienis, Sausio 19, 1940

Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CONN.

LDS 6-tos kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, sausio 
21 d., 5 vai. po pietų, mokyklos 
salėje, Broad ir Capitol avė. Y- 
ra nutarta žiemos laiku susirin
kimus laikyti sekmadieniais. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti. Kai kurie yra skolingi 
už praeitus metus. Malonėkite 
ateiti ar atsilyginti. Kurie užsi
mokėjo už šiuos metus gruodžio 
mėnesyj džiaugiasi gavę gražų 
sieninį kalendorių iš “Darbinin
ko”. Dar nevėlu ir visiems gauti 
kalendorių. Raporteris.

niai pagerbė kun. Joną Kripą. 
Žmonių dalyvavo daug. Svetai
nėje netilpo. Kun. J. Kripą pa
gerbė už jo darbuotę parapijoje. 
Linkime ilgiausių metų.

Hartforde ir apylinkėje tuo 
tarpu daug žmonių serga, nes 
oras nepastovus. LRKSA 89 kp. 
pirm. V. Petraitienė serga rim
tai. Linkime visiems sveikatos.

i

DVIEJŲ KUOPŲ VALDYBŲ 
IR VEIKIANČIOS KOMISIJOS 

SUSIRINKIMAS

Gruodžio 5 d., 1939, Švč. Tre-; 
jybės par. mokyklos kambary, į 
įvyko 2 kuopų valdybų ir vei
kiančios komisijos susirinki
mas: būtent, 89 kp. LRKSA ir 
6 kp. LDS. Tikslas, kad padidin
tų tarpe lietuvių veikimą ir pla
tintų katalikišką spaudą ir ją 
palaikytų. Nutarta, Užgavėnių 
vakarą, vasario 6 d., Lietuvių 
Parapijos Mokyklos svetainėje, 
rengti BINGO ir ŠOKIUS ben
dromis pajėgomis. Iš to paren
gimo nutarta ne visą pelną skir
ti, bet 25 nuošimtį laikraščiui 
“Darbininkui”. Bingo dovanos 
bus suaukotos narių ir kitų žmo
nių. Kaikurie tuojau susirinki
me pažadėjo dovanas, būtent, 
p-nia Petrukevičienė pažadėjo 
laimėjusiam pusei metų “Darbi
ninką” užprenumeruoti; A. Pa- 
teckis spaudą dykai; p-nia Pet
raitienė dvi dovanas pažadėjo; 
p. K. Tamošiūnas pažadėjo du 
vyriškus siūtus išvalyti ir iš
prašyti; p-nia Manikienė, kada 
gyveno ūkyje tai retai matyda
vos, bet dabar tai pati pirmuti
nė susirinkimuose. Dirba, auko
ja ir aukas renka. Dvi jėgos de
da pastangas, kad surengti pa- i 
sėkmingą ir didelį vakarą. Įžan
ga visai maža, tik 5c už 20 bin- 
go žaidimų, o šokiai dykai. Bi
lietai iš anksto pardavinėjami. 
Jų galima gauti pas kuopų vai-' 
dybas. Kviečiame Hartfordo ir į 
apylinkės lietuvius į Užgavėnių! 
Vakarą užsigavėti Lietuvių Mo
kyklos svetainėje, 339 Capitol 
Avė., Kampas Broad St., Hart- 
ford. Conn.

DARBAI
Underwood ir Royal abidvi 

Typewriter kompanijos sumaži
no darbus. Darbininkai dirba po 
2 ar 3 dienas į savaitę. Bet or
laivių ir šautuvų išdirbystėje

I
Į dirba smarkiai. Ten mašinos ne
sustoja, bet sukasi kasdien ne
išskiriant sekmadienių. Dieną ir 
naktį darbininkai dirba pamai
nomis. Prie tų dirbtuvių būriai 
žmonių darbo ieško. Kaikurie 
stovi per visą dieną ir negauna 
progos pasimatyti su viršinin
ku. Daug yra bedarbių.

Kalakutas.

4 *

DAUG VEDYBŲ
Hartforde ir apylinkėje jau

nimas sukruto vestis. Bet ap
gailėtina, kad lietuvaitės išteka 
už lenkų jaunikaičių.

DARBININKAS

METINE APYSKAITA

St Kazimiero Parapija

Sausio 7 dieną, klebonas kun. 
A. Petraitis perskaitė metinę 
parapijos apyskaitą. 1939 metų 
parapijos darbuotė buvo labai 
graži: apmokėta $6,000 parapi
jos skolos. Liko dar skolos 
$9,000. Šioje parapijoje yra mil
žiniška parapijos mokykla, ku
rią užlaikyti daug kainuoja. 
Prie to Vienuolynas ir Seselės 
mokytojos. Šios parapijos klebo
nas kun. A. Petraitis ir katali
kiškos draugijos vieningai ir 
nuoširdžiai darbuojasi. Todėl 
jeigu visos šios parapijos drau
gijos taip gražiai darbuotųsi ir 
šiais metais, tai 1940 metuose 
tie $9,000 būtų apmokėta. Tik 
daugiau pasišventimo.

Darbavosi sekančios draugi
jos:—

Parapijos choras — $64.00;

PAGERBĖ KUN. J. KRIPĄ

8

Aušros Vartų Parapija
Sausio 25, 26, 27 ir 28 dieno

se Aušros Vartų parapijos nau
dai, bažnytinėje salėje, įvyks 
fėrai arba bazaras. Prie fėrų vi
si rengiasi visu smarkumu. Jau 
dabar pardavinėjami tikietai 
brangių ir gražių daiktų išlai- 
mėjimui. Šį trečiadienį darbuo
tojų ir draugijų atstovų susi
rinkime nustatyta fėrų tvarka 
ir pasidalyta darbais. Į fėrus į- 
žanginės mokesties nebus, net 
bus dalinami visai dykai tikie-

Blaivininkai — $15.00; šv. Pet
ronėlės moterų draugija — $70. 
35; Parapijos piknikas — $1, 
346.00; Parapijos vakarienė — 
$545.00.

Čia yra ir daugiau katalikiškų 
draugijų, jeigu visos būtų taip 
pasidarbavusios, kaip virš mi
nėtos ,tai ir likusią skolą galima 
būtų greit užmokėti.

Lai 1940 metai būva daug sek- 
mingesni. Vieningai ir nuošir
džiai dirbant visuomet lengva kuriais galės išlaimėti^gra- 
darbuotis. Dusmeniškis. ‘ -žiu dovanų. Aušros Vartų Dr. ir 

j Moterų Sąjungos 69 kuopa tu- 
i ico Kiti darbinin—

darbuosis prie 
ir patarnavimų 

svečiams. Fėruose bus tiktai 
rinktiniai daiktai, taip kad kiek
vienas įsigijęs kokį nors daiktą 
tikrai galės pasididžiuoti. Apart 
to bus įvairių užkandžių ir gėri- 

kad visi 
šiuos 

R.
KUN. JONAS KRIPAS,

Hartfordo (Conn.) lietuvių parapijos vikaras, šio
mis dienomis tos parapijos parapijiečiai labai gražiai 
įvertino kun. J. Kripo darbuotę, surengdami jį pa
gerbti šaunią pramogą. Kun. Jonas Kripas yra nuo
širdus “Darbininko” bendradarbis ir rėmėjas.

BAYONNE, N. J.

NEW BRITAM, CONN.
% 1

METINĖ ATSKAITA
Pereitą sekmadeinį kun. P. P. 

Kartonas, kuri? dabar eina kle
bono pareigas šv. Andriejaus 
parapijoj, skaitė smulkmeniškai 
pereitų metų parapijos pajamas 
ir išlaidas. Pajamų buvo virš 17 
tūkstančių dol. iš kurių atmo
kėta tūkstantis dol. skolos, ir 
apie 4 tūkstančiai dol. yra su
taupyta langų fonde. Kunigas 
P. P. Karlonas pareiškė džiaug
smą ir padėką parapijiečiams 
už duosnumą bažnyčios palaiky
mui, nes pereitų metų pajamos 
viršijo visų kitų prabėgusių 

į metų pajamas. Be to, įtaisytas 
vienuolynas Seselėms, kuris kai
navo apie $4,000. Džiaugėsi, kad 
parapija yra gerame ir dvasi
niame stovyje; kvietė ir ateity
je kilti ir veikti dėl Dievo gar
bės ir bažnyčios palaikymo. Pa
rapijiečiai taip pat džiaugėsi iš
girdę tokią atskaitą. Sveikina-' 
me kun. P. P. Karloną ir linki
me dar didesnių Dievo malonių 
jo darbuose.

valandas ir priimdinėja dau
giau naujų darbininkų, bet dau
gumoje šaukia tuos, kurie pir
miau yra dirbę. Atvažiavusiems 
iš kitur sunku darbas gauti.

T. M.

ELIZABETK, N. J

IŠ DARBININKŲ GYVENIMO
Darbininkų gyvenimas, žy

miai pagerėjo mūsų kolonijoje. 
Bet jaunimo dar daug matosi be

Sausio 14, Lietuvių Mokyklos 
svetainėje, Švč. Trejybės lietu
vių parapijos parapijiečiai šau- darbų. Dirbtuvės dirba ilgesnes

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 

reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd„

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271
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Sausio 6 d., įvyko “Surprise” 
bankietas, Lietuvių Laisvės 
bendrovės svetainėje, pagerbti 
p.p. Juozą ir Marijoną (Vait
kevičiūtę) Matuzus, gyv. 243 
Clark PI., jų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių proga. 
Šis parengimas jubiliejatam bu
vo tikras surprizas, nes kada į- 
ėjo į svetainę ir pamatė tiek 
daug svečių susirinkusių (buvo 
virš 250) jie labai buvo sujau
dinti. Svočia buvo p. O. Biro- 
nienė, kuri parūpino gražų ir 
didelį tortą (cake), kurs dabino 
stalą; svotu buvo K. Baltramai- 
tis, kurs parūpino gėrimus. Lai
ke vakarienės programos vedė
ju buvo p. K. Vaičiulevičius, 
kurs savo užduotį atliko koge- 
riausiai.

Pirmiausia pasakė eiles, pri
taikintas jubiliejatam, p. Aldo
na Liutvinaitė. Kalbėtojais bu
vo teisėjas James McGuire, svo
čia, svotas, giminės ir daug sve
čių išreiškė savo linkėjimus.

Jubiliejatam įteiktos dovanos 
nuo tėvų ir visos šeimos Vaitke
vičių, nuo sūnų ir dukrelės, Ma- 
tūzų, dėdės p. J. Biekša ir rengė
jų ir visų svečių vardu. Pas
kiausiai kalbėjo patys kaltinin
kai. p. J. Matuza dėkojo rengė
joms. būtent, pp. E. Vaičiulevi- 
čienei, M. Ožkutienei, M. Mocke
vičienei. E. Lukšienei ir visiems 
susirinkusiems už dovanas ir 
linkėjimus; dėkojo visiems pa- 
gelbininkams ir kalbėtojams. 
Sako: “Nors teisybė, kati dirbau 
visą savo gyvenimą dėl katali
kybės ir lietuvybės, bet man 
graudu darosi, kada mane taip 
viešai išgyrė”, p. M. Matuzienė, 
susigraudinusi, dėkojo visiems 
prie stalų patarnautojoms — O. 
Lukšytei, V. J. Krizonytei, M. 
M. Vaičiulevičiūtėms, O. Puzi- 
naitei, O. Valytei, E. Krasaus
kaitei, L. Ožkučiūtei.

Virėjos buvo: V. Krantauskie- 
nė, A. Jankūnienė, M. Petručio- 
nienė, P. Varanauskienė, E. Ka- 
čionienė. Prie gėrimų patarna
vo: J. Krizonis, V. Vaičiulevi
čius. M. Lukšis, B. Mockevičius. 

Svečių buvo iš Trenton, N. J.. 
Newark, N. J., o iš Elizabeth 
daugiausia. Pirmųjų vestuvių 
nienė. P. Mikalauskienė: pabro-

pomergės: O. Kosakienė, Jaso- 
lis — J. Liutkinas.

M. Mockevičienė parūpino 
dirbtinių gėlių, kuriomis visus 
apkaišė.

p.p. Matuzai atvyko iš Lietu
vos jauni ir gyvena Amerikoj 
30 metų. Išaugino du sūnus — 
Juozą ir Petrą ir dukrelę Dara
tą.

Visa šeima priklauso prie 3 
kp. LRKS Amerikoj ir yra raš
tininku per 20 metų. Daug na
rių prirašė prie Susivienymo. 
Laimėjo dovanas. Dalyvavo ke
liuose Seimuose, ir yra buvęs 
N. Y. ir N. JI apskričio iždinin
ku ilgus metus.

p. J. Matuza yra rast. 16 kp. 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
virš 18 metų. Prirašė daug na
rių, ir jei ne p. Matuza, vargiai 
toji kuopa gyvuotų- Elizabethe. 
Per 6 metus yra buvęs trustisu 
Šv. Petro ir Povilo parapijos, 
daug darbavosi bazaruose ir vi- 
šokiuose parapijos darbuose. Y- 
ra šv. Mykolo draugijos pirmi
ninku per daug metų; Šv. Petro 
ir Povilo draugijos nariu, p. M. 
Matuzienė yra Moterų Sąjungos 
66 kp. narė.

Visi dalyviai linksminosi iki 
vėlumos, linkėdami Matuzų šei
mai Dievo palaimos, ir sulaukti 
auksinio jubiliejaus.

Vienas ir dalyvių. 
“Darbininko” redakcija pp. 

Matuzus, sulaukusius Sidabrinio 
Jubiliejaus, sveikina ir linki 
gausių Dievo malonių.

“Silkių Balius”, kuris įvyko 
sausio 14 d., buvo labai sėkmin
gas. Žmonės nepaisė nė blogo o- 
ro, skaitlingai atsilankė ir link
smai praleido laiką. Didžiausias 
pastangas šiam parengimui dė-

SĖKMINGOS PRAKALBOS ■ rėš savo stalus.
LDS 7 kuopos prakalbos įvy- kai iš draugijų 

ko sausio 14 dieną Šv. Kazimie- įvairių žaidimų 
ro par. salėje. Prakalbose buvo 
rodoma judamieji paveikslai ir 
svečiai kalbėtojai pasakė gra
žias kalbas apie katalikišką 
spaudą. Kalbėjo kun. Malinaus
kas iš Marianapolio kolegijos, 
stud. Baltinis ir A. F. Kneižys, 
“Darbininko” redaktorius.

Vakaro vedėju buvo kuopos 
dvasios vadas kun. A. Petraitis. 
Nors tą vakarą lietus smarkiai 
lijo, bet publikos buvo svetainė 
pilnutėlė. Gauta keletas LDS 
naujų narių ir atnaujinta “Dar
bininkui” prenumeratorių, ypač 
patenkinti “Darb.” kalendo
riais. Taigi nuoširdžiai dėkuoja-

mų. Rengėjai tikisi, 
Worcesteriečiai parems 
fėrus.

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

O. S. Marden.

ROCHESTER, H.Y.

jo ponios Rodzevičienė ir Nanor-1 me klebonui kun. A Petraičiui 
tienė. Reikia džiaugtis, kad šv. 
Rožančiaus draugijos narės vi
suomet atjaučia parapijos ir 
bažnyčios reikalus.

į ir kalbėtojams.
LDS 7 Kuopos komitetas.

METINĖ VAKARIENĖ

LRKSA 41 kuopos metinė va
karienė įvyks sausio 21 dieną, 
6 vai. vakare, Šv. Kaizmiero par. 
salėje. Visi nariai ir narės priva
lo minėtoje vakarienėje daly
vauti, nes vistiek reikės užsi- 

Kviečiame ir 
visus prietelius dalyvauti, nes 
vakarienė bus paįvairinta gražia 
programa ir kalbomis. Bus duo
dama įžangos dovanos. Nariams 
bus proga pasimatyti ir susipa
žinti su naujais nariais ir links
mai laiką praleisti. Mūsų darbš
čios gaspadinės visus atsilanku- 
sius pąvaišins skaniais valgiais 
ir tonikų. Įžanga 50 centų vi
siems.

i Nuoširdžiai kviečia Komitetas.
I

Šią savaitę pradėtas atnauji
nimo stovylų, klebonijos ir za
kristijos darbas. Ponas J. Suba
čius atnaujina stovylas ir alto
rių.

Sausio 15 d. iškilmingai palai- mokėti 50 centų, 
dotas su trejomis šv. mišiomis 
Antanas Mackevičius. Rap.

WATHBURY. CONN.
Sekmadienį, sausiol4 d. įvyko 

Lietuvių Vaizbos Būto koncer
tas ir šokiai. Dainavo chorai ir 
solistai-tės, vietiniai ir iš Hart
fordo.

Šokiams grojo Merry Makers 
orkestras.

Programos vedėjas buvo p. 
Ernest Mažeika. Įžangines kal
bas pasakė vedėjas ir Dr. M. 
Colney.

Žmonių buvo apie 600.
Parengimas pavyko.
Lietuvių Vaizbos Būto radio 

programos įvyksta sekmadie
niais 1:30 vai. iki 2 vai. po pie
tų. Vedėjas Dr. M. Colney.

Koresp.

PopeOpticalCo.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išeerzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis. •

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER. MASS.

Z75 Mair. St^ Webster, Mass

DABAR
$1.25

PAINTĖ

Pereitą rudenį lietuvių grabo- 
rius p. J. Morkūnas - Morcan 
pasistatė gražų didelį namą, 645 
Hudson Avė. ir Alphonse St. 
šis naujas namas pasižymi ne
paprasta moderniška statyba. 
Jame randasi trys didelės ir pa
togios koplyčios laidotuvėms. 
Vyrams ir moterims yra kamba
riai parūkyti ar pasilsėti. Gra- 
borius Morkūnas pradėjo savo 
biznį tris metai atgal. Pereitą 
vasarą apsivedė su lietuvaite 
panele Amelia Urbonaite, 
priklauso prie šv. Jurgio 
pi jos ir jos draugijų: šv. 
jos; šv. Petro ir Povilo, 
Jurgio. Taipgi aktyviai
vauja ir įvairiose kitose draugi
jose ir organizacijose, šeštadie
nį ir sekmadienį sausio 27 ir 28 
dienomis turės savo naujo namo 
atidarymą dėl publikos. Kviečia 
visus lietuvius ir jų pažįstamus 
atsilankyti ir pasižiūrėti naujo 
namo. Aras.

Abu 
para- 
Mari- 
ir Šv. 
daly-

Įsigyk Naują, Modernišką Portable Royal 
Rašomąją Mašinėlę - Typwriterį

Pirkimo išlygos geros — įmokėsite $3.00, o likusį balansą galėsite 
išsimokėti, mokėdami $1.00 į savaitę.

Rašomoji mašinėlė y- 
ra labai naudinga turėti 
kiekvienam, kaip suau
gusiems, taip ir jauni
mui. Kas moka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko” 
administracijoje, tam 
bus teikiama uždyką ra
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū

loma proga— įsigykite typwriterį šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir į tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass


