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praėjo nuo Įsikūnijimo, o dar 
tik dvi penktosios visų pasaulio 
gyventojų dalys išpažįsta Kris
tų. Iš visų 730 milijonų krikš
čionių tik pusė yra katalikai.

Pasaulyje esą apie 1,900,000, 
000 gyventojų. Bendrai imant, 
katalikų yra apie 350 milijonų; 
protestantų visų denominacijų 
— apie 208 milijonai; rytinių 
schizmatikų — apie 172 milijo
nai.

Apie 380 milijonų krikščionių 
esą nutolę nuo Romos Katalikų 
Bažnyčios.

Visų katalikų pareiga, sako 
Fides, yra melstis, kad suklydę 
grįžtų tikrojo Tikėjimo vieny
bėm
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Pan-Amerikos konferen
cija, įvykusi Lima, Peru, 
priėmė net 110 rezoliuciių, 
kuriomis 21 Amerikos že
myno valstybės sustiprina 
Monroe Doktriną. Jeigu 
kuriai iš Amerikos valsty
bių gręstų pavojus, tai 
tuoj visos valstvbės taria
si kaip tą pavojų nugalėti.

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

Iš Ispanijos Karo Lauko
—♦

Motina, Trys Vaikai Žuvo 
Viešbučio Liepsnose I

I
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Šiomis dienomis, Chica
go je įvyko Lietuvių Kata
likų Labdarybės organiza-1 
ei jos seimas, kuris praėjo 
sklandžiai. Nutarė statyti 
lietuviams seneliams prie
glaudos namą. Tam tiks
lui jau turi $6,000. Skelbs 
vajų sukelti dar $20,000. 
Labdarių organizacija tu
ri savo išmokėtą $15,000 
vertės ūkį. Seime dalvvavo 
52 draugijų 170 atstovų ir 
apie 100 svečių.

I

I

Darbininkui Geriau Ameri
koje Ar Rusijoje?

Gub. Charles F. Hurley,
sausio 4 d. užbaigia gubernatoriaus pareigas ir eina 
į privatų gyvenimą. Ką davė lietuviams gub. Hurley ? 
Labai daug. Jis paskyrė Dr. Povilą Jakmauh (Jaki
mavičių) Massachusetts valstybės Sveikatos Depart- 
mento komisijonierium. Tai didelis pripažinimas lie
tuvių piliečių. Gub. Charles F. Hurley yra demokra
tas.

LIETUVOS MINISTRO PIRMI
NINKO PAREIŠKIMAI SEIME

Kablegrama Is Kauno (Elta)

Labai dažnai mes darbi
ninkai girdžiame komu
nistų vadus kalbant, kad 
sovietų Rusijos darbinin-i 
kams tikras rojus. Nepaly
ginsi Rusijos su Amerika. 
Amerikos Tautinė Pramo
nininkų Sąjunga surinko 
žinias iš darbininkų gyve
nimo ir padarė palygini
mą. Tą minėtos sąjungos 
palyginimą naduoda Chi
cagos lietuvių socialistų 
“N-jienos”. Rašo:

“Dirbtuvės darbininkas 
Jungtinėse Valstijose gali 
nusipirkti vienos valandos 
uždarbiu keturis kartus 
daugiau maisto ir rūbų, 
negu Vokietijos darbinin
kas, devynis kartus dau
giau negu Italijos darbi
ninkas ir beveik 12 kartų 
daugiau, negu Rusijos dar
bininkas”.

“N-iienos” užbaigia:
“Sovietu Rusija, pasiro

do. stovi žemiau net ir už 
fašistišką Italija, nors ru
sai vadina savo tvarką “so
cializmu”.”

Ne rusai vadina ta tvar
ka Rusijoj “socializmu”, 
bet viso nasaulio komunis
tai, kuriems to vargo ir 
skurdo nereikia kęsti. Ru
sijos darbininkai tą tvar
ka vadina pragaru, ir lau- 
kia, kad kas juos iš to pra- JT” 
garo išlaisvintų.

Ispanijos Karas 70 Mylių skelbia, kad italai “įaiki- 
r 1 P . 7 nai pasitraukė iš karo lau-Fronte ko-

------------ | Ispanijos radikalų val-
Hendaye, Prancūzijos-Is- džia, matyt, paskelbė savo 

panijos rubežius, sausio 2
Rumford, Maine, sausio 

2 — Gruodžio 31 d., lau
kiant Naujų Metų, kilo — Ispanijos nacionalistų 
gaisras Falls View viešbu- ofensyva prieš Barceloną 
t'd. Gaisras užklupo besi- sudaro 70 myliiŲ plotą Ka- 
linksminančius ir belau
kiančius Naujų Metų. 
Viešbučio raštininkas sa
ko, kad šeši žmonės sude
gė. Gaisrininkai surado

talonijoj. Gen. Franco ka
riuomenė visame fronto 
plotyje užima naujas pozi
cijas. Giedras ir nešaltas 
oras padeda laimėti. Tik 
tirpstantis sniegas kiek 
pakenkė. Išsiliejo Segre ir priduria: 

chusetts valstvbės guber- Tarnai sudegė Vi via n Ma- Ebro upės ir užliejo plotus
. Nacionalistai užė-
šbučio savininko žmona, ir mė kaimelį Cubells ir pri- 

trys vaikučiai: Virsima, vertė

j
sausio 4 d. priima priešai- dviein žmonių sudegusius
Gub. Leverett Saltonstall,

i ,
ką ir pradeda eiti Massa- lavonus.

natoriaus pareigas. Ką jis lelis, 36, Petro,Malelio. vie- žemės, 
duos lietuviams, tai paro
dys dvieju metų laikotar 
nis. .

radikalus trauktis

“laimėjimus” ir “italu pa
sitraukimą” po to, kada 
nacionalistų laikraštis pa
skelbė kad Katalonijos 
fronte Ispanijos karo vir
šininkai. Ispanijos karei
viai ir Ispanijos technikai 
laužo Katalonijoj radikalų 
eiles.

Nacionalistu laikraštis 
“Pietinėje zono

je, kur gen. Solchao’a vado
vauja. ten yra italai sava
noriai. bet jie yra toje da
lyje, kur mūšiai laikinai y-

Jis yra respublikonas. la< 6, Mildreda, 10. ir Geoi- prie Artesa. Gen. Franco ra nutraukti. Jie yra Aspa 
------------------------------------------------------ trio Te o »• f i Ir lalriinai nocnctnia hnmhar.

KUNIGU PASKYRIMAS 
PHILADELPHIJOS 

DIECEZIJOJ
________

J. E. kardinolas Dougher- 
ty pastaruoju laiku kun. 
Aleksandrą Alauską pas
kyrė klebonu į Šv. Antano 
parapiją, Reading, Pa., o 
kun. Andrių Degutį — kle
bonu į Šv. Liudo parapiją, 
Maizeville, Pa., kun. Jero
nimą Bagdoną — vikaru į

•9

gia, 5. Iš pavardžių ar tik lakūnai nesustoja bombar- 
nebus lietuviai. davę Barcelonos.

Viešbutis buvo biznio 
sekcijoj. Nuostolių $20, 
000. Pats savininkas Pet
ras Malelis taip pat apde
gė, kada jis norėjo išgelbė- 

‘ ti savo žmoną ir vaiku0.
—

Keturių Metų Misterija 
Išaiškinta

New York, sausio 2

zonoje”.
t Smarkiausi mūšiai eina 
prie Artesa, 75 mvlios nuo

Radikalai Sakosi Laimėję Barcelonos.
1

Ispanijos radikalų - ko
munistų valdžios žinios 
skelbia, kad jos kariuome
nė laimėjusi mūšius šiau
rinėje žemiau 
lyje, kur esą italų kareiviai žiniomis, gen. Franco karo 
veikia. Sako, kad jie veik lakūnai iš orlaiviu apšaudė 
sunaikinę italų Littorio Madridą Nauių Metu die- 
diviziją. Inoje. Bet nė vieno nesužei-

Iš Barcelonos radikalai dė.

Gen. Franco Lakūnai 
Apšaudę Madridą

Madridas,' Ispanija, sau-
Leridos da- šio 2 — Radikalų valdžios

Šv. Jurgio parapiją, Phila- Keturi metai atgal dingo 
delphia, Pa., o kun. Jur^i ^r. Eben True Aldrich, 80o kun. Jurgį

parapiją, Shenandoah,

kas pasisakė prieš globą iš x
kitų valstybių pusės ir pa-Degutį — vikaru į Šv. Jur- 
brėžė Lietuvos pastangas i gi o parapiją, Shenandoah, 

Pa.

Ministras pirmininkas 
Mironas gruodžio 23 dieną 
padarė pranešimą seime 
išdėstydamas vyriausybės 
programą: ' kalbėdamas a- 
nie Lietuvos užsienio poli
tiką jis pirmiausia kreipė
si į tautą ragindamas su
sitelkti apie vyriausybę 
dabartiniu metu, kada ne- 

. palaužiamas 
pasiryžimas likti laisviems mo įstatymas ir kad dabar J Prancūzijos ambasadorius 
sudaro tikriausia nepri- iau pasirašytas prekybos Romai, įteikė Italijai Nau- 
klausomybės garantiją; 
paskui ministras pirminin

pagerinti savo santykius 
su kaimynais, tačiau pripa
žindamas, kad šitos pa
stangos nereiškia neribotų 
nuolaidų politikos; pridė
damas prie atskirų klausi
mų jis pranešė, kad netru- 

visos tautos kus bus priimtas neutralu-

Sumušė Vokietijos Ministerį 
Už Svetimoteriavimų

Londonas, Anglija, sau
sio 2 — Pereitos savaitės 
pabaigoje Europos spauda 
iškėlė naują sensaciją apie 
Vokietijos nacių vadus. 
Kiek laiko at^al Vokietijos 
nacių spauda paskelbė, 
kad Dr. Goebbelsą nacių 
propagandos ministeris 
susirgo influenza. Bet bu
vo tai nepaprasta “influ
enza”. nes akvs buvo už
muštos, priekiniai dantys 
išmušti, suskaldyta galva. 
Ligoninės gydytojai ir 
slaugės tik juokėsi iš to
kios Goebbels’o ligos.

Vėliau spaudos raporte- 
riai sužinojo, kad tikroji 
Goebbelso liga, tai ne in-

y? •

Prancūzija Perspėja 
Italiją

Roma, Italija, sausio 2—
Andre Francois-Ponciet,

susitarimas su Lenkija; jisliu Metų perspėjimą, kad: 
taipgi išdėstė kontaktą su 
Vokietija dėl klausimų lie
čiančių Klaipėdą; iš šito 
pranešimo matyti, kad Vo
kietijos pageidavimu vy
riausybė jau yra padariusi 
daug didelių nuolaidų ir y- 
ra Vokietijai pasiūliusi 
bendrai susitarti dėl sku
bios procedūros interpre
tuoti statutą; vienas vy
riausybės narys vra pasi
rengęs vvkti į Berlyną jei- 
^u vokiečių vyriausybė ši
ta kelione rastų esant nau
dinga galutiniam lietuviu-: ki susilaukė dvinuku‘skir- 
vokiečių santvkių išaiški-. tinguose metuose. Vienas 
nimui. įiš dvinuku sūnus gimė 5

Lietuvos Pasiuntinybė. minutės prieš vidunaktį 
Washington, D. C. 1938 m.t 0 kitas gimė lai

ke pirmos minutes po vi
dunakčio 1939 m. Dvinu
kai, bet vienas gimė gruo
džio 31 d., 1938 m., o kitas 
sausio 1, 1939 m.

Naujas Jung. Valstybių 
Prokuroras

i

II
I 
i 
i

Francūzija yra pasiruošus 
ginti savo žemes. Ambasa
dorius pareiškė, kad Pran
cūzija yra pasiruošus su
daryti gerus santykius su 
Italija, bet niekad jai ne
nusilenks. Ji gins savo že
mes ir nuosavybę.

Dvinukai Gimė Skirtinguose 
Metuose

Chicago, III., sausio 2 —
Mr. ir Mrs. Frank Stepans

IVVashington, D. C., sau- 
fluenza, bet sumušimo Ii- šio 2 — Šiandien prisaikin- 
“. Paaiškėjo, kad nacių tas naujas Jung. Valstybių 
ministerį Goebbelsą sumu- prokuroras (Attorney-Ge- 
šo aktoriaus Froelicho neral) buvęs Michigan val- 
draugai už tai. kad jis lin- stvbės gubernatorius 

x r < "7 T T T JT' lŲPTŲ dės prie Froelicho žmonos Frank Murphv. Prokuro- 
V ZAZ-l LJ 1 1L Baarovos. ras Murphy, būdamas gu-

Kiek laiko atgal, nacių bernatorium, laike auto- 
propagandos ministeris mobiliu darbininku strei- 
Goebbels, kad aktorius ko pasirodė palankus dar- 
Froelich netrukdytų jo ro- bininkams. 
manso, tai jis ii pasiuntęs ---------------
i koncentraci jos stovyklą. I
Froelicho draugai sužino-: JircIKŲ Mliga MIIMZejO 
ję. Goebbels’ui atlygino. I 

Goebbels’o žmona, suži
nojusi apie ta skandalą, 
ieško atsiskvrimo. Sako
ma, kad ir senbernis Hit-j

įįSLleris nenatenkintas Goe-' 
rrKlv..., bbels’o elgesiu. Dėl šio į- 

■ 'rV vvkio Goebbels gali

LIETUVON 
Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ

t
PA7A^NAVIHA\ 

\GEP.iAUN

ne- 
‘ tekti visiško Hitlerio pasi
tikėjimo.

Ir Taip Mėgino Sviestą 
Eksportuoti

Kun. Coughlin Pranašauja
Karą 1940

metų amžiaus. Tuo pačiu 
laiku nuvežtas į ligoninę 
tūlas James Harrigan, ku
ris po kiek laiko mirė vėžio- 
suėstas. Jis buvo 80 metų 
amžiaus. Harrigan palai
dotas miesto kapuose, nes Kun. Charles E. Coughlin 
jo vardu nerasta nė vieno kalbėdamas per radio pa- 
cento. Policija, kuri ieško- reiškė, kad karas Europoje 

i jo žuvusio Dr. Aldrich, su- kils 1940 metai. Jis ragino 
rado, kad paliktieji Harri- Jung. Valstybes laikytis 
gano raktai tinka dviem • nuošaliai Europos politi- 
krepšiam. Kada krepšius į kos. Komunizmas ir naciz- 
atrakino, tai juose rado mas susikibs ir sau pada- 
Dr. Aldrich’o bonus ir šė- rvs galą. “Šios šalies ofi- 
rus vertės $65,000. ! cialūs ir neoficialūs vadai

Patyrinėję dar daugiau ragina mus būti pasiruo- 
sužinojo, kad mirusis “Ja- šusiems stoti į tą kovą... 
mes Harrigan”, tai buvo Propagandistai kitose val- 
Dr. Eben True Aldrich. j 
Taip ir užsibaigė toji 4 
metų misterija. I i 

i

Detroit, Mich., sausio 2
i

Amerikiečui Nepatenkinti 
Peru Valdžios Cenzūra

_ ■______ t________ - T_____ — ’

Valstybių Darbo Santykių 
tarybos pirmininkas J. W.‘ 
Madden, kalbėdamas Ame
rikos Politinių Mokslų są
jungos suvažiavime pareis- , 
kė/kad 1938 m. streiku te- kas buvo prasimanęs eks- 
buvo tik pusė tiek, kiek 
1937 m.

stybėse taip nat deda nas- 
tangas pasukti valdžias į 
vieną ar kitą pusę”, sako 
kun. Coughlin, ‘‘bet Ame
rika turi laikytis nuoša
liai”.

“Namuose dar yra 12, 
000,000 vyrų bedarbių.

Shanghai, sausio 2 — Mes jų nepanaikinsime
Neoficialiai iš Chungking mokydami kaip padaryti 
praneša, kad Kinijos vy-nuodingus gasus arba 
riausias vadas Chiang Kai-šrapnelius arba naruošda- 
Shek areštavo 200 valdžios mi juos kaipo taikinius 
partijos ir kariuomenės priešų kanuolėms. Mes tu- 
vadų, kurie buvę pasekė- rime pasukti mūsų protus 
jais buvusio premiero kaip išspręsti industrijines 
Wang Ching-Weit. Sako- ir agrikultūrines proble
ma, kad areštuotieji nore- mas”. 
ie užbaigti karą ir sudary
ti taiką su Japonija.

Areštavo 200 Kiniečių Vadų 
Kinijoj

Arico, Chile, sausio 2 — 
Aštuntoji Pan-Amerikos 
konferencija, kuri užsibai
gė pereitą savaitę, buvo 
griežtai cenzūruo j a m a. 
Peru valdžia nepraleido į 
laikraščius nė vienos žinu
tės be cenzūros. Šnipai uo
liai sekė Amerikos delega
tus. Vieną kartą, kada A- 
merikos delegatai išėjo į 
bankieta. tai šnipai įsibrio- 
vė į ju ofisus ir peržiūrinė
jo dokumentus. Šnipus už
klupo Amerikos delegaci
jos sekretoriai, nuėję pri
ruošti dokumentus sekan
čiai sesijai.

Amerikos delegacija to
kiu Peru valdžios cenzūra
vimu pasipiktino, ir dau
giau nebeoaliko dokumen
tų, bet visada pasiimdavo 
su savim. Cenzoriai net ne
praleido be cenzūros ir A- 
merikiečių laiškų.

I

I

Kun. Coughlin apgailes
tauja, kad yra piliečiu, ku
rie sako, kad negalima tu-j 
rėti ekonominio užtikrini-i 
mo nepaaukojus Amerikos 
demokratijos.

Jis sako: “Nė vienas tik- 
______  ___,_______ ras amerikietis negali pa-

Crown Hill kasykloje No. Į laikyti komunizmo arba 
6 kilo gaisras, ir 20 darbi- nacizmo; nė vienas tikras 
ninku 168 pėdų požemyj amerikietis negali nepas- 
nebesitikėjo matyti saulės merkti stipriai tu dviejų 
šviesos. Per 14 valandų jie nesusivaldomų izmų, ir nė Spauda rašo, kad Prancū- 
ten nožemyi kankinosi.'vienas inteligentiškas a-ziia. Lenkija ir Rusija turi 

i stiprius santy
kius, ir jeigu Vokietija 
pradėtų kara prieš Rusiją, 
tai visos turėtu bendrai iš
eiti prieš Vokietiją. Kaip 
čia seniai Lenkija buvo nu
sisukus nuo Prancūzijos ir 
susidraugavus su Vokieti
ja. Lenkijos nepastovumas 
^ali pražudyti jos nepri
klausomybę arba iššaukti 
naminį karą.

Lenkija Hori Atgauti Pran
cūzijos Pasitikėjimą

Išgelbėjo 19 Darbininkų 
Kasykloje

Vienoje vietoje per nau
jąją Vokietijos Čekoslova
kijos sieną vienas ūkinin
kas iš čekoslovakų pusės 
pastarosiomis dienomis ė- 
mė kasdien vežti po veži
mą mėšlo. Pradžioje neat
rodė nieko įtartino, nes. Bet iš 20 darbininkų tik merikietis negali laikvtis sudaryti 

nuomonės, kad mes atgau- * ' 
ti ekonominį gerbūvį turi
me paaukoti demokratiją.

Kun. Coughlin sako, kad 
1939 m. pamatysime tikras 
pastangas Amerikoje iš
mainyti demokratiją į dik
tatūra, bet mes turime pa- 

Spėjama. kad gaisras kilo.sipriešinti ir palaikyti de- 
nuo elektros nutrukusių mokratiškas laisves šioje 
vielių. ‘ (šalyje.

Clinton, Ind., sausio 2 —

Varšuva, Lenkija, sausio 
2 — Visa Lenkijos spauda, 
rašydama apie Europos po
litiką, reiškė nepasitikėji
mą Vokietijai. Lenkija no
rėtu vėl turėti gerus san- 
tvkius su Prancūzija.

naujoji siena kaip tik ski-^yienas mirė požemy i^o ki- 
ria pusiau to ūkininko že-

Columbus, Ohio — Jung. mę Pagaliau muitininkas 
... _ —J,vis dėlto iškratė vežamą

mėšlą ir — po mėšlu veži
mo dugne rado statinaitę 
sviesto. Tuo būdu ūkinin-

tus 19 iu išgelbėjo Naujų 
Metų dienoje. “Jeigu dar 
būtu reikėję būti nors dvi 
valandas ilgiau, tai visi bū
tume užtroškę”, pareiškė 
Lewis Reed. 50, kuris da
bar randasi ligoninėje.

portuoti” čekoslovakų 
I sviestą į Vokietiją.



Šunų viršininkas, vadina
mas “sergeant major Jigs 
III”, turėjęs pilniausį pasi
tenkinimą šunų parodoje. 
Philaaelnhijoj.

Gydytojams Reikės Mokėti 'Pasienio pareigūnai, patik- 
Šokti Su Parašiutu 'rinę išvažiu°Jan£lus žydus.

PRAHA — Čekoslovakų sta
tistikos biuras paskelbė pirmus 

; oficialius davinius apie naująją 
■ Čekoslovakiją. Respublikos teri
torijos plotas dabar siekia 98. 

S 912 ketvirtainių kilometrų. Če- 
I koslovakija neteko 41.596 ket- 
. virtainių kilometrų. Vokietijai 
! buvo perleista 28.680 ketvirtai- 

- 11.

Kas Liko iš Senosios 
Čekoslovakijos?

5
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

j vis dėlto jokių brangeny
bių nerado. Krata truko iš- 

: tisas dvi valandas. Paga
liau vienam atėjusi mintis 
patikrinti išvykstančius 
žydus Rentgeno spindu
liais. Todėl buvo nugaben
ti į ligoninę patikrinti. Pa
sirodė. kad brangieji ak
menys buvę praryti. Todėl 
dabar esą įsakyta visus iš
vykstančius žydus tikrinti 
Rentgeno spinduliais.

Iš Stockholmo nraneša-) 
ma apie nauią reiškinį, ku
ris aplamai dar nebuvo pa
liestas. Daugelyje Švedijos 
apylinkių. ypač Laplandi- 
joje. tenka vykti pas ligo
nis su lėktuvu. Kelias yra 
paties lakūno surandamas 
arba yra nurodoma pačių 
lapių. Tačiau atsitinka 
taip, kad ligonis serga tose 
anylinkėse. kur sunku nu
sileisti. Tada visviena rei
kia. kaip nors suteikti li
goniui pagalbą. Todėl yra 
manoma, kad tai gali pa
daryti gydytojai nusileis-' 
darni su parašiutais. Tai: 
yra ne projektas, bet ir ti
kras noras panašiai pasi
elgti. Todėl įsakyta Švedi
jos vidaus ministro, kad 
visiems šiaurės apylinkių 
gydytojams reikia išmokti 
nusileist su parašiutu. Yra 
Įsakyta lankyt parašiutų 
kursus, kurių lankymas y- 
ra privalomas. Tuo mano-j 
ma Dagreitinti lapių gy-. 
ventojų tarpe pirmąją pa- kil°me^rų-A 
Raibą.

Nurytus Deimantus Rentge
no Spinduliais Ieško

DARBININKAS

Okupuotoje Lietuvoje
Vilniaus Krašte Rasti Seni ’ganė. Jau pati įsisenėjimo 

teisė neleidžia jų išsavinti. 
Turi argumentų ir priešin
ga pusė. Žodis po žodžio ir

Lietuvių Kapai

Šiomis dienomis Švenčio- Svylė ir Hasciūnai išvyko 
nių apskrityje netoli Zulo- teisi ngu m n ieškoti į mies- 
vo vienas ūkininkas, kas- tą, išvyko teismuosna. Ta
riamas bulvėms duobę, su- ta, buvo...
rado žmonių kaulus ir mo- ~ - - —
linį puodą. Spėjama, kad 
tai yra seni lietuvių kapai.

Apie šių kapų suradimą 
pranešta atitinkamoms į- 
staigoms. Lenkų laikraš
čiai rašo, kad kitais metais 
prie Zulovo toje pačioje 
vietoje būsią pradėti mok
sliški kasinėjimai.

pa- tai Draugija tiirės pakeisti savo 
pavadinimą, naujai persitvarky
ti. Tai naujai lietuvių mokslinei 
draugijai bus perduotas visas 
uždarytosios Lietuvių Mokslo 
Draugijos turtas. Lietuvoje ši
tas lenkų valdžios žygis laiko- 

i mas ženklu, kad lenkai eina prie

Lietuviai rinkikai yra pa
sirengę skųstis Ašmenos 
Storastai, kad toje rinkimų 
apygardoje rinkimai būtų 
panaikinti ir būtų paskelb
ti nauji.

Dieveniškio miestelio žy
dai irgi buvo sudarę atski- savo politikos pakeitimo Vilni-
rą sąrašą ir įteikę rinkimų jos lietuvių visuomeninio bei 
komisijai, tačiau ir jis taip tautinio veikimo atžvilgiu, 
pat atmestas. I

Šiomis dienomis Argenti
noje pastatyta plaukiojan
ti bažnyčia — laivas. Lai
vas pavadintas Karaliaus 
Kristaus vardu. Laive gra
žioje salėje įrengtas alto
rius ir kiti bažnyčiai įren
gimai. Taip pat laive yra ir 
patalpos kunigui ir jo pa
tarnautojams gyventi ke
lionių metu. Laivą — baž
nyčią Dašventino Argenti
nos arkivyskupas. Dabar 
plaukiojanti bažnyčia ap
lanko kiekvieną kaimelį,

Lietuviai Negali Piridi 
Žemės

Gana to, dar ir šiemet by
linėjasi. Jau lygiai 15 ęie- 
tų! Gražus bylinėjimosi ju
biliejus... Pirmą sykį išlo
šė Svylės kaimas, apeliuo
ta — laimė nukrypo Ras- 
ciūnų naudai, tą patį nuta
rė ir visi kiti teismai.

Pasirodo, per 15 metų a- 
bu kaimai bylinėjimuisi iš
leido apie 24 tūkstantis 
zlotų.

Gal kas nors užklaus: tur 
būt, bylinėjimosi objekto 
vertė yra stambi? Atsaky
mas yra neapsakomaiVilniaus - Trakų apskr.

Pučkornės dvarininkas Je- trumpas: 15 metų bylinėja- 
katovas prieš 8-tą metų m a si ir jau išleista apie 24 
pradėjo parceliuoti savo tūkstantis zlotų dėl... 5% 
dvarelį. Apylinkės kaimų hektaro.
valstiečiai nusipirko pas jį 
įvairaus dydžio 
sklypelius.

Jei dabar nukrypsime į 
žemės prastų prasčiausiąją mate- 

Dažniausiai matiką ir 24,000 padalysi- 
pirkta po 1 — 2 ha žemės, me (kad būtų lengviau!) 

830 ir Lenkijai — 1.086 ketvir- sustodama dviem trim die- Pagal sudarytą sutartį už sakysime, iš 5. 
rainių kilometrai. Slovakija da- noms per mėnesį. žemę mokėta dalimis. Ligi

šių metų bemaž visi jau iš
simokėjo, nors 1937 m. Je- 
katovas savo valia kainas 
ir pakėlė. Šiais metais tu
rėjo būti sudaryti nuosa
vybės dokumentai. Tačiau, 
pagal veikiantį įstatymą, 
be vaivados leidimo žemės 
pirkti nevalia.
tai omeny, apie 40 lietuvių reikia pilietinės drąsos ir 
valstiečių prašė leidimo že- bičiuliško nuolaidumo, 
mės, įsigyti į nuosavybę, Mat, ir Svylė ir Rasciūnai 
bet nei vienas negavo leidi- nenori mokėti vadinamųjų 
mo. Neigiamas atsakymas teismo išlaidų. Nenori ir 
padarė žmonėms slegiantį todėl gilyn brenda. Visiškai 
įspūdį. Tiek metų sau viso nenujaučia, 
gailėtasi, 
gyvenimui skatikas taupy- karvę ateityje išvesti, 
ta, su žeme, kurią kelerius 
metus iš eilės dirbant, ap
siprasta, kaip su sava, o 
dabar negauta leidimo.

Dvarininkas patarė savo 
giminių tarpe surasti kokį 
nors lenką, jam, esą, būtų 
lengviau gauti leidimą. \ 

Valkininkų vaisė, valstie
čiai savo giminių tarpe len
kų nebeturi. Bet, jeigu ir narnose vietose 
turėtų, nelaikytų geru da- čius buvo padalintas į tris 
lyku panašiai vingiuotais rinkimų apygardas: Die- 
keliais gauti tai, kas ir veniškio, Krakūnų 
šiaip, jiems kaip geriems 
piliečiams priklauso.

! tainių kilometrai. Slovakija da- noms nėr menesį. 
: bar vra virtusi didžiausiu respu- 
į blikos kraštu ir yra 38.456 ket- 
1 virtainių kilometrų ploto. Čekija 
į dabar yra 32.441 ketvirtainių 
į kilometrų ploto, o Karpatų Uk
raina — 11.094 ketvirtainių ki- 
' lometrų ploto. Čekoslovakija, be 
j to. yra perleidusi 4.922.440 gy- 
. ventojų ir dabar turi 9.807.096 
gyventojus. Čekijoje yra 6.804.

• 876 gyventojai. Slovakijoje — 
■; 2.450.09*1 gyventojai ir Karpatų 
l i Ukrainoje — 552.142 gyvento

jai. Iš tautinių mažumų Čekoslo
vakijoje dar yra 377.S30 vokie
čių. 100.379 vengrai. 4.157 len
kai ir 126.310 žydų. Vengrijai 
buvo perleista 288.803 slovakai 
ir 35.261 ukrainietis, o Lenkijai 
134.311 čekų.

Vokietijoje išvykstantieji 
žydai imta tikrinti rentge-Į 
no spinduliais. Tai todėl, i 
kad išvykstantieji žydai.' 
negalėdami su savimi išsi
vežti kapitalų, stengiasi 
nusipirkti brangenybių, 
kurias bando pasiimti su 
savimi. Kadangi brangeny
bių taip pat negalima .Iš
vežti. tai jie stengiasi pirk
ti brangiuosius akmenis ir 
tokiu būdu išvežti kapita
lus.

Brangieji akmenys yra į- 
merkiami į tam tikrą skys-Į 
timą, kuris juos padaro ne-- 
kenksmingus sveikatai, o; 
todėl galimus ir nuryti. Tai 
jie daro prieš pat sieną. 
Kaip ~ laikraštis praneša,1 vena retose sąlygose di- 
vokiečių slaptosios polici-' (į^įriliuose žemės plotuose, 
jos agentai apie tai prane-' neturėdami jokios bažny- 
šę pasienio pareigūnams, čios.

Bažnyčia Jūroje
Patagonijoj ir Argenti

nos pietų pakraščiuose e- 
sančiose salose žmonės gy-

MALDAKNYGES
JĖZAU, PAS MANE ATEI Kl, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai;

$1.25

30 Pranciškonų Misi jonierių 
Išvyko Į Misijas

I

apvalūs kampai ...........................................................................................

JĖZAU. PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams maldaknygė, tinkama 

prie Pirmos šv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių 
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai. 254 pusi 

GARBE DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai. 384 pusi..........  ..............

SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384 
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato. 127 pusi., ......... 30c.

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai. 192 pus!.................. 35c.

MALDAKNYGE, juodi drabužiniai apdarai, 255 pus!..................................... 65c.

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ................................. 75c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai ....................... $1.50

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai ........................................... 90c

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike ................ $1.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi........................ $2.50

ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai

gausiai auksuoti tikru auksu. 565 pusi.......................................... $3.00

65cpusi.............................................................................................. ........................
VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknyge, parinktos gražiau

sios maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai .................................................................................................................

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 

auksuoti kraštai, 632 pusi......................................................................

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ

‘ŠVENTAS DIEVE'
“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3j/2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai: auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

»-»C* •

40c
65c

i Lietuviškos Spaudos Savaitė 
Vilniuje
—

Vilniaus lietuvių spauda pa
skelbė lietuviškos spaudos plati
nimo savaitę nuo gruodžio mėn. 
4 iki 11 dienos. Atsišaukime, 
kurį pasirašė, A. Burokas ir V. 
Žilėnas, tarp kita ko sakoma:

“Mūsų kraštas ilgus amžius 
gyvenęs sunkiose sąlygose, nė
ra pakankamai apsišvietęs ir 
kaip reikiant laikraščio bei kny
gos pamėgęs. Čia dar daug yra 
žmonių nesuprantančių švieti
mo naudos, tad daug dar yra 
sunkaus vargo ir skurdo. Visa 
lietuvių šviesuomenė, be pažiūrų 
skirtumo, kas metai, per tam 
tikras savaites, skelbia visuoti
nę kovą mūsų krašto tamsybei. 
Skelbdami spaudos savaitę se
nojo Gedimino pilyje, vaizduo
jamės, lyg senovėje kurią švie
sos laužą, kurs turi pranešti vi
sam kraštui paskelbtą kovą 
tamsybei. Visi, kas gyvas, kas 
turi jėgų, kas supranta reikalą, 
tikimės eis į tą kovą, apsigin
klavęs lietuviška spauda, ir pa- 

nei valdžiai pranešė Insti-[dės nugalėti mūsų krašto tam- 
tutas įsybes. Švies savo brolius lygiai

Dabar sužinota, kadvlsais lietuviškais laikraščiais
Švenčionių apskrities sto- j Pažiūrų skirtumo ir neš į kai- 
rastos sprendimu uždraus- įmą ie UV1 ą nygą 
ta veikti lietuvių katalikų: 
akcijos įsteigtiems sky- Už Veršiuką Pardavė Vaiką 
riams Švenčionyse, Miela- _______
genuose ir Daugėliškyje, o Vyšniavo valsčiuje tūla 
Vilniaus — Trakų apskri- j Anastazija Kiwiczowna at
ties Storastos sprendimu sektinai pasimaišiusiai 
uždrausta veikti tos pačios čigonei pardavė savo 2 me- 
akcijos skyriui Valkininke, tų vaiką. Čigonė už pirkinį 

sumokėjo veršiuko kainą.
Atidaroma Lietuviu Mokslo [Čigonė savo keliu irgi jau 

buvo numačiusi vaiką par
duoti už 50 zlotų vienai be
vaikiai šeimynai. Pasta
ruosius mainus supainiojo 
policijos pareigūnai.

KHaus Krašte Sulaikyti 
UetamyKataUpį Akcijos 

Skyriai

Prieš porą mėnesių prie 
Vilniaus Katalikų Akcijos 
Instituto įsteigtas lietuvių 
katalikų akcijos skyrius, 
kurio tikslas — vesti kata
likų akciją Vilniaus arki
vyskupijos ribose gyve
nančių lietuvių tarpe. Tai 
akcijai vesti referentu bu
vo .paskirtas šiemet užsie
nyje pabaigęs visuomeni
nius mokslus magistras 
kun. Kazys Pukėnas.

Kun. K. Pukėnas jam pa-i 
vestą darbą lietuvių tarpe 
atlikdavo sėkmingai. Iki 
šiol jau visoje eilėje para
pijų jis yra suorganizavęs

Gausime katalikiškai akcijai vesti
Vadinasi, kiekvienas jaunimo Sąjungos skyrius 

ginčijamosios žemes hek- — atskirai berniukų ir at- 
ta5a;s amsėjo P° 4,^00 zlotų. skirai mergaičių. Apie sky- 
Už šią sumą galima buvo rjų įsteigimą administraci- 
nusipirkti po dvarą, r dar • vaidx;a; nrancšė Inst.i-:

Kasmet pranciškonų Ge
nerolas surengia misijonie- 
riams išleistuves ir Šv. 
Pranciškaus pavyzdžiu pa
laiminęs išleidžia į misijas. 
Šįmet irgi buvo surengtos 
metinės jaunų misijonie
rių išleistuvės.

Pamaldos, palaiminimas 
ir kryžių įteikimas įVyko 
Romoje. Šv. Antano Bazili
koje. Pamaldų metu Bazi
lika buvo pilna tikinčiųjų, 
nes visi norėjo pamatyti 
tuos Kristaus apaštalus, 
kurie tuojau išvyks skelbti 
Evangeliją dar tamsybėse 
tebegyvenantiems pago
nims, visai nesibijodami 
sunkumų ir net kankinio 
mirties, kuria, be abejonės, 
ne vienas iš jų mirs.

Šv. Antano kolegijos stu
dentų choras labai gražiai 
pagiedojo ceremonijų gies
mes ir daug kitų tiesiog 
jaudinančiųjų giesmių.

Vyriausias • viso Ordino 
viršininkas Didž. Gerb. T. 
Leonardas Maria Bello pa
sakė karštą tėvišką žodį, 
pasveikino, palinkėjo pasi
sekimo. suteikė palaimini
mą ir užkabino kryžius, 
kurie papuošė junųjų mi
sionierių krūtines.

Visi jaunieji apaštalai 
nuvyko pas šventąjį Tėvą, Rasčiūnų ir Svylės kaimai 
kuris, suteikęs palaimini-’ 
mą ir pavedęs Dievo Ap
vaizdai, išleido į misijas.

galo nematyti. Dabar jau 
tiek į balą įklimpta, kad iš- 
sikepurnioti sunku. Nega
lima sakyti, kad išeities ne-

Turėdami bebūtų. Išeitis yra. Bet čia 
. _ _ _ . .1 ...

kad teismo 
reikalingiausis antstolis gali ir paskutinę

Dėl Rinkimų į Savivaldybes 
Dieveniškyje

Dieveniškyje (Ašmenos 
apskr.) rinkimai į savival- 

, dybes buvo gruodžio 4 d. 
Rinkimais žmonės buvo 
susidomėję. Lietuvių gyve- 

šis vals-

$1.30

$2.5C

Kad parodyti kokios raidės didumo 
yra. čia talpiname šios maldaknygės 
raidžių nuotraukų “Stovi motina 
verkdama”.

Stovi motina verkdama. 

Ant to kryžiaus regėdama 

Sūnų savo prikaltą.

O kaip širdis jos skaudėjo. 

Kada mirštantį regėjo

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum.
Užsakymus prašome siusti:

DARBININKAS
3% West’Broa3way

Vyšniavo valsčiuje tūla

pasimaišiusiai

Draugija Vilniuje

MEDUS

Lenkijos Žydai Paskelbė 
Gedulu

Per 15 Metų Bylom Išleido
24 Tūkstančius Zlotų

Važiuojant rudenį ar pa
vasarį Adutiškio — Tvere
čiaus vieškeliu iš paplūdu
sių raistų rūko išsineria

ir Paš- 
konių. Krakūnų rinkimų a- 
pygardoje lietuviai buvo į- 
teikę savo atskirą sąrašą, 
kuriame buvo 40 kandidatų 
į seniūnijos tarybą. Įgalio
tiniu buvo išrinktas Maciu- 
cių kaimo gyventojas Kos
tas Kuklys. Jis nunešė są
rašą tos rinkimų apygar
dos pirmininkui, mokyto- 

. jui Povilui Sakalauskui. P. 

. i Sakalauskas rinkimų sąra
šą priėmė lapkričio 20 d., 
tačiau lapkričio 25 d. tas

Pastaraisiais metais, naikin
dami visus lietuvių viešuosius 
pasireiškimus Vilnijoje, lenkai 
buvo uždarę ir Lietuvių Mokslo 
Draugiją Vilniuje. Jos dideliam 
knygynui. muziejui ir kitai
brangiai mokslinei ir istorinei Grynas bičių medus, ku- 
medžiagai laikinai prižiūrėti rį bitės sunešė iŠ žydinčių 
lenkų valdžia buvo paskyrusi javų, gėlių, pievų ir me- 
kuratorių. Mokslo Draugijos džių yra tikras vaistas, 
valdybos nariai visą laiką įvai- Taigi, įsigyk kvortą me- 
riose aukštosiose lenkų įstaigose 
rūpinosi Draugijos atstatymo ir 
jos turto reikalais.

Dabar, kai jau yra kai kurių 
susitarimų dėl šalinimo kliūčių 
Lietuvos - Lenkijos santykiams, 
lenkai leidžią vėl veikti Lietuvių 
Mokslo Draugijai Vilniuje, tik-

Pasaulinio karo metu be
veik čia pat frontas ėjo.tačiau lapkričio 25 d. tas 
Dar ir dabar iškilesnėse sąrašas buvo atmestas ir 
vietose riūgso nykūs apka- grąžintas. Atmetimas mo- 

; sų likučiai Rasčiūnų ir tyvuojamas, esą įgaliotinis 
1 Svylės gyventojus atšiau- K. Kuklys neturįs teisės 
rus germanas išvijo iš tė- balsuoti, nes jis Maciuciuo- 
viškės, su skurdu ir ligo-]se gyvenąs tik 5 mėn. Iš 
mis teko užfrontin kraus-! 
tytis. Mažyčiai kūdikiai' 
klykė, springo ašara ir vy
resnieji. Praėjo karo siau- 

’ bas, sugrįžo savo palėpės- 
. na, užarė dirvas ir... Kai- 
. mynai susikivirčijo. Kaip;

Varšuva — Havaso žinio
mis, Lenkijos rabinų są
jungos vykdomasis komi
tetas ryšium su Vokietijos 
vyriausybės priemonėmis 
prieš žydus nuo lapkričio 
20 d. š. m. visoje Lenkijoje 
paskelbė mėnesiui laiko ge
dulą. Per tą laiką visi Len- paprastai, dėl žemės. Svy- 
kijos žydai raginami susi- liniai rasčiūniškių nebeno 
laikyti nuo bet kokių džiau- rėjo įsileisti į jų dirvose iš-i 
p-smo manifestacijų. Be to,i mėtytus siaurytėlius rė- 
ner tą mėnesį Lenkijoje žius. Rasciūniškiai įrodinė- 
žydai pagal religines apei-’ jo; jau baudžiavos metu 
gas nebus tuokiami. Žydai anos dirvos balės
raginami kartą per savaitę £rilHailRA ir nžll ias^inkiai; 

; susilaikyti nuo pietų ir tuo 
būdu sutaupvtus pinigus _
pavesti fondui iš Vokietijos cinkui sumokėję. Ir teisy-^ 

I ištremtiems Lenkijos žy-
? Boston, Mass. dams šelpti.

gas nebus tuokiami. Žydai
I
i

tikrųjų Kostas Kuklys Ma- 
ciuciuose turi savo nuosa
vybę — žemę, ten yra gi
męs ir iki šiol visą laiką 
gyvena. Jis tik pernai kurį 
laiką buvo gyvenęs Gardi
no apskrityje. Matydami 
tokį komisijos pirmininko 
nusistatymą, lietuviai K. 
Kuklį iš sąrašo išbraukė ir 
sąrašą įteikė antru kart. 
Šį kartą pirmasis sąrašą 
buvo pasirašęs Vladas Že
maitis, tačiau ir jam nepa
vyko, nes komisijos pirmi
ninkas ir šiuo kartu sąra
šą atmetė, motyvuodamas, 

bė: — rasciūniškiai šiuos j kad jau per vėlai jis įtei- 
rėžius visą laiką dirbo ir kiamas.

I

priklausę ir užu jas sunkiai 
gaunamu skatiku dvari-

daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON RTJANCH
14irr Columbia Rd., 

’Soirth Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335 

. J ’

*Sb.' Boston
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Gera Spauda Atspirtis Prieš

Motina slėpdamasi, kaip pa
bėgėlė, kaip vagilka, 
seka, iiėjo... glaudžia 
vaikei) prie krūtinės, 
turt?, savo skausmu.

G. Papini.

Toks tai buvo Šv. šeimynėlės,' 
bėgimo kelias. Jis buvo perpildy
tas begalinės baimės ir skau
daus vargo. Iškankintas ir jų a- 
silėlis, alkanas ir dažnai ilgai 
nepagirdytas.

Tačiau jie pasiekė Aigiptą, pa
bėgę nuo žiauraus Erodo bude
lių. Aigipte. spėjama, šventoji ' 
šeima, buvo apsigyvenusi prie '

KIBIRKŠTYS
Lietuviai laisvamaniai - socia

listai - komunistai 
džiausiais laisvės 
bet tos laisvės net 
draugams nenori 
Štai VVorcestery, lapkričio 13 d. kos katalikų sociologų suvažia- 
mirė Margareta Degutienė, 46 vime Chicagoj jis pasakė, kad 
m. amžiaus. So. Bostono laisva- Sovietų Rusija 
manių - socialistų laikraštis a- kas kalėjimas, 
pie velionę šiaip parašė: Į ‘

“Velionė prigulėjo (Gal pri- čiau jie galėdavo iš Rusijos išva- 
klausė? Red.) prie daugelio lai- žiuoti, jei tik norėdavo. Prie 
svųjų draugijų ir buvo stipri bolševikų valdžios paso išva- 
laisvamanė. Bet išlydint iš namų žiuoti į užsienį negalima gauti. 

iir prie kapo svetimtautis kuni- šio krašto žmonės iš pašalpos 
gas (Ne kunigas, bet protestam gyvendami turi daugiau įeigų, 
tų pryėeris. Red.) pasakė per negu sovietų darbininkas, ir be 
daug dievotas kalbas. Tai lyg ir to, jie turi laisvę važiuoti kur 
netinka progresuojantiems žmo- tik jie nori.
nėms”. i “Kun. Siedenburg pabrėžė ir

Čia laisvamanių - socialistų tą, kad didžiausia sovietų gėda, 
laikraštis parodo savo tikrą vei- tai jos palaikomoji tiranija. Jo
dą. Jis dažnai rašo, kad bedie- kiame kitame krašte nesama 
viai socialistai ir komunistai tiek daug nelygybės, kiek Sovie- 
pripažįsta visiems laisvę kaip tų Rusijoj. Darbininkai gauna 
jie nori, taip gali daryti, o štai taip mizerną atlyginimą, kad 

laisvamanės gi- jiems pritrūksta maisto, drabu- 
, ****~~**v, ___ ***.,______________ ~~~ „..-j_________ _____________ i pa- žiu, o apie bet kokius patogu-

J lios pievelės lopinėlio. Smilčių reivių buvo išžūdyti, Jo nematė laidoti, tai jau ir “netinka prog- mus ir kalbos būti negali. Tokio
se nenormalėse sąlygose išauga 
skirtingos klasės ir ypač išauga 

į—bangos — pūsnys: gelsvų tas. Išgelbėjo Jį savo mirtimi ir |jefuy()$ VflĮjįlioS OflCIOZdS ®erai apmoi<arnų aukštų valdi-

kurią

savo
savo

keliui mirties pavojų. Dar tą pa
čią naktį Juozapas jau pasiruo
šė kelionėn, bėgimui, 
gelbėjimo nebuvo, 
vienas

Perbridę, per Eufrato ir Tigro 
seklumas, ant baltų kuprių — 
jojo trys raiteliai. Nuo Chalde- 
jos jie jojo į vakarus Palestinos) 
pusėn. Jau buvo praėję keletas 
mėnesių — gal ir visi metai — 
kaip Betliejaus klonių piemenys 
— iš angelo išgirdo Didžią Nau
jieną, ir buvo nusiskubinę svei-! 
kinti Kūdikėlio.

Kito išsi- 
tebuvo šis 

bėgti iš Palestinos, 
greičiausia ir arčiausia buvo į HeiiToįlioTetolT Metiso' i 
Aigiptą. Bėgimui buvo du keliai:! didžiųjų piramidŲ. Aigipte ir 
per Ebroną, arba per Eleutero-^ laikais jau buvo daug -ydų 
polj. Iki Aigiptui buvo keturios- jfe turėjo net šventyklą
dešimt valandų kelio. Nuo Aigip- Nors skaudus ir pilnas vargo 

, buvo ištrėmimo gyvenimas, bet, 
kartais šv. šeimynėlė turėjo ir 
tikros paguodos :Gal būt čia ma
žutis Jėzus bandė pirmuosius 
žingsnius, ir tarė pirmuosius žo
džius.

“Draugas” rašo: 
dedasi di- “Žymus sociologas kun. Fre- 
šalininkais, deric Siedenburg, S. J., Detroito 
saviesiems universiteto rektorius, neseniai 
pripažinti, lankėsi Sovietų Rusijoj. Ameri-

— tai gigantiš- 
Anot jo, Rusija 

; ir carų laikais nebuvo laisva, ta-

ito sienos iki Nilo krantų — dar 
buvo apie keturiasdešimt valan
dų kelio. Žinoma, tiesaus kelio, 
keliaujant ant kuprio ir niekur 
nesustojant. Gi Šventoji šeima 
keliavo su menku asilėliu ir ne 
viešu, tiesiuoju keliu. Spėjama,

Pirmiausia trys išminčiai, pa- kol’ į iekė Ni|o krantus 
-kę Jeruzolimą — ėmė teirau-__ .. Jėzus tokiu būdu, buvo mažas 

praėjo daugiau dvidešimties išgelbėtas. Tačiau Betliejaus a- 
dienų. ‘ pylinkių Motinos — pergyveno

Kas šiuo metu yra keliavęs iš šiurpulingas dienas. Čia baigsi- 
. . Raudonosios jūros į šiaurę, Vi- me Papinio žodžiais: “Šitoje

* ? Nesuktas išminčių pasiro-1 duržemio jūros link. Suezo ka- kruvinoje nekaltųjų aukoje glū- 
_/ma!S1’ _ ajP 1®s*reis ia’ /Įnalu — tas savo akimis bus ma- di baisi paslaptis. Jie priklausė

esc er, . . — rasit va ty į pytus ir vakarus, neapma- prie tos kartos, kuri turėjo iš-
nis jų ū as, t ypač gyvas "itomas, gelsvų smilčių dykumas, duoti Jį ir prikalti prie kryžiaus, kada mirusios 1*.^.--------

; svas teiravimasis apie naujai. Jokio me^ejio> nė mažiausio ža- Bet tie. kurie tą dieną Erodo ka- minės nori protestantiškai 
Į gimusį žydų Karalių, padarė bog pįeve]ės lopinėlio. Smilčių reivių buvo išžudyti. Jo nematė laidoti, tai jau ir “netinka 
i mieste ir paties Erodo rūmuose;
didelio įspūdžio”. Pats Erodas 
persigando... Ir buvo jam ko per- 
sigąsti: — Erodas visą savo'

I siekę Jeruzolimą —_________
tis: — kur čia gyvena tasai Žy
dų Karalius, kurio žvaigždę, kai
po tik gimusio, yra jie pastebe-Naujiems Metams atėjus, kiekvienas natūraliai 

meta akimi į praeitį ir stengiasi numatyti ateitį. Nė 
viena, nė kita mums nepriklauso. Praeitis jau nebesu
grįš, gi numatyti ateitį ne mūsų galioje. Tačiau šį tą 
vis dėlto galime padaryti, bent iš praeities prityrimo 
kurti sau geresnę ateitį, kiek tai nuo mūsų priklauso.

Žmogaus gyvenimą sukuria pažiūros bei idėjos, 
kitais žodžiais, ne kūno pajėga, bet mintis pasaulį val
do. Iš to suprasime, kaip svarbu išdirbti savyje tokią _____________ ________
mintį, kuri visuomet stengiasi eiti tiesos keliu. Galima gTiausį gyvenimą praleido be? 
kartais per neapsižiūrėjimą ar silpnybę nutolti nuo tie- kovodamas, kad išsilaikius Do- 
sos kelio, bet nutolus reikia ryžtis vėl į jį grįžti ir, kas vydo ir Saliamono soste. Įdu- 
svarbiausia, žinoti, kad klydome, žodžiu, reikia žinoti, mietis - išsigimėlis dėl to sosto 
kur tiesa, kur klaida, ir turėti tiek geros valios, kad nuolatos drebėjo. Jis, kad su-i 
klaidą pametę, vėl prie tiesos norėtume grįžti. tvirtinus tąjį savo sostą — nu-

! žudė savo žmoną ir daugelį savo 
Visa bėda su šių dienų pasauliu, kad daugelis žmo-isūnų...

nių jau nebežino, kur tiesa, o kur klaida. Jų galvoseną; Trys išminčiai> besiteiraudami, 
supainiojo netikslios idėjos, kurias jie pasisėmė iš ne-;apįe tik ką gimusį žydų Kara

lių — žinoma užsuko į jo, Erodo, 
rūmus. Erodas juos priėmė susi
rūpinęs, ir neparodydamas savo 
sielvarto prašė išminčius, sura
dus jiems gimusį Karalių — vėl' mėtinas. 
užsukti pas jį. kad ir jis galėtų į 
gimusį Valdovą pasveikinti.

Išminčiai i 
tiek sužinojo, kad Jis turėjo 
gimti ne kur kitur, bet Betlie
jui. Ir kai jie ant savo kuprių 
susėdę paliko Jeruzalės mūrus— 
Jų pirmiau stebėta žvaigždė su- 
švyto viršum Betliejaus.

Išminčiai keliavo, kur matė ne
paprastą žvaigždę; Betliejaus 
mieste Šventoji Šeima, jau kuris 
laikas buvo tvirtai apsigyvenusi. 
Nors Mesijo gimimas krašte ne
buvo žinomas — išminčiai jau 
greitai jį surado, įėję į jų neka- 
rališkus rūmus, bet vieną men
kiausių būtų — rado Vaikelį su 
Marija. Ir Dievo Malonės veikia
mi — žemai nusilenkdami, puolę 
ant kelių pagarbina — sudedami 
po jo kojų dovanas, kaipo Kara
liui— Auksą, smilkalus ir kve
piančius aliejus. Jie jam kaipo 
tik ką gimusiam valdovui atida
vė didelę pagarbą ir padėjo po 
Jo kojų, vertingiausių, brangiau
sių medžiaginių dovanų.

Dar tą pačią naktį, išminčiai 
gavo Angelo perspėjimą, kad ne

' begalinė jūra, tartum banguo- ir neturėjo išvysti tos dienos, resuojantiems žmonėms”, 
i janti buvus, tik dabar sustingus: kurią jų Viešpats buvo nužudy- -----------------

' smilčių, kubriuoja kur meti akį, patys išsigelbėjo amžinai. Buvo 
kuomet tylu ir saulė negailestin- Nekalti ir liko amžinai nekal- 
gai kepina. -ti...”

"L A." Rašo:

VVS UŽDARIUS
“Šiomis dienomis vyriau-

ninku biurokratizmas.
“Bolševikų agentai, kurie gi

ria Sovietų Rusijos tvarką ir ją 
perša kitiems kraštams, patys

tinkamų raštų. Spauda, būdama žmonijos mokytoja 
ir auklėtoja, faktinai pasaulį valdo, nes nustato minių 
idėjas bei pažiūras. Dies komisija, kuriai pavesta tyri
nėti komunistų veiklą Jung. Valstybėse, pareiškia štai 
kokią nuomonę: “Mes esame tikri, kad mus nepavergs 
kokios svetimos valstybės kariuomenė, bet ne taip jau 
tikri, kad nepavergtų kokie svetimi “izmai”. Dabar kai 
kurios svetimos valstybės siekia užkariauti Ameriką 
ne savo armijomis, o idėjomis”.

Ir kuriuo būdu jos savo idėjas skelbia? — Per 
spaudą. Pirmiausia priemonė, kurios bolševikai grie
bėsi Ispanijai pavergti, buvo įsteigimas 55 komunis
tinių spaustuvių, kurios užplukdė kraštą milijonais 
spausdinių — knygų, laikraščių, žurnalų, agitacinių 
lapelių ir tt. Komunistai žino spaudos vertę. Per spau
dą jie pirmiausia sukelia revoliuciją žmonių mintyse. 
Kada tai atsiekta, finalas bei užbaiga savaime pasida
ro.

sybės sluoksniuose buvo 
svarstomas valstybės san-- .
tykių sureguliavimo su Šv. 
Sostu klausimas”. __

Tautininkų laisvamanių' tvarkaTepatinka”? 
spauda dažnai rašo, kad 
Lietuvoje santykiai su Šv. 
Sostu yra geri, ir kad kata
likai nėra persekiojami. 
Jeigu santykiai su Šv. Sos-j 
tu būtų geri, tai nereikėtų 
jų reguliuoti, jeigu katali
kai nebūtų persekiojami, 
tai už prašymą sureguliuo
ti santykius nebūtų buvę 
areštuoti Dr. Bistras, Dr. 

je dalyvavo visų pažiūrų į Niekam, nei mūsų irau- Delininkaitis ir kiti katali- 
žmonės, jos uždavinius su- gams, nei nedraugams ne- kų vadai, 
prato ir rėmė visi. Jos skel- paslaptis, kaip mūsų tau- 
biamas tautos idealas jun- įos gyvenimas yra suau
gę visus, ir jungė labai gęS su Vilniumi. Didžioji 
konkrečiai. Į mūsų praeitis — Vilniuje.

Bet pati Vilniaus Vadavi- Mūsų kunigaikščių kapai 
mo Sąjunga rėmėsi ir rė-— Vilniuje. Mūsų visa sė
mė tą nusistatymą, kuris nosios valstybės istorija— 
skelbė — kol Vilniaus Vilniuje. Ir niekas Vilniaus 
klausimas neišspręstas, jo- iš mūsų istorijos neiš- 
kių santykių su Lenkija. O brauks. Kiek atsiminimų, 
santykių neturėjimas buvo kiek sielvartų, kiek mūsų tyrinėtų Vilniaus 
viena iš protesto priemo- tautos džiaugsmu ir laimė- 
nių, atsiradusių tam tikro-jimų surišta su Vilniaus 
se sąlygose ir tam tikru vardu. Net mūsų atgimu-i 
laiku. Laikams, politinei sios valstybės lopšys — 
Europos konsteliacijai be- Vilniuje. Vilniaus nemylė- 
sikeičiant, toliau matan- ti lietuvis negali. Išgama 
tieji žmonės jau žymiai jis būtų, jeigu nemylėtų, 
anksčiau siūlė nuo šios 
priemonės atsisakyti...

Šiaip ar taip su Lenkija dijos priežastis. Bet gal 
santykius užmezgėme, kaip tik dėl to ir jie supras 
Juos reikia gilinti ir plėsti, mūsų meilę šiai mūsų tau- 
kad jie galėtų būti naudin- tos šventovei. Vilniaus 
gi mūsų valstybei. O tai meilė, jo kultas jokiu būdu 
jau savaime atėmė egzis- neturėtų būti laikomas 
tencijos pagrindą VVS, mūsų nenuoširdumu san- 
bent tokiai, kokia ji buvo tykiuose su jais, 
iki šiol. Gaila tik, baisiai mums amžinai 
gaila, kad nepastebėjome miestas. Žydai, 
pasikeitusių sąlygų ir ne- kaip plačiai jie bebūtų iš
mokėjome jos (VVS) pri- blaškyti po visą pasaulį, 
derinti prie naujos situa- vis dėlto turi savo Jeruza- 
cijos. Bet mes visur vėluo- lę, savo Meką ir Mediną. Ir 
jam... jie būtų blogi žydai arba

Vilniaus Vadavimo Są- arabai, jeigu jie patys ar 
-------------------------------------- jų mintys į šias šventoves 

terpdavo. Bet dabar! Patys studentai ne tik savo raš- neplauktų, 
tais “Studentų Žodį” užpildo, bet jį ir redaguoja. Pa- Gal kai kam atrodys, kad 
siskirstė turinį į kelias sritis ir kiekvienas redaktorius tai yra grynas sentimen- 
savo skyrių taip gabiai veda, kad, rodos, tai būtų koks tas, toli nuo realybės. Ne
įgudęs laikraščio vedėjas. Ar tai ne džiuginantis reiš- užmirškit, iog ir sentimen- 
kinys, gyvai įrodęs, kad lietuvybė jaunoje kartoje gali tas yra realus, kartais rea- 
išsilaikyti. Ir tai ne kokia ten įtempta “lietuvybė dva- lesnis už bet kokias kon- 
sioje”, bet tikroji lietuvybė, su lietuvių kalba.------------- kretybes.

Kitas labai jaukus faktas — tai neseniai pradėjęs Vilniaus Vadavimo Są-i 
eiti Chicagos akademikių žurnalas “Šv. Kazimiero A- jungos nebėra, bet lietuvių 
kademijos Aidai”. Jį užpildo raštais ir redaguoja vien tautoje amžiams lieka jos 
studentės. Ir kokia ten graži lietuvių kalba, kokia kilni sukurtas Vilniaus kultas. į 
akademikių ideologija! Tai, žinoma, išskirtinai Seselių nenuslopinama Vilniaus 
Kazimieriečių nuopelnas. i meilė. Laikas būtų galvoti

Ir kaip gi, brangus lietuvi, išlaikysi neparėmęs to- apie sudarymą Vilniaus i 
kių kilnių mūsų moksleivijos pastangų? K. Mylėtojų organizacijos.

Rašo Ig. Petrikonis “XX junga suvaidino nepapr?..;- 
Amžiuje”: j tai didelį vaidmenį mūsų

Vilniaus Vadavimo Są- tautos ir valstybės gyveni- 
junga uždaryta, jos veiki- ;me. Atsissveikindami su 
mas sustabdytas. Tas fak-ija,nesileisime į jos veiklos 
tas nebuvo visiškai nelauk-!kritiką. Savo uždavinį, ga- 
ta. Vis dėlto jis yra atžy- Jima sakyti, ji bent iš da- 
_______ įlies atliko. Tiesa, jos užsi- 

Vilniaus Vadavimo Są- brėžtas uždavinys nebuvo 
; junga per kelioliką savo realizuotas, bet užtat pats 

iš Rašto mokytojų VPivinfi motu tnrėin labai Vilniaus idealas įaugo i lie-veiklos metų turėjo labai Vilniaus idealas įaugo į lie- 
aiškią vietą mūsų valsty- tuvių sielą, sąmonę, ir toks 
bės ir tautos gyvenime. Jo- jis pasiliks.
je dalyvavo visų pažiūrų

ragauti bolševikiškojo rojaus. 
Kun. Siedenberg net pataria iš
vežti į Rusiją visus ateivius ko
munistus, kuriems šio krašto

Bet spauda taip pat sėkmingai gali patarnauti ir 
geriems tikslams. Ir tarnauja. Kaip kiekvienai ligai 
pagydyti yra atitinkamų vaistų; visokiems nuodams 
yra antidotų; įvairių rūšių žalingom dujom neutrali
zuoti yra tam tikros maskos bei kaukės, — taip lygiai 
ir kenksmingosios spaudos veikimui sustabdyti yra 
gaminama sveika, rimta, tiesą skelbianti spauda. Klai
dinanti, melaginga spauda sudaro žmonėse iškrypusią 
pasaulėžiūrą. Tokio žmogaus galvosenoj viskas su
sukta, supainiota į kažkokį neatmezgamą mazgą. Jis 
nemato tiesaus prieš save kelio, nes sveiko protavimo 
pagrindas ar visiškai, ar bent dalinai jame sugriautas. 
Tokiam jau nebelengva atsigauti ir atstatyti savyje į- 
gimtą teisingumo jausmą. Mes dažnai sutinkam tokių 
dvasios paliegėlių. Kitas ir daug, rodos, skaitęs,, o 
tomo Ir i c? 4- o i nfrrn nrjroiTric’lrni Iri o i nn n _ _ __ _ _ __ _tau ja kažkaip keistai, atžagarei viškai. Tai klaidinan
čios spaudos padarinys. Jei nuodugniai panagrinėtume 
tiek šiandie plintančio protinio ir dorovinio išsigimimo 
priežastis, tai be abejonės prieitume išvadą, kad bloga 
tvirkinanti spauda tam kalta.

Jei taip, tai juk lengva tai blogybei užbėgti už a- 
kių, palaikant gerą spaudą. Taip, tai būtų lengva, jei 
žmonės norėtų rimtai apie tai pagalvoti. Deja, taip nė
ra. Su spauda tai kaip su kūno sveikata. Kiek kartų 
gydytojai žmones įspėja, kad dabotų sveikatą, neval
gytų kenksmingų valgių, susilaikytų nuo girtuoklia
vimo. Žmonės perspėjimų išklauso, atsidūsta, pagal
voja: kaip tai būtų gerai daktarų patarimą sekti, ir — 
elgiasi po senovei. Aplinkui tiek žmonių ne laiku mirš
ta dėl nesusivaldymo valgyme ir gėrime, bet gyvieji iš 
to nėkiek nepasitaiso. Dar anų šermenyse prisigeria. 
Sunkios ir bergždžios gydytojų ir moralistų pareigos, 
bet jų apleisti negalima. Reikia gi žmones perspėti, 
kad tai ir būtų girioj šaukiančiojo balsas.

Tad pirmoji po Naujųjų Metų rūpestis tebūnie — 
vis uoliau ir uoliau remti savo katalikišką spaudą. Ji 
skursta, bet ir varge būdama savo pareigas atlieka. 
Kad ir skurde gimusieji jos vaikai visus stebina savo 
kilniu veiklumu. Kas nesidžiaugia iš “Studentų žo
džio”? Pradžioje, jam tik pasirodžius, pasigirdo nema
ža kritikos balsų. Buvo sakoma, kad tokia aukšta kal
ba leidžiamas žurnalas jaunimui bus neprieinamas, ir 
jaunoji Amerika jo neskaitys. Bet įvyko kaip tik prie
šingai. Vos keli metai praslinko, ir jaunoji Amerika ne 
tik, kad “Studentų Žodį” skaito, bet ir jam rašo. Pra
džioje, tiesa, daugiausiai veteranams teko rašyti. Tik 
retkarčiais koks jaunuolis savo kuklų straipsnelį į-

tu keliu ant savo kuprių, pilni 
džiaugsmo ir laimės — grįžo į 
rytus.

Erodas, išminčių nesulaukęs 
sugrįžtant, — baisiai susirūpino 
ir įpyko. Galvojo ir nieko geres
nio nesugalvojo — kaip išžudyti 
Betliejaus apylinkėj visus kūdi
kius iki dviejų metų amžiaus.

Erodas tą savo žiaurų sumany
mą stengėsi kuo greičiaus..* į- 
vykdyti.

Apie žiaurų Erodo pasiryžimą 
— Šv. Juozapas, Šv. šeimynėlės 
globėjas per sapną gauna griež
tą įspėjimą, apie gręsiantį Kūdi-

kuri, kad ir neturėdama 
senųjų VVS politinių po
būdžio uždavinių (juos 
spręsti pasiėmė vyriausy
bę) ir nuoširdžiai atsi
žvelgdama į reikalą santy
kius plėsti ir gilinti su Len
kija, Vilniaus meilę kurs
tytų priaugančioj kartoj, 

švento-

Kada mes lietuviai iškilmingai 
pagerbėme Lietuvos Didįjį Ku
nigaikštį Vytautą, tai lietuviai 
bolševikai ir jų spauda tauriau
siais žodžiais šmeižė Vytautą ir 
tuos lietuvius, kurie jį gerbė. 
Bet bolševikai, kaip mėnulis, 
mainosi, šiandien jau ir jų va
dai kalba apie garbingą Lietu
vos prabočių istoriją, ir sako: 
“pasididžiuoti ir puikiai pasidi
džiuoti galime”. Bolševikai jau 
reklamuojasi karštais Lietuvos 
patrijotais. Vadinasi, prisipa
žįsta klaidą darę. Dabar atgai
lauja.

Turime pastebėti ir tai, kad 
šiais metais bolševikų spauda 
mirgavo Šv. Kalėdų sveikini
mais.

Į
I

Bet ir lenkai sakosi Vil-| 
nių myli. Tai gilios trage-

ves.
Žiūrėkime realiai j padė

tį, imkime dalykus tokius, 
kokie jie yra, neatsisaky
kime savo tradicinio nuo
širdumo santykiuose su 
kaimynais, taigi ir su len
kais, bet neužmirškime ir 
tai, kas visai tautai bran
gu-

Čekoslovakijoje liko 6000 
Mokytoju Be Darbo

Praha — Čekoslovakų 
švietimo ministras prane
šė, kad ryšium su paskuti
niais įvykiais Čekoslovaki
joje pasiliko be vietų 6,000 
mokytojų. Numatoma į- 
steigti naujų mokyklų, y- 
patingai vidurinių ir spe- 
cialinių.

Vilnius 
šventas 
arabai.

Lietuvių KalbosGRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS I Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus

Marianapolio Kolegijos Profesorius
Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 

atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston, Mass.l BBaalBHaaaaalHBaalw'l
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Melskitės!Mdskitės!Melskitės.„!p“0'* Bažnyčios Galva! 
j Griūva jo galybė, bįra iki
šiol net pragaro nenugali
ma uola”! O ne! Nekrikš- 
taukite pirm laiko! Malda 
ir ašaros nėra desperacijos 
ženklas, tik skausmo ir 
gailesčio! Kristus sunkiau
siose valandose verkė, žiū
rėdamas į Jeruzalę, maty
damas jos apjakimą ir Aly
vų Darželyje meldėsi, apsi
pylęs kruvinu prakaitu ir 
ragino, kad ir kiti su Juo 

I melstųsi, o ne miegotų, i- 
dant neįteitų į pagundini- 
mą. Priešai ir tada trijum- 
favo, šūkavo: “Aha! Bejė
gis! Kur tavo galybė?! Sa
kei: sugriaukite tą bažny
čią, o aš ją po trijų dienų 
atstatysiu. Nusileisk nuo 
kryžiaus tai tada įtikėsi
me”. Nereikėjo nė trijų 
dienų, priešų galybės su- 
bįrėjo ir Kristus spindintis 
keliasi iš numirusių.

VISI UŽ GINKLŲ
Panašius laikus pergyve

na ir Bažnyčia, tik tas skir
tumas, kad Kristus metais 

su panieka padarė suvargusiai žmoni- dienomis tai pergyveno, 
........................   , „J nė vienam 0 savo Bažnyčiai leidžia tą 
čiau numirtų ir kartas nuo nenori bloga. Visus, net di- Pa9~ 
karto pasiunčia sugeltai 
motinos širdžiai perverian-......................Jt — ----- — , . . „
tį žodį: “Eik, sene, lauk iš kramtytų, jis myli tėviška 
mano namų, gana tau ma
no duoną valgyti ir tt.” ' 
kį reginį mato dabar Šv. 
Tėvas, kaip numylėti vai
keliai pasielgia su savo 
Motina Bažnyčia!

Bet negeriau elgėsi nedė
kingi žydai su savo Išga
nytoju. Visi skaitome Šv. 
Rašte, kad “Jis perėjo ge
rai darydamas” (Apd. 10, 
38).
Jonui, ką esate girdėję ir dar susilaukia baisesnio }- 
matę. Aklieji regi, raišieji lūžimo. Tik apsidairykime

•’ --- ----------po dabartinę Rusiją, Ispa
niją, Meksiką ir... VOKieU-i n KCV
ją, o pamatysime, kaip bai- 5^)
šiai Kristaus įsteigta Baž
nyčią priešai, ką sakau! 
net patys katalikai, tapę 
judošiais, iškoneveikia; jos 
kunigus, vyskupus išnieki
na, išžudo (Ispanija! Rusi
ja’). Dievo namus paverčia 
teatrais ar sandėliais, o iš
tikimus katalikus perse
kioja!

Gi Šv. Tėvas, vietoj pra- 
kingų pagydytų raupsuo- keikti Bažnyčios priešus, 
tųjų, apie kuriuos Išgany- už juos meldžiasi ir ragina, 
tojas sakė: “Argi ne de- kad visi jam padėtų mels-]

’ ’ ” ’ ...................... i]
“kryžiaus kelius” Is-

Pijus XI, matydamas,'nykime, kiek gera padarė 
kas darosi Ispanijoj, Rusi- žmonijai Kristaus įsteigto- 
joj, Meksikoj ir vėliausiais “ ~ 
laikais Vokietijoj, visas pa
skendo skausmuose ir kal
bėdamas per radio, nuolat 
kartojo su alpstančiu Aly- se mokyklose jaunimas su- 
vų Darželyje Išganytoju: silaukia išauklėjimo. Kiek 
"Nerami mano širdis ir vi- sūnų palaidūnų atgal prii-l 
sus tikinčiuosius ragino mami į tėvo namus. Kiek 
prie maldos šiais žodžiais: išklausoma išpažinčių, iš- 

olri + Ao f olr-4 + ! ACznI SV ICOITlLlIliJU.
atlankoma mirties patale

ji Bažnyčia! Kiek ligonių, 
kiek našlaičių suranda joje 
suraminimo, paguodos ir 
šilumos. Kiek katalikiško-

Melskitės! Melskitės! Mel- dalinama Šv. 
skitės!...”

Taip! Tikrai! Baisiai ligonių... Kaip Kristus taip 
skaudu, kai matai, kad už ir Jo įsteigta Bažnyčia per 
gera piktu atsimoka. Ma- šimtus ir tūkstančius metų 
tyti skaudu, bet jausti dar eina per pasaulį gera dary- 
skaudžiau. Pavyzdžiui, ko- dama ir... štai už visa tai, 
kie jausmai varsto gero- lyg toji senelė motinėlė iš- 
sios mamytės širdį, kai jos girsta iš savo numylėto sū- 
numylėtas vaikelis, per nelio baisų žodį: “Eik lauk! 
tiek metų maitintas, nėšio- Man tavęs nebereikia dau- 
tas, augintas, galutinai giau!
paaugęs, spjauna į tą mo- neskaudu Šv. Tėvui tai vl- 
tinos meilę ir, vietoj atsily- sa matyti ir girdėti ?!

....................... O mūsų dabartinis žmo-

!” Kaip manote? Ar

ginti meile už meilę, jis tik O mūsų dabartinis zmo- 
juokiasi iš senelės. Ką sa- nijos Tėvas senelis Popie- 
kau į savo motinos prašy- žius Pijus XI ar mažai gera 
mus ir ašaras r“ —=------- x-------------- ;
žiūri ir laukia, kad ji grei- jai?! Jo širdis

džiausius "priešus, kurie čiais> be‘vis vien kaiP Kri’ 
primanytų jj dantimis su- stus nebuvo nugalimas,

?

gų nupirkti jam triratį”, — 
tarė Benediktas, sėsdamas 
ant minkštos kėdės. Leo
kadija, atsisėdo prie jo, ir 
tarė: — “Nesirūpink tiek 
daug, Benediktai, mažu jis 
ir užmirš apie triratį”.
— Leokadija ar apgai

lestauji, kad už manęs ište
kėjai. Šviesios žiežirbos 
spindėjo jos akyse, meiliai 
padėjo savo ranką ant jo 
galvos ir su pirštais draikė 
jo plaukus: — Ne, Bene
diktai esu patenkinta ir dė
kinga, nes turiu gerą vyrą 
'ir gražų vaiką, kuriais di
džiuojuosi ir ko daugiau 
man reikia?
— Leokadija, esi man la

bai maloni, vis semiuosi iš 
tavęs jėgų, iniciatyvos. Ne
žinau, ką aš daryčiau be 
tavęs.— !
— O, bet jau man laikas 

eit į spaustuvę”. Pabučia
vęs Leokadiją, ir taręs la
banakt, išėjo spaustuvės 
link.

Dienos greit slinko. Jau 
ryt Kūčių vakaras. — O jis 
vis neturi pinigų nupirkt 
Leonui triratį. Visą naktį 
svarstė, kaip gauti pinigų, 
bet negalėjo surasti jokio 
plano. Petras sužinojęs, 
kodėl Benediktas toks su
sirūpinęs 
draugus pasakė jiems apie 
Benedikto padėtį. Draugai 
sudėjo pinigų, kiek turėjo 
tą vakarą, kai Benediktas 
sėdėjo su Leokadija ir ma
žu Leonu namuose. Leonas 
nebuvo toks linksmas, kaip) 
visuomet būdavo, nes joj 
tėvas nenupirko jam žadė
to triračio. Liūdna nuotai
ka kambaryje. Benedikto 
šypsena dingo. Leokadija 
nedrįso pakelti savo akių,

Jo draugai vadino jį nigų Leokadijai ir jo ma- 
Curly”, ne dėl to, kad jo žam sūnui Leonui, kuris 

plaukai buvo garbanoti, gimė Kūčių vakare, 
bet dėl to, kad jiems buvo] Leokadija ir mažas Leo- 
lengviau ištarti “Curly”, nas, kuris turėjo tėvo gels- 
negu Benediktas Marčius. vus plaukus ir mėlynas a- 
Benediktas buvo aukštas, kis, visiems patiko. Futbo- 
petingas, gelsvais plaukais listai, ypatingai Benedikto 
— šypsena visuomet žaidė draugai: Petras, Mikas ir 
jo lūpose. Dėl to jis visiems Andrius vadino mažą Leo- 
patiko. Visi norėjo būti jo ną “medaus vaiku”. Jis sy- 
draugais. Jo geriausias ir kiu sėdėdavo su kitais fut- 
ištikimiausias draugas bu- bolistais, kai buvo rungty- 
vo Petras Kazas; jie sykiu nės. Leokadija, nors ir tu- 
užaugo ir dabar sykiu lan- rėjo truputį pavargti, buvo 
ko tą pačią kolegiją. Abu- linksma. Ji nepaisė, kad 
du lietuvių sūnūs: tėvai ki- neturėjo naujų drabužių, 
lę iš to pačio kaimo myli- kaip kitos ponios; ji buvo, 
moję tėvynėje. Petras tru- linksma ir patenkinta, nes] 
pūtį mažesnis už Benedik- turėjo mažojo Leono meilę 
tą, gražios išvaizdos ir la
bai populiarus, ne tik fut
bolo aikštėje, bet ir kolegi
jos veikimuose.

Benediktas, pagarsėjęs
kaip futbolo žaidikas, buvo dą. “Yeh, Curly, Aah! Aah! 

• ir gabus studentas. Pir- jai buvo džiugu ir džiaugs- 
į mais metais kolegijoje su- 
; tiko gražią juodplaukę/ 
, rausvom akim Leokadiją.

taip dabar Šv. Tėvas mel- Jos teisingos akys, skais- 
džiasi už persekiotojus ir tūs veideliai ir raudonos, 
kitus ragina prie maldos, kai nunokusios vyšnios, 

Malda nėra silpnybė, ka- lūpos jį pavergė. Jis ją pa- 
dangi remiasi Visagalybe, mylo. Pasitenkinimas spin- 
Tai sutartis su Visagaliu dėjo ir jos akyse, “Bene- 
dangaus ir žemės Sutvėrė- diktai, tave myliu, visada 
ju. Tuo laiku, kai žmonės mylėsiu”. Benediktas atsa- 
negali užtikrinti, ar atlai- kė: “Aš tave pamylau nuo 
kys priešą jų paruoštos tos dienos, kai aš tave pir-’ 
minos, nauji kariški išra- m4 kartą pamačiau”.

Šis vaikutis buvo jau
niausias tremtinis iš Sude
tų krašto, Čekoslovakijos, 
kada Vokietija užėmė tą 
kraštą. Vaikutis buvo nu
vežtas į vieną dirbtuvę 
Svepravice miestelyj, arti 
Pragos, kur taip pat buvo 
subėgę apie 280 žydų ir ki
tų tremtinių.

meile. Ir už tai visa jis su- net Pragaro vartai
To- silaukia baisiu paniekini-! Mat. 16, 18), tik bai-

!mų, šiurpulingų grasini- siai £aila S11* laik^ zmone- 
mų... Ir už ką? Tik už tai kurie kaiP anais laikais 
tur būt, kad jis yra Bažny-žyda1’ ar Judošius, užsi- 
čios Galva, Kristaus Vieti- ^ks=1n,u_° 
ninkas ant žemės ir kad 
jam neapsakomai rūpi 
Bažnyčios reikalai, tai vie
nintelė jo kaltė, o jeigu ką 
tėviškai pamokina, o jei 

“Eikite ir pasakykite kas neklauso, subara, tai 
ką esate girdėję ir dar susilaukia baisesnio į-į

su nenugalima Dievo įstai
ga, ir patys žūsta (ak! kaip 
nusigąs po mirties!), kaip 
tie, kurie įsibėgėję duotų 
galvomis į sieną, manyda
mi, kad sieną suskaldys, gi 
motina pro langą žiūrėda
ma skausmuose ir ašarose 
paskendusi melstųsi už sa
vo neišmintingus vaikus, 
kurių labai jai gaila. Taip 
ir Kristus ant Kryžiaus 
meldėsi: “Tėve, atleisk 
jiems, nes nežino, ką daro”,

ir Benedikto pagarbą. Kai 
sėdėdavo estradoje ir ma
tydavo Benediktą gerai 
žaidžiant rungtynėse, kai 
jo vardas aidėjo per estra-

vaikščioja. raupsuotieji 
pagydomi, kurtiniai girdi, 
mirusieji keliasi, betur
čiams skelbiama Evangeli
ja” (Mat. 11, 5)... Ir už tai 
visa gerasis Jėzus, kuria
me niekas negalėjo rasti 
nė mažiausios kaltės, net 
vyriausias teisėjas Pilotas 
po kiek kartų sakė: “Aš 
nerandu jame kaltės!”, — 
vienok susilaukia iš nedė
kingų žmonių mirties bau
smę. O gal net iš tų nedė-

Štai dėl ko Šv. Tėvui skau
da širdį ir jis verkia. Jam 
begalo gaila žmonijos!

Taigi išgirskime Šv. Tė
vo raginimus ir visi už gin
klų! Bet kokių? Ar šautu
vų, peilių ir kanuolių?! O 
ne! i 
ne! Nes žmogaus sūnus ne

I01JCL, A-OkJCL” _

Vokieti-’PraPuldyti sielų atėjo, bet

mo ašaros pripildė jos akis, 
nes Benediktas jos myli
mas vyras.

Šią linksmybę sudrumstė 
nelaimingas įvykis — ma
žas Leonas susirgo. Reikė
jo pinigų užmokėti gydyto
jui už patarnavimą. Bene
diktas negalėjo gerai žaisti 
futbolo, nes jam rūpėjo Le
ono sveikata. Savaitė praė
jo, krizė pasibaigė ir Leo
nas pradėjo sveikti. Futbo- 
listai atjautė, kad ko trūk
sta, kai “medaus vaiko”

greit sušaukė

. linuvo, nauji Janonį įoia- ***** .
ir tūkstančius kartų dimai, kanuolės ir spyg- Vasarą per atostogas bu-—, — --------- ------ t

Oliuotos tvoros. — malda v- vo Benedikto ir Leokadi-nebuvo jų tarpe. Benedik- nenorėjo matyti skausmo
• 4-^ ~     1 JI i lr4-/-k

“Petrai, dėk savo kalaviją 
į makštis, nes visi, kurie 
kalaviju kovoja, pražus 
nuo kalavijo” (Mat. 26, 
52). Tai už kokių ginklų? 
— Už maldos!

“Melskitės!
Melskitės!” —

Melskitės! 
ragina sene-

[liuotos tvoros, — malda y- vo Benedikto ir Leokadi- 
ra paslaptingas Bažnyčios 
dinamitas, kuris susprog
dina kiečiausias žmonių 
širdis, tai stebuklingas Ar- 
kangelo kardas, tai begin
klio popiežiaus Leono jėga, 
kuri sustabdė žiauraus A- 
tilos veržimąsi į Romą, tai 
nematomos žirklės, kurios 
nukarpė Šv. Petro geleži-

jos sutuoktuvės. Petras

lis popiežius. Iš tokio ragi-' nius pančius ir išvedė jį iš

šimts pagijo? O kur devy- tis. Jis kartą, kalbėdamas 
ni?” (Luk. 17, 17) atsirado aPie _ 
vienas kitas, reikalaująs'pani jo j ir Vokietijoj, pas- 
savo geradarį prikalti ant] riuvęs ašarose, kurios jam 

net trukdė balsą, nuolat 
kartojo: “Melskitės! Mels
kitės! Melskitės!...

Bažnyčios priešai tai iš
girdę dar labiau pradėjo 
šūkauti ir laikraščiuose ra
šyti, sakydami: “Žiūrėkite!

kryžiaus!
KAIP MANOTE?

Panašaus nedėkingumo 
diena iš dienos susilaukia 
dabartiniais laikais Kris
taus Vietininkas ant žemės 
ir Jo Šv. Bažnyčia. Pama- Į desperaciją ir nebviltį

nimo priešai tik šypsosi. 
Tai nemačius ginklų! Cha! 
cha! Senelis suvaikėjo! Ne
turi ko griebtis, tai davat
kų rožančiaus! Jūs sau 
melskitės, o mes toliau po 
katalikiškas šalis šeimi
ninkausime ir iš bažnyčių 
teatrus darysime.

Nešūkaukite per daug! 
Sugriuvo anų laikų sostai, 
sugrius ir šių dienų. Ne
svarbu, ar po 10, ar po 100,

kalėjimo, tai nesupranta
ma galybė, kuri laiko Baž 
nyčią tūkstančius metų. 
Taip! Visa tai daro malda!

Popiežiaus balsas nėra
ŠAUKIANTIS BALSAS 

TYRUOSE
O ne! Aukščiausias Bažny
čios Vadas nebuvo ir nėra 
vienas nei vakar, nei šian
dien, nei rytoj. Kur jis bus, 
ar uždarytas katakombose,

tas, nors ir sužinojo, kad Benedikto akyse. Kažkas 
buvo pabroliu. Leokadijos Leonas pasveiko, nebuvo pasibeldė į duris. Benedik- 
tėvas, nors ir leido Leoka- linksmas, nes po dviejų sa- tas tarė: — “prašau”. Į 
dijai ištekėti už Benedikto, vaičių bus Kūčių vakaras, kambarį įėjo Petras, Mi- 
buvo piktas, nedavė jai pi- Leono gimimo diena. Leo- kas ir Andrius — su pun- 
nigų, taip, kad ji negalėjo nas labai nori triračio. Be-]dais ir pasveikino — Link- 
grįžt į Kolegiją. Benedik- nediktas norėjo patenkinti: smų Kalėdų ir linksmos 
tas, kaip geras futbolistas, vaiko norus, bet negalėjo, į gimimo 
turėdamas stipendiją, grį- nes pirma reikėjo sumokė- 
žo į kolegiją, surado Leo- ti skolą gydytojui. Jis žai- 
kadijai vietą ne toli nuo ko- dė paskutinėse rungtynėse, 
legijos, kur ji galėtų apsi- bet neįdėjo visos širdies į 
gyventi. Jos tėvas turtuo- jas, nes galvojo, kaip gauti 
lis nenori dukteriai padėti, pinigų, nupirkti Leonui tri- 
Benediktas po pamokų ir'ratį. Kai buvo pertrauka, 
futbolo praktikos dirbdavo Petras pastebėjo jo sumi- 
naktimis porą valandų Šimą, bet nieko nesakė. Tik 
spaustuvėje. Taip jau darė į Miką tarė — Mikai, kas 
per tris metus. Uždirbo pi- yra su tavimi, žaidi, kai

------ vaikas, kur tas greitumas,

“prašau”. Į

dienos, medaus 
vaike. — Medaus vaike! 
Žiūrėk kas čia, — tarė Mi
kas, ištraukdamas iš pun
do mažą traukinį. Andrius 
tarė, žiūrėk, kas čia, me
daus vaike. — Leono ma
žas veidelis sušvito, links
mumu, bet dar nepatenkin
tas. — “Medaus vaike, eikš 
čia ir žiūrėk, kas čia”, tarė 
Petras.

— Oh, boy, triratis! “Te- 
pač Katalikų Bažnyčios vikrumas dėl kurio esi taip ve, tėve, žiūrėk triratis”,— 
i.—-• , — Andriau, linksmai šūktelėjo Leonas,

Bene- šokdamas ir plodamas ran- 
diktas girdėjo jų kalbas, komis. — Turiu triratį. — 

. “Dėde Petrai, leisk man jj 
“Gerai atsi

' ”, Vaikas 
išlėte
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kardą, visi priešų ginklai pagarsėjęs — 
ir visos žemiškos jėgos nu- kas tau pasidarė?” 
stoja vertes. i.................. ...

Štai dabar sausio mene- atbudo iš galvojimo ir ta- 
siui Šv. Tėvas daro atsi
šaukimą į Katalikišką pa-; 
šaulį, prašydamas maldos: 
“Melskitės! Melskitės! Mel
skitės!” O ypač tą balsą 
turi išgirsti Maldos Apaš
talavimas. Čia Jūsų di
džiausias ginklas! Kiekvie- Rungtynės pasibaigė Be

ar net po 1000 metų, bet t ar kalėjime,, nelaisvėje, ar
Kristaus Vietininko sostas ~ 
pasiliks iki pasaulio pabai
gos. Kas galėjo tikėtis, kad 
ten, kur kadaise kruvini 
Neronai, Dioklecijanai ir 
Erodai viešpatavo ir leido 
krikščionims būti tik plėš
riųjų žvėrių maistu, atsi
sėstų tylusis, beginklis žu
vininkas Petras ir jo įpėdi
niai ir virš kolizėjaus iškil
tų kryžius! Ir kas prie to 
privedė? Tik malda!

Kada pirmąjį popiežių 
suėmė ir apkalę grandinė
mis įmetė į kalėjimą, pasa
kyta Apaštalų Darbų kny
goje (12, 5) “Bažnyčia gi amžių Valdovas! Nesenai bus, rūpesčius ir maldas, tau nupirksiu, 
meldėsi nesiliaudama už jį rašė Musolinis:

j su religija prie
šas būna nugalėtas. Nes 
kova su religija, tai kova 
su tuo, ko negali pagauti ir 
pasiekti; tai yra vien kova 
prieš dvasią, kuri nuo žmo
gaus akių pasislėpusi”. Iš 
Musolinio žodžių išvada,— 
šios dvasios slaptas nema
tomas kardas — malda; šio 
kardo niekas negali atimti ] 
ir sučiupti ir prieš tąjį, y-'

retežiuose, jis žino, kad vi
so pasaulio katalikai mel
džiasi su juo. Ne viena, bet 
šimtai milijonų širdžių 
jaučia kartu su juo. Val
džiose ir kariuomenėse, 
turtinguose namuose ir lo
pytose bakūžėse, laisvėje 
ir kalėjimuose, parlamen- nas pasižadėkime kuo nors nedikto Alma mater nau- 
tuose ir mokyklose, visur, prįe į0 raginimo prisidėti, dai. Po rungtynių, jis nu- 
o visur klauso jo balso: Kas gal priims Šv .Tėvo in- siskubino pas Leokadiją. 
“Melskitės! Melskitės! Mel- tencijomis Šv. Komuniją Leonas ištarė, bėgdamas 
skitės!” ( o gai įr per visą sausio prie jo: “Tėve ar man nu-

Tų visų galybės, kurios mėnesį); kas užprašys, ar pirksi triratį?” Benediktas 
kardais rėmėsi, neturėjo išklausys Šv. Tėvo intenci- pagriebė jį savo glėbin — 
pamato, gi popiežius rėmė- ja Šv. Mišias, paaukos savo “taip, bet palauk dar ne 
si malda irstai pasidarė kentėjimus, vargus, dar-tavo gimimo diena, tada aš

rė: “Draugai dabar parody- vairuoti”, 
sim tiems savo priešams, sėsk ir važiuok”, 
kaip reikia žaist futbolą”, atsisėdęs pradėjo 
Tuoj futbolo ratelio nariai] važinėt po kambarį, 
jautėsi sustiprinti, nes jų 
kapitonas “Curley” tikrai 
vadovaus rungtynėse.

I

Viešpačiui... Iki štai atsira-(noj kovoj 
do Viešpaties angelas ''"'’ 
Grandines nukirto nuo Pe
tro rankų...”

Taigi dar sykį sakau, — 
raginimas prie maldos ir 
popiežiaus ašaros nėra 
silpnybės ženklas ir nėra 
ženklas, kad žūsta Bažny
čia, tik skausmo ženklas— 
kaip gaila tų visų, kurie 
nežino, ką daro ir kovoja

Kiekvie- šv. Tėvas turi labai daug — Kada ' mano gimimo 
bendrų, bet ypač specialių diena?
ir neatidėliojamų intenci
jų- ,

Tik dar kartą atsiminki- goti. Jis paguldė Leoną į jo 
me, kad tik maldoje galy- mažąją lovutę, 
bė, nes ir darbas nepaauko- — Gerai tėve, 
tas Dievui per maldą, yra 
bejėgis, bet su jungtas su 
malda, yra galingas. Už tat 
tegul būna mūsų obalsis: 
Orą et labora! Melskis ir 
dirbk! J. Bružikas, S.J.

— Neužilgo ji įvyks — O 
dabar jau laikas tau mie-

— Mamyt, žiūrėk, ar ma 
no triratis negražus? —

Leokadijos veidas nušvi 
to. Petras, Mikas ir An 
drius matė dėkingumą jo: 
akyse. Mikas Petrui tarė 
“Žiūrėk Benediktas ver 
kia”. Benediktas paspaudi 
kiekvienam ranką. — “Ge 
ri draugai, kodėl nepasakė: 
man apie tai ? Dėkui už vis
ką. Atsisėsk it, turime sy
kiu minėti Leono gimime 
dieną ir Kūčių vakarą.

— “Gerai Benediktai pa
siliksim”. Ant. Dranginis.

kas

bet neuž
miršk triračio.
— Gerai, tik dabar mie

gok. Labanakt, mielas vai
ke.
— Leokadija, kad aš galė

čiau, kaip nors gauti pini-

Juozas Kasa
Ine.

i Laidotuvių Direktorius
i Patarnavimas Dieną ir Naktį

: 602 Washington Blvd.
! BALTIMORE, Md.
; Telephone Plaza 8595
* Limosinai dėl visokių reikalų.
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kūmai, su tokiu mokėsime ir gerai sugyventi ir vienin
gai dirbti. Tokiems nebus užkirstas kelias ir į centrą. 
Po Federacijos Kongreso įvyks VVS skyrių seimas ir 
jame galės dalyvauti visi; kam tik rūpės Vilniaus atga- 

Mūsų nusistatymas. Tautos vienybės reikalingumas, vimo darbai dirbti. Šiuomi kviečiame į talką dirbti ūži 
Klaipėdos kraštas. Vilniaus vadavimo darbai. Tautos
Fondas. Spaudos vajus. Jaunimo Atstovybė. Mūsų 
jaunimo sporto olimpiada. Santykiai su Pietų Ame

rikos lietuviais katalikais. Pasaulinė Paroda. Vi
suotinas Lietuvių Katalikų Kongresas. 

Rajoninės konferencijos.
ALRK Federacijos Tarybos suvažiavimas, įvykęs

1938 m. gruodžio 15 d., Pittsburgh, Pa., ;

Federacijos Tarybos Pranešimas
Vilnių, kurio mūsų tauta neišsižadėjo ir neišsižadės.

Tarybos suvažiavimas, išklausęs plataus praneši
mo iš savo delegacijos atliktų darbų Lietuvoje, visapu
siai apsvarstęs Lietuvos valstybės santykius su Apaš
tališkuoju Sostu, matė reikalo siųsti kablegramą Lie
tuvos Užsienių Reikalų Ministeriui p. J. Urbšai, pra- 
šant, kad tie santykiai būtų tuojau sureguliuoti. Tuo 

1938'm."graodžio 15d!, pTusVu^gh,'K7'aSvelgdl- PačlU kart“ Taryba pasisakė, kad kol santykiai su Va
rnas j momento svarbą, aptarė visą eilę tautos ir Ame- tlkanu nebus sutvarkyti, ji vis primins Lietuvos Vy- 
rikos lietuvių katalikų visuomenės žiniai: nausybei, kad ji neatlieka labai svarbios pareigos, nes

Federacijos Tarybos suvažiavimas, žinodamas> nutraukti ryšiai su Sv. Tėvu kenkia ne tik Bažnyčios 
kad šios dienos pasaulio tarptautinė politikos konjunk- yelklai Lietuvoje, bet neigiamai atsiliepia 1 valstybės' 
tūra paliečia visas valstybes, visu rimtumu aptarė ir 
aktualiuosius Lietuvos užsienių politikos reikalus, nes ...
ji yra spaudžiama iš Vakarų ir Rytų pusės ir liečiami 
jos teritorijų klausimai. Suvažiavime buvo svarstoma 
ir keliai, kuriais eidama, Lietuva galėtų geriau užtik
rinti savo saugumą, tačiau jokių išvadų nepadarė ir jų 
neskelbia, nes pasitiki, kad Lietuvos politikai sugebės, 
tuos kelius surasti. Taryba, vienok, vienbalsiai išreiš
kė savo troškimą, kad, atsižvelgdami į momento rimtį 
ir susidariusią tarptautinę situaciją, valstybės vairi-1 
ninkai, sutelktų Į krūvą visas geriausias tautos jėgas, 
kurios neabejotinai reikalingos sustiprinti tautos vie
ningumą ir jos pajėgumą vesti valstybę per pavojų au
dras ir užtikrinti jai laisvą ir nepriklausomą ateitį.

Iš pasiųstų telegramų ir kablegramų didžiųjų val
stybių vyriausybių atstovams, kurių tekstas jau buvo 
paskelbtas spaudoje, visuomenė jau matė, kad Tary
ba nežiūri beviltiškai į Klaipėdos krašto ateitį, kad ji 
griežtai stovi už jo neliečiamybę ir energingai protes
tuoja prieš vokietininkus, kurie ardo to krašto gyven
tojų ramybę ir juos kursto. Dėl to visuomenės vadai ra
ginami budėti ir veikti: garsinti kitataučių spaudoj a- 
pie tikrą Klaipėdos krašto būvi, sueiti Į kontaktą su 
Jungtinių Valstybių senato ir kongreso atstovais, kad 
jie reikale Lietuvą užstotų.

Diplomatinius santykius užmezgus su Lenkija, 
Lietuva susilaukė vis didėjančio lenkų gulimo ir spau
dimo. Lietuva varginama ir bauginama. Tautininkų 
vyriausybė, privedusi valstybę prie kovo 17 d. ultima
tumo, parodė perdidelio bailumo, visišką atsparumo 
stoką, einantį net ligi savigarbos išsižadėjimo. Lenkai 
tuo pasinaudojo: juo mažesnis buvo Lietuvos diploma
tijos atsparumas, juo didesnis buvo lenkų agresyvu
mas. Pirmoje vietoje, lenkams spaudžiant, pradėtas 
varžyti Vilniui Vaduoti Sąjungos Veikimas Lietuvoje. 
Pagalios toji sąjunga su veikiančiu prie jos Vilniaus 
Geležiniu Fondu pačios Lietuvos valdžios uždaryta. 
Tuo aktu užduotas tautai skaudus smūgis. Kad tai pa
daryta prieš tautos valią ir jos nusistatymą, kad Lietu
voj dėl virš išdėstytų motyvų Vilniui Vaduoti Sąjunga 
negalės toliau veikti, ir kad buvusi VVS vadovybė pra
šė Lietuvos sostinė atgavimo darbą perkelti į Ameriką 
ir jį dirbti didesniu rūpestingumu negu ligšiol, dėl to 
Taryba skelbia visuomenei, kad Federacija, kuri pati 
pirmoji ėmėsi Vilniaus atgavimo ir pavergtųjų savo 
tautiečių šelpimo darbo, skaudžia širdimi priėmus ži
nią, kad Lietuvos vyriausybė buvo priversta savo ran
komis uždaryti jos buvusio veikėjo kan. F. Kemėšio 
iniciatyva įsteigtą VVS, kreips ypatingo dėmesio, kad 
Federacijos skyriai, ligšiol buvę drauge ir VVS sky
riais, padidintomis ir labiau organizuotomis jėgomis 
vestų Lietuvos sostinės atgavimo ir okupuotojo Vil
niaus krašto lietuvių šelpimo darbą.

Federacijos Tarybos suvažiavime nesurasta gali
mybių steigti atskirą organizaciją Vilniaus atgavimo 
darbams dirbti, nes be kongreso tokį žygį daryti Tary
ba negali. Jei Federacijos kongresas matys reikalo ir 
suras galimybes kitaip patvarkyti Vilniaus atgavimo 
darbą, jis tai galės padaryti, nes jis yra vyriausias mū
sų, katalikų, organizuotasis visuomenės autoritetas. 
Čia pat pareiškiame, kad nė vienas lietuvis patrijotas, 
norįs dirbti Vilniaus atgavimo darbą bendrai su orga
nizuotąją lietuvių katalikų visuomene, nebus atstum-; 
tas. Prie Federacijos skyrių galės susidaryti specialės 
VVS sekcijos, kurioms rūpės tik Vilniaus reikalai. Jei 
rūpės Vilnius, bet ne politika, darbas, bet ne asmeniš- 
jg®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©®©©©©^’®©®©©®©®®©^ 
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riausybei, kad ji neatlieka labai svarbios pareigos, nes 
žinodamas nutraukti ryšiai su Šv. Tėvu kenkia ne tik Bažnyčios

ir tautos gyvenimą. Šiais kritiškais laikais palaikyti 
gerus normalius santykius su Bažnyčia reikalauja val-
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Taryba kreipia visuomenės dėmesį į atgaivintą 
Tautos Fondą, kurio statutas galutinai užgirtas, kuris 
šelps Lietuvą kiekvienam didesniam reikalui esant, 
rems ir stiprins Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, 
augins kapitalą pavergtųjų Lietuvos žemių atvadavi
mui etc. Lietuvių organizacijos, draugijos ir atskiri 
čmonės yra prašomi užsidėti specialius mokesčius į 
Tautos Fondą, kiekviena tinkama proga parinkti Tau
tos Fondui aukų, prisirašyti nariais, įmokant metinę 
duoklę — vieną dolerį. Kuo greičiau ir kuo didesnį iš
auginsime Tautos Fondą, tuo didesnę paramą svar
biems tautos reikalams suteiksime.

Tarybos suvažiavimas, apsvarstęs vietos reikalus, 
kreipiasi į lietuvių katalikų visuomenę, prašydamas 
imtis visų galimų priemonių organizuotis, kad katali
kiškoji ir tautiškoji veikla būtų galima vesti platesniu 
mastu. Ypatingo dėmesio kreipiama į katalikiškos 
spaudos platinimą.

Kad palengvinti katalikų veikėjams, organizuoti ir 
sėkmingiau praplatinti katalikiškus laikraščius ir kny
gas, Taryba nutarė paskelbti Katalikų Veikimo ir 
Spaudos vajų, kuris bus vedamas gavėnios metu. To
dėl kolonijų veikėjai iš anksto yra prašomi ruoštis prie 
šio svarbaus darbo. Norėdama koordinuoti lietuviu ka-

- 

talikų jaunimo organizacijų veikimą, Taryba steigia 
prie Federacijos Jaunimo Atstovybę, į kurią bus kvie
čiama iš kiekvienos organizacijos po du atstovu. Tokie 
atstovai bus kviečiami iš L. Vyčių, Katalikų Studentų 
ir Profesionalų Sąjungos, Šv. P. M. Sodalicijos, Šv. 
Vardo, C. Y. O., ir kitų tam lygių organizacijų. Kadan
gi Lietuvių R. K. Susivienijime Amerikoje ir ALRK 
Moterų Sąjungoj yra daug jaunimo, dėl to ir šios orga
nizacijos galės turėti atstovus Jaunimo Atstovybėj. 
Bus prašomos artimai bendradarbiauti su Atstovybe 
ir lietuvių vienuolijos, ypač tos, kurios užlaiko viduri
nes mokyklas. Atstovybė, sudaryti yra pavesta Fede
racijos komisijai, susidedančiai iš J. B. Laučkos, kun. 
J. Aleksiūno ir A. J. Mažeikos.

Federacijos Taryba nutarė 1939 m. organizuoti 
New Yorke Amerikos katalikų jaunimo sporto olim
piadą ir tą darbą paveda organizuojamai Jaunimo ats
tovybei. Visuomenė yra prašoma remti ir steigiamą 
Jaunimo Atstovybę ir organizuojamą lietuvių katali
kų jaunimo sporto olimpiadą.

Suvažiavimas su džiaugsmu sutiko žinias, kad Se
serys Pranciškonės sėkmingai darbuojasi Brazilijoj ir 
kad vasario 22 d. iškeliauja Tėvų Marijonų misionie
riai į Argentiną darbuotis savo tautiečių tarpe. Taryba 
nutarė užmegsti artimesnius ryšius su Pietų Amerikos 
organizuotąja lietuvių katalikų visuomene ir prašo ten 
keliaujančių kun. A. Andriušio, MIC., ir kun. K. Ven
gro, MIC., būti tarpininkais ir atstovauti mūsų Federa
ciją tolimame Pietų Amerikos krašte.

Kadangi 1939 m. New Yorko mieste įvyksta Pa
saulinė Paroda, kadangi New Yorkas ir savo didumu ir 
visais kitais atžvilgiais yra pirmas miestas Jungtinėse 
Valstybėse ir kadangi lietuviai, dalyvaudami toje pa
rodoje turės progą plačiai pagarsinti tautos vardą, dėl 
to Taryba, su pasitenkinimu išklausiusi pranešimo apie 
susidariusį tos parodos Lietuvių Komitetą, ragina A- 
merikos lietuvių visuomenę remti Komiteto darbus, 
kad lietuviai toj parodoj galėtų pasirodyti kuo geriau- '■ 
šiai.

Lietuvių katalikų organizacijos ir draugijos pra
šomos įsidėmėti, kad 1939 metais šaukiamas ALRK 
Federacijos kongresas, kuris bus vadinamas Visuotinu 
Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresu. Kongresas šau
kiamas New Yorke, kur įvyks Pasaulinė Paroda. Jis 
bus rugsėjo 11 ir 12 dienomis, t. y. tuoj po Lietuvių 
Dienos Pasaulinėj Parodoj. Kongreso dienos ir vieta 
skelbiama iš anksto, kad būtų laiko organizacijoms ir 
draugijoms prie to svarbaus įvykio gerai pasiruošti, j 

Baigiant šį pranešimą, raginame didžiuosius A- 
merikos lietuvių centrus 1939 metų pradžioje sušaukti , 
rajonines konferencijas — seimelius ir juose aptarti I 

; šiame pranešime išreikštas mintis ir pasiruošti jas vy- j 
kinti į gyvenimą.

Toli gražu ne visi mūsų tautos ir visuomenės rei
kalai, kuriuos turime dirbti, čia suminėti. Suminėjome 
tik tuos, kuriuos Tarybos suvažiavimas per vieną dieną 
suspėjo aptarti ir tuos, kurie šiuo momentu reikalingi 
didesnio visuomenės dėmesio ir greitesnio vykdymo.

Tad, šiuomi kviečiame visą lietuvių katalikų vi
suomenę į talką svarbiems darbams dirbti!

Antanas S. Rakauskas. M. D.,
ALRK Federacijos Tarybos Pirmininkas 

Leonardas šimutis, , 
ALRK Federacijos Tarybos Sekretorius.
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valdo
mą turtą, o taipgi tuos 
menkus būtinus pragyve
nimui šaltinius. Kai juos 
sunaikinama, tai tenka

varžytines ąr<k*ip kitaip į 
svetimas rankas. Ar tokios 
šeimos, nustojusios pragy
venimo šaltinių, nėra gii- 
tuokliavimo padarinys?

Mūsų pasieniuose dar 
blogiau esti. Praleistus dėl 
gėrimo ūkius supirkinėja 
tautiečiai svetimos valsty
bės ir lietuviams jų jau ne- 
begrąžina. Per viešuosius 
darbus prie plentų, griovių, 
gelžkelių paskutiniais me
tais mūsų darbininkai ga
vo gražaus uždarbio; kiek
vienas darbininkas už pini
gus, per vasarą uždirbtus, 
galėjo pragyventi dar ir 
žiemą. Vienok dauguma jų 
gautą uždarbį vietoje pra
gėrė, o žiemą jau iš pašal
pų gyveno. Pagaliau, pa
žvelkime į prieglaudas. Ar 
ne ten bus susispietę visi 
tie, kurie dėl girtuokliavi
mo pačių arba tėvų pateko 
į tas prieglaudas?

Socialis klausimas labai

Dažnai visuomenės vei- duoda tokiam, kuris jį šu
kė jai, nagrinėdami socialį naudoja taip, kaip Dievui 
tautos klausimą, nenori; patinka. Bet ką galime pa- 
pastebėti, koks yra didelis'sakyti, kurie turtą naikin- 
ryšys tarp socialinių var gų te naikina. Aišku, kad žmo- 
ir girtuokliavimo. Tiesa, gus nuo valdomo svetimo 
išaugusi paskutiniame turto turi atsisakyti, kai 
šimtmetyje kapitalistinė šalia jo yra daug vargšų, 
santvarka, vis didėjąs mi- Dar labiau reiktų peikti 
litarizmas, pagaliau išradi- tuos, kurie naikina 
mai, kurie dažnai militariz- 
mui ir kapitalizmui tar
nauja, yra pagaminę išti
sas eiles vargšų, beturčių
ir bando sudaryti savotiš- skriausti artimą, ar visuo- 
ką ekonominę vergiją. Vie- menę ar valdžią, vagiant iš 
nok toji socialinė nelygybė jų, reikalaujant pašalpos, glaudžiai susijęs su girtuo- 
šiandie įvairiais įstaty- skolinant ir skolos negrą-kliavimu Todėl kas nori 
mais, draudimais, organi- žinant. Yra pastebėta, kad kovoti su socialiais var- 
zacijomis yra šiek tiek tai- dideliame valsčiuje kas 2 gaiš, turi pradėti nuo ko- 
soma. Dėja, mūsų tautinė 
žaizda, visų girtuokliavi
mas tuos pataisymus ardo, 
naujus socialinius vargus 
gamina.

Turtas turi patenkinti 
svarbiausius žmogaus rei
kalus. Turto tikslas turi 
būti ne pelnui didinti, bet' 
tarnauti žmogaus maistui 
drabužiams, butui su geru 
oru. šviesa, ir šilima, o taip 
pat jo mokslui. Tą reikalin
gą turtą žmogus paprastai 
įgyja darbu. Protas mums 
rodo, kad alkoholiniai gėri
mai. tabakas, opijumas, 
dropas nesudaro reikalin
gų žmogaus gyvenimui da
lykų. Alkoholis, tabakas, e- 
teris žmonėms tik kenkia. 
Be to, jie skirtą turtą mais
tui ar drabužiams, mokslui 

j ar menui aikvoja. Dėl to 
žmogus nedavalgo, vai
kams nenuperka rūbo, sil
pnina ne tik savo kūną, bet 
ir protą bei valią. Blogiau
sia, kad tokie žmonės pra
geria svetimus sukrautus 
ir piems patikėtus turtus. go dėmesio į talentingąją

Šv. Augustinas pasakė: nuomenę^ kad ji, 
kas valdo perteklių, tas 
valdo svetimą turtą. Ar ne 
didesnė yra kaltė tų, kurie 
skirtą pragyvenimui turtą 
praleidžia prabangai, dū
mams, ji gerte prageria. 
Kuris išmintingai valdoj 
dar iš valdo, ir dažnai per-

metai vienas ūkis yra pra- vos su girtuokliavimu, 
geriamas ir patenka per “S-ba”
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Amerikos Lietuvių Katalikų pradedant 1938 m. gruodžio 1 d. 
Apšvietus Draugija “MOTINĖ-įir baigiant 1939 m. vasario 5 d. 
LĖ" maloniai kreipiasi šiuo raš-> Labai kviečiame TAMSTĄ šiuo 
tu į Tamstą, nušviesdama kai i vajaus metu įsirašyti "MOTI- 
kuriuos savo darbuotės bruožus NĖLĖS” draugijos nariu, jei 
ir iškeldama naujus sumanymus.. dar nepriklausote, ir įnešti su

manymą katalikiškoms draugi
joms bei brolijoms, kaip Mote
rų Sąjungai, Šventojo Vardo. 
Sodalicijos. Šv. Pranciškaus 3-jo 
Ordeno ir kt.. kad jos paremtų 
"MOTINĖLĖS" veikimą auka, 
po $10.00. $5.00 ar $3.00 į me- 

1 tus ir tuo prisidėtų prie visuo
menės gilesnio įsisąmonijimo 
remti katalikišką ir lietuvišką 
veikimą Taip pat būtų malonu, 
kad gerb. Klebonai, progai pasi
taikius. primintų testamento da
rytojams apie jų turto dalies 
paskyrimą “MOTINĖLEI”. Taip 
pat “MOTINĖLĖS" draugijai 
būtų malonu susilaukti iš TAM
STOS patarimų jos veikimo sri- 

ity-
Stipendijų ir patarimų reika

lais prašome rašyti šiuo adresu: 
■ Rev. J. B. Končius. Mt. Carmel, 
’ Pa. Nario mokesčius ir aukas. I 
, jei čekiais siunčiamos pažymėti: 
i REV. PAKALNIS, pasiųsti dr- 
’ jos sekretoriui: Rev. P. Lekešis, 
; 64-25 Perry Ave.. Maspeth. N.Y.

Pasitikėdami TAMSTOS pri
tarimo ir palankumo “MOTINĖ
LĖS” draugijos veiklai, reiškia
me mūsų gilią pagarbą.

Kun. J. B. Končius. Pirmininkas
Kun. J. Balkūnas. Vice-pirmininkas 
Kun. N. Pakalnis. Iždininkas 
Kun. P. Lekešis. Sekretorius 
Kun. Pr. Juras. Iždo globėjas 
Kun. A. Jurgutis. Iždo globėjas

“MOTINĖLĖS" Draugija per 
savo 38 gyvavimo metus nema
žai suteikė paramos mokslus ei
nančiai lietuviškai jaunuomenei, 
iš kurios jau turime žymių mok
slinių pajėgų. Pastaruoju laiku 
yra suteiktos stipendijos trijų 
Amerikos vienuolynų seserims: 
Šv. Kazimiero. Šv. Pranciškaus 
ir Nukryžiuotojo Jėzaus, kurios 
eina aukštuosius mokslus Lietu
vos Universitete, pasiruošdamos 
sėkmingiau darbuotis lietuviš
kos išeivijos tarpe.

Dabar “MOTINĖLĖS" draugi
ja yra pasiryžusi kreipti ypatin- 

jau- 
, išėjusi aukš

tuosius mokslus Lietuvoje, ga
lėtų sudaryti gražų mokslininkų 
bei visuomenininkų kadrą.

Šiam draugijos užsimojimui į- 
vykdyti reikalinga yra plačio
sios visuomenės moralinė ir ma
terialinė parama. Tam tikslui 
siekti draugija yra nutarusi pra
vesti naujų narių ir aukų vajų.
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Moksleiviams-Dovanai
Žurnalas “Studentų Žodis" visiems, kurie už
sirašo iki Naujų Metų ir sumoka $2.00 prenu
meratą duodamos dovanos pasirinkti po vieną 

knygą: —

NAUJOS KNYGOS

s

Kun. Dr. Starkus — “Lietuvių Kalbos Gramatika" 
Kun. Dr. Padolskis — “Kelionė j Šventą Žemę”
Kun. P. Meškauskas — “Švenčiausias Sakramentas”

po dvi knygas:
Kun. Dr. Navickas — “Pranašystė”

“Žydų Karalius"
“Du Vainiku"
“Dešimts Metų Smuklėje"

Jonas Kmitas — “Vaizdeliai”
Kazys Čibiras — “Gyvenimo Menininkė". 
Moksleiviams '‘Studentų žodis” metams kainuoja tik $1.00.

“Studentų Žodyje" bendradarbiauja žy
miausios Amerikos lietuvių jaunimo pajėgos. 
Ateinančiais metais “Studentų Žodis" bus žy
miai pagerintas Įdomiais straipsniais ir nepa
prastai gražiais atvaizdais. Antrašas: — 
“Studentų Žodis" Marianapoiis, Thompson. Ct.

—

DU VAINIKU, scenos veikalas— 
tragedija penkiuose veiks
muose. Paraše kun. Dr. Jonas 
Navickas. MIC. Kaina . 25c.

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

PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas. 
Iš angly kalbos verte kun. Dr. 
Jonas Navickas. MIC. Kaina . . 25c.

SKAITYK — Rasi UŽSLĖPTĄ 
•jj TURTĄ, parašė kun. V. Kuli
ai kauskas. MIC. Knygutėje tą
jį. I bai suprantamai išdėstyta Sv. 
ij mišiy vertė ir nurodyta ju 
Jj' klausymo būdas. Kaina ....... 20c.
;» TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 
-ij kun. Juozas Židanavičius. šios 
L knygos autorius gražiai išaiš- 
f.J i kiną Kristaus mokslo pagrin- 
p dus. Taipgi savo knygoje vy- 
-jl kušiai atsako j įvairius užme- 
!■■ timus bei priekaištus, ši kny- 
>■! į ga turėty rastis kiekvieno ka- 
? taliko namuose. Knyga yra

389 puslapiy. Kaina tik $1.00.
ta Į 
jį Knygos gaunamos: — 
C Darbininkas
•! 866 Vest Broaduay,
F I So. Boston, Mass.
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'kas girdėti lietuvių
į KOLONIJOSE į

: Susirinkimas uždarytas mal
da. kurią sukalbėjo Tėvelis Ma
lakauskas.

Po susirinkimo Įvyko trumpa 
praktika. Juzė.

NORWOOD, MASS
AUKOJOINTERTYPOS 

FONDUI 
biznierius, 

dolfas Kavaliauskas, turis val- 
. 1216 

naujos 
fondui 
Vajaus 
ačiū.

Gerai žinomas
------------------------

gumų produktų krautuvę 
U’ashington St.. aukojo 
Darbininko Intertypos 
S5.IH). Už suteiktą auką 
Komisija taria nuoširdų

INDIANA, HARBOR

I

A-

CHICAGO, ILL

i Vai gomninkai savo Sąjun
gai neleidžia ir Chorui pri
klausyti į Chorų Sąju-igą. 
Tas yra labai priešingai. 
Kiekvienas parapijos cho-į 
ras turi teisę priklausyti 
Sąjungoj, nežiūrint į Vedė
jo užsispyrimus. Čia ture-! 
tų ir Dvasiški ja atkreipti į 
daugiau atydos.

Tuoj po Seimo rašiau lai-] 
skus kvietimus į tuos Ve- 
dėjus ir chorus, kurių dari 
nėra Sąjungoj, o atsaky-! 
mų jokių negavau. Kodėl? 
Ar ne būtų prakilniau ben
drai darbuotis? Gražu ir 
prakilnu kada Lietuviškas 
Katalikiškas jaunimas

, bendrai veikia.
Todėl brangūs Vedėjai, 

nepavydėkite jaunimo bu

> 9
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JAI' PLATINA ŠAULIŲ 
ŽVAIGŽDĖS ĮTEIKIMO 
BANKIETO BILIETUS

Juozui Mickeliūnui yra ruošia
mas didelis šaulių Žvaigždės Į- 
teikimo bankietas. trečiadienio 
vakare, vasario 1 d.. Syrena's 
Cafe. 4070 — Archer Avė.

Rengimo komisijos valdyba reliui, bet raginkite juos, 
jau gavo bilietus ir pradėjo pla
tinti. Bilieto kaina Sl.OO. Todėl 
visų jau iš anksto prašome do
mėtis šiuo vakaru.

Ieva Lukošiūtė.
Reng. Kom. Sekretorė.

h

Gruodžio 18. 1938. Įvyko šv. 
Cecilijos choro mėnesinis susi
rinkimas. Pirmininkas Glemza 
atidarė susirinkimą malda.

Sekanti asmenvs išrinkti 1939k *
metų valdybom Pirmininkas — 
A. Glemza: vice-pirmininkas — 
A. Vinskas: raštininkė — K. 
Laucytė: finansų raštininkė — 
S. Kuolienė: kasierka — B. 
Vaupšaitė: maršalka — S. Lu
kienė korespondentė — A. Ci- 
paraitė ir J. Vaitkiūtė.

Nutarta rengti šokius sausio 
22. 1939. Komisija — A. Glem
za. pirmininkas: A. Čiparaitė. 
C. Budrytė. A. Mustakaitė: B. 
Mikalauskaitė. B. Budrytė ir J. 
Vaitkiūtė. Visi kviečiami atsi
lankai.

Sausio mėnesis bus linksmas 
Katrinai Laucvtei ir Aug. Mika
lauskui. Katrina įstos į motery
stės luomą sausio 21. o Mika
lauskas sausio 15. Abu yra darb- i jos pirmininką Dr. Ellis 
štūs ir geri mūsų garbingo cho- worth Latvijos vėliavą, 
ro nariai. Mes visi choristai rei
škiame jiems laimės ir geriausių vo valstybės padarytą progresą 

per 20 nepriklausomo gyvenimo 
metus.

Draugija pasiuntė sveikinimą 
Latvijos prezidentui.

Pertraukoje buvo užkandžiai

LIETUVIS DAINININ
KAS LATVIU NEPRI

KLAUSOMYBĖS 
MINĖJIME

VVASHINGTON. D. C. — Lap
kričio 20 d. Įvyko Baltijos Ame
rikos draugijos susirinkimas. Po 
susirinkimo nariai suruošė pra
mogą Latvijos ministerį ir ponią 
Alfred Bilmenis pagerbti. Latvi
jos Nepriklausomybės 20 metų 
sukakties proga.

Dr. Alfred Bilmenis savo 
tos vardu Įteikė draugijai 

Dr.

prijungkite prie Chorų Są
jungos. Net ir dainoj sako, 
— “Kai du stos, visados 
daugiau padarys”. Pragin
kite juos užsiprenumeruo
ti Chorų Sąjungos Organą i 
"Muzikos Žinias”, kurių 
kaina labai žema priklau
santiems Chorams prie Są
jungos. Jų nariai gauna 
metų prenumeratą, tik už 
vieną dolerį (Sl.OO). Ten 
jie daugiau susipažins su 
kitų miestų jaunimu ir

tau-
per
Ha-

Dr. Bilmenis kalbėjo apie sa-

sėkmių.
Nutarta nupirkti dovanas 

jaunavedžiams. S. Kudiienė ir 
S .Lukienė išrinktos tas dovanas 
nupirkti.

Šokių raportą išdavė to vakaro ir pasikalbėjimas.
pirmininkas C. Košis. Šokiai į-

~vyko spalių 23. 1938. Daug atsi-: minėjimas užbaigtas koncertu.
lankė iš Chicagos ir apylinkės, kurio programą išpildė mūsų į- visą savo Chorą. Ir jo Cho- 
Vakaro pelnas paskirtas parapi-į žymus dainininkas A. Vasiliaus- re randasi 100 narių. Tai 
jai. ‘kas. L. J. Esiunas. ką reiškia Provincijoms

-------------------- jeigu priklauso apie 12 
chorų.

Tik reikia, kad Chorų ve
dėjai daugiau veiktų Pro
vincijose.

Konstancija Skelly, 
Centro Sekretorė.

Latvijos nepriklausomybės

SĄJUNGOS CHORAMS IR 
PROVINCIJOMS

Rengia Saldžiausios Širdies V. J. ir Lietuvos Dukterų Draugijos

Šeštadienį, Vasario-Feb. 18,1939 
Municipal Blg. Salėje, Broadway, So. Boston, Mass.

GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS

Nuoširdžiai visus kviečia dalyvauti -

dienis. tad nesenai New Yorke | Kadangi paprastai po tokių 
Lietuvos Gen. Konsulo Jono Bu- parengimų kartais atlieka kele- 
drio pastangomis, kuris čia ats- tas dolerių, tai nutarta, likusius 
tovauja Lietuvą, tapo įsteigtas pinigus visus paskirti Vilniaus 
Pasaulinei Parodai Remti Lietu- lietuvių šelpimo reikalams, o j 
vių Komitetas (World's Fair sekantį šio komiteto susirinki-į 
Lithuanian Committee), kurį mą laikyti SLA salėje, 195| 
sudaro centrinių lietuvių orga- 

jausis. kad esąs vienas iš 
to didelio būrio. Taip-gi 
turės progos dalyvauti an
trajam Chorų Sąjungos 
Seime, kuris įvyks New 
York, 1939 m. Taip-gi Dai
nų Šventėje, Lietuvių Die
noj. kuri įvyks Pasaulinėj 
Parodoj. New York, rūgs. 
10 d. Būtų labai gražu, kad 
kiekviena Provincija išsių
stų rinktinį Chorą nema
žiau 100 narių.

Laikraščiuose buvo skel
bta. kad Muz. J. Žemaitis, 
Chorų Sąjungos Centro 
Pirmininkas užregistravo

Nuskambėjo Aidai Dai- kiama. Kas pasidarė Pro- 
nų šventės, kuria buvo su- vincijos Valdybai? Jau. ro- 
ruošus Chicago's Provinci- ros, laikas šaukti susirin- 
ja liepos 10 d.. “Sun Sėt” kimai ir pradėti ką nors 
kalnuose. Taip-gi užsibaigė veikti.
pirmasis Chorų Sąjungos Gražus nuveiktas darbas 
Seimas, kuriame buvo j- Rytinėse Valstybėse, kaip 
nešta daug kilnių minčių, tai. — Brooklyn. New York 
Taip-gi tos mintys išsis- ir Maspethe susiorganiza- 
klaistė po kitus miestus, vo nauja Provincija ir jau 
daugiausiai Rytinėse Vals- turi suruošę savo Statutą 
tvbėse. Bet ar tik ir pasi
liks aidai, gražios mintys 
ir malonūs atsiminimai? 
Ne’ Taip negalima. Pradė
tas darbas turi būti varo
mas pirmyn. Čia noriu pa
liesti visų didžiausę Pro
vinciją. tai Chocago. Illi-
nois. Ši yra pirmoji Provin- priklauso 
cija ir pirmieji darbai nu- Chorų vedėjų 
veikti.
dingą, kad ir pasiliktų pir- sutverti Provinciją, nežiū- 
menybėje. rint ar Choro vedėjas pri-

Bet kažin kodėl, kad po klauso Vargonininkų Są- 
pirmojo Seimo taip ramu jungoj ar ne. Aiškiai maty- 
pasidarė ir nieko nėra veistis, kad nepriklausantieji

Sąjungos Chorams

RENGĖJAI

ATOSTOGOS LIETUVOJE
Rašo

Jonas Mončiūnas
(Tęsinys.)

i Vienas pilietis arti manęs 
įsėdėjęs, sako negarsiai: — 
• “Meluoji, giriasi ne savo 

Na, sumanėme važiuoti į į darbais. Pinigus iš Vokieti-
- (Grand St.. Brooklyn. N. Y. sau-; Vilnių. Einu pas lenkų kon- jos gavo Katalikų Veikimo 

Šio komiteto Šio mėn. 9 dieną 1939 metais 8!sulą Kęstučio gatvėje, žiū- Centras, o ne jūs”.Kalbėto- 
yra tokis: — vai. vakare. —

— Konstituciją. Čia. rodos, 
daug pasidarbavo Centro 
Pirmininkas. Muz. J. Že
maitis iš \Vorcester, Mass. 
ir p. J. Brundza iš Brook
lyn. New York. Tai pavyz
dys kitiems miestams bei 
Chorų vedėjams. Nes tai ir 

daugiau nuo 
prijungti 

Labai būtų pavyz- Chorą prie Sąjungos bei

nizacijų atstovai. 1 
pastovus antrašas yra tokis: — 
“World’s Fair Lithuanian Com-į 
mittee. 16 W. 75th St., New 
York City, N. Y.”

Komitetas jau veikia ir turėjo liau svetimtaučius supažindinti 
net du savo susirinkimus, ku- su Lietuva, su jos išeivijos vei- 
riuose gyvai svarstė ir nustatė kimu ir gyvenimu, raginu visus 
savo veikimo gaires ir nusistatė Amerikos lietuvius tuo susido- 
savo veikimą plačia vaga varyti, mėti, atvykti ir atsilankyti į 

Komiteto valdybą sudaro šie Lietuvių Dieną Pasaulinėje Pa- 
asmenys: rodoje. 1 _ _

Juozas B. Laučka. pirminin- Lietuvos paviljoną ir parodyti'je dežuruoja mūsų”, 
kas; Dr. Aid. Šiupaitė ir Kazys pasauliui, kad mes dar čia esą- ---- * —
J. Krušinskas, ’ 
Inž. A. J. Mažeika, sekretorius: kas yra mūsų tautos ir mokame 
Inž. P. M. Barziliauskas. iždinin- sutartinai savo tautos ir tėvy- 
kas: Alb. S. Trečiokas ir Dr. A. nės gerovei veikti ir kelti jos 
Petrikas, iždo globėjai.

Šalia komiteto dar yra suda- ges, ir didžiuotis, 
rytos trys komisijos:

Finansų, kurion įeina Adv. J. 
Briedis, J. Glaveckas, D. J. A- 
verka ir Dr. Vinikas.

Propagandos komisiją sudaro: 
Jurgelionis, P. Jurgėla. S. K. 
Lukas. A. Strimaitis. V. Trainis 
ir K. Vilniškis.

Svečių Priėmimo Komisiją su
daro: T. Barziliauskienė. Adv. 
Jurevičius. L. Ketvirtis. J. Pran- 
skietis, Kun. N. Pakalnis ir 
muz. A. Visminas.

Garbės Prezidiuman įeina Lie
tuvos Įgaliotas Ministeris ir Ne
paprastas Pasiuntinys Povilas 
Žadeikis. Lietuvos Generalinis 
Konsulas Jonas Budrys. Lietu
vos Konsulas Petras Daužvar- 
dis. Lietuvos Garbės Konsulas 
Kanadoje pulk. Grant - Suttie ir 
Lietuvos Skyriaus Parodoje Ge
neralinis Komisaras Magdalena 
Avietėnaitė.

Komiteto tikslas ir užduotis 
yra kiek galint pagelbėti Lietu
vai skyrių surengti, suruošti 
sėkmingą Lietuvių Dieną su 
Dainų Švente ir tinkamai priim
ti atvykusius iš Lietuvos sve
čius, ir sukelti reikalingus pini
gus, susidariusiomis su paren
gimu parodoje rengimais, išlai
das padengti.

Komitetas jau nutarė paga
minti Lietuvių Dienos Pasauli-’ 
nėję Parodoje paminėjimui 
ženklelius ir pardavinėti juos po 
25 centus, ir po vieną dolerį, ir 
pageidauja, kad tie dviejų rū
šių ženkleliai būtų po visas A- 
merikos Lietuvių kolonijas iš
platinti, o kad tad pasisektų, 
reikalinga, kad didesnės lietuvių 
kolonijos sudarytų savo komite
tus. prie tinkamesnio suruošimo 
ir išgarsinimo tos Lietuvių Die
nos prisidėtų ir, jei galima būtų, 
net ir ekskursijas į tą dieną su
ruošti.

Komitetas nutarė visais gali
mais būdais ir spauda Lietuvių 
Dieną garsinti, pagaminti bro
šiūrėles bei programas ir net at
skirą apie Lietuvą ir Amerikos 
lietuvius lietuvių ir anglų kalbo
mis informacijų knygą išleisti.

Tad šiuo, apibrėžęs svarbes
nius komiteto veikimo tikslus 
ir jo gaires, kad geriau ir tiks-

riu, lenkų ženklas (vište- jas, baigdamas kalbą, sa
lės pavidalu) pakabintas, ko: “Sušukim Smetonai 
o gatvėje jį saugo Lietuvos tris kart Valio’”. Sušunka, 
policininkas. Priėjęs klau-. Bet kalbėtojas sako: “Ne
šiu policininko: “Tai Tam- garsiai. Sušukime dar”, 
sta saugai, kad velnias ne- šaukia, bet kalbėtojui vis 
nuneštų paliokų vištos ?” . dar negarsiai. Šaukė net 
Nusijuokęs, rimtai atsakė: keturius kartus, bet vis ne- 
“Na, ką darysi, gyvenimas garsiai. Nuotaiką sugadi-

prie progos atlankyti priverčia. Gal jie Varšuvo- no ilga kalbėtojo kalba to- 
... „ kiame karštyje ir be turi-

Įėjęs vidun, žiūriu, visos nio.
,. . -. ? - Į Kaišiadorių miesteli puo-gandimais paveikslais, ku-išia mūr0 Kat/dra.

: ne vaizduoja gražią Lenki- Gali6ma ją dar pagražinti

vicepirmininkai: me gyvi, veiklūs ir branginame, sienos apkabinėtos propa-j
Ir /"i*’, no • Irno x vvinon i v» A

vardą svetimoje šalyje i padi.-^ ten turistams jdo- varpais, vargonais“ir kitais 
ges, ir didžiuotis, esą tos gar-,™u, tik važiuokite. Para- įrengįmaįs Vyskupo na- 
bingos tautos vaikais. , siau kortelę, kad noriu va- maj mūriniai, kle-

S. K. Lutos. įziuoti 1 Vilnių, amerikietis VarnAC m Jir,5ai,, , bono kun. Varnos mediniai,Monchun. Nesuprato, kad ...
lietuvis. Pradėjo kalbėt į be“ovimai-

- --- - - - Gyvenimas bėga. Kai tik
s or-

I

i mane prancūziškai. Aš pa-i 
reiškiau kad Drancūziškai PradeJ° KaisiadonuoseLietuvos Konsulatas Čikagoje! ^au kadganizuot filiją 1907 metais 

paieško sekančių asmenų: . nemoKU, LIK angilSKai. JIS nncfatp maža medine
Kristanavičiaus. Juozapo, apie pradėjo ir angliškai kalbė- 

64 m. amžiaus. 1909 m. atvyko ti, tik labai silpnai, tai ma- 
Amerikon. Gyveno Worcester. į nęs ir nesuprato, kad aš 
Mass., vėliau Čikagoje. lietuvis. Jis paaiškino man,į
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i bažnytėlę, tai rusai pasta- 
tė mūrinę prie stoties cer
kvę. O kur šiandien toji

Nemčauskų. Antano ir Ipolito, kad jeigu važiuočiau iš Vo- &L nugriauta, o
Prieš karą atvyko Amerikon, kieti jos, O išvažiuočiau į j°S akmenys ir plytos SU- 
Antanas gyveno Detroite ir yra Latviją, tai viza būtų 2 Ii- naudotos salygatviams. 
sakoma, kad karo metu tarna- tai 50 centų, vadinasi tran- Rusai Sal to niekad nesiti- 
vęs J Amerikos V. kariuomenėj. sįt Q jeį važiuosiu iš Lie.

Petkienę Rožes gyv. Cikago-)tuvos įr tuQ čįu keliuJ
ie, jos brolio Jono Valeskio pali-i .. 
Mm,, rrikab. Prašoma Klimai tai 25 litai ir ga-

lėčiau Lenkijoj gyvent 6 Jau Pas P01*01.)08 
mėnesius, o transit tik 3 ^3’.lr Parodęs savo Jung. 

'dienas. Na, sakau, štai 25 Valstybių pasą ir lenkų vi- 
litai, duok vizą! Noriai da- uz^ausiau ar viskas 
ve, bet patarė palaukt lie- Įyark0^’ ar.M. e®?u

Gerbiami Chorai ir Vedė
jai.—

Jau baigiasi metai, be a- 
bejonės žinote savo parei
gą. tai reiškia, kad jau lai
kas užsimokėti, duokles 
Sl.OO Sąjungai.

Taigi žinote, kad centro 
iždas yra tuščias, yra ir 
užsilikusių neapmokėtų 
“bilų”. Mes neturime nuo
savų laiškų bei antgalvių, 
neturime finansų ir nutari
mų knygų. Gal kuris cho
ras bus savanoris prisidėti 
nors maža pinigine dalele, 
pagelbėti Centrui. Kuris 
choras prisidės — bus pa
skelbtas “Muzikos Žinio
se”. įtrauktas į Chorų Są
jungos metinę atskaitą ir 
iššauktas Seime. Norintieji 
prisidėti siųskite Iždinin
kui V. Rėkus.

Konstancija Skelly, 
Centro Sekretorė.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 1 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pi m. — Ona Venienė.
311 K St., So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt — Ona Tvaškienė.
1514 Columbia Rd.. S. Boston. Mass. 

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

Tel. F3rkway 0558-\V 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

105 West 6th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizjprdienė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston. 
Kasos GI. -Marijona Auk.štikalnienC.

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

antrą utaminką mėnesio 7 O vai. 
rakate, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

' SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška, 
1514 Columbia Rd.. S. Boston. Mass.

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
cią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

Ruoškimės Lietuvių Dienai!
žinome. 1939 metais į- 
New Yorke pasaulinė 
kuriai New Yorkas jau 

ruošiasi, kad ją

Kaip 
vyksta 
paroda, 
gan sparčiai
visapusiškai pasisekusią pada
rius. Parodoje dalyvaus daug 
pasaulio valstybių ir turės savo 
pavilijonus. Lietuva taip pat tu
rės savo paviljoną parodoje.

Kadangi specialiai LIETUVIŲ 
TAUTOS DIENAI yra paskirtas 

(1939 metų rugsėjo 10 d., sekma-
■' e

kimų reikalu. Prašoma galimai 
greičiausiu laiku atsišaukti 
Konsulatan.

Pinkausko. Antano, gyvenusio 
Čikagoje.

Šalkausko. Adomo. Apie 65 m. 
amžiaus. 1903 ar 2 metais atvy- pos 1 dienos, nes tada pra-į 
ko Amerikon, gyveno Čikagoje, dės eiti traukiniai tiesiai 
vėliau St. Louis arba East St?
Louis.

Savicko. Vlado. 1913 m. atvy-1 Sulaukė 
kusio Amerikon. C^— XT~-*-=
Britanijoj, vėliau Clinton, m-;, ,
diana. kur dirbo anglių kaayk-į‘^^irzelio dūksta
lose. Apie 50 m. amžiaus, kilęs . . -
iš Piliakalnio kaim., Trakų aps.Dr aikštėj. Tai buvo Ūkinin-

kėjo.
Važiuodamas iš Kaišia

dorių į Kaspariškius, uže- 
viršinin-

v —

v •

dcc eiti trcmliiziisi tizz'izz i
iš Kauno į Vilnių. Atsa-' . 
kiau, nežinau ką darysiu.1 fa fS1^e 
 ę sekmadienio va-į 

y\. aujoj žįuojam į Kaišiadorius, nes 
in~ j - - -__________ — •

* --- l didelės iškilmės bažnyčioj
— - - • - • - - ir aikštėj. Tai buvo ūkinin-

Stošiaus. Kazio. Gyveno čika- kų diena ir prez. Smetonos 
■ goję. 2247 w. Austin St. j gimtadienis. Žiūriu, pažįs-

ūso. Antano. Apie 1922 m. gy-J tarnas kunigas, buvęs A- 
veno Devils Lake, North Dako- merikoj, tai kun. Kiškis, 
ta. I Atnaujinau pažintis, ir ge-

Vaičekausko. Kostanto. kil. iš rai, nes gavome sėdynes, 
Šakių apskr. Apie 1912 m. gyve-j nors saulė kaitino. IŠ visų 
no Čikagoje, vėliau Sheboygan, apylinkių buvo SUvaŽiavu- 
Wisconsin. I.šių žmonių.

Aikštėje įvyko žaidimai 
ir muzika. Grojo benas ir 
dūdų orkestras. Gražiai iš
ėjo dainavimas ir vaidini
mas. Paradas miestelyj. 
Prakalbą sako karininkas, 
majoras. Bet kalba ne rim
tai,nes visą laiką kalbėjo a- 

> pie prez. Smetoną, koks jis 
geras, mokytas, protingas, 
kiek jo pagelba Lietuva ga
vo pinigų iš Vokietijos.

1

iVilnių? Pasižiūrėjo ir kur 
tai patelefonavo, ir sako: 
“Man, rodos, viskas gerai, 

’. Rodos, 
Į neišsitraukęs buvo, bet ne- 
'■ žinojo ką kalba. Pernakvo
jęs namuose, pirmadienį 
vykstame į Pagirius (viena 
stotis nuo Kaišiadorių) ir 
važiuojam į Vilnių.

(Bus daugiau).

tai kun. Kiškis.
Į Atnaujinau pažintis, ir ge-

Aukščiau suminėtieji asmenys 
arba apie juos žinantieji prašo
mi tuojau atsiliepti į —

LIETUVOS KONSULATĄ 
1000 East Bellevue Place 

Chicago, III.

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

Šv. Grigalius

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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VIETINES ŽINIOS
J. E. Kardmbs Pamotė

Diktatorius
Naujų Metų šventėje, Šv. 

Kryžiaus Katedroje, susi
rinkusiems Šv. Vardo 
draugijos nariams, kurių 
buvo apie 2500, pasakė pa- 

Jo Eminencija 
O’Connell.

—i..............-.................. *
reitą šeštadienį sunkiai 
susirgo kun. Jonas Plevo
kas, N. P. P. Marijos lietu
vių parapijos vikaras. Jis 
dabar randasi New Eng- 
land Deaconess ligoninėje. 
Sveiksta. Prašykime Die
vulio, kad kun. Plevokas 
išsveiktų.

ĮVAIRENYBES
6

mokslą
Kardinolas
Garb. Ganytojas pareiškė, 
kad visame pasaulyj kelia 
suirutę ir karo pavojų dik
tatoriai užnuodytomis am
bicijomis, kurie nepripa
žįsta Dievo. Jo Eminencija 
sako, kad tik per tikėjimą 
ir krikščionišką labdarybę 
gali būti taika pasaulyj.

Serga Kum J. Plevokas

šimtų

Cambridge, Mass. — Pe-

D AKT ARAI

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegąaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

;ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

J. L Pašakarnis, 0. D.
447 BROADVVAY, So. Boston.

nuo

Sausio 2 d., pora 
lietuvių katalikų dalyvavo 
Šv. Vardo Vyrų draugijos 
metinėse pamaldose. Ro- 
žancavos par-. bažnyčioje. 
Kunigas K. Jenkus nuvedė 
tą gražų katalikų vyrų bū
rį į Švento Vardo pamal
das.

Gruodžio 31 d., art. R. 
Juška gavo nuo komp. J. 
Žilevičiaus gaidas jo vyku
sios Vytauto Didžiojo Kan
tatos. R. Juška jau užkvie
tė chorą ketvirtadienio va
kare bažnytinėn svetainėn 
praktikuoti šią patriotin- 
gą kantatą.

Bažnyčioje kunigai pra
nešė žmonėms, kad choras 
pradeda mokytis naują di
delį scenos veikalą ir kvie
tė visus, kurie turi ^erus 
balsus, prisidėti prie mūsų 
parapijos galingo choro, 
ketvirtadienio vakare.

Tą dieną po pietų ir vaka
re yra klausimas išpažin
čių prieš pirmą penktadie
nį.

Sausio 4 d., 7:30 vai. vak., 
įvyks Sodalicijos pamaldos 
ir susirinkimas.

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330.

JotaRepslūs,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq.,
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

|

ADVOKATAI

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

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

Kalėdų šventėse muzikas 
R. Juška su šeima važiavo 
į Hartford, Conn. pas gimi
nes. Važiuojant keliu į 
Conn. šioje pusėje Worces- 
ter pamatęs “šunį”, kuris 
bėgdamas skersai vieške
lio pataikė į priešais atva
žiuojantį automobilių. 
Kiek susitrenkęs, apsisu
ko ir pataikė >o muziko R. 
Juškos automobiliu. Muzi
kas Juška sustojo ir išli
pęs pamatė ne šunį, bet au
tomobilio sutriuškintą la
pę. Sustojo ir daugiau au
tomobilistų pažiūrėti ir ap
gailestavo, kad taip labai 
sutriuškinta graži laputė.

Pas Vaišnorus Garnys

NAMŲ’:
101 Baxter St., So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 4673

Stephanie Walkevidi • 
(STEFANIJA VATKEVICIŪTė) J

Advokatė ■
Atidarė Ofisą

32 Pleasant St., :
GARDNER,. MASS. ]

Room 13, Tel. Gardner 1751 i

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Prieš porą savaičių Juozą 
ir Teofilią Vaišnorus, gyv. 
178 Bolton St., So. Bostone 
“garnys” apdovanojo gra
žia dukrele. Motina jau su
grįžo iš ligoninės į namus 
ir labai gerai jaučiasi. Du
krelė taipgi iaučiasi gerai 
ir sparčiai auga. Reikia pa
stebėti, kad Juozas Vaišno
ras nors ir Amerikoje gi
męs ir augęs, bet noriai 
prisideda prie lietu visko 
veikimo. Jis yra Saldžiau
sios Širdies V. Jėzaus R. K. 
dr-jos protokolų raštinin
kas.

Ponai Vaišnorai taipgi 
augina ir kitą keturių me
tu dukrelę. Linkime pp. 
Vaišnorams geriausio pa
sisekimo. Rap.

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS 
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

MIRĖ

i

B
NoaUojomo* vijome posovlyįe "»e 1847 mėty

T

Gruodžio 30 d., miesto li
goninėje, mirė, 6 savaites 
pasirgęs, Kazimieras Sida
ravičius, 59 metų, gyve
nęs 272 Gold St. Jis paėjo 
iš Kuršėnų parapijos. A- 
merikoje Dragyveno 30 
metų. Paliko žmoną Aleną 
(Bučkauskaitę), sūnų Ed
vardą, dukterį Bronislavą 
ir seserį Petronėlę Kalau- 
sienę. Palaidotas iš Šv. Pe
tro par. bažnyčios, sausio 
2 d., 10 vai. vyte, Naujos 
Kalvarijos kapuose.

Naujų Metų dienoje tū
las Paul L. Finn, gyv. 19 
Vernon St., Somerville, 
Mass., ėjo gatve su žmona 
ir nešėsi po pažastimi su
vyniotą muilo šmotą. Pik- 
tadaris paleido iš revolve
rio šūvį, kurio kulka patai- sensacija buvo vien iš sil
kėj muilą. Paul L. Finn nė klo pagaminti namai, ku- 
nežinojo, kad kulka patai- pįg pasirodė tokie pat šilti 
kė į muilą, o tik~ parsine- y. patogūs, kaip ir plytų ar 
sęs į namus n* išvyniojęs 
rado kulką muile.

ŠLIŪBAS

Sausio 2 d., su mišiomis 
priėmė motervstės sakra
mentą Sodalietė Anielė A. 
Jankauskaitė, gyv. 264 
Bolton St., su Juozapu M. 
E. LeBlanc. Liūdi jo Juoza
pas White ir Petronėlė Ži- 
butytė.

Atvyko Iš NewJersey

JuGiMBiM SHioia I padaryti vien tik langus, 
duris ir kitus panašius 
daiktus. Amerikos Jungti
nėse Valstybėse inžinieriai 
jau išgalvojo būdą stikli
niams pinigams gaminti. 
Žodžiu, stiklo pritaikymas 
yra tiek išsiplatinęs, kad 
šiandien nė inžinieriai ne
begali suvokti, kur stiklas 
gali būti pritaikytas, o kur 
negali. Iš tikrųjų stiklas y- 
ra kartu paprasta ir kartu 
nuostabi medžiaga. Pir
miausia paprasta jau dėl 
to, kad ji yra gaminama iš 
tokios žaliavos, kurios pa
saulyje netrūksta, būtent, 
smėlio. Manoma, tačiau, 
kad labai geram stiklui 
gauti neužtenka kad ir la
bai gryno smėlio, nes prie 
jo reikia primaišyti ir me
talo dalį. Norint gauti įvai
rių naujojo stiklų rūšių,

Dar neseniai, Londono 
namų parodoje kaip didelė

rąstų namai. Vokiečių in
žinieriai paskutiniais me
tais išrado naują vadina
mąjį “Plaxibla” stiklą, ku
ris gali būti piaustomas, 
kalamas, ir lankstomas. Iš 
šito stiklo jau esą paga
minti smuikai, fleitos ir ki
ti muzikos instrumentai. Iš 
tokio stiklo jau yra dirba
mi įvairūs modernūs bal
dai. Ypatingu būdu išdir
bus stiklą galima gauti 
vadinamąją stiklinę vatą— ■J 1 J- ****2 AAU<MIVIX/ A. UMAlį,

Pas^'°do, tokie primaišy- 
mai yra labai svarbus daljr- 
kas.

šilimai užlaikyti. Beveik 
tuo pačiu būdu dabar pasi-

p. Petras Drobavičius išausti ir stiklinę me- 
nraleisti šventes pas savo džiagą, iš kurios kino 
tėvelį, kuris nesveikuoja, žvaigždės jau pasisiuva' 
ir seserį p. Aleną Drobavi- drabužius.
au^366 wrFourt?Stna“'l Tažiau atikas ir toliau 

__________ eina savo technikinių lai-:
Remkite tuos profesio- mčjimų keliu. Stiklas jau 

nalus ir biznierius, kurie nebėra dūžtanti medžiaga, 
savo skelbimais remia kurią reikėtų labai saugoti 
“Darbininką”. ir iš kurios tebūtų galima

DOVANOS AMERIKIEČIAMS

VALGOMOJI DAIKTŲ KBAifflJVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Bustams
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Peri(insSq.Casb Markei
POVILAS BALTRUŠIŪNAS. Sav.

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

ir t. t. Tik, deja, čia pulkininkas 
pareiškė lig abejonę. Sako: — 
Nežinau kas daryti. Norime la
bai padėti supažindinti Lietuvos 
karių gyvenimą su užjūrio bro
liais, bet teko išgirsti ne kokių 
atsiliepimų iš už okeano: būk 
Amerikos lietuviai ir patys gali 
tokius straipsnius pasirašyti, 
be to jie būk tai mato kokią tai 
agitaciją ir tt. Kaip gaila, kad 
tokie kai kurių amerikiečių išsi
šokimai gali užkirsti kelią arti- 
mesniam bendradarbiavimui. 
Nenoriu tikėti, kad jau mūsų 
redakcijos būtų taip perpildytos 
bendradarbiais iš Lietuvos bei 
tų klausimų žinovais. Kas kitas 
gali geriau painformuoti apie 
kario gyvenimą, jei ne pats ka
rys; kas kitas gali geriau apra
šyti karo įvykius, jei ne pats 
karys, kuris grūmėsi su priešu. 
Kur kitur galima rasti daugiau
sia medžiagos panašiems raši
niams. jei ne kariuomenės štabo 
areni vuose.

K. Š. Spaudos ir švietimo sky
rius nori bendradarbiauti su VI
SAIS Amerikos lietuvių laikraš
čiais, be jokios išimties. Siunti
nės straipsnius, nedarydami ko
pijų: atskiriems laikraščiams — 
originalai. Tam renkama grupė 
gabesnių rašytojų, poetų. Ame
rikos lietuvių laikraščius nori 
apdovanoti ne vien straipsniais, 
bet pat ir įdomiomis nuotrauko
mis, gatavomis klišėmis.

Dėl pradžios jau šiandie iš
siunčiama keliatą straipsnelių, 
vienam kitam laikraščiui. Kad 
palaikius tą taip didelį darbą— 
bendradarbiavimą. Redakcijos 
turėtų pareikšti savo nuomonę
— dėl įvertinimo, pritarimo ar 
pageidavimų. Tai tokia dovana

i Amerikos lietuvių laikraščiams. 
Dabar tas pats K. š. Spaudos 

bendradar- *r Švietimo Skyrius yra pasi- 
: ruošęs apdovanoti VISAS Ame- ' 
rikos lietuvių organizacijas, klu
bus, dr-jas, mokyklas, puikiai r 
paveiksluotais, sieniniais, karių ♦ 
kalendoriais, sekantiems me- ♦ 
tams. Be to VISOMS organiza- • 
cijoms. dr-joms ir tt.. bus siun- ♦ 
tinėjamas dovanai kariuomenės • 
savaitraštis “KARYS”. “KA- • 
RYS” — yra iliustruotas nepa- • 
prastai puikiais paveikslais — } 
Lietuvos vaizdų bei karių šven- J 
čių. iškilmių ir tt. Paėmus “KA- } 
RJ” į rankas yra kas pasižiūrė- *- 
ti. ir kas pasiskaityti. Apart ži
nių iš karių gyvenimo, čia yra 
puikių apsakymėlių, monologų,' 
feljetonų, galvosūkių: nemažas 
ir juokų skyrius. Nenoriu per-Į 
daug apie tai rašyti, nes patys j 
“KARĮ” gavę įsitikinsite.

Man liko pavesta pristatyti 
Visų org-jų. dr-jų, ir tt. vardus 
ir antrašus. Kiek žinau ir kiek 
čia galėsiu surasti — įteiksiu. 
Bet. kad nebūtų skriaudos ir ne
susipratimo, PRAŠAU VISŲ 
dr-jų. klubų ir panašiai, prisiųs
ti savo vardus ir antrašus.

Siųsti mano vardu, Vytauto D. 
Universitetas, Kaunas. Arba: 
Pulk J. Šarauskas. Karo Spau
dos ir Švietimo Skyrius, Miškų 
g. 18. Kaunas.

Užjūrio broliai - sesės! Jums 
yra skiriamos dovanos. Kaip 
Jūs jas priimsite priklausys nuo 
Jūsų pačių.

Nors gal tai atrodo netikėtina
— bet juk daug kas netikėjo, 
net juokėsi, kaip buvo išgirsta 
apie skiriamas stipendijas Ame
rikos lietuviams. Ir kaip žinote
— netikėtumas įvyko.

Eleonora Bartkevičiūtė.
Kaunas, lapkr. 10, 1938.

GRABORIAI

S. Baraseričius ir Sūnus
SENIAUSIAS ŽIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

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

Josephf.Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broad way
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Pulkininkas J. Šarauskas. ka
riuomenės štabo - spaudos ir 
švietimo skyriaus viršininkas, 
jau nuo senai domėjosi kas už
jūrio lietuvių yra žinoma apie 
Lietuvos kariuomenę, jos pir
muosius žingsnius ir dabarti
nius momentus.

Apgailestavo, kad permažai 
Amerikos lietuvių spaudoje tuo 
klausimu teikiama žinių. Prašė 
mus amerikiečius l_______

i biauti, bet dė laiko stokos tas li- 
įko neįmanoma.

Užėjus į kariuomenės štabą, iš 
pulk. J. Šarausko išgirdau džiu
ginančią naujieną, būtent: Karo 
spaudos ir švietimo skyrius yra 
nutaręs paremti Amerikos lietu
vių laikraščius, siuntinėjant 
jiems straipsnius iš kariuomenės 

(gyvenimo, iškilmių, karo laikų 
• atsiminimų bei faktų, eilėraščių,

I 
I t
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Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAfi) 

LIETUVIS GRABORIUS ir
BALSAMUOTOJAS

1156 Wdshington St.,
NORVVOOD, MASS.
Tel. Norwood 1503
Brocktono Office:

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

I ^MhiirkiT
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

ĮVARUS SKELBIMAI
------———į

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

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

Visi skelbkitės "Darbininke”.

J Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

RŪPESTINGUMAS
Alaus Daryme

PeterP.Pievack 
(Plevokas) 

Stogų dengėjas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ. 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Duoda

picnncK
ALE

Pastovų Skoni 
Ir Nuolatinį Stiprumą

IŠ KRANO - PARODYK J KRANĄ

BUTELIUOSE - 12 OUNCE IR PILNOMIS KVORTOMIS
BREWED BY HAFFENREFFER & CO., INC., Boston, Mossachusetts 8REWERS SINCE 1870

i

Misijonieriaus Pranešimas
Misijonierius J. Kidykas, 

S. J. praneša Gerb. Klebo
nams, kad visą ateinančią 
gavėnią yra jau užimtas 
darbu įvairiose parapijose. 
Norintiems galėtų patar
nauti tik tuojau po Nauių- 
iu Metų, ar po Velykų 
švenčių.

J. Kidykas. S. J.
St. Ignatius High Sehool, 
1076 W. Roosevelt Road, 

Chicago, IHinois.
Tuo pačiu adresu prašo- 
. Kreiptis visi, kurie nori 

atsinaujinti “žvaigždės”! 
ar “Misijų” prenumeratą( 
ateinantiems metams.

Pediell Shoe Stare
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadvvay, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iMir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline Štatam 

119 Boston St, 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.

I
 IŠPILDAU INCOME 

TAX RETURNS

Jei turi galvosūkį su Income ! Į 
Tax Returns pavesk šį dalyką' Į

A. J. YOUNG ;!
(JANKAUSKAS) j>

TAX ACC0UNTANT
Jis viską kuogeriausiai padarys )'

101 Baxter $♦., So. Boston. Maso. | [
Tel. Šou 4673 |

7 WVWW%
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Antradienis, Sausio 3 d., 1939

Seimo pirm. inž. K. Šakenis kalba Pušaloto stotyje.

Pirmasis traukinys naujoje Joniškėlio stotyje.

ff

Lapkričio mėnesį Lietuvoj už- 
; daryta Vilniui Vaduoti Sąjunga. 
.Nuo Naujų Metų uždaromas ir 
sąjungos laikraštis “Mūsų Vil- 

AkademiniS nius” Sąjungos uždarymą Vi-

Lapkričio paskutinėmis dieno
mis įvyko antrasis Lietuvos in
žinierių kongresas. Ryšium su 
kongresu buvo surengta techni
kos paroda, kurią aplankęs ga
lėjai pamatyti milžinišką mūsų 
technikos pažangą padarytą 
14 m. Dabar tiesiog juoku virs
ta pirmojo kongreso 1924 m. 
aktualija radio aparatas, kuris 
užėmė net kelis kambarius, bet 
jo garso taip ir neteko kongreso 
dalyviams išgirsti. Dabar jau 
didžiuojamės savo išradimais. 
Pav. inž. Jul. Graurogkas su- 
konstruavo mašiną, mažinti lai
vų siūbavimui, šita mašina pa- Panevėžio stotyje geležinkeli atidaro, perkirpdamas juostą, 
rodoje buvo demonstruojama ir pirm. inž. K. Šakenis, 
ja visi labai domėjosi. Taigi . 
daug technikoje pažengėm. bet 
su kaimynais nesusilyginom, 
reikia daug dar darbo, daug lai
ko ir jėgų, bet nenusiminkim. 
Lietuva prie gerų norų gali iš
kilti technikos pažanga, o tam 
reikia tik gerų norų, o medžia
gos - žaliavos daug dar neišnau
dota, daug dar importuojama 
per neapdairumą, o tuo tarpu 
tą žaliavą galėtumėm eksportuo
ti ir patys užtekti, ir ji net ge-

- - - - - W ..

Inžinierių KongresasAtidarytas Panevėžio—Jo
niškėlio Geležinkelis

Gruodžio mėn. 3 dieną atida
rytas naujai pastatytas siaura
sis geležinkelis (apie 40 kilo
metrų) tarp Panevėžio ir Joniš
kėlio. Geležinkelis eina nuo Pa
nevėžio per Bliūdžius, Skaisgirį, 
Medikonis, Pušalotą. Vaitkūnus 
iki Joniškėlio. Čia naujasis gele
žinkelis įsijungia į Šiaulių — 
Biržų geležinkelį. Geležinkelis 
buvo statomas ūkio būdu, be 
rangovų. Statybos planą sudarė 
ir priežiūrą vykdė lietuviai inži
nieriai bei technikai. Protarpiais 
prie geležinkelio statybos dirbo 
iki 1000 darbininkų.

Geležinkelio tiltų ir stočių pa
statymas apsėjo 3.155.000 litų.

Tuo pačiu laiku atidarytas ir 
naujas plentas tarp Panevėžio ir 
Pumpėnų.

Lietuvos Universiteto Cho
ras Vykstąs į Ameriką

Universiteto choras, mu
ziko - kompozitoriaus Kon
rado Kavecko vedamas, y- 
ra bene geriausias ir stip-, , ,
riausias choras Lietuvoje. “ k,t,) 
Chore yra apie 200 darni- Jjos u,™,, tik r,.ikia 
ninku - dainininkių. Tarviska iinaudoti. 
aukštąjį mokslą einąs jau
nimas, parinktas iš apie 
4000 studentų. Choras yra 
jau pasižymėjęs ne tiktai 
Lietuvoje, bet ir užsienio 
gastrolėse.
choras dabar uoliai ruošia- daus reikalų ministras motyvą 
si kelionei į Jungtines A- - -
merikos Valstybes. Choras 
vyks sumažintas iki 60 dai
nininkų, atrinktų iš viso 
choro. Choras aplankys di
desnes lietuvių kolonijas, 
kur duos Lietuvos kompo-į 
zitorių dainų koncertus.

Choras vyks į Ameriką a-į 
teinančių metų pavasari.

vo tuo, kad sunormavus diplo
matinius santykius su Lenkija, 
visi Lenkiją ir Lietuvą liečią rei
kalai tvarkomi tarp tų valstybių 
diplomatiniu būdu, todėl bijoti, 
kad V. V. Sąjungos veikimas ne- 

! įneštų kokių nesklandumų. Są
junga Lietuvoj turėjo per 600 
skyrių ir 25,000 narių. Šitas nu
tarimas teliečia tik laisvosios 

: Lietuvos skyrius, o užsieniai ga
gėsią veikti.
i
Į
I

Pro garbės vartus pirmas traukinys naujuoju geležinkeliu išvyksta

■ r

I-s traukinys, gausiai laukiamas pušalotiškių, atvyksta į Pusalctą.

- k . 1 BE®
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Atsirado Daug Šernų
—

Žaiginys, Raseinių apskr. 
Žaiginio miškuose atsirado 
daug šernų, kurie apylin
kės gyventojams daro nuo
stolius. Rituliškių km. gy
ventojo Paulausko Jono ir 
Saugų k. gyventojo Stan- Stovai gerai uždarbiauja, 
kaus Juozo pasėtus rugius 1 
šernai labai išknaisiojo,1 mas atstovauJa žydai, 
padarydami didžiules duo- Vokiečiai, vispusiškai kovoda- 
f t? -v ..... mi su žydais. nenori, kad ir jųbes. Pavasari šernai įskni- .. . . . <_ , f . . firmos užsieniuose butų zvdų at-
so Saugų km. gyventojo stovaujamos. vokiečiai norėję i- 
Rimkaus Petro kapčiuose k, klų Nauju Metų pakeisti Lie- 
supiltas bulves. Per valdiš- tuvoje visus firmų atstovus žy- 
ką mišką einantį vieškelį dus. Deja, susidurta su nelaukta 
Maižiškiai — Saugai, šer- kliūtimi. Nesiranda pakanka- 
nai iškniso ir nuardė to mai lietuvių, kurie norėtų ir ga- 
vieškelio kraštus. Ir taip lėtų vokiečių firmų atstovybes 
šernai šeimininkauja Žai- perimti. Vieni neturi šiam darbe 
ginio miškuose iŠ medžio- reikiamo patyrimo, kiti negauna 
tojų juokus krėsdami. tvirt^ garantijų ir savų pinigų 

neturi. Bendrai, mažai lietuvių 
kreipiasi į Vokietijos pasiunti
nybę Lietuvai firmų atstovybių 
perėmimo reikalais.

Taigi vokiečių pasiuntinybė 
mananti, kad dar ilgesnį laiką 
teks vokiškų firmų atstovybes 
Lietuvoje palikti žydų rankose/ 
Šitas pavyzdys ryškiai parodo, 
kiek lietuviai dar yra silpni ir 

i nedrąsūs konkurencijoje su žy
dais prekybos srityje. Paprastai, 

yra tikrai labai įdomus misijų firmų atstovybių suradimas ir 
laikraštis. “Misijos” daug rašo paėmimas yra sunkus ir bran- 
apie įdomiausius misijų kraštus, gus dalykas, o čia stačiai siūlo- 
misijonierių nuotykius, spaus- mos atstovybės nėra kam paim- 
dina gražių apysakų, romanų, ti. Todėl nėra ko stebėtis, kad 
Todėl “Misijos” 
taip mėgiamos.

“Žvaigždė” ir “Misijos” kai
nuoja Amerikoje tik po 1 dol. 
Abu laikraščius galima užsisa
kyti per misijonierių T. J. Kidy
ką, S. J. šiuo adresu: St. Igna- 
tius High School. 1076 W. Roo
sevelt Rd. Chfaago. III. arba:— 
“žvaigždės** (arba ‘Misijų’) 
Administracija. Kaunas, Jėzuitų 
Namai, Lithuania.

NėraKam Perimti Vokiečių 
Firmų Atstovybės Lietuvoje
Lietuvoje yra apie 700 užsie

nio firmų atstovų, kurie parda
vinėja tų firmų prekes. Visi at- 

 .Be
rods. beveik visas užsienių fir- 

1 . - - j •

"Žvaigžde
yra modemiškas religinio atgi
mimo laikraštis? Tai žymiau
sias lietuvių kalba Jėzaus šir
dies Pamaldumo skleidėjas. Ne- 
apsivilsi “Žvaigždę” užsisakęs.

Be to,
Šiandien jau kiekvienas čino, 

kad
Misijos"111

Aukštieji svečiai apžiūri Panevėžio viaduką.

L
Plentą Panevėžys - Biržų apskr. siena, perkirpdamas juostelę, atida
ro ministras pik. S. Leonas.

i-----------------------------
r leidžia specialią pašto žen- 

klų ir pašto blokų laidą.
Ženklų spausdinimas ga

li užtrukti net iki 1939 m.
sausio vidurio, todėl šiuos 
jubiliejinius pašto ženklus 
matysime neankščiau kaip; 

jaunų ir senų lietuviams sunkiai vyksta įsiga- vasari° mėnesio pradžioj.
lėti prekyboje ir tenka šioj sri- ženklų spausdinama: po

Seimo pirm. inž. K. Šakenis pasirašo naujojo plento atidarymo aktą, 
jo greta vidaus reikalų ministras pik. S. Leonas. VDV.

socialinės globos naudai). Iriuomenei paminėti pašto 
Ženklams imami du pie-l ženklų leidimo proga. Kol 

šiniai: vienas su Valstybės] tie ženklai bus išleisti, vie- 
Prezidento A. Smetonos toj 1 Lt pašto ženklo var

tojama du ženklai po 50 ct.

LDS. Narių Ir "Darbininko"
Prezidento A. Smetonos 
atvaizdu ir V. D. Muzie- 

ijum, o kitas — simbolinis 
i vaizdas Lietuvos Nepri- 
; klausomybės akto paskel
bimo.

Paskutiniu metu išsibai-
tvj naudotis brangiai apmoka- j5 — 5 mil.; po 30 ct — gus pašto ženklams po ii 
mais žydų patarnavimais. , 5 mį| pO 35 cį — j mįj - įr buvo numatyta juos

■ •• . f* v - . ■ . ’ po 60 ct — 2 mil. spausdinti kartu su jubilie-
Jubiliejiniai Pašto Ženklai I 

Jau Spausdinami
jiniais ženklais, tačiau ne
seniai atitinkamoms įstai-

I Pašto ženklų blokų spau
sdinama 50 tūkstančių.
Bloke bus du ženklai — 35( goms iškėlus klausimą apie 

kariuomenei paminėti žen
klų leidimą, po 1 Lt pašto 
žeųklai išleisti manoma ka-

Lietuvos Ne- ct ir 60 ct: bloko kaina — 2Kaunas
priklausomybės 20 metų Lt (95 ct nominalinė pašto 
sukakčiai Pašto Valdyba ženklų kaina ir 1 Lt 05 ct—

Administracija skelbia Gruo- 
mėnesius — “Darbininko” 

“Darbi
ninko” kaina sumažinta iki $3.00 metams. Už pusę me
tų $1.50. Syki i savaitę metams $1.50. Į Lietuvą metams 
— $4.00, pusei metų — $2.00.

Taigi prašome gerb. “Darbininko” skaitytojų pasi
naudoti vajaus proga — atnaujinti “Darbininko” pre
numeratą iki Vasario 28 d.

| Taipgi primename ir LDS kuopoms, kad didžiumoje 
kūrėjo Dr. Vinco Kudirkos 80^ į-DS narių duokles baigiasi Gruodžio menesi. Taigi pra- 
metų gimimo sukaktuvių minė-!pytume visų gerb. LDS narių laiku apsimokėti už or« 
juna. įganą “Darbininką”.

Šiuomi “Darbininko” 
džio, Sausio ir Vasario 

ke Drangehene - Darlys nuvyko Vajaus mėnesius. Per tuos trejetą mėnesiu 
trumpam laikui i Varšuvą. Jr eiim — ---------- -
'dainuos koncertuose, per Varšu- 
Į vos radiją ir lenkų operoje “Tos-| 
ca”. Lenkų spauda Drangelienę, 
labai šiltai sutiko.
— Vytauto Didž. universitetas

Kaune suruošė rašytojo, visuo-; 
menės veikėjo ir tautos himno!

— Amerikietė operos daininin-

I


