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Brooklyno komnacių 

“Laisvė” rašo:
“Kauno laikraščiai atei

na iškandžioti. Daugiausia 
cenzūruojamos žinios iš 
Vilniaus”.

Primename, kad geriau
sius • dantis laikraščius 
kandžioti turi sovietų ko
misarai. Jie privertė Balti
jos valstybes įvesti griež
tesnę cenzūrą. Apie tai ra
šė ir “Laisvė”, kuri dabar 
skundžiasi cenzūra. Atsar
giai, laisviečiai, kad netek
tų dėl skundų daryti atgai
lą. Stalinas gali “pakvies
ti” redaktorius į Maskvą 
pasiaiškinti.

Katalikas, kuru neremia 
katalikiškos spaude*, neturi 
teisės vadintis geru Bažny. 
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Naciai Užimą Aliejaus Laukus 
Galicijoje

Paryžius, sausio 25 — 
Vokietijos nacių vyriausy-

Brooklyno “V-bė” nori 
sudaryti Amerikoje tokį 
kūną, kuris išrištų daug 
gyvų problemų. Vien kū
nas, kad ir specialus, jo
kių gyvų problemų negali 
išrišti. Tik tvirtos valios, 
gražios sielos žmonės, pri
silaiką amžinųjų principų 
gali rišti problemas. “V- 
bės” žmonėms kaip tik to 
trūksta. Jie, kaip tas čigo
nas, kasdien maino princi
pus.

Brooklyno lietuvių kom- 
nacių organas rašo:

“Kai turčiams darytųsi 
akyse tamsu, tai Suomijos 
biednuomenei skaisti saulė 
patekėtų”. O kai sovietų 
Rusijos turčiams komisa
rams su Stalinu priešakyj 
darytųsi akyse tamsu, tai 
Rusijos biednuomenei bū
tų proga išsilaisvinti iš 
komnaciškos vergijos, ir 
tada jiems skaisti saulė 
patekėtų.

merikoninės veiklos posė- 
dyj, kad važinėjęs į Rusi
ją pasais, kurie buvo iš-

New York, sausio 24 — 
Komunistų vadas, Earl 
Browder federalio teismo 
rastas kaltu už išgavimą gauti svetimais vardais, 
pasų klastingu būdu ir sve-1 Browder, išpildydamas ap- 
timais vardais. Teisėjas likaciją gauti pasą, kaip 
Alfred Cox, už Jungtinių buvo 
Amerikos valstybių įstaty- klausimą ar turėjai, kada 
mų laužymą nubaudė i nors išduotą pasą, atsakė 
Browderį keturiems me-l“None”. Vadinasi, po prie- 
tams į kalėjimą ir du tūks- saika sumelavęs. Pasus iš- 
tančių dolerių piniginės gavo skirtingais 
bausmės. Browderis ape- net trimis svetimais var
ijuoja į aukštesnį teismą, dais. Browderio parašą į- 
Teismas visais atžvilgiais rodė valdžios ekspertas, 
buvo teisingas. Jis nebuvo Liudininkai 
teisiamas už asmeninius Browder vartojo 
nusistatymus, ar politines į vardę. 
pažiūras, bet už laužymą! Browder pats 
pasų įstatymų. Įtikrinan-; teisme užginčyti

įrodyta teisme, į

metais

Washington, D. C. sausio Irius “įzmus”, kurios dirba
25 — Šią savaitę Kongre-I svetimoms valstybėms, tai jau seniai yra pasiuntu- 
sas (atstovų butas) 345 baisiai nepakenčiama.
balsais prieš 21 nutarė 
pratęsti Dies Komisijos 
anti - amerikoninės veiklos 
tyrinėjimą dar vieniems 
metams. Dies komisija iš
tikimiems šios šalies pilie
čiams nėra pavojinga, bet 
piliečiams arba organizaci- Thomas, įstojo į šv. Pran- 
joms, kurios skelbia įvai- ciškaus vienuolyną.

Žymus Gydytojas (stojo 
| Vienuolyną

Palai, Indija, sausio 25 — 
Žymus gydytojas, K. C.

si sargybą į Galiciją prie 
; Rumunijos rubežiaus. Sar
gybai buvo įsakyta prižiū
rėti traukinius iš Rumuni
jos, kuriais veža kviečius 
ir aliejų iš Rumunijos per 
Galiciją į Vokietiją. Sako
ma, kad tie traukiniai daž
nai buvo apvogti. Dabar e- 
są sargyba padidinta. Na-

AUSTRIJOJE NACIAI PERSE- reivių į Galiciją.
Rusijos nepasisekimai 

Suomijoje padrąsino Vo
kietijos nacius reikalauti

I
i

liudijo, kad 
kitą pa-

nestojo 
ką liudi- 

čiai buvo įrodyta, kad jisininkai yra liudiję prieš jį. 
išgavo pasus klastingu bū-Į Jis tik, matyt, nepasitikė- 
du. Teisėjas Cox leido pa-į damas savo advokatu, pats 
čiam Browderiui teisme ii- ' ’ A -
gai kalbėti. Valstybės įro
dymai prieš komunistų va
dą nebuvo užginčyti. Už 
tokį nusikaltimą pagal vai-

_ ... w

Sovietų Rusijai pritrūko 
ginklų. Maskvos radio kal
bėtojas pareikalavo, kad 
suomiai atiduotų Rusijos 
ginklus, kuriuos jie “pavo
gė” Suomusalmi fronte. 
Jei suomiai tų ginklų Rusi
jai neatiduos, tai ji pas
kelbsiantį karą. Dėl karo 
paskelbimo, tai suomiai 
ramūs, nes ir dabar eina 
karas. Dėl ginklų, tai tik 
juokas, nes sovietai reika
lauja tų ginklų, kuriuos 
raudonarmiečiai bėgdami 
iš Suomijos paliko, kada 
suomiai likvidavo raudon
armiečių 163 ir 44 divizi
jas.

stybės įstatymus žmogų 
gali nubausti dešimčiai 
metų į kalėjimą ir ketu- 
rius tūkstančius dolerių 
piniginės bausmės. Taigi 
Browderiui bausmė uždėta ■ 
gana maža, tik 4 metai ka-' 
Įėjimo ir $2000 dolerių. Ko- j 
munistai dabar šaukia, kad 
Amerikoje nebėra laisvės. 
Ar laisvė reiškia daryti ką 
nori?

Earl Browder, komunis
tų vadas, nusikalto. Jis 
pats prisipažino Dies ko
miteto tyrinėjimo prieša-

stojo aiškinti federalio tei
smo teisėjams jo krimina- 
lės bylos eigą. Jis pasisakė, 
kad tik yra baigęs kores- 
pondencijinę teisių moky-

------- --  — - -

Vadinasi, valdžios žmo
nės aiškiai įrodė Browde- 
rio nusikaltimą. Sovietų 
Rusijoje už tokį nusikalti- 

■ mą greičiausia būtų buvęs 
i sušaudytas. Bet Jung. Val
stybėse...? Browderis aoe- 
įliuoja. Suprantama, dabar 
• komunistai pradės aukų 
rinkimą gynimui Browde- 
rio, kuris jau apšauktas 
komunistų partijos kanki- 

i niu.
Komunistų spauda jau 

pradėjo kampanija.

Sovietų Rusai Bombarduoja

KIOJA KATALIKUS
Nuskendo Anglies Karinis

Laivas
Londonas, sausio 25, — 

Anglijos vyriausybė pra
nešė, kad karinis laivas 
Exmouth, kuris kainavo

Londonas, sausio 25 — 
Laikraštis Daily Mail pra
neša, kad Austrijoje na
ciai įvairiais būdais truk
dė katalikams švęsti Kalė
das. Hitlerio jaunųjų są
jungos nariai susirinkę

Brooklyno komnacių or
ganas “L.” rašo:

“...šiandien pasaulyj ir 
vėl užsikūrė imperialisti
nis karas, prieš kurį Leni
nas mokino žmones kovo
ti”. Gal ir mokino, bet jis 
pats to mokslo nesilaikė. 
Šiandien imperialistinį ka
rą veda ne kas kitas, kai 
tik Lenino įpėdinis Stali
nas, kuris pasibučiavęs su 
Hitleriu užsimojo užka
riauti visą pasaulį.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 

DARBININKO 
Laivakorčių

x LAIVAI

Helsinki, sausio 25 —So
vietų Rusijos lakūnai nuo
latiniai iš orlaivių bombar
duoja Suomijos gyvento
jus. Ant Helsinki miesto 
bolševikai išmetė vieną 
dieną 70 bombų; daug na
mų sunaikinta ir nekaltų 
žmonių nužudyta. Iš Mas
kvos pareikšta, kad sovie
tų Rusija nesustos karia
vus iki Suomija nebus nu
galėta. Raudonosios armi
jos vadai, bijodami Stalino 
“likvidavimo”, prievarta 
varo kareivius į karą. Bet 
visa Suomijos tauta vie
ningai ginasi nuo užpuoli
kų.

Kada senovėje Suomiai 
buvo po Rusijos caro val
džia jie reikalavo laisvės ir 
nepriklausomybės. Dauge
lis ir Rusijos žmonių tada

I

kad Rusija pervestų Gali
ciją Vokietijai. Vokietijos 
naciai pasižada duoti dau
giau pagalbos Rusijai ko
voje su Suomija. Tiesa, šių 
žinių oficialiai dar nepa
tvirtino nė Rusija, nė Vo
kietija. Bet neoficialiai 
tvirtinama, kad Rusija su
tikusi pervesti Galicijos 

(aliejaus laukus ekspliota-
_______________ --------------------- ------------

I

$1,320,956 dolerius pasta-! prie bažnyčių rėkė ir pa
tyri, plaukdamas užėjo ant šiepė maldingus žmones, 
minos ar buvo vokiečių Daugetyj vietų katalikai a- 
bombarduotas, ir nusken- sumušamk
do. Su laivu žuvy 200 jure j- į 
vių. Laivas, matomai, bu
vo toli jūroje, nes niekas 
iš įgulos neišsigelbėjo.

Tvirtina Roosevelto
Pralaimėjimą .

Columbus, Ohio, sausio 
25 — John Lewis, CIO va
das pasakė: “Jei demokra
tų partija statytų Roose- 
veltą į prezidento kandida
tus, jo kandidatūrą susi
lauktų negarbingo pralai
mėjimo”.

ristai Įtariami Balny 
čios Padegimu

“Žinoma, nėra galimybių, 
kad 2,500,000 Suomijos gy
ventojų, galėtų sukilimu 
išgauti nepriklausomybę. 
Bet mes, visi Rusijos pi
liečiai, turėtume pagalvo
ti kokia gėda krinta ant 
mūsų. Mes dar esame toki 
vergai, kad panaudojami 
pavergti kitas tautas. Mes 
dar pakenčiame tokią val
džią, kuri žudytojo žiauru
mu, paneigia visą laisvę 
Rusijoje, ir kas labiausia 
panaudoja Rusijos kariuo
menę žiauriai pavergti ki-’ 
tas tautas ir jų laisvę a- 
timti”.

Meksika, sausio 25, — 
Areštuota dešimts komu
nistų, įtariamų San Diego 
katalikų, bažnyčios pade
gimu Guanajuato mieste. 

________ Gaisras padarė didelius 
Paderewski Išrinktas Lenki- istoriniai šalies

jos Tarybos Prezidentu Į - - - - - - - - - - - -
Paryžiuj-sausio 25, RuSljOS AtStOVBS Apleido

Žymus muzikas Ignace Jan 
Paderewski buvo vienbal
siai išrinktas Lenkijos ta-j 
rybos prezidentu. Lenkai Sovietų Rusijos atstovas 
turi sudarę valdžią Pran- Anglijai, Ivan Maisky, ap- 
cūzijoj ir tikisi atstatyti leido Angliją ir sugrįžo į 
savo tėvynę. Tai vienatinė Maskvą. Anglijos atstovas 
valdžia pasauly be valsty-j sovietų Rusijai taip pat y- 
bės. ra sugrįžęs į Londoną.

Angliją

Anglija Ir Prancūzija Įspėja 
Rumuniją

Bucharestas, Rumunija, 
j sausio 25, — Anglija ir 
• Prancūzija įspėja Rumuni- 
j jos valdžią, kad pasikėsini- 
įinas priversti Anglijos ir 
į Prancūzijos aliejaus kom
panijas Rumunijoje pris
tatyti aliejų Vokietijai, ga
li privesti prie svarbių ne
susipratimų. Sakoma, kad 
Vokietija reikalauja Ru
munijos valdžios jai pris
tatyti aliejaus, tiek, kiek ji 
reikalauja.

cijai 99 metams; sutiko 
leisti Vokietijai naudotis 
geležinkeliais, kad nebūtų 
aliejaus eksportavimo ir 
vedimo komercijos sutruk
dymų su Rumunija; davu
si koncesiją naudoti ir per
organizuoti kitus resorsus 
Rusijoj su teise pervežti 
per Rusijos teritoriją; da
vė koncesiją kasyklų.

Vokietija aiškiai pasiža
dėjusi Suomijos ir bendrai 
Skandinavijos valstybių 
reikalu pagalbą, būtent, 
jeigu Anglija ir Prancūzi
ja duotų tiesioginiai, arba 
per Norvegiją ar Švediją

i Suomijai pagalbą, tai ji 
(Vokietija) įsikištų. Vo
kietija tuojau pasiųstų ek
spertus perorganizuoti Ru
sijos transportą, ginklų 
produkciją ir net pasiųstų 
militarius technikus.

Pranešama, kad derybos 
paminėtais klausimais dar 
nėra užsibaigusios, Mas
kva dar vis svyruoja, bet 
sakoma, kad Rusija tikrai 

j sutikusi, kad Vokietija 
• tuojau paimtų geležinkelių 
valdymą Galicijoje.

Šios žinios paskelbtos iš 
Paryžiaus. Iš visko aišku, 
kad tarp Vokietijos ir Ru
sijos eina derybos. Rusijai 
būtinai reikalinga pagal
ba. Bet Vokietija tos pa
galbos neduos Rusijai dy
kai. Jai dabar gera proga 
išsiderėti ir gauti koncesi
jas.

v •

• X

Londonas, sausio 25 — Vokiečiai Žudo Lenkijos 
Gyventojus

Sovietų Rusija Žada 
Paskelbti Karų

Po dviejų mėnesių karo 
ir žudymų Suomijos gy
ventojų, sovietų Rusija ža
da paskelbti karą Suo
miams. Iš Maskvos per ra
dio buvo pranešta, kad jei 
Suomiai nesugrąžins so
vietų Rusijai karo ginklų, 
kuriuos jie pavogė prie 
Suomussalmi karo fronte, 
tai bolševikai paskelbs

Londonas, sausio 25 — 
Bernardinų bažnyčią, Ka- 
liš mieste, Lenkijoje, vo
kiečiai pavertė kalėjimu. 
Lenkų sušaudymai yra jiems karą. Prie Suomus-
kasdieninis įvykis. Vienas salmi karo fronto suomiai 
katalikų kunigas buvo na- sunaikino sovietų Rusijos 
cių gatvėje sušaudytas.Rusijos Aruodas Baltijos

Bet Badas Neišvengiamas Sovietų 
Rusijoje

Helsinki, Suomija, sausio kitoms Europos valsty-
Taip rašė Leninas 1901 25 — Dideli siuntiniai mai- 

metais, reikalavo, kad Ru- sto gabenami iš Baltijos 
sijos caras duotų Suomijai 
laisvę ir nepriklausomybę.! 
Bet dabar Lenino garbin-į 

pasmerkė carų valdžią ir tojai nori karo ginklu Šuo-į 
reikalavo Suomiams duoti sunaikinti, laisvę ir

leido lalkraStj Tikra-Jei komuniatai yra
Lenino sekėjai, Ui turėtų

l rausti iš gėdos.
žirba). Tame 1 
jis rašė:

Į
bėms reikalingų produktų. 
Sovietų Rusija, kuri už
puolė ir veda karą su Suo
mija, turi sutartis su Bal
tijos valstybėmis, pagal

j dvi armijos divizijas ir 
paėmė daugybę karo gink-* c f- . e ... i paėmė uaugyoę naru giiiK-

Angli ja Svarsto Santykius ' ių. iš Maskvos per radio

Londonas, sausio 25 — 
Anglijos vyriausybė svars- 

įto, ar negeriau būtų dabar 
* nutraukti santykius su so
vietų Rusija. Anglija jau 
atšaukė savo atstovą iš 
Maskvos.

i
I
I

i buvo pasakyta: “Tuo metu 
- suomiai pavogė Rusijos 
karo ginklus. Jei tie gink
lai nebus sugrąžinti kam 
jie priklauso, karas bus 
paskelbtas Suomijai”. 
Prasta bolševikų armija, 

i jei nuo jos galima “pavog
ti” ginklus.

valstybių: Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos į Leningradą. 
Jeigu sovietų Rusijos ka
ras su Suomija užsitęs, tai kurias jos yra Rusijos pro- 
badas neišvengiamas so- tektorate. Todėl Baltijos 
vietų Rusijoje. Prieš karą. valstybės turi duoti Rusi-; bininkų Radio programa. Lietuviškas darbininkiškas 
Baltijos valstybės ne riek jai, kas jai reikalinga. Ru- balsas vėl oro bangomis plauks į visų lietuvių, dainas 
daug maisto išveždavo į sija pristato Baltijos vals- ir muziką mylinčių, namus. Prašome pasukti savo ra- 
Rusi ją, nes jos pagal SU- tybėms aliejau^ gasolino, dio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis grafos pro- 
tartis turėdavo pristatyti vatos ir metalo. gramos iš WCOP radio stoties, Boston, Mass.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, sausio 27 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar-

tartis turėdavo pristatyti
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įvairios žinios
Stambi Parama VHniečiams j Rusija Nebeturi Rašytojų

IWvvTW9fj|

Maskva, sausio 25, —So-Brockton, Mass.— Pe-:
reitą sekmadienį, Šv. Ro v,et>» Rusijos vyriausybe 
ko lietuvių parapijos sve- kad Persispausdin-
tainėje įvyko prakalbos ir “ Vokietijos Hitlerio, Goe- 
koncertas. Kalbėjo p. Ta- bbels- Rosenbergo ir Štro
mas Stočkus iš VVorcester; chcro, rastus brošiūrose ir 
adv. Pranas Petrikas, ir J“8 Platinti. Tų Vokietijos 
kun. J. švagždys. Koncer- 
to programą išpildė para
pijos choras, vadovaujant 
muzikui J. Vaičaičiui.

Kalbėtojai labai įtikinan
čiai perstatė Vilnijos rei
kalus, jos vargus ir būtiną 
reikalą šelpti Vilniečius. 
Duosnūs dalyviai, kurių 
buvo pilna svetainė, sudė
jo virš keturių šimtų dole
rių. Tai stambi auka. Gar
bė Brocktoniečiams! Rap.

Naciai Neteko 35 Povande-
ninin I romų lai vii

tu puolimu Krikščionybės 
ir skelbimu naujojo pago- 
nizmo. Rusijos bolševikai 
be vokiečių pagalbos nieko 
nesugeba padaryti. Jie 
šaukia vokiečius sutvarky
ti jų šalies vidaus reika
lus, suorganizuoti indus
triją, perorganizuoti ka
riuomenę, pagelbėti jiems 
užgrobti mažutę Suomiją 
ir duoti raštų jų propagan
dai. Komunistai sakė, kad 
Rusijoje mokslas ir apšvie- 
ta pasiekė aukštą laipsnį, 
jei taip, tai kam skolintis 
svetimus rašytojus?

Vatikanas, sausio 25 — 
Vatikano 1940 metų met- 
raštyj, tarp kitų Vatikanui 
akredituotų 38 įvairių val
stybių ambasadorių ir pa
siuntinių yra ir Jung. Val
stybių prez. Roosevelto as
meninis atstovas Vatika
nui Myron C. Taylor. Jis 
šiaip įrašytas:

“J. A. Valstybės — Jo 
Ekscelencija Myron C. 
Taylor, J. A. Valstybių Jo 
Ekscelencijos prezidento 
atstovas su ambasado
riaus ranga”.
i___________

Popiežius Pijus XII Vėl Parodė 
Meilę Amerikai 

į Mo Bakas K VilniausWashington,C., sau
sio 25 — Popiežius Pijus 
XH vėl prisiuntė laišką A-’

K
liy Ir Roosėvdtą

KIBIRKŠTYS

>

Copenhagen, sausio 25— 
Vokietija neteko 35 povan- ’ 
deninių laivų, kuriais jie 
tįek daug nuskandino An
glijos, Prancūzijos ir kitų 
šalių laivų. Anglijos kari
niai laivai nuskandino tuos 
vokiečių laivus. Bet sako
ma, kad sovietų Rusija vėl 
pristatė Vokietijai 14 po
vandeninių laivų.

JUVHRJU5 Uyvunrę

Maskva, sausio 25, —So
vietų Rusijos laikraštis 
‘Izvestia’ pasmerkė Popie
žių Pijų XII ir Jungtinių 
Amerikos valstybių prezi
dentą, taip pat Angliją ir 
.Prancūziją už taikos pa
stangas. Komunistų laik- 

! rastis rašo, kad Popiežius 
lesąs Anglijos ir Prancūzi- 
Į jos karininkų įrankis, no
rįs atgauti žemiškąją val- 

Prezidentas Roose-

t

Helsinki, sausio 25 —So
vietų Rusijos lakūnai bom
bardavo Suomijos miestus džią. 
Nurmes ir Hyrynsalmi.; veltas smerkiamas už pa- 
Sunaikinta ligoninė; gydy
tojai, slaugės ir ligoniai 
neteko gyvybių.

VISĄ TURTĄ PALIKO 
BAŽNYČIAI

Syracuse, N. Y. sausio 25 vietų Rusijos bolševikai 
— Kada Thomas Crimmins negalėdami ginklais nuga- 
atvažiavo iš Airijos į Ame- lėti Suomijos gyventojų 
riką, Katalikų parapijos pradėjo juos gąsdinti. Per 
jam pagelbėjo surasti dar- radio jie paskelbė: “Vipu- 
bą. Dabar jis mirdamas, rii bus paimtas į 48 valan- 
visą savo turtą, $21,000 das. Vokiečiai ateina 
dolerių, paliko K. Bažny- mums į pagalbą. Visi suo- 
čiai labdarybės reikalams, miai bus išžudyti. Pasi-

tal&vibai SiMMnttK nusigando, tik dar smar-
_ ____ ikiau atrėmė bolševikų

Helsinki, sausio 25, —So-į puolimus.

das. Vokiečiai ateina

duokite”. Bet suomiai ne-

KANADA UŽDRAUDĖ VEŽTI 
JAVUS Į RUSIJĄ

siuutimą atstovo į Vatika
ną. Laikraštis rašo, kad 
Roosevelto paskirtam ats
tovui ne taika rūpi, bet ka
ras. Tie sovietų Rusijos 
puolimai taikos pastangų 
nurodo Stalino baimę. Sta-

Prieš patį karą kitame 
merikos Hierarchijai, ku- Vilniaus miesto gale lenkai 
riame džiaugiasi ir giria buvo pradėję statyti naują 
Bažnyčios darbus Ameri- radiofoninę stotį. Dabar ta 
koje, ir reiškia viltį, kad stotis turi du geležinius 
Jung. Valstybės džiaugtųsi stiebus po 135 metrus auk- 
ramybe. Jo Šventenybės ščio ir baigiamas įrengti 
laiškas yra tai atsakymas siųstuvui namas. Stotis 
į Amerikos Kardinolų ir dar nebaigta. Ją baigus, se- 
Vyskupų padėkos laišką, no ji Vilniaus radio stotis 
kuriame dėkojo Jam už bus perkelta į naująją vie- 
encikliką “Šertum Laeti-, tą. Taigi, nebe užilgo ir už- 
tiae”, minint 150 metų nuo! jūrių lietuviai galės girdė-. 
Hierarchijos įsikūrimo šio-, ti Lietuvos dainas ir muzi-! 
je šalyje. ką iš sostinės Vilniaus.

LIETUVOS .“ELTOS” ŽINIOS
Kaunas — Žydų spauda 

rašo, kad iš Vilniaus užsi
rašė važiuoti į Sov. Sąjun
gą apie 1 tūkstantis žmo
nių, bet iš SSSR organų 
leidimus gavė įvažiuoti tik 
apie 600. Pirma partija iš
vyko gruodžio 29 d. Lietu
viams perimant Vilnių, iš 
ten į Sov. Rusiją išvykę a- 
pie 3 tūkstančiai daugiau
siai žydų tautybės žmonių, 
o į Vilnių įvažiavę kelerio
pai daugiau.

I 
l 

na jam Kryžiui apie 14 ki
logramų vaistų internuo
tiesiems ir karo atbėgė- 
liams gydyti. Vaistų vertė 
apie 1760 litų. Per Danijos 
pasiuntinybę Kaune Lietu
vos Raud. Kryžiui karo at- 
bėgėliams šelpti atėjo dra
bužių siunta apie 3000 ki- 

• logramų. Pats Danijos 
■ charge d’affaires Raud. 
i Kryžiui aukavo minėtiems 
\ reikalams 500 litų.

II -------------
I

i
Kalėdos Vilniuje

“Draugo” kolumnistas I. ninas. Komunistai savo tė- 
Sakalas rašo: ■ vą labai pažemina, kada jie

“Lenkų kankinamus lie- (idealizuoja Staliną, nes 
tuvius ir gudus kalėjimuo- Stalinas viską sugriovė, ką 
se būtų ir lietuviai paleidę Leninas buvo sukūręs. Sta- 
(ir paleido. Red.) grąžinus linas nužudė visus senes- 
Vilnių. Bet kas paliuosuos niuosius Lenino talkinin- 
milijonus katalikų iš ko- kus; Stalinas susidėjo su 
munistų kalėjimo, retežių, Hitleriu, kuris buvo ir yra 
Sibiro ir nuo sušaudymo?” aršiausias Lenino idėjos 

-------------- 'priešas. Taigi tarp Stalino
“Laisvės” komunistų lai- " £eni“°. yra burnas, 

kraščio redaktorius Bim- Tiesakaip vienas, taip ir 
ba, kalbėdamas Brooklyne buvo " yra teror0 
pareiškė: “Reakcijos puo- kalP vienas,
limas ant komunistų, areš- ^'P ir k‘tas S*nk11’’ P“ola 
tai partijos vadų, ui yra kdas mažesnes valstybes, 
pradžia puolimo ant abel-
no darbo žmonių judėji- Kipras Petrauskas iškėlė 
mo”. sumanymą Vilniuje steigti

Visi gerai žinome, kad nepriklausomą nuo Kauno 
komunistų partijos vadus lietuvių teatrą, į kurį būtų 
areštavo ir nubaudė, o dar įtrauktos pačių vilniečių 
kiti laukia bausmės, už meninės jėgos ir tarnautų 
pasų klastavimą. Dozen- sostinės ir Vilniaus srities 
berg, vienas iš komunistų kultūrai. Pats K. Petraus- 
partijos steigėjų, prisipaži- kąs ir gi linkęs tokiam Vil- 
no kaltu pasų klastoje; niaus teatrui pasidarbuoti. 
Earl Browder, komunistų Pirmoje eilėje Vilniuj Pet- 
partijos sekretoruis, buvo rauskas siūlo įsteigti ope- 
teisiamas už klastingu bū- rą. 
du pasų išgavimą. Jis kai- --------------
tu neprisipažino, bet nė ne- Mokslas visose Vil- 
užsigynė. Nusikaltimas niaus mokyklose ir gimna- 
buvo įrodytas, ir jis. rijose eina normaliai. Tose 
(Brovvderis) nubaustas 4 gimnazijose, kur dalis mo- i lėiirna i«» ivrai- ____...... . -... . ■ Į

Klaipėda —Vieton ligšiol 
buvusio Klaipėdos uosto 
bendrovės tarybos pirmi
ninko, dabar finansų mi- 
nisterio, E. Galvanausko 
nauju tarybos pirmininku 
išrinktas dir. inž. Augus- 
taitis. Lietuvos laisvoji zo
na Klaipėdos uoste, kuriai 
eksploatuoti ši mišri lietu
vių vokiečių uosto bendro- 

! vė buvo sudaryta, praktiš
kai vis dar negali pradėti 

! veikti.I
I

Į

Vilnius — Pirmąsias lai
svas Kalėdas Vilnius at-;linas bijo, kad susidarius švents labai 1

taikos sąjūdžiui, nebūtų gat Lietuvlų kh]be ^.1

I
I

pakenkta jo imperialisti
niam karui ir pasaulinei 
revoliucijai. Komunistai 
sakosi veikią dėl pasąulio 
taikos, bet kritikuoja vi
sus, kurie deda pastangas 
taiką įgyvendinti.

Rusijos armijos laikraš
tis “Raudonoji žvaigždė” 
sako, kad Anglija ir Pran
cūzija laiko kariuomenės 
pulkus Artimuose Rytuo
se ir Šiaurės Afrikoje. Bol
ševikams tas nepatinka, 
nes tos kariuomenės sulai
kys Rusiją nuo užpuolimo 
Persijos ir Indijos.

Ottawa. Kanada, sausio • mieste šiomis dienomis to- 
25, — Kanados vyriausybė kių kryžių jau išdalinta 
uždraudė išvežti kviečius 363 motinoms, jų tarpe ir 
į valstybes, kurios yra ar- eilei lietuvių kilmės moti- 
timos Vokietijai. Sovietų poms.
Rusija buvo užpirkus 1, klaipėdiškė motina, gavusi 
250.000 bušelių kviečių, bet ordiną už daug vaikų, yra 
dabar negalės jų gauti.

T, K. R. Draugijos Skyrius

Pati seniausioji

Apdovanojamos DaugvSkės 
Motinos Klaipėdoje

— su 
Dar kry-Šiomis dienomis Klaipė

dos krašte apdovanojamos 
daugvaikės motinos Hitle
rio suteiktu ‘‘garbės kry
žių motinoms”. Visame 
Klaipėdos krašte tokių 
kryžių gaus keli tūkstan- visoms iš karto esą galima 
č iai motinų. Klaipėdos kryžius atlieti.

Vilniuje 1914 — 1918 m. 
nuo karo nukentėjusiųjų 
reikalais rūpinosi Lietu
vių Labdaros Draugija — 
tokia pat sunki prievolė 
tenka tai Draugijai ir šio 
karo metu.

J Vilnių ir jo apylinkes 
atbėgo dėl karo nukentėję 
žmonės iš SSSR ir Vokie
tijos užimtų buv. Lenkijos 

.sričių. Čia yra buvę kali
niai, moksleiviai, inteligen-

“Ro- 
muvoje” buvo suruoštos 
pirmosios lietuviškos kū
čios visiems buvusiems po
litiniams kaliniams vilniš
kiams. Buv. kalinys «Lu- 
kianskis, dėkodamas už 
svečių atsilankymą ir šir
dingus linkėjimus, paste
bėjo, kad ne visiems lenkų 
kalintiesiems teko laimė 
išvysti nepriklausomybę ir 
pasidžiaugti laisve, nes a- 
pie šimtas kalinių, nepakė- 
lę lenkų kalinimo jungo, 
netaiku atsiskyrė su gyve
nimu. Ne kelios dešimtys, 
bet keli tūkstančiai vilnie
čių lietuvių gavo pažinti 
šaltuosius lenkų kalėji
mus, kur neteko sveikatos, 
tačiau dar kiečiau užsigrū
dino lietuvybėje, todėl 
naujo gyvenimo atstaty
mo darbe jie bus pirmieji 
pionieriai. — Žuvusieji len
kų kalėjimuose kankiniai 
buvo pagerbti atsistojimu 
ir susikaupimu. Kūčiose! 
dalyvavo su 50 kalinių ir! 
DULR pirmininkas adv.' 
Skipitis, spaudos atstovai,1 
vilniškiai veikėjai ir daug1 
kauniškių.

v •

Ona Puodžienė, 91 metų 
amžiaus. Auksinius kry
žius gauna motinos su 
daugiau kaip 8 vaikais, si
dabrinius — su 6 vaikais 
iki 7, — bronzinius 
4 — 6 vaikais.
žiu negavusios motinos į- 
spėtos nesijausti apeito
mis, nes trūkstant reika-' r ... . , niai, moksleiviai, inteligen- Vilnius — Lietuvos Kari-
hngo kryžiaus metalo, ne tai miestų jr kaimų var-lninkų Ramovė Vilniuje įsi- 

rro guomenė. Jie visi yra rei-. kūrė istoriniuose namuose

Raudonieji Prarado 20,0d 
Kareivių Mūšiuose

5,000 Užmušė ir 15,000 Sužeidė
Helsinki, Suomija, sausio Suomių pranešimais, nuo 

25 — Suomijos karo šta- pradžios karo, lapkričio 30 
bas praneša, kad sovietų d., kaip apskaičiuota 100, 
raudonarmiečių stipriau- 000 sovietų Rusijos žuvo 
sios divizijos puolė šuo- 000 sovietų Rusijos karei- 
mius prie Ladoga ežero, vių žuvo Suomijoje. 
Suomiams pavyko apsupti 
raudonarmiečių divizijas Sovietų lakūnai nuskan- 
ir 5.000 raudonarmiečių dino Suomijos laivą ir 
nužudė ir 15,000 sužeidė, bombardavo nacių laivą.

guomenė. Jie visi yra rei-.
kalingi skubios pašalpos. Gedimino ir Vilniaus gat- 

Šiems reikalams rūpin- vjų kampe, kur 1918 mė
tis prie minėtos draugijos tais buvo Lietuvos Valsty- 
įsteigta buvo komisija be
turčiams šelpti, ir vėliau 
komisija persiorganizavo: 
dabar ji vadinasi Vyriau
sio Komiteto Vilniaus kra
štui remti Vilniaus sky
rius.

Ligi gruodžio m. 12 die
nos tas skyrius jau buvo 
sušelpęs 9.014 žmonių. Tai 
buvo pašalpos neorgani
zuotiems žmonėms. Orga
nizuotąją lietuvių visuo
menės dalį šelpė kitos or- 
ganiazcijos.

šiaip atbėgėlių svetimša
lių reikalais rūpinasi Lie-

metams Į kalėjimą ir užsi- kinių buvo ‘sustreikavusi’, 
piniginės padarius atranką, į gimna

zijas vėl priimta apie 90 
nuoŠ. tų pačių mokinių.

mokėti $2,006 į 
bausmės. Ar Brooklyno; 
lietuvių komunistų laikra
štis nori įtikinti savo skai
tytojus, kad Dozenbergo,; 
Browderio ir kitų krimina
liai darbai yra tai “darbo 
žmonių judėjimas”?

Vilnius — Sėdėjusių len
kų kalėjimuose ir teistų už 
lietuvybę Vilniaus krašto 
lietuvių priskaitoma apie 
406. Baisiojoj Berezos kon
centracijos stovykloj buvo

Kaunas — Seimas gruo- pasodinta per 200 lietuvių, 
džio 13 d. galutinai priėmė 
Lietuvos universitetų įsta
tymą, kuriuo nustatoma, 
kad Lietuvos valstybėje y- 
ra šie universitetai: 1918 
m. gruodžio 5 d. įstatymu 
atgaivintasis Vilniaus U- 
niversitetas veikia nuo 
1939 m. gruodžio 15 d. A-į 
biejų universitetų veiki-! 
mui suderinti įstatymas 
nustato, kad Vytauto Di
džiojo Universiteto atatin
kamo fakulteto veikimą 
sustabdžius, to fakulteto 
mokslo personalas perke
liamas į atatinkamą Vil
niaus Universiteto fakul-1 
tetą. Tuo tarpu iš Kauno į | 
Vilnių perkeliami šie fa
kultetai: teisių, humanita
rinių mokslų ir teologijos- 
filosofijos fakultetas. — 
Tąip pat vyriausybė patie
kė seimui priimti Vilniaus 
valstybinio archyvo eta
tus, taigi Vilniuje bus į-į 
steigtas valstybinis ar
chyvas.

Apie tos stovyklos režimo 
žiaurumus gyvi išlikusieji 
pasakoja neįtikėtinų daly
kų. Ji buvo įsteigta spe
cialiai Vilniaus krašto ki
tataučiams ir buvo griež
čiausia iš visų koncentra
cijos stovyklų visoj Lenki

joj-
— Vilniuje ruošiamas žu

vusiųjų už lietuvybę iškil-

•

Lietuvos Raudonasis 
Kryžius gauna įvairių at- 
bėgėlių padėkų už Lietu
vos visuomenės, įstaigų ir 
organizacijų jiems suteik
tą pagalbą. Vienas toks jau 
išvykęs atbėgėlis rašo: — 
“Išvažiuodamas iš Lietu
vos maloniai dėkoju Lie
tuvos Raudonajam Kry
žiui už paramą ir gydymą 
ir kaip pabėgėlio rūpinimą. 
Taip pat dėkoju Lietuvos 
Respublikai už vaišingu
mą ir globą”.

Vilniuje Šiuo tarpu eina 
vienas lietuviškas laikraš
tis “Vilniaus Balsas”, du 
lenkiški “Gazeta Codzien- 
na’ ir “Kurjer Wilenski” ir 
vienas gudų “Krynica”. 
Dabar pradėjo eiti ir žydiš-

mmgas minėjimas, o gy- |kag ..Vilnens Tageblatt”, 
viems ishkusiems rūpina- kurfo gy.
masi medicinos pagalba? vilni,„a wtks.
darbais ir tarnybomis. i mus Vilniaus žydų veikė

jas dr. Vygodskis. Veda
majame pareiškiama, kad 

Sausio 21 d. suėjo 16 me- Vilnius bus Lietuvos Jeru- 
tų nuo komunizmo steigė- žalė ir kad Vilniaus miesto 
jo mirties. Tuo komunizmo ir srities žydai bus lojalūs 
steigėju Rusijoje buvo Le-| Lietuvos piliečiai.

Vasarįo 22 d. š. m., (Jurgio Washingtono gimta- 
dienyj), Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis į-

bes Taryba ir pirmasis Mi- 
nisterių Kabinetas.

Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus Lyga Ženevoje 
astiuntė Lietuvos Raudo-

tųvos Raudonasis Kryžius. 
Vietos Lietuviai, reikalingi 
pašalpos, gauna ją per Vil
niaus kraštui remti drau
gijos komitetą.

Ta viršuje minėta Vil
niaus Lietuvių 
Draugija šelpia 

j gus moksleivius 
bendrabučius.

Labdaros 
neturtin- 
ir išlaiko - 
(K. V-as)’

Klaipėda — Ankščiau iš vyks Šv. Petro liet, parapijos salėje, W. 5th St., So. 
Suomijos į Klaipėdą atga
bendavo daug popiermal- 

į kių Klaipėdos, Tilžės ir
Ragainės fabrikams. Pra-1; 
sidėjus Suomijoje karui, | 
dabar tie fabrikai nebe
gauna žaliavos. Iš Sov. Ru
sijos jų taip pat nebeatei
na. Dabar vokiečiai labai 
susidomėję malkų rinka 
Lietuvoje ir kitose Balti
jos valstybėse. Medžio kai
na užsienių rinkose smar
kiai pakilusi.

Gruodžio 18 d. Vilniuje į- 
steigtas Vilniaus lietuvių 
sporto klubas.

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 svarstau.
Visos katalikiškos idėjinės ir pašalpinės bei baž

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

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

Antanas Zavecka9, Pirmininkas 
Benediktas Jakutis, Sekretorius,
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Popiežius Pijus XII, savo visuomenės lakstelė, —šei- 
enciklikoje “Summi Pon- ma. Dažnai reikia jai nuos- 
tificatus”, kalbėdamas a- tabios, didvyriškos drąsos 
pie šeimos teises ir valsty- visiems vargams išvargti, 
bę, sako: i visoms gyvenimo naštoms

“Liūdnoje šviesoje stoja pakelti, visiems trūku- 
Mūsų akyse tie pavojai, mams iškentėti, kurių se- 
kurie gali kilti dabartinei niau nėra tiek daug buvę ir 
ir būsimoms kartoms, ma- kurių priežastį bei tikrą 
žinant ir pamažu naiki- reikalą dažnai sunku įžiū- 
nant šeimos teises. Todėl rėti”.
laikome savo šventą parei
gą, kurią uždeda Mums a- Valstybės vadai, paneigę 
paštališkas ganytojavi- Dievo autoritetą, suvaržo 
mas, stoti tų šeimos teisių šeimos įgimtas teises, ir 
ginti. Visų mūsų laikų bė- vietoje, jai pagelbėti, pa
dų ir vargų, tiek išorinių verčia ją vergauti valsty- 
ir vidujinių, tiek medžiagi- bei. Už tai Pijus XII sako, 
nių ir dvasinių, lygiai ir kad toki valstybės tvarka 
tūleriopų klaidų su nesus- ardo viso gyvenimo tvar- 
kaitomais jų padariniais ką. Taigi reikalinga yra 
niekas taip skaudžiai ne- pakalbėti apie šeimos ir 
pajunta, kaip ta taurioji valstybės teises.

Amerikos komunistų vadas Browder nuteistas 
keturiems metams kalėti ir užsimokėti du tūkstančiu 
“kapitalistinių” dolerių už tai, kad suklastuotu pasu, 
pasislėpęs po svetima pavarde, atvyko į šitą šalį. Baus
mė atrodo didelė, bet Amerikos įstatimdavystė klastos 
nepakenčia ir smarkiai už ją baudžia. Brovvderis, pa
siskelbęs savo bylos advokatu, prikaišiojo, kad jis tei
siamas politiškais sumetimais, t. y. už tai, kad jis ko
munistas. Teisėjas pakartotinai jį perspėjo, kad komu
nistinė jo veikla nėra čia nagrinėjama ir kad jis teisia
mas vien už apgavystę bei suktybę. Nežiūrint to, ko
munistai surengė viešą mitingą, kuriame kalbėtojai 
įrodinėjo, kad teismo sprendimas buvo pagrįstas poli
tika; kad teisiamas buvo ne Browderis, bet jo asmeny
je visa komunistų partija ir dėl to Browderis esąs idė
jos kankinys. Be to, buvo nušvilptas Prezidento Roo
sevelto vardas ir pareikšta grasinimų, kad Amerikos 
proletariatas nebus pasyvus ir nesiduos kapitalistų 
pavergiamas — žodžiu, išėjo aikštėn gryna komunistų 
taktika: kovoti prieš esamą socialinę ir administracinę 
tvarką.

Amerikiečių spauda labai pasipiktinusi tokiu ko
munistų įžulumu. Ji sako, kad Brov/deris tai eilinis 
įstatymų laužytojas ir, jei jis ir jo partija būtų taip pa
niekinančiai išsireiškę apie teismo sprendimą Rusijoj 
ar Vokietijoj, tai komunistai pastatytų jį prie sienos, 
o naciai nukirstų jam galvą. Ir dar klausimas, kaip į 
Browderį dabar žiūri sovietų bolševikai. Tiesa, Ameri
koj jis parodė daug atkaklaus akyplėšiškumo, bet ar 
tas naudinga sovietų politikai, tai visai kitas dalykas. 
Bolševikai reikalauja iš savo agentų ko daugiausia 
atkaklaus įžūlumo, bet nemažiau ir gudrumo. Ir jei jų 
atstovas pasirodys atkakliu ten, kur reikia būti gud
riam, tai jį mažių - mažiausia pavadins neudačniku — 
nevykėliu, ir jo karjera automačiai užsibaigs. Ir ne tik 
jo karjera užsibaigs, bet dar bus pašauktas į Maskvą 
pasiteisinti, o tas pasiteisinimas tiek “malonus”, kad 
sovietų valdininkai verčiau pasirenka priimti svetimą 
pilietybę ar net nusižudyti, negu po nevykusios tarny
bos pasirodyti Stalinui į akis. Tad keturi metai kalėji
mo bus labai pageidaujamas saugumo laikotarpis viso
kiais atžvilgiais nusišmeižusiam komunistų vadui. K.

v •

Popiežius Pijus XI, enci- menė yra natūrali priemo- 
klikoje “Casti Connubii”, nė, kuria žmogus gali ir tu- 

visų ri pasinaudoti, kad pasiek
tų savo tikslą, nes visuo
menė yra žmogui, bet ne 
žmogus visuomenei”, šei
mos sudaro valstybę ir be 
jų valstybės gyvavimas ne
įmanomas. Valstybės pa
reiga yra visame šeimai 
pagelbėti. Popiežius Leo
nas XHI, enciklikoje “Re- 
rum Novarum”, sako: “Šei
ma, arba namų draugija, 
tiesa, yra mamutėlė drau
gija, bet tikra "draugija; ji 
senesnė už valstybę ir to
dėl privalo turėti savo tei
ses ir pareigas, kurios nė 
kiek nepareitų nuo valsty
bės. Prigimties tvarka 
griežtai reikalauja, kad 
šeimos tėvas parūpintų vi
sa, kas gyvybei užlaikyti ir 
šiaip gyvenimai reikalin
ga tiems, kurių jis yra 
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sako: “Pagrindas
žmonijos draugijų yra šei
ma”. šeima yra pirmutinė 
draugija, kuri sudaro vals
tybę ir kitas draugijas. Pi
jus XI sako, kad šeima yra 
kažin kas šventa; šventa, 
nes ją įsteigė Dievas. “Vei
skitės ir dauginkitės ir 
pripildykite žemę ir ją pa- 
vergkite”; štai yra Dievo 
žodžiai, kuriais Jis palai
mino pirmųjų tėvų mote
rystę. žodžiais “veiskitės 
ir dauginkitės”, Sutvėrėjas 
pasakė, kad Adomas ir Ie
va ir visų laikų susiėjusie
ji į moterystę dalyvausią 
Dievo kūryboje, ir nurodė 
vyriausiąjį moterystės tik
slą, dauginti žemėje ir 
danguje tikrų Dievo gar
bintojų skaičių. Taigi mo
terystės vyriausias tiks
las yra palaikyti žmonių galva. Kaip valstybė, taip 
giminę, auginti, auklėti
garbingus krašto piliečius, jome, yra tikra draugija ir 
ištikimus Bažnyčios vai 
kus. Tėvas, motina ir vai
kai sudaro vieningą visu- ir pavojingai klysta, kurie 
mą — šeimą. Tai pirmuti- nori, kad valstybė savo 
nė Dievo įsteigta draugija, nuožiūra kištųsi į vidinį 

į šeimos gyvenimą. Socialis- 
Popiežius Pijus XI, en- tai tad ardo vidinį šeimosX Hm X Vii vCvA LzCVVA CLX VAVZ ▼ 1L1111£ Mvllllvzv A *

ciklikoje “Bedieviškas Ko- gyvenimą ir laužo natūra- no \r s^e^os reikalais ir ti- 
munizmas”, sako: “Kadan- linį teisingumą, jei pašali- kybiškai juos auklėti, tad 
gi moterystė ir teisė ja na- nę tėvų globą, įveda vals- 
tūraliai naudotis yra Die- tybės globą“, 
viškos kilmės, todėl ir šei-| Negalima niekada už
mos teisės yra duotos ir miršti, kad tėvas, o ne val- 
apspręstos paties Kūrėjo, stybė turi kurti namų židi- 
bet ne žmogaus nuožiūros, nį. Tėvas, o ne valdžia turi 
Pagal Kūrėjo planą, visuo-, išlaikyti šeimą.

“Naujienose” kažkoks Tiesos Mylėtojas (taip pa
sirašo) ragina žmones kritikuoti kunigus. Kadangi ra
dikalų ir laisvamanių prie to raginti nereikia, nes jie 
tą sportą su didžiausiu pamėgimu nuolatos praktikuo
ja, tai savaime suprantama, kad tas paraginimas tai
komas katalikams. Anot p. Tiesos Mylėtojo, Bažnyčia 
netiksliai elgiasi, būk tai drausdama kritikuoti kuni
gus. Tai esanti nedovanotina pretensija į privilegiją, 
kurios nesiekia nevienas visuomenės luomas, išskyrus 
katalikų dvasiškiją.

Tenka nemažai nustebti, išgirdus, kad Bažnyčia 
draudžia kritikuoti kunigus. Ji, remdamasi aštuntuoju 
Dievo įsakymu, tik draudžia kalbėti netiesą apie savo 
artimą. Ji taip pat kartoja Kristaus žodžius: “Neteis
kite, kad nebūtumėte teisiami”. Daugiau nieko. Kai 
dėl rimtos (kartais ir ne taip jau rimtos) savytarpinės 
kritikos tarp katalikų ir jų dvasiškijos, tai jos netrūk
sta ne tik kalbose, bet ir raštuose. Visai kas kita šmeiž
tai, pašiepiami, pasityčiojimai ar bendrai tariant, pik
ta, kerštu pagrįsta kritika. Čia Bažnyčia laikosi grynai 
šeimyninės taktikos — neteršti savo šeimos narių, nes 
Bažnyčia save skaito viena didinga šeima, kurios tėvai 
— dvasios vadai. Pagaliau ne viena Bažnyčia tokios 
taktikos laikosi: kiekviena save gerbianti šeima, ar 
organizacija, ar bet koks luomas tiksliai ne juodina sa
vo narių, nes žino, kad tą darbą atliks neprieteliai. Jei 
pasitaiko stambių nusižengimų, tai teismas juos išna
grinės. Gi kaltinti žmogų be teismo labai pavojinga, 
nes tada pats į teismą pakliūsi. Tai, rodos, tokie ele
mentariniai dalykai, kad sarmata p. Tiesos Mylėtojui 
to nesuprasti.

P. Tiesos Mylėtojas savo išvedžiojimus mėgina šv. 
Raštu, kurs nedvejodamas išparodo piktus žmonių dar
bus. Ir taip: šv. Raštas atpasakoja angelų maištą; Ado
mo ir Ievos nuodėmę; Kaino brolžudystę; Nojaus pasi
gėrimą ir negarbingą Chamo pasielgimą; Sodomą ir

Visuomenės Pagrindas

lygiai ir šeima, kaip minė-

valdoma savo atskiros, bū
tent, tėvo valdžios. Didžiai

Valstybės Uždavinys
Valstybė neturi jokios jus XII, “Summi Pontifi- 

teisės kištis į šeimos vidi- catus” enciklikoje sako: — 
nį gyvenimą, ją ardyti, ar: “Gręsia pavojus, kad į pir- 
varžyti jos įgimties teises, miausią ir būtiniausią vi- 
Vyriausybė, kuri išleistais suomenės lakstelę - šeimą, 
įstatymais paneigia šei- su jos gerove ir prieaugliu, 
mos teises, kuri sako, kad nebūtų žiūrima kaip į pri- 
vaikus turi auklėti valsty-' klausančią vien valstybei 
bė, o ne tėvai, yra tiraniš-' ir jos valdžiai. Tada būtų 
ka ir neteisinga. Už tai Pi- pamiršta, kad žmogus ir

v •

3
šeima savo prigimtimi yra! 
pirmiau atsiradę- už vals
tybę, ir kad yiešpats vie
nai ir antrai yra davęs jė
gų ir teisių ir nurodęs už
davinius, kurie atitinka į- 
gimtus ir tikrus jų reikala
vimus”.
• Valstybė neturi teisės pa
neigti šeimos teisių, nes 
tos teisės ne nuo jos parei
na. Šeimos teisės yra jai 
Dievo duotos ir už tai jų 
niekas negali laužyti. Žmo
gus ir jo teisės buvo pir
miau valstybės. Taigi joki 
valstybės valdžia nepriva
lo tų teisių paneigti, ar jas 
varžyti. Priešingai, valsty
bė turi ginti ir gerbti žmo
gui Dievo duotas teises.

Popiežius Pijus XI, enci
klikoje “Quadragesimo 
Anno”, sako: “Valstybė y- 
ra ne tiktai tvarkos ir tei
sės sargas, bet ji turi ener
gingai dirbti, kad visais į- 
statymais ir įstaigomis 
taip valdytų, kad valstybės; 
bei atskirų žmonių gerovė 
savaime plėtotųsi iš paties 
valstybės sutvarkymo ir 
valdymo. Be abejonės val
stybė turi palikti atski
riems žmonėms ir šeimoms 
teisingą veiksmų laisvę, 
tačiau su sąlyga, kad ben
droji gerovė būtų saugoja
ma, ir kad niekas nebūtų 
nuskriaustas. Valstybė tu
ri ginti visuomenę ir jos 
narius, tačiau ji saugoda- tvirtinta . « e V • 1 • ’

susituokusių susitarimo”. 
Bet kadangi Bažnyčios au
toritetas nėra visuotiniai 
ir pilnai visur pripažintas,

Toliau Jo šventenybė sa- 
“Valdžios įstaigos ne|

mais reikalauja sterelizuo-

Yra atsitikimų, kada vai- tybė privalo rūpintis, kad

Žmonių Teisiu Gerbimas
j;.*1 iv— ------- > . j s

Jungtinių Amerikos vai- norų nei nuo kokio pačių 
stybių nepriklausomybės 
aktas skelbia Krikščioniš
ką tiesą, sakydamas: “Visi j 
žmonės yra savo Kūrėjoį 
apdovanoti neliečiamomis tai valstybė, kaip sako Pi- 
teisėmis ir valstybės vai-' jus XI, “turi teisę ir net 
džia yra sudaryta, kad jas griežtą pareigą drausti, 
'apsaugoti; būtent, teisę kliudyti ir bausti gėdingas 
gyventi, turėti laisvę ir santuokas kurios yra prie- 
siekti laimės”. Tos teisės šingos protui ir gamtai”, 
žmonėms priklauso ne dėl Valstybė gali ir turi už- 

, to, kad jie yra šalies pilie- drausti santuokas, pavyz- 
Ičiai, bet dėl to, kad jie džiui, tarp bepročių, arba 
į žmonės turį protą ir laisvą tarp artimų giminių, 
valią.

Taigi valstybė, pavyz- ko:
džiui, neturi teisės drausti turi jokios tiesioginės tei- 
piliečiams tuoktis ir auklė- sės į savo valdinių kūnus: 
ti šeimas. Žmonės tą teisę jie niekada negali dėl ko- 
yra gavę iš Dievo. Kadan- kios nors priežasties tie- 
gi moterystė yra sakra- sioginiai žeisti ir kėsintis 
mentas, tai ir priklauso tie- prieš patį kūno neliečia- 
sioginiai Bažnyčiai; ji nė- mumą; jie negali nei nai- 
ra pasaulinės valdžios ga- kinti, nei žaloti kokiomis 
lioje. Valstybė neturi tie- nors priemonėmis žmo- 
sioginės galios įsakyti, gaus kūną”. Čia Popiežius 
kaip ir kokiomis sąlygo- kalba ir pasmerkia val
inis žmonės gali susituokti, džias, kurios net įstaty- 

Pijus XI, enciklikoje
“Krikščioniškoji Moterys- ti tėvus. Tai yra kūno ža- 

! tė”, sako: “Moterystė ne- lojimas, o valstybė neturi 
buvo įsteigta ir atnaujinta teisės tai daryti. Leonas 
žmonių, bet Dievo; ne žmo- XIII sako: “Jokis žmogaus 
nių, bet paties gamtos Kū- įstatymas negali atimti iš 
rėjo Dievo ir gamtos At- žmogaus įgimtą ir pirmgi- 
naujintojo, Kristaus, mū- mę moterystės teisę, arba 
sų Viešpaties, buvo aprū- kokiu nors būdu apriboti 
pinta savo įstatymais, pa- tai, kas yra pati santuokos 

, išaukštinta; to- priežastis, nustatyta nuo 
ma atskirų^ žmonių teises, tie įstatymai niekam pradžios Dievo valdžia: — 
turi ypač rūpintis silpnuo- negaiį pareiti nuo žmonių į “veiskitės ir dauginkitės”, 
liais ir apleistaisiais”. ______

pats valstybės tikslas y-1 Valstybes Pagalba Šeimoms
ra visuomenės gerove. Bet ____
ta gerovė niekada nebus 
pasiekta, jei žmogaus ir stybė turi pareigą įsikišti tas pagrindas neįrtų. Vals- 
šeimos teisės bus laužo- į šeimos vidinį gyvenimą, tybė turi užimti šeimos 
mos, jei jie bus priversti Popiežius Leonas XIII sa- statymo ir pakėlimo dar

ko: “Jei kuri šeima atsidu- bą. Pijus XI sako: “Jei pri- 
ria didžiausiame skurde ir vatiškų pašalpų neužten- 
pati iš tos padėties išbristi ka, tada valstybė privalo 
nesugeba, tuomet teisinga, 
kad valstybė tokiuose at
vejuose padėtų, nes atski
ros šeimos juk yra pačios 
valstybės dalys. Lygiai vy
riausybė privalo įsikišti ir 
tuomet, kada šeimoje yra 
mindžiojamos vieno kurio 
jos nario teisės, ir padėti 
kiekvienam jas atgauti. 
Bet vyriausybė turi tuo ir 
pasitenkinti, nes, perženg-

[ dama tas ribas, ji sulaužy-
■ j tų prigimtąją šeimos teisę.

i Tėvo teisės yra savyje ne
panaikinamos ir nė valsty- jie privalo šitą uždavinį 
bė negali jų pasisavinti”, laikyti vienu iš pagrindinių 

Valstybė turi šeimai pa- valdžios atsakomybių”, 
dėti, bet ji niekada negali 
šeimos tvarkyti. Tėvas tu-į 
ri būti tėvu, o būti tėvu, 
reiškia turėti valdžią savo 
rankose. Tėvas yra šeimos 
galva ir maitintojas. Jei 
tėvas iš savo uždarbio ne
gali tinkamai užlaikyti sa
vo šeimos, tada valstybės 
yra pareiga taip sutvarky
ti gyvenimo sąlygas, kad 
šeimos būtų tinkamai ap
rūpintos. Popiežius Pijus 
XI sako: “Pirmiausia rei
kia visais būdais stengtis 
įgyvendinti tai, ką mūsų

aklai tarnauti valstybei.
Pijus XII sako: “Apskri

tai kalbant, juo didesnių 
medžiaginių aukų reika
lauja valstybė iš atskirų 
piliečių ir šeimų, juo la
biau ji turi gerbti šventas 
ir neliečiamas sąžinės tei
ses. Ji gali reikalauti pilie
čių turto ir net gyvybės, 
bet niekada Dievo atpirk
tos sielos. Kadangi Dievas 
yra pavedęs tėvams ir mo
tinoms rūpintis vaikų kū-

niekas to negali iš jų atim
ti skaudžiai neįžeidęs jų 
teisės... Kas vadovauja sie
loms, kas gali pažvelgti į 
širdis, tas žino slaptas mo-' 
tinų ašaras ir tylų tėvų 
skausmą; tas žino jų siel
vartus, apie kuriuos nekal- j 
ba ir negali kalbėti joki są
rašai. Jis susirūpinęs mato 
tų negerovių potvynį vis 
aukštyn kylant ir stebi, 
kaip griaunamos pervers
mo galybės tik tykoja to
kia žmonių nuotaika pasi
naudoti savo tamsiems tik
slams. Niekas, kas yra ge
ros valios, ir turi atviras 
akis, tokiai nepaprastais 
laikais, neatsisakys pripa
žinti valstybės valdžiai 
platesnių teisių. Bet Dievo pirmtakūnas Leonas XIII 
įsteigta tvarka reikalauja, jau yra pareiškęs: būtent, 
kad visuomenės gerovės kad visuomenėje ekonomi- 
pažiūriu stropiai būtų ap- nė ir socialinė santvarka 
svarstoma, kas leistina ar būtų tokia, jog kiekvienas 
neleistina, ir kas būtinai 
reikalinga. Valstybė, kuri 
sugrąžintų tėvams jų Die
vo duotas teises, dirbtų 
vien savo vidaus naudai ir 
dėtų pagrindus laimingai 
tėvynės ateičiai”.

Taigi valstybės didžiau- tiek mažą uždarbį, kurio, 
sias uždavinys yra saugo- turint galvoje bendras są- 

nes jei lygas, neužtektų šeimai iš-

papildyti privačių žmonių 
nepajėgumą, ypatingai to
kio svarbumo visuomenės 
gerovės reikale. Todėl tie; 
kurie atsako už valstybę ir 
visuomenės labą, negali 
nepaisyti šeimų medžiagi
nių reikalų, nes kitaip iš 
to būtų didelė skriauda pa
čiai valstybei ir visuome
nės labui; todėl jie turi į- 
statymų sumanymuose ir 
biudžeto sudaryme teikti 
didžiausios reikšmės ne
turtingų šeimų pakėlimui;

• v
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Valstybės Gerovė
Pačios valstybės gerovė 

reikalauja, kad šeimos tei
sės būtų gerbiamos ir rei
kale jai pagalba ir apsauga 
suteikiama. Kas širdis ir 
plaučiai yra žmogaus kū
nui, tas šeima yra valsty
bei. Kur šeimos gyvenimas 
yra gerbiamas ir medžia
giniai aprūpintas, ten ir 
visuomenės gerovė yra pa
stovi ir rami. Popiežius Pi
jus XII sako: “Kol namų 
židinyje dega šventa Kris
taus tikėjimo ugnis, kol 
tėvas ir motina pagal tą ti
kėjimą tvarko savo vaikų 
gyvenimą, tol, be abejo 
mūsų jaunuomenė su mie
lu noru pripažins Jėzaus 
Kristaus valdžią ir griež
tai pasipriešins tiems, ku
rie nori Išganytoją paša- 

’ linti iš viešojo gyvenimo ir 
1 nelemtai užgauti Jo tei

ses”.
Bet jeigu valstybė ver

čia vaikus į įvairias vals
tybines organizacijas įsi- 

(Tęsinys 5-tame puslapyje)

i

Gomorą; žydų užkietėjimą; Judos išdavystę; Petro iš
sigynimą ir tt.

Taip, tie blogi darbai yra aprašyti, bet kur kas 
daugiau ir gerų darbų paminėta. Reiškia, einant šv. 
Rašto pavyzdžiu, p. Tiesos Mylėtojui reikėjo raginti 
ne vien tik kritikuoti kunigus, bet ir gerus jų darbus 
skelbti. Kodėl jis apie tai nė žodelio? Išvada aiški: jis 
nori kenkti ir ardyti santykius tarp katalikų ir jų va-; 
dų. Pagaliau ir paminėti šv. Rašte neigiamieji žmonių i 
darbai turi teigiamos reikšmės: puikoriai (maištingi 
angelai), pavyduoliai (Kainas), išdavikai (Judas), iš
tvirkėliai (Sodoma ir Gomora), Kristaus paneigė jai 
(žydai) — tie visi yra baudžiami ir negarbingai žūva. 
Iš tų neigiamų pavyzdžių reikėtų ir pačiam autoriui 
pasimokyti, ypač iš storžievio savo tėvo kritiko — Cha- ti šeimos teises, 
mo. Deja, autorius ne tik nepasimokina, bet kaip tik- šeimos gyvenimo tvarka y- laikyti”, 
tai seka Chamo pavyzdį ir dar kitus prie to prikalbinę- ra ardoma, tai visai visuo- Kadangi šeimos yra vals- 
ja. K. menei gręsia suįrimas. f “

• V • —šeimos tėvas, atsižiūrint į 
jo padėtį ir jo gyvenamos 
vietos sąlygas, galėtų už
dirbti tiek, kiek reikalinga 
jam pačiam, jo žmonai ir 
vaikams išlaikyti. Nelei
džiama taip pat nustatyti

menei gręsia suįrimas. I tybės pagrindas, tai vals-



Penktadienis, bausiu 26, 194b DA'RBiNlNK'A'S

Svarbus praneš imas raščių, ir kur galime rasti 
“Darbininko” skaityto-' geresnį laikraštį, kaip 
jame. Daugelis žmonių “Darbininką”. Nepraleis- 
myli skaityti “Darbiniu- kime dabartinės progos už- 
ką”, nes visų Lietuvių ko- siprenumeruoti. Prenume- 
lonijų ir Lietuvos žinios ratos kaina du kart į savai- 
telpa tame laikraštyje. Iš tę tik $3.00 metams; vieną 
tų skaitytojų daugelis pa- kartą, penktadienio nume- 
sitiki nusipirkti “Darbi- ris per visus metus siun- 
ninką” prie bažnyčių. Daž- čiamas už $1.50. 
nai pasitaiko, kad ne dėl -----------
redakcijos kaltės, bet pas- Praeitą sekmadienį įvy
tas pristato vėlai. Sekma- ko šv. Petro parapijos me- 
dienį laikraštis nepristato- tinis susirinkimas. Kaip 
mas, ir tą savaitę skaity- paprastai, susirinkimas 
tojai negauna laikraščio, pusvalandį. Parapijos se-

Lietuviai gyvena išsis- kretorius išdavė finansų 
kirstę, ir vaikas į namus užsibaigė į mažiau, kaip 
negali pristatyti. Taigi ge- atskaitą, kuri visiems pati- 
riausia užsiprenumeruoti, ko. Pereitais metais liko 
ir gausite kas savaitę ar du parapijai 2400.00 dolerių, 
kart į savaitę “Darbinin- Taigi dabar parapijos pini
kų” į namus. Teisybė sa- gų bankoje esą suvirš ke- 
koma, kad geras laikraštis turioliką tūkstančių dole- 
yra paprasto žmogaus rių. Pusėtinai pinigų dėl 
knygynas. Mes paprasti tokios mažos parapijos. . 
žmonės dauguma sau mok- šiais metais patarnaus 
slą gauname iš gerų laik- parapijai su klebonu se-

kanti vyrai: Lenkaitis, Ma- 
sevičius, Sarkus, Eluskis, 
Bekampis, Klimas, Bra
zaitis, Balkus, Bražinskas, 
Gedvilą.

Praeitą savaitę Detroite 
buvo labai dideli šalčiai. 
Nors laikėsi tik keletą die
nų, bet daugumas atjautė;’ 
ypatingai užšalo daug van
dens paipų. Bet šaltis 
mažai kenkia kai žmonės 
dirba. Daug žmonių malo
niai nukenčia, kai dirba ir 
turi viltį gauti duonos kąs
nį ir keletą centų pasilink
sminimui. Detroite dabar 
lietuviai linksmai gyvena.

Pennsylvanijos Žinios

bolševikus, kurie veržiasi į Suo
miją. Esą Suomijos liaudis nesu
pranta, kad tas caro generolas 
padės išnaikinti visą kraštą. At
rodytų, kad tas generolas tai y- 
ra bolševikams kaulas gerklėj. 
Eikim prie išvados. Tas Suomi
jos karo vadas gina savo šalies 
nepriklausomybę. Nepriklauso
mas Suomijos gyvenimas toli 
pražengęs kultūroj ir gerbūvy, 
negu kad bolševikai. Tai ko bol
ševikai lenda svetiman svirnan? 
Aišku, kad geras šeimininkas, 
kuomet pajunta, kad įvairūs į- 
namiai griaužiasi į javų aruo
dus, tai pastato žabangus bei 
sargus, kad tie neprašyti kaimy
nai būtų sučiupti ir jiems būtų

Detroito lietuvių katali
kų centro draugijų susirin
kimai per keturius mėne
sius įvyks paskutinį pir
madienį kiekvieno mėnesio 
šv. Petro parapijos svetai-! 
nėję. Kas link to centro 
draugijų mes ten įžiūrime 
daug gero, bet ir žiūrime, 
kad nepasidarytų nesusi
pratimas tarp parapijų, ir 
kad ten neįsisuktų priešin
gi katalikybei dalykai. Mes 
patariame visom tokiom 
organizacijom, kad saugo
tus! blogų narių. Dabarti
niais laikais raudonieji ne
drįsta atvirai dirbti. Žino, 
kad Amerikoje tokiem da-; 
bar bloga. Bet nemanyki
te, kad toki savo blogus 
darbus apleido. Jie dabar 
kanda iš pasalų, švelniai 
prisikalba. Į draugijas į- 
stoję ir bando į savo pusę 
dalykus kreipti. Užkviečia 
savus kalbėtojus, dažnai 
žmogelis jokio blogo ne
manydamas, pakliūva į 
pinkles. Darbininkas žmo
gus dažnai patiki gražiems 
žodžiams, bet vėliau gaili
si. Taigi atsargumas neda-' 
ro gėdos. , j

prie to prisirengta.
Gal toliau gyvenantiems 

nėra žinoma, tai pasinau
dokite šiuo pranešimu. Ka
talikui yra pareiga priimti 
Sutvirtinimo Sakramentą. 
Klebonijos adresas: 324 
Wharton St. Phila. Pa.
VISUS KVIEČIA Į TRILY
PĮ PARENGIMĄ PARA

PIJOS NAUDAI
Visos priklausančios prie 

Šv. Kazimiero parapijos 
organizacijos - draugijos, 
parapijos dvasiškijos ir 
rengimo komiteto vado
vaujamos, rengii trilypį 
pasilinksminimo vakarą— 
balių, kuris įvyks sekma
dienį prieš užgavėnias, va
sario - Feb. 4 dieną, šv. 
Kazimiero parapijos salė
je, 331 Earp St. Trilypio 
baliaus tvarka: Užgavėnių 
blynai, kuriuos gamina 
mūsų šaunios šeimininkės, 
4 valandą po pietų; vaidi
nimas, vadovybėje kun. dr. 
V. Martusevičiaus, jam 
gelbsti, vargonininkas J. 
Mickūnas, dalyvaujant pa
rapijos chorui. Vaidinimas 
ir koncertas prasidės 6:30 
valandą vakare. Programą 
užbaigsime šokiais, kurie 
prasidės lygiai 8:30 vai. va
kare. Trilypio parengimo 
visas pelnas skiriamas pa
rapijos salės skiepo išpuo- 

—__ _______ ~ Šimui. Visus kviečiame at-
Išmintingas tėvas krei-į8^11^^ Paremti labai

PITTSBUR6H, PA.
SV. JUOZAPAS

Indijoj gyveno turtingas 
ir mokytas žmogus vardu 
Braminas, geros širdies 
pagonas. Kristaus žodžiai 
visuomet išsipildo: “Palai
minti mielaširdingi, nes jie 
apturės mielaširdystę”. 
Gerai žinomam ir įtekmin
gam žmogui yra sunku 
mainyti savo pažiūras.

Kartą Braminas sutiko 
Misijonierių ir juodu pra
dėjo kalbėti apie tikėji
mus. Braminas atsakė ku
nigui: “Man tikėjimas yra 
laisvas ir dėlto geras”. O 
kunigas jam atsakė: “Šv. 

IJuozapas gali padaryti ta- 
į ve vyresniu ir laiminges- 
] niu”.

Braminas grįžęs namo 
pradėjo mąstyti: “Kas tai 
yra šv. Juozapas?” Jis 
pradėjo skaityti apie Šv. 
Juozapą ir netrukus tapo 
apkrikštytas ir liko doras 
ir ištvermingas katalikas, 
ir pasirinko sau vardą Juo
zapas Bramin.

J. Bramino sūnus buvo 
išėjęs aukštus mokslus. 
Vieną dieną tėvas jam pra
nešė apie tikėjimą, kad jis 
tapo Katalikas. “Tuf būt 
proto netekai”, atsakė sū
nus. Kuomet tėvas kalbė
jo jam apie tikėjimą, sū
nus negalėjo nė klausyti.

DU NAUJI KAPAI

pėsi prie kunigo patarimo.! reikalingą darbą. Tamstų 
Kunigas jam patarė atlikti i atsilankymas, Ui bus įver-

generolų, taip kaip jie, kad da
ro. Ištikrųjų bolševikai vado-

Surinko J. K-pa
Šiomis dienomis Gardner mie

sto mayoras savo kalboje pažy
mėjo, kad turtingieji turi auksi
nę progą vesti ir gyventi. Bet jis 
patarė nenusileisti ir neturtin
giesiems jaunuoliams. Sako ves
kitės ir registruokitės į bedarbių 
eiles, o miestas bei valstybė lai 
rūpinasi jūsų darbu... Jis bea- 
bejo pasakė kiek trumpiau: vesk 
ir eik ant “welfare”. Jis sako, 
kad neturtingieji turi tas pačias 
teises vesti, kaip ir turčiai. Lie
tuvoje tas seniai praktikuojama, 
ypač pas elgetas. Jie vis susipo
ravę tęsė savotišką “natą”, kur 
nors atlaiduose...

• • •
New Jersey miesto policinin- suteiktas atatinkamas atlygini- 

kas išvažiavęs pildyti jam pa- mas. Antras dalykas dar čia ir 
vestas pareigas pasikvietė ir tas aiškėja, kam pasaulis arba 
merginą jam padėti dirbti tą Suomiai neseka jų pavyzdžiu, 
nuobodų darbą. Bevažiuodami tai yra, kam nešaudo senųjų 
jiedu taip viens į kitą susidomė
jo, kad pradėjo tas darbas teikti
didelio malonumo. O kadangi vaujasi mažytės “beibės” prote- 
automobiliuje buvo radio priim- liu. Kada beibe išgeria iš bonku- 
tuvas ir išleistuvas neuždarytas, tės pieną, tai ją nusviedžia, ne- 
tai visą tą pramogą lengvai gir- žiūrint ar ta bonkutė suduž ar 
dėjo netik policijos kontroliuo- ne. Ji nepagalvoja ar bus reika- 
jama stotis, bet galėjo lengvai linga vėl gerti iš jos pienelio, 
išgirsti ir tie, kurie tuo laiku 
klausėsi policijos pranešimų. 
Policijos viršininkas tą “uolų” 
pareigų pildytoją tuojaus atlei
do iš pareigų...

• • •
Aną dieną komunistų laikraš

tis Brooklyne padarė savo ko
munistišką teismą, kas didžiau
sias kaltininkas dėl Suomijos te- 
riojimo. Jie rado, kad didžiau
sias kaltininkas, tai Suomijos 
dabartinis karo vadas, kuris 
teškina be jokio pasigailėjimo

Taigi ir bolševikai - komunistai: 
atsitarnavo kokife nors žymus 
generolas, tai kam jis reikalin
gas? Prisegei jam nepasitikėji
mo medalį ir jį “k stenkė”, o 
kada karas sužibo, nors ir šim
tą kartų su mažesniu priešu, tai 
komisarai kareivius su kulko
svaidžiais į frontą be prityrusių 
generolų...

Sekm., kovo 4, įvyks šv. 
Petro par. svetainėje ypa
tingas vakarėlis šv. Vardo 
draugijos. Puiki programa 
suruošta su garsiais kalbė
tojais. Lai kiekvienas jau
nas vyrukas atsilanko į šį 
susirinkimą. Reikalinga 
mūsų jaunimui supratimo. 
Daugelis mūsų jaunimo 
apleidžia savo tikėjimą ir 
tautą per prisirišimą prie 
betikinčių arba apsivedi- 
mų su kito tikėjimo mer
gina. Skauda visiems ir gė
dą daro toks apsileidimas 
ir paniekinimas savo bran
giausios dovanos, tikėji
mo.

• v •

Nešykštėk meilės ir 
mandagumo visam pasau
liui.

ŠVENTAS RASTAS -
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS

1
/

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats
pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

. :į»

“DARBININKAS”

novenas prie šv. Juozapo. 
Kaip tik ištvermingas tė
vas pabaigė novenas, jo sū- 

1 nūs pats atėjo pas savo tė- 
* vą ir prašė išmokyti tikėji
mo tiesų.

Tuomet ir gero jo tėvo ti
kėjimas sustiprėjo ir di
desniu nuoširdumu meldė
si į šv. Juozapą, prašyda
mas Jo užtarymo ir pagal
bos.

Eikime visi prie šv. Juo
zapo.
PITTSBURGHO RĖMĖJŲ , 

DARBUOTĖ

Kitą šeštadienį įvyks 
dvejos vestuvės, ir abejose 
vestuvėse katalikas per
kalbėjo savo sužieduotinę 
į savo tikėjimą.

Apsives Edvardas Zim- 
nickis su Clara Pochivloff. 
Zimnickų didelė šeima. 
Tris broliai su didelėmis 
šeimomis. Daug apsivedu
sių, bet dar nė vienas per 
tai neprarado savo tikėji
mo. '

Kita pora Miglinaitė su 
Jos. Cinko.

Malonu matyti, kad yra 
tarp mūsų jaunimo, kurie 
brangina savo tikėjimą. 
Velijam jiems geriausios 
kloties.

A. A. Jonas Gražulis
Pirmadienį, sausio 22 d. 

anksti rytą po ilgos ir var
gingos ligos užbaigė savo 
gyvenimo valgus a. a. Jo
nas Gražulis. Išgyveno net 
83 metus, nors per pasta
ruosius kelius metus Sene
lis neprigirdėjo ir jo kalba 
nebuvo aiški. Per daugelį 
metų gyveno 549 S. Paca 
Street. Kun. Antanas Du- 
binskas aprūpino ligonį 
paskutiniais Bažnyčios sa
kramentais ir suteikė pas
kutinį patarnavimą, atna
šaudamas šv. mišias už se
nuko vėlę trečiadienį, sau
sio 24 d. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Juo
zas Kašinskas rūpinosi lai
dotuvių tvarka. Lai ilsisi 
senelis Viešpaties ramybė
je!

po pamokų atėjo bažny
čion atkalbėti rožančiaus 
dalį ir kitas maldas už at
sivertimą nusidėjėlių ypač 
atšalusių, apsileidusių lie
tuvių sugrįžimą prie Dievo 
ir šv. Sakramentų. Sekma
dienį, suma buvo su išsta
tymu, ir kun. dr. Mendelis 
savo pamoksle nuodugniai 
išgvildeno Kristaus as
mens Dievybę, įrodyda
mas, kad žmogus tik užsi
spyrėlis, kuris nenori pri
pažinti istoriškų liudinimų 
gali ginčyti, kad Kristus 
nebuvo Dievas. Kaip evan
gelijos, kurios yra istoriš
kos, taip Bažnyčios Tėvų 
ir per 19 amžių Katalikų 
Bažnyčios neabejojantis 
mokslas tvirtumo ir dar 
tvirtina tai, ką Petras pa
sakė, kad Kristus yra Die
vo gyvojo Sūnus. Kadangi 
Kristus yra Dievas, tai ir 
ta draugija, kurią Jis įstei
gė, būtent, Katalikiška 
Bažnyčia, yra Dieviška į- 
staiga, kurios mokslo ir 
kurios įsakymų protaujan
tis žmogus negali saugiai 
niekinti arba neklausyti. 
Aštuoniadienis maldos už
sibaigė su Te Deum Lau- 
damus ketvirtadienio va
kare, sausio 25 d. Kun. dr. 
Mendelis turi didžiausį pa
sitikėjimą, kad šis laiko
tarpis maldos atneš gau
siausius vaisius atsiverti
mų, kaip tarp svetimtau
čių, taip tarp mūsų vien
genčių lietuvių. Duok Die
ve, kad tie jo troškimai iš
sipildytų!

A. A. Simas Gervė
Gyvenęs 530 S. Paca St., 

tą pačią pirmadienio die
ną, visai netikėtai, auka 
širdies atakos, .mirė vi
siems gerai pažįstamas Si
mas Gervė. Dar buvo jau
nas žmogus, sulaukęs vos 
50 metų amžiaus. Paliko 
dideliame nubudime ne- 
sveikuojančią žmoną ir šei
mą. Visą savo gyvenimą 
buvo ištikimas Bažnyčios 
sunūs. Priklausė prie vyrų 
Švč. Vardo dr-još. Kun. 
Antanas Dubinskas ketvir
tadienio Vakarą su gan di
deliu būriu vyrų, susirinkę 
prie velionio, atkalbėjo da
lį rožančiaus. Velionis bu
vo susipratęs lietuvis, nes 
visus savo vaikučius leido 
parapijinėn lietuviškon 
mokyklon . Lėtas, rimtaus 
būdo žmogus, jis niekad 
nei vieno neįžeidė, su vi
sais buvo prieteliškas. Pa
laidotas iš šv. Alfonso baž
nyčios penktadienį. Jo nu
liūdusiai žmonai ir jos šei
mynėlei reiškiame giliau
sią užuojautą jų skausmo 
valandoje. Lai gerasis Die
vas ramina juos visus. Už

tinamas tos įstaigos, į ku
rią mes patys susirenkam. 
Todėl nepamirškime para
pijos vadų -■ dvasiški jos ir 
baliaus komiteto balso, ku
rie visus nuoširdžiai kvie
čia, ne tik vietinius, bet ir 
iš apylinkės dalyvauti. At
silankę nesigailėsite. Bus 
ir dovanų. K. Dryža.

DĖMESIUI
Čia dabar vadovybėje po

nios Alenos Kazakauskie- 
Inės, šv..Jurgio parapijos 
Moterys - Veikėjos uoliai 

1 pradėjo darbuotis tam, 
kad naudai jurgiečių para
pijos suruošus puikų, sėk
mingą balių. Balius įvyks 

! Lietuvių Mužikalėje sve
tainėje, Allegheny avė. ir 
Tilton St., Užgavėnių va
kare, 6-tą vasario.

Gerbiamos veikejos-ruo- 
šėjos tos pramogos ir pats 
klebonas kuti. Ignas Zimb- 
lys, kviečia širdingai visus 
viengenčius, pavienius, 
draugijas, klubus, kad at
silankytų į tą balių.

Beje, toms Moterims-Vei- 
kėjoms, tarp kitų, ruošoje 
tos puikios pramogos daug 
prigelbsti ir vietinis vika
ras, kun. Jeronimas Bag
donas. Todėl tikimės, kad 
viskas įvyks ne tik vien, 
kaip anglai sako: satisfac- 
torily”, bet ir kuopuikiau- 
siai! Jurgietis.

NAUJAS PROFESIONA
LAS KAZYS RAMONAS

& •

NUOTRUPOS
Marijona Labanauskienė 

virš savaitės randasi Mer- 
cy ligoninėje. Padaryta o- 
peracija, bet sveikatos dar 

j nesimato. Ligonė viena 
‘ diena geresnė, kita bloges
nė. Reiškiame jos vyrui 
Pranui užuojautą, o poniai 
Labanauskienei linkime 
pasveikti.

Altoriaus ir Rožančiaus 
dr-jos turės ’ savo metinį

Sausio 28 dieną, tuojau j 
po paskutinių šv. Mišių, 
kurios pasibaigė apie 12 
vai. vidurdienį, visi Šv.: 
Pranciškaus Rėmėjai, o y- 
pač valdyba ir darbininkai, 
susirinks pas Sesutes, 2112 
Sarah St. S. S., svarstyti 
kortavimo vakarėlio prog
ramą, kuri įvyks vasario 4 
dieną, Lietuvių Piliečių sa
lėje, 1721 South Jane St.

Svarbūs reikalai. Todėl 
prašome visų susirinkti. 
Tikimės, kad mūsų šį pra
nešimą priimsite. Lauksi
me. Valdyba.

PHILADELPH1A, PI
GAL KAM TOLIAU GY
VENANT NEŽINOMA?

PASINAUDOKITE
Jau kelintas sekmadienis 

iš sakyklos šv. Kazimiero 
par. bažnyčioje dvasiškija 
kviečia, kad savo vaiku- __________ ___ |
čius tėveliai atvestų į baž-į pastaruoju laiku čionyk- 
nyčią kas sekmadienį, de- štiš labai pavyzdingas jau- 
vintą valandą rytą. Ne tikras viengentis, Kazys Ra

monas (Ramanauskas) 
gavo laidotojo (underta- 
ker’io) profesijos leidimą. 
Šis jaunas profesionalas, 
p. K. Ramonas yra brolis 

, daktaro Antano Ramono 
pas ir teiks Sutvirtinimo (Ramanausko), turinčio 

moderniškai įrengtą savo 
iš anksto ateiti į kleboniją, dentistikos ofisą adresu:— 
• j ______ 2657-59 E. Allegheny avė.,

(N. W. Cor. Edgemont St.) 
Congratulation! K. V.

i

I
vaikučiai, bet ir suaugę, 
kurie neatsimena, kad yra 
priėmę Sutvirtinimo Sa
kramentą, turėtų ateiti. 
Kaip skelbiama, šįmet po

Pranas Apolskis nuvežė 
savo seną tėvelį į Šv. Mari
jos ligoninę. Žmogeliui blo- 

, gai. Senis Apolskis visą Velykų atsilankys Vysku- 
i savo amžių praleido ūkyje.

366 Broadftay, So. Boston, Mass.
mirė; vaikai jį pasiėmė į 
miestą pas save, bet sene
lis nerimsta, nors geriau
siai prižiūrėtas.

Neseniai jų senelė motina j Sakramentą. Visus kviečia
miro* vnilzoi -ii nnciAmA -i ' t 1*1 !

ir paduoti vardus - pavar
des, ir daug-maž pasimo
kyti, kad tinkamai būtų

a. a. Simo vėlę tariame tą s pasisvečiavimą ir susirin- 
paprastą Bažnyčios karto- fcįmą sekmadienį, sausio 
jamą “Amžinąjį atilsį duok 28 d. po novenos pamaldų.
paprastą Bažnyčios karto- sekmadienį, sausio

jam, Viešpatie” Velionio 
giminaitis, Jonas Grebįiau- 
skas, graborius, patarnavo 
laidotuvėse.

VIENINGUMO OKTAVA
Nuo sausio 18 d. iki sau

sio 25 d* mūsų bažnyčioje 
įvyko aštuotliadienis mal
dos atsivertimams. Per 8 
dienas be perstojimo švč. 
Sakramentas buvo išsta
tytas Viešam žmonių gar
binimui. Per visas 8 dienas 
atsilankius bažnyčion ga
lima buvo pastebėti gan 
gausus būrys adoruojan
čių švč. Sakramentą. Kas
dieną mokyklos vaikučiai

Girdėjau, kad kun. dr. 
Mendelis yra pakviestas 
vadovauti aukštesnios šv. 
Antano parapijinės moky
klos mokinių rekolekci
joms, Washingtone. Tad 
ateinančią savaitę nebus 
namie.
ir7-: — ~ ™ - rr

Jmžk Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Wa$hington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limotinai dėl visokių reikalu.

Šeimininkių Dėmesiui
Jėi nori būti gera šeimininkė-virė ja, tai tuojau 

sigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMtNI- 
OS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
B1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
866 West Broadtfay, South Boston, Masą.
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS Per Minų Laukus Į Laisvės Salį
Pijaus XII Enciklika "Summi 

Pontificatus"
11. Pasauliečių Apaštalavimas

■ Šiuo metu, kada su širdies skausmu reikia pripa- 
Ižinti, kad kunigų skaičius yra mažesnis, negu parei- 
1 gos jų reikalauja, ir kada reikia pasakyti, kad ir mūsų 
J amžiui tinka Išganytojo žodžiai: “Piūtis, tiesa, dide- 
1 lė, bet darbininkų maža” (Mat. 9, 37), tai pasauliečių 
1 bendradarbiavimas su Apaštališkąja Dvasiški ja, ben- 
5 dradarbiavimas iš tikrųjų taip gausingas ir uolus, kad Į 
1 jis sudaro vertingą pagalbą kunigams, rodo galimy- 
3 bes išvystymui, ir pateisina aukščiausias viltis. Baž- 
* nyčios malda į piūties Viešpatį, kad atsiųstų darbinin- 
1 kų į savo vynuogyną yra išklausyta tuo būdu, kuris 

i atitinka dabarties reikalavimams ir pavaduoja kuni- 
1 gus dažnai varžomus apaštalavimo darbe. Būriai nuo- 
1 širdžių vyrų, moterų ir jaunuolių, paklusnūs Aukščiau
siojo Ganytojo balsui ir savo Vyskupų nurodymams, 
to apaštalavimo darbui aukoja savo karštas širdis, kad 

j sugrąžinti prie Kristaus daugybę žmonių, kurie atsis- 
kyrė nuo Jo.

Jiems šioje valandoje, taip svarbioje Bažnyčiai ir 
visai žmonijai Mes siunčiame Savo tėvišką sveikinimą, 

’ Savo gilią padėką, Savo pasitikėjimo viltį. Jie iš tikrų
jų paaukojo savo gyvenimą ir savo darbus po Kristaus 

j Karaliaus vėliava, ir jie gali su Psalmininku kalbėti- 
“Mano darbai priklauso Karaliui” Ps. 44, 4). “Teateina 
Tavo Karalystė” nėra tik jų maldos karštas troškimas, 
bet jų darbų vadas.
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Rašo JONAS RACYLA

teisindavo-

• minutes laivas buvo apžiū-!
■ retas. Čikagietis visur pir
mas: tai vienur ką nors pa
čiupinėja, kitur su pirštu į 
pastuksena, žodžiu, susi
pažįsta su laivu iš pagrin
dų.
— Nu Džianai, kaip tu 

manai, — kreipiasi jis į 
manę, — ar ne būtų išmin
tingiau su tokiais laivais 
krantu važinėtis, ne po vi
sokias įlankas... a?

— Kaip tai krantu klau
siu?...
— Labai paprastai. Išsi- 

vilkai tokį laivą į krantą, 
prisikalei po apačia ratus, 
įsikinkei porą arklių, na ir 
ką? Nei tau benzino, nei; 
anglių... Žinai, kad gali ir 
pinigo padaryti.

Juokiamės visi.
— Oi tu “Čikaga”, “Čika

ga”, kaip tave ten dar pre
zidentu neišrinko? — ste
bisi vienas.
— Ui vei, ar jūs nežinot 

ponai, kiek mes laiko 
plauksim per tam įlankos? 
— žyduoja kaž koks žyde
lis iš Lietuvos.

— Žinai, — I 
kapitonu. — Tris dienas irL. V VU MV4VJVZ*** *** Vl*k V *v

naktis, o ketvirtą tai ap- į nį lietuviai. Kiti arba pali- 
virsim, — gudriai mums! ko viršuje, arba žinojo jau, 
mirktelėjęs išrenčia čika-Į kokia ta jų kava.

Nesvietiškai 
sios merginos 
mums tos kavos.
— Bet koks keistas kva

pas kavos, 
šalimais sėdinti panelė.

Kanadietis paragavęs tos minom, 
kavos spiaudosi ir purkš
čia: !
— Kava! Viau! Kas čia 

i per kava? Skaičiau laik- 
iraščiuose, kad Čikagos'( 
majoras su tokia kava re-l 
ketierus trūcija.

— Raketierius, kaip rakė-1 
itierius, bet vieną kanadie-1 
tį estonsai tikrai būtų “nu- 
trūciją”, — geria kavą lyg 
nieko dėtas čikagietis. 

Mes atsargiai sušlapi- 
nam kavoj šaukštelius iri 
lyžteliam, bet čia pat susi- 
raukiam ir dedam šaukšte
lius atgal. Tik vienas čika
gietis išgėręs savo ir dar 
bent 3-jų savo kaimynų, 
šluostosi aprasojusią kak
tą ir sako:
— O, tai privalgiau, kaip 

per tėvo “šermenis”, nėr 
ką sakyt.

Išlipę ant viršaus jau 
krantų nematėm. Jūra bu-1 
vo rami. Pribėga prie mū-Į 
sų žydelis iš Lietuvos ir Į 
sako:

— Ui, ar jūs nežinot, kadi 
i Suomijoj mobilizacija,

Seimą Ir Valstybė
Pradžia 3-čiame pusi. Ikytojai, būtų duota laisvė 

rašyti, draudžia mokyklo-1 ve^k^i . Bažnyčia visais 
se tikybos pamokas, atski- amžiais gynė šeimos tei
na juos nuo Kristaus ir ses» au^.®^,0 ištikimus vals- 
Bažnyčios, ji griauna vi- lybei piliečius, bet valsty- 
suomenės tvarką ir pašto- vadai deda visas pas- 
vumą. Pijus XII sako: — tangas, kad šeimas ati- 
“Kokios gausios palaimos traukti nuo Kristaus Baž- 
srovės galėtų tekėti pašau- myčios ir padaryti jas v ais
tyje, kiek šviesos, tvarkos ty^s vergu. Taip daryda- 
ir dermės įvairiose srityse griauna visuomenės
būtų įnešta į visuomenės P^gi mdus.
gyvenimą, kiek vertingų šiais laikais valstybės 
nepakeičiamų jėgų galėtų paneigia šeimos dvi svar- 
būti sunaudota didiems bias teises, būtent, auklėti 
žmonijos uždaviniams iri vaikus ir turėti nuosavybę, 
tikslams, jei Bažnyčiai, į Apie tas teises pakalbėsi- 
telsingumo ir meilės mo- me kitą sykį. T.

Važiuojant per Estiją, 
kad prisigrūdo žmonių į 
traukinį, tai net oro maža, 
pasidarė. O kiekvienoj sto
telėj dar vis prilipdavo.
— Ir kur jie telpa, — gal

vojom tada, kaip negalė
jom nė rankų pajudinti.

Važiuojant tolyn, vis da
rėsi didesnė spūstis. Neto
li Talino važiavimas pasi
darė beveik neįmanomas.
— Šiūr, jei per dvi valan

das nepasieksim Talino, 
niekad daugiau Čikagos aš 
nematysiu, — varto akis ir 
dūsauja Čikagietis. Klau
siam estų, kame priežastis, 
kad estai taip pamėgę savo 
traukinius. Sužinojau, kad 
ir čia benzinas baisiai tau
pomas. Taip pat sumažin
ta ir traukinij skaičius. 
Anglys irgi taupomos. Čia 
ir buvo to susikimšimo 
priežastis.

Mėginau kalbinti estus 
apie politiką: kaip estų gy
ventojai pergyvena tą ru
sų spaudimą. Estai santū- 

’rūs ir apie politiką mažai 
kalba. Matyt galvoja: — o 
ką žinai, su kuo kalbi... gietis. 
Baisiai bijosi visokių šni
pų ir provokatorių. Galų 
gale Talinas. Visi net atsi
dūsta, taip visiems įkrėjo 
toks važiavimas. Čikagie
tis vėl atgavęs gerą nuotai-

(Tąsa)
Ir iš tiesų, vėliau mes pri

pratom prie tų visų valiu
tos ir bagažo peržiūrėjimų. 
Kaip iš pradžių mes trupu
tį nervinomės, taip vėliau, 
jau “pripratę”, mažai dė
mesio kreipėm.
— Nieko nepadarysi. Eu

ropoj karas,
si per daug jau stropiai 
viską tikrinęs valdininkas.

—Bet juk mes nekariau
jame?
— Nekariaujam, bet ir 

mums nemažesnis pavojus 
negu tiems, kurie kariau
ja. Todėl mes dabar kiek
vieną žmogų trigubai stro
piau apžiūrim, kaip kad 
ankščiau būdavę.

Po pusiaunakčio pasie
kėm Rygą. Rygoj persi- 
kraustėm į kitą traukinį ir 
važiavom toliau. Kaip a- 
nas, mūsų lietuviškas 
traukinys buvo erdvus, pa
togus ir greitas, taip šitas 
latviškas tamsus, ankštas 
ir nepatogus. O jo “grei
tis”, tai taip ir nejunti ar 
jis stovi ar važiuoja. Ne
veltui, vienas iš mūsų, no
rėjo išlipęs truputį pabė
gioti; sakėsi pasivysiąs 
mus ir įsėsiąs . Kadangi 
buvo naktis — susilaikė.

Bet labiausiai jaudinosi 
vienas mūsų bendrakelei-

I

Kristaus Tarnai
Šitas pasauliečių bendradarbiavimas su dvasiški- 

ja visuose piliečių luomuose, skyriuose ir grupėse nu
rodo vertingų jėgų, ir pasauliečiams yra pavestas toks 
uždavinys, kad taurios ir ištikimos širdys negali trok
šti aukštesnio nei labiau džiuginančio. Šitas apaštališ
kas darbas, vykdomas pagal Bažnyčios mintį, taip sa
kant ir pasaulietį pašvenčia “Kristaus tarnu”, kaip tai 
aiškina šv. Augustinas šiais žodžiais: “Kada, Broliai, 
jūs girdite Viešpatį sakant: “Kur Aš esu, ten turi būti 
ir Mano tarnas”, negalvokite vien apie gerus Vysku
pus ir kunigus. Jūs taip pat savaip tarnaujate Kristui, 
šventai gyvendami, duodami išmaldas, ir kiek išgalė
dami, skelbdami Jo vardą. Ir taip kiekvienas tėvas tu
ri suprasti savo pareigą ir su tėvišku gerumu globoti 
savo šeimą. Dėl Kristaus ir amžinojo gyvenimo jis turi 
įspėti visus saviškius, juos pamokyti, paraginti, pabar
ti, rodyti jiems gerą širdį, bet ir drausmės prižiūrėti; 
ir taip savo namuose jis pildys bažnytinę, ir taip sa
kant, vyskupišką pareigą, tarnaudamas Kristui, kad 
su Jūo būtų amžinai” (In. Ev. 10. tract. 51 n. 13).

Šeimos Uždavinys
Platinant šitą pasauliečių apaštalavimą, kuris yra 

taip svarbus mūsų laikais, ypatinga pareiga atitenka 
šeimai, nes šeimos dvasia turi lemiamąją reikšmę pri
augančiąja! kartai. Kol namų židinyje dega Tikėjimo 
šventa ugnis ir tėvai pagal tą Tikėjimą tvarko vaikų 
gyvenimą, tai jaunuoliai visada su mielu noru pripa
žins karališkas Išganytojo teises ir pasipriešins tiems, 

' kurie nori Jį pašalinti iš viešojo gyvenimo, arba nelem
tai paneigti Jo teises.

Kada Bažnyčios yra uždarytos, kada Išganytojo 
Kryžius išmestas iš mokyklų, tada šeima lieka, Dievo 
rūpesčiu sutvarkyta, taip sakant, Krikščioniškojo gy
venimo nenugalima prieglauda. Ir Mes dėkojame Die
vui matydami, kad nesuskaitomos šeimos vykdo tą Už
davinį su ištikimybe, kurios nepalaužia nei Užpuldinė
jimai nei pasiaukojimai. Didis skaičius jaunųjų vyrų 
ir moterų, net tose šalyse, kur Kristaus tikėjimo išpa
žinimas reiškia kentėjimą ir persekiojimą, jie tvirtai 
laikosi prie Išganytojo Sosto su tuo ramiu 
pasiaukojimu, kad primena Kovojančios 
garbingiausias dienas.

ir tvirtu
Bažnyčios

I

i

ka. Prisimenam visi savo 
artimuosius. Užmiršo savo 
juokus ir mūsų čikagietis.
— Prašom ponai, trupu

čiuką kavos gausit, —kvie
čia mus mūsų palydovas, 
išlindęs iš laivo apačios.

Sugarmam visi į laivo a- 
pačią. Susėdam prie ilgų 

kalbėjau su|Stalų įr laukiam kavos. 
Kavos suėjom gerti tik vie-

Helsinkis jau evakuoja
mas.
— Kas tau sakė?
— Ui, kam reikia, kas 

i man sakė, — užpyko žyde
lis, — jei aš sakau, tai ži
nau.

Visi susirūpinom Suomi- 
! jos mobilizacija. Labiau
sia tai žydai. Ir iš tikrųjų, 
jei Suomijoj mobilizacija, 
tai mus gali ir neįsileisti į 
Helsinkį, o kaip tuomet?

Neramiai pradėjom žiū-
išsidažiu- rėti ir į jūrą. O gal kur 

atnešė1
i

kaga vadinom. Taip jis ir 
neduodavo ramybės trau
kinio palydovams su savo 
pastabomis.

Ali right, bet iš kur jūs 
gavot tokius “baksus”, — 
taip jis vadino traukinio 
vagonus. — Šiūr, i 
Amerikoj gerą biznį galit 
padaryti.
— O boy, parvežu aš tuos 

“baksus” į Čikagą. Pasta
tau ant gero pleiso, dar pri- būrys kažkokių valdinin

kų. Vieni griebia čemoda- 
nuus tikrint, kiti dolerius 
skaityt, treti atima pasus; 
žodžiu, tik siuva, tik lando, 
tik marma aplink. O mes 
stumdomės ir sukiojami, 
žiūrim kas čia darosi.
— Man rodosi, kad mums

— Ei, jūs tuos savo trau
kinius padarykit ant trijų 
aukštų, kad taip žmonės 
myli juos, — užsipuola kaž 
kokį estų g'eležinkelietį.

Talinas. Visi žmonės išli- 
•j pa, o mus dar veža į uostą, 

su jais! Uostas visai netoli. Visi 
kraustomės iš vagono ir 
einam į priešais stovintį 
didelį namą. Tame name, 
čiumpa mus didžiausias

Bažnyčios Uždavinys
Kokios palaimos srovės galėtų tekėti

kiek šviesos, tvarkos, kokia taika būtų įnešta į visuo
menės gyvenimą; kiek vertingų ir neįkainuojamų jėgų 
galėtų būti sunaudota žmonijos gyvenimo pagerini
mui, jei žmonės visur duotų Bažnyčiai, teisingumo ir 
meilės mokytojai, tą veikimo laisvę, į kurią Dievišku 
įsakymu ji turi šventą ir neabejotiną teisę! Kiek nege
rovių būtų išvengta, kiek laimės ir ramybės užtikrinta, 

i jei visuomenės ir tarptautinės pastangos taikai įvyk- 
! dyti skatintų Evangelijos Meilės mokslas kovoje prieš 
; atskirų asmenų ir grupių gobšumus! Įstatymai, ku- 
j riais tvarkomas ištikimųjų Krikščionių gyvenimas. 
! ir tikrojo žmoniškumo reikalavimai, vieni kitiems nė- 
! ra priešingi, bet jie vieni kitus palaiko, vieni kitiems 
} padeda. Norėdami gelbėti kenčiančią žmoniją, giliai 
j sukrėstą medžiaginiai ir dvasiniai. Mes neturime kitc 
! troškimo, kaip tik šitą: kad dabartiniai vargai atidary- 
I tų daugybei žmonių akis, kad jie matytų Mūsų Viešpa- 
į

pasauliui;

kalu lentą su parašu: — 
“Šiuo traukiniu Vašingto
nas važinėjo su savo mer
ginoms”. Aš beeinu, visa 
Čikaga pereitų per tuos 
“baksus”. O džy, gerą gy
venimą turėčiau, — skerė- 
čiojo rankoms čikagietis.

Vargais negalais prisis-lir kelnes numaus, — užbė- 
tūmėm Latvijos - Estijos, ga kaž kas už akių čikagie- 
sieną. Lauke buvo jau pra-Į čiui.
švitę. Nemiegojom nei tni- Reik pastebėti, kad mes į 
pučiuko, nes per daug jau' viską pradėjom žiūrėti su 
čikagietis kombinavo su jumoru. Išpurtyti ir iškra- 
tais “baksais”. Ir savo, — tyti, — galų gale išleidžia- 
o džy, o boy ir kitokiais mi iš salės, 
priežodžiais, juokindavo Prie 
mus ligi ašarų.
— Garbės žodis! Jeigu A- 

merikoj visi toki štukoriai, 
tai numirsiu ten besijuok
damas, — dejavo vienas iš 
mūsų.

Pervažiuojant Latvijos - 
Estijos sieną, vėl pyškėjo 
mūsų purtomi čemodanai, 
vėl šlamėjo skaitomi dole
riai, bet nieko nepadarysi, 
taip jau matytą reikia.

— Ui, jūs “Čikaga”, tai: 
vis su savo baikom... Kam 
reikia žmones gąsdyt, juk 
dabar karas.

Mes besijuokdami ko iš 
laivo neiškrintam.

—Sveiki, čia matyt visi 
būsit iš Lietuvos, — už
kalbina kaž koks apskritas 
žmogelis.

— Visi, visi, — šaukiam.
— Ar galima prisidėti 

prie jūsų kompanijos?
— Šiūr, — perėkia mus 

visus “Čikagietis”. Ar tik 
. pats r.eoūsi nuo Šiaulių?

— Beveik.
— Na matai, tai mes iš 

vieno krašto.
Ir čia jie pradeda svei

kintis ir mes pamatom, 
kaip jie tai daro. Tvirtai 
susikibę dešinėm, purtosi, 
kad net galvos laksto, o li- 

į kusiom rankom tvoja, vie
nas kitam per pečius. At
rodytų, kad jie mušasi, o 
ne sveikinasi.

Sužinojom, kad mūsų 
naujas bendrakeleivis va
žiuoja į Kanadą. Į Taliną 
jis viena diena ankščiau 
atvažiavo. Taip mes jį ir 
praminarti “Kanada”.

Vėliau pasirodo, kad tai 
būta smagaus vyruko. Jis 
turėjo vieną silpnybę: vis
ką pasižymėti savo užrašų 
knygutėje. Susipažinęs su 
mumis, taip pat kaž ką pa
sižymėjo.

Laivas prisikemša pilnas 
visokių žmonių, taip pat 
pilna ir krantinė. Daugelis 
jų verkia.

Atrišamas nuo krantinės, 
laivas. Kanadietis ir vėl už
sirašo.

Laivas pradeda judėti. 
Krante pasilikę žmonės 
pradeda giedoti. Giesmė 
liūdna ir graudinga. Laive 
esantieji nusiima kepures 
ir pritaria giesmei. Sūrim- 
tėjam ir mes.

Laivas iš lėto tolsta nuo 
kranto. Krante kaž kokia 
moteris apalpo. Daugumas 
laivo keleivių šluostosi a* 
kis ir moja skepetaitėmis.

Kranto, ir jame stovinčių 
žmonių, beveik nematyti, 
bet mūsų naujieji keleiviai 
stovi kaip sustingę laivo 
gale. Vieną panelę niekaip 
negali nuraminti, kukčioja 
net balsu.

Sugedo ir mūsų nuotai-

I

I

nustemba

nors plaukioja išsikišęs pe
riskopas povandedinio lai
vo? O gal kur nors mina? 
Bet kadangi nė vieno kito 
nematėm, tai greit nusira-

krantinės matosi 
pririštas laivas.
— Ar tai su šita čaika 

plauksim per mares, — 
griebiasi už galvos kaž 
koks “amerikonas”?
— Ne. Su šiuo laivu plau-t 

ksim tik per Suomių įlan-; 
ką, — įsikišo mūsų palydo-; 
vas.

Sulipam į laivą. Landžio- 
jame šen ir ten. Bet laivas 
iš tikrųjų mažas. Per dvi

Liko tik Helsinkis. Ar 
leis, ar ne?
— Bet jeigu plaukiam, tai 

matyt žino kad leis, — iš
drožė kaip iš knygos vie
nas Ukmergietis.
— Oi tu Ukmergieti, uk

mergietį. tokias galvas A- 
merikoj tik senatoriai tu- ■ 
ri, — pradeda Kanadietis.

Visi atgijom. Šalia susi
daręs būrelis ir dainuot jau 
pradėjo. Prisidėjom ir 
mes. Lietuviška daina sus
kamba plačiai ir galingai. 
Visas laivas subėga žiūrė
ti.

—Kažin, ar nereikėtų čia 
tikietus padaryti? — šnib
žda pažįstamas kombina
torius.

Dainos visiems patiko. 
Kitataučiai pradėjo tei
rautis iš kokio krašto mes 
esame. Jiems aiškino dvi 
seselės, kurios kartu su 
mumis grįžo į Ameriką. 
Bedainuojant nė nepaste
bėjom, kad jau Helsinkis.

Bus daugiau

LDS. Narių Ir "Darbininko" 
Skaitytojų Dėmesiui!

tį Jėzų Kristų ir Jo Bažnyčios uždavinį pasaulyje tik
roje jų šviesoje, ir kad visi tie, kurie yra valdžioje nu
spręstų duoti Bažnyčiai laisvę teisingumo ir doros 
principais auklėti jAUnuomenę.

Šitam taikos dafbūl būtinai reikalinga, kad nebū
tų daroma kliūčių pareigai, kurią Dievas pavedė Savo 
Bažnyčiai; kad Veikimo sritys nebūtų siaurinamos, ir 
kad žmonės, ir ypatingai jaunuomenė, nebūtų atitrauk
ti nuo išganingos įtakos.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kieno yra pareiga platinti Dievo karalystę?
2. Kas yra “Kristaus tarnai”?
3. Koks yra šeimos uždavinys?
4. Kaip valstybės vadai galėtų pašalinti negerovės ir į-

vesti teisingumą ir taiką?
5. Ko Bažnyčia reikalauja iš valstybės vadų?

šiuomi “Darbininko” vadovybė skelbia “Darbinin
ko” Vajų nuo gruodžio 15 dienos iki vasario 28,1940 m. 
Vajaus metu “Darbininko” kaina sumažinta iki $3.00 
metams, pusei metų — $1,50. I Lietuvą metinė prenu
merata — $4.00, pusei metų $2.00.

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

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

Priminimai; LDS Mariams —
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 sienini kalendorių, pridedant 
10c. išlaidoms padengti.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA.



Penktadienis, Sausio 26, 1940

LOWH1, MASS.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Sausio 19 d. įvyko Fede
racijos 49 skyriaus susi
rinkimas. Nutarta minėti 
Lietuvos nepriklausomy
bės šventę, vasario 16 d. 
Bus prakalbos ir rinkliava 
Vilniečius šelpti. Tikimės, 
kad lietuviai, ypač Vilnie
čiai, gausiai ateis į prakal
bas ir paaukos pagal išga
lės.

Nutarta dalyvauti Nau
jos Anglijos Katalikų Sei- 
melyj, So. Bostone, vasa
rio 22 d.

statys naujus. Graikai ne
patenkinti, nes ardo jų ko
loniją. Yra daug graikų 
biznierių. Jie laikosi obal- 
sio: “Savas pas savą”.

Korespondentas.

LAWRENCEr MASS.
PAS pp. SAKUS 

“GARNYS”
Neatsižvelgiant į didelius 

šalčius, ketvirtadienį, sau- 
’ šio 18 d., muz. pp. Sakų 
šeimą, gyv. Bradford St., 
aplankė "garnys”, palik- 

Į damas gražią dukrelę. Mo
tina ir duktė jaučiasi ge
rai. Sveikiname pp. Sakus 
su padidėjusia šeima.

v •
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“Darbininko” skaitytojai. 
Ta proga sveikiname pp. 
Vasiliūnus ir jų šeimą ir 
linkime ilgiausių metų.

Trečiadienį, sausio 24 d., 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčioje įvyko šv. 
mišios pp. Adolfo ir Vero
nikos Viskelių intencijai, 
jų 25 metų vedybinio gyve
nimo sukakties proga, pp. 
Viskeliai, gyv. Wilson St., 
išauklėjo gražią šeimą. Jų 
vienas sūnus yra dantis
tas. pp. Viskeliai yra “Dar
bininko” skaitytojai. Ju
biliejaus proga sveikiname 
ir linkime ilgiausių metų.

i

darbininkas 6

Mūsų eilės retėja. Štai 
šiomis dienomis mirė vei- 
Rėjas Juozas Norkūnas, 59 
metų amžiaus. Jis daug Į 
dirbo Bažnyč; ir Tėvynei. 
Dirbdamas draugijose ne
mažai padėjo sveikatos. Sausio 19 d., mirė Antanas 
Velionis sirgo du metu, bet! Rugienis. Velionis savo lai-

CHICAGO, ILL
MIRĖ A. RUGIENIS.

Moterų Sąjungos 27 kuo
pos socialis vakarėlis įvy
ko sausio 22 d., pp. Wara- 
bow, laidotuvių direktorių 
įstaigoje, 1156 Washing- 
ton St. Sąjungietės siuvi
nėjo, mezgė ir klausėsi pa
skaitų. Programai pasibai
gus, kaikurios Sąjungie
tės buvo nuvykusios už- 
kandžiams.

!

I
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WORCESTER, MASS.

GLORIFIED STYLE REVUE”
1940 Metų 

TRIGUBA MADŲ PARODA
Pirmadienį, Sausio-Jan. 29, 8 vai. vakare, Dedham High School Auditorijoje, Whiting Avė., De- 

dham, Mass. įvyks Triguba 1940 metų Madų Paroda. I. J. Fox, Ine., rodys šių metų elegantiškas kai
linių madas. Bus įstatyta parodon $25,000.00 vertės kailinių.

Yvonne paukų taisymo salonas rodys, kaip šiais metais moteryms ir merginoms bus taisomi — 
šukuojami plaukai.

Delton’s Shoe Store rodys vėliausios mados čeverykus ir jų reikmenis.
Po parodos bus šokiai - balius prie puikios Al Stevens orkestros. Bus skanių užkandžių ir gar

džių gėrimų.
Turime pasakyti, kad iki šiol tokios trigubos parodos lietuviai dar nėra matę. Ji bus tikrai įdo

mi, nes čia pamatys ką naujo ir moderniško.
Prie įžangos bilietų bus duodama ir prizai:

1. Puikus Fur Jacket’— I. J. Fox, 2. Zitos Permanent Wave — Yvonne’s,
3. Čeverykai, Kojinės ir Ridikiulis — Delton’s.

Visus lietuvius ir lietuvaites kviečiame į šiuos šokius ir parodą, kur linksmai ir maloniai pralei
site laiką ir ką naują pamatysite. Įžanga tik 40c. RENGĖJAI.

draugai, draugijų nariai,ku buvo labai veiklus vy- 
su maža išimtimi, juo nesi- tis ir LDS vietinės kuopos 
rūpino. Niekas neapmokė- darbuotojas. A. a. Antanas 
jo jo mokesnių draugijose buvo susipratęs katalikas 
ne tik pašelpinėse, bet nė, ir nuoširdus 
idėjinėse. Labai buvo ne
malonu, kad tos draugijos, 
kuriose velionis dirbo, nė 
dvasinio bukieto neužpra
šė. Apsileidimas ar kas?

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime gražią šeimynė
lę; žmoną, sūnų ir dvi duk
teris. Reiškiame velionio 
Juozo Norkūno nuliūdusiai 
šeimai gilią užuojautą, o 
a. a. Juozui Norkūnui lai 
Dievulis suteikia vietelę 
dangaus karalystėje.

Mūsų kolonijoje prasi-.

katalikiškos 
'spaudos rėmėjas. Velionis 
paliko dideliame nuliūdi
me žmoną Juozafiną — 
Rutkauskaitę ir kitas gi
mines.

A. a. A. Rugienio palaikai 
iškilmingai palaidoti sau
sio 23 d., šv. Kazimiero ka
pinėse.

v •

NORWOOD, MASS.
Penktadienį, sausio 19 d., 

tuoj po šventos valandos 
pamaldų, bažnytinėje sve
tainėje įvyko LDS 3 kuo-

platino taip vadinamų “pa- pOS susirinkimas. Dalyva- 
rty” liga. Labai gražus ir vo nemažai narių. Išrinko 
pagirtinas darbas rengti atstovus į Naujos Anglijos 
vakarėlius užsitarnavu- Lietuvių Katalikų Seimelį, 
šiam asmeniui, bet kada Kuopa smarkiai ruošiasi 
pradeda rengti visiems, ’ vakarui, kurį rengia sek- 
kurie jokio visuomeninio' madienį, vasario 4 d., Šv. 
darbo nedirba, tai jau per- ■ Jurgio parapijos svetainė- 
daug. štai biznierius perka je, St. James St. Vakaro 
biznį. Na, žiūrėk, jau mo- programa susidės iš dainų, 
terėlės laksto su tiekietais muzikos ir vaidinimų. Į- 
ir bruka visiems. Jeigu kas žanga tik 25 centai, 
neperka, tai pyksta ir ko- Į .—;----
liojasi. Tai peiktinas ir ne-Į . Sekmadienį, sausio 21 d. 
remtinas darbas. Reikėtų iyy^o Šv. Cecilijos (Šv. 
tokių “party” rengimą nai
kinti. Pagerbkime užsitar
navusius asmenis, 1___

duoda bedieviams - laisva-' 
maniams ir rengia jubilie- 
jatus pagerbti balius lietu
vių svetainėje, kuri yra 

Sausio 21 d. ryte p. S.' bolševikų - laisvamanių 
Survilos namuose įvyko kontrolėje. Jeigu bedie- 
gaisras, kuris prasidėjęs " laisvamaniai būtų 
rūsyje. Užsidegė malkos. į nors_džentelmonai, tai pu- 
Gaisras padaręs $1,000 bėdos, bet ir tai katali- 
nuostolių. kams nepridera remti be-

--------- dievių - laisvamanių įstai- 
Pereitą šeštadienį L. Vy- gų. Bet bedieviai - laisva- 

čių kuopos nariai, pp. S. maniai nėra nė džentelmo- 
Aidukonytė, Ieva Jurgevi- nai. 
čiūtė, A. Jasionytė, O. Gai- į 
dulytė, Edv. Babilas, F. , 
Minkevičius, Jonas Čube- 
tas, Jonas Akulevičius ir 
Juozas Rukštelis buvo nu
vykę į Athol, Mass. daly
vauti penktame metiniame 
sniego karnivale, kurį su- 
niošė vietinė Lietuvos Vy-' 
čių kuopa. Visi linksmai 
praieido laiką ant didelio 
ir gražaus ežero. Grįžo į 
namus pirmadienio rytą. į

I

Rytinių Valstybių Žinios
5-tos KUOPOS KVIESLYS

I

Sidabrinio Jubiliejaus 
susilaukė ir Moterų Sąjun
gos 5-toji kuopa. Kad at
žymėjus savo įsisteigimo 
dieną (24 sausio 1915 m.) 
5-tosios kuopos narės ren
gia gražų ir šaunų bankie- 
tą, sekmadienio vakare, 
sausio 28-tą, šv. Kazimie
ro par. svetainėje, 6 vai. 
vakare. Įžanga tik 50c.

Tos dienos iškilmės pra
sidės iškilmingomis šv. kolonija maža, bet veikime 
mišiomis 9:45 valandą ry- neatsilieka nuo didžiųjų, 
te, laike kurių visos narės r - - 
“in corpore” eis prie Dievo vilniečių šelpimui. 
Stalo. Sąjungietės iš Mass. i 
apskričio yra nuoširdžiai 
kviečiamos atsilankyti ir. 
kartu su mumis atžymėti j 
mums taip svarbų ir džiu-' 
ginantį įvykį.

BLOOMFIELD, N. J.

Jurgio parapijos) choro 
susirinkimas. Išklausyta 

kurie raportų. Pasidžiaugta cho- 
veikia draugijose arba ben- ristų darbuote ne tik savo 
drai visuomenėje, bet ne kolonijoje, bet ir chorų 
asmenis, kurie perka biz- provincijoje. ...............
nius ir tt.

Pirmadienį, sausio 22 d. 
p. Vincas Misevičius, gyv. 
489 Pleasant St., kirviu su
sižeidė koją. Skaldė me
džius, kirvis paslydo ir per
kirto koją. Pašauktas Dr. 
Antanas Gasson susiuvo 
žaizdą. Dabar yra gydytojo 
priežiūroje.

Toje svetainėje įvyko ke
letą parengimų katalikiš
kas šeimas, mininčias sa
vo jubiliejus, pagerbti. 
Koks nesupratimas ir sa
vęs pažeminimas, kada to
kių parengimų toastmas- 
teriu - vedėju pastatomas 
viešas bedievis - laisvama
nis! Kokia garbė katali
kams iš tokių vedėjų? Ne 
tik ne garbė, bet skaudus 
pažeminimas. Tik jau są
moningi katalikai taip sa
vęs pajuokti neleistų, kaip 
kaikurie yra padarę. Tokie 
bedieviai - laisvamaniai, 
kurie vaidina klaunų 
(clown) roles, vėliau savo 
laikraščiuose juokiasi ir 
šmeižia katalikus ir tuo 
pačiu jubiliejatus.

Tai ne jubiliejus, bet čir- sios 5-toj kuopoj ištisus 25 
kas iš tokių minėjimų. Se- metus.
niau taip nebuvo. Pagerbti Tos veteranės yra sekan- 
jubiliejatus yra tai gražus čios: — Anelė Barauskienė, 
paprotys, bet gerbiant žiū- Marijona Darinienė, Liuci- 

Mari-

Sausio 20 d., White Eag- 
les auditorijoj įvyko Šv. 
Petro draugijos šokiai. Da
lyvavo daug žmonių. Šo
kiai pavyko. Šokių rengi
mo komisijoje buvo pp. 
Juozas Biekša, Pranas 
Gražulis ir Pranas Kinde- 
ras.

i Nors Bloomfield lietuvių

šeimoms įvyksta nelaimės, 
p. Mockevičiai yra labai 
pavyzdingi. Jų dvi dukre
lės ir du sūnus yra parapi
jos choro nariai; p. Mocke
vičienė parapijos reikaluo
se daug darbuojasi, o p. 
Mockevičius daug darbuo
jasi prie bažnyčios nuosa
vybės. Reiškiame gilią už
uojautą p. Mockevičių šei
mai.

Šokių pelnas paskirtas
T. R.

BRIDGEPORT, CONN.
____ ,_  __ __ x __ Didi nelaimė p. Mockevi- 
ginantį įvykį.___________ • čių šeimai. Praeitą sekma-

Visos Woreesterio kata-' dienį, kaip praneša anglų 
ūkiškos draugijos jau iš 
anksto yra pakviestos da
lyvauti ir prisiųsti savo at
stovus. Taigi galima tikė
tis rinktinės publikos. Mo
terų Sąjungos 5-toji kuopa 
netik nori paminėti savo 
įsisteigimą, bet kartu pa
gerbti ir savo ilgametes 
narias, kurios yra išbuvu-

i
Prelatas Joseph C. Walsh,I

J. C. D., L. L. D., šv. Kat- 
rinos parapijos klebonas 
Knights of Columbus 252 
skyriaus susirinkime aiš- rėti, kad neišeitų cirkas, ja Nastaravičienė, 
kino Popiežiaus Pijaus XII kuriuose klaunai vadovau- joną Orinienė, Ona Paulu- 
encikliką “Summi Pontifi- tų. Seniau būdavo, yra dar konienė, 

icatus”. ' Į* ’ ’ * ’ -
i

j Choro viduržieminiai šo
kiai įvyksta šeštadienį, 

Šiame mieste airiai ir sausio 27 d., Eikš Ballroo- 
prancūzai yra stipriausi me, Nonvoode (pačiame 
politikoje. Mayoro rinki- miesto centre). Kviečia 
muose minimų tautų pilie- visus iš visur atvykti į 
čiai lenktyniuoja. Vienam Norwoodą ir linksmai pra- 

x terminui išrenkamas ma-
. yoru airis, o kitam pran

cūzas. Bet miestas ekono
miniai yra susmukęs. Fe- Vasiliūnai, gyv. 24 St. Ge- 
deralinė valdžia graikų ap-' orge St., minėjo savo 25 
gyventame distrikte verčia metų vedybinio gyvenimo 
namus ir ant tos žemės sukaktį. Jubiliejatai yra

leisti laiką.

Kiek laiko atgal pp. J.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 9VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

Prot. Rašt. — Ona IvaSkienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass. 

Fin.'Rast. — Marijona Markoniutė.
4115 Washington Št.. Rosiindale, 

Tel Parkvvay 0558AV
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 

antra uta minką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės, 
pas protokolų nUttininką.

*V. JONO EV. BL. PA9ALPINE3 
DRAUGIJOS VALDYBA

Mūsų draugijos išsijudi
no prie darbo. Vienos ren
gia balius, kitos vaidini
mus. Praeitą šeštadienį šv. 
Jurgio draugija turėjo sa
vo metinį parengimą, kuris 
gerai pavyko.

Kaip jau teko matyti iš 
spaudos, mūsų parapijai 
labai gerai sekasi. Parapi
jos vadas klebonas kun. J. 
Kazlauskas sumaniai veda 
parapijos reikalus. Pada
ryta daug pataisų ir skolos 
daug atmokėta. Dabar bus 
dar pora labai svarbių pa
taisų, būtent, bažnytinė 
salė bus išmaliavota, scena 
sutvarkyta, bažnyčioje 
vargonai padidinti ir sue- 
lektrizuoti. Manau, kad ne
užilgo bridgeportas, kaip 
kitais metais pagerinimais 
džiaugiasi, taip ir vargo
nais pasidžiaugs.

Nugirdęs.

spauda, tris vaikai nuėjo į 
pajūrį ir manė su šautuvu 
žaisti, bet nelaimė įvyko 
Antanui Mockevičiui, 14 
metų amž., kuris paslydo 
ant ledo ir krisdamas šau
tuvas atsimušė į žemę ir 
kulka pataikė tiesiai į akį 
ir per galvą perėjo. Ligo
ninėje kulka išimta, bet su 
gyvastimi, tai didis klausi
mas. Antanas buvo labai 
judrus vaikutis, jį galima 
buvo visur pasisiųsti, jis 
pereitais metais platino po 
namus laikraštį “Ameri
ką”. Gaila, kad tokioms

•
limą Barauskų mamytę, 
kad ir jos sveikata atsidū
rė kritiškoje padėtyje.

, Ona Ridikienė, 
ir dabar, mini savo jubilie- Rožė Šapalienė, ^Marijona 
jus, tai draugai ir giminės Sčiukienė ir Elžbieta Žal- 
surengia baliuką namuose, neraitienė. . K x ,
kur susirinkę gražiai pa-j Kuopai teko pergyventi _5-tos kuopos Sąjungie- 
gerbia jubiliejatus. 'audringų dienų, tai dvigu- užuojautą

Jeigu, kuri jubiliejatų ba garbė šiam mažam bū- dld21° liūdesio valandoj sa- x •__ x__ s ^2__ 2—2— 2— — . • va ryrancriai tįstai ir vištai

LDS 3 kuopa turi suda
rius Studijų ratelius. Pe
reitame susirinkime nuta
rė susirinkti du kart į mė-‘ Jeigu, kuri jubiliejatų ba garbė šiam mažam bū- 010210 uuaesio vaia.naoj sa- 
nesį studijuoti Popiežių šeima turi daug giminių ir reliui, kad nepaisydamos vo brangiai narei ir visai 
enciklikas. Studijų rateliai draugų, ir nori surengti tų audrų, ištvermingai iš- j°s šeimai. Taipgi linkime

I

ffilliam J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286
pradėjo studijuoti Popie- pramogą svetainėje, tai silaikė prie Moterų S-gos. Į Bar&uskų mamytei greito 

Į žiaus Leono XIII encikliką nusamdyti tokią svetainę, Į Be kitų garbingų svečių pasveikimo.
“Rerum Novarum”. kurioj klaunams (clowns) bankiete tikimės turėti ir Kiti mirusieji nuo sausio

---------- nebūtu vietos savo veid- Mnteni Sainnorns isfpi^ėia Pradžios yra: Jonelionis,nebūtų vietos savo veid- j Moterų Sąjungos įsteigėją 
mainystes rodyti.

Ne tas katalikas,

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield St., So. boston. Mass. 

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

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

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 VVinfield St.. So. Boston. Mass. 

Iždininkas. Andrius Zaleskas.
702 FVth St.. So. Boston. Mass

Draugija laiko susirinkimus kas trs 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 491 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

JUBILIEJAI
šiais laikais nemažai lie

tuvių šeimų mini savo 25 tik sekmadieniais ateina į lyviams palinksminti bus 
metų vedybinio gyvenimo bažnyčią, bet katalikas y-įvairi ir įdomi muzikos ir 
sukaktis. Kaikurios šeimy- ra tas, kuris bažnyčioje ir dainų programa. Visi Wor- 
nos mini bažnyčioje, už- išėjęs iš bažnyčios laikosi. cesterio ir apylinkės lietu- 
prašydamos šv. mišias sa- katalikybės principų, ku-' viai nuoširdžiai kviečiami 
vo intencijai; kitos šeimy- ris neleidžia bedieviams dalyvauti 5-tos kuopos Si-! 
nos pamiršta padėkoti Die-klaunams (clowns) juok- dabrinio Jubiliejaus ban- 
vui ir pasitenkina vien tis iš katalikų ir kataliky- kiete, šv. Kazimiero par.! 
triukšmingais baliais. Pa- bės. Susidėjimas su katali-' bažnytinėje svetainėje,1
gerbti jubiliejatus yra gra- kybės priešais ir pasidavi- sausio 28 d. 6 valandą va
žus ir pagirtinas darbas, mas jų vadovybei yra bai- 
bet kada pagerbimas vyks- sus veidmainiavimas.
ta svetainėse, kur jubilie- Mūsų Didysis Vadas, Jė- 
jatai pajuokiami, pats ju-žus Kristus neatstūmė ir 
biliejus minimas tik, kad pasigailėjo didžiausio nu- 
daugiau stiklų ištuštinti, sidėjėlio, bet griežčiausiai 
tai blogai.

Kaikurie lietuviai kątali- veidmainius. Jis juos pa
kai, neturėdami stiprios vadino pabaltintais gra- 
katalikiškos dvasios, pasi-lbais. CSN.

j ir tris buvusias Centro 
kuris Pirmininkes. Bankieto da-

Saldukas, Kazlauskienė, 
Karsokas ir Augustinavi- 
čienė. Tardami užuojautos 
žodį velionių šeimoms, 
kartu tariame išskirtie
siems — ilsėkitės ramybė
je svetimoje šalelėje.

Sąjungietė.

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

397 MA1N ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER. MASS.

275 Mair. St., Webster, Mass.

kare. M. S. Narė.

VALGOMOJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pi-ktl pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi "Darbininke" apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke".

pasmerkė pariziejus —

MIRĖ
Šiomis dienomis atsisky

rė su šiuo pasauliu mūsų 
ilgametės narės, Anelės 
Barauskienės vyras Kazi
mieras, kuris mirė širdies 
liga sausio 15-tą. Tas smū
gis taip paveikė į visų my-

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVEVUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVTN HILL AVENTJE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkim Maiket
R. Baltruilunas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay, Tol. ŠOU 3120 

BO. BOSTON, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau TCE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Harbininke" tik
tai verti aka i tyro jų paramos.

| VM skelbkltės "Darbininke".
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VIETINES ŽINIOS! Programos Jubifiejaus
b

ZINUTĖS
—.....-.. —......   i
kuu. K. Urbanavičius, kun. 
J. Švagždys, kun. J. Jakai
tis, MIC., ir adv. A. Jan
kauskas.

I 
I

L. VYČIŲ VAJUS

Sausio 31 d., Vyčiai ren
gia, savo kambariuose i

’ r
Pereitais metais, gruodžio 14 d. suėjo lygiai 5 me

tai Darbininkų Radio programai. Per 5 metus šešta
dieniais lietuviškas balsas pasiekė jūsų namus: lietu
viška daina, muzika, kalbos ir pranešimai.

Per tuos penkius metus Darbininkų Radio progra
ma įsigyjo labai daug nuoširdžių tos programos rėmė-

I

Whist Party. Pelnas Vii- jų įr prietelių. Taigi Darbininkų Radio vadovybė, pasi
maus šelpimui. tarus su laikraščio “Darbininko” administracija, radio 

programos sukaktuvių proga bendromis pajėgomis 
rengia koncertą, sekmadienį, balandžio 21 d., 7 vai. va
kare, Municipal Building svetainėje, So. Bostone, kurio 

pp. Juozas ir Petronėlė pelnas skiriamas laikraščio “Darbininko” Intertype
Sakatauskai, gyv. 223 W. fondui.

MINI JUBILIEJŲ

Kadangi lietuvių paren-; 
girnas įvyks po pietų, sek- , 
madieuj, tai Blaivininkų 
prakalbos su pamargini- 
mais įvyks vakare, 7:30 v„ 
po vakarinių pamaldų, baž
nytinėje salėje. Programo
je dalyvaus p. Ona Ivaškie- 
ųė su savo grupe vaikučių. 
Kalbės eilė kalbėtojų. Blai
vininkai kviečia visus at
vykti į jų rengiamą paren
gimą, sekmadienį, sausio --- -—
28 d., 7:30 vai. vakare, baž- madienį, sausio 28 d. mini 
nytinėje salėje. savo 25 metų vedybinio gy-

Blaivininkų bažnytinės venimo sukaktį.
iškilmės bus, kaip garsiu- Tą dieną, 9:30 vai. ryte, 
ta, 8:30 v. r., sausio 28 d. Šv. Petro lietuvių parapi- 

-— jos bažnyčioje įvyks Jubi-
Antradienio vakaro bus liejatų pp. Sakatauskų in- 

pamaldos šv. Teresėlės tencijai šv. mišios. 
Novenos.

Radio Programos Vedėjas ir Pranešėjas.
K

LEGIJONIERIŲ BENO 
KONCERTAS

■

Federacijos trečias sky- į 
rius sužinojo, kad šie ger
biami kalbėtojai apsiėmė 
kalbėti nepriklausomybės 
apvaikščiojime, vas. 11 d.r!

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

Dr. 1L Pasatams
OPTOMETRISTAS

447 Broadway •
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS: —

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Gražu, kaip lietuviai mar-1 
šuo ja parodoje uniformuo-! 
ti, su savo benu. Visi myli j 
pažiūrėti ir ploja ranko- j 
mis. Bet tas visas gražu-! 
mas legijonierių Postui 
kainuoja pinigas, laikas ir 
darbas. Didelės išlaidos pa- 

! sidaro išlaikyti beną, uni- 
i formos, instrumentus ir 
I muziką. Tų išlaidų paden- 
Į gimui yra rengiamas St.
Dariaus Posto beno kon
certas sekmadienį, sausio 
28 d., Municipal Buildinge, 

So. Bostone,

Nuo Naujų Metų prasi- jaunimas, jei norime jo ne
dėjo Lietuvos Vyčių orga- prarasti.
nizacijos naujų narių va- Seniausia ir tvirčiausia 
jus, kuris tęsis iki liepos jaunimo organizacija yra 
mėn. 1 d. Vyčiai turi vii- Lietuvos Vyčiai. Ji išgyva- 
ties, 
bus visais 
mingas.

Lietuvių visuomenė turė
tų šiuo laiku labiausiai su
sirūpinti vienu reikalu: 
kaip sulaikyti jaunimo iš- 
tautėjimą. Mums juk visai 
nepaslaptis, jog labai dide
lė mūsų jaunimo dalis yra 
jau lietuvių tautai visai žu
vus ištautėjimo bangose. 
Ir kas buvo viso to iš svar- 
tengimas įtraukti jaunimo 
blausių priežasčių? Neįs- 
tengimas įtraukti jaunimo 
į lietuviškas jaunimo orga
nizacijas bei bendrą mūsų 
tautos veikimą. Gi įtrau
kus, dažnai neįstengiama 
jis ten palaikyti dėl įvai
riausių priežasčių, apie ku
rias būtų galima ištisi to
mai prirašyti, 

i Vienok, visi pripažįsta,

Tel. Kirkiami 7119

Pauline Luzackas, MO., 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.

pp. Sakatauskai išaugi
no sūnų Juozą ir dukterį 
Birutę.

p. Juozas Sakatauskas 
paeina iš Pilviškių parapi
jos. Amerikoje gyvena a- 
pie 30 metų. Pirm to apie 
21/? metų gyveno Škotijoje.

,. p. Petronėlė Sakatauskie-
1 ne* paeina iš Marijampolės, 
j Sveikiname jubiliatus ir 
įlinkime geriausių sėkmių. J^n^ay,

Rap.į2:30 vai. po pietų. Bus gra-

' LIETUVIAI NEPASIŽYMI
i

Ji
i :»į • _ i 

i

POLITIKOJE

Valandos: Nuo 2 iki 4. 
” Nuo 6 iki 8. 

Sekmadieniais pagal sutartį.

Lietuvis Dantistas
AL Kapočius

251 W. BROADYVAY,
So. Boston, Mass.

TKL. ŠOU Boston 2860

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki S v. V 
Sere domia nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvrbridge 6330.

JohnRepshš,M.D. 
(REPSYS) 

lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampan Tnman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 8 — 8.

Sausio 23 d., Municipal 
Buildinge, So. Bostone įvy
ko bankietas pagerbti Jo-! 
seph M. Seanell, Bostono: 
miesto counsilmoną iš 
Ward 6. Bankiete dalyvavo 

i daug politikierių. Jie atė-| 
jo į bankietą ir norėjo pa-: 
matyti kaip stiprūs lietu
viai politikoje, ypač Ward 
6, kur daug lietuvių gyvė-i 
na. Bet bankiete iš lietuvių 
dalyvavo, rodos, tik adv.! 
Juozas Cunys, Suffolk 
County fegalio departmen- 
to narys, kurio bosu yra 
prokuroras Foley.

Kodėl lietuviai nedalyva
vo? Gali būti daug priežaš- 
čių ir lietuvius pateisinan
čių, bet pasiteisinimais ne- 

| pažengsime toliau politiko- 
ije. Jeigu norime, kad mus 

jį pripažintų, tai mes turime 
i eiti ir dalyvauti su politi- 
■ kieriais, juos įtikinti, kad 
mes esame stiprūs, suma- 

i nūs ir verti būti valdžios 
administracijoje.

: šiais metais įvyks svar-į 
■būs rinkimai. Jau dabar! 
Į laikas lietuviams pradėti! 
j ruoštis, kad ir mes šį tą 
laimėtume. Wake up!

Lietuvis Politikierius.

ADVOKATAI

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

6 Beacon St., Boston.
Room 627. Tel- CAP 8154 

101 Baxtcr S'.. So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 4673 

NAMŲ:
35 Hunncvvell Avė., Brighton 

Tel. STA 8659

Prisiekęs Advokatas
Jučas I. Grikis
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E St. (Kampas Broadway) 
South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474
...— tri- --pu

vaikeliais: Jonuku, 3 metų 
amžiaus, ir Poviliuku, 17 
mėnesių. Kada gaisrinin
kai atvyko, tai p. Jakaitie
nė savo vaikelius išmetė 
pro langus į gaisrininkų 
rankas, ir taip pat ji pati 
iššoko, p. Jakaitienė iš- 
mušdama lango stiklą su
sižeidė ranką, o vaikeliai 
buvo aptroškę dūmais, tai 
visi buvo nuvežti į ligoninę,' . - - -
bet po kiek laiko visi buvo mums labai svarbu su- 
išleisti iš ligoninės. Spėja- organizuoti ir palaikyti 
ma, kad gaisras prasidėjo 
nuo šildytuvo virtuvėje.
Nuostolių padarė apie
500.

$3,

kad šių metų vajus vo jau 28 metus ir suteikė 
atžvilgiais sek- mūsų tautai neįkainuoja

mų nuopelnų. Bet gal ne 
vienas pasakys: “A, ir vy
čiuose trūksta to lietuvi^ 
kūmo, kuris vyravo prieš 
20 metų. Pažvelk tik į jų 
organą "Vytį”! Jis labiau 
angliškas, negu lietuviš
kas, ir 1.1.” Atsakymas to
kiems kritikams labai len
gvas: “O kodėl gi sveikas 
nepriklausai prie vyčių? 
Kodėl jiems nepagelbsti 
savo patarimais veikime, 
neparašai vieną, kitą 
straipsnelį į “Vytį”? Jei 
nori, kad vyčiai ir, apskri
tai, jaunimo draugijos bū- 

| tų lietuviškesnės bei veik
lesnės, remk jas, dalyvauk 
jose!...”

Ko labiausiai šiais lai
kais jaunimo organizaci
joms trūksta? Vadų! 99% 
visų L. Vyčių organizaci
jos narių yra iš čia gimu- 

, šio ir augusio, Lietuvos vi
sai nemačiusio jaunimo. Ir 
dabartiniai vyčių vadai be- į 
veik be išimties taip sa- 
kant “amerikonai”. Tad

Telaphono
80. BOSTON 

10M

BayViewMotorServke
STUDEBAKER-

Automobilių Ir Tr?kų AgontOra 
Taisome visokių Ukttrbyagių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St
OOUTH BOSTON, M A 88.

Jos. KapodlūMs ir Potar Trečioką*
Savininkai.

■------------- ti SMM-Juozas M. vnis
Laikrodininkas

nuduodu Jvąlriauatoo rOMan a» 
elnius ir sidabrinius daiktus

ži programa. Prašomi visi 
lietuviai gausiai atsilanky
ti į šį koncertą, ir tuomi 
prisidėti prie Beno para
mos.
Lietuvių legijonierių Pos

tas yra dar jaunutis, nese
nai susitveręs ir todėl fi
nansiškai nėra tvirtas, bet 
su visuomenės parama jis 
su savo Benu ne kartą pa
sitarnaus visuomenei ir 
bus visiems naudingas, 
kaip buvo iki šiol.

Įžanga į koncertą yra tik 
40c. Be to, šiame koncerte, 
kas bus laimingas, ‘gaus 
dovaną — $30.00 vertės 
Bulovą laikrodėlį, kurį do
vanojo Roland Ketvirtis & 
Co.i

SVEIKSTA
I

Prieš kelias savaites bu
vo sunkiai susirgęs p. Ka
zimieras Valatkevičius, L. 
D. S. 1-mos kuopos narys, 
gyv. H St., So. Bostone, da
bar jau ačiū Dievui sveik
sta.

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

(VAROS SKELBIMAI

DIDELĖ PROGA
i

C. F. Samatones, 
Beno prižiūrėtojas.

Felicija Grendelytė,P-
Lietuvos Konsulo. Bostone 
sekretorė ir Lietuvos Vy
čių kuopos vice-pirminin- 
kė, šeštadienį, sausio 20 d. 
buvo išvykus į Athdl ir da
lyvavo tos kolonijos Vyčių 
sniego karnivale. Grįžo pir
madienio rytą.

p. Bronius Petruševičius, 
International Cafe, 317 
Broadway, So. Boston sa
vininkas, pertaisė savo į- 
staigą. Iškilmingą atidary
mą ruošia vasario 8 d.

PARSIDUODA bučerne ir gro- 
sernė su vėliausios mados įren- 
gimais. Parsiduoda už žemą 
kainą. Savininkas išvyksta į Ca- 
lifomią. Biznis tarpe lietuvių. 
96 Hampshire St., Cambridge, 
Mass. (19-23-26)

Uty N. Yakta» 
j! LIETUVE ADVOKATE , 
Jį (JEKIMAUČUTE) 

UHopeSt.,
Greenfieid, Mass.

!

|

f

Tol. 3826 Namų Tel. 5307
GAISRAS LIETUVIŲ

Sausio 23 d. rytą - kilo 
gaisras p. Jakaičių namuo- 

Dor- 
chester. Tuo laiku namuo
se, Washington St.

kaitienė su dviem

GAISRAS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Biznieriai p. Ketvirtis, 
Jakubėnas ir Wallace pe
reitą sekmadienį grįžo iš 
Floridos. Pasakoja, kad 
Floridoj, tai gražiausias 
miestas Miami. Gražus pa- 
jūrys. Sutikę keletą lietu
vių, kurie turi savo biznius 
ir ūkį. Bet Floridoj labai 
pastebimas skurdas ir var
gas. Darbininkai mažai 
gauna atlyginimo už darbą 
dirbtuvėse ir ūkyse. Gra
žiausios vietos esą apgy
ventos žydų.

NAMUOSE

•9

So. Bostone yra du karš
ti sovietų gynėjai barzda
skučiai. Jiedu karštai už
taria Staliną ir smerkia 
suomius. ] 
jiems suorganizuoti visus 
ant kampų stovinčius per 
dienas proletarus ir vykti 
į*pagelbą Stalinui. Sako
ma, kad vienas jų jau pra
dėjęs organizavimo darbą.

PRANEŠIMAS — Šiuomi pra
nešama, kad Dr. ANTANAS J. 
WEST, turįs ofisą, 478 Gallivan 
Blvd., Dorchestery, Vasario 1 d. 
išvyksta su savo žmona atosto
gų į Miami, Florida. Grįš kovo 1 
dieną. Iki grįš iš atostogų, ofi
sas bus uždarytas. (25-30-1)

Res. Šou 3729 Šou 4618

LiHiUMiM Funiiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326 - 328 Vest Broadway
So. Boston, Mass.

»?
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Kai kas patarė Įtik reikia stebėtis ir džiau-

Lietuvių radio korpora
cija skelbiasi “didžiausia ir 
pionieriška”. Kiek teko pa
tirti tos korporacijos orga
nizatoriais — pionieriais, 
šėrininkais ir direktoriais 
yra trys asmenys viena pa
varde.

Žydų Parengimas Vilniečių 
Naudai

Pranešama, kad Lietuvos 
žydų organizacija rengia 
šokius kovo 27 d., Dorches- 
ter, Mass. Pelną skiria Vil
niaus krašto pabėgėlių šel
pimui. Pageidauja, kad or
ganizacijos ir draugijos tą 
pačią dieną nerengtų kitų 
parengimų.

p. Williams sako, žydų 
organizacijos šiomis die
nomis į Vilniaus kraštą pa
siuntė keletą tonų drabu
žių, kurių vien pasiunti
mas kainavęs $1,200.00.

gtis, kad šios organizaci
jos veikimas yra dar tiek 
patrijotiškas, lietuviškas.

Lietuvos Vyčiai, paskel
bė naujų narių vajų, trok
šta sekančių laimėjimų:

1. Susilaukti savo orga
nizacijoj daugiau vadų bei 
patyrusių veikėjų para
mos;

2. Įtraukti daugiau nau
jų narių į dabar veikian
čias vyčių kuopas, ir

3. Kur vyčių kuopos da
bar neveikia, kad būtų de
dama pastangos jos ten at
gaivinti.

Lietuvos Vyčių organiza
cija turi vilties, kad šis 
troškimas bus atatinkamai 
įvertintas ir susilauks nuo
širdžios iš visuomenės pa
ramos. A. J. Mažeika.

Surik Britai Gange
BROLIAI 8TRAKAU8KAI, 8av.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų » 
greitai bėgtų, pilkit aliejų i> 

gasoUną pas mus.
Nuvaloųt purvinus karus ir 

iŠgry8U0jame 
Tel ŠOU 9630

941 Broadway So. Boston. Maus

• si OueenAnnLaundry.Inc. j:
7—9EllerySt.,

So. Boston, Mass.
j; Tel. ŠOU 2923
i > Jei norite, kad Jūsų drabūtiai 

būtų tvariai BplautL 
paveskite t| darbą mums

Peter P. Plevad Į
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengOja. 
Sodevvall, Stut Metai Worii

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—8—12 mėnesių iiaimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRUS ė
Taiso ir stato kaminus 

<jeras Darbas - Kaino* Zenių, 

324 E St., So. Boston 
TEL 8OU 1452

Apekaltliavtinal tr patarimai <xyKa>

t
1 FEEN-A-MINT

NtW

DABAR — už 10c. galite gauti pa
garsėjusi FEEN-A-MINT. skonin
gą. patikimą čiulpiamą gumą, ku
ris paliuosuoja vidurių užkietėji
mą — taipgi galvos skaudėjimą, 
gesus. nevirškinimą. Milijonai 
FEEN-A-MINT naudoja. Paban- 

dyk pats!

• SIZE

Legionierių Beno Koncertas
Įvyks

Sekmaienį, Sausio-Jan. 28, 1940

se buvo tik p. Virginija Ja- 
mažais

Municipal Building Salėje, Broadway, So. Bostone.
Pradžia 2:30 vai. po pietų.

Bus graži programa. Prašome visų lietuvių šį kon
certą paremti, nes visas pelnas eina Beno 

— - užlaikymui. • -• • • '
Kviečia Rengėjai

■ *-*—*----•-LrcTUVIS rnffnDCriS
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar 
kol kainos yra žemos

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam

322 Dorchester St., 
sa BOSTON, MASS 
Namų tel. 8OU 0848 

Shapoa adresas — 193 Sroadway

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa- 
/o asmenybę.

Prof. St. Šalkauskis.

GRABOR1A1

\ P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS

I
 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nubudimo Valandoje patarnaujame dieną ir naktj. 
Patarnavimas mandagus ir Mteringus.

258 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. SOUth Boston, 4486

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

■I



DARBININKAS

HARTFORD, CONN.

L. M.

BAYONNE, N. J.

•1

B&STON (VISOM COMPANY
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galima būtų pripildyti ke~ kaip visuomet. Turime ke-SUSIRINKIMAS t

bus
i

Vasario 27 d. prof. dr. K.

Sausio 19 d. įvyko 48 klū-

i!
;• 
i!

p
it 
i!

Uždyk*! Vilson Electric Show 

Stuart & Tremont Sts. Vakarais

turis ratelius, tai lietu
viams, kurie mėgsta bas
ketball gali šią žiemą sek
ti mūsiškius-kes ir 
“plenty busy”.

EUZABHH,N.J.

Tepliorius Adolpas Žele- 
vičius baigia gražinti za
kristiją.

mėnesio sekmadienį, tai į bes šventę, Vasario 16. Pa-

susirinkimą atėjo mažai I J“?*’®*?** **

Penktadienis, Sausio 26, 1940

Rytinių Valstybių Žinios
HEW BRITAIN, CONN. NEW YORK OTY.N.Y

“Darbininko” skaityto
jams ir LDS nariams 

pareiškimas

Šiuomi pareiškiu ir kvie
čiu užsisakyti “Darbinin
ką” šiems metams. Gausi
te labai gražų sieninį ka
lendorių su Dariaus ir Gi
rėno paveikslais. Užsaky
mus galite siųsti tiesiai 
“Darbininkui” arba kreip
kitės pas B. Mičiūnienę, 
kuri jums visuomet malo
niai patarnaus jūsų pa
togumui bei katalikiškos 
spaudos platinimui. Nors 
jau daug atsinaujino ir ga
vo kalendorių dovanų, bet 
dar nevėlu ir kitiems tą 
padaryti. Geriau vėliau, 
negu niekad. Tad nepasili- 
kime be “Darbininko”, y- 
pač šiais metais, kada pa
saulis verda visokiomis 
naujienybėmis, o “Darbi
ninkas” visuomet paduoda 
vėliausias pasaulio žinias. 
“Darbininkas” šiais metais 
mini savo gyvavimo sidab
rinį jubiliejų. Tad tapkime 
jo nariais ir bendrai džiau
kimės jo gyvavimu.

JAUNIMO VAKARĖLIS

Sausio 20 d., vakare, Lie
tuvių Park Str. salėje, įvy
ko Gintaro klubo vakarė
lis, prie kurio priklauso 
gausus būrelis jaunimo. 
Visi jaunuoliai suėję pasi
linksmino - paūžė, ir pa
reiškė gražių minčių. Va
karėlyj dalyvavo ir kun. 
P. P. Kartonas, kun. Pau- 
liukonis iš Marianapolio, 
Dr. A. V. Nevulis ir adv. 
A. Povilaitis.

PRISIRAŠĖ PRIE 
SUSIVIENYMO

Sausio 14-tą, SLRKA 109 
kp. mėnesiniame susirin
kime prisirašė prie kuopos 
Dr. A. V. Nevulis, kurį kuo
pa apsirinko savo daktaru. 
Sveikiname Dr. A. V. Ne- 

. vulį ir linkime sėkmingos 
darbuotės. Dr. A. V. Nevu
lis yra šioje kolonijoje au
gęs ir daktaro mokslus 
baigęs su aukštais pažy
mėjimais. Pereitą vasarą 
atsidarė savo ofisą: 140 N. 
Main St.

Sausio 14 d. Aušros Var
tų lietuvių parapijoje įvy
ko prakalbos ir koncertas, 
kurio visas pelnas ir aukos 
paskirtos Vilniečių šelpi
mui.

Rytą atnašautos šv. mi
šios, kad padėkotų Dievui 
už grąžinimą Vilniaus.

Vakare programos vedė
ju buvo p. Alfonsas Stan
kevičius. Dainavo parapi
jos Vyčių choras, vadovau
jant p. J. Labinskui. Turi
ningas kalbas pasakė p. 
Juozas B. Laučka, “Ameri
kos” redaktorius, ir p. Si
mutis, Lietuvos Konsulato 
sekretorius.

Padaryta rinkliava Vil
niečiams. Aukavo šie:

Po $5: kun. Dr. P. Lambe, 
d. Simulėnienė, p. Skuržin- 
skienė, p. S. Dautartas, p. 
p. J. Petraičiai, J. Mikala
jūnas, A. Talačka. $3.00 p. 
Radzvinskienė. $2.00 J. 
Braškių. Po $1.00 — J. Tiš
kus, S. Pranckauskas, A. 
Bartuševičius, p. Markevi
čienė, R. Salkaitienė, J. 
Kapčinskis, J. Liekutis, M. 
Barščiauskas, p. F. Luka- 
ševičius, J. Baniūnas, S. 
Jatkauskas, J. Labinskas, 
J. Ksčenaitis, S. Kavaliau
skienė, p. A. Dzikienė, S. 
Kazlauskas, B. Paulaus
kienė, p. Jatkauskienė, Ut- 
vierienė, P. Burisas, p. Bu- 
risas, p. Rugienė, p. Bičiu- 
sienė, p. Miečinskienė, p. 
Vanclauskienė, p. Vaičiū
nienė, p. K. Skarubskienė, 
Jur. Žvirblis, A. Stankevi
čius, ir J. Žukaitis. Smul- 
kiąis sumetė $2.40. Viso 
surinkta rinkliavos $73.40. 
Pelnas likęs nuo parengi
mo $78.69. Bendrai $152. 
09.

Pasibaigus programai į- 
vyko pasilinksminimas. 
Šis parengimas praėjo gra
žioje nuotaikoje. Rap.

w •

IATERBURY, CONN.

Mes dabar siūlome Jums naują namų kam
bariams nuotaiką ir blizgėjimą.

SU DIDELIU SUTAUPYMU
Jums yra didelis pasirinkimas modemiškų

Čia
lempų įvairiausių madų. Daugelis turi 
nius abaziūrus ir bronzinius pastolius, 

parodoma tik keletas jų.

Sausio 14, švč. Trejybės 
lietuvių parapija, Hart
forde, surengė kunigą Kri- 
pą pagerbti vakarienę. Da
lyvavo daug parapijiečių ir 

; svečių: Matėsi šie kunigai: 
prelatas J. Ambotas, kuni
gai — Pankus, Valantie- 
jus, Karkauskas, Gradec- 
kis, Lunskis, Karlonas, 
Gauronskas, Čebatorius ir 
J. Kripas. Vakaro vedėjas 
kun. Gradeckis. Buvo kal
bų, dainų ir šokiai. Daina
vo šie: Matas Kripas ir jo 
vaikučiai Mykolas ir Jo
nas, Betty Holleck, Valeri
ja Kaunietytė. Pianu a- 
kompanavo Justas Balsis 
ir p-nia Adelė Kripienė.

Noriu nuoširdžiai padė
koti Hartfordo lietuvių pa
rapijos parapijiečiams, ku
rie sumanė ir surengė man 
tą malonų vakarėlį. Vardų 
pavardžių neminėsiu, nes 
tai reikėtų daug, ir gal ne
tyčiomis vieną kitą ir ap- 
leisčiau. Vieni sumanė, ki
ti sunkiai dirbo, kiti atsi
lankė, kiti tikietus parda
vinėjo ir tt. Tai ačiū vi
siems - visoms nuošir
džiausiai. Be to, parapijie
čiai suteikė man ir gražią 
dovanėlę, už kurią lietuviš
kai ačiū. Kun. Kripas.

visa eilė, duetų, kvartetų, 
merginų choras, vyrų cho
ras ir mišrus. Angliškoje 
programoje dalyvauja ke- 
etas dainininkų, šokikų, 
sportininkų, juokdarių ir 
daug kitų.

To bendro darbo dėka, 
tuomet visi sutartinai dir
ba, suprantama bus didelė 
piniginė parama, šilumos 
pertvarkymą atliks iš 
Cearny, N. J. žinomas in
žinierius profesorius p. Di- 
ys. Matyti, kad bus toks 
palius, kokio dar nėra bu
vę.

Sausio 27 d., šeštadienio 
vakare, parapijos salėje, į- 
vyks šokiai ir balius. Iš to 
pelno mergaitės nori įsi
taisyti tam tikras parali- 
nas, kurias nešioja bažny
čioje laike kokių iškilmių. 
Geriausio pasisekimo.

Edison

Kuklios kainos ir priede 
elegantiška kokybė tikrai su
daro tikrą pirkinį, šiomis 
lempomis džiaugsitės per il
gus metus!

ATEIK ŠIANDIEN
Kada dar yra didelis jų 

pasirinkimas!

Tinkama. Šviesa

SockeM-

t. t. Nariai skolingi už Lunskis, kuris pasakė gra- 
“Darbininką” malonėkite žią kalbą apie katalikus ir 

Šių metų, sausio 28 d. į- atsilyginti šiame susirin- jų pareigas. Padarytas pa
vyks LDS 5 kp. susirinki- kime, ir kurie norėtute ap- siryžimas susirinkimuose 
mas. šis susirinkimas bus simokėti prenumeratą ar turėti trumpas paskaitas, 
svarbus. Nauja valdyba už- užsirašyti “Darbininką” j Skaitytas laiškas ir Fe- 
ims vietas ir senoji pasi-' ateikite į susirinkimą, ku- deracijos Centro, kuriuo 
traukdama išduos rapor- ris prasidės pirmą vai. po dėkoja už aukas. Kitas lai
tus. Turėsime sudaryti pietų, Šv. Juozapo par. se- škas, tai Dr. K. Pakšto, ku- 

T.M. planus ateities veikimui ir 1 1-1 1 1 " ~ -*

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.

i! 
i!

i! 
i!
i! 
i!

Telefonas 
Worcester, 5-4335

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

BINGO
Ketvirtadienio vakarais, 

mokyklos salėje, įvyksta 
gražūs žaidimai Bingo pa
rapijos naudai. Žmonės a- 
teina, ir tai matyti vis nau
jų veidų, ir lietuvių ir kiek 
svetimtaučių. Kviečiame 

! visus lietuvius ir senus ir 
'jaunus parapijiečius atsi
lankyti į tuos vakarėlius. 
Gražus tikslas ir užtikri
name, kad nesigailėsite a- 
tėję.

- BASKETBALL
Mūsų basketballininkai- 

ikės smarkiai lošia. Turi 
| gražias uniformas ir gra
žiai pasirodo. Nors dar vi
sų “geimių” neišlošė, bet 
manau prie galo metų mū
siškiai stovės “on top”.

lias svetaines.
Vasario 4 d. įvyksta Šv. 

Juozapo parapijos choro 
vaidinimas ir koncertas.

Vasario 16 d. rytą Šv. 
Juozapo parapijos bažny
čioje šv. mišios už žuvu
sius lietuvius karius dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės ir prašyti Dievo, kad 
Lietuva būtų nepriklauso-: 
ma ir laisva. Vakare pra-! 
kalbos ir dainų programa.

Vasario 26 d. šv. Juoza- 
dangi pirmiau susirinki- ■ Paramos- .Nutarta minėti po parapijos bažnyčioje

nos mokyklos kambaryje, ris pasižada į Waterbury 
J. Totiias, Sekr. atvykti vasario 27 d. ir 

----------------- skaityti paskaitą. Tą vaka-
Sausio 19 d. įvyko ALRK £ 

Federacijos 22 skyriaus \ Taipgi skaitytas Vilniečių 
skyriaus susirinkimas. Ka-; komiteto laiškas. Prašo, 
dangi pirmiau susirinki-- paramos. min»i
mai įvykdavo paskutinį Lietuvos Nepriklausomy- prasidės šv. misijos, 
mėnesio sekmadienį, tai, šventę, Vasario 16. Pa- Vasario 27 d. prof. dr. K. 
gal dėl tos permainos į «i geidauta, kad būtų pakvie- Pakšto paskaita, 
susirinkimą atėjo mažai stas kalbėtoju vienas iš Sausio 19 d. įvyko 48 klū- 
atstovų. Primename, kad i j,r dainiJ 5° ™kai?e”ė’
Federacijos susirinkimai 
šiais metais įvyks trečią 
mėnesio penktadienį. Kvie
čiame visus draugijų ats
tovus lankytis į susirinki
mus. Federacija yra svar
bi organizacija.

Kaikurie jaunesnieji at
stovai nusiskundžia, kad 
senesnieji perdaug kalba 
susirinkmuose. Jeigu taip 
ir būtų, tai dėlto jaunimas 
neturėtų įsižeisti, bet susi
rinkimuose padaryti pas
tabą senesniems.

Šiame susirinkime daly
vavo kleb. kun. J. Valan- 
tiejus ir sveikino Federa-

Vasario 4 d. sekmadienį, 
Šv. Mykolo parapija ren
gia didelį blynų balių su 
šokiais. Tikietų išpardavi
nėjimas eina pilna vaga. 
Žilius Navickas galvoja 
taip ten barą pagerinus. 
Uoliausios parapijos dar
bininkės Marcinkienė, 
Gurskienė ir Vaivadienė 
žada prikepti žemaitiškų 
cukulių su akutėmis ir be 
akučių. Julius Mickevičius 
mobilizuoja muzikantus, 
kad išjudinus prisivalgiu- 
sius kukulių svečius. Tai 
bent blynų balius žada bū
ti. Kviečiama atsilankyti 
ne tik Bayoniečius, bet ir 
apylinkės kolonijų svečius.

Menininkas J. Subačius 
Daskendęs atnaujinimu 
bažnytinių stovylų. Jo An
gelai tikrai panašūs į an
gelus, nusileidusius iš dan
gaus prie didžiojo alto
riaus. Gražus darbas.

Mėgėjų artistų grupelė, 
režisuojant klebonui kun. 
S. Stoniui, rengiasi balan
džio 7 d. suvaidinti links
mą komediją. Visi to lau
kia. Rap.

SNIEGAS
Dabar Hartfordas, snie

gu apdengtas miega giliai. 
Manau ir mūsų kaimynai 
lietuviai jaučia tuos šal
čius ir mato tą patį baltut 
sniegą.

Neatsižvelgia: Į Kainą
Nėra Geresnės

fi ebAį t n r*PCfTIKS

Bite Kuriam
Butelyje

daug katalikų. Taip ir rei
kia, nes klubas remia pa-| 
rapiją ir labdarybę.

DABAR 
$U5 

PAINTĖ
grama. Tą darbą padaryti 
apsiėmė komp. A. Aleksis, 
Federacijos skyriaus pir
mininkas.

Federacijos 22 skyriaus 
valdyba 1940: pirm. A. A- 
leksis; vice - pirm. J. Bar
kauskas; rašt. M. Alubaus- 
kaitė; ižd. P. Jakubauskas; 
maršalkos — P. Liubinas 
ir J. Kairys.

Kaip jau spaudoje buvo 
minėta, šio sekmadienio 
vakare įvyksta visų vyrų ir 
moterų draugijų bendras 
su parapija parengimas — 
bankietas, sutvarkymui 
parapijos mokyklos ir baž
nyčios šilumos. Balius į- 
vyksta Lietuvių Laisvės 
svetainėje (Second St.). 
Pradžia 5 vai. 6 valandą 
prasidės lietuviška progra
ma, 10 vai. angliška, o

Tą pačią dieną įvyko va
karėlis, kurio pelnas pas
kirtas pp. Rakauskų šei
mos sušelpimui. J. Rakau
skas yra suparaližuotas
jau 10 metų. Jo sūnų, ku- prieš 12 vai. nakties bus 
ris dirbdamas užlaikė mo- traukiamos dovanos — la

bai gražus radio, kurį pa
rūpino vikaras kun. Šerais. 

Lietuvišką programos 
dalį atliks parapijos cho
ras. Tam reikalui choras 
prirengė labai įdomių ir 
linksmių dainų, kurių di
džiuma tik pirmą kartą 
bus girdŽiamos. Programo
je dalyvauja choro solistų

tiną, taip pat darbe supa- 
raližavo. Rakauskas ran
dasi ligoninėje. Už jį ap
moka labdarybės draugija. 
Vakarėlyj dalyvavo daug 
žmonių, p. Rakauskienė y-

PARENGIMAI
Sausio 27 d., parapijos 

svetainėje įvyksta šv. Juo
zapo parapijos choro šo
kiai. Tą patį vakarą įvyks-____ r______________ „

i ta šokiai, 48 Green St., sve- ra dėkinga visiems už pa
či jos valdybą ir visus ats- tainėje, šv. Onos dr-jos. ramą, ypač toms moterims, 
tovus. Kartu su klebonu Į Šioje kolonijoje, jeigu visi kurios gražiai darbavosi, 
buvo atėjęs svečias kun. P.' lietuviai eitų j parengimus, | Koresp.


