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Naujoji Raidžiu Rinkimui 
Mašina ■— ——

EINA NUO 1915 METŲ

Pereitą savaitę atvežė ir 
jau pastatė “Darbininko” 
spaustuvėje naują raidžių 
rinkimui (Intertype) ma
šiną. Pirmadienį, kovo 8 Į 
d. dalį darbo jau atlikome 
nauja mašina. Gerb. Skai
tytojai gal būti ir nepa
stebės skirtumo, nes teks
tines raides vartojame se
nas ; naujosios dar ne visos i 
prisiųstos. Tik kažkurioms ■ 
antraštėms pavartojome i 
naujas raides. Kitame iiu-|

■ meryje, Gerb. Skaitytojai i 
galės daugiau permainų i 
pamatyti, bet ir tai dalis 
raštų bus sustatyti seno
mis raidėmis, tik nauja ma
šina. Senoji mašina su
griauta ir jau apkalta iš
vežti.

Naujoji mašina veikia 
gerai. Bet permainant šiek 
tiek susitrukdė darbas.' 
Mūsų didžiausiu rūpeščiu 
buvo. kad nenutraukti į 
“Darbininko” išleidimą. Į 
Čia parodė didelį nuoširdu
mą darbe Intertype opera-! 
torius, p. Jonas Kumpa. Jis į 
ne tik statė raštus senąją _ 
mašina, kiek buvo galinau 
bet ir pagelbėjo mašinistui 
sustatyti naująją. Pavar-Į— Teisme iškelta, kad kai- r- * 1 1_ —------- '—   1~ '
p. Stasys Griganavičius.

Šią savaitę tikimės įeiti į j parašytas 

raštininkų darbą pagerin- j tinamiej’i" 
tomis priemonėmis ir įran-' - - •
kiais.

Prašome Gerb. “Darbi
ninko” Skaitytojų, Platin
tojų ir Rėmėjų dar nuošir
džiau padėti išplatinti laik
raštį “Darbininką”, sukel
ti naujos Intertype maši
nos fondą, išauginti orga
nizaciją. Tą galime pada
ryti tik vieningai dirbda
mi.

DARBININKAS
•>

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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rat. Lietuvių dailininko A. Varno Lietuvos žiemos

PLEČIAMAS ORINIS SU
SISIEKIMAS LIETUVOJ

TRAUKINIO NELAIMĖ
JE ŽUVO 14

NERAMUMAI 
AUSTRIJOJE

Į .. Vienna, Austrija, kovo 8 
d. — Kada Guido Zernatto,' 

. Tėvynės fronto sekreto
rius kalbėjo per radio apie 
įtemptą situaciją ir apie 
reikalingumą vienybės su 
Vokietija, tai miesto gat
vėse susirinkusios minios 
triukšmavo ir šūkavo vieni 
prieš nacius, kiti už. Minia 
taip buvo įsikarščiavus, 
kad policija turėjo panau
doti jėgą, ją išsklaidyti ir 
keletą vadų areštavo.

Austrijoje nepasitenkini
mas didėja. Pramatoma re
voliucija, o su ja greičiau
siai įvyks tos šalies nepri
klausomybės palaidojimas.

Slaptas Rašalas Išdavęs Sovietų Sąmokslininkus
PREZIDENTAS ATŽY

MĖJO 5 METŲ SUKAKTĮ 
MALDA

y

Trockis Gavęs Milijoną 
Dolerių

• jos maršalas, kuris buvo 
' sušaudytas, buvo perstaty
tas kaip sąmokslininkų va
das. Sąmokslininkų tikslas 

______ i buvęs sugriauti sovietų! 
go kiek ir spaustuvininkas'tinamuosius 21 komisarą valdžią ir ant tų griuvėsiui 
F» Stasvs Gripranjivičilis. 1_______________________________ si t vt i L-si nitą lictinn xrv-'

Maskva„Rusija, kovo 8 d

išdavė laiškas, kuris buvo pastatyti kapitalistinę vy- 
'____ , „j nepermatomu riausybę. Toje byloje įvel-

įprastas vėžes ir tęsti laik- įhemikališku rašalu. Kai- ti ii* tie sovietų komisarai, 
' kurie pereitais metais bu
vo nuteisti ir sušaudyti.

Visa tai išrodo kaip pasa
ka. Neįtikėtina, kad žymie
ji revoliucijos vadai būtų 
virtę komunizmo išdavi
kais, griovikais. Bet ką ge
resnio galima laukti nuo 
tų, kurie kardu pasiliko. 
Šiandien visiems aišku, 
kad komunizmas išauklėjo 
tūkstančius sąmokslinin
kų, žmogžudžių, vagių, plė
šikų ir paskutinios rūšies 
niekšų. Spėjama, kad arti
nasi ta valanda, kad ir dik
tatorius Stalinas, prokuro
ras Višinskas ir kiti komu
nizmo vyriausybės viršū
nėse esantieji komisarai 
bus paskelbti didžiausiais 
komunizmo griovikais, są-[ 
mokslininkais, ir kad jiems 
taip pat priseis žūti nuo 
kulkos.

KĄ DABAR VEIKS 

VOLDEMARAS

visi prisipažinę 
kaltais sąmoksle, išdavys- 

Į tėję ir kitais nusikaltimais. 
Kaltinamieji teikią žinių 
svetimoms valstybėms: 
Vokietijai, Japonijai, Len
kijai ir Britanijai ir iš jų 
gaudavę didelius pinigus 
ir tuos pinigus gaudavęs 
Leon Trocki, kuris gyveno 
užsienyj.

j Sąmokslininkai buvo pa
siruošę sukelti revoliuciją, 
nuversti Stalino valdžią ir 
patį Staliną nužudyti.

Trockis visą tai užginči
ja. Jis sako, kad tai yra 
Stalino nusiteikimas su
naikinti visus savo prie-

Lietuvos Katalikų dien- šus, • kad jie neiškeltų jo; 
rastis XX Amžius prane- biaurių darbų Rusijoje, 
ša, kad prof. A. Voldema- Rosengoltz, buvęs sovie- 
ras, kuris buvo nubaustas i^JĮŽsienių prekytos komi-> 
12 metų sunkiųjų darbų! 
kalėjime, bet atsėdėjęs tiki 
3 metus ir 8 mėn., paleis
tas ir laikinai apsigy
venęs Zarasuose pas gimi
nes, o po kiek laiko, esą 
girdėt, vyksiąs į užsienį.! 
Jis paleistas be sąlygų.

Tą pačią proga paleisti , pįe $100,000 iš Vokietijos 
iš kalėjimo vokietininkai, už išdavimą paslapčių apie 
buvę Klaipėdos prieš-vals- Raudonąją Armiją, 
tvbinių organizacijų va
dai ■
Neumanas, V. Bertulevi- 
čius, P. Brokopfas, E. Ra- 
damecheris ir 12 ūkinin
kų.

Rosengoltz, buvęs sovie-

sąrąs, prisipažinęs, kad jis 
įvairiais būdais nuvogęs 
nuo sovietų apie milijoną 
dolerių ir juos pasiuntęs 
Trockiui; pusdykiai par
davinėjęs Anglijai me
džius ir kitokius produk- 

' Į tus.
Krestinsky vedęs dery

bas su Vokietija; gavęs a-

ČEKAI PASIRUOŠĘ GIN
KLU GINTI SAVO NE

PRIKLAUSOMYBĘ

Visi kiti taip pat dalyva-
— baronas Ropas, dr. ™ sąmoksle. Sąmokslimn- J l/n nlnnncĮ hiiiroc’ onkų planas buvęs su užsie

nių pagalba užimti Krem
lių ir ten nužudyti Staliną 
ir kitus sovietų vadus 1937 
m. Mikail N. Tukachevsky, 
žymus raudonosios armi-

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleria

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 6 CENTAI

ŠV. TĖVAS ĮSTEIGĖ NAUJĄ 
KATALIKŲ AKCIJOS 

KONGREGACIJĄ

.. Mexico City — Praneša, 
kad EI Mante, Tamaulipas 
valstybėje traukinys tren
kė i važiuojantį skersai ge
ležinkelio autobus’ą ir už? 
mušė juo važiavusius 14 
asmenų.

Velnias ragina mus pa
keisti įstatymus, bet ne
prasitaria, kad mes gale 
tume pakeisti patys save.

Kingsley

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO

F»TARJCMMA\ 
G|\IALN 

LAJVAI

.. Washington, D. C. —Pre
zidentas Roosevelt, pradė
jęs šeštuosius prezidenta- 

Oficialis Rusijos komu-Įv^mo metus, su savo kabi- 
nistų valdžios organas Iz- neto nariais nuvyko į pro- 
vestija rašo, kad nuo pra- testantų bažnyčią pasimel- 
džies sovietų komunistinės s^’ pievas suteiktų pa
valdžios viešpatavimo, toji Sa^ą įgyvendinti taiką,

i valdžia konfiskavo Krikš- ramybę ir gerovę.
; čionių Bažnyčių nuosavy-1 
bę vertės trijų ir pusę bili------------------------------------  -

i jonų dolerių. Pagrobė ne 
tik bažnyčias, bet ir visas 
kultūrines ir labdaringas

i įstaigas, kaip tai: 76 vie
nuolynus, kurie užlaikė 340 
ligoninių,197 mokyklas,168 

: našlaitynus, ,.48 senatori-

SOVIETAI PAVOGĖ 
BAŽNYČIŲ TURTĄ

ISPANIJOS RADIKALAI 
BOMBARDAVO SUKILĖ

LIŲ LAIVYNĄ

Barcelona, Ispanija, kovo 
8 d. “ _ j ‘.
(lojalistų) valdžios laivy
nas puolė nepasiruošusius

Ispanijos radikalų

nas puolė nepasiruosusius 
l jas, ir daug kitų. Izvestija, gentis sukilėlių laivyną ties
■tai pirmas bolševikų laik- 
rastis, kuris paskelbė uz- bombardavo sukilėlių lai- 
grobtų Krikščionių Bazny- vus Sakoma, kad du laivu 

! cių įstaigų skaičių. , _ , ,
Tas pats laikraštis rašo, 

kad sovietų komisarų val
džia suvalstybino 1,700,000 
akerių žemės, 1,112 prie
glaudų, namų ir mokyklų;j 
436 pieno ūkių; 620 gyvu
lių ūkių. 704 viešbučius ir 
viešnamius, ir 277 ligoni
nes — visos buvo vedamos 
vienuolių.

Praha, Čekoslovakija, — 
kovo 8 d. — Premieras Mi- 
lan Hodza, kalbėdamas 
parliamente pareiškė, kad 
Čekoslovakija pasiruošus 
ginti savo nepriklausomy
bę nuo užpuolikų iki pa
skutiniojo kraujo lašo. Bet 
su Vokietija bandys suda
ryti draugingumo sutartį, 
ir žiūrės, kad Čekoslovaki
joje vokiečiai nebūtų 
skriaudžiami.

Nauja “Darbininko” Intertype

VAKARIENIAUJANT 
UŽDRAUSTA SAKYTI 

EILUTES LIETUVOJE

Kaunas — Lietuvos Vy
riausybė paskyrė 300,000 
lirų orinio susisiekimo 
Kaunas - Klaipėda organi
zavimo pradžiai. Taip pat 
planuojama įvesti ir orinį 
pašto išsiuntinėjimą į kai 
kurias tolimesnes Lietuvos 
vietas. Iki šiol per Lietu
vą susisiekimą orlaiviais 
palaiko Vokiečių - Rusų 
c rlaivininkystės bendrovė, 
bet su Klaipėda susisieki
mo orlaiviais nebuvo. Tai
gi, Lietuva kuria pirmą 

į nuosavą orinio susisieki- 
Į mo liniją su savo pajūriu.

----- — -i
TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS

Vatikano Miestas, kovo 8 
d. — Šv .Tėvas Popiežius 
Pijus XI įsteigė specialę 
Katalikų Akcijos kongre
gaciją, kuriai vadovauti 
spėjama, kad bus skirtas 
Mgr. Pizzardo, nepaprastų 
bažnytinių reikalų sekreto
rius. Šv. Tėvas nori per 
naują organizaciją įtrauk
ti pasaulionius į Katalikiš
kosios Akcijos darbą. 
Svarbiausias naujos kon
gregacijos užduotis bus iš
plėsti kovą prieš bedieviš
kąjį komunizmą ir pago- 
nizmą; pagyvinti religinį 
veiklumą tarp jaunimo; 
sulaikyti ateistinių doktri
nų plitimą, kurias sklei
džia pseudo liberalų sąjū
džiai.

Popiežius Ji jus XI, parei
kalausiąs, kad katalikų ak
tyvumas būtų atskirtas 
nuo naminės tautų politi
kos, kur toks sąryšys yra. 

i Be to, Popiežius tikisi pra
plėsti katalikų religinį vei
kimą visame pasaulyje, pa
vesdamas to veikimo vado
vybę Mgr. Pizzardo.

Didžiausias Popiežiaus 
j Pijaus XI troškimas suda
ryti stiprią tarptautinę Ka
talikų Akcijos organizaci- 

, ją, kuri būtų jo nesugriau- 
' namas paminklas.

v •

Kartagena. Torpedomis

padegė, bet nenuskandino. 
Taipgi radikalų valdžios 
lakūnai bombardavo suki
lėlių laivus iš oro. Radika
lų valdžios žiniomis, daug 
sukilėlių jūreivių sužeista, 
kurių buvę 765 vyrai.

Ispanijos radikalų val
džia nori suardyti blokadą 
Ispanijos pakraščiuose.

Prie vieno didelio mies
to namo sustojo automobi
lius. Iš jo išlipo garsus 
miesto gydytojas - specia
listas. Jo automobiliu1; 
skyrėsi nuo kitų tik tuo 
kad virš numerių lentel 
buvo 
kitas 
T^aimėie^prašau'pašaukti 

kunigą”.

v

aiškiomis raidėmis 
parašas, būtent. 

“Aš esu Katalikas.

LIETUVAITĖ CHICAGOS 
OPEROJE

Chicago, III., kovo 8, — 
Anglų spauda labai plačiai 
rašo apie lietuvaitę, p. Jad
vygą Griciūtę, dainininkę, 
“dainuojančią telephone o- 
peratorką. Ji darbe gavus1

r, kiek laisvo laiko dainuoja 
ir net dainavimo lekcijas

Nubaudė Kun. Juozevičiu

Raguvos vikaras kini. į 
Juozevičius lankė parapi
jiečius. Pabaigęs dienos 
darbą, užėjo pas vieną ū- 
kininką, kur buvo suruoš
ta vakarienė. Susirinku
sieji sveikino vieni kitus 
kalbomis ir susirinkęs jau
nimas sakė eilutes. Aps
krities viršininkas tą ka
lėdojimo vakarienę palai
kė nelegaliu susirinkimu 
ir kun. Juozevičių nubau
dė 3,000 litų, kitus po ma
žiau. ’

Vadinasi, Lietuvoje už- i 
drausta net ir vakarienės 
metu sveikinti vieni kitus 
ir sakyti eilutes. Tokia 
“laisvė” mūsų išeivijoje 
(Amerikoje) nesupranta
ma.

SUKILĖLIAI Iš ORO 
BOMBARDAVO BARCE- 

LONĄ

Barcelona, Ispanija, kovo 
8 d. — Ispanijos sukilėliai 
keliais atvejais bombarda
vo Barceloną, radikalų val
džios sostinę. 39 žmonės 
užmušta ir apie 60 sužeis
ta.

Naujas Moderniškas Namelis Kaune

Ispanijos Sukilėliai Pasiruošę 
Pulti Madridą

te, padarius pranešimus 
marketų, aš pasišaukiu sa
vo muzikos mokytoją, Ma- 

: rio Garbino, ir dainuoju 
jam per telephoną”, sako 
Jadvyga Griciūtė.

i Dainininkė Jadvyga Gri- 
' ciūtė yra pirma Chicagos 
lietuvaitė, kuri turės de
biutą kovo 13 d., 8 vai. va
kare, Auditorium teatre, 
Gongress ir Wabash, Verdi 
operoj “Rigoletto”. Ji gavo 
progą dainuoti Chicago In- 
ternational Operoj- kartu 
su kitais žymiais operų ar
tistais. Ji turi gražų, gerai 
išlavintą koloratūrą so
prano balsą ir sceniškus 
gabumus.

PROTESTANTŲbažny
čiose SMERKIA >

NACIUS

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, kovo 8 d. 
— Sukilėliai sutraukė apie 
75,000 kareivių į Guadala- 
jarą frontą, kurie tik lau
kia įsakymo pulti Madridą.
NUMATOMOS DIDELĖS 
SUMOS LIETUVOS MO

KYKLŲ STATYBAI

Kaunas —
Nepriklausomą
buvo paleistas šūkis: “Ga
na lūšnose gyventi”, kuris 
su dideliu pasiryžimu įgy
vendinamas. Pastatyta 
daugybė gražių namų į- 
staigoms ir mokykloms

Atstatant
Lietuvą

.. Berlynas, Vokietija, kovo 
8 d. — Pereitą sekmadienį 
visose protestantų bažny
čiose ministeriai pasmerkė 
nacius dėl jų politikos ir 
teroro. Jie kalbėdami apie 
ministerį Martin Niemoel- 
ler, kuris teismo buvo pa
leistas į laisvę, bet Hitle
rio slaptoji policija jį vėl 

• areštavo ir patalpino kon
centracijos stovykloje, pa
reiškė, kad Niemoeller esąs 
panašiai tąsomas ir kanki
namas, kaip Jėzus pavestas 
žydams.

Vokietijoje katalikai la
biausiai persekiojami ir te-

vietoje rusų paliktų lūšnų. 
Vis daugiau ir daugiau 
gražių mūro namų puošia 
Lietuvą, o samanotos ba
kūžės lieka istorine praei
timi. Švietimo Ministeri ja 
išdirbo planą per ateinantį 
dešimtį metų pastatyti 
nuosavus namus visoms 
pradžios mokykloms, iš
leisdama tam reikalui tris
dešimts septynis milijonus 
litų, ir įsteigti 900 naujų 
mokyklų komplektų. Kitos' rorizuojamL Bet ir protes- 
Ministerijos svarsto prie- tantams neduoda laisves, 

kurie nepasiduoda Hitleriomones paremti privačią režjmui prie
murinę staty bą kaime ir įsteigtos pagoniškos tiky- 

. bos.miestuose.
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PAGERBĖ KAZIMIERUS

—
v--. .

P a RA mygąs
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*

Southbostoniečiai ir šį
met ne tik iškilmingai mi
nėjo šv. Kazimiero šventę, 
bet pagerbė ir kunigus Ka
zimierus.

Šv. Kazimiero garbei ir 
šįmet įvyko Vyčių parapi
jos jaunuomenės metinės 
rekolekcijos, kovo 3, 4, 5 ir 
6. Sėkmingai rekolekcijas 
vedė Tėvas Juozapas StaT 
šaitis, salezietis. Žmonių 
lankėsi daug, ypač rekolek 
cijų baigoje, kovo 6 d., 9:30 
vai. r. Tėvas Stašaitis turi 
gero misionieriaus talen
tus.

Kovo 4 d., pagerbė tėvus 
Kazimierus Urbonavičių ir 
Jenkų. Maldos Apaštalys
tės, Amžinojo Rožančiaus, 
Tretininkų draugijos, Blai
vininkų kuopa ir pavieni 
apdovanojo abu tėvelius 
varduvių proga, maldų bu 
kietais ir pinigais. Seserys 
Jėzaus Nukryžiuoto vaiku
čiams remiant gražiai pa
ruošė bažnyčioje Šv. Kazi
miero altorių. Vargoninin
kas R. Juška per trejas šv. 
Mišias pagiedojo Šv. Kazi
miero giesmę ir kun. Vir 
mauskis iškėlė pietus, ku
riuose, apart kunigų na
miškių ir misionieriaus, 
dalyvavo kun. Alphonsas, 
C.P., kun. P. Juškaitis, 
kun. J. Švagždys, kun. J. 
Petrauskas, kun. Plevokas, 
tėvas Bublys. MIC, kun. A. 
Baltrušiūnas, kunigo Sta 
šaičio giminės ponai Kerei- 
šai ir kun dr. J. Pauliuko- 
nis, MIC.

Kovo 5 d., šeštadienio

iI
Y mokyklos vaikučiai suren

gė savo dvasios vadui kun. 
Jenkui varduvių progra
mėlę ir suteikė dvasinių bei 
medžiaginių dovanėlių.

JAUNIMO SAVAITE
Kunigų Vienybės, Katali-’ 

kų Federacijos Tarybos ir 
Federacijos nutarimu, So. 
Bostone, įvyks sėkmingas 
Vas. 16 d. minėjimas, jau-i 
nimo rekolekcijos, ir ben
dra Šv. Komunija, Šv. Ka
zimierą minint. O dabar 
vyksta jaunimo savaitė.

Kovo 7 d., 7:30 vai. vak., i 
bažnytinėje salėje, kun. J. 
Stašaitis skaitė įdomią pa
skaitą apie jaunimo auklė- i 
jimą. Jis savo paskaitą i- 
liustravo paveikslais ir pa- j 
rodė kaip religiškai pasau
lio jaunimą auklėja Tėvai' 
saleziečiai.

Kovo 9 d., po Gavėnios 
pamaldų p. K. Čibiras kal
bės parapijos jaunimui, 
Vyčių vadovybėje. Trum
pai kalbės kun. Virmaus
kis ir p. Pr. Razvadauskas.

Kovo 10 d., 7:30 vai. vak.,! 
bažnytinėje salėje, kalbės 
kun. P. V. Strakauskas ir 
K. Vencius jaunimui ir vi
suomenei, vadovybėje Su
sivienymo kuopos.

DOLANUI IŠKĖLĖ 
BYLĄ

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Ik! 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis uno 9 iki 12 v. dieną. 
Snbatotnls nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pasai sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSH1S, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp Inman arti Centrai Sq., j Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS skelbimaiA

PARDUODAME
Degtinę, Alų ir Vyną 

Pristatome i namus ir 
visokiems parengimams 

Patarnavimas mandagus.
SULLIVANS LIQUORS 

STORE 
295 W. Broadu ay 

So. Boston. Mass. 
Tel. ŠOU 9772

LDS Vadovybes nutarimu, ‘Darbinin
ko’vajus pratęsiamas iki Balandžio 15 d. 
Vajaus metu ‘Darbininko’ kaina už metinę 
prenumeratą tik $3.00. Taigi, prašome
‘Darbininko’ skaitytojų pasinaudoti vajaus 
proga ir atnaujinti pteiiumeratę prieš ba
landžio 15 d, ir tuomi sutaupysite $L00. 
Pasibaigus vajui ‘Darbininko’ kaina už me
tinę prenumeratų bus $4.00,

‘Darbininko’ Administracija.

k

• ; ... • - - ~ -

. V

tas. Būna momentai, kada 
stipriai užakcentavus ku
riuos nors gal net išpūs
tus neigiamus dalykus nu
stelbiami kieno nors ilga
mečiai nuopelnai. O vis 
dėl to būna momentų, ka
da tenka tuos žmones pa
gerbti, parodyti jų geras 
pastangas. Turiu čia min
ty žinomo žemaičių visuc-! 
menės veikėjo prel. J. Ma- 
ciejausko 70 metų amžiaus: 

į sukaktį.
Jis gimė 1868 m. liepos 

mėn. 1 d. mokėsi Rygoje, j 
Žemaičių Seminarijoj Kau
ne. 1891 m. liepos mėn. 7 
d. įšvęstas į kunigus ir pa • 

; skirtas vikaru į Ramyga
los parapiją. Vėliau buvo I 
Panevėžyje, nuo 1899 m. 
Švėkšnoje.

(Bus daugiau)

GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

KRETINGOS PRANCIŠ
KONŲ GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUM

i
I

i
i
iI
i vietoj pasitraukusio kun. 
Pupaleigio paskirtas tėvas 
Bonaventūra Zajančkaus
kas.

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
502 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St.
TeL ŠOU Boston 3960 

Patamavimat Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS

GRABORIUS — 
BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas dieną ir 
naktį

Funeral Home ir Bes. 
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

išsigandus išbėgo lauk ir -------------
čia pamatė degantį kloji- KUBILEVIČIAUS IR AU- 
mą. Kaimynai, subėgę ge- GUSTO BYLĄ ATIDĖJO 
sinti gaisro, rado visus 
šulinius užkimštus įvai
riais daiktais ir šiaudais, pašte, radijo skyriuje, P.: 
Jo paties lavonas rastas Kubilevičius Kauno apyg.

tvarto apdegęs. Prieš teismo buvo nubaustas 2 
palaidojo niet. s. d. kai., o Augustas

--1,5 metų. Prokurorai 
Kubilevičiui reikalavo 6 

Šį įvykį tiria metų, taip pat prašė padi
dinti bausmę ir Augustui.i 
Apel. Rūmai, Kubilevičiui 
pristačius dr. Virkučio pa ; 
žymėjimą, kad serga, by- 

i lą atidėjo.

I

Žinios Iš Lietuvos i—
2. Kun. Antanas Šilins- 

gas, Vilkaviškio vikaras, 
paskirtas Liudvinavo ad
ministratorium.

3. Kun. Jonas Kardaus-
kas, Vilkaviškio vikaras, Į šešias dienas 
paskirtas Alksnėnų admi-: vieną savo mergaičių. Ki- 
nistratorium. ' ti vaikai, kurių liko dar c,

4. Kun. Pr. Urboną vi- yia sveiki. I
čius, Alksninės klebonas, dar policija. Pats Pečiulis 
jam pačiam prašant, at- nebuvo koks latras, 
leistas nuo Kalvarijos de- “ * I

5. Kun. V. čitavičius,
Alksnėnų klebonas, jam 
pačiam prašant, atleistas 
nuo klebono pareigų Alks
nėnuose ir paskirtas tenl 
pat rezidentu.

MAŽEIKIAI Už išeikvojimus Kauno
Nenorėdami Nužudė 

Žmogų
Pereitų metų rugpiūčio 

11 d. Mažeikių pušyne
Buvusiam Bostono mies- žiauriai buvo nužudytas 

to iždininkui, Edmandui L. Iz. Maželis. 
Dolanui; Edvardui J. Sup- 
ple ir J. Walterui Quinn’ui 
apskričio prokuroras iškė
lė kriminalę bylą. Jie kal
tinami už sąmokslą api
plėšti miesto iždą ir kyšius. 
Byla bus nagrinėjama ba-

___
teisme. Dolan kaltinamas, Paties žmonos, 
kad jis laike Curley admi- Maželienės -

Žudikai greit 
buvo išaiškinti ir suimti.

Vasario 5 d. Mažeikiuose
Šiaulių Apygardos Teismo 
išvažiuojamoji sesija tei- , .
sė tuos žudikus. Iš byicsl kanato dekano 
eigos buvo matyti, kadi 

landžio 4 d., aukštesniame -Ozelis buvo nužudytas jo

PLUNGĖ

Domicėlės
■ Liaubėnaitės 

nistracijos, būdamas mies- 32 m. amžiaus su jos mei- 
to iždininku, daręs įvai- lužiu mažeikiečiu Broniu 
rias bonais transakcijas ir Joniuškiu, 20 m. amž., su 
tuo pasipelnė miesto pini
gais §25,012.58. Kiti jam 
pagelbėję. Teismas pritei- i 
sė, kad Dolan turi sugrą
žinti miestui $170,312. Ka
dangi Dolan turėjo kauci
ją, tai kompanija, kuri tą 
kauciją užstatė, miestui 
jau grąžino $158,547. Mies
tas dar turi išieškoti iš Do
lan trūkstamus $20,000.

CURLEY GRĮŽTA I 
NAMUS

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass.
Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puiki) Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnatn šio laikraščio 
.skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose. jeizu jie sus
tingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti Įiaprast;). 
kuris pagelbėjo šim-

Įtasiųsim jums PILNĄ 
DYKAI TšBAN- 

naudoti

j>;2ij Metodą, 
tams.

Mes noriai
J 'akelį. 7 dienoms
J»YYMIT, ir jeigu norėsite
•ia-ugiau, tą galėsit daryti už mažus 
ks.Ktus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI. inftsij IcaS- 
llais. I*asiųsk sevo vardą ir adresą 
tuojau J

ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-9 
EfiO8 W. Farwell Avė. Chicago, 111.

366 W. Broadtvay 
So. Boston, Mass.

I JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

Statys Vysk. Valančiui 
Paminklą

Šiomis dienomis Plungės 
gimnazijos pedagogų tar
pe kilo sumanymas pasta
tyti vysk. M. Valančiui pa
minklą jo tėviškėje — Sa- 

į lantuose. Šiam tikslui bus 
sudarytas komitetas.

PRASIDĖJO VYTAUTO 
D. BAŽNYČIOS REMON 

TO PARUOŠIAMIEJI 
DARBAI

RADIJO ABONENTŲ 
YRA ARTI 50,000

Iiš anksto paruoštu planu. 
Joniuškis buvęs pasikvie
tęs talkon Kostą Zūbiną ir 
Joną Perminą, mažeikie
čius, vienos baldų dirbtu
vės darbininkas.

Žudikai teisme aiškinosi 
Maželį nužudyti nenorėję, 
norėję tik gerai įmušti. 
Teismas, turėdamas visus 
duomenis, nuteisė: Joniuš- 
kį 9 m., Maželienę ir Zūbi
ną 6, o Perminą 4 m. s. d. 
k. su Baudž. St. numaty
tomis 28 ir 30 str. pasek
mėmis. Janiuškiui, kaip 
nepilnamečiui, bausmė 
trečdaliu sumažinta.

Kaunas — 1938 m. sau
sio 1 d. radijo abonentų 
visoje Lietuvoje buvo 45, 
437. 1937 metų spalių 1 d. 
bendras Lietuvos radijo a- 
bonentų skaičius 
39,840.

RUSNĖ

buvo

ŽEMAIČIUOSE REIKIA 
IŠSKIRSTYTI 1.200 KAI

MŲ

Ex-gub. kuris atostogau
ja ir lanko savo sergantį 
brolį Floridoj, grįžtąs į na
mus, kad atremti savo 
priešus, kurie norį suteršti 
jo vardą. Jis žada savo by
lą pavesti Aukščiausiajam 
Teismui spręsti, ir jis tiki
si laimėti. Jis nenori palik
ti jokios dėmės savo šei
mynai.

KERENSKY ATVYKSTA 
Į BOSTONĄ

Trečiadienį, kovo 9 d. į 
Bostoną atvyksta Aleksan
dras Feodorovich Kerfens- 
ky, buvęs Rusijos laikinos 

j vyriausybės premieras 
1917 m. Jis čia tikisi suei
ti savo buvusį sekertorių 
Dr. Pitirim A. Sorokip, ku
ris dabar yra Harvardo U- 
niversįteto sociologijos de- 
partmento pirmininku. Ke- 
rensky atvyksta į Bostoną 
kalbėti Ford Hali.i

CAMBRIDGE, MASS.

MIRĖ 4 ŽEMAIČIŲ 
ŠIMTAMEČIAI

Po Naujų Metų Taura
gės Naumiesty mirė 120 
metų Pasakininkienė. Vai
nuto kapuose Dalaidoti iš 
Lazdūnėlių k. Tutlys ir iš 
Kivylių — Mereckiehė. 
Jiedu turėjo daugiau kaip 
J 00 metų. Dviem savaitėm 
vėliau Vainute palaidota 
102 metų Galnės k. elgeta 
Bernotienė.

Kovo 6 d. Nekalto Prąs. 
Panelės Švč. par. prasidėjo 
moterims ir merginoms mi
sijos, kurias skelbia Tėvas 
Pr. Aukštikalnis, jėzuitas. 
Misijos labai gausiai lan
komos. Moterims ir mergi-

VILKAVIŠKIS

Kunigy Paskyrimai Vil
kaviškio Vyskupijoje
1. Kun. M. Krupavičius, 

Kalvarijos klebonas, pas
kirtas Kalvarijos dekana
to dekanu.

noms misijos baigsis atei- 
' nantį sekmadienį, 3 vai. p.
pietų ir vakare 7:30 vai. 

: prasidės vyrams.
Vaikučiams * pamokslai 

bus sakomi trečiadienį, 
ketvirtadienį ir penktadie
nį. Southbostonietė.

*

“Lietuvos Sibiras”
Šis miestelis yra vadina 

mas “Lietuvos Sibiru”. Ir, 
iš tikrųjų. Jis yra pastaty
tas saloje, kurią iš trijų 
pusių supa į dvi šakas iš
siskyręs Nemunas ir iš 
ketvirtos pusės Baltijos 
Jūra. Tą išorinį šio mies
telio vienišumą ryškina 
žmonių pasaulis, kuriame 
be keletos kitų skirtumų 
yra ir tas, kad čia katali
kai jaučiasi kaip tremtu 
niai, nes neturi savo baž
nyčios. Daugumui jų Rus
nė yra tikras “Sibiras”. 
Jame gyvenančių pageida
vimas — turėti savo baž
nyčią.

SUMIŠĘS PADĘGB IR 
NUŽUDĖ

Rakauskų k. (Keturva
lakių vai. Vilkaviškio ap.) 
vasario 11 d. sudegė dėl 
paties savininko padegimo 
Pečiulio 6 ha ūkis. Pečiu
lis išėjo vakare pasišerti 
arklių; žmona su savo se
seria kambaryje už stalo 
siuVo; Jis sugrįžo iš lauko 
su kirviu ir revolveriu. 
Žmonai sukirtus jos sesuo

Kaunas — Vytauto Di
džiojo bažnyčios repionto 
planas jau sudarytas ir 
pasiųstas patvirtinti. Nu
matyta atlikti vidaus de
koravimas, apsaugos nuo 
drėgmės, izoliacijos, ap
saugos nuo potvynio ir iš-

Daugiausia (319) neiš- orinės išvaizdos suvienc- 
skirstytų kaimų yra Tel- dinimo bei pagražinime 
šių, Kretingos (240), Tau- darbus. Bažnyčios vidų 
ragės (239), Mažeikių! dekoruoti pakviestas Juo- 
(108), Raseinių (160) ir 
Šiaulių (136). Iš viso Že
maičiuose dar neišskirsty- 
ta 1.200 kaimų.

ŠVĖKŠNA

Jis Organizavo Lietuvišką 
Mokyklą 

Gyvenimas judrus, 
pastovus, protarpiais keis-

zas Gedgaudas, praėjusią 
vasarą išdekoravęs Kre
tingos bažnyčią. Remonto 
reikalams 5.000 Lt. jau 
gauti iš vyriausybės, ta
čiau lėšos dar bus padidin
tos.

I

Profesionalai. biznieriai, pramonin- 
ne- ka*. kurie skelbiasi “I>arbininke" tik

rai verti skaitytoją paramos.
Visi skelbkite* “Darbininke”.

Pasitikime, kad mūsų prieteliai Chicacoj ir 
iš toliau, iš Rytinių valstybių, pavieniai asmenys, 
Organizacijos, Darugijos, išties geibstančią ranką 
su medžiagine parama NAUJOS AKADEMIJOS 
STATYMO FONDUI.

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinink.

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kitu 

išdirbyščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Atidarymo diena —
VASARIO 18, š. m.

Naujos Akademijos Statymo Fondui
VAROMAS PIRMYN

Aukas prašome siųsti:
Sisters of St. Ca ir ;:-

, 2601 W. Marąuettc Road 
Chicago, Ulinois

Pabandyk Naujam

CHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Gerų 
Amerikoniškų — Kinų 

Valgių
Specialūs Pietūs 30c and 35c.

TOWN CAFETEKIA
338 Broadvvay

SOUTII BOSTONE

GAUKITE
Permanent wave su mo
demiškomis mašinomis

CASPERS BEAUTY 
SALON

83 L Street 
(arti 4-th St.)

South Boston, Mass. 
Tel. Šou 4645

*
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CREMO ALEK. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

CREMO galite gauti iš krano ir bateliuose.
i

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

iMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMeMOeMMi

I 
I

iV. JONO EV. BL. PAĖ ALPINE 
DRAUGIJOS VALDYBA

.75

.90

i

REDAKTORIAMS MAU
STOMOS GALVOS

Cremo Brevving Co.

Pristatau Ice Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

pagydomas džiovininkas, 
jau izoliuotas nuo kitų 
kalinių ir diena po dienos

ĮVAIRIOS LIETUVOS 
ORGANIZACIJOS SVEI
KINA UŽSIENIO LIETU

VIUS

1937 METAIS RUSIJOJE 
SUŠAUDYTA 1,000,000 

ŽMONIŲ!

PATVIRTINAMOS
NIOS, KAD SUŠAUDY

TAS OVSIEJENKO

i

BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.
TEL. NEW BRITAIN, 3700.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad ją skelbimą matėte “Darbininke”.

Žinios 
skatlines 
1S

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

kad sovietų val- 
griežtai išnaikins 
liaudies priešus li- 
suskubo ‘ ‘ išvalyt’ ’ Į 

per vieną milijoną

Uragvajaus Žinios, sau
sio 29 d laidoje, paduoda 
skaitlinėmis kiek 1937 m. 
Rusijos diktatoriaus Sta
lino budeliai sušaudė žmo
nių už įvairius “nusikalti
mus”. Tai baisios skaitli
nės. Uragvajaus 
įašo, kad tas 
persispausdinęs 
rusų laikraščio.

Lietuviai, darbininkai 
turėtų įsigilinti į paduotas 
žinias ir skaitlines, kad 
galėtų pažinti komunizmo 
baisumą ir žiaurumą. Tas 
milijonas sušaudytų žmo
nių yra tik dalis visų su
šaudytų žmonių Rusijoje. 
Sovietų valdžia neišduoda 
visų sušaudytų žmonių 
skaičiaus, nes jis būtų 
kur kas didesnis. Štai šio
mis dienomis maršalas 
Vorošiloff, kalbėdamas 
raudonosios armijos su
kaktuvių proga, pranešė 
apie dviejų admirolų su
šaudymą, apie kurių nusi
kaltimą, teismą ir sušau- j 
dymą spaudoje nebuvo jo
kių žinių. Dabar visa pa
saulio spauda mato, kad 
sovietų Stalino valdžia 
slepia tokias žinias.

Uragvajaus Žinios rašo: 
“Lietuviškieji bolševikai 

net apsvaigę tebesidžiau
gia Sovietų Sąjungos ro
jum”, “demokratiškiausia 
konstitucija” ir pavyzdin
giausia tvarka kuri neša 
darbininkams gerovę dau
gelis lietuvių jau atsi
džiaugė tuo svaigalu ir 
grįžo į tautinę mūsų vi
suomenę. Pravertėtų pri
siminti bolševizmo nuopel
nus 1937 metais.

“Nuo to laiko kai pernai 
kovo mėnesį Stalinas pa
skelbė 
džia 
“visus

• v • «gi šiol 
jau 
žmonių. Čia patieksime ži
nias, kiek didesniuose Ru-

sijos miestuose sušaudyta 1 
žmonių. Toji statistika ; 
imta iš Sovietų Sąjungos 
miestų spaudos.

Anopoj sušaudyta 18 
žmonių, Armaviroje 39. 
Archangelske 192, Astra
chanėje 93. Baškirų kraš
te sušaudyta 420 “liaudies 
priešų”.

“Batume sušaudyta 319 
kontrevoliucijonierių, Ba
kų mieste sušaudyta 808, 
Berdianske 26, Bobruiske 
79, Borisove 21, Blaga- 
vieščenske 132, Buriatų 
respublikoje sušaudyta 
540 žmonių už sabotažą.

Chaba r o v s k e 2.837, 
Charkove 928, Chersone 
23, Charcyske 14.

“Dono srityje įvykdyta 
mirties bausmė 1,303 žmo
nėms.

“Erivanėje sušaudyta 
103, Joroslove 29.

“Gomelio srityje sušau
dyta 198 Gloznyje 66, Gor- 
kijo mieste 332.

“Irkutske 1.345, Ivanovo 
Vozniesenske 72.

“Kerelijoje sušaudyta 
67, “kenkėjai”, Kaukaze 
930, Kazakstane 736, Kly- 

i zliare 34, Kalugoje 84, 
Kramenčiūge 63, Kronš- 
tadte 402, Krasnodare 
427, Kijeve 1.222, ūkinin
kai ir žemės ūkio įstaigų 
tarnautojai buvo teisiami 
ir iš jų 1.100 sušaudyta. 
Kostromoje sušaudyta 68, 
Kurske 73, Krasnojarske 
118, Kupianske 110, Kašy- 
re 37, Kazanėje 212, Ki- 
nešme 17, Kerčėje 40, Ko- 
notope 32.

“Lanudoj’e 42, Leningra
de sušaudyta daugiau 
8,000 žmonių už šnipinėji
mą, trockizmą, kenkimą 
ir sabotažą.

“Maskvoje sušaudyta 
daugiau kaip 10,000, Mai- 
kope 32, Marijupolyje 101, 

į Minske 503, Mogileve 225, 
Moršanske 11, Murome 19, 
Mordvoje 66.

“Nižneukdinske 102, 
Novo Sibirske 636, Novo- 
rossijske 175, Navočerske 
106, Novgorode 22.

Odzomkidzes apygar
doj 707 žmonės sušaudy
ta už kolchozninkų užpuo
limą. Orle sušaudyta 136, 
Orenburge 290, Oriechovc- 
Zujeve 21, Oršoje 147, O- 
dessoje 1,099, Omske 155.

“Pskove sušaudyta 286, 
Penzoje 89, Poltavoje 112, 
Petrozavodske 369, Per
mėje 104.

“Rostove prie Dono su
šaudyta 1351, Riazanėje 
170, Rybinske 21.

Šiaurės Kaukaze sušau
dyta 1,179, Šiauriniame 
Sibire 1,077.

“Svobodnyj mieste 144, 
Sverdlovske 108, Samaro
je 96, Satarove 102, Sta
lingrade 113, Stavropoly 
208. Smolenske 169, Se
vastopoly 36, Simferopoly 
82, Sumache 43, Suchume 
51, Syzranėje 147.

“Totorių respublikoje 
sušaudyta per 1,404, Tad- 
žikstano respu b 1 i k o j e 
1.094, Tiflise 327, Turkme- 
nistane 1.126, Taganroge 
18, Tambove 36, Tvėrėje 
27, Tobolske 31, Tūloje 43, 
Taškente 810, Tomske 152.

“Užbekstane 1,690, Ura
le 1,013, Ufoje 184, Užkau- 
kazyje 555, Feodosijoje 35.

“Čeliabinsko apygardoje 
5597, Čitoje 214, Čugujevc 
12.

“Vitebske sušaudyta 
235, Vologdoje 76, Vorone
že 248, Viatkoje 93, Ver- 
chneudinske 114, Vladi
vostoke 1,141, Vakarinia
me Sibire daugiau kain 
3.000”.

Šanchajus — Naktį į va
sario 7 d. prancūzų polici
ja surado neseniai įsteig
to kinų kalba einančio lai
kraščio “Sheweiwanpao” 
leidėjo, nukirstą galvą. 
Prie galvos buvo rasta 
kortelė, ant kurios buvo 
parašyta “Teisin gurno 
draugija”. Toje kortelėje 
ir kitiems panašių laikraš
čių leidėjams grasinama 
tokia pat bausmė.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVG.

PirmlnlnkS — Eva Marksienė,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Plrm. — Ona Venienė,

SU K St, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona IVaškienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington St, Roslindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W 
Iidtnlnkė — Ona StanlullutS,

105 West 8th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdar® — Ona Mizglrdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. Mass. 
K neoš Olob.—Marijona Aukštikalnienė,

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

antra utarninka mėnesio.
7:30 vai. vakare, pobainytlnėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

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

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

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

Fin. Rašt Aleksandras Ivaška,
1514 Colnmbia Rd., S. Boston, Masa. 

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

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

Draugija laiko susirinkimas kas tse- 
nedšldlenj kiekvieno mėnesio.

2 vai. po piettj. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mass.

“Matin” Maskvos kores
pondentas rašo, kad per 
paskutinius pusdešimto 
mėnesio Sovietų Rusijoje 
įvairių teismų sprendimais 
sušaudyti 6,238 žmonės. 
Tas pats korespondentas 
praneša, kad Antonov - 
Ovsiejenko taip pat sušau
dytas. Esą, tai buvęs vie
nas iš žymiausių senosios 
kartos bolševikų. Anto- 
nov-Ovsiejenko gimė 1884 
metais Černigove. 1922— 
24 metais jis buvo raudo
nosios armijos vyr. polit- 
komisaras. 1925 m. buvo 
paskirtas polpredu Čeko
slovakijai, o vėliau Lietu
vai ir Lenkijai. 1936 m. 
buvo paskirtas gen. kon
sulu Barcelonoje. Esą, ;Į 
Ispaniją jis buvęs pasiųs
tas savo “nuodėmes iš
pirkti”, nes buvo įtartas 
bendravęs su trockinin- 
kais. 1937 m. iš Ispanijos 
buvo atšauktas ir paskir
tas teisingumo komisaru, 
tačiau po mėnesio vėl buvo 
atleistas ir pasodintas j 
kalėjimą, iš kurio gyvas 
jau ir nebeišėjo.

Mes žmonės kartais gy
venimo sūkury užmiršta
me - dažnai net ir apsilei- 
džiame — tinkamai įver
tinti tų pastangas, kurie 
taip kūnine, taip mūsų 
dvasine gerove rūpinasi. 
Sveikata nebūna taip įver
tinama kaip sunkios ligos 
valandose. Kad sveikata 
tinkamai yra įvertinama, 
čia kartais reikalingas tas 
akstinas — liga — įtikinti 
žmogų, kad sveikata yra 
brangus gyvenimo žemčiū
gas.

Ligos metu teko asme-j 
niai tą sveikatos įvertini
mo jausmą patirtų. Po o- 
peracijos, kuri, atliko Dr. 
J. Simonaitis, išgulėjau 
dvi savaitį šv. Kryžiaus li
goninėj. Graži, maloni, 
jauki ir tyli šv. Kryžiaus 
ligoninės nuotaika ir dva
sia sužavėjo mane ir pali
ko many neišdildomą gra
žaus atsiminimo įspūdį. 
Vietos gražumas, jos ma
lonumas ir jaukumas pri
klauso nuo tų, kurie tą 
vietą prižiūri ir ja rūpi
nas. Jei yra vietoje ta ma
lonumo nuotaika, ta pasi
šventimo dvasia, kurią 
žmogus tikriausiai gal at- 
jaust, yra ir asmenys, ku
rie tą malonios nuotaikos 
dvasią įveda ir palaiko. O, 
kad Šv. Kryžiaus ligoni
nėj toji nuotaika ir asme
nys yra visai netenka abe
joti. Mano būvimas šioje 
ligoninėje buvo tikrai ma
lonus.

Visupirmiausiai tenka 
padėkoti Dr. J. Simonai
čiui, M. D., kuris yra vie
nas iš kompetentingiausių 
ir interesingiausių jo pro
fesijos asmenų, kurių ka
da nors man teko pažinti, 
kad taip sėkmingai atliko 
operaciją ir toliau mano 
sveikata rūpinosi.

Tariu savo nouširdų gi
lios padėkos žodį Sese
lėms Kazimierietėms, ku
rios ligoninėje taip dar
buojas ir rūpinas tvarkos 
palaikymu. Žmogus gyve
na ir mokosi. Mane tiesiog 
nustebino tas gerų ir pasi
aukavusių artimui meilės 
Seselių pasišventimas. 
Kiekvienas asmuo pabuvęs

nužudė už stačiatikių baž
nyčios “atkaklų priešini
mąsi vyriausybei ir bolše
vikų režimui”. Vietinė be
dievių sąjunga nusikaltė
liui pažadėjo visokeriopą 
paramą.

Kaunas — Šiais metais 
užsienio lietuviai prisi
minta ir nuoširdžiau svei
kinta negu bet kada ankš
čiau. Minėdamos Lietuvos 
20 metų Nepriklausomy
bės sukaktį, įvairios orga
nizacijos nutardavo svei - 
kinti užsienio lietuvius. 
Visur buvo pabrėžiama, 
kad Lietuvos Nepriklauso
mybės džiaugsmo šventė 
yra netik Lietuvoje gyve
nančių, bet ir po visą pa
saulį išsisklaidžiusių bro
lių lietuvių. Visi dirbome 
Lietuvo’s Nepriklausomy
bę atstatant, visi ir džiau
giamės.

Taip pat šiais metais 
Lietuvoje ruošiamasi at
vykusius užsienio lietu
vius priimti kaip galima 
iškilmingiau ir nuošir
džiau, tuo pabrėžiant dė
kingumą už prisidėjimą 
darbais ir aukomis prie 
Nepriklausomybės atsta
tymo.

NETIKĖTAI IŠKRĖSTI 
GAMTOS ŠPOSAI

Vasario 2 d. Glasgow’e 
Škotijoje, gamta netikėtai 
iškrėtė nemažą šposą. Die
na buvo labai šalta ir lie
tinga, su stambia kruša 
(ledais) 7 vai. 15 min. ry
to, smarkia mlietui bely
jant, staiga šiurpulingai 
sužaibavo, ir griaustinis 
nieko nelaukdamas, dar 
šiurpiau taip smarkiai 
trenkė, kad visi būti leng
vai sudrebėjo; po atskirų 
žaibavimų, griaustinis pa
sikartojo antrą ir trečią 
kartą; paskiau visiškai 
nutilo. Bet tai, dar buvo 
anaiptol ne viskas! Pusiau 
antrą vai. po pietų, di
džiausiai vėtrai siaučiant 
stambiai krušai skaitlin
gai bekrintant, — po bai
saus sužaibavimo, griaus-

“Pulkim Ant Kelių”, juodais odos apdarais $2.50 
“Vyrai Broliai” specialė vyrams maldaknygė 

atspausdinta ant šilkinės popieros.......$1.30
„Maldų Rinkinėlis”, juodais odqs apdarais ... .$1.50
“Maldų Rinkinėlis”, juodais audeklo apdarais
“Maldų Rinkinėlis”, baltais celoloido apd......
“Maldaknygė” mažo formato juodais audeklo 

apdarais ....................................................
“Jėzau, Pas Mane Ateiki”, specialė mažytė 

vaikams pritaikinta maldaknygė, juodi 
apdarai, paauksuoti kraštai......................

“Naujas Aukso Altorius” .................................. $1.00
Darbininkas, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

.40

tat nors mūrinius lauke e- ( 
sančius laiptus, visiškai 
sudaužė taip, kad būto 
gyventojai nebegali dabar laukiąs mirties, 
iš būti nė išeiti, — nė vi
dun įeiti. 1929 m. panaši 
griaustinio “baika” Glas į
gow’o mieste irgi buvo pa- buvo pavedę bažn. teisės 
daryta, kuomet 5 d. sau- specialistams išdirbti pro- 
sio, griaustinis sudaužė jektą, kaip tikybų reika- 
kongregacijonalistų para- iai turėtų būti formuluoti 
pijos bažnyčios bokštą. naujoje konstituci joje.

J. Butkevičius. projektas buvo įteiktas 
seimo komisijai.

DIDŽIAI GERBIAMIEMS 
KLEBONAMS

Iš Punsko apylinkės pra
neša, apie kalėjimo aukų 
padidėjimą. Bals t o g ė s 
kalėjime pastaruoju laiku 
kali apie dešimtis to kraš
to lietuvių, nuteistų ir kal
tinamų įvairiais politiniais 
nusikaltimais. Dauguma 
jų yra nuteisti kalėti ilgus 
metus ir neišlaikę nežmo
niško kalėjimo režimo, ba
do ir įvairių kankinimų 
kalėjimouse mirė. Taip pat 
panašus likimas laukia ir__________

daS SUSIPAŽINKIME SU 
vavimą lietuvių partiza- i irTiii/no DDAHTIMf
nuošė, Vaičiuliškės kaimo LlLlUVUO rnAtillffl!
jaunuolis, Vincas Bara- i Ką tik išėjo iš spaudos 
nauskas nais metais mirė magistro kun. 
džiova. Taip pat iš kalėji
mo išėjo invalidas ir Nau
jojo kaimo, Liubavo valse, 
gyventojas Vincas Žilins
kas, Vaičiuliškės kaimo 
Pajaujis, Vaiponios kaimo 
Grigutis. To pat kaimo gy
ventojas Jurgis Virbyla, 
pereitais betais suimtas už 
tariamą platinimą nelega
lios literatūros ir Suvalkų 
apygardos teismo nubaus
tas 6 m. s. d. kalėjimo, šio
mis dienomis giminėms 
parašė laišką, kuriame 
praneša, kad jis, kaip ne-

Neseniai iš Lietuvos at
vykęs Misijonierius, jėzui
tas, Jonas Kidykas prane
ša, kad jeigu kuris iš Ger
biamų Klebonų norėtų jį 
gauti vesti misijas, prašo
ma kreiptis šiuo adresu: 
Rev. J. Kidykas, S. J., 
1976 W. Roosevelt Rd., 
Chicago, UI.

erali išmokti iš šių pamal
džiu Dievui pasišventusių 
Sužadėtinių.

Nuoširdžiai dėkoj’u gerb. 
Slaugėms, kurios taip są
žiningai, visados su šypse
na, atlikdavo savo parei
gas, taip švarutėliai viską 
užlaikė.

Širdingai ačiū visiems 
tiems kurie atsilankė, ku
rie palinkėjo sveikatos ar 
tai žodžiu ar pasveikini
mu. Apščiausių Dievo ma
lonių!

A. P. Sandys

KOMUNISTAI NUŽODĖ 
STAČIATIKIŲ VYSKUPU
Vienas komunistas Tam- 

bove nužudė stačiatikių 
vyskupą Siromžatnikovą. 
Vyskupą jis puolė išeinan
ti iš cerkvės po pamaldų 
Smūgis buvo mirtinas, ir 
vyskupas, nuvežtas j mies
to ligoninę tuojau mirė. 
Nusikaltėlis suimtas pa
reiškė, kad vyskupą jis

į vienos škotės našlės mo
teries Mrs. Diek vilą, do 
No 582 Edvinburgh Rd., 
G1asgow’e. Sudraskė vilos 
stogą, nuvertė kaminą, — 
centralinio vilos kambario 
pusę lubu vidun įgriovė, ir 
visus baldus viename kam
bary, visiškai sudaužė. Gi 
geležini pečių, i patį vidu
rį kambario iš sienos iš
plėšęs nubloškė. Mrs. Diek 
75 m. amžiaus senelė mo
tina, tuo momentu neper- 
toli nuo pečiaus kambarv 
sėdėjusi kėdėje, nuostabiu 
būdu išliko gyva. Nors ji 
ir nebuvo užmušta ar tie
sioginiai sužeista, be* 
griaustinio ugnis ją gero
kai apsvilino, o pats spro
gimas nemažai pritrenkė 
taip, kad greitai prisiėjo 
šauktis gydytojo paži
bos. Bendri nuostoliai vilai 
padaryta labai dideli. Veik 
tuo pat laiku, griaustinis 
kirto ir Salcoats miestelv. 
Ayrshire apskrity, Škoti
joje, 30 myliu nuo Glas- 
gow, į vieno škoto gvve- 
namajį būtą. Čia pačiam 
butui ir jo gyventojams 
tiesa, nuostolių nepadarė;

M. Urbo
navičiaus, MIC. parašyta 
“Trumpa Lietuvos Istori
ja Paveiksluose”, kurioje 
suglaustai atpasakojama 
visa Lietuvos istorija nuo 
1387 iki 1937 metų. Istori
ja iliustruota gražiais pa
veikslais. Knygos gale y- 
ra žemlapis, rodantis Lie
tuvos rubežius nustatytus 
sutartimi su Maskva 1920 
metais.

Jos kaina 50c. Užsaky
mus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Atėję j tavernas ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausią miežių ir tinkamai įsendintas.

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!
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DARBININKAS

T riukšmavimais F aktų 
Neuždengsi

Kada vištų būry pasigirsta triukšmingas klege
sys, žinok, kad vanagas ten įsisuko. Tiesa, šiuo kartu 
triukšmą kelia tik vienas žmogus, bet iš jo nervingos 
rašysenos aišku, kad pataikyta į taikinį. Skaitytojas 
dasiprotės, kad čia kalbama apie amerikietiškų tauti
ninkų klegesį. Jiems koktu ir pikta, kad šioj šaly nega
li valdyti kaip Lietuvoj: uždėjai meškos leteną ant 
spaudos, ir viskas ramu. Nereikia ginčytis nei protau
ti, nes visi oponentai surakyti diktatūros pančiais. A- 
merikoje ne taip. Ponas ar ne ponas, turi skaitytis su 
visuomene.

Iš visos pakrikusios tautininkų polemikos aišku, 
kad jiems skaudūs ne katalikų spaudos žodžiai, bet 
faktai, kuriuos tie žodžiai nurodo. Jie mėgina įsivelti 
į pašalinius ginčus, kad nukreiptų visuomenės dėmesį 
nuo vieno didelio kaip kalnas fakto: neprietelingo tau
tininkų nusistatymo prieš Katalikų Bažnyčią. Apie tą 
visiems matomą faktą spiečiasi visa eilė jo įrodymų, 
tiek kartų jau minėtų, kad jie skaitytojams atmintinai 
žinomi. Mėginta ir mėginama juos užginčyti, bet per
daug iš Lietuvos ateina nusiskundimų, kad tautininkai

čia, jos įstaigos ir organizacijos tvarkosi Bažnyčios ka
nonais bei savais statutais. ■ •

“Tuo tarpu siūlomasai konstitucijos projektas ig
noruoja Katalikų Bažnyčią, kaip organizaciją, kuri tu
ri tūkstantinę savo tradiciją su savo srityje tobulu į- 
statymų kodeksu, su dideliu nuopelnu mokyklų, auklė
jimo ir labdarybės srityse.

“Sakytasai projektas net nepripažįsta Bažnyčiai 
ir jos įstaigoms juridinio asmens teisių, o tik mini gali
mumą suteikt teises, nustatant jų ribas.

“Projektas kad ir skelbia piliečių lygybę prieš į- 
statymus, tačiau, įvardindamas kunigus, vienuolius, jų 
teises susiaurina, su vesdamas jas į maldą, apeigas, ti
kybos skelbimą ir ignoruodamas jų veiklą švietime, 
auklėjime, labdarybėje, dorovės moksle ir tolygius 
veiksmus, kurie paruošia ir ugdo tikybinį gyvenimą”.

Taip kalba Lietuvos Vyskupai ir jų lūpomis, žino
ma, visa lietuviškoji katalikija. Jų žodžiai kaip tik į- 
rodo, kad tautininkai tramdo svarbiausią Bažnyčios 
uždavinį: įgyvendinimą jos mokslo. Reiškia, jūs, kuni
gai, skelbkite sau sveiki tikėjimą, o mes, tautininkai, 
trukdysime tikėjimo darbus. Juk žinome, kad tikėji
mas be gerų darbų yra miręs. Neleisti Bažnyčios moks
lui pasireikšti darbuose reiškia tą patį, ką panaikinti ti
kėjimo esmę. Tas taip visiems suprantama, kad priešin
gi tautininkų įrodinėjimai tai tik tuščias burnos aušini
mas. Gaila tam žodžių.

Bereikalo tautininkai mums prikiša, kad esame 
persiėmę ir desperacija ir žiauria tautininkams neapy
kanta. Desperuoti, rodos, neturime pagrindo, ir kiek 
vaikiškas tautininkų šūksnis, kad mes desperuojame, 
atskleidžia desperatingą jų pačių nusiteikimą. Kai dėl 
neapykantos, tai čia jau visai nesusivokta. Faktinai tai 
mes turim — kaip čia pasakius — gailestingą tikrie
siems tautininkams užuojautą, dėlto, kad jie bejėgingi 
pasukti didžiumos jų partizanų politiką geresnėn 
kryptin. Dalykas toks, kad rimtųjų tautininkų dabar 
tik trečdalis. Du trečdaliu sudaro “tarptautininkai”, 
kurių politika pasižymi ne tai kad klusnumu, bet tie
siog lakiejišku pasisiūlymu vykdyti Maskvos įsaky
mus. Dešinieji tautininkai čia vaidina tik pasyvų vaid
menį ir — čia kaip tiktai tinka žodis “desperacija” — 
desperatingai laužo rankas. Bet pasyvios mūsų užuo- 

{jautos čia permaža. Tenka daryt skaudi operacija, nu- 
; rodant pragaištingą tautininkijos politiką. Išpjaut
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Stalino Tarnai - 
Reakcijos Vergai

i
vyks didelės permainos ir 
tai greitu laiku”.

“Šiandien Rusijoje eina 
kova tarp Stalino ir visos 
Rusijos. Nuo 1936 metų, 
Stalino įsakymu, kasdien 
sušaudoma 25 žmonės. O 
pažiūrėk į kalėjimus, pen
ki milijonai mano tautie
čių juose vargsta. Rusija 
turi būti laisva”, sako Ke
rensky.

Tokias tai žinias atvežė 
ne koks “klerikalas”, bet 
socialistas, buvęs Rusijos 
premieras Kerensky. Jis 
aiškiai įrodo, kad dabarti
nė Rusija ne “darbininkui 
šalis”, ne “rojus”, bet var
gų šalis, tikras pragaras, 
kurį sukūrė komunizmas.

Lietuviškieji Maskvos piliečiai susidomėjo Lietu
vos reikalais. Jiems parūpo Lietuvos politika, jos vei
kėjų kryptis. Prelatui Al. Dambrauskui negali dova
noti, kad jis 1910 metais pareiškęs nuomonę, jog imant 
faktus kaip jie yra, reikia skaitytis su caro valdžia. 
Čia reikia atsiminti, kad 1910 metais buvo jau pilnai 
sugrįžę reakcijos laikai po nugalėtos 1905 m. revoliu
cijos. Reakcinė Stolypino politika buvo pilnoj galioj, ir 
patys atkakliausi social-revoliucijonieriai buvo sulin
dę į palėpes. Tais laikais kalbėti apie kokią ten politinę 
laisvę būtų buvusi gryna nesąmonė. Kaip tik tais lai
kais įtakingas Lietuvos veikėjas, kun. Al. Dambraus
kas pareiškė, kad mes turime šaltai žiūrėti į esamąją 
padėtį ir skaitytis su caro valdžia. Už tai lietuviškieji 
maskviečiai Prel. Dambrauską vadiną juodžiausiu re- 
akcijonierium. Pas juos kiekvienas sveikai protaująs 
žmogus skaitomas reakcijonierium vien dėlto, kad jo 
galvoj nėra revoliucijos, t. y. kad ten vyrauja nepakri
kusi galvosena.

Tačiau to saiko jie patys sau nepirtaiko. Tik dirstel- 
kime į pačių lietuviškųjų maskviečių elgesį. Jie šoka, 
kaip Stalinas jiems groja. Šiandien internacionalas, 
ryt “maršalietė”, užporyt — “kazačiok”. Reiškia, nuo 
sovietų impeartoriaus ūpo pareina jų taktikos eiga. 
Jie, žinoma, sakys, kad Stalinas saugoja revoliucijos 
laimėjimus, tai jo reikia klausyti. Tačiau Stalinas visai 
nesaugoja revoliucijos laimėjimų. Jis juos tramdo, jau 
bebaigdamas likviduoti pačius seniausius ir uoliausius 
revoliucijos darbuotojus. Kada vienas žmogus stato 
save teisiu, o visus kitus klaidingais, tai paprastam ei
liniam gyvenime jis vadinasi maniaku bei ((švelniai 
tariant) silpnapročiu. Jei toks žmogus atsiranda vai-Į P. eisti. Suvėlavo, matyt, 
džios viršūnėse, tai deja tautai, kurią jis valdo. Bolše- *^1 to, kad ir patys bolše
vikų akimis žiūrint, kas likviduoja revoliucijos laimė- v*kų bendro fronto nariai 

atsisakė rašytis, o pasira-

Lietuviški bolševikai ir 
socialistai su parašų rin
kimu po peticija, kuria 
reikalavo, kad Lietuvos 
valdžia paleistų iš kalėji
mų politinius kalinius pa
vėlavo. Parašus pridavė 
Lietuvos Pasiuntiniui pul
kininkui Žadeikiui, kada 
jau kaikurie kaliniai buvo 1 .... o, —,

tojus, tas eina prie imperializmo, vadinasi, yra juo
das reakcijonierius. Gi kurie jam tarnauja, yra reak- šiušieji savo parašus at- 
cijos vergai.

UdUg IS uicinvua La.umnnr.ai roQanl pragaiSLingą taUUniIlKlJOS pOUUKą. ISpjaUL i
smaugte smaugia katalikus. Žmogus ir nenorėdamas, skaudulį bei votį sveikiau, negu šundaktariškais vais-! u_ i ■_________ :i__4.:i, I . . .. „ , .......

Kibirkštys
turi tikėti. Mėginama įkalbėti, kad tai tik kai kurių 
karštagalvių katalikų išsišokimai, už kuriuos “katali
kybė neatsakinga”. Kai kuriems amerikiečiams tai at
rodė galimu daiktu. Kas juos ten žino: mes toli gyve
nam ir neturim galimybės prisižiūrėti jų politikai, gal 
ir tiesą tautininkai sako. Deja, pasirodo, kad tai nebe 
karštuolių išsišokimai, bet balsas tų, kurie ir katali
kybei atsakingi ir už kuriuos katalikybė atsakinga — 
Lietuvos Vyskupų balsas. Naujosios konstitucijos 
klausimu jie siuntė Valstybės Prezidentui laišką, ku
riame štai kas pasakyta:

“Ekscelencija,
“Paskutiniomis dienomis laikraščiuose paskelbtas 

Lietuvos Konstitucijos projektas. Mes, Lietuvos Vys
kupai, susipažinę su juo, nematome, kad jisai, virtęs 
konstitucija, kaip pagrindinis Valstybės įstatymas, pa-' 
tenkintų Lietuvos katalikų reikalus. Paskelbtuoju pro
jektu atsižadama būdingos lietuvių tautos žymės, jos 
katalikiškumo.

“Naujose valstybių konstitucijose, kaip antai, pav. 
Airijos, Brazilijos, Austrijos, Lenkijos, Italijos, kata
likų tikyba yra paskelbta kaipo tautos tikyba. Kitose 
valstybėse, kurios nėra priešingos tikybai, santykiai 
tarp Valstybės ir Bažnyčios nusakomi taip, kad Bažny-

I
I
1

tais jį uždengti ir tiek įsendinti, kad organizmas nu
mirtų.

“Vienybė” užsipuola, kad atspausdintume ištisą 
Prel. Laukaičio kalbą. Mielu noru, bet su ta natūralia 
sąlyga, kad pirmiau “V-bė” atspausdins praleistąją 
kalbos dalį ir atitaisys vieną iškreiptą kalbos sakinį. 
Tuo būdu jos skaitytojai turės progos sužinoti, kad 
Prel. Laukaitis katalikybę stato aukščiau už valstybę 
ir liepia valstybei prisitaikyti prie katalikybės princi
pų, ir kad ne “dauguma katalikų”, kaip teigia “V-bė”, 
bet “nemaža jų dalis” nepaneigia valstybinės kryp
ties.

Tada kiekvienas būsime įdėję trūkstamąją kalbos 
dalį, ir viskas bus tvarkoj. Sąlyga, rodos, priimtina, 
nes visiškai loginga. Lauksime. K.

20 ŠIMTMEČIO “SENIENA”
vienojČekoslovakijos prezidentas Dr. Benešąs 

savo kalboj Bažnyčios ir valstybės santykių klausimu 
yra pasakęs:

“Mano įsitikinimu, tikėjimo puldinėjimai 20 am
žiuj yra pasenęs dalykas. Jie yra silpnumo ir dvasinio 
bei kultūrinio menkumo ženklas”.

Brooklyno lietuvių sta-Į Stalino budelių kulką į pa- 
lincų organas įtalpino ko-Įkaušį, 
iespondenciją iš W. Lynn, 
kurioj korespondentas pa
čioje pradžioje parašė 
priežodį: “Kaip danguj, 
taip ir ant žemės”, ir tą 
priežodį lygina prie dabar
tinių gyvenimo sąlygų W. 
Lvnne. Spėjama, kad to 
organo redakcija neapsi
žiūrėjo talpindama tą prie
žodį, nes jis anot bolševi
kų mokslo esąs opiumas 
darbininkams. Nuodyti 
darbininkus tokiais prie
žodžiais pagal komunizmo 
mokslo yra kriminalis nu
sikaltimas. Sovietų Rusi
joje už tokį nusikaltimą 
redaktorius gautų nuo

v •

“Amerikos Lietuvis” ko
vo 10 d. laidoje rašo, kad 
Aleksandras Kerensky, 
buvęs Rusijos premieras 
1917 atvyksta iš Pary
žiaus Cunard linijos laivu 
Berengeria į Jung. Valsty
bes. Kerensky ne atvyks
ta, bet jau atvyko ir New 
Yorke buvo kovo 2 d.

Kerensky atvykęs į New 
Yorką turėjo pasikalbėji
mą su laikraštininkais ir 
pareiškė, kad Rusijos žmo 
nes sukils prieš Staliną ir 
įsteigs demokratinę vy
riausybę. Jis pareiškė: 
“Aš ne pranašas, bet būki
te tikri, kad Rusijoje į-

K. šaukė. Štai iš Bridgewa- 
ter. Mass. korespondentas 

i bendrafrontininkų organo 
: rašo: “jau aiškiai paaiškė
jo, kiek yra darbininkiš- 

. kos meilės (nuoširdumo) 
, pas buvusius mūsų idėjos 
draugus, kad net nenori 
ųardą pasirašyti. O prezi
dentas (priešfašist i n i o 

j bendro fronto) buvo pasi
rašęs, bet ant rytojaus ir 
tas išbraukė savo vardą”.

Taigi kaip matome tas 
priešfašistinis bendras 

j frontas visai paįręs. Tik 
bolševikų - socialistų tū
zai, kurie turi asmeninės 
naudos iš to bendro fronto 
dar laikosi, bet ir prieš 
juos griežtai išėjo Chica
gos socialistų organas.

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

Šv. Augustinas

I
»

K. Čibiras

Idėjų Kovose
(Referatas, skaitytas N. A. Lietuvių 

Katalikų Seimelyj, vasario 22 d., 1938 m. 
Cambridge, Mass.

Spaudos galybę ir reikšmę apibūdinant 
dažnai mėgstama sakyti, kad ji esanti lygi 
gerai išlavintai karinei armijai. Tvirtinimui 
pagrįsti primenamas vieno įžymaus prieš 
šimtmetį gyvenusio karo vado posakis, esą, 
už gerai vedamą dienraštį jis atiduotų du 
geriausius savo armijos pulkus, šiandieni
niai valdovai už įtakingą dienraštį nesigai
lėtų pažadėti, tur būt, net daugiau pulkų.

Šiaip ar taip, mūsų dienomis spaudos, y- 
pačiai laikraščių, įtaka taip plati ir sėkmin
ga, kad, kažin, ar tik nėra ji jau galingesnė 
už kitas viešojo gyvenimo galybes. Buvo is
torinių atsitikimų, kad spausdintas žodis 
pakreipė armijas į laimėjimus ir pralaimė
jimus. Vienas tokių nuostabių faktų yra iš 
lietuvių karo su lenkais. Jį neseniai savo at
siminimų knygoje įtikinamai paskelbė prof. 
Viktoras Biržiška.

Po smūgio ties Širvintais ir Giedraičiais 
lenkų kariuomenė kuri laiką nurimo. Tačiau 
tai buvo tik laikinoji tyla prieš audrą. Nete
kusi daug savo karių — užmuštų, sužeistų 
ir patekusių lietuvių nelaisvėn, lenkų kariuo
menė greit išlygino savo nuostolius gauda
ma gausių papildymų iš Lenkijos gilumos. 
Buvo ruošiamasi greit pradėti prieš mūsiš
kius naują puolimą tikslu sutriuškinti Lietu
vos kariuomenę ir pasinaudojus savo gau-

singa persvara pagrobti visą Lietuvą.
Apie savo ruošiamąjį didelį puolimą prieš 

Lietuvą lenkų karininkai kalbėjo jau viešai. 
Vilniaus lietuvių veikėjai, kurie tas kalbas 
girdėjo, labai susirūpino, kaip lenkų planą, 
sutrukdyti, kol Lietuvos kariuomenė gerai 
susirikiuos puolimui atremti. Į pagalbą atė
jo spauda.

DIENRAŠTIS SUMAIŠĖ LENKAMS 
KORTAS

Pasitaręs su kuo reikia, redaktorius Vikt. 
Biržiška, dabartinis Kauno u-to profesorius, 
savo vedamame dienrašty paskelbė straips
nį, esą jis gavęs rimtų žinių apie Lietuvos 
kai kurių grupių norus su lenkais taikintis. 
O gi žinome, lenkai visuomet buvo paslan
kūs į uniją su Lietuva. Vilniškio lietuvių 
dienraščio paskelbta “sensacija” lenkus to
dėl labai sudomino. Jų spauda pradėjo rašy
ti, kad iš Kauno papūtė šviežias vėjas ir tt.

Savo mintį redaktorius Biržiška pakarto
jo dar keliuose straipsniuose, galutinai len
kus įtikinęs, kad lietuvių derybos su jais ga
limos ir būtinos. Tikslas buvo puikiausiai pa
siektas. Kol partijų atstovai važinėjo ir ta
rėsi, lenkų karo vadovybė gavo iš savųjų pu
sės įsakymą susilaikyti nuo tolesnio jėgų 
ruošimo prieš Lietuvą; jų patrankos laikinai 
nutilo, ir kada norėjo jos vėl prabilti, buvo 
jau pervėlu. Tautų Sąjunga sustabdė karo 
veiksmus tarp lietuvių ir lenkų kariuomenės 
Vilniaus krašte. Mūsų kariuomenė po ilges

nės pertraukos buvo jau pailsėjus ir pasi
ruošus priešą tinkamai atremti, jei jis pakil
tų prieš Neprikl. Lietuvą.

Tai taip Lietuvai patarnavo vienas dien
raštis: kaip sakoma “užbovydamas” lenkus 
ir išlošdamas laiko. O tas išloštas laikas, 
kaip matome, buvo gyvybinei lietuvių nau
dai.

Ir kas tokio fakto akivaizdoje nesutiks, 
kad spauda kai kada galingesnė už armijas! 
Nebereikalo gi kariaujančiose šalyse spaudą 
griežtai cenzūruoja kariškiai. Mat, jie bijo, 
kad kai kuriomis žiniomis nepasinaudotų 
priešo žvalgyba, antra, kad priešas neskelb
tų tokių žinių, kurios gali demoralizuot vi
suomenę ir neigiamai paveikt karius fronte. 
Nes karys ginklą stipriai valdo tol, kol stip
rus morališkai; kai jo įsitikinimai parbloš
kė ami ir nuotaika prislėgiama, jam ima ne
sisekti. Ir šis reiškinys patvirtina dvasinių 
jėgų pranašumą prieš medžiaginį ginklą.

Tad jei dvasiniai ginklai stipresni už me
džiaginius, tai ir dvasinės, idėjinės kovos 
žmonijoje yra reikšmingesnės už politinius 
karus? O kai šiandien visas pasaulis įtrauk
tas į organizuotas idėjines kovas, tai katali
kams, būtinai įpareigotiems grumtis šitose 
kovose, labai svarbų gerai pažint ir vykusiai 
panaudot moderniškiausią idėjinės kovos 
ginklą — spaudą.

Pirmiausia pažiūrėkim į mūsų idėjinio 
priešo ginklą, pasvarstykim jo vartojimo bū
dą, ir savaime paaiškės, ko šituo atžvilgiu 
stinga mums kovojančios Bažnyčios fronte.

Tiesai ir tuo pačiu katalikybei kenkia tri
jų rūšių spauda: 1) diktatorinė, 2) vad. neu
tralioji arba nepartinė ir 3) atvirai priešti- 
kybinė.

DIKTATORINĖS SPAUDOS VERGIJA
Neseniai Amerikos dienraščiuose buvo į- 

dėtas pasaulio spaudos atlasas. Iš jo sužino
jome, kad tik keliose pasaulio valstybėse 
spauda diktatoriij nepavergta. Visur kitur 
valdininkų žirklės nepraleidžia spausdinta
me žodyje to, kas jiems nepatinka, o gana 
daugelyje kraštų yra dar blogiau: diktato
rių paskirti valdininkai gamina valdiškus 
straipsnius ir prievarta juos bruka kiekvie
nam laikraščiui. Čia jau skaudžiai žalojama 
piliečių protavimo, sąžinės laisvė ir net nuo
savybės teisė.

Panašiai yra Italijoje. Rusijoje ir Vokieti
joje dar liūdniau. Ten greta diktatorinės 
spaudos jokia kita nė būti negali. Visi dien
raščiai ir žurnalai - magazinai redaguojami 
iš propagandos ministerijų; redaktoriaus 
pavardė, tai tik skraistė, tik akių dūmimas.

Diktatorių pastangos spaudą pavergti a- 
kivaldžiai įrodo jos reikšmę. Antra, kadan
gi šių dienų diktatoriai yra katalikybės prie
šai arba mažai palankūs jai, tai ir jų diri
guojama spauda katalikams tėra tik žalinga.

LAISVOSIOS SPAUDOS VIENPUSIŠKU
MAS

Demokratiniuose kraštuose labai palan
kią dirvą turi vadinama laisvoji, neutralioji, 
nesrovinė spauda. Ji skelbiasi atstovaujanti 
informacijos, meno, mokslo, sporto bei kūno 
kultūros, technikos ir lengvų pasiskaitymų 
sritis. Iš tikrųjų gi jos laisvumas labai abe
jotinas. Visa tariamai laisvoji spauda yra 
stambiųjų biznierių ir laisvamanių rankose 
ir jų slaptų programų įtakoje. Todėl dar a- 
bejotinesnis jos nesroviškumas arba neutra
lumas. Šitie skambūs žodžiai panaudojami 
reklamos, patrauklumo ir, gal būt, suklaidi-



Antradienis, Kovo 8 d., 1938 PARBININKAb 5

N. A. Katalikų Seimelis ir Jo 
Pasiryžimai

Vasario 22, Cambridge tas mintis turėtų giliai į- 
lietuvių bažnyčia prisipn- Įrašyti į savo protus ir šir
do, skaitlingai suvažiavu-Į dis, kad visomis savo'pajė
gių seiman atstovų. Pas- • gomis šiais metais dirbti, 
kirtu laiku 9:30 vai. prasi- kad tos rezoliucijos ir pa
deda iškilmingos pamal-' siryžimai, kurie buvo 
dos. Iškilmėm pritaikintas Cambridge 
pamokslas, kurio mintis seimely 
panaudoju šiam įvykiui 
aprašyti.

KUR EINI?
Pamokslininkas pradeda 

savo mintis pabrieždamas, 
kad amžinajam mieste Ro
moj yra viena bažnyčia, 
pavadinta “Qua Vadis”, 
kas lietuviškai reiškia: 
kur eini? Mat toje vietoje, 
kaip pamokslininkas aiški
no, Šv. Petras eidamas iš 
Romos, kuriame patyrė 
nepergalimų kliūčių Kris
taus Evangelijos platini
mui, sumanė Romą apleisi: 
ir eiti kur kitur skelbti 
Kristaus mokslą, sutiko 
žmogų, kuriame pažinęs 
Kristų paklausė: “Kur ei
ni Viešpatie?” O Kristus 
jam atsakė: “Einu į Ro-j

kurie 
įvykusiame 

padaryti įvyk-' 
džius gyveniman.

Kokie yra tie pasiryži
mai, kuriuos mes šiais me
tais turime būtinai įvyk- 
dinti?

DIENOS UŽDARBIS 
KOLEGIJAI

Pirmas svarbus dalykas, 
kurį mes turime vykdinti, 
yra suteikimas pinigiškos 
paramos Marijanapolio 
kolegijai, kur auklėjam’ 

Ijauni vaikinai, busimieji a- 
' teities vadai, kad kolegi
jos vadovybė galėtų pa
statyti naujas studentams SPAUDOS APAŠTALAI . 
dormitorijas, gyvenimui Džiaugėmės ir sustoję 1 
kambarius. Tam tikslui reiškėme pagarbą kun. K.' 
nutarta prašyti visų ge- Urbonavičiui, kuomet vie- ' 
ros valios lietuvių, kad nus seimelio dalyvių pers-; 
paaukuotų tam tikslui jį mums kaipo vieną 
nors vienos dienos uždar- uoliausių katalikiškos 
bį. Gi seime dalyvavusių spaudos apaštalų, kurs sa- į 

i delegatų pareiga yra anie vo raštais puošia kiekvie
ną “Darbininko” ir kitų

I

BE ARMIJOS MAŽAI KA 
PADARYSIME

Tai du svarbiausi šių 
metų kat. Seimelio pasiry
žimai, kuriuos šiais metais 
būtinai reikią įvykdint. 
Tačiaus reikia žinoti ir ne
pamiršti, kad ir geriausi 
sumaniausi vadai, mažai 

. ką gali padaryti, jeigu ne < 
turi geros išlavintos ir dis
ciplinuotos armijos- Taip
gi bile kuriam laikraščiui

i galime nupirkti, kad ir ge- 
i liausiąs, moderniausias; 
mašinas, jis neatliks savo 

! misijos, jeigu nebus pla
čiųjų minių skaitomas ’r 
mėgiamas. Kad “Darbiniu ? 

i kas” ir kiti kat. laikraš
čiai būtų plačios visuome - 
nės mėgiami ir skaitomi 
jie turi visad būti įdomūs 

J. savo turiniu. Kad tokiais 
mūsų laikraščius padarius, 
jie turi turėti nemažą ar?- 
m i ją bendradarbių.

I

ir sustoję

mą, antru syk mirti už Į 
žmones”. Tai pasakęs pra-' 
nvksta iš Petro akių. Iš to nutarimą savo kolom 

joje visus lietuvius pain- laikraščių numerius.
i formuoti, arba asmeniškai

MYLIMAJAM 
AUKŠČIAUSIOS PAGARBOS VERTAM 

GYNĖJUI TIESOS
KUM. KAZIMIERUI URBONAVIČIUI 

(JONUI KMTTUI)
VARDINIŲ PROGA

Valio Kmitąį’ Vėl vardinės! 
Kaip pasveikint? Ka linkėt?
Kupina jausmu krūtinė, 
žodžiu trūksta iškalbėti

Tu kovoji už Bažnyčią 
Ir tėvynę brangią mūs, 
Priešu atmuši vilyčias, 
Jų išrodai kvailumus!

Tu, lyg Mozė, žydų vadas, 
Nesigaili tiesą rėžt
Tiems, ką tiesą yr’ praradę, 
Vylius jų aikštėn išmėžti

Būdam’s DIEVO darbininkas, 
Dirbi darbą milžinų!
Kad ir maža talkininkų, 
Bet aukštai randi jėgų!

Gyvenk brangus mūs didvyri 
Kuoilgiausius mums metus!
Priešų ginklai tesubyra! 
Krauk nenykstančius turtus!

Tavo plunksna tenebunka, 
Kaskart aštryn teeinie!
Nuo tavęs šalin tesmunka 
Laisvamaniai visi tie!

Į

Te DIEVULIS tau priduoda 
Šioj kovoje ištvermės!
O širdis terand paguodos 
Žydriose dangaus gelmės’!

GAVĖNIA

Spaudalis.
regėjimo Šv. Petras supra
tęs savo klaidą, grįžta at
gal į Romą ir ten skelbda • 
mas Evangeliją paguldo 
net savo gyvybę.

PAMIRŠTA
Šį pavyzdį pamokslinin

kas pritaikė suvažiavu
siems delegatams, kad 
kiekvienas-na vyksta į sei
mą su gražiais pasiryži
mais, kad ką naudingo 
nuveikti. Kelia savo ran
kas balsuodami už gražias 
rezoliucijas, bet kuomet 
prisieina tas rezoliucijas 
vykdinti gyveniman, ir 
kuomet pasirodo kliūčių, 
tada pamiršta tuos savo 
gerus norus parodytus 
seime ir nuo tų pasiryži
mų, kaip Šv. Petras iš Ro
mos bėga.

Čia tikrai pamokslinin
kas pataikė į taikinį. Už- 
tad kiekvienas dalyvis šia - 
me seimely tas jo pareikš-

Ge
ras dalykas pareikšti nors

i -------------- -

londo reikalą turėjo min- ( čių, tad orgąpizuokime jo 
tv ne dabartinius bendra- Į vardu kolonijose literati-i

Gavėnios metas tai pasninko ir atgailos metas. L* 
ke šio sezono Bažnyčia stato prieš mūsų akis Viešp; 
Jęąų tyruose; supažindina mus su viešuoju Krista 
gyvenimu; parodo jo kančias, kurias turėjo iškentė 
kad išUuoaavus mus iš puikybės, prabangų ir pavyt 
kurie dalykai mus riša su pąsauliumi, kad tokiu bū 
suteikus mums dangaus laimę. Ir kodėl pagaliau, B< 
nyčią mums stato Kristų prieš akis? Todėl kad trol 
ta parodytu kad tiktai per Jo kentėjimus, Jo moks 
galime tapti Dievo vaikeliais. Mes gi iš savo pusės g 
lime Kristui palengvinti tas Jo kančias susiturėti gė 
me, valgyme, pasilinksminimuose, kalboje, išoriniai 
ir vidujiniame savo elgesyje. Naktimis nesibaladokii 
per visokias išeigas, nedainuokime linksmų dainų, s 
Siturėkinae rūkyme, žodžiu, būkime malonūs, mane 
gūs, pasitarnaujanti, pasiryžę gerą daryti.

Šis Gavėnios laikotarpis panašus į rekolekcijų 
kurias krikščioniškasis pasaulis atlieka besirengdam 
sutikti išganingą šv. Velykų šventę. Kaip Jėzus nuv 
kęs tyruose per ketųriasdešimts dienų pasninkavo 
paskiau mus mokė pasninkauti ir tapti mirusiu se 

’> taip ir šv. Motiną Bažnyčia per šitas keturiasdešim 
dienų skelbia mums apie nuodėmes mirtį mūsų sielos 
Šį nuodėmės mirtis pasireikš sielose, jei mes kovosii 
prieš puįkybę įr savimylą, jei daugiau apmąstinėsir 
amžinąsias tiesas. Pagaliau, ši nuodėmės mirtis ar 
pergalė tikrai pasireikš, jei mes toliau gyvenime par 
dysime, kad nesame prisirišę prie pasaulio dalykų ir 
tuštybių; kad likome duosnesni pavargėliams; kad pe 
daug nesame prisirišę prie turtų. Popiežius Benedi 
tąs gražiai aprašė Gavėnios laikotarpį. “Gavėnios 1: 
kas, jis sako, “yrą tai kariaujančios Bažnyčios ryšy 
tuo ženklu mes tiktai skiriamės nuo Kristaus Kryžia 
priešų; juomi mes sulaikome Dievo rūstybės rykšte 
juomi apsaugoti dienos metu dangaus pagelba m 
sustiprinam save prieš tamsybių kunigaikšti. Jei s 
Gavėnios užlaikymas susilpnėtų, jis taptų Dievo g< 
bei blėdis, Katalikų Tikėjimui negarbe, krikščionių s 
loms pavojus, ir be abejonės, kad apsileidimas šiai 

: Gavėnios užlaikyme yra šaltinis daugelio nelaimių v:paprašyti, kad kiekvienas paviršutiniai gilios pagar- ,. . . , * j • t", • u
bos užsitarnavusiam ve:-|^lus’ ^urie dirba ir rašo (mus ratelius, kaip buvo guose gyvenimo reikaluose ir pavienio žmogaus reik 
kūjui. Vienok dauggra-I^Pt®^  ̂
žiaus būtų, jeigu tą pa
garbą pareikštume darbu.

BENDRADARBIU 
FONDAS

Pereitais metais, kun. 
Urbonavičius Worcesterio 
seimely, skaitydamas re
feratą, iškėlė spaudos ben
dradarbių fondo reikalą. 
Pasekmėj to buvo išrinkta 
komisija tam fondui ugdy
ti - organizuoti. Nors ko
misija rašė, agitavo, pra
šydama visuomenės tą 
fondą remti savo aukomis, 

į bet kaip paaiškėjo iš iždi
ninko raporto, kad tas 

Į fondas dar visai mizernąs. 
I Reiškia mūsų visuomenė 
Į to fondo nerėmė.

Beabejonės, kun. Urbo
navičius, iškeldamas tą

tą padarytų.
KITAS SVARBUS 

NUTARIMAS
Antras begalo svarbus;

■ reikalas, tai įgyti laikraš- 
; čiui “Darbininkui” naują
raidėms rinkti mašiną (in-* 
tertype). Berods jau atsi-Į 
rado nemažai žmonių, ku- 

į rie savo gausiomis auko-
■ mis jau padarė gražią pra- 
Į džią, tuomi parodydami
savo supratimą apie svar
bą katalikiškos spaudos. 
Tuomi galima tik pasi- 

! džiaugti ir reikšti vilties, 
kad daugiaus tokių susi
pratusių žmonių mūsų tar
pe atsiras, kurie nevilkin
dami pasiųs savo aukas 
mašinos fondui, kad būtų 
galima greičiaus tą maši
ną įgyt ir už ją reikiamą j 
pinigų sumą užmokėti. ii

t

Į atlyginimo, bet jis turėjo pereitais metais. Taipgi 
Į minty Amerikoje gimusi ugdykime spaudos bendr^- 

1 .

A. P. Sand

I

nimo dėlei; po laisvamaniškosios spaudos 
antraštėmis jie visai netenka tikrosios savo 
prasmės.

Kas gi yra neutralus ar, kaip sakoma, ne
šališkas laikraštis? Tai toks, kuris tariamai 
nepriklausąs jokiai grupei, o atstovaująs 
visos visuomenės ir tautos reikalams; kuris 
sakosi lygiai vertinąs visas religijas ir neko- 
vojąs už griežtus dorovės nuostatus; kurio 
uždavinys esąs tik stebėti, konstatuoti gyve
nimo faktus jų nevertinant.

Nuosekliai tad šitos rūšies spauda ir skel
bia tokius dalykus, kurie žadina skaityto
juose žemesnįjį smalsumą. Kasdien matome 
didžiųjų dienraščių pirmuosius puslapius 
perpildytus, kaip sakoma, riebiomis sensaci
jomis: skandalingos meilužių istorijos, gud
rūs apiplėšimai ir nužudymai, įvairios teis
mų naujienos. Keliami viešumon visokie ne
švankūs nuotykiai, krapštomos pakrykusių 
šeimų šiukšlės ir leidžiamos iš oro pagau
tos paskalos, nedaug besirūpinant, kiek jose 
tiesos.

Tai kur gi Čia laisvė ir nešališkumas9 
Kasdien skaitytoją maitinti nuodingu pa
dugnių mitalu ir rūpestingai nuslėpti nuo jo 
tauraus gyvenimo faktus su jų priežastimis 
— juk tai sukčiausiąs vienpusiškumas. 
Smulkiai ir nuolat aprašinėti dykinėjančių 
nedaugelio moterų flirtą ir kaprizus, gėrėtis 
lengvai pasipelnančių vyrų nuotykiais ir tuo 
pačiu laiku nutylėti ar tik labai mažai pa
minėti kas gero įr gražaus padaroma tiekos 
kilnių žmonių apaštalavimo, labdarybės ir 
visuomeninio gyvenimo srityse, — tai jau 
joks neutralumas, o gudrios programos pla
ningas vykdymas.

Tos programos pirmasis tikslas yra skai

Pažvelkite į saulę?
visiems šviečia, visus ši 

Norėtųsi iš anksto reikš do- nelaukdama prašyr 
ti vilties, kad šių-metinio 
seimelio dalyviai tikrai sa
vo pasiryžimus išlaikys ir 
juos uoliai vykdins gyve
nimam

jaunimą, kad įtraukus jį į darbių fondą, paaukodami jau beabejonės mes dėlto 
mūsų laikraščių bendra^, į jį nors po kelis skatikus badu nenumirsime. 
darbių skaičių. Įtraukti įvairiuose susirinkimuose, 
Amerikoje gimusį jauni- pramogose, bankietuose ir 
mą bendradarbiauti laik- surinkę vieną kitą dolei į 
naščiams, galimą tiktai siųskime to fondo iždiniu 
turint fondą ir teikiant iš kui kun. V. Puidokui, 
jo už raštus atlyginimą, Casimir 
nes tokis dalykas, kad Mass. 
dirbt už dyką iš pasišven
timo, beabejo čionykš-1 
čiam jaunimui yra nesu-Į 
prantamas.

ORGANIZUOKIME
JONO KMITO RATELIUS

Tad, jeigu ištikro myli
me ir gerbiame savo gar
bingą poetą ir žųrnalįs 
tą - laikraštininką (Joną 
Kmitą) kun, K. Urbonavi-

tytojus pripratinti prie tariamo nesrovišku- 
mo, kas iš tikrųjų reiškia — įsitikinimų ne
tekimą. Mokslo, pažangos, kultūros ir lais
vės vardu skaitytojai sistematiškaį, įtikina
mai sugestijonuojami būti nepriklausomais, 
pažangiais, kartu, žinoma, ir bereliginiais. 
Šita ypač pavojinga liga šiandien daug kur 
ima užsikrėsti ir katalikai. Jie šventadie
niais į bažnyčias dar ateina. Bet viešajame 
gyvenime susidūrę su nekatalikiškomis pa
žiūromis, jie tyli. Ten, kur turėtų būti drą
sūs ir atviri, savo įsitikinimus slepia. Negi
na laužomų katalikų teisių, neužstoja varžo
mos Bažnyčios laisvės. Dažnas glūdi ramisi 
bet tik jo paties neliečia.
PASLĖPTA LAISVAMANIŲ PROGRAMA

šitaip skaitytojus nuteikdama vad. nesro- 
vinė spauda laimi labai daug: jai pasiseka 
juos padaryti abejingus bet kokiai ideologi
jai. Pasiekę tai laisvamaniškos programos 
vykdytojai einą toliau. Jų spaudoje raudame 
labai atsargią, pridengtą kovą prieš krikš
čionybę, ypačiai — Kat, Bažnyčią. Labai 
gudrus, yrą tos k.oyos metędas: nusistatymai 
reiškiami neilguose straipsniuse ar diskusi
jose, bet nežymiai tam tikru tono antspal- 
vių įr žinių sutvarkymo būdu.

Pavyzdžiui, šių metų Nėw York Times 
viename sekmadienio numery kažin koks tu? 
ristas aprašinėdamas Liurdo įspūdžius pa
žymi, kad stebuklingasis Liurdns esąs įdo
mus. Tačiau prie žodžio “stebuklingasis*’ prie 
dėtos kabutės, tai yra, tam žodžiui teikiama 
ironingoji prasmė, Taigi, straipsnio autorius 
neįrodinėja, kad Liurde nebūtų buvę įr neį
vyksta stebuklų — jis tik mažu ženkleliu lyg 
norėtų skaitytojui priminti, kad stebuklai e- 
są tik pasaka ir juokai.

12
St., Westfield,•9

Šv. Petro bėgimą iš Ro-i 
mos būtų galima pateisiu-i 
ti tuomi, kad jo gyvybei 
gręsė pavojus, Mums čio
nai dirbant Katalikiškos 

Į Ąkeįjos darbą jokįs gyvy- 
; bei pavojus negręsia, Jei- 
' gu mes paaukosim po ke 
lis skatikus šiems reika
lams, kuriuos šiame 
straipsny suminėjau, tai

S. Bugnaitis.

ir padėkos. Taip pat ir j 
nelaukite maldavimų 
pagyrimų, bet padėki; 
žmonėms gera valia — 
būsite mylimi kaip saul

Epiktetą

LIETUVIŲ R. K. FEDERACIJOS NAUJOS 
ANGLIJOS APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS

Įvyks Sekmadienį kovo 27 d., 1 vai. po pietų, š 
Pranciškaus par. svetainėje, 94 Bradford St., Lawrc: 
re, Mass. Šiuomi raginami visi Federacijos skyri; 
prisiųsti savo atstovus i Apskričio suvažiavimą, n< 
šių pietų suvažiavimas žada būti įdomus ir svarbu

Apskričio Valdyba —
Pranciškus Strakauskas, Dvasios Vadas, 
Antanas Zavetskas, Pirmininkas, 
B. Jakutis, Sekretorius.

v •

Bet yra tolerancija, kuri ląbiąu skaudi
na ir yra pavojingesnė, negu griežta kova. 
Tai gerai apmąstyto juoko tolerancija. Būk 
tai su pagarba kalbamą apie religiją, tačiau 
su šypsniu ir galvos kraipymų apie dogmas. 
Dogmos? Kas gi šimtais kartų laisvamanių 
spaudoj nėra skaitęs apie dogmatišką suvar
žymą, vienašališkumą, siaurumą, atžagarei- 
viškumą...

Tereikia padaryti tik mažą bandymą, no
rint įsitikinti, kaip šita laisvamaniškosios 
spaudos sugestija yra giliai įleidusi šaknis 
net į šviesuomenės protus ir net katalikų 
tarpe. Didžiosios tikėjimo tiesos griežtai ne
neigiamos ir nekritįkųpjamos, tįk nuolat lai
komos abejingomis. Tai piiotiškas trauky^ 
mas pečiais. Kristus dievybė? Evangelijų 
tikslumas? Bažnyčios moksle neklaidingu
mas? Stebuklai ? Įr taip ironingai besišyp
sant statomi klaustukai ten, kur tiesa visai 
aiški ir neliečiama.

Nekritiškas skaitytojas pagaliau ir ištik
ro suabejojai e gal XX amžiuje taip nusi
teikti ir tinka- A? prięš 90 metų už tąi ne
buvo baudžiama, kas dabar jau laikoma ben
dru papročiu? • K»s taikos metu vadinama 
žudymu, ar kam metu nevadinama didvyriš
kumu? Ar kas prieš 90 metų buvę laikoma 
šlykščių ir nepadoriu, šiandien nerodoma oa- 
veiksluotuoaę žurnaluogę kaip grožis, natū
ralumas ir sveikata? (Rmi! Fięfller),

• Kaip medžio kirminas vįg giliau ir giliau 
įsigraužia į rąstą, taip abajojimas į. žmonių 
iki šiol išpažįstamą tikėjimą! kol iš jo belie
ka tik skeveldrėlės. Pasaulinė laisvamanių 
spauda įr literatūra šitą griovimą varė jau 
nuo seniai. Šiandien tiek gausu religinių im 
diferentų arba abejingųjų, kurių tikėjimas

sudužo palengvėl ir nejučiomis.
Čia reikia pastebėti, kad ypač lietu v: 

laisvamanių spauda tiek Lietuvoje, tiek 1 
merikoje yra anfireligiškai nukreipta. Mūs 
tariami pažangieji šituo atžvilgiu bene 1; 
blausiai fanatiški. Amerikos laisvamaniško 
spaudą anglų kalboje, kiek teko pastebėt 
žymiai tolerantiškesnė, tačiau ir ji nėra lai; 
va nuo tendencijų prieš Kat. Bažnyčią.

Atsimenąme vienos ag-ros paskelbtą ž 
mą, esą N- Metų proga Popiežius Pijus J 
su Hitleriu pasikeitę sveikinimais ir linkėj 
mais. Iš to “neutralioji” ir antireliginė spai 
da padarė triukšmingą išvadą: esą, Papa aj 
robavęs ne tik fašizmą, bet jau ir naciona 
socializmą.

O pasirodė, kąd visa ta tariamoji žini 
buvo prasimanyta, jokio pagrindo tikrovė] 
neturinti. Ir kai oficialūs katalikų sluoks 
mai tatai patvirtino ir pareikalavo prasimž 
nymią atitaisyti, kągi padarė laisvamaniškc 
ji spauda? Didelė jos dalis atitaisymo viss 
neįdėjo, o kuriuose laikraščiuose buvo įdėt? 
tąi tąip susmulkiųtąi ir nežymiai, kad pa 
skleista netiesa taip ir liko neatitaisyta. Pa 
našiai išėjo ir su kita “žinia”, kad Popiežių 
pritaręs japonams kovoti su kiniečių bolše 
viziau...

Panagrinėję žalingą vad. neutraliosio 
spaudos įtaką katalikams, turime tačiau pri 
pažinti, kad šitos rūšies spauda dažniausiai 
yrą .sumaniai, įdomiai redaguojama, kad jo 
informacijos greitos, kad jos vedėjai gerą 
pažįsta žmonių psichologiją ir visuomenė 
santykius, todėl ir jų žodis skaitytojui skam 
ba modemiškai ir įtikinamai.

(Bus Daugiau)
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|KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NASHUA, N. H.
LIETUVOS NEPRIKL. 

MINĖJIMAS
Vasario 20 d. lietuviai iš

kilmingai minėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės 20 me
tų sukaktį.

Šv. Kazimiero bažnyčio
je, 11 valandą ryte atlai
kytos giedotinės šv. mi
šios už žuvusius kovose 
dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. Šv. Mišias atnaša
vo kun. Juozas Bucevičius, 
o pamokslą pasakė kun. 
Dr. Antanas Bružas. Lai
ke Šv. mišių giedojo para
pijos choras, vadovystėje 
muz. Stepono Virkausko.- 
Po šv. mišių sugiedotas 
Lietuvos himnas. Žmonės 
1 aip sujaudino, kad ne vie
nam išriedėjo ašaros.

VAKARIENĖ
6 vai. vakare įvyko va

karienė. Prisirinko pusėti
nai žmonių. Valgius paga
mino iš Brick House savi
ninkai — Atkins, kurie 
buvo skanūs, ekspertų pa
gaminti.

Prie stalų patarnavo šv. 
Onos draugijos, Moterų 
Sąjungos ir Merginų Klu
bo parinktos narės. Sve
tainę papuošė sodalietės.

Vakarienės surengimui 
pirmininkavo Juozapas 
Augimas, pagelbėjo Kazys 
J. Nadzeika. Daugiausia 
darbavosi kun. Dr. A. 
Bružas, Juozapas Augi
mas, Kazys Nadzeika, tei
sėjas Bolesius A. Degesys 
ir Vincas Kupčiūnas.

Toastmasteriu buvo p. 
Simonas Ulcickas. Jis pa
sakė kokiam tikslui šis 
parengimas surengtas ir 
pradėjo programą.

Buvo kviestas New 
Hampshire valstybės gu
bernatorius Francis P. 
Murphy, bet negalėjęs at
vykti. Jį atstovavo Majo
ras Robert C. Erb ir pasa
kė kalbą.

KALBĖJO MAYORAS
Taipgi kalbėjo miesto 

mayoras Frank MecMas- 
ter, kun. Dr. Antanas Bru-

• v
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žas, kun. Juozas Bucevi- 
čius, pp. George E. Harris, 
Nashua Trųst kompanijos 
bankos prezidentas, Albert 
J. Corter Second National 
Bankos vise - Prezidentas; 
Elmer F. Blokey, Indiane 
Head National bankos ka- 
sierius; Teisėjas Bolesius 
A. Degesys; William A. 
Molloy, Leonardas Velič
ka, Dr. Kaz. Umpa, Tomas 
J. Grigas, mokyklų komi
teto narys, 
iš Lietuvos, ir Juozas Au
gimas.

GRAŽIAI DAINAVO
Gražiai sudainavo kelias 

daineles. Duetas — Ona| 
Virkauskaitė ir Angelė j 
Malevičiūtė; vyrų kvarte- 1 
tas: — Antanas Šaka, Pet-| 
ras Murauskas, Leonas i 
Tamulionis ir Vincas Ma- i 
levičius; xylharmonika — j 
Albert Laflamme. Taipgi j 
dainavo parapijos choras, Į 
vadovaujant muz. Virkau- 
skui, kelias daineles ir už 
baigė programą Amerikos 
ir Lietuvos himnais.

Kaz. Čibiras

MIRĖ
Vasario 26 d. po trum

pos, bet skaudžios ligos 
mirė Marijona Jenušauš- 
kienė, viena iš seniausių 
mūsų Šv. Kazimiero para
pijos narių. Laidotuvės Į • 
vyko antradienį, 9-tą va
landą su iškilmingomis šv. 
mišiomis. Reiškiame gilią 
užuojautą Janušauskų šei
mynai

SERGA^
Marijona Kasparavičie

ne ir Mikalina Karauskie- 
nė jau kelinta savaite 
kaip sunkiai serga. Linki
me ligonėms greito pasvei
kimo, kad vėl galėtu 
džiaugtis su savo šeimyna.

Nashua’ietis.

GARDNER, MASS.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GPABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norvrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

VAKARIENĖ IR ŠOKIAI
Praleidome taip plačiai 

išgarsintą vasario 19-tą 
vakarą: vakarienę ir šo
kius, kuriuos surengė be- 
partyviška, nepriklausoma 
Lithuanian Outing Ass’n., 
G. A. R. svetainėje’, Chest- 
nut Street, su gera para
ma vietinės lietuvių kolo
nijos. Pasirodo, lietuviai 
myli susirinkti į nepolitiš- 
kus parengimus. Gaila, 
kad tik pelno pasekmės 
buvo geros, o publikos už- 
ganėdinimas tai jau visai

BATCHELDER WHITT0dORE COAL CO.

1 We Recommend 
and 

Guarantee

1 New 
Engiand

Tti€FU€LFOR
Modern
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108 Dorchester Avė- 
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

* * *
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834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

JJ

Seni ir Nauji Draugai
Pripažysta, Kad

PI CK WI CK
Yra Geriausias

ER & CO., NC.. Bos-on. Mass., BREWERS SINCE 1870.

BONKOMIS
(12 ANČIŲ IR PILNOM KVORTOM)

kitas klausimas.
Komitetas, vadovystėje 

raudonųjų, pasirodė labai 
nemandagus, netaktiškas, 
be jokio pavyzdingumo, 
kurs liaudį mokėjo prisi
kalbinti - prisivilioti, o su 
užganėdinimu, tai pavarto
jo Stalino taktiką: “Mes 
visų neužganėdinsim”. Bet 
ar buvo bandoma ką nors 
padaryti, kad nors didžiu
ma būtų užganėdinta? Ne, 
visai ne.

Komitetas susirinkusių 
nekvietė prie stalų, turėjo 
list kur tik vieta buvo. 
Niekas nepaiškino dėl £o 
taip ilgai laukta.Keli malo
nūs žodžiai būtų permai
nę visą atmosferą. Ir tiek 
daug piktumų ir nesusi
pratimų nebūtų kilę.

I

I
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IS KRANO
Parodyk į Tą Kraną

priklausau. Prikla u s a u 
prie pašalpinių draugys
čių, kurių vadovai yra 
Maskvos agentai. Priklau
sau prie jų klubo ir visos 
eilės “pažangaus veikimo”.

Mes katalikai turime 
vienintelę Šv. Petro ir Po
vilo draugiją, kurios na
riai nesiekia nei penkios 
dešimts iš su virš septynių 
šimtų lietuvių gyventojų. 
Klausiu aš jūs katalikai: 
Ar nereikia mums kaipo 
katalikams daugiaus apie 
savo veikimą pagalvoti? 
Šv. Petro ir Povilo draugi
ja daro ką tik gali 
lietuvius aprūpinti 
mo dalykais. Du 
metus pakviečia
kunigą Juraitį iš Athol’ies 
į vietinę airių parapiją, 
aprūpinti dvasiniais daly
kais, kada mes, jei būtu
me susipratę, galėtume tu
rėti savo bažnyčią.

vietos 
tikėji- 

kar' u į 
lietuvį

MUMS VISIEMS AIŠKU,
KAIP DIENA

Laiks nuo laiko mes ka
talikai esam buvę raudo
nųjų apvilti, ir kaip jie ne
kalbėtų, kaip jie mums 
neprisižadėtų, mes jiems 
negalime pasitikėti, nes ir 
vėl mums parodė savišką 
nepertraukiamą kovą, 
nors kažin kaip jie ban
dytų jų užglostyti, bet jų 
raudonumas iškyla į viršų. 
Už tat nėra jokio nusiste
bėjimo, kad Gardnerio lie
tuvių kolonija, suvirš pen
kios dešimts metų senu
mo, neturėjo ir gal nieka
dos neturės savos katali
kiškos bažnyčios. Prie
žastimi esame mes patys, 
kurie vadinamės gerais 
katalikais. O aš sakysiu, 
tai šiaudiniai, pirmutinio 
rinkimo! Štai kaikurių žo
džiai: “Aš tai geras kata
likas, visos pakraipos man 
yra geros ir aš prie visų j šalo; pamylėjo labjaus
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PIRMUTINIS MUSŲ 
MOKSLAS

Atsiminkime savo vai
kystės dienas, savo moti
nėlę, savo tėvelį. Mums 
pradėjus ką tik kalbėti, 
mokė mus poterių, kad 
mes galėtume Dievą gar
binti ir užsitarnauti dan
gaus karalystę. Nors iš sa
vo tėvynės Lietuvos išvy
kę į visus kampus šios že
mės, bet kur tik mes nu
važiavome, ten radome 
katalikiškas bažnyčias ir 
mes, kaipo geri katalikai 
skubinomės į jas atiduoti 
Dievui garbę už suteiktas 
mums malones. Gaila, kad 
po kaikurio laiko iš mūsų 
katalikų atsirado tokių.

I kurie nuo katalikybės at-

pe. Patariu iš širdies vi
siems katalikams prisira
šyti prie Šv. Petro ir Po
vilo draugijos ir stoti su 
jos nariais į taip jau suvė
lintą katalikišką darbą. 
Raudonasis elementas pa
juoks mano šį atsišauki
mą,’ bet aš nenusigąsiu, ir 
mes visi nenusigasime, jie 
mums nieko negali pada
ryti ir nepadarys. Bet jei
gu mes katalikai nieko ne- 

į veiksime, tai neverti va- 
■ dintis katalikais.

Gardnerietis.i

8
(Baltas taškas tautoje). 
Matote, visos kitos valsty
bės yra paskendusios sko
lose, Nebraska neturi jo
kių skolų. Be to, Nebras- 
koje nėra “sales taxes”, 
kaip kitose valstybėse. Dėl 
to čia yra gera proga biz
niui ir pramonei.

Vietinis.

HARTFORD, CONN.

OMAHA, NEBRASKA
OMAHOS LIETUVIAI 

GAILESTINGI
Akromų šeimą ištiko di

delė liga. Vladas Akromasi 
gulėjo ligoninėje ilgai dėl 
sužeidimo plaučių. Jo žmo
na, Agota Akromienė guli 
ligoninėje jau trys ar ke
turi mėnesiai. Ji serga vi 
durių liga.

Ligoninės išlaidos padi
dėjo tiek, kad jie patys ne
gali išmokėti. Taigi visi O- 
mahos lietuviai rengia va
karienę, kurios visas pel
nas bus skiriamas Akro
mų ligos išlaidoms pa
dengti. Visi nori gauti do
vanų dėl vakarienės ir visi 
lietuviai rengiasi sutrauk
ti kuodaugiausiai publi
kos. Taip pat pašalpinės 
draugijos, Šv. Rožančiaus, 
Šv. Antano, Susivieniji
mas ir kitos nutarė iš ka
sos vieną kitą dolerį paau-! 
koti.

Aš manau, kad OmaKos 
lietuviai tokiu būdu tikrai 
parodė savo lietuvišką ir 
gailestingą širdį.
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auksą ir sidabrą. Atsirado 
mūsų tarpe visokio typo 
vadų, pasaulio lygintojų, KARNIVALAS PAVYKO 
utopijos budavotojų... Mes 
matome, kad visi tie svie
to lygintojai tik taikosi j mį 
mus išnaudoti, apiplėšti, 
kaip jau su daugeliu jie y- 
ra padarę. Jie nori 1___
ti, nieko nedirbti ir mus 
laikyti vergais. Paimkime 
Rusijos taip vadinamą ‘ro
jų’, utopiją, kur visko pil
na (taip jie sako) ir mums 
šiurpuliai eina per kūną, 
skaitant žinias apie Stali
no žiaurumus.
Pažvelkime į Dievo surė
dymą; Jis pagimdė mus 
visus lygiais, žvėrelius su
tvėrė lygiais, visa gamta 
taip sutvarkyta, kad kiek
vienas turi sau maistą ir 
būtą pasirūpinti — užsi
dirbti. Niekas negali be 
darbo sau gauti pragyve
nimą. Kas jie nebūtų: Sta
linas, Hitleris, Musolinis 
ir kitas kuris nepermainys 
Dievo surėdimo. Jie tik 
gali laikinai mus užkaria
vę vergais padaryti, bet 
teisybė ir Dievo meilė pa
ims viršų šiame pasaulyje. 
Už tat broliai, katalikai 
nesnauskime, nes darbo y- 
ra daug. Paimkime vaizdą 
pavyzdingos lietuvių kata
liku kolonijos. Turi gražią 
bažnyčią, vaikams mokyk
lą, chorus, klubus ir visą 
eilę gražių katalikiškų or
ganizacijų.

Kodėl mes Gardneriečiai 
negalime turėti tokio 
brangaus turto, tokios di
delės Dievo malonės, Lai 
mano ši korespondencija 
sukelia naują viltį, tvirtą 
pasiryžimą ką nors geres
nio, tvirtesnio sutverti vie
tos lietuvių katalikų tar-

Parapijos karnivalas va
sario 27 dieną buvo sėk
mingas. Beveik visi para
pijiečiai iš anksto pardavė

lebaii P° v*eną karnivalo knygų-
tę. Tie, kurie pardavė dvi. 
tai gavo vieniems metams 
vieną kartą į savaitę ‘Dar
bininką’ dykai. Ir tokių at
sirado net vieną dešimkę. 
Pp. E. Mokunienė, Joseph 
Jankevičius, Ieva Traina- 
vičienė, Adolphas Palir.s- 
kis, Cecilija Balkus, Felik
sas Petručionis, Eleonara 
Židelis, Antanas Krikščiū
nas ir Alena Šimkus.

Karnivalo pelnu atmokė
jome $500.00 parapijos 
skolos.
“WHITE SPOT OF THE 

NATION”
Dabar Nebraska garsi

nasi visoj Amerikoj kaipo: 
‘White spot of the nation’

PADĖKA
Mes velionės, Onos Mi

kalauskienės šeima reiš
kiame padėką visiems, ku
rie užjautė mus mūsų liū
desio metu.

Ypatingai dėkojame kle
bonui kun. J. Ambotui, 
kun. J. Kripui ir kun. A. 
Vaškeliui iš New Britaino 
už bažnytinį patarnavimą; 
parapijos vargonininkui 
J. Balsiui ir p. V. Kaunie- 
tytei, kurie atėjo į šerme
nis ir bažnyčioje per Šv. 
mišias giedojo. Karstne- 
šiai buvo šie: A. Mazalas, 
A. Petraitis, S. Gaižiūnas, 
A. Vitkauskas, p. Markus, 
F. Bartusevičius.

Taip pat dėkojame vi
siems, kurie užprašė šv. 
mišias ir kurie aukavo gė
les. Dėkojame p. A. Vens- 
kūnui, graboriui, kuris 
mandagiai patarnavo. Rei
škiame padėkos žodį vi
siems tiems, kurie dalyva
vo bažnyčioje ir palydėjo į 
kapines.

Didžiai dėkingi:
Petras Mikalauskas, duktė 

Aldona ir sūnus Jonas.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street
BALTIMORE, MD.

Keliaukite j Lietuvą

HOLLAND-AMERICA

Patogūs, greiti ir švarūs laivai. J 
Lietuvį važiuojant labai paranku 
yra važiuoti šia linija.

Laivai išplaukia iš New Yorko 
1938 m.:

ROTTERDAM _____  Balandžio 9
VOLENDAM ....... Balandžio 23
STATENDAM -----  Balandžio 26
VEENDAM ----------- Gegužės 7
NEVV AMSTERDAM Gegužės 21
VOLENDAM _______  Gegužės 28

- •

s

Tb« Flagihip S3. Statcnd—į

Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsų autorizuotus a- 

gentus arba į
HOLLAND-AMERICA LINE 

Artimiausią, J. A. V. Ofisą

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 
METAIS VAIDINA

Dramą “Skriaudų Kelių” ir Pjesę “Savanoriai”
Kovo 13 d. — Ansonia, Conn. 2:30 vai. po pietų 
Kovo 13 d.
Kovo 20 d.
Kovo 27 d. — Cambridge, Mass. 3 vai. po pietų. 
Kovo 27 d., — So. Boston, Mass. 7:30 vai. vakare. 
Balandžio 3 d. — Norwood, Mass. 2 vai. po pietų. 
Balandžio 3 d. — Brockton, Mass. 7:30 vai. vakare. 
Balandžio 10 d. — Lowell, Mass. 7:30 vai. vakare. 
Balandžio 30 d. 7 vai. vakare, Providence, R. I.

Waterbury, Conn. 7:30 vai. vakare. 
Hartford, Conn. 7:30 vai. vakare.

s

BROCKTON SAVINGS BANK
Corner Main and Court Streets 

Deposits Received from $1 to $4,000 
Joint Accounts from $1 to $8,000

“THE BANK ON THE HILL”

I
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Antradienis, Kovo 8 d., 1938

Vieša PadėkaNIKODEMAS
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kara-
Šitas 
kurio 
kaipo

Šv. Jono Evangelijoje 
(2,23) parašyta, kad “Jam 
esant Jeruzalėje Velykų 
šventėje, daugelis įtikėjo 
į Jo vardą, nes matė Jo 
daromus stebuklus”. Dau
gelis įtikėjo, tačiau ne iš 
visos širdies, kaip tolimes
nieji žodžiai parodo, nes 
pats Kristus “jais nepasi
tikėjo, nes Jis visus paži
no” (2, 24). Rasit tie žmo
nės buvo jau bepradedą ti
kėti Kristaus dievyste, 
kaip kad burtininkas Si
meonas įtikėjo (Apaš. dar
bai 8, 13), tačiaus dar ne
buvo pasiruošę Jam ati
duoti savo širdį.

JIS BUVO VISU GER
BIAMAS

Tai galima spėti iš tai, 
iog anuo metu iš pariziejų 
tarpo, kaip Šv. Jonas taip 
vaizdžiai rašo, “vienas 
žmogus, vardu Nikodemas 
atėjo nakties metu pas Iš
ganytoją.” “Jis buvo visų 
gerbiamas, fariziejų kryp
ties, ir sinedrijos narys 
(Jon. 7, 50). Jo vardas ei
na iš Graikų kalbos ir rei
škia — nugalėtoją žmonių. 
Kadangi Jėzus (Jono 3 
10) Jį pavadino “Mokyto
jas Izraeliu je”, tai grei
čiausiai Nikodemas ir bu
vo Švento Rašto žinovas 
nagai fariziejų nurodytus 
paaiškinimus. Jį buvo la
bai paveikę tie Kristaus 
stebuklai, nes kaip jis sa
kė, “niekas negalėtų dary
ti tų stebuklų, kuriuos tu. 
darai”. Nors aiškiai nebu
vo supratęs, jog Kristus e- 
sąs Mesijas, nuo amžių 
pranašu išpranašautas/ 
bet visgi, suprato, kad 
Kristus yra begalo šventas 
žmogus. Iš tų Nikodemo 
žodžių aiškėja, jog įvairūs 
Kristaus stebuklai, Jo pa
mokinančios kalbos buvo 
sukūlusios jame įsitikini
mą, kad Išganytojas tai 
neprastas Dievo pasiunti
nys. Nikodemo atsilanky
mo tikslas buvo sužinoti 
kokios buvo to stebuklin
gojo žmogaus pažiūros 
Dievo karalystės ir Mesi
jo atžvilgiu. Jis atėjo nak
ties metu, kadangi jis ar
ba gėdinosi, arba bijojo 
tų pariziejų, kurie kaip, 
jis žinojo, buvo nusistatę 
prieš Kristų (Jon. 7, 50; 
19, 38, 39), arba gal tik 
norėjo laisvai, niekieno ne
kliudomas, atvirai pasi
kalbėti su Išganytoju. Gal 
jis bijojo susikompromi
tuoti savo kolegų akyse, 
taigi jis išrinko naktį, kai
po jam patogiausią laiką 
pamatyti Kristų.
NIKODEMAS IEŠKOJO 

TIESOS
Iš tų pasikalbėjimų, pa

aiškėja vienas dalykas, 
būtent, kad Nikodemo bū
ta teisingo, atviro žmo
gaus, kurs iš tikrųjų ieš
kojo tiesos ir išganymo, 
cačiau jis buvo paskendęs 
savo mokyklose prietaruo
se, ir savaip spręsdavo ti
kėjimo klausimus.

Kristus atsakydamas įjgas ir girdime vėją, ta 
Nikodemo klausymą, pra
dėjo kalbėti apie reikalą iš 
naujo atgimti, sakyda
mas: “ištikrųjų, ištikrųjų. 
sakau tau, jei kas neat
gims iš naujo, tas negalės 
matyti Dievo karalystės 
(Jon. 3, 3). Anuo metu žv-

dijoje buvo išsiplatinusi 
tokia nuomonė, kad įeiti į 
Dievo karalystę užtenka 
vien tik būti Abraomo kil
mės. Todėl Nikodemas la
bai nustebęs niekaip nega
lėjo suprasti tų nesupran
tamų Kristaus žodžių. Tai
gi Nikodemas paklausė, 
kaip žmogus visiškai su
augęs galėtų gimti antrą 
kartą. “Argi jis gali antrą 

. kartą įeiti į savo motinos 
vidurius, kad vėl atgim- 

! tų” (Jon. 3, 4). Čionai Kri- j 
i stus jam kalbėjo apie ant- 
i prigimtinius dalykus, o jis 
būdamas prisirišęs tik 
prie pasaulio ir suprato 
tik apie medžiagiškuosius 

j dalykus. Šv. Augustinas 
labai gražiai išaiškino 
“Spiritus ei loąuitur, et 
carnem sapit”, t. y. Dva
sia jam kalba, bet tik kū
niškai supranta. Kristus 
norėdamas ryškiai ir aiš
kiai pažymėti Krikšto es
mę, atsakė: “Sakau, jei 
kas neatgims iš vandens ir 
Šventosios dvasios, tas ne
galės įeiti į Dievo 
lystę” (Jon. 3, 5). 
naujas atgimimas, 
Kristus reikalavo 
sąlygos įeiti į Dangaus ka-; 
ralystę, įrodo Krikšto rei
kalingumą ir yra sudėtas 
iš dviejų dalykų: — vienas 
materialis t. y. numazgoji- 
mas vandeniu ir antras 
dvasinis t. y. vidujinis at
gimimas per Šv. Dvasios 
ir Dievo malonės suteiki
mą.

1 ŠVENTAS KRIKŠTAS
Išganytojas dar toliau 

tęsia savo aiškinimą, ir 
dar aiškiau parodo Krikš
to reikalingumą, sakyda
mas, “Kas gimė iš kūne, 
tas yra kūnas ir kas gimė 
iš Dvasios, yra dvasia” 
( Jon. 3, 6). Žodis “kūnas” 
šiuo atveju reiškia visą 
žmogaus prigimtį su visais 
blogais palinkimais, o žo
dis “dvasia” reiškia dva
sišką prigimtį su visais 
dangiškais palinkimais, 
kurie randasi žmogaus 
dvasinėje prigimtyje. A- 
not Šv. Povilo: “kūnas ir 
kraujas negali paveldėti 
Dievo karalystės, nei kas 
genda, nepaveldės to, kas 
negenda” (1 Kor. 15, 50), 
kadangi tik šventoji Dva
sia pajėgia pakeisti ir at
naujinti kūną ir kraują, o 
šitas atsinaujinimas pagal 
Dievo patvarkymą yra ga
limas tik per Šventą Krik
štą.

“VĖJAS PUČIA KUR 
NORI”

Toliau Kristus per šitą 
pakeitimą duoda mums 
pavyzdį, kaip krikščionio 
atsivertimas, atgimimas 
yra galimas, tikras ir dva
sinis, sako: “Vėjas pučia, 
kur nori: girdi jo ūžimą 
bot nežinai iš kur ateina, 
ar kur eina; taip yra su 
kiekvienu, kurs gimė iš 
Dvasios” (Jon. 3, 8). Kaip 
gerai žinome, vėjas savo, 
esme yra labai paslaptin-
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EKSKURSIJOS
LIETUVON!

GEGUttS-MAY 14 D.,
Kunigų Vienybės ir A. L. R. K. Federacijos Ekskursijos į Eucharistinį 
Kongresą Budapešte ir į Lietuvą, Cunard Linijos laivu — BRITANIC. 
Šiai ekskursijai vadovaus Kunigų Vienybės pirm. kun. J. Balkūnas.

GEGUŽĖS-MAY 21 D., —-- - - - - - - - - -
Holland-American Linijos nauju, modernišku, ką tik pastatytu 33,000 to
nų laivu — NIEUW AMSTERTAM. Ši ekskursija yra Stepono Dariaus 
Amer. Legijono Posto No. 317, kuriai vadovaus vienas iš legijoninkų.

GEGUŽĖS-MAY 210., - - - - - - - - - - - - - -
Holland-American Linijos laivu —NIEUW AMSTERDAM, Lietuvos Vy
čiu ekskursija. Ekskursijai vadovaus L. Vyčių C. pirm. A. J. Mažeika.

GEGUŽĖS-MAY 22 D., - - - - - - - - - - - - - -
Cunard Linijos laivu — LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be 
persėdimo į Klaipėdą.

LIEPOSdULY 1 Dų švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

Kurie manote ateinančią vasarą vykti į Lietuvą, prašome iš anksto 
užsisakyti vietas, nes vėliau užsisakant yra sunku gauti geresnius 
kambarius laive. Ypač, Lietuvos piliečiai turėtų ankščiau pradėti rūpin
tis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga išgauti grįžimo dokumentai— 
“Reentry Permit”.

Vykstantiems į Lietuvą per Darbininko 
Laivakorčių Agentūrą, mes parūpinsime visus 
kelionei reikalingus dokumentus. Dėl platesnių 
informacijų prašome kreiptis:

Darbininko Laivakorčių Agentūra
366 VV. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680

. - - i
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čiau, nežinome, kur jis 
prasideda ir kur baigiasi. 
Toks atgimimas, kurį Šv. 
Dvasia • padarė mūsų šir
dyje per Krikštą yra pa
našiai paslaptingas ir la
bai dažnai yra pastebia- 
mas iš savo pasekmių. Ki-

iš šv.

Nikode-

Netikėtai mirus broliui Kunigui Mykolui, šiuom 
reiškiame didžiausią padėką Kun. K. Paulioniui, vietoj 
Klebonui, už jo visus patarimus, nurodymus, pamoks 
lą, užuojautą, rūpestingumą laidotuvių iškilmėms Baž 
nyčioje, mišių aukas ir parodyta visame didelį palan 
kurną. Apylinkės dvasiški jai Kunigams: P. Lekešiui 
A. Petrauskui, N. Pakalniui, P. Vasiliauškui J. Simo 
naičiui, I. Kelmeliui, J. Plevokui, J. Laurinaičiui, B 
Pauliukui, J. Kartavičiui, M. Kemešiui, gimin. V. Ma 
tulaičiui, iš Reading, Pa., Dr. Končiui, iš Mt. Carmel 
Pa., Garmui, iš Easton, Pa., Mikšiui, iš Philadelphia 
Pa., Dr. J. Starkui iš Marianapolio, kuris pasakė įspū 
dingą pamokslą bažnyčioje, A. Drazdžiui už pamoksi: 
kapuose ir visiems, kurie lankė velionį namuose, teikės 
už jį atlaikyti Šv. mišias, dalyvavusiems laidotuvės 
bei -kapuose, už užuojautas, kurios mus stiprino sun 
kioje valandoje. Apylinkės muzikams, su Komp. J. Ži 
levičium pryšaky, už gražų giedojimą laike pamaldi 
ir kapuose. Seserims Kazimierietėms iš Newtown, Pa. 
kur velionis buvo kapelionas, ypač jų vyresniajai se 
serei Julijonai ir Vincentai, kurios rūpestingai tas ke 
lias valandas ligonį prižiūrėjo ir visu kuom rūpinos 
ligi jo mirties ir atlydėjimą į Brooklyną. Seselėms, at 
vykusioms iš Vilios Juozapo Marijos į laidotuves. Se 
serims Kazim., atvykusioms į laidotuves iš Mt. Car 
mel, Pa., Vietos Sesutėms Pranciškietėms ir Dominin 
konėms iš Apreiškimo par. Giminėms, atvykusiems i: 
Athol, Mass., Pittston, Pa., Wilkes Barre, Pa., Shenan 
mel, Pa., vietos Sesutėms Parnciškietėms ir Dominin 
dvasinių bukietų: Seserims Kazim. iš Newtown, Pa. 
(ir laikraščiuos užuojauta) Juozapo Marijos Vilos A 
kademikės, ir Vilos darbininkams. Seserims Kazim 
Mt. Carmel, Pk., Šv. Andriejaus parap. Phila. Pa., Šv 
Kazimiero parap. Phila. Pa., Worcester, Mass., Balti 
more, Md., Shenandoah, Pa., Minersville, Pa., Scranton 
Pa., Seserų Kaimieriečių viršininkei, Motinai Marija 
ir visoms Seselėms, Chicago, UI., P. Žilevičių šeimai ii 
Elizabeth, N. J., Vensevičiams iš Brooklyn, N. Y., Viš 
niauskams, Kilbride, New York., Valantiejams Mas 
peth, L. I., Graunams, Ozone Park, L. I., Gauronskiam 
Athol, Mass., Bastienei, Pittston, Pa. Kun. P. Lekešiu 
už iškilmingai atgiedotas ekzekvijas Maspeth’o bažny 
čioje vasario 22 d., ir gausingai į jas atsilankiusiems 
Už pareikštas užuojautas: giminaičiui Kun. Prof. J 
Vaitkevičiui ir klierikui J. Baltrušaičiui, Hinsdale, III. 
Chicagos Konsului ir šeimai, J. Liulevičiui ir šeimai ii 
Chicagos, III., Kun. Dr. J. Mendeliui iš Baltimore, Md. 
Kun. P. Strakauskui iš Lowell, Mass., Kun. Dr. J. Na 
viekui iš Thompson, Conn., Skulptoriui Petrui Rimša 
iš Baltimore, Md., Dr. ir šeimai A. Petrikams, Brook 
lyn, N. Y., Muz. J. ir M. Čižauskams, Worcester, Mass. 
Muz. A. Aleksiui, Waterbury, Conn., Kisielių šeimai 
Amsterdam, N. Y., Moterų Sąjungai 35 kuopai, Benda 
ravičių šeimai, Brooklyn, N. Y. “Draugo”, “Darbinin 
ko” ir “Amerika” redakcijoms. Radio vedėjams: Va 
laičiui, Mačiuliui, Ginkui ir p-niai Ginkienei už graži 
giedojimą per radio, velionio pagerbimui. Visiem: 
Brooklyne, Maspetho ir New Jersey lietuviams, kurie 
taip skaitlingai velionį lankė namuose, bažnyčioje ii 
lydėjo į kapus. Laidotuvių direktoriui p. J. Valantiejui 
kuris taip rūpestingai atliko savo pareigą. Šeiminiu 
kėms: Onai Kulbokienei, Klumbienei Daugelienei ii 
Samuolienei ir visiems, kas tik kuom prisidėjo prie a 
a. kunigo brolio laidotuvių. Tie gausūs visų užuojau 
tos pareiškimai mus stiprino nuliūdimo valandoje, nes 
tą baisi ir nelaukta žinia, kad “mirė brolis kunigas’ 
trenkė į mūsų širdis, kaip perkūnas giedroje, juo la 
biau mums buvo skaudu, kad brolį kunigą atsikvietėme 
į svečius ir teko palaidoti į kapus svetimoje šalyje.

Dėkingi esame visiems,
Nuliūdę Jonas ir Bronė Brundzai.

•

• Brooklyn, N. Y.

-s---------------------

ją...” bet kad pasaulis per 
Jį būtų išgelbėtas
3, 18). Tačiau visi žmonės 
nebus išgelbėti dėlto, kad ! 
nenorės tikėti Kristumi, ir 
“ka- gi netiki, tas jau pa
smerktas, nes netiki į 
viengimusiojo Dievo Su
muš vardą (Jon. 3, 18).

Toliau iš Kristaus kal-

tais žodžiais, Išganytojas 
norėjo pasakyti, kad tas 
naujas gimimas
Dvasios, kurs įvyks! a 
žmogaus širdy šioj žemėj 
yra didelė Šv. Dvasios pa
slaptis. Žinoma,
mas nesuprato tų gilių 
Kristaus žodžių, 
žindamas atvirai, kad nie
ko nesupranta: “Kaip gali 
tai būti” (Jon. 3, 9). Jė
zus, lyg kad pašiepdamas, 
atsiliepė: “Tu mokytojas 
Izraelyje, ir tai nežinai” 
(Jon. 3, 10). Jam priderė
jo kaipo Senojo Įstatymo 
daktarui ir mokytojui ži
noti šitie dalykai, kadangi 
pranašai gana aiškiai bu- apie vieną istorijos įvykį, 
vo kalbėję apie naują gi- t visiems žydams gerai ži
rni mą per šventąją Dvasią' nomą, būtent, kada per 40 
(Jer. 31, 33; Ez. 36. 25- metų žydams reikėjo ke- 
27); tačiau, kaip kad ir liauti tyruose, tai kaikurie 
kiti pariziejai, jis nesu - žydai, būdami labai nuvar- 
prato Šv. Rašto. Parizie- gę, pradėjo murmėti, skūs- 
jai tik paviršutiniškai su- tis, labai karčiai prieš Dię- 
prasdavo Šv. Raštą, ir taip Vą ir Mozę dėl savo likimo 
jie buvo akli ir akli vado- įr sunkenybių. Už tai Die
vai (Mat. 15, 14); jie buvo 
įpuolę į visokias klaidas, 
“nežinodami nei Raštų, nei • 
Dievo galybės” (Mat. 2?.
29). Nikodemas buvo irgi ; 
pariziejus ir mažai tesi-( 
skyrė nuo kitų; jųjų mok- 21, 4-9). Tada išsigandę 
slas buvo taip dirbtinas,' žydai pradėjo kreiptis į 
paviršutiniškas, bejėgis ir (Mozę, prašydami, kad jis 
nukamuotas, jog nežinojo įš Dievo išmelstų pasigai- 
apie sąlygas ir reikalingu- Įėjimo (Skait. 21, 7). “Tai- 
mą Mesijo karalystės. Štai gi, Mozė meldėsi už tau- 
delko jis negalėjo atsaky-' tą” (Skait. 21, 7). “O Vieš- 
ti į išganytojo įspėjimą ir pats jam tarė: padaryk 
papeikimą. Po to Nikode- varinį žaltį, ir jį pakėli
mas mandagiai klausė Iš- Į kaipo ženklą: kas įgeltas 

į jį pažvelgs, išliks gyvas” 
(Skait. 21, 8). Įkastieji pa
žvelgę j tą varinį žaltį, 
kurį Dievui paliepus, Mo
zė buvo pakabinęs aukštai 
ant medžio, pasveikdavo 
(Skait 31, S). Taigi- vari
nį Žaltį žydai laikė kaipo 

į išganymo ženklą, (Išmin- 
Visa tei

prisipa-

,Į labai primena Jėzų prikal- 
~j^'n į tą prie kryžiaus, nes‘ tie, 

, kurie pakelia akis į Jūsų 
j Kristų, ant kryžiaus mi- 
’ rūsį ir įtiki, pasieks amži- 
! gyvenimą. Tačiau, ne
atsižvelgiant Kristaus be
galinės mirties aukos ant 
kryžiaus, visa žmonija ne
bus išgelbėta, nes “šviesa 

bos paaiškėja, kad Kris- a^jo į pakulį, betjfrnonės 
taus kryžius yra nenugali
mas išganymo ženklas. 
“Ir kaip Mozė pakėlė auk
štyn žaltį tyruose, taip 
turi būti aukštyn pakel
tas (t. y. nukryžiuotas) 
Žmogaus Sūnus” Jon. 3, 
14). Čionai Kristus kalba

v •

labiau mėgo tamsybę, kaip 
šviesą, nes jų darbai buvo 
pikti” (Jon 3, 19). Šitas 
pasmerkimas žmonių eina 
ne iš Dievo, bet žmonių 
Kaltės; kadangi jie savo 
nuodėmingu gyvenimu pa
rodo, jog jiems nerūpi iš
ganymas. Todėl jie užsi
traukia tą bausmę, kuri y- 
ra skirta nusfdėjėliam®, 
nes jie savo nepavyzdin- 
gu gyvenimu pasmerkia 
save.
NIKODEMAS PALAIKE 

KRISTŲ
Dabar kyla klausimas, 

kokios buvo Nikodemo pa-

Galiliejietis?” (Jon. 7, 53) 
Kristaus laikais buvo įsi
gyvenęs įsitikinimas, kad 
nieko gero negali būti if 
Galiliejos krašto ir bu ve 
žmogui didžiausias įžeidi
mas jį pavadinti — Gali- 
iiečiu. Taigi vieton atsa
kyti į Nikodemo teisingu 
pastabą, jie tik norėjo jj 
pažeminti ir iš jo pasi
juokti.

Taigi mes klausykime 
Kristaus nuoširdžių para
ginimų. Paskui Kristų ei 
kime su tvirtu tikėjimu ir 
pilnu širdies atsidavimu, 
ir jeigu taip darysime, tai

gailėdami išlaidų, kas pa
rodo jųjų širdies užuojau
tą ir prisirišimą prie Kris
taus: “ir nešė apie šimtą 
svarų myros ir aloes miši
nio. Juodu paėmė Jėzaus 
kūną ir aprišo Jį marško
mis su kvepalais, kaip bu
vo Žydų paprotys laidoti” 
(Jono 19, 39, 40). Nors Ni
kodemas prieš savo pasi
kalbėjimą su Išganytoju 
buvo persisunkęs savo 
mokyklos ir parizie jiškais 
prietarais, bet pasikalbė
jęs su Kristumi, beabejo, 
Dievo malonei padedant, 
nugalėjo tuos prietaringus
nusistatymus ir parizie jis- būsime amžinai laimingi 
kus įsitikinimus, ir tapo kaip Nikodemas, 
Kristaus mokytoju arba nors 
šalininku. Žinoma jis ne kintas savo pariziejiškaiš 
tuojaus viešai prisipažino i įsitikinimais, buvo labai 
esąs Viešpaties šalininkas, 
nes dar bijojosi Žydų, bet 
kai vyriausieji kunigai nu
tarė pasmerkti Kristų, tai 
Nikodemas užstoja Kristų, 
bet jie piktai atkirto ir 
iam atsako: “Gal ir tu

vas nubaudė juos ir at-; sikalbėjimo su Išganytoju- 
žalčius: “todėl mi pasėkos. Evangelistas

Jonas aiškiai nepasako, 
1 tačiau galima spėti, kad 
Nikodemas, beabejo, išsi
skyrė su Viešpačiu pilnas 
tikėjimo, padėkos ir atsi
davimo Jam. Čia reikia at
kreipti dėmesį į tai, kad 
kai vyriausieji kunigai nu
tarė Jėzų suimti, atiduoti 
teisman, tai Nikodemas 
palaikė Kristaus pusę, sa
kydamas: “argi mūsų į- 

I statymas pasmerkia žmo
gų, jo pirma neišklaušinė
jęs ir nežinant, ką jis yra 
daręs” (Jon. 7, 51). O ka
da Kristus jau buvo miręs 
po Jo sunkios ir skaus
mingos kančios ant kry
žiaus, tai anot Šv. Jono 
Evangelijos. (19, 38) Juo
zapas iš Arimatiejos ir Ni
kodemas palaidojo Kris
taus kūną tinkamai, nesi-

siuntė žalčius:
Viešpats siuntė ant tautos 
varinius žalčius, kuriems 
ėmus gelti ir daugeliui 
žmonių mirštant” (Skait..

ganytojo kalbos, kurioj 
į kelios pagrindinės mintys 
i buvo plačiai paaiškintos 
į (Jtn. 3, 11-21).

KRY2IU8 NENUGALI
MAS

Visų pirma Kristus pra
našauja apie savo mirti 
ant kryžiaus ir tai, kad 
Jis išgelbės visą žmoni- ties kn. 16, 6)...

I

I

kuris
ir būdamas apsun-

nuoširdus ir atviras žmo
gus, kuris po savo pasi
kalbėjimo su Kristumi, 
persimainė ir tapo dievo
tu krikščioniu.
Kun. Antanas M.

Švedas, MtC
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BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. I'. Juškaitis — Pirmininkes; P. Mankus — I Vice-PirmUiin- 
kas; M. Piktalytė — II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raš
tininkas, 7 Mott St., Worcester, Mass.; O. Sidabrienė— Iždininke, 
6 <’<>mmonwealth Avė., NVorcester, Mass.; A. Zavcckas ir P. Ma- 
žiuknaitė — Iždo Globėjai; J. Ruja — Redaktorius, Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

REIKIA KOVOTI

Lietuvos Valst. Saug. D-to dir. A. Povilaitis nese
niai skaitė paskaitą per radio Lietuvoje apie naminę 
degtinę — jos žalingumą tautai ir kovą su ja. Rodos, 
čia Amerikoje mūsų žmonių degtinė kai kur vadinama 
“arielka”, kitur šnapsas, kitur “muhšainas”, kitur ki
taip. Bet ar vienaip užvardinta, ar kitaip, ar gražiai, 
ar netaip gražiai, degtinė vis lieka kenksminga. Minė
tos paskaitos svarbesnės mintys čia pateikiamos:

Jeigu pasižiūrėsime į 1936 ir 1937 metų policijos 
organų statistikos duomenis apie naminės degtinės ga
mybą, štai ką randame: 1936 m. iš viso Lietuvoje be
varant naminę degtinę buvo sulaikyta 72 degtinda
riai, rasta 262 bravarai — įrankiai naminei degtinei 
daryti — ir 456 vietose rasta naminės degtinės.

1937 m. bevarant naminę degtinę sulaikyta 20 
degtindarių, rasta 347 bravarai — įrankiai degtinei 
daryti ir — 514 vietų užtikta su namine degtine. Reiš
kia, 1936 m. būta 790 įvykių, o 1937 m. — jau kiek dau
giau, būtent, 881 įvykių. Ir Mokesčių Departmento 
statistikos duomens, turi ką pasakyti kas link nami
nės arielkos:

1) Už slaptą degtinės varymą iškelta bylų: 1931 
metais — 963, 1932 — 707, 1933 m. — 785, 1934 m. — 
790 ir 1935 m. — 1,476.

2) Už slaptai pagaminto spirito pardavinėjimą 
iškelta bylų: 1931 m. — 246,1932 m. — 182, 1933 m. — 
148, 1934 m. — 103 ir 1935 m. — 238.

3) Už slaptai pagaminto spirito pardavimą ir įran
kių laikymą iškelta bylų: 1931 m. — 1,093, 1932 m. 
— 684, 1934 m. — 677 ir 1935 m. — 954.

4) Už cukrinio alaus gaminimą ir pardavinėjimą 
iškelta bylų: 1932 m. — 264, 1933 m. — 186, 1934 m.— 
175, ir 1935 m. — 120.

Štai ką: daugiausia degtindarių išaiškinama Kau
no, Raseinių, Tauragės, Šakių ir Šaulių apskričiuose. 
Mažiausia degtindarių išaiškinama Zarasų, Biržų, Uk
mergės ir Utenos apskričiuose. Laiko atžvilgiu dau
giausia degtindarių išaiškinama vasario, kovo ir ba
landžio mėnesiais. Taip yra greičiausia dėl to, kad 
kaip tik tuo metu ūkininkai daugiausia turi žaliavas 
degtinei daryti. Be to, tuo metu kaimuose ir kitur į- 
vyksta įvairių pramogų ir pan. Pažymėtina, kad yra 
degtindarių, kurie sugaunami ne pirmą kartą degtinęj 
darant. Tokių atsitikimų per 1936 ir 1937 metus buvo 
86. Iš statistikos duomenų, nematyti, kad degtinė bū-' 
tų mažiau daroma.

Naminė degtinė turi visą eilę nelemtų padarinių:! 
1) Naminės degtinės vartotojas ardo savo sveikatą ir 
tuo pačiu daro žalą visai tautai. 2) Slaptai darant 
degtinę, į darbą įtraukiami ir nepilnamečiai. Tuo bū-j 
du, vaikai iš mažens gauna prastą auklėjimą, prati-, 
narni daryti nusikaltimus. Be abejo, kad nepilname
čiai gauna ir paragauti degtinės. 3) Žmogus apsvai-i 
gęs degtine, labai dažnai padaro tokius žygius, kurie 
niekaip nesuderinami nei su įstatymais, nei su žmo
gaus garbe, nei su moralybe. Per degtinę, žmogus 
praranda sveikatą, turtus, ir šeimos meilę.

Pagal veikiančiuosius įstatymus už svaiginamųjų 
gėralų gaminimą laukia didelė bausmė: iki pusantrų 
metų kalėjime pasėdėti ir sumokėti iki 7000 litų bau
dos. Jeigu teismai kiekvienam svaiginamųjų gėralų 
gamintojui šią bausmę taikintų, tai kiekvienas kuris'

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję j tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

♦

5kLE
60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

♦» PHONE
So. Boston

2271

KINĮĮ REDAKTORIAUS 
MANDAGUMAS Pennsylvanijos Žinios

NEWTOWN, PA.Kinų mandagumo pavyz
džiu gali būti šis laiškas, 
su kuriuo redaktorius grą
žina autoriui netinkamą 
spaudai jo rankraštį:

“Garbingiausias Saulės 
ir Mėnulio Broli, —

Štai, aš tavo tarnas, ties 
tavo kojom! Žemai tau 
lenkiuos ir, nusižeminęs, 
maldauju tavęs, susimilda
mas leisk man tarti žodi ir 
gyventi. Tavo garbingas 
rankraštis nušvietė man. 
akis dangiška savo šviesa. 
Dideliausiu susidomėjimu 
perskaičiau jį. Prisiekiu 
savo pirmtakūnų kaulais! 
Niekados dar man neteko 
užeiti tokio sąmojaus, to
kio jausmo ir tokių kilnių 
minčių. Drebėdamas iš 
Laimės, grąžinu rankrašti. 
Jei išspausdinčiau tavo 
atsiųstą brangiausią kūri
ni, tai Imperatorius įsaky
tų pasirinkti jį pavyzdžiu 
visiems kitiems spausdina
miems raštams. Kadangi 
aš gerai žinau literatūrą, 
tai ir esu tikras, kad per Įa minėtume tą sukaktį, 
dešimtį tūkstančių metu Išaušus tos dienos rytme- 
nesurasčiau kito tokx-; 
kūrinio, kaip šis, kurį čia 
tau ir grąžinu su savo tar
nu.

Dešimtį tūkstančių kar
tą prašau man atleisti.

Žiūrėk! Mano galva prie; 
tavo kojų, ir aš pats esu 
tau dulkė.

Tavo tarnų tarnas — 
Redaktorius. Vang-Čin 

šiltnaIūFdaržu
ŠILDYMAS ELEKTRA

• v
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VASARIO 16 D. DVIGU
BOS REIKŠMES VILAI 

JUOZAPO MARIJOS
Lietuviams vasario 16 

d. paprastai būna viena ir 
tai džiaugsminga reikšmė: 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Sukaktis, atsipalaida
vimas nuo svetimų jungų. 
Vilos Juozapo Marijos a- 
kademikėms, gi šių metų 
vasario 16 d. pasidarė dvi
gubos reikšmės diena. Pir
miausiai džiaugėmės esan
čios lietuvaitės, gimusios 
iš lietuvių tėvų; kadangi 
tas pats lietuviškas krau
jas teka ir mūsų 
tai ir jaučiame 
prisirišimą prie 
Tėvynės. Taigi 
viltimi ir džiaugsmu ruo
šėme programą Lietuvbs 
Nepriklausomybės 20 Me
tų Sukakčiai, kad ir mes 
draug su visa lietuvių tau- 

i.

v •

I 
gyslose, j 

meilę ir; 
Lietuves 
su didele

-i;

Kai kuriose šiaurės vals
tybėse arba ten, kur pasi
taiko daug šalnų, žemės 
šilumos pakėlimui varto
jama elektros srovė. Pa- 

' stebėta, kad nors ir labai 
mažas žemės temperatū
ros pakėlimas labai teigia
mai veikia į augmens kles- 

jt ėjimą ir apsaugo juos 
nuo šalnų. Šildant žeme e- ;----------------------------- .—

Į

čiui suėjome i koplyčią šv. 
Mišioms.
NETEKOME KAPELIO

NO
Antroji tos dienos reikš

mė įvyko, kuomet mirties 
Angelas pasiėmė, taip 
greitai ir netikėtai, mūsų 
kapelioną kun. Mykolą 
Brundzą.

Dar prieš šv. mišias ka
pelionas, nors atrodė ligo- 

i niu, pasakė pamokslą, pa
brėždamas didelę tos die
nos reikšmę ir ragino vi
sus susirinkusius pasimel
sti už Lietuvos žuvusius 
karius. ,Šv. Komuniją bė
dai inant užėjo širdies ata
ka, tai tik pasilsėdamas 
baigė dalinti Šv. Komuni
ją. Praėjus atakai ir už 
baigęs šv. Mišias dar su
kalbėjo po tris poterius už j 
mirusius Lietuvos karius. 
Po Mišių, padėkonę atlikęs 
atėjo į vienuolyną jau 
skausmų suimtas, bet ir 
pilnas pasitenkinimo, kad 
galėjęs tas šv. Mišias at
laikyti ir pasimelsti už 
Lietuvą ir už Lietuvos mi
rusius karius.

MIRĖ NEPRIKLAUSO
MYBĖS DIENOJE

Netrukus pribuvo gydy
tojas ir suteikė pagelba, o 
kunigas Maristas suteikė 
Paskutinius Sakramentus 
ir ligonis tapo nuvežtas į 
ligoninę, kur 6:30 vai. va
kare Lietuvos Nepriklau
somybės Dienoj mirė.

Kadangi a. a. kun. My
kolas J. Brundza buvo ne
tik kapelionas, bet ir mo
kytojas Viloj Juozapo Ma
rijos akademijoj, tai mes,

j akademikės skudžiai at- 
! jautėme jo tokią greitą ir 
visai netikėtą mirtį. Ne
galime jo pamiršti kaipo 
mokytojo, negalime jo pa
miršti kaipo karšto Lietu
vos mylėtojo, negalime jo 
pamiršti kaipo kapeliono, 
kuris mums per Šv. Mišių 
Auką padalino paskutines 
Šventas Komunijas...

Dievo Apveizda taip su
rėdė. kad ir šiam Lietuvos 
mylėtojui, a. a. kun. M. J. 
Brundzai, taip kaip ir mū
sų tautos gynėjui ir patri- 
iarkai, Jonui Basanavi
čiui teko skirtis su šiuom 
pasauliu lietuvių šventėj, i 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Dienoj. Amžiną atilsį 
tesuteikia jam Viešpats!

Akademike
Newtown, Pa.

■
I

iektra 10—15 cm. gylyje, 
15 — 20 cm. atstumu už
kasami specialūs elektros 
kabeliai. Tinkamam žemės 
apšildymui suvartojama į 
parv elektros energijos iki 
dviejų kilovatų.

Jeigu norima augalus 
apsaugoti tik nuo nakties 
šalnos, pakanka tik ore 
pašildymo. Tam tikslui 
atsiekti viduje šiltnamių 

j ant stiebų ir sienų kabina
mi azbestu apvynioti elek
tros laidai. Paleidus srovę, 
jie kiek įšyla ir nakties 
metu šiltnamyje palaiko 
temperatūrą tinkamo auk
ščio.

Pavyzdžiui, šiltnamiui 
kokių 400 kubinių metrų 
talpos į parą sunaudoja
ma elektros nuo 15 ligi 2C

! kilovatų. Toksai apšildy- 
1 mas pripažįstamas idealiu.------- -------- ------------------  

daro degtinę, ūkininkas, atsidūręs teisme, prarastų ir 
savo ūkį ir savo turimąjį turtą. Iš to taip pat atsiras-! 
tų našta visuomenei ir valstybei.

Jeigu šiandien nedideliame Lietuvos krašte yra 
apie 10,000 psichiškai nesveikų žmonių, jeigu didžiau
sias mirtingumas yra nuo džiovos, o šia liga sergančių
jų skaičius yra labai didelis, tai reikia galiau pažvelg- Į 
ti ir pagalvoti, ar čia nesireiškia degtinės vartojimo 
vaisiai? Pagaliau, jeigu vaikų mirtingumu mes ūži-j 
mame pirmąją vietą Europoje ir jeigu Naujokų Ėfmi-i 
mo Komisijos didelį skaičių jaunuolių randa netinka
mais kareiviavimo prievolei atlikti, tai taip pat reikia 
susimąstyti, ar tai nebus ir žalingasios degtinės įtakos 
padarinys?

Su namine degtine neužtenka kovoti teismo prie
monėmis. Reikia pradėti kovą kultūrinėmis priemonė
mis: paskaitomis, populiariomis brošiūromis (knygu
tėmis), įtikinėjimais, laikraščių straipsniais, pamoks
lais. Tai uždavinys mūsų inteligentijai, visoms lietu
viškoms organizacijoms ir mūsų gydytojams. Moterų 
organizacijos neturėtų ribotis darbu tik miestuose ar 
miesteliuose, bet, ir labiausia, kaimuose jos turėtų 
veikti.

Bešvenčiant dvidešimtuosius nepriklausomos mū
sų Lietuvos gyvenimo sukaktuvinius metus, mūsų visų 
šventa pareiga yra rasti kultūrinių, socialinių, ir kito
kių priemonių išvaduoti skęstančiam mūsų kaimui iš 
naminės degtinės — to baisaus svaigulio!

♦ ♦ ♦

Per gavėnią visur katalikai pirsilaiko tai vienaip 
ar kitaip. Nemaža yra stipriavalių žmonių, kurie per 
gavėnią visai negeria nei vyno ar kitokių svaiginančių
jų gėralų. Kažin kodėl jie ant visados alkoholio neišsi
žada? Šv. Povilas, rašydamas į Korintiečiuš, juos pers
pėjo: Girtuokliai nepaveldės dangaus karalystės. I 
Kor. VI, 10.

nelis” ir “Aš už jūrų” — 
aukštosios mokyklos 
(high school) mokiniai. 
Išdalinta dovanos — me-

DU BOIS, PA

♦ ♦ *

Neseniai New Hampshire valstybėje įvyko žiemi
nis kamivalas ir iš daugelio suvažiavusių merginų bu
vo išrinkta kamivalo karalienė. Tūlai panelei, kurios 
namai randasi Oklahoma valstybėje, tapo toji garbė. 
Karalienė pareiškė, kad ji yra modemiška, bet ji nege
ria svaiginančiųjų gėrimų. Vienok, ji sveika, graži, 
aiškaus balso ir normali panelė.

PATRIOTIŠKAI PAMI
NĖTA LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBES 20 

METŲ SUKAKTIS
Vietiniai lietuviai kata

likai gražiai ir iškilmingai 
paminėjo Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metu su
kaktį, vasario 20 dieną. 
Iškilmių pradžia jau buvo 
padaryta vasario 16, kada 
klebonas kun. M. J. Urbo
nas atgiedojo gedulingas 
mišias už žuvusius kovoje 
dėl Lietuvos laisvės ir Ne
priklausomybės. Laike mi
šių mokyklos mokiniai ir 
daug kitu ėjo prie šv. Ko
munijos. Po mišių mokyk
los mokiniai suėjo į para
pijos svetainę, kur vado
vaujant jųjų mokytojoms 
seserims Pranciškietėms. 
atliko trumpą patriotišką

dainų programą.'Dainoms 
pasibaigus klebonas paaiš
kino vasario 16 dienos 
reikšmę ir svarbą lietu
viams, ir pradžiugino mo- daliai visiems mokiniams
kinius, paliuosuodamas atsižymėjusiems lietuvių 
juos nuo mokyklos pamo- kalboje. Ona Radzevičiūtė, 
kų. tą dieną.
MELDĖSI UŽ LIETUVĄ

Sekmadienį, vasario 20, 
atgiedotos mišios prašant 
Dievo palaimos visai Lie
tuvai, josios valdžiai ir vi
siems lietuviams, kad Lie
tuva visuomet išsilaikytu 
laisva ir nepriklausoma, 
josios valdžia visad būtų 
ištikima Dievui ir teisin
gai elgtųsi su savo paval
diniais, o visi lietuviai vi
suomet pasiliktų ištikimi 
savo mylimai tėvynei. Sa
vo pamoksle klebonas gra
žiai priminė Lietuvos Ne
priklausomybės apvaikš
čiojimo svarbą ir ragino 
visus lietuvius susirinkti 
i iškilimngą programą, an
trą valandą po pietų, i sa
vo parapijinę svetainę.
PROGRAMA SVETAINĖ

JE
Po pietų svetainė prisi

pildė ištikimų parapijom.! 
lietuvių. Programa prasi
dėjo visiems sustojus su 
malda už visus žuvusius 
kovoje dėl Lietuvos lais
vės 
Po maldos gerb. klebonas 
savo įžanginėje kalboje 
jausmingai kalbėjo apie 
žuvusiuosius ir ju pasiau
kojimą ant tėvynės auku
ro dėl jos laisvės ir nepri- 
graži patr i jotinė progra
ma, išpildyta parapijinės 
klausomybės. Po to sekė 
pradinės ir aukštosios mo
kyklos mokinių, tinkamai 
priruoštų jųjų mokytoju 
seserų Pranciškiečių, se
kančiai: Dainos: “Leiskit 
į Tėvynę” ir “Lai gyvuoja 
mūs tauta”. Eilės: “Ten 
rytai, ten vakarai”. Dra
ma: “Lietuvos Likimas”, 
kurią labai gražiai atvai
dino sekančios ypatos: 
Lietuva — E. Steponaus- 
kaitė, šv. Mvkolas — M. 
Gudinaitė, Mirtis — E. 
Radzevičiūtė, Kipšas — V. 
Metalonis, Lenkija — J. 
Radzevičiūtė. Tarnaitė — 
O. Abromavičiūtė, Karei
viai — B. Kolašiūtė ir H. 
Dereškevičiutė. Paskui se
kė deklamaciia: “Lietuva” 
-- R. Kvederiutė.
“Katinėlis” 
mokiniai, 
ninkės” — 
mergaitės, 
lipsiu ant 
skyriaus senioriečiu kvar • 
lėtas. Drilius: “Sėjėjos” — 
7 ir 8 skvr. mergaitės. 
‘ Kur bakūžė samanota” ir 
“Kur banguoja Nemunė
lis” 
gaitės. Lietuviški šokiai— 

i aukštosios mokyklos mer
gaitės. Dainos: “Lietuva 
brangi”, “Plaukia Nemu-

! sodalietė, kalbėjo apie lie
tuviams reikalingą vieny
bę. Gerb. Antanas Kardy • 
šauskas, Šv. Vardo dr-jos 
narys, labai patenkino vi
sus savo aiškia kalba apie 
lietuvių vargus po sveti
mu jungu — Rusijos val
džia, lietuviu motinų, ypač 
kaimiečių, ištikimybę savo 
prigimtai kalbai ir josio?; 
užlaikymą, ir galutiną lie
tuvių laimėjimą savo tėvy
nei Lietuvai Nepriklauso
mybės. Paskiausiai kalbė
jo kun. M. J. Urbonas apie 
Lietuvos Nepriklausomy
bę ir josios reikšmę vi- 

, siems lietuviams. Čia gi- 
Į mūšiam jaunimui gražiai 

patarė geriau susipažinti 
su Lietuva savo tėvų tė
vyne, daugiau pasimokyti 
lietuvių kalbos, jos nepa
miršti, nesigėdyti ir tan
kiau pavartoti. Taipgi aiš
kiai patarė daugiau drau
gauti su savais, vengti ve
dybų su svetimtaučiais ir 
tuomi labiau pagerbti sa
vo tėvu lietuviškus įsitiki
nimus ir neįžeisti ju jaus- 

ir nepriklausomybės, mų. Programa gražiai už
baigta giedojimu “Lietuva 
Tėvynė Mūsų”.

Du Boisietis
• v

I

SCRANTON, PA.

I

(bolševikai, 
nezaležnin ■ 

neva Lietu-

Eiles
— 3 ir 4 skyr. 
“Mažos šeimi- 
5 ir 6 skyr. 
Daina: “Aš už- 
kalno” — 12

I

12 skyriaus mer- I

I Šioje kolonijoje bendra- 
frontininkai

i socialistai ir 
kai) surengė
■vos Nepriklausomybės su
kakties minėjimą. Princi 
paliais kalbėtojais buvo 
adv. Bagočius iš So. Bos
tono ir nezaležninkų pry- 
čeris M. Valadka. Pastara 
šio užpylė smalos ant ben- 
drafrontiečių malūno. Jis 
kalbėdamas apie lietuvių, 
kovas dėl nepriklausomy
bes su bolševikais priminė 
bolševikų žiaurumą. Tarp 
kitko jis pasakė kaip 1919 
m. rusų bolševikai suėmę 
penkis lietuvius nusivaro 
ant kapu, išrengė ir nuo
gus kardais sukapojo.

Nors bolševikams tas 
Valadkos pasakymas buvo 
skaudus smūgis, bet jie 
negalėjo užginčyti, nes ir 
dabar bolševikai savo 
žiaurumais pralenkia bai
siausius barbarus.' Jeigu 
šiandien šaudo žymiausius 
komunistų komisarus, tai 
k is bolševikams penki lie
tuviai sukapoti.

Bendrai tas bendrafron- 
tiečių minėjimas parodė, 
kad ir pas juos nėra vie
ningo nusistatymo prieš 
Lietuvą. RAP.

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

•Tel keliansite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhsivene užtikrina patogių kelionę j Kau.ių.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno nr 
Hamburgo. Mes pa gelbėsi me jums išgauti svečių ir 
immigracijos visas dėl jflsų giminių iš Europos. 

Informacijų klauskite pas vfetinj agentų arba

252 Boylston St., Boston, Mass.

HAMBURG-AMEB1CAN LINE 
NOBTB GERMAN LLOTD




