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ALRK Federacijos Ta
rybos nariams primename, 
kad svarbus Tarybos su
važiavimas įvyksta penk
tadienį vasario 23 d. Hotel 
New Yorker, New York 
City. Tarybos nariai be jo
kių išsikalbinėjimų turėtų 
dalyvauti suvažiavime, o 
jei dėl kokios priežasties 
negalėtų dalyvauti, turi į- 
galioti kitą į savo vietą. 
Suvažiavime, kaip jau bu
vo paskelbta, bus aptarta 
Vilniaus šelpimo ir atsta
tymo reikalai, jaunimo or
ganizavimo ir palaikymo
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Londonas, vasario 22, — 
Suomijos vyriausiojo ka
riuomenės vado Manner
heimo duktė yra Karmeli- j sovietų 
fu viflnnnlvnn A n ori i i a

Suomijos Vado Duktė Karma

mija bus visai nugalėta.

Suomiją. Savaitę atgal 
Stalinas buvo pareiškęs, 
kad vasario 22 dieną bus 

Rusijai didžio • 
Iklausimas ir visa eilė kitų vienuolyne Anglijoje. ’ džiaugsmo diena, nes Suo- rtalvVn a i _ i . • • ‘ • • v • • ___dalykų.

Sovietų Rusija Perka 
Medžiagų Amerikoje

Iš Katalikų N. A. Seimelio
Vasario 22 d., 9:30 vai. tvtą dienotvarkę pakvietė 

ryte, Šv. Petro par. bažny- sveikinti seimą. Sveikino 
čioje, So. Boston, Mass. iš- šie: prei. Macijauskas, kun. 
kilmingomis šv. mišiomis K. Vasys, kun. dr. P. Liut- 
pradėtas Naujosios Angli- kus, kun. Pr. Juškaitis. 
jos Katalikų Seimelis. Iš- kun. Padvaiskas. kun. K. 
kilmingas mišias laikė Urbonavičius, A. Tamulis, 
Prelatas Macijauskas, asi- Studentų organizacijos 
stuojant diakonui Abra- vardu; P. Razvadauskas— 
činskui ir kun. A. Baltru- L. Vyčių apskr. vardu: p. 
šiūnui. Pritaikintą ir turi- Mažeikienė — Moterų Są- 
ningą pamokslą pasakė jungos Apskr. vardu, p. 
kun. Andruška, MIC. Cere- Svirskas — SLRKA N. A. 
monijų vedėju buvo klieri- Apskr. vardu, A. Zaveckas 
kas Žuromskis. Per pamal- — LDS Naujosios Angli- 
das gražiai pagiedojo Šv. jos Apskr. vardu, kun. An- 
Petro parapijos choras, va
dovaujant chorvedžiui R. 
Juškai.
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K. ItvnMHOv * FPats vadas yra nekatali-
kas, bet jo dukterys kiek Vasario 22 dieną atėjo, bet 
metų atgal priėmė katali- Suomiai atremia visus bol- 
kų tikybą ir viena jų įsto- ševikų puolimus. “Bezbož- 
jo į vienuolyną. Nors gene- nik” dar pastebi, kad Suo- 
rolas yra protestantas, ta- mių tikybinis nusistaty- 
čiau giliai tikįs žmogus ir mas yra didžiausia prie- 
tankiai prašo savo katali- žastis kodėl jie neapken- 
kių dukterų melstis už jį. į čia Rusijos komunistų ir

Washington, vasario 22, 
— Jungtinių Amerikos 
valstybių prekybos sky
rius praneša, kad į penkius 
mėnesius i 
pirko iš Amerikos už $33, katalikų. Beveik visi šuo-, 
000,000 dolerių įvairios miai yra liuteronai, tačiau 
medžiagos, reikalingos ka-' orisirišę prie tikybos. Vi- 
rui, ar karo ginklams ga- sose mokyklose yra dėsto-į 
minti. Milijonai bačkų ži
balo iš Amerikos buvo iš- jos bedieviai labiausia ne-į 
vežta į Rusiją. apkenčia suomių už ju ti-

Keistai atrodo. Amerika kybą. Jų laikraštis “Bez- 
renka ir siunčia pinigus božnik” rašo, kad marša- 
Suomijai, kad ji galėtų į las Mannerheim ir genero- 
apsiginti nuo sovietų Rusi-!las Vallenius ir kiti “ban- 
jos užpuolimo, čia vėl par- ditai” yra dievoti krikščio- 
duoda sovietų Rusijai me- nys ir draugai krikščiony- 
džiagą karo ginklams ga- bės vadų. “Bezbožnik” ra
minti, L o__ ____ i
miją sunaikinti. i užimti Suomiją, tikyba

I. . o o,__ „„„ onnn taip narsiai kovoja uz sa-sovietų Rusija Suomijoje yra vos 2000 * J, .vo tėvynę. Dar reikia pri
dėti ir tai, kad Suomiai, 

I būdami taip arti Rusijos, 
i gerai žino kokį vargą ir 

ma vaikams. Sovietų Rugi.l skurdą komunizmas atne- 
- ; se, ir uz tai esą pasiryžę

apkenčia suomių už ju UJ verčiau mirti, nekaip pa- 
tekti } baisią komunizmo 
vergovę.

Bažnytinės Nuosavybės 
Laisvos Nuo Mokesnių

Madridas, Ispanija, vasa-
kad ji galėtų Šuo- šo, kad jei Rusijai pasiseks rio 22, — Bažnytinės nuo- 

' “ \ savybės, Franco vyriausy-
įbus panaikinta. Bet so-įbės parėdymu, yra laisvos 

Kaunas Rytprūsių^val- ■ vatams nesiseka užgrobti nuo mokesnių.
džios organai pranešė Lie-i------------------------------------------------ ----------- ----
X?„tV"^X!DARBININKAMS MOKĖS PRA

GYVENIMO ATLYGINIMĄse vėl siaučia gyvulių snu
kių ir nagų liga.

Vilniaus krašte šiemet 
numatyta vienkiemiais iš
skirstyti apie 200 kaimų. 
Eilė matininkų jau išsiųs
ta į Vilniaus kraštą paruo
šiamiems darbams atlikti. 
Skirstymas prasidės tuo
jau pavasarį.

i

darytų planą mokėti darbi
ninkams tokį atlyginimą iš 
kurio jie galėtų tinkamai 
su savo šeima pragyventi.

Rusija Pasalintais Darbo 
Sąjungos
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Po iškilmingų pamaldų 
delegatai ir svečiai susi
renka į Šv. Petro par. sve
tainę. Suvažiavimo sesiją 
atidarė Katalikų Federaci
jos Naujosios Anglijos Ap
skričio pirmininkas Anta
nas Zaveckas, pasakyda
mas įžanginę kalbą. For
maliai atidaryti suvažiavi-

imą. pirm, paprašė kun. K. 
! Urbonavičių atkalbėti mal-

Vaizdelyje atsargos karininkai studentai jojimo 
metu pamiškėje. Žiema šiemet Lietuvoje ir visoje Eu
ropoje ne tik labai šalta, bet ir labai gili. Pusė metro Y'1 “«*•
storumo sniego danga lygiame lauke, o pusnynai dau- . ° atldarymo lvyk° 
gelyje vietų namų stogus siekia. Šalčiai prasidėjo nuo prezidiumo rinkimas. Is- 
gruodžio 10 d., per sausio mėnesį Lietuvoje pasiekė 37- i rinkta sekantieji: A. F. 
—............................................................. ■ --- - ”—--— --— ( p. Ra.

— vice-pirm., A. 
______ _ Ona Je- 

I______________________________________________ _

i reckaitė — rašt. padėjėja.I 
Į mandatų komisiją išrink- 

]ta: J. Versiackas, p. Bud- 
ievičius ir p-lė Mažuknai- 
tė. Į rezoliucijų: kun. K. 
Urbonavičius, kun. K. Va
sys, VI. Paulauskas, V. T. 
Savickas ir O. Ivaškienė.

P-nas A. F. Kneižys, už
imdamas vedėjo vietą pa
sakė kalbą ir pagal nusta-

38 laipsnių, o kaimyninėje Latvijoje net 46 žemiau nu-į Kneižys — pirm., 
fio. Sausio 31 d. Lietuvoje speigas tebesvyruoja tarp; kauskas,
18—29 laipsnių. Tokios žiemos niekas gyvųjų neatsi- Tamulis — rašt., 
mena.

BOLŠEVIKAI PAŽADA DUO
NOS BEDIEVYBĖS KOVO

TOJAMS
Leeds, Anglija, vasario gal Popiežius Leonas XIII 

22, — Rowntree and Co., Į reikalavo, kad darbdaviai 
Ltd., vadovybė galutinai su valstybės pagalba su- 
nutarė, kad visiems fabri
ko darbininkams bus mo
kama pragyvenimo atlygi
nimas. Darbininkai, kurie 
turi tris ar daugiau vaikų,
kad savaitę prie nustaty-, 
tos algos, dar gaus tam ti
krą sumą pinigų, sulig vai- i 
kų skaičiaus. Kompanijos Geneva, vasario 22, — 
vadovybė tikisi, kad greitu Į Tarptautinė Darbo Sąjun- 
laiku vyriausybė rimtai 
susirūpins tuo klausimu ir 
sudarys įstatus, kad visi 
darbininkai gautų pragy- 

i venimo atlyginimą. Kata- 
i likų Bažnyčios mokslas 
Į pradedamas įgyvendinti, 
i Penkiosdešimtys metų at-

Sulaikys Italijos Laivus

druška, MIC., kun. J. Pet
rauskas, kun. F. Norbutas, 
raštu sveikino Jėzaus Nu
kryžiuotojo Seserys iš 
Cambridge, Mass. Blaivi
ninkų vardu sveikino p. 
Monkus. Paskutinis Sei
melį pasveikino Šv. Petro 
parapijos klebonas kun. P. 
Virmauskis.

Po sveikinimų, kun. IL 
Urbonavičius pasakė labai 
įdomią istorišką kalbą a- 
pie Vilnių. Po jo kalbos, se
sija padarė pertrauką ir 
atstovai bei svečiai turėjo 
bendrus pietus.

Astovų dalyvavo 115 iš 
38 draugijų. Svečių daly
vavo virš 150.

kietus svečiams pagami
no sekančios šeimininkės: 

!pp. Jeskevičienė, Vosylie- 
nė, Matijaškienė, Čiurlio
nienė, Jakimavičienė ir 
Jankauskienė.

Kadangi “Darbininkas” 
I turėjo būti spausdinamas 
I neužsibaigus sesijoms, to
lį dėl seimelio nutarimai ir 
rezoliucijos tilps kitame 
“Darbininko” numeryje.

Seimelio Reporteris.

800 Lėktuvų Bombarduoja

Popiežius Priims Roosevelto 
Atstovą

Paryžius, vasario 22, —:
. . ■ Anglijos ir Prancūzijos'

ne ga e ami . jęarjnjaį jaį vai sulaikys I- RUMUNIJA PASIŽADA 
talijos laivus, kurie veža J

ga, kurioje yra visų kraš
tų darbininkų atstovai, 
pašalino sovietų Rusiją iš 
Sąjungos. Priežastis ta, 
kad Rusija darbininkų gy
venimu nesirūpina ir juos 
nežmoniškai skriaudžia ir 
išnaudoja.

Londonas, vasario 22, — 
Laikraštis The Catholic 
Herald sako, kad Mas
kvos bedievių sąjunga pro
paganda
pritraukti daugiau narių, 
pasinaudoja Rusijos žmo- z, -■ i. .J J . anglis iš Vokietijos, sesio-nių vargingu gyvenimu. * Ralijos laivį Rotter. 
šitokį atsišaukimą: “Prisi-I*ame.’ Vokietijoje pnsi- 

įplaukti į Italiją. Anglija ir 
Prancūzija, matomai, nori 
Italijai atkeršyti, nes Itali- 

!ja atsisakė siųsti joms ka
ro ginklus. Jos taip pat no
ri Italiją įtraukti į karą 

! prieš Vokietiją. Bet Mus- 
į solini aiškiai pasakė: “Aš 
įeisiu į karą, kada mane 
įkas įtrauks už galvos plau-

rašvk Drie mūsų saiunaos.1 krove anghų ir PrisirenSe* U . r\lonlr4*i -i Tf-oli-io At-ictIyto ir*
Būk veiklus mūsų idealų L _ -
platintojas ir tu turėsi už- . _. ..
tektinai duonos”.

Čia gal netyčiomis ko
munistai atvirai pasakė, 
kad Rusijos žmonės ken
čia skurdą ir badą. Jei te
nai žmonės turėtų užtekti
nai duonos, tai vadams ne
reikėtų jiems jos žadėti už , „ - _ ,• Bet jis neturi ant gal- pnsirasymą prie bedievių^ ~ t

sąjungos.

NEGELBSTI VOKIETIJAI

Welwel Warszower, alias 
Robert William Weiner, 
komunistų partijos se
kretorius, kuris už klas
tingu būdu išgautus iš 
J: V. ofisų pasus, nuteis
tas dviem metam kalėji
mo.

Helsinki, vasario 22, — 
Aštuoni šimtai sovietų Ru
sijos lėktuvų nuolatiniai 
bombarduoja Suomijos 
krašto vidurį ir pietinę da
lį. Suomiai praneša, kad 
Mannerheimo tvirtovių so
vietai dar nepasiekė. Apie 
tūkstantis bombų buvo iš' 
bolševikų lėktuvų paleista] 
į Riihimaki miestą. Apie 
trysdešimtis mažesnių 
miestų padegta ir daug su
žeista. Suomiai narsiai at
silaiko prieš sovietų Rusi
jos puolimus. Nors bolše
vikai ir giriasi savo laimė
jimais, bet aišku, kad tų 
laimėjimų nėra.

Vaikai Atleidžiami Iš 
Mokyklų

vos plaukų, visai plikas. I- 
talai neturi prisirišimo 
prie Vokietijos, bet nema
to reikalo eiti prieš ją į 
karą, nes mano, kad pasi
tarimais būtų galima tą 
nelemtą karą užbaigti.

Vatikanas, vasario 22, — 
Vatikano žiniomis praneš
ta. kad Popiežius Pijus XII 
nriims Jungtinių Ameri
kos valstybių atstovą My- 
Iron Taylor, pradžioje ko
vo mėnesio. Jam bus su
teikta tokia pat garbė, 
kaip ir valstybių ambasa
doriams. Taylor yra Roo- 
sevelto pasiųstas į Vati- 

, kaną darbuotis sykiu su 
i Šventuoju Tėvu pasaulio 
'taikai.

I

Bucharestas, Rumunija, ' 
vasario 22, 
spaudžiama Anglijos ir 
Prancūzijos pažadėjo ne
parduoti Vokietijai žibalo 
reikalingo lėktuvams. Ar 
ji prižadą pildys yra klau
simas. Jei Vokietijai būti
nai žibalo reikės, gal Ru
munija bus priversta par
duoti. Bet Anglija ir Pran
cūzija yra nusistačiusios 
žiūrėti, kad ji tai pildytų. 
Jos sutraukė didžiąją ka
riuomenę Artimuose Ry
tuose. Turkijos vyriausy
bė aiškiai pareiškė, kad 
“jei Vokietija ar Rusija 
pasijudins pulti Balkanų 
valstybes, Turkija tuojau 
išeis prieš juos į karą”.

— Rumunija, ‘
I

Great Neck, N. Y. vasa
rio 22, — Miesto valdžios 
parėdymu, viešųjų moky
klų vaikai yra atleidžiami 
vieną valandą į savaitę 
ankščiau nuo pamokų, kad 
galėtų eiti į tikybos pa
mokas savo parapijose. Už 
tikybines pamokas moky
klų vadovybė vaikams tei
kia pažymėjimus, kaip ir 
už kitus mokslus. Ameri
kos gyventojai vis geriau 

; pradeda suprasti, kad ti- 22 išsikėlė į Vilnių, kur pa- 
Įkyba yra būtinai reikalin- stoviai duos koncertus per 
I ga visuomenės gerovei.

Kaunas, vasario 22 d. — 
Didžiausius rekordus pa
siekęs šaltis mažėja. Daug 
sniego.

Vilnius, Vasario 16 d. 
mirė vyskupas sufraganas 
Michalkevičius.

I
Kaunas — Valstybinio 

radiofono orkestras sausio

Vilniaus radiofoną.

Vilnius — Vilniuje jau 
pradedamas jausti butų 
trūkumas, taigi ir kainos 
vis labiau keliamos, ypa
tingai miesto centre. Bu
tų nuomos reikalu patiek
tas ministrų tarybai net į- 
statymo projektas. — Į

• Vilnių vis tebesikelia žy
mesnių Kauno prekybos į-

• monių atstovybės. Judėji
mas mieste labai gyvas.

Gen. Izaak H. Reynders, 
Olandijos kariuomenės 
vadas, kuris šiomis die
nomis atsistatydino. Jis 
savo atsistatydinimą pa
rėmė faktu, kad neuž- 
tektinai duodama ka
riuomenei valdžios dėl 
sužiūrėjimo pasauliečių 
bei civilių veiklos.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Suomiai Turi Vilties Nugalėti 

Bolševikus

bet ir kareivių, 
pasiuntė tūks- 

savanorių Suo-

Roma, Italija, vasario 22; 
Pasikalbėjiihe su Italijos 
laikraštininku, Suomijos 
maršalas Mannerheim pa
reiškė, kad pavasariui atė
jus Suomija tvirčiau galės 
atremti sovietų Rusijos 
puolimus. Jis sakė: ‘'Mes 
turėsime 63,000 ežerų sayo 
apsigynimui”. Bet jis taip 
pat pareiškė, kad Suomijai 
ne tik reikalinga yra karo 
ginklų, 
Švedija 
tančius
miams į pagalbą, nes pati 
Švedija jaučia, kad bolše
vikai užėmę Suomiją ne
bus patenkinti, bet taiky
sis užgrobti ją ir taip pat 
Norvegiją. Sovietų Rusija 
nieko negali priešintis, 
kad kitos valstybės duoda 
suomiams pagalbą, nes 
Stalinas ir Molotovas ne- 
sykį pasakė, kad Rusija 
nekovoja prieš Suomiją. Iš 
tikrųjų Rusija nėra pas
kelbusi karo, už tai jokių 
protestų neturi teisės reik
šti'.

1

Komunizmą
I 
IBudapeštas, Vengrija, 

Vasario 22, — Jugoslavi
jos seimo pirmininkas pre
latas Korochetz griežtai 
viešai pasmerkė komuniz
mą už Suomijos užpuoli
mą ir už vedimą propagan
dos Jugoslavijoje. Jis sa
ke: “Darosi aiškiau ir aiš
kiau, kur komunizmas ve
da. Vietoje darbuotis tai
kai, kursto karus; vietoje 
demokratijos įveda žiau- ‘ 
riausią vergovę; vietoje' 
pripildyti mokyklas pripil-j 
do kalėjimus. Sovietų Ru-> 
sija yra valstybinis kapi-l 
talizmas. kuris žiauriai iš-- 
naudoja ir vargina žmo-; 
nes. Komunistinė Rusijos 
propaganda yra didžiau- ’ 
sias melas”...

Penki Milijonai Komunizmo
Propagandai

Kanados pakraščių kariuomenė irgi rengiasi prie galimo užpuolimo at
rėmimo. Čia matome artilerijos mankštas ir pasiruošimus Vancouver, 
B. C.

2

LIETUVOS “ELTOS” ŽINIOS
Kaunas — Pereitieji me

tai su savo neramiais įvy
kiais nesukliudė Lietuvos 
ūkininkams išauginti dar 
didesnius gyvulių ir pauk
ščių kiekius, negu kuriais 
kitais metais iki šiol. 1939 
m. “Maistas” supirko iš ū- 
kininkų daugiau kaip 1938 
m.: gyvulių 
šimčiais ir paukščių 81,5 
nuoš. Kiaulių supirkimo 
atžvilgiu pereitieji metai 

! buvo rekordiniai. Pernai 
“Maistas” supirko lašini
nių ir bekoninių kiaulių 
650,714 kiaulių, tai yra 31 
nuošimčiu daugiau, kaip 
1938 m. ir 41,3 nuoš. dau
giau kaip 1937 metais. —

Nors eksportas dėl pra
sidėjusio karo pasidarė la
bai sunkus ir pavojingas, 
vis dėlto 1939 m. “Mais
tas” eksporto rinkos ir 
pernai buvo Anglija, Vo
kietija, SSSR, šiaurės A- 
merika ir tt.

34,8 nuo-

ba gauna daugybes padė
kos laiškų, kuriuos vaiku
čiai prašo perduoti savo 
aukotojams Amerikoje. 
Daugelis būrelių ir patys 
jau ruošia dovanas, ku
rias žada siųsti jaunie
siems amerikiečiams, atsi
revanšuodami už jų dova
nėles.

Kaunas — Karo muzie
jaus viršininką ir Karo Sa
nitarijos viršininką gene
rolą dr. Nagių (Nagevi
čių) ištiko nelaimė. Sausio 
16 d. eidamas j Ministerių 
kabineto rūmus jis gatvėje 
paslydo ir nusilaužė deši
nę koją. Perlūžo kojos 
kaulas apie kelį. Genero
las nugabentas į Karo li
goninę.

I

į,
s

i*
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Soviety Rusija Smerkia 
Vokietijas Įtarimą

Paryžius, vasario 22, — 
Laikraštis La Croix prane
ša, kad sovietų Rusijos 
bedievių sąjunga paskyrė 
penkius milijonus rublių 
komunizmo platinimui 
Lenkijoje. Sovietų už-

Vilniuje Gražiai Paminėta 
Uetuvos Nepriklausomybė

Berlynas, vasario 22, —, „ „
Vokietijos laikraščiai pa- ' grobtoje Lenkijos dalyje

j įsakyta:— uždaryti visas 
į bažnyčias ir tikybines į-’ 
įstaigas; kunigams ir vie-' 
nuoliams uždrausta .eiti 

;savo pareigas; atimta vi-į 
sa bažnytinė nuosavybė; 
visur steigiama bedievių Vilnius, vasario 22 d. 
sąjungos; išleidžiama be- Lietuvos Nepriklausomy-taika buvo labai gera, 
dieviški laikraščiai; Sovie- be Vilniuje puikiai pami--------------
tų radio i 

j naudojama 
1 platinimui.

organizacijų narių. Nuo- 
' taika buvo labai gera.

Klaipėda — Sausio 15 d., 
dalyvaujant Lietuvos kon
sului Kalvaičiui, dvylikai 
Lietuvos muitininkų ir vo
kiečių valdžios viršinin
kams, buvo iškilmingai 
perduota Lietuvos įstai
goms Klaipėdos uosto lais
voji zona. Laisvajai zonai 
administruoti yra sudary
ta tam tikra bendrovė, ku
rios direktorium yra klai
pėdiškis lietuvis adv. Mar
tynas Brakas.

reiškė, kad sovietų Rusija, 
yra pasirengusi užgrobti 
Norvegiją, jei tik jai pasi
sektų nugalėti Suomiją. 
Rusijos bolševikams tas 
įtarimas labai nepatiko. 
Jų laikraštis ‘Pravda’ ra
šo: “Nacių laikraštininkai 
turėtų žinoti iš Vokietijos- 
Rusijos santykių, kad so
vietų Rusijai yra visai sve
timas dalykas užgrobti ki
to krašto teritoriją”. Bet 
kodėl bolševikai užgrobė 
Lenkijos dalį, dabar žiau
riu karu nori užgrobti Suo
miją? Hitleris, kuris su 
Stalinu padarė sutartį, 
tur-būt gerai žino sovietų 
Rusijos siekimus.

BOLŠEVIKAI SMERKIA ROO- 
SEVELTO TAIKOS PASTAN

GAS

stotis Lenkijoje nėta. Ministras pirminin- Kaunas, vasario 22 d. — 
komunizmo kas A. Merkys pasakė tris Kaune nepriklausomybė 

kalbas, pabrėždamas, kad švęsta kukliai. 
Vilniaus daugiau niekas iš kos Prezidentas 
mūsų neatims. Lietuva ne- tautai kalbą, ypatingai pa-j rektorium prof. Mykolą 
žino kelio atgal. brėždamas darbo bei dar- Biržišką, o prorektorium

Į Iškilmingame akte, įvy- bingumo reikalu, kaip vie- Į prof. Leoną šalčių. Uni- 
kusiame Vilniaus teatre, no svarbiausių nepriklau-; versiteto bibliotekos direk- 
be Merkio dar kalbas paša- somybės pamatų. Nepri-1 torium išrinktas žymusis 
kė Vilniaus burmistras K. klausomybės šventės pro- Lietuvos bibliografas pro-

i

Vilnius — Sausio 15 d.
Respubli- Vilniaus universiteto sena- 

pasakėtas išrinko universiteto

Klaipėda — Buvę sausio 
13 d. Klaipėdoje pasakoja, 
kad ten vėl pradėjo eiti a- 
pyvarton lietuviški litai ir 
kaikuriose parduotuvėse 
atvykusieji buvo prašomi 
tik litais mokėti. Iki šiol 
už vieną markę Klaipėdo
je skaitydavo 2 litu ir 40 
centų ir tai nenorėdavo 
imti, nes aiškindavosi ne
turį kur dėti gautųjų litų. 
Dabar litas imamas yietoj 
markės lygiomis. Markių 
klaipėdiškiai turi daug, 
tik neturi kur išleisti, nes 
be būtiniausių reikmenų, 
parduodamų pagal korte
lių. nieko negalima nusi
pirkti.

Turkija Išvaro Rusijos 
ftalcAinkiic DViMTtIbUj

Maskva, vasario 22—So- vieną pasaulio taikos pa- ' , , . , < •
vietų Rusijos radio iš Mas- stangą jie išverčia į blogą. 
kvos pranešė, kad Roose- Kitaip ir negali būti, nes 
veltas. Jungtinių Ameri- komunizmo tikslas yra pa- 
kos valstybių prezidentas, saulinė revoliucija — bai- 
pasiuntęs į Europą pasek- sus visuotinas karas. Jei1 . ,3 .... . , . .
retortų Sumner Welles, ne komunistai būtų taikos S -J
taikai darbuotis, bet suži- žmonės, tai kiekvieną pas- 
noti, kiek Anglija ir Pran- tangą tam tikslui užgirių, 
cūzija duos Amerikai už į- 
simaišymą į Europos karą. 
Maskvos radio sakė: “Wel- 
les važiavimas į Europą y- 
ra pirmas Amerikos žings
nis į karą. Jo darbas bus 
sužinoti, kokį atlyginimą 
Anglija ir Prancūzija duos 
Amerikai už jos pagalbą 
nugalėti Vokietiją. Prieš 
didžiumą Amerikos gy
ventojų norą, vyriausybė 
nori tvarkyti Europos rei
kalus”...

Prezidenats Rooseveltas 
pasiuntė pasekretorių We- 
lies ne Anglija ir Prancū
zija. Jo pareiga yra važiuo-

i

Iškilmingai Palaidotas 
Povilas Virmauskis

Kaunas — Ligi atgau
nant Vilniaus sritį, Lietu
va turėjo 1086 kilometrų 
plačiųjų geležinkelių. Vil
niaus srityje buvo 324 km 
geležinkelių, tokiu būdu 
dabar Lietuva turi 1410 

Stašys ir gudų, kuraimų, ga Vyriausybė gavo daugį fesorius Vaclovas Biržiš- km. eksploatuojamų pla- 
, kurių tarpe ka. Universiteto sąmata čiųjų geležinkelių. Siaurų-' 

dų atstovai. Mažumų ats- buvo sveikinimai iš J. A. numatyta 2,5 milijono Ii- jų geležinkelių buvo 455 
tovai pareiškė džiaugsmą Valstybių, Sovietų Rusi-į tų, o universiteto pajamų km, Vilniaus srityje dar 
būti Lietuvoje su sostine jos, Latvijos, Estijos, Ar- 
Vilniumi. Ta progą iškil- gentinos ir Turkijos prėzi-

katedroje laikė vyskupas kinimai iš Ribbentropo ir 
Matulevičius. Nepriklau- Molotovo. Lietuvos nepri- 
somybės minėjimui į Vii- klausomybės šventės pro- 
nių iš visos Lietuvos buvo ga “Izvestija” Maskvoje 
suvažiavę daug studentų,,parašė labai palankų veda- 
savanorių ir šiaip įvairių mąjį.

I
i

I

Ankara, Turkija, Vasario
22. — Turkijos vyriausybė 
įsakė visiems sovietų Ru
sams, kurie Turkijoje gy
vena ir dirba įvairiose in
dustrijose tuojau apleisti 
šalį. Visi sovietų rusai bus 
laivais pervežti per Juodą
sias jūras, į Odesą. Kiek 
laiko tam atgal Turkija iš- ti į visas valstybes, išsky- 
varė vokiečius.
gyventojai yra įsitikinę, ti taikai kelią, 
kad pavasarį jų šalis prisi- tams netinka, 
dės prie Anglijos ir Pran- negarbė. I 
cūzijos kariauti prieš Vo- niekas Rusijai nepasitiki

tikimasi tik 500,000 lt. prisidėjo 55 km. Visas Lie- 
Sausio 15 d. prasidėjus u- tuvos geležinkelių tinklas 
niversitete mokslui, ten dabar sudaro 1875 km. 
nusikėlė iš Kauno V. D. u- Lietuvos geležinkeliai 
niversiteto humanitarinio, dabar turi 46 keleivinius 
teisių ir filosofijos - teolo- garvežius, 125 prekinius 
gijos fakultetai su savo garvežius ir 12 automatri- 
studentais. sų. Keleivinių vagonų tu-

__________ ri 285, bagažinių 43, pašto 
Kaunas — Prieš Kalėdas 19, sanitarinių 13 ir 105 

visiems Jaunųjų Raudono- ledaines vagonus. Preki
jo Kryžiaus būreliams Lie-' nių vagonų turi 4084. Pas- 
tuvoje buvo išsiuntinėtos kutiniu laiku gauti iš čekų 

: iš Amerikos gautosios do- (škodos fabrikų 6 dideli ke- 
vanėlės. Jos taip patiko leiviniai garvežiai, kurie 

• mūsų mažiesiems, kad da- į vežios greituosius trauki- 
I bar Raud. Kryžiaus Valdy- nius.
I

RUSAI BOMBARDUOJA 
ŠVEDIJOS MIESTĄ

__________

Stockholm, Švedija, va-| 
sario 22, — Septyni sovie-į 

u.ski7 kun.~7‘švagž- Įtl* Rusij°s kariniai lėktU" 
- - - j vai bombardavo Švedijos!

.............. miestą Pa jalą, netoli Šuo- į 
mijos rubežiaus. Ronboc 
sprogdamos padegė na
mus. Pusė miesto sunai
kinta. Žmonės išgirdę lėk
tuvus išbėgiojo į laukus ir 
miškus ir taip išsigelbėjo 
nuo mirties, bet jų namai

j
I

MONTELLO. MASS. — Va
sario 21 d.. 9 vai. ryte, Šv. Ro
ko par. bažnyčioje įvyko gedu
lingos pamaldos už a. a. Povilo 
Virmauskio vėlę. Egzekvijas 
giedojo a. a. velionio brolis kun. į 
Pr. Virmai

jdys. kun. F. Norbutas. kun. A. | 
Baltrušiūnas, varg. J. Vaičaitis 
ir varg. R. Juška. Egzekvijų 
metu kun. J. Petrauskas atnaša- 

; vo šv. Mišias prie didžiojo alto
riaus. Po Egzekvijų prie di
džiojo altoriaus giedotas mi-

Prel. Macijausko Misijų 
Maršrutas

Cambridge. Mass. — Nuo va-
Bombos'sario 18 d. iki kovo 3.

Turkijos rus Rusiją, ir padėti suras- šiaslaikė kun. Pr. Virmauskis.
Komunis- 

žinoma, ir
prie šoninių altorių — kun. J.; 
Švagždvs_. ir kun. F. Norbutas. I į vi»»s turtas sunaikinta, 

kad šiandieną Nežiūrint į nepatogų
• • • • a *9 • c r

— — 01 1 9 J v, a v » va> • g

kiečius ir Rusijos bolševi- ir niekas nebemano, kad ji Taipgi buvo atvykusios iš Wor- basI Naikina nekaltų dar-
____ i norėtų taikos. Taigi kiek- ’ cester Mass Kazimie. bimnkų žmonių ^gyvenimo:

I
I

I
I

I

orą baž-'Roks tai žmogžudiškas 
nyčioje dalyvavo daug žmonių. RusU_°_s komunistų dar-

kus i norėtų taikos.

VAL60M0JŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Plakti pas biznierius misą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurk 

Skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma- 
tsrdai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
fbattte ‘‘Darbininke”.

rietės? ir iš Cambridge. Mass. Jė
zaus Nukryžiuotojo Seserys.

rOVIIdS oUSIlindnaS
48 CRESCEVT AVENUE. 
Tetrphone CDLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE.
DORCHESTER, MASS.

M J * _ U l .lrerkms Markei
P. BalfruSlūnac ir p. Kllnga, Sav.
753 Br«adway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

Providence. R. I. — Kovo 3, 
iki kovo 10 d. misijos.

Amsterdam. N. Y. — Kovo 10, 
11 ir 12 d.d. 40 Valandų Atlai
dai.

Springfield. III. — Kovo 17 iki 
Velykų, kovo 24 d. misijos.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me 
todą nuo Reumatizmo, : 
kur| noriai pasitplnje 
kožnam Šio laikraAČio 
skaitytoju!, kuris tik 
pareikalaus Jei ken
čiate skausmų sųna- 
riuoM, jeigu jie aus 
tingę, arba labai Jau
slų*, Jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj. Štai jums pro
ga lAhandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo Um-

• 
pasiųsim jums PIENĄ

namus. Pajala yra tik 3000 
gyventojų miestas; jame 
nėra jokių fabrikų ar karo 
ginklų sandėlių, toliau!

nekovoja prieš į . -M -X— ;-- ta- į
karą. Tikrai barbariškas 
Rusijos komunistų dar
bas.

I -------------

Per 1939 metus Kauno Švedija i
V. D. universitete įsigijo bolševikus; ji nėra įvelta į 
daktaro laipsnius 8 asme
nys. Iš viso nuo savo gy
vavimo pradžios Vytauto 
D. universitetas yra sutei
kęs daktaro laipsnį 54 as- 

profesionaiai. biznieriai, prsimuain- menims. garbes daktaro 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke" tik ‘laipsnį 36 IT licenciato --
tai verti skaitytojų paramos. i „amPTlimS

VW akeibkitds “Lmrbliunke”. * “ asmeninio.

K. Šidlauskas
918 E. BROAOVVAV, 

Tel. SOUth Boeton 9367 
Pristatau ICE C RE AMĄ ir užkan
džiui? piknikams ir visokiems 

parengimams.

p!gp Metodu, 
tams.

Mes noriai ,___ _ ,
PakelĮ. 7 dienoms DYKAI I8BAN- 
DYYMUI. Ir Jeign norėsite naudoti 
dnugtan, tą galėsit daryti u# mažus 
luitus. Mes kviečiame Jus naudoti tą

72 asmenims.

Patyrimas perdaug daž- _ ..
i - i - 1 K, - - vaistą 7 dienas, DYKAI, tnftsų TaS- nai mUS moko, kad žmo- I tajg. Pasiųsk vardą ir adresą 

nėms sunkiausia suvaldy- i
, ,, _ « ' ppiinrcrs m it»nt x-oti savo liezuvp ROSSE PRODUCT8 CO. Dept K-9 

‘2708 W. FarweU Ava. Olcago, UL
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Pavojus Didėja
Šiuo nepriklausomybės minėjimo metu mes dau

giausiai sielojamės šituo klausimu: kiek Lietuvos su
verenitetas yra paliestas sovietų įgulos įsileidimu? 
Mes stengiamės save nuraminti, kad iš sovietų pusės 
tai tik apsisaugojimo priemonė prieš busimąjį puoli
mą. Bet tą savęs įtikinimo neva argumentą lengvai su
griauna faktas, kad sovietai yra vokiečių sąjunginin
kai. Koks gi čia gali būti nuo sąjungininkų apsisaugo
jimas? Ateityje — gal taip, bet dabartyje tai visai ne
panašu į realybę. Hitleris, bent šiuo momentu, yra Sta
lino sėbras ir jų interesai tapatingi — laimėti karą 
prieš alijantus. Kokie jų santykiai bus ateity, mes ga
lime tik spėlioti, o spėlijoimai mums dabar naudos ne
atneš. Verčiau išdrįskime tikrajai realybei į akis pa
žvelgti. O realybė pavojinga ir tasai pavojus vis aiš
kiau reiškiasi.

Jau beveik nuo pat karo pradžios pakartotinai 
girdėjom, kad sovietai verčia Estiją pagelbėt jiems su
mušti Suomiją. Estų vyriausybė ne tai delsė, ne tai at
sisakė, pareikšdama, kad armija neis į kovą prieš Suo
miją. Kiek vėliau panašus sovietų reikalavimas buvo 
pasiųstas Latvijai ir susilaukė tokio pat atsakymo. 
Dabar yra neaiškių gandų, kad ir Lietuva jau užkliu
dyta. Veikiausiai, kad ir ji nori šiaip ar taip išsisukti. 
(Gaila, kad neturim tikslių žinių). Tad visos trys Pa- 
baltės valstybės matomai nusistačiusios laikytis neu
traliai ir vengti negirdėto istorijoj įvykio — padėt 
milžinui nugalėti nykštuką. Galima lengvai įsivaizduo
ti, kaip neskaniai jaučiasi Estija, Latvija ir Lietuva, 
verčiamos į tokį neritierišką žygį. Apie besarmatišką 
sovietų elgesį netenka nė kalbėti: tik komunistai gali 
statyti tokius reikalavimus. Ir jie, bent dėl pasaulio 
akių, to nedarytų, bet matomai jiems labai Suomijoj 
nesiseka.

Sovietų nepasisekimais įdrąsytos, Pabaltės vals
tybės griežtai ryžtųsi Stalino įsakymo neklausyti, net 
kad ir prireiktų likviduoti sovietų įgulas (susirėmimui 
įvykus, jos mielu noru pereitų į “kapitalistų” nelais
vę). Bet — ant scenos pasirodo Hitleris ir duoda su
prasti, kad jis paremsiąs Stalino reikalavimus. Kitais 
žodžiais, Hitleris ar tik nebus pasiryžęs suvaidinti to
kį pat negarbingą vaidmenį, kaip du metai atgal, len
kams Lietuvą terorizuojant. Tuo būdu Pabaltijui susi
daro labai pavojinga padėtis. Mes amerikiečiai turė
tume numatyti visas Pilstančias iš to galimybes ir eiti 
Lietuvai į pagalbą tokiu pat ryžtingumu, kaip 22 me
tai atgal, kuomet ėjo pirmosios už nepriklausomvbę 
kovos. Su mūsų pagalba nepriklausomybė buvo iško
vota, bet ji dabar dar didesniam pavojuj, nes Lietuvos 
priešai šiandie kur kas galingesni. K.

Valstybė Ir Auklėjimas
v •Popiežius Pijus XI, enci- socializmas, materializ- 

klikoje: “Krikščioniškas mas, komunizmas ir na-
Auklėjimas”, sako: “Iš tie- cionalizmas, norėtų pra
šų niekada nebūdavo tiek vesti savo išsvajotą būdą 
galvojama apie auklėjimą, jaunuomenės auklėjimui ir 
kaip šiais laikais; didėja ją užmesti visai tautai. Ir 
antai naujų pedagoginių iš to išėjo didis sumišimas 
teorijų gamintojų skai- šiame, taip svarbiame, 
čius”. Tas susirūpinimas klausime, kad šventasis 
jaunuomenės auklėjimu, Tėvas pasiryžo nurodyti 
rodos, turėtų visus džiu- ’ tirkojo auklėjimo tikslą ir 
ginti. Bet, deja, daugelis būdą. Jis sako: “Tai ypa- 
tų, kurie diktuoja auklėji-|ti i reikalinga mūsų lai. 
mo sntyje, nėra tam dar-; 
bui tinkami bei tikrai su
prantą jo tikslą bei svar- stinga ir sveikų taisyklių, 
bumą. Mokytojai, tautų net pačiais 
vadai ir partijos, kaip tai klausimais”.

kais, nes juose per daug

pagrindiniais

Auklėjimo Klaidos
Neturėdami sveikų tai

syklių auklėjimo srityje 
daugelis panorėjo visai at
mesti senąjį būdą ir naują
jį įvesti. Popiežius sako: 
“Išrandama, pateikiama ir 
diskutuojama metodai bei' 
priemonės ne vien tam, 
kad palengvintų, bet kad 
atrastų naują, be klaidos ir

sėkmingą auklėjimo būdą, 
kuris galėtų naująsias 
kartas priruošti šiame pa
sauly trokštamajai lai
mei”. Jų noras yra išskirti 
Krikščionybę iš auklėji
mo srities. Kokią nepaim- 
sime knygą apie auklėji
mą, rasime pažymėjimą, 
kad jaunuomenės auklėji-

mas nieko neprivalo ben
dro turėti su Krikščiony
be. Jie įrodinėja, kad Krik
ščionybės mokslas trukdo 
žmogui išvystyti savo pri
gimties gabumus.

Popiežius sako: “Jie sa
ko, kad auklėjimo tikslas 
yra ištobulinti pačią žmo
gaus prigimtį, ir kad tam 
užtenka prigimties jėgų”. 
Čia yra aiškus paneigimas 
Krikščionybės. Krikščio
nybė nežemina žmogaus 
prigimties, bet pripažįsta, 
kad Dievas yra gamtos ir 
žmogaus Kūrėjas, ir kad 
žmogus yra sutvertas į 
Dievo paveikslą ir panašu
mą, skirtas amžinajai lai-į 
mei. Žmogus negali savo 
paskyrimo atsiekti vien; 
savo prigimtomis jėgomis;! 
negali pasiekti tobulybės 
be Dievo malonės, šias tie
sas supasaulėjęs auklėji
mas paneigia, taigi yra tie
sioginiai priešingas Krikš
čionybei.

Nuo šios klaidos yra tik 
žingsnis į tiesioginį Dievo 
paneigimą. Popiežius sa
ko: “Jie lengvai suklysta, 
nes vietoje atkreipti savo 
akis į Dievą, pirmąją ir vi
so ko pradžią ir galutinį 
tikslą, jie remiasi ir pasiti
ki savimi, prisirišdami 
vien tiktai prie laikinųjų 
žemiškų dalykų”.

“Dievai jau mirę“, sakė 
Nietzsche, ir tas šūkis yra 
įsišaknijęs šiandieniniame 
pasauly. Bedievybė moky
klose yra atvirai skelbia
ma. “Dievas, į kurį mes 
pirmiau tikėjome yra žmo
gus”, sako Dehmel. Eilėn 
Key sako: “Kiekvieno žmo
gaus uždavinys yra būti 
laimingam čia gyvenime”. 
Taigi žmogus šiandieną 
save išsistato dievu. “Mū
sų viltis yra šiame gyveni
me, o ne kitame. Šalin su 
pomirtinio gyvenimo kal
bomis, mes norime džiaug
smų ir laimės šiame gyve
nime”. Taip kalba šių die
nų jaunuomenės auklėto
jai.

Pažiūrėję į šių dienų val
stybes taip pat patėmija- 
me, kad jos reikalauja: — 
1. Auklėjimo klausimas y- 
ra valstybės reikalas; 2. 
Mokyklos priklauso vals
tybei; 3. Vaikai priklauso 
valstybei; 4. Valstybė ne
turi tikybos auklėjimo sri
tyje; 5. Išauklėjimas jau
nuolių būdo priklauso val
stybei; 6. Mokytojų pri- 
rengimas ir paskyrimas 
priklauso valstybei; 7. Nie
kas neturi teisės žmones 
mokyti, kaip tik valstybės 
paskyrimu. Kaikurios val
stybės, pavyzdžiui Vokie
tija ir Rusija, tuos savo 
reikalavimus įvykdė ir pa
sėkos to yra šiurpulingos.

v •

Jurgis Cowan, Britų 
pasižymėjęs jaunuolis, 
kuris išgelbėjęs mino
mis skęstančio laivo 
Munster kapitoną. Jis y- 
ra 16 m. jaunuolis.

Amerikos vienas laikraš
tininkas paklausė mergai
tės ką ji išėjus už vyro la
biau norėtų turėti, vaikų 
ar automobilių? Mergaitė 
atsakė, kad automobilių. 
O jei vyras neišgalėtų nu
pirkti automobiliaus, tai ji 
reikalautų nupirkti jai šu
niuką. Taip šiandieną dau
gelis žiūri į dorovės klau
simą. Jaunuoliai gyvena, 
kad patenkinti savo gyvu
liškus jausmus. “Viskas y- 
ra leistina”. Nemažas skai
čius jaunuolių tuo šūkiu 
gyvena. Ir tai yra pasėkos 
šių dienų bedieviškojo au
klėjimo.

būti dėkingi tiems, kuriegalutiniam tikslui”.
Žmogus žino- savo.gyve- savo gyvenimą pašvenčia 

nimo tikslą. Pats Dievas doram jaunuomenės auk- 
jam tai apreiškė per Savo ” “ 
Vienatinį Sūnų, Jėzų Kris
tų, Kuris yra “Kelias^ Tie
sa ir Gyvenimas”.
Popiežius sako: 
nėję Apvaizdos tvarkoje 
būtent, po to, 
apreiškė Savo Vienatinia
me Sūnuje, kitokis auklė
jimas negali būti tinkamas 
ir tobulas, kaip tik Krikš
čioniškas auklėjimas”.

; “Iš čia aiškėja aukščiau
sioji Krikščioniškojo auk
lėjimo svarba, ne vien ats
kiriems asmenims, bet 
taip pat ir šeimoms ir vi
sai bendruomenei, nes ši
tosios tobulybės negali ne
susidaryti iš tobulybės vi- 

I sų ją sudarančių dalių. Pa
našiai iš minėtųjų princi
pų darosi aiški ir matoma, 
galima sakyti, nesulygina
ma Krikščioniškojo auklė
jimo kilnybė, kadangi ji 
gaių gale siekia patikrinti 
Didžiausiąją Gėrybę, Die
vą, auklėjamųjų sieloms ir 
aukščiausią, kokis šiame 
pasauly galimas, gėrovę 
žmonių visuomenei”.

Taigi be galo svarbu su
sirūpinti Krikščionišku privalo rūpintis jaunuo- 
jaunuomenės išauklėjimu, menės auklėjimu? Jei val- 
Nėra tikresnės priemonės stybės auklėjimo būdas 
prirengti jaunuomenę į tik didina piktadarių skai- 
gyvenimą, nėra kitos prie- čių, tai aišku, kad jis yra 
monės palaikyti tautos ge- netinkąs ir netikras. Taip 
rovę, kaip tik Krikščioniš- pat buvo pasakyta, kaip 
kas auklėjimas. Jei mes 
gerbiame tautos rašyto
jus, menininkus ir muzi
kus, kaip labiau privalome

i

Negalima užtylėti, kad ir 
lietuvių jaunuomenė yra 
skaudžiai paliesta tuo 
kenksmingu auklėjimu. 
Tėvai nesirūpina siųsti 
vaikų į katalikiškas mo
kyklas, į akademijas, kole
gijas, bet leidžia juos į to
kias mokyklas, kur jie ne 
tik užmiršta savo tautybę, 
bet ir savo tikėjimą ir do
rą praranda. Didžiu vargu 
ir pasišventimu Kunigai 
Marijonai pastatė berniu
kams kolegiją, Thompson, 
Conn.; jie nesigaili sveika
tos ir jėgų, bet su gailes
čiu reikia pasakyti, kad tik 
mažas nuošimtis lietuvių 
berniukų joje mokosi.

piktadarybių. Žinoma, jei 
mokyklose vaikams sako
ma, kad nėra Dievo, nėra 
pomirtinio gyvenimo, kad 
žmogus nėra atsakingas 
už savo darbus, kad viskas 
yra leistina, tai kodėl vai
kai nepildys piktadarybių ? 
Komunistė Mme Smido- 
vič sako: “Kur tik proleta- 
rijato mokyklos yra įsteig
tos, ten yra sakoma ber
niukams ir mergaitėms, 
kad viskas yra leistina”.

Knygoje “The Anti-God 
of Bolshevism”, rašoma: 
“Yra valdžios įsteigta mo
tinų ligoninė. Per aštuo- 
nioliką mėnesių į tą ligoni
nę buvo priimta daugiau 
kaip šimtas mokyklos am
žiaus mergaičių. Miestuo
se būriai vaikų slankioja, 
vagia, paleistuvauja”.

Komunistų laikraštis 
“Izvestia”, gruodžio 25, 
1924 metais rašė: “Pen- 
kiosdešimtas nuošimtis 
vaikų, kurie dar neturi ke
turiolikos metų amžiaus, 
yra užsikrėtę lytiškomis 
ligomis, girtuokliavimu ir 
visokiu ištvirkimu. Vąikai 
rūko ir keikia. Mokytojų 
neklauso. Berniukai atvi
rai atlieka lytiškus darbus 
su mergaitėmis”. Tai ko
munistinio auklėjimo pa
sėkos.

Nedaug ką geresnė pade- ( 
tis šiandieną yra ir Vokie- j me reikalauja svaiginan
ti joje, kada visos katali- j čių gėrimų, ar tie išlaikys 
kiškos mokyklos jau uždą- lietuvybę ir tikybą? Ačiū, 
rytos ir valstybė pasisavi- Dievui, turime mes idea- 
no teisę auklėti jaunuome- lauš ir skaistaus jaunimo; 
nę. Šių dienų auklėtojų šū- bet abelnai reikia pasaky
tas yra: “Pripažinkime, Į ti, kad jo nedaug. Nekrikš- 
kad mumyse yra gyvulys”. I čioniškas auklėj imas 
Taip jie kalba vaikams. į skaudžiai palietė mūsų, 
Tai kodėl vaikai negyvens lietuvių jaunimą čia Ame- 
kaip gyvuliukai? Irikoje, kaip ir kitų tautų.

v •
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Mes kalbame apie lietu
vybės palaikymą. Bet pasi
dairę sakome: “Kas palai
kys lietuvybę, kas palai
kys lietuvių pavyzdingą! 
prisirišimą prie Bažny-; 
čios? Ar mes, kuriuos dar
bas ir amžius palenkė ir 
sužalojo? Ne. Tai jaunuo
liai? Kurie jaunuoliai? Ar 
tie, kuriuos mes kasdieną 
matome? Tie jaunuoliai, 
kurie, nepripažįsta jokio 
autoriteto, kurie mokyk
lose girdėjo, kad nėra Die
vo ir viskas yra leistina? 
Ar tie jaunuoliai, kurie 
šypsosi iš aukštų idealų, 
kurie “viską apie gyveni
mą žino” ir “viską jau yra 
ragavę?” Ar tie jaunuoliai,' 
kurie į rankas nepaima! 
maldaknygės, bet skaito 
šlykščius žurnalus? Ar tie 
jaunuoliai, kurie kiekvie
name draugiškame suėji-

. Išsigelbėjimo Kelias Į

Senovės išminčius Plato- bas bus veltui, bet jaunuo- 
nas pasakė: “Valstybė, menei neapsakomai daug 
kuri turi žmogų, o ne Die- blogo padarys. Tikrasis 
vą už vyriausį Vadą, nie- auklėjimo tikslas nėra 
kada nesuras priemonių žmogaus išgalvotas, ir na- 

. Is- gali būti, bet paties Kūrė- 
mas padarė? Ar valstybės, ' tori ja liudija apie jo žodžių jo nustatytas. Tą tikslą 
atmetę tikybinį auklėji- teisingumą. Dievas ir reikia žinoti ir laikytis. Pi- 
mą, padarė pažangą? Taip, Krikščionybė pašalinta iš jus XI sako: “Todėl dide- 
jos pristatė daugiau mo- gyvenimo ir žmogaus ais- liai svarbu yra nesuklysti 
kyklų, padarė mokslą vi- tros atpalaidotos. Buvo auklėjimo dalykuose, kaip 
siems priverstiną, bet ly- laikai, kada jaunuoliai pa- svarbu yra nesuklysti slė
giai taip pat pristatė dau- pildę nuodėmę gėdijosi, kiant galutinį gyvenimo 
giau kalėjimų ir bepročių gailėjosi ir ryžosi pasitai- tikslą, su kuriuo auklė ji- 
namų. Rusijoje auklėjimo 
pasėkos yra tokios baisios, 
kad vyriausybė buvo pri
versta išleisti mirties bau
smės įstatymą mažame
čiams nusikaltėliams. Mo
kyklos amžiaus vaikai 
baudžiami mirties bausme 
už vagystę ir kitus nusi
kaltimus. Kitaip vyriausy
bė negali jų sulaikyti nuo

Klaidų Pasėkos
Kokią pažangą supasau

lėjęs, bedieviškas auklėji- ! blogybėms pašalinti”.

Taigi 
“Dabarti-

9

kai Dievas

Įėjimui. Kaip teisingai šv. 
Jonas Auksaburnis sako: 
“Kas gali būti svarbiau, 
kaip sielas valdyti, kaip 
jaunuolių protus nustaty
ti?”

Pijus XI sako: “Bet nėra 
■ žodžio geriau išreiškiančio 
Krikščioniškojo auklėjimo 
antgamtinę didybę, grožy
bę ir kilnybę, kaip kilnu- 

: sis meilės žodis, kurį mūsų 
Viešpats Jėzus Kristus, ly- 
gindamasis su mažutėliais, 

i yra pasakęs: “Kas nors 
į priima vieną tokį vaiką 
Mano vardu, tas Mane pri
ima”. Taigi jei kas nori pa
rodyti Kristui- savo meilę 
ir dėkingumą, jei kas nori 

i tikrai vertingai gyventi, 
tas negali surasti geresnio 
darbo, kaip pasišvęsti 
Krikščioniškam jaunuo
menės auklėjimui.

Šiandieną eina kova už 
vaikus. Valstybių vadai 
teigia, kad vaikai priklau
so valstybei ir tik valstybė 
teturi teisę juos savo nuo
žiūra auklėti. Mes aukš
čiau pastebėjome, kad val
stybės auklėjimo pasėkos 
yra pasibaisėtinos. Tai kas

be galo svarbu jaunuome
nei gauti Krikščioniška 
auklėjimą? Bet kas užsi
ims tuo darbu?

Kieno Yra Pareiga Auklėti?
Tai nėra tuščias ir be-1 veikti sutartinai visuome- 

reikšmis klausimas, bet la-l nės gerovei. Bet kuri turi 
bai svarbus. Daugelyj val
stybių šiandieną tėvai ir 
Bažnyčia jau nebeprilei- 
džiami prie auklėjimo dar
bo. Valstybė pasistato auk
ščiausiu auklėtoju. Ta
čiau, tokios sauvališkos 
teisėvs Bažnyčia niekada 
jokiai valstybei nepripa
žįsta. Bažnyčia tvirtina, 
kad auklėjimo darbas pri
klauso tėvams, Bažnyčiai 
ir valstybei. Tos trys drau
gijos, būtent, šeima, Baž
nyčia ir valstybė turi vie
ningai ir sutartinai dirbti 
jaunuomenės auklėjimo 
darbą.

Labai teisingai Bažny
čia nepripažįsta, kad išim- 

! tinai valstybė tegali dirbti 
i auklėjimo darbą. Valsty
bė teigia: bendruomenė, 
kurios nariais yra vaikai, 
turi teisę juos auklėti. Su 
tuo mes galime pilnai su
tikti, tik mes turime pada
ryti išvadą, būtent, ne tik 
valstybė, bet ir kitos drau
gijos, kurių nariais yra 
vaikai, turi teisę, auklėji
mo klausime ,tarti žodį.

Kokios yra tos kitos

I
I

syti, šiandieną jie savo ne- mo darbas labai glaudžiai 
dorybėmis didžiuojasi ir ir būtinai yra susijęs. Ir iš 
giriasi. Dvidešimtojo am- tiesų, kadangi auklėjimo 
žiaus auklėjimo pasėkos! tikslas yra ugdyti žmogų 
Susitvarkymo ir doros gy- tokį, kokis jis turi būti ir 
venimo kelias yra Krikš- kaip turi elgtis šios žemės 
čioniškas auklėjimas.

Auklėjimas visų pirmą aukštąjį tikslą, kuriam y- 
turi turėti tikslą. Jei auk- ra sutvertas, tai aišku, jog 
Įėjimo tikslas yra klaidin- auklėjimas negali būti ge- 
gas, tada, ne tik visas dar- ras, jei nebus palenktas

pirmutine teisę?
Pijus XI taip sako: — 

“Pirmiausia šeima, betar
piškai paties Dievo įsteig
ta su savo tikslu, kuris yra 
vaikus gimdyti ir auklėti. 
Taigi šeima turi prigimti
nę pirmenybę prieš valsty
bę ir iš to seka teisių pir
menybė”. šeima buvo pir
ma Dievo įsteigta ir tik 
susibūrusios šeimos suda-

, rė valstybę, šeima atsira- 
!do pirmiau valstybės, šei- 
| ma, o ne valstybė pagimdo 
vaikus, taigi vaikai pri
klauso pirmiau šeimai, o 
ne valstybei. Už tai valsty
bė neturi teisės atimti vai
kus iš šeimos ar paneigti 
tėvų teises vaikų auklėji
me. šeima turi prigimtinę 
pirmenybę vaikų auklėji
me; ir jei valstybė norėtų, 
kaip tai daro komunistinė 

j Rusija ir nacistinė Vokie- 
Itija, atimti vaikus iš tėvų 
globos ir juos auklėti vals
tybės mokyklose, jos di
džiai nusikalstų Dievo su
darytai tvarkai. Tėvų di
džiausias troškimas yra 
išauklėti savo vaikus ge- 

, .. . , . . rais žmonėmis; valstybės
draugijos prie ^kurių^vai- atitraukdamos vaikus iš 

tėvų globos padaro jiems 
didžiausią skriaudą. Vals
tybė pasielgia neteisingai 

I ir žiauriai, jei vaikus pri
verčia eiti į bedieviškas 

. Tėvai turi ne 
tik teisę, bet ir pareigą 
priešintis tokiems valsty
bės tikslams.

Tuo pačiu klausimu teks 
plačiau pakalbėti kituose 
“Darbininko” leidiniuose.

. T.

I

I
i
I

gyvenime, kad pasiektų

kai priklauso? Pijus XI sa
ko: “Yra gi trys būtinos, 
atskiros, bet Dievo sude
rintos draugijos ir sujung- Į 
tos; jų tarpe gema žmo- 
gus: dvi tos draugijos yra m”kyklas‘. 
gamtines, būtent, šeima ir 
valstybė; trečioji yra ant
gamtinė— Bažnyčia”. Tai
gi šeima, Bažnyčia ir vals
tybė yra įgaliotos ir turi 
sutartinai dirbti auklėji
mo darbą.

I
Bet tos trys draugijos 

neprivalo auklėti jaunuo
menę kiekviena atskirai ir 
nepriklausomai. šeima, 
valstybė ir Bažnyčia turi

I

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk 
ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.



Penktadienis, Vasario 23, 1940 DSftBININKAS,
Sekmadifenį, vasario 18 d.,1 

tuoj po sumos įvyko šv. Cecili
jos choro susirinkimas. Nutarė 
dalyvauti Lietuvos Nepriklau
somybės minėjime; dalyvauti 
chorų išvažiavime; išrinko ats
tovus į Lietuvių Katalikų Sei- 
meilį.

Pereitą pirmadienį pp. Wara- 
boW važiavo iš Noruroodo į 
Brockton, ir Cantone įvyko au
tomobilio nelaimė, kitas auto
mobilius įvažiavo, p. O. Wara- 
bovv tapo sužeista, pp. Wara- 
bow yra laidotuvių direktoriai 
Brocktohe ir Noruroodė.

nezaležninkų vadas Bakunas. 
Jis markiai išbarė komunistus, 
kuriems sėdynėse pasidarė kar
šta. Tuo ir baigėsi tas klubiečių 
susirinkimas.

Kodėl kviestieji klubiečių kal
bėtojai nedalyvavo, taip ir liko 
neišaiškinta. Kaip žinoma, klū- 
biečių viršūnėse dąbar stovi 
raudonasis elementas. Rimtes
nieji piliečiai nedalyvauųa.

Lietuvis.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

«7VT.

WORCESTtR, MASS.

Aušros Vartų Parapija
Sekmadienį, vas. 18 d., mūsų 

par. bažnyčioje užsibaigė misi
jos. Žmonės gausiai lankėsi ir 
kuone visa parapija iškilmingai 
užbaigė misijas prieidami prie 
Dievo stalo.

Parapijso Moterų ir Merginų 
Socialio klubo valdyba turėjo 
Susirinkimą, vice-pirm. K. Po- 
džidnienės rezidencijoj. Apsvar
styta rengiamo vakaro “Spring 
Fashion Show” planai. Vakaras 
įvyks kovo 27 d. parapijos audi
torijoj. Iš pateiktų informacijų 
suprasta, kad rengiama pramo
ga bus nepaprasta ir įdomi. Kas 
įdomiausia, tai vietinė didžiulė 
Sherer Co. krautuvė pateiks 
naujausias ir gražiausias pava
sario madas, kaip tai ponioms ir 
panelėms sukneles, žiuponus, 
skrybėlaites ir tt. Kadangi va
karas rengiamas parapijos nau
dai, virš minėta krautuvė savo 
lėšomis, be jokio atlyginimo, pa
teiks ir prižiūrės visą “Fashion 
Show” programą.

Reikia priminti kad šis vaka
ras rengiamas ne vien tik mote
rims, bet ir vyrams. Kur bus a- 
pie šimtas staliukų kortavimui, 
su gražiausiomis dovanomis ir 
užkandžiais. Prie to, visi turės 
progą savo laimikį išbandyti, 
nes prie durų bus įžangos pini
ginės dovanos.

Po svarstymų ir pasikalbėji
mų, ponia Podžiunienė pakvie
tė visas prie skanumynais pri
rengto stalo. Užkandžiaujant 
pasidžiaugta, padėkota vien pir
mininkei Podžiūnienei už malo
nų priėmimą. Dalyvavo pirm. 
A. Sinkevičienė, V. Shea, V. 
Vieraitienė, E. Kraunelienė, J. 
Nedzveckaitė, J. Bendoraitė ir 
nauja korespondentė p. Betty 
La Baire (Mačiulytė) ir vieš
nios M. Cižauskienė su pianiste 
M. Beauchemin (Jarušiūte).

kaip sunkiai susirgo, pamažu 
sveiksta.

Muz. J. Čižauskas su choro 
nariais rengiasi išpildyti opere
tę “Lietuviškas Milionierius”. 
Diena dar nenustatyta. Beje, 
choras mokosi naują muziką 
Velykų šventėms.

Aušros Vartų parapijos misi
jos, kurios prasidėjo vas. 9, bai
gėsi vas. 18, buvo sėkmingos. 
Visur girdėt pasitenkinimas. 
Bet iš priežasties misijų apvaik- 
ščiojimas Lietuvos Nepriklau
somybės šventės atidėta vas. 
25, 1940. Federacijos 33 skyrius 
šauniai rengiasi su įvairia pro
grama, kuri prasidės apie 3 vai. 
po pietų. Vienas iš žymiausių 
kalbėtojų bus kun. K. Urbona
vičius; mūsų brangus literatas 
ir veikėjas: taip-gi kalbės adv. 
A. Milleris ir klebonas kun. K. 
A. Vasys. Choras išpildys dalį 
programos, vadovystėje varg. 
J. Čižausko. Bus eilių ir vaidini
mų. Todėl tikimės, kad bus in
teresinga seniems ir jauniems.

Kviečiame visus atsilankyti ir 
parodyti savo patriotizmą.

Fed. Narė.

Lietuvių Romos Katalikų Su- 
sivienymo Pildomojo Komiteto 
susirinkimas įvyksta Wilkes- 
Barre, Pa., vasario 20 — 22 dd. 
Iždo globėjas p. K. Vencius iš
važiavo vasario 12 d., gi mūsų 
klebonas, kun. P. M. Juras, LR 
KSA, Dvasios Vadas, išvažiavo 
vasario 19 d. Grįždamas iš Wil- 
kes - Barre, vasario 23 d., sus
tos New Yorke dalyvauti Fede
racijos tarybos pasėdyje, kaipo 
Federacijos ir Kunigų Vieny
bės Centro valdybos narys.

Aušrelė.

Šiomis dienomis bttvb susir
gus p. A. Dalelienė. Sveiksta. 
Taipgi buvo sunkiai susirgus p. 
E. Sykes, adv. B. Sykes žmona. 
Ji yra Dr. A. Gasson priežiūroje 
.r jau sveiksta.

NORIOOD, MASS.

LAVRENCE, MASS.

Po dviejų savaičių slogos kan
kinama Mot. E-gos 69 kps. nau
ja pirmininkė p. V. Shea, sveik
sta. Taipgi gerai žinoma S-tė p. 
Svitojienė, kuri virš mėnuo

Šios kolonijos Lietuvių klū- 
bas minėjo Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį savoje svetai
nėje. Programa turėjo prasidėti 
2 vai. po pietų, bet prasidėjo: 
tik apie 3:30 vai. Publika labai 
nerimavo. Kviestųjų kalbėtojų 
nesimatė. Apie 4 vai. p.p. pir
mininkas perstatė kalbėti adv. 
Bublį, kuris kalbėjo apie dvi 
minutes. Pareiškė, kad jis Lie
tuvoje nėra buvęs ir apie Lite-’ 
tuvą nieko nežinąs. Panašiai 
kalbėjo ir Dr. Miškinis. Po to, 
kalbėjo koks ten žmogelis, lais
vamanis, kurio pavardės nesu
žinojau, kokio ten fondo pirmi
ninkas. Jis pareiškė, kad jau 
pasiuntę $200 per Lietuvos 
konsulatą Klaipėdos ir Vilniaus 
pabėgėlių šelpimui. Tūlas A. 
Snapauskas atsistojo kalbėti, 
bet jis tik laiškus skaitė, ir 
taip prastai, kad nusibodo klau
syti.

Paskutiniuoju kalbėtoju buvo

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ŠVENTĖ

Vasario 18 dieną, Federacijos 
10-tas skyrius surengė Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą — 
prakalbas. Federacijos skyriaus 
pirm. H. Balutis pakvietė Šv. 
Cecilijos chorą, vadovaujant 
vargonininkui A. šlapeliui, su
dainuoti “Lietuva Tėvynė“. Tu
riningas gražias kalbas pasa
kė kun. S. Kneižis, p. P. Rakaus
kas. A. F. Kneižys, “Darbinin
ko“ redaktorius. Prakalbos 
žmonėms patiko. Vietinis p. R. 
Vitartas, apie 50 metų amžiaus, 
deklamavo žmonėms labai pati
ko.

Publikos buvo nemažai. Neuž
miršo ir Vilniaus reikalų. Pa
daryta rinkliava. Aukavo šie 
asmeny^: po $2.00 — kun. S. 
Kneižis. Po $1.00 — A. F. Knei
žys, U. Pazniokienė, M. Balutie- 
tė, J. Aidukonis, A. Šlapelis, G. 
Glebus, Z. Patinckienė; po 50c.
— Keršienė, K. D. Akstinas, M. kam, Smolskienei, Navickienei, 
Kavolinienė, P. Babilas, J. Da- jaunuoliams — D. Milės, N. Je- 
lalis, M. Minkevičius, S. Jasio-, čiute®, Vasiliūnaitei, M. Šimans- 
nis, A. Venckus, S. Razulevi- i kytei ir kitoms. Nuoširdžiai dė- į 
čius, D. Jasionienė, A. Muleris, i kojame už dalyvavimą mūsų gi- Į 
Z. Strašunskas, 
Smulkių surinkta $6.00. 
$21.50. Reikia pažymėti, 
Norwoodo katalikai jau pirmiau 
yra surinkę keletą desetkų do
lerių Vilniaus reikalams.

Žvalgus.

Pirmadienį, vasario 19 čL, va
kare, pp. Aidukonių namuose į- 
vyko Sąjungiečių ratelio suei
ga. Dėl audros mažai Sąjungie- 
jių dalyvavo, p. Aidukoniehė su
sirinkusias pavaišino ir malo
niai priėmė.

p. O. A. Červokienė, Moterų 
Sąjungos kuopos prot. rašt. mi
nėjo savo gimtadienį vasario 14.

Iš Norwoodo apie 20 atstovų 
dalyvavo Naujos Anglijos 
tuvių Katalikų šeimelyj, 
Bostone. Vyko autobusu.

Lie- 
So J

Jau buvo rašyta “Darbinin
ke“,kad gaisras suhaikino pp. A. 
Kavaliauskų krautuvę, vasario 
11 d. pp. Kavaliauskai yra ‘Dar
bininko’ skaitytojai ir rėmėjai. 
Nuoširdžiai jiem pžjaučiame.

PADĖKA

Pavasarinis sezonas jau 
artėja ir neša savo nau
jas madas, ši mergaitė 
iš anksto pasirodo, kaip 
ji sutiks pavasario sezo
ną.

Nuoširdžiai dėkojame visiems! 
už surengimą ir dalyvavimą: 
mūsų 25 metų vedybinio gyve-į

I 
nimo sukakties proga, vasario! 
3 d.. Eikš Ballroome, ypač dė-; 
kojame rengėjoms, būtent, pp. 
Adomaitienei, Ječiams, Jablons
kienei, Kartiilienei, P. Rakaus-

Šv. Petro parapijoj Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvės 
kopuikiausiai pavyko sek. vas. 
18. Tą dieną per visas trejas mi
šias buvo pilnutėlė bažnyčia. 
Vėlybos mišios buvo iškilmin
gos, ir abudu chorai patarnavo. 
Vienas choras prie vargonų, o 
Sodaliečių choras bažnyčioj prie 
altoriaus. Kun. Pitris buvo ce
lebrantas; deakonas kun. Po- 
krifkas; sub-deakonas — kun. 
Johnson. Klebonas pasakė jaus
mingą pamokslą ir Suteikė pa
laiminimą Švč. Sakramentu.

Per pamokslą klebonas trum
pai paaiškino Lietuvos istoriją, 
pradedant nuo jos pirmo minė
jimo pirmame šimtmety per ro
mietį Tacitus iki šių laikų atga
vimo savo sostinės Vilniaus. Jis 
pagyrė Lietuvos motinėles, ku
rios užlaikė lietuvybę per 120 
rusų spaudimo metų ir velijo, 
kad nors kiek tos dvasios ras
tųsi tarp šios dienos Lietuvos 
jaunimo. įsakė melstis už Lie
tuvą, nes tik Dievo galybė gali 
ją šiandien išgelbėti. Tik Dievo 
meilė ir žmonių vienybė gali ją 
užlaikyti.

I

Dėkojame programos vedėjui p. 
■ A. Kneižiui, ir visiems kitiems, 
kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie padidinimo mūšų Jubilie
jaus iškilmių. Lai Dievulis vi
siems gausiai atlygina. Mes jū
sų niekad nepamiršime.

Adele ir -Jeronimas Dalalidi 
ir šeima.

i

Sekmadienį, vasario 25 d., 
7:30 vai. vakarė, šv. Jurgio lie
tuvių par. svetainėje, St. James 
St. įvyks Studentų vakaras. Bus 

įrodomi gražūs judami garsiniai 
, paveikslui.

Pirmadienio vakare, vasario

lanko ir taip turi būti. Yra laiko 
dėl svietiškų dalykų, ir kožnas 
gali tą trumpą valandėlę paau
koti Dievo garbei ir savo sielos 
gerovei.

Dėl pirmo pamokslo, praeitą 
sekmadienį, Šv. Petro par. kle
bonas paėmė žodžius tos dienos 
Evangelijos: “Viešpatie, mums 
čia gerai būti”, ir stengėsi da- 
rodyti, kad tie žodžiai yra tin
kami kiekvienam, kuris tą die
nų atsilankė į bažnyčią.

Yra daug, kurie turėjo kokias 
pačių pagundas ir aplinkybes. 
Jų nėra, bet mes čia esame. Y- 
ra daug, kurie guli ligos patale: 
kiti proto neteko durnų namuo
se: kiti išsižadėję savo Dievo ir 
tikėjimo, ir nėra. Mums taip 
pat galėjo būti, bet Dievas iki 
šiol per. savo malonę mus ap
saugojo. Iš tikro, mums būti ge
rai, ir užtat mums verta paro
dyt savo dėkingumą, kad Die- 
vos pavelija mums būti toje 
šventėje, vietinėje bažnyčioj.

Praeitu savaitę buvo baisus 
atsitikimas arti Freemont, O- 
hio. Automobilium važiavo kun. 
Lapkaus giminaitis ir kiti ketu
ri žmonės. Kita mašina į juos 
smarkiai trenkė. Petras Stačiu- 
lauskas vos gyvas guli Memo- 
rial ligoninėj; ir kiti smarkiai 
sužeisti. Viena moteris yra nėš
čia.

Kun. Lipkus nuvažiavo į Frėt- 
mont. Iš ten važiavo į Tolido 
gauti specialistą, kad galėtų iš
gelbėti sužeistus. Gaila žmone
lių. Velijam pasveikimo. Pake- 
iyj kun. Lipkus Sustojo Detroi
te, nuo kurio gauta žinia nelai
mės.

Praeitą sekmadienį Šv. Vardo 
draugija su savo moterims ir 
panelėms išvažiavo į Brighton, 
ant Baranauskų ežero čiužinėti. 
Labai linksmai praleido dieną. 
Štai gai galima turėti linksmy
bių tarp savųjų.

Rašant apie Lietuvą vienuo
liktame šimtmetyj, Adomas iš 
Bremo patėmyjo, kad lietuviai 
yra mielaširdingi žmonės. Tei
singai jis rašė, nes praeitą sek
madienį, kaip Sodalicijos choras 
bažnyčioj uždainavo Naujelio 
“Lietuva brangi”, buvo matyt 
ašarų daugumo akyse, kaip mo
terų, taip ir vyrų. Ta mielašir- 
dystė ir meilė Lietuvos dar lai
kosi pas Lietuvius, nors ir jie 
tolimoje šalyje.

*----- —------ ; Rengiasi pribūti į Detroitą
Praeitą savaitę kun. Masevi-; tuojau po Velykų Gr. Rapids 

eitis apvaikščiojo sukaktuves 
savo įšventihimo į kunigus 16 
mėtų. Visa jų klasa suvažiavo 
Flint, Mich. pas kun. Mayotte, ir 
būtys pažįstamų kunigų. Vely
dami viens kitam laimingos a- 
teities, linksmai praleido dieną,

V. J. Kudirka, i minėms iš New Yorko, būtent, ! 26 d., 6v. Jurgio lietuvių para
pijos bažnyčioje prasidės misi
jos, kurias skelbs Tėvas Kidy- ■ kiekvienas grįžo į savo parapiją 
kas. S. J. Kun. Kidykas yra at- laukti kito meto. Kitą metą bus 
vykęs iš Lietuvos. Visi lietuviai suėjimas pas kun. Skiffington. 
pasinaudokite Dievo malonė- j ---------------
mis. CSN. Gavėnios pamaldas skaitlingai i

Viso1 pp. Bagočiūnams, pp. Čepams, 
kad.p. Petruliui ir kitiems. Vienu 

žodžiu, dėkojame visiems už da
lyvavimą, nuoširdžius sveikini
mus, ypač mūsų dukrelėm it sū
nui. už linkėjimus ir dovanas.

' Šv. Petro ir Povylo parapijos 
.didysis choras ir artistiškai iš- 
i pildyti daug sunkesnių kompo- 
; zicijų. Dar nepaskirta koncertui 
vieta., bet jau diena paskirta. 
Vėliau bus išduota vieta ir lai
kas.

i
Prieš viešuosius tiesos 

priešus kiekvienas žmo
gus turi būti kareivis.

Tertulijonas.

J. K. TAUTMYLA

MŪSŲ KRYŽIAUS KELIAS
Skiriu Lietuvos Konsulams J. V.

(Tęsinys)

AŠTUNTOJI STOTIS
Jėžuš Kristus Ramina Verkiančias Moteris.

Jėzus Kristus su kryžiumi ant pečių eida
mas į Kalvarijos kalną pakelyje pastebėjo 
verkiančias moteris. Jos verkė, matydamos 
kaip skaudžiai kenčia Tas, Kuris gerai darė 
visiems. Jų supratimu didžiausia pasaulyje 
blogybe, tai skausmas, o Kristaus akyse, tai 
nuodėmė. Kristus raminančiai perspėja ver
kiančias moteris: “Jeruzalės dukterys, ne 
manęs verkite, bet verkite velyk pačios sa
vęs ir savo vaikų“ (Luk. 23—28). Mažas tai 
yra Išganytojui džiaugsmas, jeigu mes ap
mąstydami Jo kančią net ir verki arų, bet sa
vo gyvenimo netaisom. Kada mes apverkiam 
savo prieš Dievą papildytus prasikaltimus, 
apgailestaujam savo nuodėmes, atitaisom 
artimui padarytas skriaudas, tai tuomet tik
rai mes darom džiaugsmo Jo švenčiausiai šir
džiai.

Eidamas gyvenimo kryžiaus keliu mažiau
sia mąstyk apie save, nes gyvenimas taps 
dar kartesnis, mąstyk geriau apie Dievą, 
prieš kurį taip daug esi nusikaltęs, mąstyk 
apie savo sielą, kurią kentėjimuose turi išga
nyti, mąstyk apie sielą artimo, kurią savo pa- 
siaukavimu gali Dievui ir dangui pelnyti.

Vieną kartą Jėzus Kristus keliaudamas į 

Jeruzalę, užėjęs ant kalno ir pamatęs miestą 
verkė. Čion pasireiškia Jo jautri meilė tėvy
nės. Jeruzalė buvo sostinė Jo tautos. Jis no
rėjo savo tautą padaryti laimingą, atvesti ją 
ant kelio tiesos ir šventos meilės ir užtikrin
ti jai gerbūvį, bet toji tauta buvo kieto spran
do ir nenorėjo. Kaipo Dievas Jis matė, kad 
jos laukia nelaimių nelaimė: praradimas po
litinės laisvės, išblaškymas jos vaikų, sugrio
vimas sostinės miesto Jeruzalės, kad akmens 
ant akmens nebeliks, dėl to, kad nepažino 
dienos atlankymo.

Istorija žydų tautos yra istorija kiekvie
nos gyvos tautos. Kada žydų tauta nuo Die
vo nutoldavo, Dievas ją atlankydavo su rykš
te bausmės, kada vėl prie Dievo grįždavo, Jis 
ją gelbėdavo. Taip buvo ir su mūsų tauta. 
Atsitolinimas nuo Kristaus mokslo dėsnių 
visados neša su savim nupuolimą. Vien tik 
teisingumas ir dorovė ragina tautoms gero
vę. Kiekviena neteisybė ankščiau ar vėliau 
labai skaudžiai keršija.

MALDA.
Viešpatie Jėzau Kristau, Tu gerai žinai 

kaip labai visa žmonija yra reikalinga to per
spėjimo, kurį verkiančioms Jeruzalės mote
rims davei, šiandien yra gana daug tokių, 
kurie verkia dėlei ekonominių, politinių ir 
finansinių nelaimių. Perspėk, Viešpatie, jUos, 
kaip perspėjai anas Jeruzalės Moteris, kad 
šių dienų nelaimės ne tiek yra politinės bei 

ekonominės, kiek religinės ir dorovinės. Jei
gu žmonės mažiau nusidėtų, tai mažiau ir 
nelaimių teturėtų. Primink šių dienų klaidin
giems naujų reformų vykdytojams, kad ne 
nuosavybe yra priežastimi nelaimių, bet go- 
dulystė tų, kurie ją turi ir pavydas tų, kurie 
jos neturi. Viešpatie apsaugok mūsų tautą 
nuo klaidingų reformatorių. Duok mums 
malonę pažinti tiesą ir pagal tiesos gyventi ir 
tas mus išlaisvins ir palaimą atneš.

DEVINTOJI STOTIS
Jėzus Kristus Trečią Kartą Puola Po 

Kryžium.

Trečią kartą Išganytojas puola po kry
žium spaudžiamas naštos persekiojimų. Puo
lęs po kryžium vėl keliasi ima kryžių ir neša 
į nuskirtą vietą, kad ant altoriaus kryžiaus 
iš savęs padarius kruviną auką dėl žmonių 
išganymo.

Tokia tai yra Dievo meilė žmonėms. Meilė 
yra ir už mirtį galingesnė. Ji yra vienatinė 
galybė, kuri turi savyje pergalės paslaptį. 
Silpnus padaro galiūnais, nykštukus didvy
riais. Kas daug myli, tas daug kenčia ir dėl 
kitų pasiaukoja, o kas daug pasiaukoja ir 
kenčia, tas didelius darbus, Dievo garbei, 
savo garbei ir naudai, garbei ir naudai savo 
tautos nuveikia. Jeigu nori daug pasitarnau
ti savo tautai it žmonijai persiimk Kristaus 
pasiaukavimo dvasia, šukūrk savo Širdyje 
pasiaukojančią meilę, tai tikrai sutrupinsi 
negalės pančius. Nė tautos, nė pavieni žmo
nės kryžiaus nešimo išvengti negali: nė jo 
užsiginant, kaip farižėjal, nė Kristų parduo

dant, kaip Judas, nė prie kryžiaus Jį kalant, 
kaip būdeliai padarė. Mums lieka tik du ke
liu, kryžių apsikabinti ir eiti keliu išganymo 
arba nuo jo bėgti ir eiti į prapultį. Puolus po 
kryžiaus sunkenybe ir nepajėgiant savo jė
gomis jo pakelti reikia šauktis galybių Dievo 
pagalbos, kuris iš silpnų daro galiūnus.

MALDA.
Viešpatie Jėzau Kristau, kursai persekio

jimų našta apsunkintas trečią kartą puolei 
po kryžium, duok mūsų tautai jėgų ir kan- 
ti’ybeš visokius persekiojimus panešti ir Ta
vo šventos meilės net savo priešus mylėti. 
Šiandien apaštalai neapykantos ir keršto 
keldami maištą prieš dangų ir Dievą, žudo 
Tavo pasiuntinius ir Tavo žmones, degina, 
griauna ir niekina Tavo bažnyčias ir su pa
sididžiavimu sako, kad taip darydami žmoni
jos labui tarnauja. Jie gero ir pikto nuovoką 
prarado. Duok jiems malonės suprasti kas y- 
ra gera ir jėgų šalintis nuo pikto.

Bet kaip po trfečio puolimo ir vėl prisikėlei, 
kad dovanoti ir atleisti Tavo priešams, duok 
ir mums malonės po dvidešimts šimtmečio 
persekiojimų prisikelti, ne kad savo prie
šams atkeršijus, bet kad meilingai juos ap
kabinus ir viską jiems dovanojus, nes prie
šas yra tik dovanojimu ir meile pergalimas.

Viešpatie duok, kad Tavo pasiaukavimo 
davsia mūsų tautojė nenyktų, bet augtų, 
stiprėtų ir gimdytų galiūnus meilės, pasiau
kavimo ir minties. Prikelk mūsų tautoje Ta
vo dvasioje supratimą tiesos, meilės ir doro
vės. Saugok ją nuo visokio sugedimo ir tiky
bos praradimo. (Bus daugiau)
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1. Įžanga

LDS STUDIJŲ RATELIAMS
AMERIKOS VYSKUPŲ RAŠTAS

“Bažnyčia ir Socialinė Tvarka

DARBININKAS

— Kovo 3 d. sekmadienį. 7:00 ; 
vai. vakare rengiamas kozirių 
ir bingo vakaras, kurios pelnas 
skiriamas pagražinimui didžio
jo altoriaus. Dovanas parinkti 
apsiėmė Navickienė. Nanortie- 
nė, M. Nocickaitė ir O. Dimai- 
tis. Kviečiama svečių atsilan
kyti.

— Novena į Šv. Juozapą prasi
dės kovo 11 d. Noveną ves kun. 
dr. Matulaitis.

NEW YORK CITY, N. Y

Anglijos cruiseris Ajax, kuris prisidėjo kovose 
Argentinos pakraštyj prieš vokiečių nuskendusį 
karo laivą Graf Spee. Jis dabar sugrįžo į Angliją.

Popiežius Pijus XII, savo pirmoje enciklikoje, 
nuoširdžiai šaukia žmones palikti neapykantos ir gin
čių kelius ir sugrįžti prie meilės ir taikos gyvenimo. 
Jis priminė žmonėms dieviškos meilės įsakymą; jis pa
naujino žmonijos pasiaukojimą Dieviškojo Išganytojo 
Švenčiausiai širdžiai; ir šaukdamas žmones sugrįžti 
prie Kristaus, jis pakartojo taip tankiai jo pirmtakū-
nų minėtą atsišaukimą: “Štai jūsų Karalius” (Jo. 19, 
14). ♦ į

Kad Kristus viešpatautų žmonių protuose ir šir
dyse; kad bendruomenėje būtų įsteigta Jo karalystė; 
kad teisės ir įstaigos, siekimai ir galutini tikslai būtų 
perimti Kristaus dvasia, yra didžiausias Šventojo Tė
vo troškimas.

“Gal būt — Dieve duok, yra galima tikėtis, kad ši 
didžių nelaimių valanda pakeis pažiūras ir jausmus 
daugelio tų žmonių, kurie iki šiol su aklu pasitikėji
mu vaikščiojo plačiais paplitusių klaidų keliais, neper- 
matydami, kaip netvirta ir lanksti po jų kojų dirva, 
kuria jie ėjo. Gal daugelis, kurie neįvertino Bažnyčios 
pasiuntinybės uždavinio auklėjimo ir ganytojavimo 
srityse, dabar geriau supras Jos įspėjimus, kurie pra- žiaus. Palaidota vasario 19 d. iš 
eities klaidingame nusistatyme buvo su panieka at-gv. Jurgio par. bažnyčios į šv. 
mesti. Dabartinės nelaimės yra kaip tik tvirčiausias1 jono kapus. Laidotuvės įvyko 
Krikščionybės apgynimas. Iš to didžiulio klaidų sūku- su 3 šv. mišiomis. Velionė pali-l 
rio ir sąjūdžio prieš Krikščionybę iškilo tokios baisios ko dideliame nuliūdime savo vy- 
nelaimės, kad jbs rado galutinį tų klaidų pasmerkimą”. r4 Petrą Rimšą, sūnų Kazimie-

Iš savo širdžių gilumos mes dėkojame šventajam jr seserį Petronėlę jurevi- 
Tėvui už jo išganingus nurodymus, ir, kiek išgalėda-1 čiūtę. Lietuvoje liko sesuo Ona 
mi, stengsimės sekti jo pavyzdį. Mes patvirtiname Mū- j Savickienė ir brolis Juozas Jū
sų Viešpaties Jėzaus Kristaus pirmenybę, “Kuris yra revičius. 
neregimojo Dievo paveikslas, pirmgimis pirm viso su-S 
tvėrimo; nes per Jį sutverta visa danguje ir žemėje, 
matomi ir nematomi daiktai... Jis yra pirm visų, ir vi
sa Juo laikosi... Nes visai Dievo pilnybei patiko apsi
gyventi Jame ir per Jį suderinti visa su Savimi, ar kas 
yra žemėje, ar danguje, darant Jo kryžiaus krauju 
taiką”. » ,

Taika, kurios visi geros valios žmonės taip nuo
širdžiai trokšta, privalo turėti tikrą pagrindą, būtent, 
sugrąžinti kristų į visą žmonių gyvenimą. Mas turime 
sugrąžinti Dievą i valstybių vyriausybę; mes turime 
sugrąžinti Dievą į auklėjimo sritį; mes turime sugrą
žinti Dievą į ekonominę tvarką; mes turime sugrąžinti 
Dievą į visą gyvenimą, privatų ir viešų, asmeninį ir vi- 
suomehinį. Dievo tiesa, Dievo įstatymas, Dievo teisin
gumas, pasigailėjimas ir meilė turi, sąžiningu darbu ir 
laisvu atsidavimu, perimti visus mūsų socialinius san- • 
tykius ir visus mūsų viešus darbus.

Žmonijos bendruomenėje Dievas įsteigė Savo 
Bažnyčią, kuri yra “tiesos šulas ir tvirtumas”. Tai Baž
nyčiai Kristus davė dievišką įsakymą mokyti visą, ką 
tik Jis yra įsakęs. Tas dieviškas įsakymas neleidžia 
įstatymo siaurinti, nežiūrint kokios būtų žmogaus gy
venimo aplinkybės ar darbo sąlygos, nei daryti nuo
laidų žmogaus veiksmams, žmogaus veiksmai priva- 
tihiame ir viešame gyvenime yra laikomi, kaip atsa
kingo asmens ir bendruomenės nario, žmogui nėra 
lemta gyventi ir veikti atskirai, bet gyventi ir darbuo
tis savo išganymui drauge su visais žmonėmis. Jis yra 
bendruomenės narys už tai jis turi pareigą draugiško
jo teisingumo* socialinio teisingumo ir artimo meilės 
darbą pildyti. Ant kito pagrindo žmogus negali statyti 
tikrąją socialinę tvarką, ar sudaryti naudingą ben
druomenę, kurios žmonija taip karštai pageidauja.

C.BROOKLYN.H.Y.
IŠKILMINGOS LAIDOTUVĖS

Vasario 14 d.. 1940, Kings 
County ligoninėj mirė a. a. A- 
nastazija Rimšienė. 50 m. am-

sybėje. negali matyti gerų ka-l VAKARE KONCERTAS 
talikiškų laikraščių, kur galėtų 
rasti tikrą tiesą ir šviesą, kas 
reikalinga žmogaus gyvenime. 
Patariu visiems skaityti katali
kiškus laikraščius — “Darbinin
ką”. “Garsą” ir kitus. .4. P. K. į

; Šv. Cecilijos choras, vadovys
tėje p-lės I. Kovaitės, išpildys 
metinį koncertą Lietuvos Ne
priklausomybės apvaikščiojimo 
proga tą patį vakarą. Šv. Jur
gio par. auditorijoje. Koncertas 
bus gražus ir įdomus ir visi yra 
kviečiami dalyvauti. Tuo daly- 

j vavimu pagerbsime savo tėvynę 
1 ir pasidžiaugsime Vilniaus at- 

Koncertas prasidės 
17:30 vai. vakare. Vyturys.

Vasario 12 d., Royal Concour- 
se ligoninėje. Bronx. mirė Bar
bora Labutienė, 51 metų am
žiaus, 
sveika, 
mirtį susirgo sunkiau.

HEW BRITAIN, CONN.

Įspūdingas Lietuvos Nepri- 
klousomybės M inėjimas

BROOKLYH. H. Y.
ŽIEMĄ NUDEGĖ SAULE 
P-lė Stepanija Veneevičiūtė. 

dabartihė p-nia Mikaliūnienė su 
savo mylimuoju Antanu, kurių
šliūbas buVo vasario 4 d., me
daus mėnesį išvažiavo praleisti 
j Floridą. Jie sugrįžo pereitą 
šeštadienį, vasario 17 d., bet 

i taip nudegę saule, kad net jau-
Per ilgą laiką nesijautė nųjų vfeWų mpast Jauna. 

bet tik savaitė prieš. ve(jžiai jaučiasi laimingi ir link- 
sirgo sunkiau. Jokia !šmi Vasario 18 d. jaunosios 

l pasaulinė pagalba negalėjo jai mamytė surengė smagias sutik- 
pagelbėti. tuves. į kurias atsilankė jauna-

’ Paliko nuliūdime vyrą Vincą. vedžių artimieji gfentys '
Albiną. Leokadiją. Gražu. kad ši jaunoji pora su

kūrė tikrą lietuvišką šeimos žy- 
dinį.

Linkėtina šiai jaunai porai 
daug laimės naujame šeimyniš-

Pereitą sekmadienį. vasario 
18 d. New Britainiečiai iškil
mingai šventė Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį. Rytą puse 
po devynių Lietuvos intencijai 
įvyko šv. mišios. Šv. Andriejaus 
par. bažnyčioje. Šv. mišias at
našavo kun. P. P. Karlonas. Pa
mokslą pasakė kelbonas kun. M. 

j Pankus, ragindamas visus prie 
uolesnės maldos. padėkuojant 
Dievui už atgautą laisvę savo 
gimtoje šalelėje ir už laisvą žo
dį šioje šalyje. Po pietų antrą 
vai. lietuvių salėje. Park gatvės, 
įvyko graži programa. Lietuvių

■ | prisirinko pilnutėlė ruiminga 
salė. Kitiems, vėliau atvyku- 

' siems ir sėdynių pritrūko. Prog- 
’ į ramos vedėju buvo p. Pijus Poš- 

i kus. Lietuvai Remti draugijos 
i pirmininkas. Pirmiausia įvyko 
; pagerbimas Amerikos ir Lietu- 
i vos vėliavų ir L. L. Stasio Ra
dzevičiaus 4 posto įžygiavimas 

I į salę, taip pat ir jų pagelbinin- 
. kės. Šv. Cecilijos choras, vad. 
Į vargonininkui K. Žalnieraičiui, 
Į žavėtinai sudainavo Amerikos 
i ir Lietuvos himnus, ir vėliaus 
| keletą patrijotinių lietuviškų 
dainų. Po to sekė kalbos, kurias 
pasakė miesto mayoras G. I. 
Coyle. kleb. kun. A. M. Pankus. 
Klebono krūtinę puošė Lietuvos 
Šaulių Žvaigždė už uolų pasidar
bavimą savo tėvynei.

New Britainiečiai džiaugiasi 
ir didžiuojasi turėdami kilnų 
Dvasios Vadą.

Gražias eilutes pasakė Mary
tė Liktoraitytė. ir Jonukas 
Skrabulis.

Po to kalbėjo Councilmanai:
• J. Moskus ir J. Savonis. Pasta- 
rasis ne tik pasakė gražią patri- 

j jotinę kalbą, bet dar padainavo 
i savo parašytą dainą: “Kad gy- 
1 venčiau šimtą metų’”. Pats sau 
į pritarė armonika. Publiką su
žavėjo ir Juozas tapo iššauktas 
pakartoti. Kalbėjo adv. A. Po- 
litis. ir Dr. A. Nevulis. Princi- 
paliu kalbėtoju buvo J. Tysliava 
iš N. Y. Keletą tautinių dainų 
sudainavo gan žaviai lietuvių 
i-adio grupė, vadovaujant. M. 
Čeponytei. Dei Vilniaus krašto 
varkstančiųjų surinkta aukų 69 
dol. 30c.

dukteris ■
Aleksandrą ir Adelę, sūnus — 
Kastantą ir Tadą.

Laidotuvės įvyko vasario 15 
dieną su iškilmingomis šv. mi
šiomis iš Šv. Juozapo parapijos į"°e gyvenime’ 
bažnyčios. Yonkers, N. Y., šv.
Juozapo kapuose.

Velionės šeima užprašė šv. 
mišias pirmadienį, vasario 19 d. 
Taipgi įvyks šv. mišios už a. a. 
Labutienės vėlę kovo 12 d. Pra
šo visų dalyvauti mišiose ir pa
simelsti už velionės vėlę.

A. a. Barbora Labutienė buvo 
viena iš įžymiausių lietuvaičių 
Yonkers mieste. Trisdešimts du 
metai atgal atvyko iš Lietuvos 
ir apsigyveno Yonkers. kur iš- 

šeimą: visą laiką dar
bavosi katalikiškoje dirvoje.

muz. A. Ja- Kartu su kitais rūpinosi įkurti 
vedamas, sudainavo ■ lietuvių parapiją, bet nepavyko, 

nes čia gyvena nedidelis būrelis 
lietuvių. Velionė priklausė prie Skirmontas, 
Šv. Altoriaus. Širdies Jėzaus ir Kurkulis. K. Šilinis. P. Orlaus-

Namiškianis nuliūdimo valan 
doj reiškiama gili užuojauta.

BAŽNYTINIS KONCERTAS
—

Šv. Jurgįo par. choras, vado
vaujant J. Brundzai. rengiasi 
prie Bažnytinio koncerto, kuris 
įvyks Verbų sekmadienį.

BAYONNE, N. J.
— Vasario 17 d. parapijos 

Įėję įvyko Lietuvos Nepriklau
somybės apvaikščiojimas. Iškil
mės prasidėjo bažnyčioje kame

sa

revičius. Gimus Meškauskių! pasimelsta už Lietuvą, atgiedo-, ir apsigy 
kaime. Panevėžio apskrities. A-*"ta Te Deum Laudamus. Iš baž- auklėjo š

ROCHESTER, N. Y

I

merikoj išgyveno 29 m. Nors
velionės gyvenimas visą laiką

i nebuvo lengvas, tačiau ji nie
kuomet nesiskundė,

'Dievo valiai. Buvo labai pamal
di moteris, tai ir visus gyveni
mo sunkumus sutikdavo su kan-I
trumu, o maldoje rado nusira
minimą. Jos širdies liga išsi
vystė nuo sūnaus Petro mirties, i siteto Profesorius dr. K. Pakš- gerbė ir su visais taikiai sugy- Svetikas. 

į kuris prieš 5 metus netikėtai < tas. Dr. K. Pakštas savo tūri- veno ir visiems tik gerą velijo.
■žuvo automobilio nelaimėj, ku- ningoje ir iškalbingoje kalboje
rio šalę ir palaidota. Nors diena! labai gražiai apibudino Vilniaus Vincui Labučiui ir jo šeimai, 
pasitaikė labai lietinga ir snie- j reikšmę Lietuvai. Laike per- Pasimelskime už a. a. Barboros 
guotas kelias sudarė didelius: traukos buvo padaryta Vilniaus Labutienės vėlę. Lai ilsisi ramy- 
kėblumus, bet kadangi velionė į reikalams rinkliava. Antroje bėję’ M. Z.

savo kalbos dalyje Prof. dr. K. ------------------ į
i

Vasario 11 d. prof. K. Pakšto 
prakalbose Vilniečių šelpimui
padaryta rinkliava. Aukavo
šie: Po $10.00 — vaist. A. Do
meika ir D. Domeikienė. Po $5. 
00 — Prof. Dr. A. Akelaitis ir 
ponia, ir viena moteris, kuri at
sisakė duoti savo pavardę skel-j 

, bimui. Po $3.00 — adv. P. De- 
vonis. Po $2.00 — kleb. kun. J. 
Bakšys, kun. P. Valiukas. M. 
Kanapickas. F. šlapelis. Po $1. 
00 — J. Jučas. R. karalienė. I. 
Rovaitė. O. Apanavičienė, 
Kazlauskienė. D. Bartulienė 

J. Braknys.

nyčios žmonės nuėjo salėn. Čia 
parapijos choras.

j kupčionio
atsidavė i Lietuvos it Amerikos himnus ir

šiaip keletą patriotinio turinio
dainelių. Po koncertiniai daliai
sekė prakalbos. Kalbėjo vietinis Amžinojo Rožančiaus draugijų, kas. J. Kovas. A. Pranckūnaitė. 
klebonas kun. S. Stonis ir Lie-j Velionė buvo visų mylima ir 
tuvos Vytauto Didžiojo Univer- gerbiama, nes ji visus mylėjo.

O.
. P-

J.

priklausė prie Šv. Rožančiaus 
dr-jos. tai narės sutiko ją su vė
liava ir degančiomis žvakėmis. 
Žmonių apsščiai buvo bažnyčio
je ir kapuose.

Velionę dvasiniais reikalais 
aprūpiho vietiniai kunigai.

Ji mirė, kad greičiau susivie- 
nyt su Kristum, kuriam taip iš
tikimai visą savo gyvenimą 
tarnavo. Jai nebaisi buvo mir
tis, hes buvo prie jos prisiren
gus, ir žinojo, kad iš šios ligos 
jati nebeišgis.

Lai ilsisi a. a. Anastažija am
žinoje ramybėje per Aukščiau
siąjį. šalę savo mylimo sūnaus.

Bažnyčios Teisė Mokyti ;
Kadangi Bažnyčios teisę ir pareigą mokyti doro- 

vės mokslo pilnumą ir autoritetingai teikti f nurody
mus socialiniuose ir ekonominiuose klausimuose yra 
kai kur neigiama, arba klaidingai suprantama, tai mes 
manome yra išmintinga ir reikalinga iš naujo patvir
tinti jos teisę, kaip dorovės įstatymo mokytojos* ypa
tingai kas paliečia ekonominį, socialihį ir pramonės 
dalykus. Kad mūsų tvirtinimas būtų tikras ir pagal 
Bažnyčios mintį, mes sekame amžinos atminties Po
piežiaus Pijaus XI nurodymus.

Pirmiausia, reikia aiškiai suprasti, kad Bažnyčiai 
apeina tik dorovinis industrijos ar įmonės stovis; ji 
nesikiša į grynai medžiaginius ar techniškus dalykus. 
Bažnyčia nesirūpina apie tikrumą ekonominių tyrinė
jimų, ar sąrašų, ar sutvarkymo gamybos, kainų, tran
sporto, išpardavimo ir daugybės kitų dalykų sutaisy- 
mą. Tie visi dalykai priklauso ypatingam ekonomi
niam mokslui ir pramonės vedėjams. Tiems dalykams 
Bažnyčia neturi nei reikalingų daiktų nei valdžios. Ir 
mes atvirai pasakome, kad būtų neišmintinga Bažny
čiai įsimaišyti į tuos dalykus, bet tik tiek, kiek tie da
lykai paliečia dorovės klausimą.

Bažnyčia nenurodo jokio ypatingo būdo techniš
kai ekonominiam bendruomenės organizavimui, kaip 
ji nenurodo valstybės politinės organizacijos. Pijus 
XI tai aiškiai pasako, savo enciklikoje “Quadragesimo

Pakštas atsakinėjo į paklausi WdShingt<>n DCpOt. |
mus. Profesoriaus kalba visus _________
sudomino ir paliko gražų įspū- I§ DARBININKŲ GYVENIMO 
dį. Prograbos vedėju buvo p. C.
Kalanta Žiema labai šalta ir sausa.

—Vasario 16 d, Parapijos sa- Sniego, kaip ir nebuvo. Šaltis
Įėję krutamus spalvuotus pa- spaudė vienodai, pasiekė iki 8 
veikslus apie Lietuvą rodė Ja- žemiau zero. Žmonės apsiprato 
nuškevičius. Paveikslai gana!Pra^u oru- Jau man®’ kad ir 
vykusiai nuimti. baigsis taip patogi žiema. Bet
— Vasario 23 d. pp. Pletarie-,virto kitaip. as- 14- rY^ Pra

nės ir Mickevičienės iniciatyva. * su audra. Sniego audra
ruošiama Seserų Pranciškiečių Padarė nemažai nuostolių, ap- 
naudai, kurios mokina katekiz- laužė medžių šakas ir nutraukė 
mo ir lietuvių kalbos vaikučius, elektros vielas. V isas miestelis 
kozirių vakaras. buvo šviesų. Keliai užpusty-

-------------------------------------------- - i ti. Lietuviai darbininkai dirba. 
lAnno”: “Beveik ir nereikalinga priminti, kad tai, ką nors gyvenimo sąlygos nepa- 
, Leonas XIII mokė apie valstybių politines formas, ga- kenčiamos. Bedarbių yra nema- 
lima* užlaikant lygsvarą, pritaikinti ir profesinėms žai- 
draugijoms ar korporacijoms; būtent, žmones turi vi- Biznieriai vis giriasi, kad biz- 
sišką teisę pasirinkti tinkamą formą, su sąlyga, kad nis pakilo. Petras Krikščiūnas, 
ji neprieštarautų teisingumui ir būtų suderinta su ben
drosios gerovės reikalavimais”.

Šventame Rašte mes skaitome: “Viešpačiui pri
klauso žemė ir tai, ko ji pilna” (Ps. 23, 1). Ne vienas 
žmogus neturi teisės reikalauti visiškos ir neribotos 
nuosavybės laikymo, kad jis galėtų sauvališkai elgtis, 
visai neatsižvelgdamas į kitų žmonių reikalus’. Doro
vės įstatymus teigia, kad jis turi teisę į privatinę nuo
savybę, bet kaip Popiežius Leonas XIII sako: “Nors že
mė ir yra paskirstyta į privatines nuosavybes, bet ji mo veikia su svetimtaučių jau- 
nemistoja tarnavusi visą naudai”.

Dievo akyse žmogus tikrai yra tik užveizda savo 
’ turtų ir taigi tuti aiškias teisingumo ir meilės parei

gas į kitus žmones* atžvilgiu į savo nuosavybės varto- 5P^rte ,r moksle, 
jimą.

M. Valiukonytė, K. Šliavas. Dr. 
A. Magnas. Dr. Platakys, ’ P. 

F. Puluikis, R. An- 
driuškienė. P. Grybaitė. J. Ka- 

Visi nuoširdžiai užjaučia p. ralius. J. Paleckaitė. P. Dusevi- 
čienė, Juozas Joksas, T. Stu- 
kaitė; po 50 centų — M. Čepie
nė. Ant. Žiemys, p. Jučienė. J. 
Griška. J. Višniauskas, V. Ka- 

: jeckienė. Viso aukų su smul
kiais surinkta $70.40. Prie durų 
įžanga $31.45. Viso $101.85. 
Kalbėtojui kelionės išlaidos $31. i 

j Apmokėjimui už skelbimus 'ir 
kitų išlaidų palikta $10.00. Vil-

Į rtiečių šelpimui per Federacijos 
Centrą pasiųsta $60:00.

Žmonių į prakalbas atėjo tik 
170. Tai labai mažai. Kalbėto
jas labai gražiai kalbėjo, pasakė 

i daug reikšmingų minčių. Jauni
mo visai mažai buvo. Gaila.

Reikia pažymėti, kad mūsų 
i profesionalai šį kartą labai ge
rai pasirodė. Jie parodė meilę 
tėvynei. Tik liūdna, kad pasitu
rinti verslininkai nedalyvavo.

Federacijos vardu visiems 
aukojusiems ir dalyvavusiems 
prakalbose tariame nuoširdų a- 

’ I čiū. Ant Žiemys.

i

vietinis .siuvėjas, sako, kad jam 
biznis tiek pagerėjo, kad turėjo 
perkelti savo biznį į didesnę vie
tą. kad geriau galėtų patarnau
ti savo kostumeriams.

IŠ JAUNIMO GYVENIMO IR 
DARBUOTĖS

Mažas būrelis lietuvių jauni-

nimu. Lietuviai gerai pasirodo. , 
Svetimtaučiai labai giria mūsų 

Į jaunimą už gerą pasirodymą< 
. Atsiranda ir1 

' vertų papeikimo, nes yra ir ap- Į 
sileidėlių. Žinoma, tai daugu- i 
moj tėvų kaltė.

, Visur randasi šlamštų rėmė-
■ jų. nes jie neatskiria gero nuo 
blogo. Gal dar nėra skaitę gero

3. Kokią teisę ir pareigą turi Bažnyčia kalbėti sociali- laikraščio.
1 niuose ir ekonominiuose klausimuose?
4. Ar žmogus gali sauvališkai naudotis nuosavybe?

Klausimai Apsvarstymui
1. Kas Vyskupus paskatino parašyti tą raštą?
2. Apie ką tame rašte jie kalba?

Pasitenkina šlamš
tais. kurie veda tamsybės ke
liais. Tokie yra paskendę tam-

MINĖS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Šios kolonijos lietuviai iškil
mingai minės Lietuvos Nepri
klausomybės 22 metų sukaktį, 
sekmadienį, vasario 25 d„ iš
kilmingomis pamaldomis bažny
čioje 10:30 vai. rytą. Visos Vy
rą ir Moterų draugijos yra: 
kviečiamos susirinkti į parapi
jos svetainę ne vėliau 10 vai. 
rytą, kad bendrai išsirikiavę ei
tų į bažnyčią išklausyti Šv. Mi
šių. Tas metinis paprotys neturi 
būti apleistas, ir tikime, kad nei 
vienas geros valios lietuvis ne- 

j atsisakys dalyvauti viešai, kad 
, padėkoti Dievui už suteiktas 
malones tėvynei ir maldauti to 
kūrėjų Kūrėjo, kad ir ateityje 
saugotų ir globotų mūsų šalį. 
Lietuva Mūsų Tėvynė ir Mari
jos žemė.

ĮVYKS ŠV. MISIJOS

Koyo 3 d.. Šv. Andriejaus par.
! bažnyčioje prasidės šv. misijos, 
kurias skelbs kun. F. Aukštikal
nis. S. J. Visi ruoškimės, tinka-

' mai pasinaudoti Dievo malonė
mis. T.M.

MIRĖ

Vasario 17 d. General ligoni
nėje mirė Jonas Jankauskas, 
trumpai pasirgęs, bet pragyve
nęs gražų amželį, arti 80 metų. 
Du kartu buvo vedęs^ir abi žmo
nos jau seniai mirė. Velionis bu
vo linksmo būdo, draugiškas ir 
su visais gražiai sugyveno. Pa
liko nuliūdime dvi dukteris, tris 
posūnius, vieną podukrą, kele 
tą anūkų ir proanūky. Kilęs iš 
Lietuvos. Būdviečio parapijos, 
Suvalkų. Palaidotas su šv. mi- 
šiomis. Šv. Marijos kapuose. 
Lai būna amžina ramybė Jono 
vėlei. T.M.



DARBININKASPenktadienis, Vasario 23, 1940

LO WELL, MASS.

Tik Savaitė Beliko
I

MONTELLO. MASS.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE

LoweMis Eina Sparčiai 
Pažangos KeliuMOTERŲ SĄJUNGA

Neperseniausiai mūsų koloni
joje susikūrė Moterų Sąjungos 
kuopa. Jaunos moterys ir mer
ginos šią gražią kuopelę ir jos 
veikimą bandys užlaikyti. Va
sario 23-čią dieną, penktadienio 
vakare įvyko “Whist party”.

i ba lietuviškai. Jos kalbos tema 
ibuvo nukreipta jaunimui. Ji se
kė. brangus jaunime, tėveliai

; aukojo Lietuvai pinigus, kad
r IŠVYKOpadėjus jai atsistatyti ir atgau-' w w

... , . . I Marijona Zajančkauskaitė is-ti nepriklausomybe, o mes pini- , . r. _ _ x • • • •, . vyko j New Jersey. Įstojo j Ilgo- 
gų neturime. Ui padarykime k- njnę mokytis slaugfe mokalus 
tokią auką — būkim patrijotai _________
ir tikri lietuviai, pašvęskime APSIVEDĖ
kasdieną nors 10 minučių skai- šios parapijos Sodalietė ir 
tydami lietuviškus laikraščius, choristė Augela Norkūnaitė ap- 
ypač laikraštį “Darbininką”, sivedė su Vincu Šeigiu iš Hart- 
kuris eina du kart į savaitę, ford, Conn.
skaitydami juos išmoksime ge- ---------------
rai lietuvių kalbą ir persiimsi- Serga
me tikra lietuviška dvasia ir Jonas Gulbickas. Jau kelinta 
tapsime lietuviais patrijotais. savaitė kaip jis guli šv. Jono li- 

Po p-lės Jakavonytės kalbos, Soninėje.
I

Iškilmingai Paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventę 

Vasario 18 d., Šv. Roko para
pijos svetainėje. 7 vai. vak. į- 
vyko iškilmingas paminėjimas 
Lietuvos nepriklausobybės. ku
rį suruošė Federacijos 9 sky
rius. Šiam parengimui vadovavo 
p. Juozas Treinavičius. Fed. pir
mininkas ir Leonardas Kumpa, 
Fed, sk. raštininkas.

Susirinkus skaitlingai publi
kai, pirmiausiai kleb kun. Jonas 
Avagždys pasakė įžanginę kalbą 
ir pakvietė p. L. Kumpą vesti 
programą. L Kumpa, kaipo va-

... , _ . Mykolas Ikasala ir Alfonsaskaro vedėjas, pasakė trumpą *
. ... Meškinis sudainavo duetą —jausmingą kalbą ir perstatė par. ..

, , _. .. T “Lietuva brangi” — Naujalio,chorą, vadovystėje muziko Jo- _____ _ , - -- -
no Vaičaičio atlikti meno prog
ramą. Mišrus choras sudainavo 
Amerikos Himną ir “Pabuskim; 
iš miego” — Žilevičiaus. Po tam 
kalbėjo adv. A. Mileris iš ‘ 
cester, Mass. Jis kalbėjo virš 
valandos laiko, bet publikai nė 
kiek nenusibodo klausyti. Jei jis 
būtų kalbėjęs ir kitą valandą, 
tai susirinkusieji mielai būtų 
klausę. Jo kalba buvo labai jau
sminga ir jaudinanti; daugeliui 
net ašaras iš akių išspaudė.

Po adv. kalbos choras sudai
navo “Jaunimo giesmė” —Nau
jalio ir “Malda” — Sasnausko. 
Po dainų kalbėjo adv. Julė Ja
kavonytė. Ji šioje šalyje gimus 
ir augusi, bet labai gražiai kai- nininkė. Solistėms ir duetams 

akompanavo muz. Jonas Vaičai
tis, o chorui Olga Breiviūtė. 

Prieš užbaigsiant programą, 
klebonas nuoširdžiai dėkojo 
choristams ir jo vadui Jonui 
Vaičaičiui už jų nuoširdų daly- ’l • ' . „ _ _ . I

Linksma reikšti savo džiaugs
mo žodį apie Lowellio lietuvius 
katalikus ir jų pavyzdingą pa
siryžimą žengti pažangos keliu 
pirmyn. Nežiūrint kad ši kolo
nija neperdidžiausia, vienok sa
vo atvirumu ir gerumu ji neno
ri pasilikti nuo kitų didesnių 
lietuvių kolonijų.

Vasario 4-tą turėjome visų 
parapijonų susirinkimą. Laike11 
šio susirinkimo sudeginome du | 
“mortgičiu” vertės $2,600.00. 
Šios senos užsilikusios parapi
jos skolos per keletą metų sulai- I 
kė parapiją nuo platesnio veiki- i 
mo‘ , , I1

Parapijiečiai nutarė štatyti. 
naują modernišką svetainę.' 
Kaip tik darbai pagerės ir pasi-' 
rodys geras laikas, tai imsimės 
darbo. Vos kelios savaitės pra-- 
bėgo, jau naujame fonde randa- ■ 
si $62.00. Parapijiečiai noriai 

. '■* laukia kada svetainės vajus pra-'
Marijos \ aikelių dramos ra- gjjės tuomet jie savo stambias 

telis rengiasi perstatyti muzi- aukas skirs naujai statybai, 
kalinį veikalą, operetę Našiai- Lowelliečiai lietuviai katali
kė”. Pratybos eina kas savaitę. kaj pirmyn. Lai jūsų gražus nu-

I

Po tam kalbėjo kun. F. Norbu-
i tas. Jo kalba buvo gyva ir nuo- 
! širdi. Pastarasis taipgi kreipėsi
■ į jaunimą ir įrodinėjo, kaip rei- 

Wor neužmiršti savo gimtos kai- • 
bos ir ją mylėti. Po jo kalbai
buvo padaryta trumpa per
trauka per kurią su kolekta pe- turi savo studijų ratelį. Kartą
rėjo Margareta Mazgalienė. į mėnesį susirenka studijoms.
Margareta Sinkevičiūtė, Virgi- Klebonas aiškina popiežių enci- 
nija Jakavonytė ir Emilija Ok- klikas. Prie ratelio priklauso 14 
saite.

. Tikimės sulaukti vaidinimo po gįstatymas ir troškimas greitai 
Velykų. '(išsipildo.

------------------ i
Studijų Ratelis 

Mergihų Sodaliečių būrelis
I

Kun. P. V. Strakauskas 
Lowell, Mass.

NASHIIA, N. H.

sodaliečių.

Pope Optkal Co.
Albert R. Barker

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

397MAINST. Tel. 6-1944
VORCESTER. MASS.

275 Mair, St., Webster, Mass.

i

Villiam J. Chtsholm :
GRABORIUS

"AsmeniSkas Patarnavimas” '

331 Smith St., ■
PROVTDENCE. R L ■

Telephone: i
Ofiso: Dexter 1952 <

Namų: PI. 6286 i

Paskui sudainavo solo Olga 
Breiviutė — “Kur banguoja Ne
munėlis”. Nors ji pirmą kartą 
dainavo solo, bet labai puikiai 
pasirodė. Ji yra jaunutė vos 14 
metų, bet iš jos išeis puiki dai-

Batų Dirbtuvė
Šiomis dienomis daug parapi- 

jonų, kurie dirbo batų dirbtuvė
se. liko be darbo. Viena dirbtuvė 
išsikraustė į Maine valstybę, li
nija veda derybas dėl kitų trijų 
dirbtuvių.

Vilniečių šelpimui aukų pa
rinkti susidarė komitetas iš 14 
draugijų ir kuopų. Komiteto 
valdyboje yra šie: pirm. S. Ul- 
čickas, pagelb. Ieva Glaveckie- 
nė, finansų rašt. — J. Radzevi
čius, prot. rašt. — F. Buslevi- 
čius, ižd. K. J. Nadzeika, iždo 
globėjai — A. Gudienė ir J. E- 
geris, ir apie 9 poros kolekto-

Siuvimo Ratelis rių, kurie aplankė biznierius ir
Jau trys metai kaip būrelis profesionalus ir visus lietuvius, 

išrinktųjų Sodaliečių turi savo Jau surinko puspenkto šimto 
siuvimo ratelį. Kas savaitė susi-, dolerių.
renka į namus ir mokinasi siu- Į Vasario 25 d. p. Janušauskas 
vinėti, mėgsti. Pereitą savaitę ■ r(X}ys

| Pelnas 
į Darbą 
ld.

vavimą šioje programoje. Nors pas p_ję Veroniką Dzedulionytę 
programa tęsėsi apie 3 valan- įvyko “Valentine party”. Visos 
das. bet visas

i

i
choras klausėsi siuvimo ratelio narės linksmai 

iki galui. Klebonas puikiai pa- pasikalbėjusios išsiskirstė į na- 
gyrė chorą už jų ištvermingą ir 
gerą pasiruošimą.

Baigiantis programui, choras 
ir visa publika sugiedojo Lietu
vos himną.

Kolektos surinkta $38.81. Po 
$1.00 aukojo sekantieji: Jonas 
Jeskelevičius, Julė Adomaitie
ne, Adomas Jermalavičius. Jo
nas Kilkus, Povilas Kodis, Ona 
Stankienė, Dom. Valatkevičie- 
nė, Roz. Eitavičiūtė. Kiti davė 
smulkesnes aukas. T.

mus.

Federacijos Skyrius
Vietos Federacijos skyrius 

rengiasi prie kitų svarbių pra
kalbų. Laukiame svečio kalbė
tojo iš Lietuvos.

paveikius iš Lietuvos, 
skiriamas Vilniečiams, 
manome baigti iki kovo

PAGERBĖ TEISĖJĄ

Iki Užbaigimui
CLEARANCE SALE

Šį Vasario mėnesį, I. J. Fox kompanija savo didžiausioje kailinių 
krautuvėje skelbia Clearance Sale—didelį išpardavimą užsilikusių šiame 
sezone kailinių, šiame išpardavime kailinių kainos tiek sumažintos, kad 
I. J. Fox istorijoje to niekad nebuvo. Pasirinkimas labai didelis ir platus. 
Čia galima gauti visokių šaižų - dydžio. Kailiniai yra vėliausios Paryžiaus 
mados, o jų kainos žemos. Taigi, pasinaudokite šiuo dideliu kailinių iš
pardavimu — įsigykite šiame išpardavime, kada kainos labai sumažintos.

Pramtoma, kad Europoje karas gali tęstis keletą metų. Kailiai, ku
rie yra traukiami iš Europos gali pakilti dvigubai. Taigi, kam laukti il
gai, nusipirkite juos šiemet ir dar šiame išpardavime, kur galėsite sutau
pyti daug pinigų.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 
lietuvis atstovas Bernardas Koraitis. Per 
site 10 nuošimčių.

jį pirkdamos kailinius sutaupy-

Jei turite senus kailinius, galė
site juos išmainyti į naujus, gauda
mos labai gerą už juos nuolaidą. 411 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

Visi nuoširdžiai sveikino teisė-1 
ją B. Degesį.

Dabar turime du lietuviu mie
sto mokyklų taryboje, būtent, 
teisėją Degesį ir p. Tarną Grigą.

Bankieto surengime daugiau
sia dirbo adv. L. Velička, J. Au
gimas, K. Nadzeika, J. Glavec- 
kienė, A. Gaidienė ir M. Arlaus
kienė, ir kiti pagelbėjo svetai
nėje.

Vasario 11 d. įvyko bankietas 
pagerbimui teisėjo Bolio Degė
sio, kuris pereitais rinkimais 
buvo išrinktas į mokyklų tary
bą. Teisėjui Degėsiui įteikta ra
šomoji deskos plunksna ir pini
ginė dovana. Dalyvavo daug

I
i

Įtaisė
Parapijos moteris vardu savo

mirusio vyro įtaisė naują auksi- j garbės svečių, tarp kurių ir mū- 
nį indą Šv. Komunijoms vertės sų parapijos kleb. kun. dr. P. 
$126.00. Oniškietis. Liutkus ir kun. J. Bucevičius.

LDS 65 kp. šiais metais labai 
vyksta. Susirinkimuose nariai 
gausiai dalyvauja. Daug gražių 
sumanymų praveda ir vykdo. 
Visa kuopa nusifotografavo, I 
Fotografija tilps parapijos isto-’ 
rijoje ir LDS ii- darbininko” 
jubiliejiniuose leidiniuose. Kuo
pa paskyrė parapijos leidiniui 
$5.00, o Vilniečiams aukavo 
$10.00. Dzūkelis.

PRISIMINIMAI

vynę nepriklausoma. Dievas ’ tikas, nuoširdžiai darbavosi, 
mūsų maldas priėmė. Džiaugia-' kad tik sudarytų stambesnę pa
mes, kad Vilnius, mūsų senovės' ramą vilniečiams.
sostinė, prijungtas prie Lietu- j Valgius sutaisė p.p. O. Sviati- 
vos. Šiandien Aušros Vartuose kienė, M. Zubaitienė, T. Kiku- 
lietuviai gali laisvai

, Ten ir Gedimino kalnas. O, kaip tarnavo:
■ buvo malonu skaityti 
ninke” i 
rašte, kad Lietuvos trispalvė vė
liava ant Gedimino kalno. No
rėjosi girdėti lietuviškas dainas 

I Vilniuje, bet turėjome pasiten
kinti žiniomis laikraščiuose.

Bet mūsų širdys pažeidė ir su
mažino linksmumą, tai sovietų 

[užmestas tinklas ant mūsų ne
priklausomos Lietuvos. Bet tu
rėkime viltį Dievuje. Prašyki
me Jo, kad mūsų tėvynėje žy
dėtų broliška meilė, ramybė ir 
šventa vienybė. M. B.

Whately, Mass.

I

melstis.1 tienė, I. Nakutienė. Prie stalų 
-------- : p-lės F. Zarembaitė, 

“Darbi- B. Kikutis, A. Milašytė ir A. 
dideliomis raidėmis ant- Krikščiūnas. Prie gėrimų — I.

'■ Lazauskas, A. Kikutis. Dalyviai 
' aukojo: I. Yeronis $4.00. Po $2. 
00 — I. Vižynis, A. Kikutis, K. 
Simuntis, A. ir V. Antanaitis 
$1.50. Po $1.00 — P. Bernotas, 
J. Vaičiūnas. D. Taparauskas, 
A. Mikšys, L. Šemežis, M. Kaz- 
„lauskas, J. Razumas, I. Maciule- 
vičia, I. Krikščiūnas, I. Lazaus
kas, A. Petkus, V. Kemešytė, 
M. Zarembienė, I. Gobis, I. Svia- 
tikas, I. Sabanskis, V. Benkuns- 
kienė, V. Peltak, N. Žukauskas, 
T. Vainilaitienė. Smulkesniais 
— $5.50. Viso $37.00. Draugi
jos aukojo: Lietuvių R. K. Visų 
Šv. parapija $20.00; J. V. klubas 
$9.00. Viso aukų 66.00. Pridėjus 
pelną pasiųsta per Konsulatą, 
New Yorke Vilniečiams šelpti 
0148.54. Valgiais aukavo šios: 
p.p. Sviatikienė, Zubaitienė, Ra- 
zumienė, Nakutienė, Zarembie
nė, Jakaitienė, Lazauskienė, Mi
lašienė, šemežienė, Žukauskie
nė, Kikutienė, Čaikauskienė, 
Lietuvių Kepėjų korp., Lawren- 
ce, Mass., duoną.

Komitetas dėkoja visiems ir 
visoms už aukas ir bendrai vi
siems dalyviams ir kuo nors pri- 
sidėjusiems prie šio vakaro, pa
sisekimo. Rengėjai.

MAHCHESTER, H. H.
Du metai atgal mes, Green- 

field, Mass. ir apylinkės koloni
jų lietuviai minėjome Lietuvos 
nepriklausomybės šventę . Kar
tu minėjome ir Saldžiausios 
Širdies V. Jėzaus draugijos 25 
metų gyvavimo jubiliejų. Tai 
buvo vakarienė. Turėjome ir 
kalbų. Pirmininkė B. Janulio- 
nienė tada pareiškė, kad Die
vas duotų Lietuvai atgauti Vil
nių. Taip jautė ir kiti patriotin- 
gieji lietuviai.

Mėnesiui praėjus Lenkija įtei
kė Lietuvai ultimatumą. Visa 
Amerikos anglų ir lietuvių 
spauda plačiai rašė ir įdėjo pa
veikslus iš Lietuvos. Tilpo ir 
prezidento Smetonos paveikslas 
Springfield Union laikraštyj. 
Lietuviai nusiminė, nes suprato 
lenkų suktus planus. Lietuvos 
vyriausybei nieko kito nebuvo, 
kaip priimti lenkų ultimatumą.

Lietuviai katalikai meldėsi, 
kad Dievas gelbėtų Lietuvą. At
sidavėme Dievo valiai.

Pereitais metais naujienos pa
sklido po visą pasaulį, kad 
Varšuva virto griuvėsiais, o Vil
nius grąžinamas Lietuvai. Lie
tuvai atgavus Vilnių, girdėjau 
vieną lenką kalbėtoją per radio 
kalbant. Jis pareiškė, kad “mū
sų mylimą Vilnių paėmė rusai 
ir atidavė Lietuvai”. Iš jo kal
bos buvo galima suprasti, kad 
lenkams labiau gaila Vilniaus, 
kaip Varšuvos.

Nors mes nesidžiaugėme len
kų nelaime, bet savo širdyje 
priminėme lenkams priežodį:— 
“Nekask kitam duobės, nes 
pats į ją įpulsi”. Mes meldėmės, 
kad Dievas išlaikytų mūsų tė-

Šios kolonijos lietuviai minėjo 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį. Ta proga D-tės D. L. K. 
Vytauto ir Jaunųjų Vyrų klu
bas vasario 10 d. surengė vaka
rienę tikslu padaryti kiek pelno 
ir suteikti paramą lietuviams 
vilniečiams. Parengimas pavyko 
ir davė gerą pelną, būtent, $82. 
54. Pradžioje vakarienės dr-tės 
ir klubo pirm. Walter Razumus 
(čia gimęs) angliškai pareiškė 
šio parengimo tikslą ir perstatė 
vedėju Juozapą Sviatiką. Vedė
jas pasakė trumpą kalbą apie 
Lietuvos nepriklausomybę ir lie
tuvių vilniečių reikalus - var
gus; paragino dalyvius prisidė
ti aukomis. Aukų parinkti pa
skyrė: Vaclą Zarembą ir Oną 
Sviatikienę. Sviatikų sūnelis Al
fonsas, 10 m., padeklamavo va
karui pritaikintas eiles. Mūsų 
šeimininkės, pavaišino visus da
lyvius skaniais užkandžiais.

Komitetas, ypač Juoazs Svia-'Kaina tik 25c.'

Šv. Jono Ev. BĮ. Pašai pine

Po Velykų Pirmasis

BALIUS-ŠOKIAI
Šeštadieni, Kovo - March 30,1940

Municipal Building Salėje, So. Boston, Mass.
%

AL STEVENS’ ORKESTRĄ
Visas pelnas skiriamas “Darbininko” Intertypos Fondui 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti

==

"Gyvojo Rožanaaus 
Paslaptys"

Ka tik gavome iš Lietu
vos Gvvoio Rožančiaus Pa
šančiu lapelius. Kiekviena 
ninkamai ir gražiai Ilius
truota — atvaizduota pa-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 5 V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. RaAt — Ona Ivaikienė.
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass. 

Fin. Rast. — Marijona Markoniut*.
4115 Washington St., Roalindale, 

Tel Parkway 0558-W 
rždininkė — Ona StaniuiiOtė.

105 West 6th St.. So. Boston. Mase 
rvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

1512 Columbia Rd.. So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona AukStikalnien*

111 H St.. So. Boston. Maus. 
Ira’jRija savo susirinkimus laiko kas 

antra utaminka mėnesio. 7:30 vai 
vakare. pobaSnytinėj svetainėj.

Zisais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų rMtuunkf.

«V. JONO ev. BL. PA4ALPINBS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk„ So. Eoston. Mass. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mana. 

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

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

Draugija taiko susirinkimus kas tre
čia nedėldienj kiekvieno mėnest<\ 
2 vai po pietų. Parapijos salėj. 492 
E 7tn St., So. Boston, Mass
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VIETINĖS ŽINIOS
PADĖKA ZINUTĖS

Žemiau pasirašęs nuoširdžiai 
dėkoju, šeimos, giminių ir savo 
vardu visiems už maldas, iš
reikštą užuojautą, šermenyse 
mano brolio a. a. Pocilo dalyva
vimą ir už visą gerą šiuo liūd
nu momentu jam padarytą, o y- 
patingai sekantiems:

Vietos klebonui kun. J. švagž- 
džiui, kun. J. Petrauskui, kun. 
F. Norbutui, kun. P. Juškaičiui, 
kun. A. Baltrušiūnui, kun. K. 
Urbonavičiui, kun. K. Jenkui, 
kun. P. Strakauskui. jo mamy
tei. Seselėms Kazimicrietčms, iš 
Worcesterio. Segelėms Jėzaus 
Nukryžiuoto, iš Cambridge, po
niai Kiburienei, poniai Vasylie-į 
nei. panelei M. Grybaitei, mu- i 
zikams — ponams R. Juškai ir 
Vaičaičiui, ir L. Vyčių N. A. 
apskr. pirmininkui Pr. Razva- 
dauskui.

Dar syxį dėkuodamas visiems 
už suteiktas gėrybes ir prašy
damas. kaip kada, sukalbėti po
terėlį Povilo vėlei palengvinti.

Kun. P. A. Virmauskis.

Kovo 1 <L 7:30 vai. vak., šv. 
Petro par. bažnyčioje, prasidės 
jaunimo metinės rekolekcijos. 
Jos baigsis kovo 3 1, 9:30 vai. 
ryte, su šv. mišiomis, pamokslu 
ir Popiežiaus palaiminimu.

I

Vas. 22 d.. 9:30 vai. ryte, baž
nytinėmis apeigomis prasidėjo 
Katalikų Seimelis. Šv. mišių au
ką atnašavo D. G. Prelatas J. 
Maciejauskas. Asistoje dalyva
vo deakonas Abračinskas, kun. 
A. Baltrušiūnas ir klierikas Zu- 
romskis. Kun. Andruška, MIC., 
pasakė pamokslą. Vadovybėje 
muziko R. Juškos, mažasis cho
ras giedojo giesmes. Po iškil
mingų ir gražių pamaldų prasi
dėjo Seimelio sesijos.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Laikrodininkas

u

J. Maskevičius, 
Strazdauskas, A.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTE

P. Gudaitienė, O. 
Mačiulaitienė, A.

O. Dubinskienė, 
J. Paulonis, J.

Iš LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMO

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROAOWAY, 
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 26*0

Ofiso valandos nuo 9 iki 12. m 
1:38 Ud « ir nuo 6:38 iki 9 v, ▼
Seredorrrls nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Bubėtomis nuo 9 ttd B. vaL vakare 
Nedėliomia nuo 9 iki 12 vaL dieną

(pagal sutartį)

Antradienį, vasario 20, š. m., 
“Darbininko” salėje, So. Bosto
ne įvyko LDS 1-mos kuopos mė
nesinis susirinkimas. Susirinki
me dalyvavo nedaug, bet pajė- 
gingų narių. Tarp kitų bėgančių 
reikalų nutarta intensyviai ren
gtis prie kuopos ir L Dukterų 
draugijos bendrųjų šokių, kurie 
įvyk* balandžio 27 d., Municipal 
salėje. Taipgi išrinkta į N. A. 
Katalikų Seimelį atstovai: Juo
zas Jeskevičius, Vincas Savic
kas ir Kazys Niauronis. -

LANKĖSI

Rap.

J

Išalkęs, bet linksmas vaikutis, suomis, pamatęs, 
maisto, kuris skiriamas jo pasisotinimui. Čia pa
rodo, maitinant suomių vaikus, kurių Švedijoj 
yra labai daug nuvežtų, kur jie galėtų. saugiai 
pasilikti lig jų tėvynėje nustos baubę kanuolės 
ir perstos skraidę geležiniai paukščiai, kurie svai 
do mirties ašaras.

MISIJOS
Per visą šią savaitę vasario 

18 — 25, D. G. Prelatas J. Ma
cijauskas skelbia moterims - 
merginoms misijas. Moterėlės

Tel. TROvvbridge *330.

JdnRepshl$,M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
27* HARVARD STREET.

Kampas Inman arti Centrai Sq^ 
Cambridge, Mass.

Ofiao Valandos: 2 — 4 ir * — R

Trečiadtanį, vas. 21 d. “Darbi
ninke” lankėsi LDS 7-tos kuo
pos pirmininkas ir nuoširdus 
“Darbininko” prietelius ir rė
mėjas VI. Kimša iš Worcester, 
Mass. Atsilankymo proga ap
žiūrėjo “Darbininko” spaustuvę 
ir nesenai įrengtą salę. Jis 
džiaugėsi gražiai įrengta spaus
tuve ir puikia sale. P-nas VI. 
Rimša paaukojo naujos Interty- 
pos fondui $5.00. Nuoširdžiai 
dėkojame už suteiktą auką.

25 centai. Naudokimės panašio
mis, o ypač šia paskaita. Pažiū
rėkime kokių minčių ir kokį gy
venimą vedė Šv. Teresėlė. Lai 
nelieka nė vienas namuose tą 
vakarą, o visi atsilanko išklau
syti ir pamatyti gražios paskai
tos paveiksluose. J.

GARNYS! GARNYS!

Ketvirtadienį, vasario 22, 12: 
30 vai. dieną, pp. Juozas Kaspa
ras (graborius) ir jo žmonelė, 
susilaukė gražaus sūnelio. Moti
na ir sūnus Dr. Dusevičiaus 
priežiūroje, Šv. Margaretos li
goninėj, sveiksta. Valio, Juozai!

Tel. Kirkland 7119

hNihe Uoickas, MD<
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
” Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutartį.

ILIUSTRUOTA 
PASKAITA

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

m., 
pa- 
W.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasatams
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Sekmadienį, Kovo 3 d., š. 
7 vai. vakare, Šv. Petro liet, 
rapijo* bažnytinėje salėje, 
5th St., So. Bostone, bus patiek
ta muštruota Paskaita. Šios pa
skaitos patiekimu rūpinasi Mal
dos Apaštalystės draugija. Pa
skaitą skaitys Kun. Kazimieras 
Jankus, ir ją aiškindamas paro
dys Šv. Teresėlės gyvenimą pa
veikslais. Paveikslai labai gra
žūs ir keliautieji širdį prie gro
žio ir kilnesnių idealų. Tokią pa
skaitą išklausyti ir jos svar
biausias vietas pamatyti pa
veiksluose nevisuomet galima, 
nes tai retenybė. Nė vienas ne
sigailės nuėjęs į paskaitą ir gra
žiai pralaidęs laiką. Įžanga tik

REIKALINGA mergina prie na
mų ruošos. Turės kambarį, vir
ti nereikia. Arti bažnyčios ir 
Quincy centre. Alga $10. į sa
vaitę. Pašaukite Pres. 2623, 43 
Hancock Court, off School St,, 
Quincy Sąuare. (27-1)

Telef. Arlington 5537-J

Laisniuotas Kon traktorius
Statau naujus 
ir taisau se
nus namus.

Darbas pilnai 
garantuotas.

J. J. Kirsis
32 Hawthorne Avė.,

ARLINGTON, MASS.

ADVOKATAI

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS
OFISAI:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP *154

101 Baxter St- So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 4673 1

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė., Brighton 

________Tel. STA 8659
K i~ ' i~ IT T ■ ■ iii

Re*. Šou 3729 Šou 4*18
I ***-------*__ ** **-----uTnusiMR rumnure co.

MOVERS— 
Insured and 

tsonaea 

Local A Long 
Distanco
Moving

326 ■ 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Prisiekęs Advokatas 
liiATac R fiailhic 
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E BL (Kampas Broadway) 
Bouth Boston, Mm*.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

Telephone
80. BOSTON

105*

Į Tel. 3826 Namų Tel. 5307

14 Hope St, 
Greenfield, Mass.

LucyH. Yakim
LIETUVI! ADVOKAT® 
(JEKIMAUČUTC)

John J. Griįilus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
59* East Broadway,

80. BOSTON. MASS.

8OU 17*1 Reem 3
Residence:

52 G St. Tel. ŠOU 4877
1* Themae Pk., 8ou 1043

BayVtaMotorServke
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobiliu*. Taisymo Ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočlūna* ir Peter Trečioką- 
Savininkai.

Sekmadienį, vasario 18 d. įvy
to Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas 11 vai. ryte iškilmni- 
;os mišios atnašautos, kad pa
dėkojus Dievui už tas malones, 
turios buvo suteiktos mūsų tė
vynei Lietuvai per 22 metų, ir 
kad pasiprašius to paties Dievo 
palaimos mūsų kraštui. Pulk. 
Jonas Budrys, Lietuvos Konsu
las New Yorke dalyvavo mišio
se. Pamokslą pasakė kun. dr. L. 
Mendelis.

VAKARINE IŠKILMIŲ DALIS

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

gausiai misijas lanko. Misijos 
baigsis sekmadienį, vasario 25, 
3 vai. po pietų. Moterėlės gra
žiai pradėjusios, ištvermingai 
lankiusios misijose, visos ateiki
te užbaigoje apvainikuoti savo 
gražų darbą.

Vyrams Misįjos prasidės va
sario 25, 7:30 vai. vakare. Cam- 
brfdge, vyrai visuomet moteris 
viršydavo. Na-gi šįmet ar irgi 
viršys lankyme misijose. Vyrai 
valio į misijas, kurios tęsis nuo 
vasario 25 iki kovo 3. Vietinis.

Nors lijo visą dieną, tačiau 7 
vai. vak.. erdvinga šv. Alfonso 
parapijos svetainė buvo pri
kimšta svečiais. Visi susirinko, 
kad pasidžiaugti mūsų Tautos 
laimėjimais, išgirsti bažnytinį 
chorą, paklausyti p. Budrio kal
bos ir pasidžiaugti gražiai Sesu
čių Kazimieriečių išlavintais 
mokyklos vaikučiais . Didysis 
Choras sudainavo kelias rinkti
nes dainas. Choras savo prog
ramos dalį pradėjo Amerikos 
Himnu ir užbaigė Lietuvos Him
nu.

RADIO PROGRAMOS 
ATBALSIAI

Daugeli* asmeniškai sveikino 
Cambridge Radio grupę ir so- 
listus-es išpildžiusius puikiai 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimo programą. Tikrai, sako, 
buvo ko pasiklausyti. Kun. F. E. 
Yonkus, O. P., misijonierius iš 
Worcester rašydamas kun. P. 
Juškaičiui laišką sako: “Visų 
pirma sveikinu Jus visus su 
Lietuvos nepriklausomybės 
švente. Klausiausi radio prog
ramos, ir jūsų choro ir daininin
kų. Taipogi p-lės Margarietos 
Grybaitės, kuri taip gražiai pa
dainavo: “Kur bakūžė etc”. 
kad Žavėjaus jos gražiu balsu. 
Valio. Cambridge, gražią prog
ramą išpildėte”.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS
Jo Eksclencija Vyskupas T. 

Matulionį* rašo kun. P. J u skai
čiui laišką, sveikindamas su 
šventėmis. Tarp kitko rašo: — 
“Apie save tiek tik galiu pra
nešti, kad Geras Dievas iki šio 
laiko gyvą ir sveiką. Daug sun
kumų turiu su Amžinosios Ado
racijos įrengimu, ypač paskuti
niais laikais sąryšyj su gyvena
muoju momentu. Bet ačiū Die
vui darbai eina prie galo. Per
gyvenau liūdnų valandų, bet 
Dievo Apvaizda, užtariant Ge
rajai Motinėlei, nudžiugina Lie
tuvą — atgavome mūsų brangų 
Vilnių ir nors dalį pavergtųjų 
Brolių. Lauksiu ir tolesnių Die
vo ypatingos mūsų tautai glo
bos reiškinių”.

a---------------------------------------------
NAUJA VAISTU KNYGA

Sveikata Ligoniams
Gydymas visokiu ligų Saknimii, 

Augmenimis, žievėmis, žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuvttkai. angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau it Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85 centai). 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (■)
' PAUL MIKALAUSKAS

248 W. Fourth St.. So. Boston. Man.

KONSULO BUDRIO KALBA

$5.00; Petras Valckys — $5.00. 
Po $1.00 — Ponas J. Budrys, 

P. Razauskas.
J. Bubnis, V.
Strazdauskas, G. Valeikienė, J. 
Budelis. J r., E. Mendelienė, M. 
Jucienė, Mrs. Davis. O. Danie
lienė, E. Sadauskienė, A. Matu- 
kaitis. K. Bagdonienė, M. Kare- 
laitienė, J. Pilipauckas, M. Lie- 
tuvnikienė, J. Makarauskas, P. 
Kazlauskienė, 
Gručkienė, U. 
Miliauskienė.
R. Samoliutė,
Karalius, K. Pugevičius, J. Mu
rauskienė, O. Leikienė, M. Klei- 
tonienė, O. Nageliūtė, J. Mašin- 
skienė, A. Maskevičienė, A. 
Kaubrienė, U. Medišauskienė, P. 
Leikus, V. Pečiulis, M. Franka, 
Z. Mandravickienė, A. Obecū- 
nas, J. Mockevičius, A. Zolenas, 
M. Zvinglis, A. Sutt, P. Cesna, 
V. Velzis, E. Benešiūnienė, D. 
Pečiulis, A. Butkienė, M. Bruz- 
giūtė, K. Tamašauskienė, V. Ce- 
plinskienė, A. Lopeta, O. Riškie
nė, Mrs. Remeikis, Mrs. Ado
maitis, Mr. Šimkevičius, S. Jur- 
gelonienė, Mrs. Kvedera, A. 
Šanta.

OueenAnnLaundry.liK.
7—9 Ellery SI.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai Itplauti, 

paveskite šį darbą mums.

rCreTr. rKYdCI 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengijas.
Sode vali, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
8—6—9—12 mėnesių itsimokt jimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas —• Kainos Žemos

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

Apakaitllavimal ir patarimai dykai
MOKYKLOS VAIKUČIAI

Svečias tt New Y orio kalbėjo 
40 minučių. Jo kalba buvo ug
ningas raginimas visų Ameri
koje gyvenančių lietuvių prie 
vieningo darbo mūsų brangio
sios Tautos labui. Paaiškino p. 
Budrys, kodėl Lietuva paleido 
Klaipėdos kraštą ir kokia dabar 
yra padėtis sugrąžintam Vil
niaus krašte. Savo kalboje p. 
Konsulas pabrėžė, kad Lietu
va savo rūpestingu ir brolišku 
globojimu pabėgėlių iš karo su
naikintų žemių yra užsitarna
vusi pasaulio padėką, nors nė iš 
kur negauna pašalpos ir finansi
nės paramos tuos karo nuken
tėjusius pavalgydinti ir ap
rengti. Jei pasaulinis karas ne
pakeis Lietuvos dabartinės pa
dėties, tai į kelius metus Vilni
jos kraštas pasieks tą patį auk
štą pažangos laipsnį, kaip kad 
kitos Lietuvos dalis yra pasie
kusios. P. Budrio kalba buvo 
nuoširdi, teikianti daug rimtų 
minčių susirinkusiems sve
čiams. Jis davė visiems supras
ti, kad nuo senesniosios kartos 
priklauso sucementavimas tų 
ryšių, kurias Lietuvybės gyve
nimas bus pailgintas čia Ameri
koje. Gausus rankų plojimas pa
reiškė susirinkusiųjų užgirimą 
p. Konsulo kalbos.

AUKOS VILNIAUS 
NUVARGUSIEMS

Kun. dr. Mendelis po p. Bud
rio kalbos priminė visiems tin
kamumą šias 22 metų sukaktu
ves paminėti šiokia tokia auka 
atgauto Vilniaus krašto žmo
nėms. Buvo padaryta rinkliava 
ir surinkta $150.00. Pinigai tą 
pat. vakarą buvo įteikti p. Bud
riui, kad būtų persiųsti centra- 
liniam Vilniaus nukentėjusius 
šelpti komitetui. Kun. dr-as 
Mendelis pranešė, kad aukoto
jų pavardės bus pagarsytos lai
kraščiuose.

Kaip paprastai mokyklos vai
kučiai visus sužavėjo savo pro
gramos dalimi. Visų pirma Ma
žyčiai visus prijuokino su savo 
“Mes važiuojame į Lietuvą”. Se
kė 3-čio ir 4-to skyriaus moki
niai su “Lietuvos Jaunuomenė”. 
Sviedinėlių Šokis buvo atliktas 
tų pačių skyrių mergaičių. Mo
kyklos choras sudainavo “Biru
tė, Kur Nemunas ir Dauguva, 
ir Kareivio Daina”. Aukštesni 
skyriai išpildė “Kalvelis, Suk
čius — Kareiviai ir labai jaudi
nantį veikalą “Senelis Vilnius”. 
Pastarame veikale Arnaldas Pe
čiulis meningai atliko senelio 
Vilniaus rolę; šimkevičiutė gra
žiai paskambino kanklėmis, o 
Jonas Maskevičius visus nuste
bino ir sužavėjo savo aiškia gra
žia kalba apie Vincą Kudirką 
mūsų Tautos himno autorių. Va
karo iškilmės užsibaigė didžiai 
gerb. Klebono kun. J. Lietuvni- 
ko kalba, kurioje jis dėkojo Ge
rardui Kaprišiūnui ir bažnyti
niam chorui, Sesutėms Kazimie- 
rietėms ir mokyklos vaikučiams 
už jų prisidėjimą prie žiu su
kaktuvių minėjimo ir ragino vi
sus prie tos vienybės, Apie ku
rią taip iškalbingai kalbėjo p. 
Konsulas iš N. Yorko. Nors mi
nėjimas buvo kuklus, tačiau 
visgi įtarpino dar vieną atmin
tiną lapą į mūsų kolonijos gy
venimo istoriją.

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

Kun. Juozas Lietuvnikas $5.00; 
kun. Liudvikas J. Mendelis — 
$5.00' kun. Antanas J. Dubins- 
kas — $5.00; Vladas F. Stuikas 
— $5.00; Steponas Dulskys —

Lietinis Plumberfc
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Atliekame įvairius plumberio dar
bus — įdedu Oil burnerius, gasą ir 

L1. Už atliktus darbus duodu 
3 metus laiko išsimokėti.

322 Dorchester St,
SO. BOSTON, MASS. 
Namų tel. ŠOU 034*

Profesionalai, biznieriai, pramonin- 
tai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoju paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūius
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Oorohester Avė. 
TeL COLumbia 2637.

JosephW.Casper 
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. 8OU Boston 3860.

Juozas Kasinsta
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną Ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dčl visokių reikalŲ.

! 
i
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ZALETSKAS
Fu nėr ai H ome

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
T*L ŠOU Boston 0*15 
Tel. ŠOU Boston 2*09

P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nuliūdimo Valandoje patarnaujamo dieną Ir naktj. 
Patarnavimas mandagu* ir nebrangu*.

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

.16—18 Intervale St. Montello, Mass.
Tel. Brockton 4110
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Rytinių Valstybių Žinios
WA1ERBURY, CONN
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS
Vasario 16 d. 22 metų Lietu

vos Nepriklausomybės minėji
mą suruošė Federacijos 22 sky
rius. Minėjimas prasidėjo 8 vai. 
vakare Šv. Juozapo parapijos 
mokyklos salėje. Įžanginę kal
bą pasakė kun. E. Gradeckis ir 
pavedė vesti visą programą 
kompozitoriui A. Aleksiui. Me
ninę minėjimo dalį išpildė Šv. 
Juozapo parapijos vyčių choras, 
kuris, vadovaujant kompozito
riui A. Aleksiui, padainavo ke
letą gražių dainų, o panelės A. 
Grėbliūnaitė ir D. Markytė pa
dainavo solo. Panelė Markytė 
yra jaunutė (apie 12 metų mer
gaitė), bet gražiai dainuoja ir 
griežia vargonais. Po solo su
giedotas Lietuvos himnas, po 
kurio šv. Vardo skudučių benas 
pagrojo keletą muzikos kūrinių.

Kalbas pasakė kun. Lunskis 
iš Hartford ir P. Kupraitis iš 
Bostono. Kun. Lunskis apibudi
no Nepriklausomybės reikšmę 
ir Lietuvos kultūrinę pažangą, 
o P. Kupraitis Lietuvos politinę 
padėtį ir Vilniaus bei vilniečių 
būvį. Pertraukos metu padary-

ta rinkliava Vilniaus reikalams 
ir surinkta $29.10. Po $1.— au
kavo: kun. E. Gradeckis, kun. 
Gauronskis, kun. Čebatorius, 
komp. A. Aleksis, K. Pranulis, 
E. Kevinienė, J. Brogis, A. Pet
rauskaitė, ponia Stankienė, U. 
Liutkevičienė, M. Karinauskie- 
nė, T. Brogienė, M. Staknienė, 
O. Žemaitienė, O. Bardzevičie- 
nė, M. Benesevičius, p. Liubinas, 
M. Bagužas, J. Girdzijauskas ir! 
p. Jokaubauskas. Kiti aukotojo 
po mažiau. Visiems aukotojams 
Federacijos skyrius nuoširdžiai 
dėkoja.

Minėjimas buvo labai gražus, 
tačiau publikos dėl blogo oro ir 
naktinių darbų buvo neper- 
daugiausia. Be to sutrukdė klū- 
biečiai, tačiau jeigu galėjo atsi
lankyti klubo pirmininkas T. 
Matas, kaip negalėjo dalyvauti 
kiti nariai.

Bažnyčioje už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės buvo atnašau
tos net trejos šv. mišios. Dieve 
padėk Lietuvai gyvuoti ilgus 
metus!

»
Į

Kaip dvasios trys suomių armijos žvalgybininkai šliaužia sniegu į priešo pusę patirti, kaip arti 
esą bolševikų eilės. Šis momentas vykstąs Salia provincijoj, kur bolševikai buvo pritrūkę mais
to. Vėliaus rusai - bolševikai pristatė savo kariuomenės dalims maisto orlaiviais.

Bus rodomi paveikslai iš Flo- mėje. 
ridos. Federacijos 22 skyrius taip 
pakvietė p. Dubauskus parodyti 
paveikslus, kuriuos jie nufilma
vo savo kelionėje Floridoje. Po
nai Dubauskai yra gerai wa- 
terburiečiams pažįstami, kaip 
nuoširdūs organizacijų veikėjai, 
geri parapijos rėmėjai ir labai

MINĖJIMAS PER RADIO

Uždyką! Vilson Electric Show 

Stuart & Tremont Sts. Vakarais

galima surinkti kiek aukų dėl 
Vilniaus biednuomenės. Būtų 
gerai pakviesti Bridgeporto žy
dus, kurie yra čionai iš Lietu
vos ir Vilnijos, ir jie prisidės 
prie šio svarbaus šelpimo darbo. 
Lietuvos Žydų Federacija Ame
rikoje jau šelpia Lietuvos žy
dus. Pamėginkime.

Jis savo gražia vaidyba lauš įspūdžio. Ypač malonu bu- jaunimas. Kun. Kleb. J. Židana- 
sugeba užhipnotizuoti vo matyti tiek daug gražaus vičius pagarsina bažnyčioje ir 

klausytoją — žiūrovą, jog ne-' jaunimo vaidintojų ir žiūrovų ragina visus skaitlingai daly- 
noromis esi priverstas kartu su tarpe. Tai parodo, kad mūsų vauti. Į vakarą prisirenka pil- 
juo pergyventi jo vaidinamą ro- j “suamerikonėjęs” jaunimas nė- nutėlė salė žmonių. Jų tarpe į 
lę ir kartu su juo juoktis ir ra jau toks abejingas lietuviš- kun. J. Orvidas, kun. J. Raštu- 
verkti. įkiem dalykam. Tik reikia, kad tis, kun. B. Liubauskas, ir kun.

“] 
tistas J. Olšauskas vaidino svar- j kaip p. J. Olšauskas, kurie tu-;

t

l“’

Prie bažnyčios nuversta keli 
blokai senų namų, ir Bridgepor
to Housing Authority Commit- 

į tee gavo iš Washington 3 mili-
i jonus dol. dėl naujų namų.
South End, prie bažnyčios, bus 
pastatyta namai, kur tilps virš 

Į 5 šimtai šeimų. Į šį komitetą į- 
eina ir lietuvis mokytojas Bal
trušaitis, kuris daug darbuojasi, 
kad South End planas būtų į- 
vykdytas. Kaip namai bus pas
tatyta, tai bus tikrai pagražini
mas lietuvių kolonijos Bridge- 
porte.

I

I

Į-

Liepsnojančiose širdyse” ar- į atsirastų daugiau tokių artistų, Dr. A. Bružas, 

nuoširdūs bei vaišingi žmonės, j įr sudėtingą “Vėtros” rolę. I retų kantrybės ir noro su jauni- žus pelnas Šv. 
Savo kelionių nufilmuotus pa- Kaipo s;0 neršonažo kūrėias iis'mu dirbti ir paruošti tokių gra- Mergaičių Akadi

Jau planuojamas fondas dėl 
naujų vargonų. Šis darbas yra 
visos parapijos, kaip senų, taip 
ir jaunimo. Visi tuojaus po Ve
lykų griebsis už darbo, kad bū
tų galima viskas atlikti iki ge
gužės pabaigos.

Ir paseka viso to — tai gra- 
Pranciškaus 

Kaipo šio personažo kūrėjas jis'mu dirbti ir paruošti tokių gra- Mergaičių Akademijos staty- 
pasirodė pirmos rūšies artistas, žiu ir patriotiškų spektaklių, bai. 
sugebąs iki smulkmenų per
duoti vaizduojamąjį tipą. i

Kaipo režisierius jis irgi pasi-i .... ... . . .-., r , išauskui ir jo vaidintojų grupei;
rodo nepamainomas. Jam ne- . x . v T , ’_ uz toki gražų parengimą. Lauk-
i...... . , sime jų daugiau.

Korespondente. | W ™ j Suia^la žiSrOTe-.
II

veikslus jie jau daug kartų ro
dė privačiai pavieniams asme- 
noms.

kaip “Liepsnojančios Širdys” ir; Lai Aukščiausiasis Jums kuo 
pamatysit kaip greitai visi su- apščiausiai atlygina už visą Jū- 
lietuvės. Tad, Valio! art. J. OI- sų triūsą ir vargą.

Jums maldoje dėkingos, 
Seserys Praneiškietės

Svetainę jau pradėjo tvarkyti 
p. Klimaitis ir p. Strutinskas, 
kaip užbaigs darbą bus galima 
svetaine pasigerėti. Svetainė di
delė, gali tilpti tūkstantis žmo
nių.

Lietuvos 22 metų Nepriklau
somybės paminėjimas buvo at
liktas ir per radio 18 d. vasario. 
Šis paminėjimas buvo paruoštas 
labai gražiai kompozitoriaus A. 
Aleksio. Jis susidėjo tik meni
nės dalies: choro dainų, duetų, 
kvartetų ir solo. Lietuviška 
daina maloniai skambėjo visą 
pusvalandį iš vietinės WBRY 
radio stoties. Klausytojai šia 
radio programa buvo labai pa
tenkinti, nes joje aidėjo lietu
viškos dainos garsai, kurie nu
teikė lietuvišką sielą Tėvynės 
meilės svajonėms. Trumpą kal
belę, pritaikintą momentui, pa
sakė P. Kupraitis, po kurios ir 
vėl pasklido lietuviškos dainos 
garsai.

Bendrai Waterburiečiai cho
ristai, Vyčiai, Studentai, Profe
sionalai, Federacijos nariai ir 
visi kiti, vadovaujant jų ener
gingiems ir sumaniems vadams 
22 metų Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą šventė labai 
gražiai.

Darbai eina gerai, tačiau jau
kaikurie fabrikai yra atleidę po
kylis darbininkus. Įtrūksta meil& savo menui’ nė„ . I.....

Vasario 27 d. j Waterburį at
vyksta prof. K. Pakštas ir čia 
tą dieną vakare įvyks jo įdomi 
paskaita, į kurią nepraleiskit 
progos neatsilankę.

i!

i!d b

Vasario 25 d. įvyks parapijos 
vakarienė - bankietas perstaty
tos klebonijos naudai. Visi pa
rapijiečiai prašomi skaitlingiau
siai dalyvauti.

DABAR
$115
PAINT6

Neatsižvelgia Į Kainą

Nėra Geresnes

Butelyje

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

60 Ellsworth St. 
VVorcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Degtinės 
Bile Kuriam

ART. J. OLŠAUSKAS

■ darbas paimti neapdirbtus iri 
i vaidybos mene neprityrusius 
'asmenis ir juos taip kruopščiai Padėka Amsterdamiečiams! 
I paruošti ir išgauti iš jų sielų 
(paslėptas galimybes jų rolei.
Labai gražiai ir skoningai atliko 
“Reginos” rolę p-lė S. Kisiely- 
tė, kuriai publika nesigailėjo 
aplodismentų. Taip pat gerai 
atliko “Elenos” rolę — p-lė 

iRailiūtė; “Banado” — B. Pili- 
ponis, ir tėvo rolę — A. Mara- 
zas. Kiti vykusiai atlikę savo ro
les: Š. Šia veikia, S. Karutytė, 
B. Valilionytė, B. Žilinskas, P. 
Šlaveikis, ■ J. Bansevičius, E. 
Strikolis, ir M. Kerbelis.

Visas vakaras praėjo kuopui- 
kiausioj nuotaikoj ir dalyviai 
išsinešė iš salės teigiamo ir gi-

BRIDGEPORT, CONN.
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS MINĖJIMAS
Šios kolonijos lietuviai katali-

Nuoširdžiai esame dėkingos kai iškilmingai minėjo Lietu- 
Amsterdamiečiams už tokį gra-i vos'Nepriklausomybės šventę, 
žų susirūpinimą mūsų reikalais, i 16 vasario, su bažnytinėmis pa
statyti naują mergaičių akade-• maldomis. Kleb. kun. J. Kazlau- 
miją yra mums būtinas reika-Įskas atlaikė iškilmingas šv. mi
las, bet be geraširdžių aukotojų I šias dėl Lietuvos Nepriklauso- 
tas darbas būtų neįmanomas mybės kovotojus ir žuvusius 
šiuose sunkiuose laikuose. Kaip karo laike. Žmonių bažnyčioje 
malonu matyti Amsterdamie- buvo daug, bet galėjo būti daug 
čius remiant šį gražų tikslą ben-' daugiau, nes sekmadienį per vi- 
dromis jėgomis. Štai vasario 4 sas mišias buvo garsinta, kad 
d. Šv. Kazimiero parapijos so-; vasario 16, įvyks šventos mi

šios.
Pageidaujama, kad katalikai

dalietės surengė vaidinimą ir 
pakvietė art. J. Olšauską jį re
žisuoti. Jame dalyvauja rinkti- sudarytų Federacijos skyrių iš 
nis Amsterdamo lietuviškas. katalikiškų draugijų, kad būtų

Šv. Jurgio parapijos sudary
tas komitetas, rengimui Jubilie
jinės vakarienės, balandžio 14, 
parapijos salėje. Tikietus jau 
platina. Toliaus bus pranešta 
komiteto sąstatas. Vakarienė 
labai svarbi. Visi įsigykite ti
kietus iš anksto. O.

MASPETH, LL.N.Y
KLEBONAS NAMIE

Maspethiečiai džiaugiasi, kad 
jau sulaukė iš ligoninės savo 
mylimą kleboną kun. J. Balkū- 
ną. Nors jis vaikščioja dar su 
krukiu, bet jau žada šį sekma
dienį ir į bažnyčią eiti mišių lai
kyt. Kun. P. Lekešis irgi jau su
stiprėjo.

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję j 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.

Artisto p. J. Olšausko Režisuo
jamas Spektaklis “Liepsnojan
čios Širdys” labai pasekmingas.

Sekmadienį, 1940 m. vasario 
mėn. 4 d. didžiulė Šv. Marijos 
salė prisirinko pilnutėlė žmonių 
pamatyti pirmą kartą Ameriko
je vaidinamą Petro Vaičiūno 5 
veiksmų dramą iš Lietuvių ko
vos dėl nepriklausomybės laikų 
1918 — 19 metais. Rengėjos šio 
nepaprasto ir gražaus vaidini
mo, tai Šv. Kazimiero parapijos 
sodalietės, kurios ruošė šį vaka
rą paremti Seselių Pranciškie- 
čių naujai statomą mergaičių 
akademiją Pittsburge. Publika 
labai rimta ir nuo pradžios iki 

. . .i! i galo labai sudomintai reagavo j 
į! į visą vaidybą. Matėsi taip pat ir 
! ■ į keletą dvasiškių — kun. J. Žida- 

i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
j!
j! Y. Jų ir kitų tolimų svečių atsi

lankymas pridavė geros nuotai
kos vaidintojams ir visai publi- 

į kai.
j Šį spektaklį režisavo ir pats 
j1 j vaidino svarbiausią rolę artis- 

Į tas J. Olšauskas, kuris mūsų A- 
mreikos visuomenėje yra gerai 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

navičius, Šv. Juozapo parapijos 
klebonas ir jo vikaras, kun. J. 
Raštutis, kun. A. Orvidas, iš 
Schenectady, N. Y., kun. B. Liu- 
bauskas iš Utica, N. Y. ir kun. 
Dr. A. Bružas iš Altamont, N.

žinomas, kaipo vienas iš artistų 
Dzimdzi-Drimdzi grupėje. Apie 
p. J. Olšausko gabumus kaipo 
artisto netenka daug kalbėti, 
nes visi, kurie jį yra matę sce
noje Dzimdzi - Drimdzi spek
takliuose gali pasakyti, kad jis 
yra artistas tikro žodžio pras-

Darbininkų Radio 5 Metų Sukakties

r

Mflenė, -

Municipal Building Salėje,
EAST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

Sekmadienį Baland.-April 21,1940
PRADŽIA 7 V AL. VAKARE. ĮŽANGA 40c.

Dalyvaus Įžymios Dainos Ir Meno Pajėgos
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti.

Tikietus prašome
Marijona KHmoniutė, 
Vincas Valatka,
M. MrCraUSKKM,
d.;; _

įsigyti iš anksto. Tikietus platina sekantieji 
EI. Rusienė, 
J Smitais Cambridae
EKIm laruSUITe,
J. Baltušis, 
□T. ungana VICIIIS,

*

J. Puodelienė, 
V. Tamulaitfc,
A. Majauskritė, 
A. Šiaulienė,
F. Trieilis,

0. i Vaškiene, 
t.Mar


