
DABARTIES ; 
BILDESIUOS!

Ketvirtadienį, vasario 16 
d. sueina lygiai 21 metai, 
kaip mūsų tautos vadai 
paskelbė pasauliui Lietu
vos Nepriklauso m y b ę. 
Sveikiname visus mūsų 
tautos vadus, pasirašiusius 
Nepriklausomybės dekla
raciją. kariuomenę ir visą 
patriotingąją visuomenę.

Vasario 12 d. suėjo lygiai 
130 metų nuo prez. Abra
hamo Lincolno gimimo. 
1865 m. piktadarys nušo
vė prez. Lincolną. Prez. 
Lincolno didžiausias ir 
reikšmingiausias darbas 
buvo padarytas, tai išlais
vinimas vergų. Jis buvo di
delis laisvės šalininkas.

Pradės Veikti Trumpy Ban
gų Lietuvos Radio 

Siųstuvas
Kaunas, vasario 13 d. — 

Nuo sekmadienio (vasario 
12 d.) pradėjo reguliariai 
veikti 32,2 metru banga 
siųstuvas, kuris šventadie
niais 12 valandą perdavi
nės specialią programą už
jūrio lietuviams.

Airija Pripažino Gen. Franco 
Valdžią

Dubi i n, Airi ja, vasario 13 
— Airijos valstybės vy
riausybė pripažino Ispani
jos gen. Franco valdžią ir 
siunčia savo atstovą į Bur
bos.

v •

Šveicarija Paskyrė 
Pasiuntinį Lietuvai

Kaunas, vasario 10 d. į- 
teikė kredencialus (skiria
muosius raštus) Valstybės 
Prezidentui pirmasis Švei
carijos pasiuntinys Lietu
vai p. Egger. Iki šiol Švei
carija savo pasiuntinio 
Lietuvoje neturėjo.

Du Kardinolai Jau Išvyko! 
Vatikaną
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teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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New York, vasario 13 — 
Pereitą šeštadienį, vasario 
11 d. laivu “Rex” J. E. Kar
dinolai Mundelein ir Dou- 
grherty išvyko į Vatikaną 
dalyvauti naujo Popiežiaus 
rinkimuose, kurie grei
čiausia prasidės tik kovo 1 
d. Spėjama, kad ir J. E. 
Kardinolas O’Connell sus
pės į rinkimus.

Naujo Popiežiaus 
Rinkimai

Yra numatyta, kad nau
jo Popiežiaus rinkimai 
prasidės kovo 1 d. Kas bus 
išrinktas niekas negali pa
sakyti. Nė Kardinolai, ku
rie Popiežių rinks negali 
žinoti. Kardinolai, nuvažia
vę dalyvauti rinkimuose, 
užsidarys atskiruose kam
bariuose ir jie iš ten neiš
eis pakol nebus išrinktas 
nau jas Popiežius.
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Jau besirengiąs atšvęsti 17-tą savo koronacijos 
sukakti, Šv. Tėvas Pijus XI staiga sunkiai susirgo. Ka
dangi jau nebe pirmą kartą jis buvo nugalėjęs sunkią 
ligą, tai pasaulis neperdaug nė dėmesio atkreipė i gy
dytojų pranešimą, kad Popiežiui gresia rimtas pavo
jus. Deja, pranešimas šiuo kartu nebuvo be pamato. 
Vas. 10 d. atėjo šiurpulinga žinia, kad Šv. Tėvas pasi
mirė. Priimdamas paskutinius Sakramentus, jis vos 
pajudino nusilpusią ranką, tarsi norėdamas duoti žmo
nijai paskutinį palaiminimą. Paskui, ištaręs keletą žo
džių, iš kurių aplinkui stovintieji suprato tik vieną: 
“taika”, ramiai atidavė Dievui savo sielą. Taip mirė 
vienas iš veikliausiųjų ir garbingiausųjų Popežių, Šv. 
Tėvas Pijus XI, susilaukęs 81 metą amžiaus ir 17 metų 
popiežystės.

Keliems paskutiniams Popiežiams Pijams teko val
dyti Bažnyčią labai audringais laikais. Pijaus V ponti
fikato metu turkai gręsę užkariausią Europą ir tik su
jungtomis krikščionijos jėgoms pavyko juos 1571 m. 
ties Lepanto nugalėti. Pijus VI pergyveno baisingą 
Prancūzų revoliuciją. Pijus VII turėjo skaudžių susirė
mimų su nežmoniškai nupuikusiu Napoleonu I, kurs 
užėmė Romą ir patį Popiežių per du metu laikė nelais
vėje. Pijus IX buvo ištremtas iš Romos, Popiežių vals
tybė tapo panaikinta ir jis pats tarsi belaisvis apsigy
veno Vatikane. Pijus X susilaukė baisaus pasaulinio1 
karo ir mirė iš širdgėlos dėl tos nelaimės. Pagaliau, Pi
jui XI teko pergyventi baisius persekiojimus katalikų 
Rusijoj, Meksikoj, Ispanijoj ir Vokietijoj; teko susi
durti su negirdėtu iki šioliai Įsigalėjimu žiaurios bedie-i 
viškos propagandos ir atviru paneigimu Dievo ir krikš
čioniškos civilizacijos. Tokiems laikams reikėjo tinka-į 
mo katalikybės vado. Dievo Apvaizda jį suteikė Pijaus 
XI asmenyje.

Pijaus XI vardas buvo Achilles Ratti. Jis gimė Ita
lijoj, netoli Milano geg. 31, 1857 m. Įšventintas kunigu 
1882 m., jis baigė aukštesnius mokslus ir buvo priskir
tas prie Ambrozijaus knygyno Milane, kur ėjo knygi
ninko pareigas iki 1911 m., paskui paskirtas Vatikano 
knygyno prefektu ir 1914 m. buvo pakeltas-į monsigno- 
rus bei prelatus. Įžymūs monsignoro Ratti gabumai, 
jo kilni, patraukianti asmenybė ir ugningas uolumas 
dirbti Dievo garbei, negalėjo būti nepastebėtas, ir šv. 
Tėvas Benediktas XI 1918 m. nusiuntė jį nuncijum bei 
pasiuntiniu į Lenkiją. Buvo tai patys audringiausi lai
kai Europos rytuose. Ant rusų imperijos griuvėsių įsi
galėjo bolševikai, kurie jau buvo bepradedą raudonąjį 
terorą. Šv. Sostas buvo labai susirūpinęs likimu Rusi
jos katalikų, kurių galėjo būti kokia 15 milijonų, iš
sklaidytų po visą milžinišką imperiją ir dabar atsidū
rusių žiauriose bolševikų rankose. Mons. Ratti daug, 
daug norėjo jiems pagelbėti, bet bolševikai buvo nesu
kalbami: apie įsileidimą katalikiškų misijonierių dar 
nebuvo galima svajoti.

Gyvendamas gretimoj Lenkijoj, mons. Ratti ge
rai susipažino su sovietų gyvenimu ir gyvai susidomė
jo pravoslavų rusų likimu. Kilnia, karšta širdimi jis 
stipriai pamylo nelaimingą rusų tautą ir paskui, jau 
Popiežium palikęs, rodė jai gilią užuojautą, gausiai ją 
šelpdamas bado metu. Čia pat jis įsigijo numylėtą sa
vo idėją — apaštalauti rusų tautai ir ją atvesti į vieny
bę su Kat. Bažnyčia. Mons. Ratti taip pat yra pabuvo
jęs Lietuvoj ir susipažinęs su kilniu vienuoliu — Mari
jonu Jurgiu Matulevičium, kurį paskui paskyrė Vil
niaus Vyskupu ir pagaliau Arkivyskupu. Eidamas Ar
kivyskupo Matulevičiaus nurodymais, Popiežius Pijus 
XI suskirstė Lietuvą Į penkias Vyskupijas, su Arkivys
kupu Kaune.

Mons. Ratti uolumas ir diplomatiniai gabumai at
kreipė Į save ypatingą Šv. Tėvo Benedikto XV dėmėsi. 
Jau 1919 m. jis buvo konsekruotas Vyskupu, o 1921 m. 
pakeltas į Kardinolus ir paskirtas Milano Arkivysku
pu. Sekamais metais, vasario 6, buvo išrinktas Popie
žium ir iškilmingai vainikuotas Šv. Petro Bazilikoj, 
vas. 12,1922 m.

Tapęs šv. Petro įpėdiniu, Pijus XI išvystė tokią 
plačią ir garbingą veiklą, kad atrodė, jog atėjo iki šiol 
negirdėti katalikiško atsigimimo laikai. Tiesa, ir Baž
nyčios priešai nesnaudė. Jau jiems tik atremti reikėjo 
nepaprasto katalikiškų jėgų įsitempimo. Rusija jau 
seniai buvo doriškai susmukusi. Bolševikų teroras, kad 
ir žvėriškai žiaurus, buvo nebenaujas. Bet štai ištiko 
religinis gaisras Meksikoj. Tas pats kaip sovietijoj at
kaklus atviras bedieviškumas, deginimas ir išniekini
mas bažnyčių, žudymas dvasiškijos. Ir vėl iki smulk
menų tapatingas baisus socialinis ir tikybinis pervers
mas Ispanijoj. Ta pati bedieviška propaganda, neapy
kanta religijos ir dvasiškijos, deginimas bažnyčių, žu
dymas kunigų ir vienuolių. Ir vis tas pats žiaurumų 
metodas, iki raidei nurašytas nuo sovietiško modelio. 
Reiškia, čia veikia vienas ir tas pats baisus religijos 
priešas — komunizmas. Prieš jį sudrebėjo valdovai ir 
valstybės, nes čia dvasinis priešas, kurio ginklu nega
lima pasiekti. Prieš jį reikia kautis dvasiniais ginklais. 

(Tęsinys 4-tam puslapy  j)

Mirė Didžioji Asmenybe
Popiežius Pijus XI

J

Jo Paskutinis Žodis: "Taikan
Vatikanas, vasario 13 — nacių ir Mussolini kovą 

Ketvirtadienio naktį (11 prieš žydus, 
vai. 31 min. Bostono laiku) Prie mirštančio 
mirė Šventasis Tėvas Pi
jus XI, 81 metų amžiaus 
(g-egužės 31 d. būtų buvęs 
82 m. amžiaus) nuo “cor- 
diac asthma” ligos. Šv. Tė
vas buvo pilnoje sąmonėje 
iki pat mirties. Kada Pijui 
XI teikė paskutiniuosius veik visos valstybės nulei- 
Sakramentus, tai dar kai- do vėliavas pusiau stiebo, 
bėjo, bet taip negarsiai, Veik viso pasaulio valsty- 
kad tik paskutinįjį žodį bių valdovai, neišskiriant 
“ ‘ . nė Hitlerio, viešai nareiškė

Popiežius Pijus XI sirgo Kataliku Bažnyčiai užuo
jautą ir apgailestavima.

Jo Šventenybės Pijaus 
XI kūnas nuneštas į Siks
to koplyčią, šeštadienį, va
sario 11 d. kūnas perneštas 
į Šv. Petro katedra. Šimtai 
tūkstančių žmonių atėjo 
paskutinį kartą atsisvei
kinti su Katalikų Bažny
čios Galva.

mu. | Sekmadienį, vasario 12
Popiežius Pijus XI pa- d. visose Katalikų bažny- 

kartotinai pasmerkė ateis- čiose prasidėjo pamaldos 
tinį komunizmą Sovietų už a. a. Piju XI. Pamaldos 
Rusijoje, Meksikoje ir Is- tęsis per devynias dienas, 
panijoje, ir Vokietijos na- i Iškilmingos laidotuvės į- 
cizmą prieš krikščionybę, vvksta, vasario 14 d. Šv. 
Jis pasmerkė Vokietijos Petro Katedroje.

galėjo išgirsti.j p - -■ - -- -
jau nuo 1936 m. Bet li^ai 
nepasidavė. Jis ir sirgda
mas dirbo sunkiai, kovojo 
su pasaulio blogybėmis. 
Visos Piiaus XI išleistos 
enciklikos yra reikšmingos 
ir turiningos, bet plačiau
siai skaitomos tai prieš a- 
teistinį komunizmą, fašiz
mą ir darbininkų klausi-

Pijus XI Buvo Šią Laiką
Popiežius

karta
c

Laisvės paminklas Kaune. Toliau matyti Vytauto 
Didžiojo Muziejaus bokštas, kuriame yra amerikiečių 

į lietuvių padovanotas Laisvės Varpas ir įrengta kovos 
į varpų muzika. VDV.

NEPRIKLAUSOMYBĖ

i

Iš karo ir skurdo klaikių griuvėsių 
Valstybė nauja susikūrė:
Ji karštu geriausios kloties ilgesiu
Į tolimą ateitį žiūri.
Tai mūsų Tėvynė, brangi Lietuva. 
Kentėjus, veik mirus, dabar vėl laisva.

Ar rasit kur tautą, po tiek sielvartų 
Pakilusią staiga iš karsto ?
Ir gyvą, nors priešai visi ją kartu
Į širdį vilyčiomis varsto?
Per šimtmečius jos numarint negalėj’.
Kad ir surakinta ant žemės gulėj’.

Iš Vytauto Didžiojo sėmė jėgų, 
Kurs dvasioj ir šiandie ją valdo;
Dar daužo ją lenkas klastos botagu, 
Bet branduolio jos nesuskaldo.
Jai Kaunas paliko — tautos vidurys, 
Dar Vytauto žodį minty beturįs.

Mes trokštam, kad būtų laisva mūs tauta, 
Kad laimės jai dienos ateitų, 
Ir didvyrių gausiai krauju nuplauta, 
Negryžtų prie vergiško saito.
Lai meilė kilnioji jos šildo takus, 
Ir traukia vienybėn visus jos vaikus.

Bet pavergtas Vilnius, ištiesęs rankas. 
Vergijos betraukydams pančius.
Nemato darbų, tiktai girdi šnekas — 
Didėja jo ilgesio kančios...
Kur didvyriai mūsų, kur jų karvedys? 
Ar Vytautą naują tauta pagimdys?...

Prie mirštančio Popie
žiaus Piiaus XI buvo gydy
tojas Milani, J. E. Kardi
nolai Pacelli, Camillo Cac- 
cia - Dominioni, Vatikano 
viršininkai, Pijaus XI se
suo, brolėnas ir kiti.

Mirus Popiežiui Pijui XI

Šv. Tėvas Pijus XI nau
dojosi šių laikų įvairiomis 
moderniomis priemonėmis 
savo ganyto javimo darbe.

Pirmas ir svarbiausias 
Jo Šventenybės žygis buvo 
atgauti Vatikanui nepri
klausomybę.

1929 m. pasirašė sutartį 
su Italijos diktatorium 
Mussolini, kuria grąžino 
Vatikanui nepriklausomy
be, užtikrino religijos lais
vę, tikybos mokymą viešo-! 
se mokyklose. Kad pasiek-1 
ti pasauli, pakinkė į darbą' 
radio, įsitaisydamas radio 
perduotuvo (transliavimo) į 
stoti, isitaisė automobiliu.' 
nravedė geležinkelio šaką, 
kuri buvo suiungta su Ita
lijos geležinkeliu. Jis su
laužė tradiciir buvo pir
mutinis PoDiežius. kiris 
reikalui esant išvažiuoda
vo iš Vatikano. Keletą va
sarų praleido Castel$ran- 
dolfo vasarnamyj. arti Ro
mos.

Seroa Prezidentas 
Rooseveltas

Pirmosios Laidotuvių 
Pamaldos

Vatikano Miestas, vasa
rio 13 — Pirmosios laido
tuvių pamaldos prasidėjo 
vakar pontifikalėmis Šv. 
Mišiomis Altoriaus Kated
roje, kurias atnašavo su a- 
sista vyskupas Francesco 
Beretti. Tūkstančiai žmo
nių dalyvavo. Laidotuvės 
įvyks antradienį, vasario 
14 d. Bus palaidotas Šv. 
Petro Katedros rūsyje šalę 
kitų Popiežių.

1

j. k.

J. E. Kadinolas 0'Connell 
Vyksta Į Vatikaną

New York, vasario 13 — 
J. E. Kardinolas OConnell, 
Bostono diecezijos arki
vyskupas, kuris šiais lai
kais buvo atostogose, at- 
vvko iš Nassau čia ir tre
čiadienį. vasario 15 d. iš- 
vvksta laivu Saturnia į Va
tikaną dalyvauti naujo Po
piežiaus rinkimuose.

Raudonąją Riaušės 
Paryžiuje

Paryžius, Prancūzija. — 
Vasario 13 — Vakar radi
kalai - komunistai ir socia
listai suruošė demonstra- 

! ei ją prieš Daladier valdžią. 
Radikalai reikalauja, kad 
valdžia padėtų Ispanijos 
radikalams kariauti prieš

VVashington, D. C., vas?- 
rio 13 — Pereita savaitę 
susirgo slogomis prez. 
Rooseveltas. Šiandien iau 
vra sveikesnis, bet dar tu
ri kiek karščio. Gvdvtoias 
natarė nesikelti iš lovos.
Prez. Rooseveltas įgaliojo gen. Franco. Demonstran- 
laivvno komandieriu Da- i tai nešė viešai Ispanijos 
niel J. Callaehan atstovo u-j radikalų vėliavas. Policija 
ti ii Abraham Lincoln gim-i norėjo vėliavas atimti. Ra- 
tadienio iškilmėse.

Tarnai serea viduriu p’n-
• nu ir Massachusetts v»’s- 

tvbės gub. Saltonstall. Gv- 
jdvtojas patarė jam nesi
kelti iki trečiadienio.

dikalai puolė policiją. Įvy
ko susikirtimas ir kraujo 
nraliejimas. Apie dvvlika 
žmonių sužeista riaušėse, 
ir daugiau kaip 50 demon- 

Istrantų areštavo.



Antradienis. Vasario 11. 1939

ĮVAIRIOS žinios
Ispanijos Radikalai Tikisi 

Išsigelbėti Tik Kilus Pasau
liniam Karui

' Hitleris Grąžinsiąs Žydams 
Laisvę

Paryžius, Prancūzija, va
sario 13 — Ispani jos radi
kalai laukia, kaip saulės 
užtekant, kad kiltų pasau
linis karas. Jie tikisi, kad 
per šias dvi savaites kils 
nesusipratimai tarp Pran
cūzijos ir Italijos, ir kad tų 
nesusipratimų negalės pra
šalinti be karo. Kilus ka
rui. radikalai mano, kad 
gen. Franco turės stoti Ita
lijai i pagalbą. Tada jie iš 
naujo pultu gen. Franco 
kariuomenę.

Bet kaip jau buvo rašyta, 
kad nė Prancūzija, nė An
glija ši kartą dar nenori 
pradėti karo. Galimas 
daiktaas. kad Anglija ir 
Prancūzija pripažins gen. 
Franco valdžią.

Londonas. Anglija, vasa
rio 13 — George Rublee. 
tarptautinio pabėgėli n ko
miteto Amerikos direkto
rius. kalbėdamas to komi
teto susirinkime, pareiškė, 
kad Vokietijos diktatorius 
Hitleris pasižadėjęs su
švelninti akciją prieš žy
dus. Jis pasižadėjęs pada
ryti politinę taiką su žy
dais. jeigu tik komitetas 
priimtų jo plana išvežimui 
žydų iš Vokietijos, ir duo
tų žydams laisvę prekybo
je ir industrijoje.

Mayoras Ragina Mokesniu 
Mokėtojus Streikuoti

Radikalų Premjeras Jau 
Madride

VVoburn (Mass.) mieste
lio mayoras \Villiam E. 
Kane, kalbėdamas Real 
Estate Ovvner’s and Te- 
nants Lygos susirinkime a- 
pie mokesnius Massachu- 
setts valstybėje, rasino 
namų savininkus ir kitus 
paskelbti sėdėjimo streiką, 
kad sulaikyti valstybės vy
riausybę nuo išlaidumo.

Mayoras Kane labai blo
gai atsiliepė apie ateivius. 
Jis pareiškė, kad ateiviai 
gauną po S25.00 i savaitę 
ir nieko nedirba, o piliečiai 
gauną tik $13.00 ir su picke 
turi dirbti. Tai ne tiesa.

j

A. A. DR. JONAS BASANAVIČIUS,
Lietuvos Atgimimo Žadintojas, kurio 12 metų mirties 
sukakti minime vasario 16 dieną.
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1939 METAIS KARO NEBUS ; rodinėjo,

Madridas. Ispanija, vasa
rio 13 — Pereitos savaitės 
pabaigoje Ispanijos radi
kalų premieras Juan Ne- 
grin Prancūzijos orlaiviu 
nuvežtas į Valencią. Iš ten 
jis nuvyko į Madridą tar
tis su gen. Miaja ką daryti 
toliau: kariauti ar pasi
duoti.

Iš Madrido pranešama. M^yOT^Kane vadinami T 
kad Negnn ir Miaia nutarė 
kar iauti, jeigu gen. Franco 
nepriims jų taikos sąlygų, 
būtent, jeigu neužtikrins, 
kad svetimšaliai kareiviai 
išvyks iš Ispanijos, kad ra
dikalų vadams nebus tai
komos bausmės, kad leis 
Ispanijos gyventojams pa
sisakyti kokios valdžios 
jie nori Ispanijoje.

Gen. Franco yra pareiš
kęs. kad jis reikalauja 
sąlyginio pasidavimo iš 
dikalų pusės.

teiviai padaro daugiau 
darbo, negu piliečiai.

Valstybės vyriausybė 
apkrauna gyventojus ne
pakeliamais mokesniais ir 
juos praleidžia netiksliai.

Kily Saliu Radiofonai Per
transliuos Lietuviškos 

Muzikos Koncertą
be-
ra-

20 Radikalų Sužeista 
Paryžiuje

Paryžius. Prancūzija. — 
Vasario 13 — Vakar radi
kalų demonstrantai susi
kirto su policija. Dvide
šimts radikalų - demons
trantų sužeista ir 54 areš
tuoti. Radikalai demons
trantai. kuriems vadovavo 
buvęs premieras Blum, so
cialistas. ir senatorius Ca- 
chin. reikalavo, kad Pran
cūzija gelbėtų Ispanijos 
radikalus.

Kaunas, vasario 13 d. — 
•Lietuvos nepriklausomy
bės proga, vasario 16 d. 
nuo 9 vai. vakaro italų, es
tų ir latvių radiofonai per
transliuos Kauno radiofo
no lietuviškos muzikos 
koncertą.

i

Juozas Kasinskas
Ine. ;

! Laidotuvių Direktorius ; 
f Patarnavimas Dieną ir Naktį; 

; 602 V/ashington Blvd. : 
; BALTIMORE. Md.
£ Telephone Plaza 8595 I 
j Limosinai dėl visokių reikalų. ,

S3.00 S3.00

Atvyksta Lietuvių Dienos 
Pasaulinėje Parodoje 
Reikalais p. Baronaitė

Kaunas, vasario 13 d. — 
Iš Lietuvos atvyksta Vy
tauto Didžiojo Universite
to lektorė p. Baronaitė, ku
ri pamokins tautinių šokių 
vietinį lietuvių jaunimą, 
besiruošiantį dalyvauti 

pasirinkime vieną iš dvfel Lietuvių Dienos nrogramo- 
iu. Mes visi turim išgelbėti JP Pasaulinėje Parodoje, 
save arba pasiduoti sunai
kinimui”.

Suprantama.
....

Ispanijos Radikalai Išleido 
Proklamaciją

Madridas, Ispanija, vasa
rio 13 — Ispanijos radikalų 
premieras Negrin, nuvy
kęs į Madridą išleido atsi-. 
šaukimą į savuosius, kad 
laikytųsi vienybės ir nepa
siduotų gen. Frankui. Pro
klamacijoje sako: “Mes

I

, kodėl Anglija 
paskutiniais metais taip 
skubiai ginklavosi. Girdi, 
visa tai buvo daroma tai
kos gerovei. Toliau Čem- 
berlainas, apibūdindamas 
1938 metus, pažymėjo, kad 
šalia pralaimėjimų, šis tas 
ir laimėta. Tačiau kas lai
mėta, Čemberlenas nesu
minėjo, tik baigdamas sa
vo straipsnį pažymėjo, kad 

į šie 1939 metai nebus blogi 
i ir jokių pavojų nenumato- 

“A.”

Taip sako garsi astrologė 
ir žinomas politikas

Užpernai prieš naujus me
tus visokios astrologės da
rė savo pranašystes 1938 
metams. Kai kuriuos iš tų 
pranašysčių išsipildė. Taip 

! užpernai buvo pranašauta, 
kad 1938 metais pasikeis 
Europos žemėlapis, kad 
rugsėjis ir spalių mėnesiai 
bus kritiškiausi, bet karas 
vis dėlto nekilsiąs. Todėl 
visi susidomėję seka, kągi 
astrologės išpranašaus 
1939 metams.

I
Žymi prancūzų astrolo

gė Liusė Vidi pranašauja: 
1939 metais karo nebus.

Prancūzijos vidujiniai 
konfliktai sumažės. Karo 
pavojus laipsniškai mažės.
Prancūzija vėl įgausianti vystosi, nors aktyvis augi- džiais, leidžiame sau valgy- 
didelį svorį Europos politi-. mas užsibaigia prasidėjus ti daugiau, negu kūnas rei- 
knip Gap-užps ir hiržplin dvidešimtiems 1

bet po keturiasdešimts 
metų pradeda įvykti kūne 
atmainos, ir žmogus ma
žiau mankštinasi ir iš tos 
priežasties kūnas nereika
lauja tiek maisto, kiek rei
kalavo kol tas amžius ne
buvo pasiektas.

)u kartu bus mėginta su
taikinti Ispanijoje kariau
jančias puses, bet abu mė
ginimai bus nesėkmingi.

Apskritai, 1939 metai 
politikoje bus gana nema
lonūs, bet jokios ypatingos 
katastrofos neįvyks.

Panašiai mano ir garsus 
piršlys Čemberlenas. Jis 
gruodžio mėn. pabaigoje 
viename anglų laikraštyje 
įdėjo straipsnį, kuriame į- ma.

PERSIVALGYMAS

Panele Baronaitė atvyksta 
laivu Ile de France, kuris

koje. Gegužės ir birželio 
mėnesiais prie Prancūzi
jos susiorganizuos jos 
priešai, bet tai išeis Pran
cūzijai į garbę, nes joje įsi
galės vienybė. Vasaros me
tu kils didesni tarptauti
niai konfliktai, bet iki ru
dens jie bus sutvarkyti. 
Rudenį pasikeis Prancūzi
jos vyriausybė, kuri pra
dės griežtą kovą su komu
nizmu.

j 1939 metai bus sunkūs 
Romos — Berlyno ašiai. 
Metų pradžioje Musolinį 
patieks didelius reikalavi
mus. Vasaros metu Berly
nas privers pasaulį daug 
kalbėti apie save. Pirmoje 
metų pusėje Romos —Ber
lyną santykiai kiek pablo
gės, bet antroje pusėje ir 
vėl jie pasidarys glaudūs.

Po vasaros atostogų bus

I

Ispanijos atplauks į New Yorką.
! radikalu vadai žino, kad* už t .. .
kriminališkus darbus jie PatVirtintdS LiefUVIIj Mokslo -------------- „ .

Bičiuliu Draugi jos Statutas

i

bus be pasigailėjimo bau
džiami. Taigi jie gelbėda
mi savo kailį kursto gyven
tojus nepasiduoti. Bet Is
panijos gj’ventojai žino, 
kad gen. Franco užtikrina 
kiekvienam laisvę, kims: 
nėra padaręs kriminališko 
nusikaltimo. Vargiai jie! 
norės rizikuoti savo gyvy
bę už kriminalistus.

Vilnius, vasario 8 d. Vil
niaus vaivada patvirtino; 
Lietuvių Mokslo Bičiulių 
Draugijos statutą.

lauta teisingiau paskirsty
ti Europoje gamtos turtus.

Gal kaikurie stebėsi, ko- krakmoliniai valgiai riebi- 
dėl žmonės pasiekę vidur- na.
amžį dažniausia pradeda Į Didžiausia bėdą su dau- 
riebėti. Priežasčių nereikia guma žmonių, tai, kad gy- 
toli ieškoti. Iki keturias- i vename valgiui, o ne valgo- 
dešimts metų kūnas dar me gyventi. Kitais žo

džiais, leidžiame sau valgy- 

metams, i kalauja. Tie, kurie sveria 
daugiau negu turėtų, atsi
žvelgus į amžių ir ūgį, “ka
sa sau duobę su dantimis”. 
Iš pusės milijono žmonių, 
kurie buvo apsaugos kom
panijų priimti, buvo atraš

yta, kad už kiekvieną svarą 
į perviršiaus, buvo vienas 
nuošimtis daugiau mirčių.

Kūno organai gali pakel
ti daug kankinimo ypač 
jaunystėje, bet jei nuolat 
reikalaujama nuo jų per 
daug dirbti, jie galų gale 
turės sunegalėti. “Diabe- 
tęs” ir “Bright’s Disease” 
(inkstų ligos), paeina nuo 
netinkamo vklgio ir per
daug valgymo. Sužinok 
kiek turi sverti pagal savo 
amžiaus ir ūgio ir žiūrėk, 
kad to svarumo laikytu
mės. Ne tik, kad tavo svei
kata bus geresnė, bet jau
sies geriau, ir galėsi dau
giau mažesnėmis pastan
gomis nuveikti. FLIŠ.

w •

Gen. Franco Išvijo Prancn 
zi jos Konsulą

Dr. Natkevičius Paskirtas 
Lietuvos p ’ 

Maskvoje
SUdliiUll

Tiškevičiaus Palaikai Atga
benami Iš Prancūzijos Į 

Lenkiją

Po keturiasdešimts metų 
reikia stengtis palaikyti 
savo svarumą normaliu 

j pritaikinus prie ūgio ir am
žiaus. Jei iš palengvo val
gysi, gerai valgį sukramty- 
damas, atrasi, kad mažiau 
norėsi valgyti. Apart val
gio sumažinimo reikia dar 
mankštintis. Tokiu būdu 
galima sulaikyti naikinan
čias atmainas ir gyvenimą 

j materialiai prailginti. Dar
žovės labai svarbu valgyti 
ir yra sotinamas maistas. 
Rupus valgis taip gi tinka 
ir neriebina. Duona, svies
tas, grietinė, cukrus ir

1

Lachaise kapinėse buvo
Vasario 22 d. š. m., (Jurgio Washingtono gimta- 

dienyj), Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis į-

PASIRINK SAU GERIAUSI 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriausias 
Draugas

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBININ
KAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo vardo.

“DARBININKAS” eina du kartu į savaitę — ant 
radieniais ir penktadieniais. Jame rasi naujausias ir 
teisingiausias žinias, gražiausius pasiskaitymus ir iliu
stracijas.

“DARBININKE” rasite daug žinių 
Vilniaus krašto.

Dabar eina “Darbininko” vajus. 
“Darbininko” kaina atpiginta:

Metams............................. .............
Pusei metų .......................... .......
Sykį į savaitę metams................

UŽSIENIN:
Metams ....................................... -
Pusei metų ..................................
Syki į savaitę metams.................

“DARBININKAS”
366 V. Broadway So. Boston, Mass.

Paryžius, Prancūzija — 
■ Vasario 13 — Gen. Franco 
‘ Įsakė Prancūzijos konsu- 
' lui išsikraustyti iš Barce- 
lonos. Tur būt buvo prie
žastis. nes kitų valstybių 
konsulai pasilieka kaip 

■buvo. Kaip žinome, Pran- 
i cūzi ja talkininkavo Ispani
jos radikalams. Ji ir dabar 
tebetalkininkauja. Štai 
Prancūzijos orlaiviu nuve
žė radikalų premjerą Ne
gryną i Valenciją.

' ' -----------------------------

Potvyniai Afrikoje

iš Lietuvos ir

Vajaus

$3.00
$1.50
$1.50

$4.00
$2.00
$2.00

metu

Kaunas,"vasario 13 d. - iškasti generolo Tiškevi-,^'“et Parapijos salėje, 41 Providenee 
Lietuvos Charge d'affaireslčiaus palaikai. Jis buvo ' S*~> Worcester, Mass. 
Briuselyje Dr. Ladas Nat-Kosciuškos ’—:---------
kevičius paskirtas pasiun
tiniu į Maskvą. Ligšiolinis 
pasiuntinys Maskvoje Jur
gis Baltrušaitis atleidžia
mas į pensiją.

Riaušės Indijoje

' . ...
Seimelis prasidės iškilmingomis pamaldomis ir po 

pamaldų tęsis dienos programa. Pakviesti ir kviečiami 
referentai, kurie kalbės bei skaitys įvairiomis temomis 
neilgus, bet turiningus referatus.

Tvarka nustatyta maždaug sekanti:
9 vai. ryto, iškilmingos Šv. Mišios. Pamaldų tvar

ką ir celebrantą bei pamokslininką numatys ir kviečia 
Šv. Kazimiero par. liet, klebonas kun. Augustinas Pet
raitis.

10:30 vai. ryto atidarymas Seimelio ir pradžia dar
bo programos.

12 vai. pietūs.
1:30 vai. po pietų prasideda antroji sesija.

REFERATAI ir REFERENTAI:—

kariuomenės 
kareivis, Napoleono gene
ralinio štabo karininkas, 
kavalerijos brigados vadas 
1812 metais ir Lietuvos su- 

įkilėlių vyriausybės prezi- 
■ dentas 1830 metais. Jis mi
rė Paryžiuje 1852 metais ir 
savo testamente pareiškė 
pageidavimą būti palaido
tas savo nepriklausomoje 
tėvynėje. Palaikų iškasi
mo iškilmėse dalyvavo ve- 
lionies palikonys, taip pat 
prancūzų karinės valdžios 
ir lenkų organizacijų ats
tovai.

I

vasa-Cawnpore, Indija, 
rio 13 — Vakar čia kilo 
moslemų ir hindusų riau
šės. Dvidešimts žmonių už
mušta, 200 sužeista ir 500 
areštuota. Kada policija 
numalšino riaušininkus, 

, tai kariuomenė patruliavo 
gatvėse.

X •

Johannesburg, Pietinė A- 
frika, vasario 13 — Rytinė
je Transvalijoj ir Pietinėje 
Rhodesijoj kilo potvyniai. 
Jau 40 žmonių žuvo.

Ispanijos Pabėgėliai Grįžta 
Į Franco Teritoriją

Saint Cyprien Concen- 
tration Camp. Prancūzija, 
vasario 13 — Ispanijos pa
bėgėliai į Prancūziją svar
sto grižti ar ne į gen. Fran
co valdomą teritoriją. De-| 
šimts tūkstančių pabėrė-; 
liu kareivių jau pareiškė, 
kad jie nori grįžti į namus. 
Prancūzijos sargvba turi 
daug darbo suvaldyti išba
dėjusius Ispanijos karei
vius. Kartais turi pavarto
ti guminę lazdą, kad su- 
valdvti nerimaujančius Is
panijos pabėgėlius.

J t

Šis vaikutis, Frank Balck, 12 metų amžiaus, gyv. 
iChicagoje, 5 skyriaus mokinys, rašo ir skaito atbulai. 
Jis visuomet pradeda rašyti iš apačios dešiniojo kam
po į kairę. Jis ne tik rašo ir skaito atbulai, bet taip pat 
žiūri ir į įvairius daiktus. Toks jo paprotys nė kiek 

• jam nekenkia mokytis mokykloje.

1) “Religija ir Politika”,—Adv. B. Sykes (20—-30 min.)
2) “Lietuvės Katalikės Moters Veikla”, Mok. L. Šukiū-

tė (10—15 minučių).
3) “Ar Įmanoma Lietuvybė Be Lietuvių Kalbos” — Stu

dentas Antanas Skirius (20—30 minučių).
4) “Prof. Dovydaitis — Spauda — “Darbininko” Reika

lai”, — Kun. K. Urbonavičius (20—30 minučių).
5) “Vilnius ir WS”, — A. F. Kneižys (10—15 minučių). 
7) Diskusijos. (Diskusijos galės būti po kiekvieno re-
6) Rezoliucijos.

ferato skaitymo bei pranešimo. Seimelis galės pa
keisti sulig savo nuožiūros, kas tik bus reikalinga). 
Visos katalikiškos idėjinės ir pašalpinės bei baž

nytinės draugijos ir kuopos prašomos išrinkti kuodau- 
giausiai atstovų iš visos Naujos Anglijos kolonijų į Ka
talikų Seimelį, kuris įvyks, kaip minėta vasario 22, (Pe
lenų dienoj), Šv. Kazimiero par. (Worcester, Mass.) 
salėje. Seimelis bus vienas iš įdomiausių. Bus svarsto
mi gyviausi mūsų veiklos klausimai.

Į Seimelį kviečia rengėjai: Lietuvių R. K. Federa
cijos Naujos Anglijos Apskričio Valdyba ir klebonas 
kun. Augustinas Petraitis..

Kun. A. Petraitis, Šv. Kazimiero liet. par. klebonas 
Antanas Zaveckas, Pirmininkas

Jonas Kumpa, Vice-Pirmininkas 
Andriejus Pinelis, iždininkas 

Benediktas Jakutis, sekretorius.

e
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Published every Tuesday and Friday except Holidavs such as 
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8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOC1ATION OF LABOR
Enlered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office ai Boston. 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special >ate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

SUBSCRTPTION RATES:
Domestic yearly ........................... $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
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Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ..................   $4.0t
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams  ................. *$5.00
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Nepriklausomybė

Federa c i j o s

turi surengti, 
turi rūpintis

Mokesčiai Ir Aukos
, .. , . . i Sulyg konstitucijos, or-ro sekcijos, kurios speeia- iz jj į draugijos

B-

Dvidešimts pirmoji nepriklausomybės sukaktis 
randa mus kiek liūdnai nusiteikusius, bet ryžtinges- 
nius. Pirmiau jautėmės lyg ant liaurų berymą, kažko
kios didingos nuotaikos pagauti. Jau buvo pradėję 
mumyse pasireikšti neužsitarnauto didingumo pųžy- 
miai, su visomis pragaištingomis melomanijos (išdi
dumo) pasėkomis: tuščiaviduryste, tinginyste ir išty- 
žimu. Reikėjo smarkaus išlaukinio sukrėtimo, kad iš 
to svajingo užsisapnavimo pabustume. Tas nemalonus 
sukrėtimas mus užklupo pereitą pavasarį, vos 20-tąją 
nepriklausomybės sukaktį atšventus. Jis pasireiškė 
lenkų ultimatumo formoje. Labai nekultūringai jis 
stuktelėjo mums į nugarą, bet atidarė akis į daugelį 
nesitikėtų galimybių ir atskleidė kietą realybę, 1__
sunkiose valandose Lietuvai tenka tik savimi pasitikė
ti. Lūkuriavimas pagalbos iš sovietų Rusijos pasirodė 
tik skaudi illiuzija bei svajinga kvailystė. Mūsų nepri
klausomybė iš pašaknų sudrebėjo, bet šiaip taip atsi
laikė, pasidėkojant vien nesąlygingam nusileidimui.

Apie riterišką (iki nupuolimo) nepriklausomybės 
apgynimą neteko nė svajoti. Jau vieni lenkai kelerio
pai už mus stipresni, o čia dar Hitleris prisidėjo. Šir- 
vintams ir Giedraičiams nebuvo galimybės pasikarto
ti. Tačiau Lietuva, dviem milžinam nusileisdama, gar
bės neprarado. Priešingai, nemaža paglosto mūsų sa
vimeilę ta aplinkybė, kad mažai Lietuvai suklupdyti 
prireikė dviejų stambių valstybių susimobilizavimo. 
Jei čia kam tenka rausti, tai ne lietuviams.

Garbės nenustota, bet žalos daug susilaukta. Lie-

Lietuvių lenkų kovos ties Širvintais 1920 metais. Tada lietuviai atrėmė pas
kutinį lenkų pasikėsinimą sugriauti Lietuvos nepriklausomybę. Nuotrauka iš Je- 
nerio paveikslo Karo Muziejuje. VDV.

Vilniaus Vadavimo Reikalai !bas Odelis ir svarbus. Jam 
_______ bus reikalinga visų Fede- 

Sausio pradžioj paskelb-: a^j°s
. Ruoškimės! rT'"--

pareiškime visuomenei bu-! Pat is anksto ruoškime 
vo pranešta, kad uždarius 
Vilniuj Vaduoti Sąjungą 
Lietuvoje, 
skyriai ne tik Spalių 9 d 
minėjimą 
bet nuolat 
Vilniaus reikalais. Prie Fe
deracijos skyrių tesusida-j

l/'ir’ 1 r 11 ¥•» z"i r, i~« >"■ r. i o ' 

liai rūpintus Vilniaus va-! 
davimu: rengimu prakal
bų, rinkimu aukų ir dirbi
mu darbų, kurie bus nuro
dyti Federacijos centro. 
Tokias sekcijas tuojaus' 
reikia sudaryti. Laikraš-1 
čių redakcijos bus prašo-i 
mos įvesti skyrius, kuriuo
se bus garsinami Vilniaus 
reikalai. Tuose skyriuose 
prašome bendradarbiauti.

tam Federacijos Tarybos! , Ruoškimės! Taip

j prie Visuotino Amerikos 
i Lietuvių Katalikų Kongrc- 
so ir Vilniui Vaduoti Są
jungos Seimo — rugsėjo 
iii ir 22 dd. New Yorke.

savo metinius mokesčius į 
Federacijos centro iždą su
moka metų pradžioje. 
Kreipiame į tai dėmesį ir 
prašome šį reikalą kiek ga
lima gr eičiau atlikti.

dvasiai gyvybinių sulčių ir |priemonių pagelbėti? 
šilumos.

vęs prasikaltėlis — ryžta- 
Be tos šilumos, | O kur Arijos plotai: Kini- si veržtis kur paklius. Įsi- 

geų kurį jar vadinama visiems joj be pertraukos tur būt, beldžia pro vienus atvirus 
kad įsuprantamu vardu meilė kas met badauja milijo-' vartus į sode esančius na- 

— be meilės — žmogus i-inai? Ten milijonai gyvų mus ir sutikęs senelį — 
ma atšalti, darosi, tary- žmonių tai potvynių, tai prašo nakvynės. — Gerai! 
tum, tik labai sudėtingu nederliaus išžudomi. Be — atsako šeimininkas — 
automatu. Kinijos, Arijos pietuose mano namai yra tariamas

Mes šiandien sotūs, apsi- šimtai milijonų pusnuogių viešbutis: čia nakvoja bile 
rėdę, turim sT __
—ir dar sveiki. Ko-gi be- nių maudosi kaitrios sau- 
reiktų daugiau? — Ir tai lės spinduliuose. Ryžių 
dar nesam patenkinti!... saujelė — visas dienos 

! Dar daug ko mums reikia, maistas, ir suvytusį gyvą 
nemažai trūksta. Žinoma kūną tedengia kai kada, 
turime rūpesčių, net kar- tik siaura juosta. Ir į misi- 
tais, skaudžių — bet daž- jonierių koplytėles ir mai
nai esame ir šiek tiek pa
tenkinti, gerai nusiteikę ir nuogi. Čia saulės spindulių

šiltą pastogę ir visai nuogų Indijos žmo- koks užklydęs keleivis...
— “Bet aš — ar žinai kas 

aš esu ? — aš buvęs prasi
kaltėlis?!” — Nesvarbu, 
kas bebūtum: aš tik ma
tau, kad esi žmogus ir rei
kalingas pagelbos”... Tai 
buvo vyskupo buveinė. 
Vyskupas buvo visų myli
mas apylinkėj. Nors jis 
kasdieniniam gyvenime 

eina senoviško dvarų ekonomo (“akamano”) pareigas. Įleisti: — Dėlto esame link-)net perdaug. ^Saulės per- buvo labai paprastas, pie-
‘ ............. • - - .......................................... tavo iš paprastų indų, ir

naudojos mediniais šaukš
tais — dabar įsakė seserei 
paruošti vakarienę, atneš
ti sidabro indus ir šaukš
tus; atnešti dvi sidabre 
žvakides — ir apšviesti 
stalą. — “Dabar mes su
laukėm svečio, todėl ir pri
imame, kaip svečią” — pa
stebėjo vyskupas. Naktį

dyklas — jie ateina visai

tuva įsileido į savo namus tokį poną, kurs be atodairos , norįme linksmai laiką pra- silpnam žmogaus 
pina ępnnviškn dvaru eknnnmn (“akamano”! narei^as. ' e«>,i—- —— — —------------------------— y------------------------------ z r  o   ~ 1 i UOCllllV HAITY- .

Jis griežtai prižiūri, kad ponų lenkų “garbė” nė vienu įsmūs, kad dar sotūs ir ne- 
žodžiu nebūtų užgauta. Ypač akyliai daboja, kad lietu- į sušalę. 
viai pamirštų, jog Vilnius jų sena sostinė. Lenkai, ži

kūnui

daug?
Jei jau saulės perdaug, 

viai pamirštų, jog Vilnius jų sena sostinė. Lenkai, ži-, Bet vieno dalyko mes ne- tai ko-gi jiems labiausiai 
noma, labai pageidauja, kad ekonominiu atžvilgiu mes galime nežinoti: tai, kad y-!stinga? Daug misijonierių 
Vilnių visomis pajėgomis remtume — tam ir susisie-; ra, tokių pat kaip mes pa_ iš krikščioniškos Europos 
kimą atidarė — bet turime į jį žiūrėti kaipo į lenkų įtys žmonių, tokių pat, o atvyksta saulėtojon Indi- 
miestą, taip tampriai surištą su lenkų tradicijomis, gaj kartais net geresnių, i jon. Tačiau ko pirmiausia 
kad Pilsudskis su Želigovskiu net smurtu susitepė jam kurįe kenčia neprivalgę, į tie milijonai skurdžių yra 
atvaduoti... žiemą šaltuos būtuos ir be reikalingi: — jie laukia to-

Tokie dalykai kaip tik smarkiausiai sukelia lietu-1 jokios užuojautos? Ar pa- * * ” ‘ ‘
vių ryžtingumą. Mes gerai suprantame, kaip mūsų galvojam, kartais apie 
broliai Lietuvoje jaučiasi. Jiems vargu kas daugiau be-1 juos? 
lieka, kaip gniaužti kumščias ir griežti dantimis. Bet i Amerikoje milijonai 
mums amerikiečiams stovi atvira veikimo dirva: ryž-įžmonių. Milijonai dirban- 
tingai atgaivinti Vilniaus Vadavimo Sąjungą. Federa- (• ■ ..................
cija su Tautos Fondu pasiilgo patriotinio darbo. Dabar 
kaip tiktai metas jį atgaivinti. Lietuvos nepriklauso
mybės klausimas vėl ant stalo. Tiesa, nepriklausomy
bė išoriniai dar išlaikyta, bet jos pamatai sistematin- 
gai knisami. Lenkai žūt būt užsispyrė likviduoti tą ne
garbės dėmę, kuri neišdildomai jiems prilipo dėl smur
tingo Vilniaus užgrobimo. Jie deda visas pastangas, 
kad jų tautos vagystė išdiltų lietuvių kalboje, spaudo
je ir atmintyje. Ar mes, laisvę mylį amerikiečiai, pa- 
kęsime, kad lenkų klasta taip ir išnyktų pasaulio isto
rijoj? K.

kių apaštalų, kurie pir
miausia pasirodytų su 
duonos — ryžių krepšiais 
ir nors labai skysto audek
lo gabalėliu — ir tik pas
kui — su Evangelija. Duo
na ir rūbas — pirmiausia!

Samarijietis, apie kurį

Gurklianiškis.

Milijonams mūsų broliu ge-■ pasitelkiusi nakties rasą 
riausias apaštalavimo dar- įr tamsų, lietingą debesį— 
bas yra i 
bas. Emie Fiedler.
Ėjo keleivis iš Jeruzalės i 
Jeriką. Pakeliui užpuolė 
plėšikai apiplėšė jį ir su
žeistą paliko. Keliu pro šalį 
nelaimingojo ėjo kunigas— 
praėjo. Keliu ėjo levitas— 
taip pat pro šalį praėjo. Ke
liu ėjo samarijietis — pa
matęs — pasigailėjo: Apri
šo vargšo žaizdas ir užsidė
jęs ant i 
viešbutin...

Pavyzd, iš Evangelijos.

Tautos Fondas
Su šiuo laišku gausite 

Federacijos Tarybos suva
žiavimo pataisytą ir galu
tinai užgirtą Tautos Fon
do statutą. Statuto lapelį 
prašome įsilipdyti į Fede
racijos konstitucijos kny
gelę ir veikime laikytis jo 
nuostatų. Auginkime Tau
tos Fondą, kuris yra reika
lingas ir išeivijos ir visos 
tautos tikslams.

—

t

Ki ti Reikalai
Prašome neužmiršti, kad j 

Federacijos Taryba nutarė) 
šiemet suorganizuoti Ame- į 
rikos Lietuvių Katalikų 
Jaunimo Sporto Olimpija- 
dą, New Yorke, kuriai va
dovaus dabar sudaromoji 
Jaunimo Atstovybė. Dar-

Per pastaruosius kelis 
mėnesius į Federacijos 
Centro iždą įplaukė šios 
pinigų sumos: Chester, Pa. 
—$5.00; Scranton, Pa., L. 
R. K. S. A. 83 kp. — $10.00; 
Pittsburgh, Pa., Fed. aps
kričio — $25.30; Cambrid
ge, Mass., Fed. sk., $25.00; 
Chicago, III., Fed. 23 sk., 
$4.00; Chicago, III., Gimi
mo parap., $16.72. So. Bos
ton, Mass. — $8.00; Chica
go, III., Fed. 19 sk.. $8.50; 
Roseland, III. — $3.00; Mo
terų Sąjunga — $20.00; 
LDS — $10.00; Chicago, 
Aušros Vartų par. — $6.00; 
Rockford, III., Fed. skyr.,
— $4.00; So. Boston, Mass.,
— $15.00; Pittsburgh, Pa., 
Šv. Vincento par.,—$11.00; 
Chicago, III., Fed. 23 sk. — 

' $10.50; Sheboygan, Wis.,— 
į $5.00; Sheboygan, Wis.,
Kun. J. Šlikas, — $200.00; 
Philadelphia, Pa., — Fed. 
apskr., — $13.00; Indiana, 
Harbor, Ind., Šv. Rožan
čiaus dr-ja, — $10.00.

ATSIŠAUKIMAS Į DRAUGIJAS
Gyvename naramumo, tautos vardą spaudoje ir 

laikais, kuriais pavojų yra 
daug ir visur. Daug mūsų 
žmonių medžiaginiai ken-

per organizacijas.
Prie ALRKF priklauso 

visos didžiosios Amerikos 
pakeleivį paguldė į šiltą ir čia. Bet daug mums yra lietuvių katalikų organiza- 
švarią lovą.

Naktį, kai visi sumigo, ir
pavojų netekti tautybės ir ei jos, daug draugijų ir ats- 
net tikėjimo. Turime gel- kirų asmenų. Kviečiame ir 

patsai namų šeimininkas būtis tam reikalinga vieny- Tamstų draugiją prisidėti, 
ramiai miegojo — be. Prie vienybės mus šau-
prasikaltėlis, galvojo, — ^ia Bažnyčia, . *r
kaip čia dabar išvogus si- tau^a- Šventasis Tėvas jau 
dabro indus?... Ir jis tyliai daug kartų ragino tikin- 
atsikėlęs — paima sidabro čiuosius susiorganizuoti ir 
indus — ir per atviras du- dirbti išganingą apastala- 
ris

Anksti rytą, nieko nepa
stebėjęs, 
vyskupas. Girdi triukšmą: ja. Ji veikia nuo 1906 me- 
— Štai keli policininkai at- tų. Karo metu ji įsteigė 
veda vakarykštį pakeleivį. Tautos Fondą ir Amerikos 
su pavogtais sidabro in- Lietuvių Tarybą. Šios or- 
dais: ganizacijos surinko šimtus
— Ar Jūsų, Monsinjore, tūkstančių Lietuvos reika- 

šie indai ? — klausia pris- lams, Lietuvos vardą pla- 
tūmęs artyn vagį su sidab- čiai pasaulyje garsino, dėl 
riniais indais. Vyskupas 
pažiūrėjo į persigandusį 
prasikaltėlio veidą ir ra
miai tarė jam:
— Bičiuli! — tamsta ne 

viską pasiėmei, ką aš tau

čių, bet yra milijonai ir be 
darbo. — “Tai kas? — jei 
nėra darbo, yra pašelpa...” 
Badu dar gal niekas ne- Kristus, kaipo artimo mei- 
miršta? Ne visas pasaulis lės pavyzdį, kalbėjo, — ne- 
Europoje ir Amerikoje? 
Amerika yra šiaurinė ir 
pietinė...

Skaičiau viename laik
rašty, kaip aprašė savo ke
lionę vienas žurnalistas, 
keliavęs pietų Amerikos kale “Vargdieniai” 
pakraščiais. . 
siaujo, besiartinant Rio de katorgos, atlikęs bausmę 
Žaneiro — Atlanto pakraš- buvęs prasikaltėlis. Žmo- 
čiu slankiojo nemaža žmo- gus pavargęs, išalkęs prisi- 
nių. Garlaiviui prisiartinus artino prie vieno kalnų 
arčiau kranto — tie žmo- miestelio. Atsiskubina ar- 
nių šešėliai mojavo ranko- timiausiam viešbutin, pa- 
mis ir ką tai kalbėjo, ar ko prašo kambario nakvynei 
šaukė? Pasigirdo net vie- ir 
nas artimas, pažįstamas Viešbučio savininkas pa
baisas... Ištikro: — kas tai prašo keleivį paso. Šis pa- 
lietuviškai sušuko, prašy- rodo: pase buvo be pavar- 
damas keliaujančių laivu dės pažymėta, kad šis tik buvau padovanojęs; — už- 
žmonių 
duonos!... Ir garlaivis ninkas — buvęs prasikal- 
plaukė pro šalį tų badau- tėlis. Šeimininkas atsipra- 
jančių žmonių šešėlių, be- šo pakeleivio ir atsako 
simaudančių atogrąžų sau- jam kambarį nakvinei ir 
Įėję... vakarienę. Nusiminęs ke-

Europoje dar taip nese- leivis išeina. Jis užeina į 
vieną privatų būtą, bet ir 
čia deltos pat priežasties 
jo neįsileidžia. Dar keleivis 
mėgina kokioje tai pašiū
rėje — apsinakvoti nepa- 

Kokia didelė stebėtas, — bet užpuolė jį

klausė nelaimingojo nė 
tautybės, nė tikėjimo: — 
suteikė nuskriaustajam 
pirmąją pagalbą ir be to— 
pasirūpino jo ateitimi.

Viktoras Hugo, savo vei- 
patie- 

AnaDUS pu- kia tokį vaizdą: — Grįžta iš

I

pabėga. vimo darbą.
ALRK Federacija, tai 

atsikelia pats mūsų vienybės organizaci-

Mokestis tik S1.00 į metus. 
Prašome prisidėti prie vie
tinio Federacijos, skyriaus. 
Bet jei tokio skyriaus 
Tamstų kolonijoj dar nėra, 
galima prisidėti tiesiog 
prie centro, prisiunčiant 
metinę mokestį ir valdybos 
vardus ir adresus.

Dabar eina Katalikiškojo 
veikimo ir lietuvių katali
kų spaudos vajus. Dėl to 
prašome tuoj prisidėti prie 
bendrą ir išganingą tikybi
nį ir tautinį darbą. Tad 
Federacijos ir tuoj stoti į 
vienykimės, nes tik vieny
bėje tegalėsime išlaikyti

samarijieoo dar- aukštingų augalų, pribren- 
dina gelsvų, svarių javų 
varpų. Saulė pripildo auga
lus ir jų vaisius gyvybinių 
sulčių. Bet jei pasilaiko, 
kad vasara esti maža sau
lės, o dangus daugiau pa
niuręs, nėra pakankamai 
spindulių nė šilumos — 
tuomet ištinka nederlius, 
o ir tie nuskurdę, dar išau- 

i mažai 
beturi gyvybinių savybių.

Augalija, gyvūnija, taip' niai siautė didelis sunkme- 
Kaip yra linksmas pa va- pat ir žmogus negali gy- — 

taip venti be saulės, tačiau mes 
esti nejaukus ir liūdnas rasime daug žmonių, kurie 
ruduo ir sunki žiema. Sau- beveik nemato saulės. Jų 
lė, skaisti saulė, išdaigina gyvenimas begalo sunkus 
pirmus pievų želmenis; nu- ir liūdnas.
sagsto žolinus pirmais žie- Žmogus nėra augalas. Jis 
dų pumpurais. Saulė per .nėra ir paprastas gyvūnas, 
vasaros dienas išaugina. Jis reikalingas dar savo

asilo — nugabeno gę augalai — visai

saris, maloni vasara,

užsisako vakarienę.

mesti jiems ką atlikęs bausmę katorgi- 
Ir

tis. Tik per ketverius pas
kutinio sunkmečio metus 
Vokietijoje, dėl bado, var
go ir skurdo nusižudė 60, 
000 žmonių!
armija, kurie » buvo su- netikėtai šuo — ir jis turi 
gniuždinti nebepakeliamų apleisti, tariamą šuns bū- 
gyvenimo sąlygų... Argi dą... Apkartęs dėl tokio vi
jau jiems nebebuvo jokių sų negailestingumo — bu-

I 
Į

i

jos nepriklausomybes ko-
vojo. Tai praeities darbai, [tikybines ir tautines bran-

miršai šit dar dvi sidabro 
žvakides. Ir vyskupas pa
ėmė dvi žvakides 
vė buvusiam katorginin
kui. Policininkai nustebę 
— greit pradingo. Vysku
pas įteikęs prasikaltėliui 
sidabro žvakides tik pridū
rė: — “Už šias žvakides aš 
perku tavo sielą!”

Žanas Volžanas (buvęs 
katorgininkas) buvo tau
rus žmogus, garbingas pi
lietis. Pasižymėjo nepa
prasta vargšų meile. Už 
dvi sidabro žvakides ištik- 
ro buvo išpirkta jojo siela.

pada-

Bet ALRK Federacija y- 
ra susirūpinusi ir savo tau
tos ateitimi ir šiame kraš
te gyvenančių lietuvių ti
kybine ir tautine gerove. 
Dėl to ji ir toliau veikia, 
mus vienija ir palaiko mū
sų tautybę, kelia tikybinę 
sąmonę.

Federacija savo darbais 
įsigijo mūsų tautiečių tar
pe pagarbos ir pasitikėji
mą. Ją užgyrė ir po jos 
konstitucijos pasirašė ke- 
lioliką arkivyskupų ir vys
kupų.

Be to, ALRKF priklauso 
prie Amerikos Katalikų 
Nacionalės Gerovės Kon
ferencijos. Tai daug reiš
kia. Tuo būdu yra atdaros 

;durys garsinti lietuvių!

genybes.
Amerikos Lietuviu R. K.

Federacijos Valdyba: 
Dr. A. Rakauskas, Pirm. 
Kun. Ig. Albavičius. Ižd. 
L. šimutis, Sekretorius.

Jsigykite "GAVĖNIOS 
KNYGĄ"

I 
i Ką tik gavome iš Lietu
vos šv. Kazimiero Draugi
jos išleistą kun. A. Saba
liausko “Gavėnios Knygą". 
Gavėnios metu labai pra
žus pasiskaitymai. Vertėtų 
kiekvienai katalikiškai šei
mai šia naudingą knv^a į- 
sigvti. Knvga turi 252 pus
lapius. Kaina tik 80c.

“DARBININKAS” 
366 W. Broadwav, 

i So. Boston, Mass.



Antradienis, \ us>anv 11. 1931'

(Pradžia 1 pusią py j)
o tų valstybių sandėliuose nėra. Pasaulio \aidovai pa
sijuto bejėgiai. Jų akys nukrypo į Vatikaną, iš kurio 
vieno tik tegali išeiti dvasinė pajėga galinti atsispirti 
bedievių propagandai. Nebereikalo pasaulio akys nu
krypo i Vatikaną. Ten šv. Petro soste sėdėjo verias jo 
įpėdinis Pijus XI. Jis pakėlė bedievių mestą pirštinę ir 
pradėjo atremdinėti jų smūgius galingomis, antgam
tiškai įkvėptomis enciklikomis, kurias visas pasaulis— 
katalikiškas ir nekatalikiškas — skaitė ir stebėjosi, iš 
kur pas tą senelį tiek mokslo, nepalaužiamos energijos 
ir ryžtingumo, tiek nenusileidžiančios drąsos ir tinka
mo pažinimo esamųjų pasauly socialinių ir moralinių 
ligų? Nebereikalo Pijus XI buvo knygynų tvarkytcju. 
Jis netik tvarkė, bet ir skaitė pavestąsias jam knygas 
ir iš jų sėmė apsigynimo ginkią. Bet ne vien apsigyni
mo. Jis perėjo į ataką ir drąsiai užsibrėžė katalikiškos 
veiklos liniją, kurios niekad neperžengė. Lietuvių kovos ties Radviliškiu 1919 metais. Čia buvo galutinai nugalėti ber-

Visų pirma paskelbė Kristų esant Karalium ne tik montininkai. Nuotrauka iš Jenerio paveikslo Karo Muziejuje. VDV.
danguje, bet ir žemėje. Niekočia nauja Bažnyčios 
moksle. Jei Dievas yra pasaulio Kūrėjas, tai Jis jo ir 
Valdovas bei Karalius. Jis nesikiša i valdymo formą, 
bet reikalauja teisingumo ir sąžiningumo. Reikalauja 
taip pat religijos ir prieš Dievą atsakomingumo. Kad 
ir karaliai ar prezidentai čia valdo, bet Kristus yra vy
riausias ju Valdovas ir jų teisėjas. Tas mokslas buvo 
skaitomas kažkokia seniai pamiršta teorija, o čia Pi
jus XI Įvedė jį Į praktiką ir net paskelbė Kristaus Ka
raliaus šventę. Bažnyčios priešai tuojau subruzdo pro
testuoti ir prikaišioti, kad Popiežius siekia pasauli val
dyti. Kiti stačiai paskelbė, kad katalikai, einant tuo 
principu, yra Vatikano piliečiai, ir todėl neturi jokių 
pilietiškų teisių kitoj valstybėj. Nevienam teko net 
skaudžiai nukentėti. Bet Pijus XI nenusileido, ir Kris
taus Karaliaus idėja prigijo.

Matydamas, kad dėl katalikų apsnūdimo kai ku
riose šalyse bedievybė pradėjo leisti šaknis, Pijus XI 
paskelbė Katalikų Akciją. Taip pat ne naujas čia daly
kas, bet naujai ir gyvai Įgyvendintas, ypač spaudoje, 
kurią Šv. Tėvas ypatingu rūpestingumu skleidė ir glo
bojo. Ir čia bedieviai suriko, kad Bažnyčia kišasi Į poli
tiką. Bet ir čia Šv. Tėvas nenusileido ir nuolatos reika
lavo katalikišką akciją gyvinti ir palaikyti. Bedieviai 
puolėsi ardyti šeimą, pašiepiant ir niekinant moterys
tę, pateisinant divorsus. gimdymo kontrolę, vaikų su- 
valstybinimą ir tt. Pijus XI pakėlė galingą balsą, atsto
vaudamas moterystės šventumą ir nepaliečiamybę, 
pasmerkdamas divorsus ir gimdymo kontrolę ir užta- 
raudamas įgimtas tėvų teises auklėti savo vaikus. Ir 
čia kilo įvairių įvairiausių aiškinimų, protestų, diskusi
jų, ypač protestantų tarpe. Bet galų gale pripažinta, 
kad Popiežius skelbia Kristaus mokslą, kurio žmonės 
neturi teisės pakeisti, ar jis būtų lengvas, ar sunkus. 
Dura lex. sėd lex — kad ir kietas įstatymas, bet jis įsta
tymas.

Darbo bei duonos klausimas tai didžiausia šių lai
kų priežastis ar priekabė socialinėms reformoms dary
ti. Ir čia Pijus XI kelia autoritetingą balsą, ir išnagri
nėjęs Leono XIII Rerum Novarum encikliką, išleidžia 
darbo klausimu savo encikliką Guadragesimo Anno, 
paremtą ant Leono XIII principų, bet jau praktiškiau 
pritaikytą šiems laikams. Ir čia radikalai kelia protes
tus. pašiepia ir mėgina kritikuoti, bet rimtesnieji vals
tybių vadai neįžiūri kitos išeities, kaip tik Popiežiaus 
enciklikoj skelbiamam moksle. Susmukusi komunizmo 
teorija kasdien vis daugiau patvirtina Šv. Tėvo žodžius. 
Pasaulis noroms nenoroms priverstas pripažinti, kad 
šių dienų netvarkoj ir suirutėj tik vienas žmogus iški
lo kaipo tiksliausias dorovinių ir socialinių klausimų 
sprendėjas — tai Popiežius Pijus XI. Jo enciklikos, pa
lankiai ar nepalankiai aiškinamos, buvo daugiau skai
tomos. negu bet kokios, kad ir galingiausios valstybės 
valdovo kalbos, raštai ar koki filosofiški išvadžiojimai. 
Dabar jam mirus, ir neprietelinga katalikams spauda 
ištisus raštų pluoštus talpina apie tą didingą, mylinčia 
visus asmenybę, taikos Popiežių, Pijų Xi.

Bet mums katalikams svarbiausia yra jo tėviška 
meilė, rūpestingumas ir sieloj imąsis apie mūsų dvasi
nę ir medžiaginę gerovę, jo labdaringumas, nenuils
tantis misijų šelpimas ir globojimas. Iš 26 šventųjų, 
kuriuos Pijus XI kanonizavo, daugiausia yra misijonie- 
rių. ar tai kankinių, ar pilnų pasišventėlių sielų išga
nymui. Viena iš pirmiausiųjų buvo Šv. Teresėlė, kuriai 
Šv. Tėvas pavedė globoti misijas ir save patį. Pijus XI 
mums brangus ypač tuomi, kad atnaujino religinį gy
venimą. Jis labai rūpinosi, kad religija būtų ne vien 
tuščias žodis, bet gyvai pasireikštų kasdieniniuose 
žmonių darbuose. Jis supopuliarizavo krikščionišką to
bulybę ir kelią į šventumą padarė visiems prieinames
nį. Jo šventa atmintis ilgai, ilgai pasiliks žmonių šir
dyse. K.

t

Šeimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeiminir.kė-virėja, tai tuojau 

Įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siūskite:

“DARBININKAS”
366 West Broad way, South Boston, Mass.
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GAL...
Ar gimiau aš kentėt vien kančias ir kančias? 
Ar gimiau vien matyt šioje žemėj vargus? 
Gyvenu ir jaučiu vien nelaimes baisias 
Ir brendu su skausmu pražūtingus purvus.

Šiam pasauly nėr laimės pasakyti galiu 
Po mirties ar bus man — asai to nežinau, 
Josios trokšta visi nuo vaikystės dienų, 
Bet aš laimės jokios iki šiol nemačiau.

Vien pamiršęs viską ir užmerkęs akis 
Einu šios vargingos mūs žemelės keliais 
Nieks manęs neatjaus, nieks manęs nematys 
Kol su žemėm akis kuomet nors man užskleis.

Po mirties gal rasiu savo laimę tiktai 
Gal atlygins Kūrėjas man už kančias visas. 
Greit pamiršit mane tuomet mieli draugai 
Ir apgriuvusio kapo iš jūsų nieks nesuras.

I BRANGŪS 
LIETUVIAI,

kalba

J. Mažeika.

Dvidešimt Vieni Metai
pašau-Apsaugok Aukščiausias 

ta mylimą šąli, 
Kur mūsų tėvynė, 

kur bočių kapai;
Juk tėviška Tavo malonė 

daug gali 
Mes Tavo per Amžius 

vargingi vaikai...
MAIRONIS.

Mūsų brangi tėvynė šie
met švenčia jau dvidešimt 
pirmąsias metines sukak- ■ 
tuves. Dvidešimt vieni me- į 
tai žmogaus gyvenime, tai 
jau labai reikšmingas lai
kotarpis. Mergaitė gimusi 
prieš dvidešimt vienerius 
metus —neretai jau pakei
čia savo mergaitės vainiką 
— motinystės pareigomis. 
Jaunuolis sulaukęs šio am
žiaus rimtai ruošiasi atlik-1 
ti garbingą savo kraštui, 
savo tėvynei pareigą: —jis 
eina į savo šalies kariuo
menės eiles sulaukęs dvi
dešimt vienų metų Jauni
mas — jau skaitosi pilna
teisiais krašto piliečiais.

O tautos gyvenime dvi
dešimt vieni metai visai 
nedidelis laikotarpis. Mū
sų tėvynė atkūrusi šalies 
nepriklausomybę visgi per 
palyginti trumpą laikotar
pį, nemažomis pastango
mis — nemaža yra pada
riusi. Ekonominėje srityje 
ji sugebėjo ištikro, parody
ti savo subrendimą. Kas 
Lietuvą yra matęs prieš 
dvidešimt metų — šian
dien, iš paviršiaus — jos 
nebepažintų. Jos miestai 
pasipuošė moderniškais 
rūmais. Išdygo šviesūs, er
dvūs mokyklų, ligoninių, 
muziejų ir prieglaudų pa
statai. Įsikūrė krašto ga
myba fabrikai, kaip “Mais
tas”, “Pienocentras”, kuris 
pagamino ir parduoda viso 
krašto produktus dauge
liui, net tolimiausių pasau
lio kraštų neišskiriant ne 
Amerikos. O yra net tokių 
sryčių, kaip linų gamybo- 

lje .
kaip ekspoi tininkas, rodos,

— pirmoje vietoje, 
lio valstybių tarpe.

Susisiekimas labai spar
čiai tobulėja: Nutiesta ne
maža naujų geležinkelių, 
pastatyta didelių tiltų. 
Daug nutiesta ir tebeveda
ma plentų. Nuo kaimo iki 
kaimui buvę seni keliai — 
baigia pavirsti — nors ir 
trečios rūšies — vieške
liais. kuriais visgi reikalui 
esant gali kursuoti auto 
mašinos.

Visais kitais vieškeliais— 
pavasario, vasaros ir ru
dens metu — reguliariai 
vaikšto autobusai, ir visi 
gyventojai tolimesnių Lie
tuvos kampų lengvai gali 
susisiekti su sostine, ir bi
te kuriuo miestu ar mieste
liu.

Visi krašto jauni-maži 
piliečiai nuo 7 iki 14 metų
— privalo lankyti mokyk
las, kurių tinklas pakanka
mai tankus ir visi kaimų 
vaikai pėsti lengvai gali 
pasiekti.

Laikraščiai lanko kiek
vienus namus, ir jie pigūs. 
Knygų leidyklos leidžia 
jau tiek daug, kad joks 
žmogus jų visų neperskai- 
tys; ir visų gerų knygų 
vienas negali perskaityti. 
Skaityk tik pačias geriau
sias ir tai užteks per akis.

Kaimuose trobesiai mo- 
dernėja. Veidai piliečių jau 
linksmesni ir labiau pasi
tenkinę. Tačiau gal ir kiek 
tuo atveju būtų galima 
prikišti — trūksta pas jau
nimą giedresnės nuotaikos 
ir entuziazmo.

Bet čia yra tam priežas
čių: Lietuvio prigimtas bū
das, dvidešimt metų apsi
niaukę rytai — kaip koki 
nepagyjama tautos žaizda; 
o vėlesniu laiku paniurę 
vakarai. Tos žaizdos nega
lėjo neatsiliepti bendrai 

Lietuva atsistojo, Į lietuvio nuotaikai.
O tautos drausmė? Šis

i

I

Šiaip turėtų visi džiaugtis 
savo tautos laisvės sukak- 

Ituvėmis. Ir nors mes nee
same ne be trūkumų, bet 
niekad mes nesulauksime 
iš kitų jokių gerovių, ir tik 
patys tegalime kurti jau-

i
I
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Bažnyčios Vadai Ir Katalikiški I •! V ¥• •

Dvidešimts penki metai 
atgal, Popiežius Pijus X 
sakė: “Katalikiški laikraš
čiai! Jų didžios svarbos 
žmonės dar nesupranta. 
Nei tikintieji nei dvasinin
kai jais užtektinai nesirū
pina. Šiandieną yra faktas, 
kad katalikai yra suklai
dinti bedieviškų laikraščių. 
Veltui jūs statysite bažny
čias, skelbsite misijas, pri- 
statysite mokyklų, visi jū
sų geri darbai ir gražios 
pastangos bus sunaikin
tos, jeigu tuo pačiu metu, 
jūs neturėsite gerų, tvirtų 
katalikiškų laikraščių”.

j Popiežius Benediktas XV 
sakė: “Katalikiškų laikraš- 

įčių palaikymas ir jų plati
nimas užsipelno didžiausio 
pagyrimo. Katalikiški lai
kraščiai skelbia ir aiškina 
tikėjimo ir dorovės tiesas”.

Popiežius Pijus XI kalbė
damas į pasaulio katalikų 
laikraštininkus sakė: “Jūs 
esate mano balsas; aš ne
sakau, kad per jus žmonės 

;girdi mano balsą, bet kad 
jūs tikrai esate mano bal
sas; nedaugelis Katalikų 
težinotų mano norus ir nu
rodymus, jeigu nebūtų ka
talikiškų laikraščių”.

Arkivyskupas Cicognani,

arma veri- 
tiesos ginklas.

siekiąs, ir pradėjo užgro- 
binėti Lietuvos žemes ir 
vis žengti pirmyn. Tačiau 
ir juos lietuviai atmušė 
ties Giedraičiais (1920 lap
kričio 21 d.). Tik mūsų ne
laimei įsikiša Tautų Są
junga ir priskiria Vilnių 
lenkams. Tokia yra trum
pa Nepriklausomybės kovų

Apaštališkas atstovas 
Jungtinėms Amerikos val
stybėms, pasakė: “Katali
kiški laikraščiai teisingai 
yra pavadinti “ 
tatis”
Nes Katalikiški laikraščiai 
ne tik paskelbia žinias, bet 
nurodo Tiesą, Dorovę ir 
Tikybą”.

Kardinolas William O’Co- 
jnell sako: “Katalikiški lai
kraščiai apgina žmonių 
teises, nurodo jų pareigas; 
katalikiški laikraščiai di
džiai pasitarnauja Dievui 

j ir tėvynei”.
Kardinolas Dougherty sa

ko: “Šiandieną žmonės la
bai skaito laikraščius; už 
tai ir reikalinga, kad kata
likiški laikraščiai būtų pa
laikomi ir platinami, jie 

’ apgina Bažnyčios ir žmo
nių teises”.c

Vyskupas Lucey sako: 
“Mūsų tikėjimas ir laisvė 
yra mums brangios, ir jos 
yra neperskiriamos. Bet 
jeigu tikyba nebus išlaiky
ta, mes neteksime ir demo
kratijos. Tuos dalykus 
mums aiškina katalikiški 
laikraščiai”.

Vyskupas Morris sako: 
“Aš pasakysiu, kad šian
dieną niekas mums taip 
nėra reikalinga, kaip turė
ti gerus katalikiškus laik
raščius”.

Vyskupas Toolen sako: 
“Vienatinis šaltinis tiesos 
yra katalikiški laikraščiai. 
Geras katalikas privalo 
remti ir platinti katalikiš
kus laikraščius”.

Vyskupas Schuler sako: 
“Katalikų gyvenimas ne
gali vystytis ir platintis, 
jeigu žmonės neskaito ir 
neremia katalikiškų laik- _ J* v • rascių .

Vyskupas Desmond: — 
“Koki būtų laimė, jei mes 
galėtume kiekvienam ka
talikui įkalbėti, kad be ka
talikiško laikraščio ir ka
talikiškas gyvenimas ne
galimas”.

Arkivyskupas Beckman 
sako: “Mūsų dienose kiek
vieno kataliko namuose 
privalo būti katalikiškas 
laikraštis”.

Vyskupas Althoff sako: 
“Jei norime išlaikyti kata
likišką gyvenimą parapijo
se turime dėti visas pa
stangas, kad kiekvieno ka
taliko namuose būtų kata
likiškas laikraštis”.

Vyskupas Byrne sako: — 
“Katalikas lengvai pasi

duos bedievių klaidoms, 
į jei jis neapsišarvos tiesa ir 
mokslu iš katalikiškų laik- 
raščių”.

momentais, kai į Vasario mėnuo yra Kata- 
----- J --( platinimo

(Stud. A. Skiriaus
Darbininkų Radio progra
moje, vasario 11 d. š. m. 
Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės proga).

1938 m. vasario šešiolik
toji diena Lietuvių Tautos 
istorijoje įrašyta aukso 
raidėmis. Tą dieną Lietu
vos Taryba, susidedanti iš 
20 rinktinių atstovų, pasi
rašė Vilniuje Lietuvos Ne
priklausomybės Paskelbi
mo Aktą, kuriuo drąsiai ir 
tvirtai reikalaujama lietu
vių tautai politinės (vals
tybinės) laisvės. Aktu lie- 

Ąlgirdas Vargas, tuvių tauta pareiškė savo 
laisves troškimą, savo poli
tinį subrendimą nepriklau
somai tvarkytis, pareiškė 
viešai gyvą tautinę sąmo
nę, jau užgrūdintą įvairių 
Rusijos ir Vokietijos per
sekiojimų. Didžiojo Karo 
nuvargintos kaimyninės 
valstybės iš karto nenore- . ..
jo taip lengvai pripažinti lstoriJa- 
Lietuvos Laisvės. Tautos t Šiandiena viso pasaulio 
vadams teko panaudoti di- lietuviai, nors ir išsklaidy- 
plomatinių gudrybių, o vi- ti tolimiausiose įvairių že- 
siems tautiečiams čiupti mynų valstybėse, jei tik 
ginklų ir išvyti nenorinčius juose dar plaka tautinis 
išsinešdinti okupantus, jausmas, savųių žmonių ir 
Pirmiausia išvejama vo- gimtojo krašto meilė, ne- 
kiečių kariuomenės liku- praleidžia nenaminėję tos 
čiai. Vokietija pripažino lietuvių tautai džiaugsmo 
pirmoji (1918 kovo 23 d.) šventės. Kur tik plaka ke- 
Lietuvos Neoriklausomy- lios karštos lietuvių šir- 
bę. Bet dar susiorganizavo dys, tuoj ruošia minėji- 
bolševikai, su kuriais jau- mus, tuoj stengiasi su- 
na, neapginkluota Lietu- šaukti minias išsiskirsčiu- 
vos kariuomenė turėjo su- šių tautiečių ir bendrame 
sitikti. Drąsus mūsų kar- susirinkime pasidžiaugti 
žygiai sumuša ir bolševi- pergalės švente, pasi- 
kus. Ir einant kovoms, Ru- džiaugti nuveiktais per 21 
sija 1920, liepos 12 d. pasi- metus Lietuvos valstybės 
rašo sutartį, pripažindama darbais ekonomijos ir įvai- 
Lietuvai Vilnių ir Gardiną, riose kultūrinėse srityse, 
Tai dar ne visos kovos. Dar taip pat pasidžiaugti lietu- 
nukamuotiems mūsų ka- vių pasiektais rezultatais 
riams tenka smarkiai kau- išeivijos tarpe. Kaip su 
tis su bermontininkais ir džiaugsmo ašaromis ir 
su lenkais. Lenkas, amži- gausiomis piniginėmis au- 
nai trokštąs mūsų Lietu- komis Amerikos lietuviai 
vos žemių ir klastingai jų sutiko pirmąją Nepriklau-

’ somybės paskelbimo žinią,
reiškinys šiek tiek turi taip ir kasmet, o ypač da- 
trukumų. Kiekvienas per- bartiniais sunkiaisiais po- 
neiig vertina savo nuomo- litiniais 
nę, o su svetima visai ne- vėl amžinieji gruoboniški likų spaudos į 
norima skaitytis, neklai-jpriešai (Lenkija ir Vokie-1 metas. Paklausykime Baž- 
dingai viskas norima sprę- tija) mūsų broliams su- nyčios vadų, remkime ir 
sti ir tvirtinti. Tie reiški- gniaužtomis kumštimis į p]atinkime 
niai tai ir yra, dar nepilno grasydami stato 2vairius: iaikraščius. Bažnyčios 
musų subrendimo davimai 
ir jie tol drums tautos vie
nybę ir drausmę, kol patys Visos* mūsų0 tau tos^rvaU 

Lai žino 
mūsų priešai mūsų tautos 
vieningą ir tvirtą nusista
tymą, lai žino, kad Lietu
va turi dar, ir galingą, gy
vą Tautos avangardą už
sieniuose. Lai žino, kad A- 
merikos lietuviai visuomet

I

sti Tr tvirtinti. Tie reišld- gniaužtomis

reikalavimus, turime gau
siai susirinkti ir pareikšti 
savo ryžtingą, tvirtą valią

nepastebėsime savo klaidų. stybės reikalais.

venimą. O esant nepriklau
somai tėvynei — visi po 
pasaulį išsisklaidę Lietu- 
vos vaikai — r--------------
— visuomet ras jaukią pri- vėliai ir seneliai savo krau- 
bėgą ir poilsį, kaip po savo į ju, savo gyvybėmis iškovo- 
motinos apsiaustu. jo laisvę.

lais.
Mieli tautiečiai, brangin-

kada panorės rjam įūsų broliai, jūsų te-

kų nepriklausomybės gy- rūpinosi ir rūpinasi Nepri- 
m klausomos Lietuvos reika-i

katalikiškus
i va- 

j dų obalsis, lai būna ir kiek
vieno kataliko obalsis: — 
“Kiekvienuose namuose 
katalikiškas laikraštis”. 
Ar tai negalima? Jeigu 
kalbame apie katalikišką 
akciją, tai gyvenime ją 

. vykdykime. Katalikiškų 
i laikraščių platinimas yra 
graži ir naudinga katali- 

i kiška akcija. Popiežius Pi
jus XI pasakė: “Ką jūs pa
darėte katalikiškų laikraš
čių palaikymui aš jaučiu, 
kad tai man ,asmeniškai 
padarėte”. Be katalikiškų 
laikraščių mūsų Katalikiš
koji Akcija neturės pasise
kimo. T.
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MONTREALO BANGOS
Šį SKYRIŲ VEDA

-----------------------------------------------------------------------------

Marija Aukštaitė

<S> VARGUOLIAMS

Sužiuro pro langą spin
dulių naštos, balzganos ir 
auksinės kasos užgulė pia
no vožtuvę, išsitiesė gita
ros liemeny, prigludo prie 
stalo, ir štai artėja, kur 
plunksnos vingė raito žo
dį, vysto mintį, klabena 
širdį.

O, sustokit spinduliai! 
Bent vieną dienelę, mėne
sius. metus prie mano šir-! 
dies vartų! 1------------------  v.
atrakinkit dvasios pilį už-'“prato, kad Širdis laužia 
gniaužtų džiaugsmų, ne- IT.au '!gesl° ellJ,aa; kad bel’ 
išgyventų, neišdainuotų. dzla dienos kankliuodamos 
O mano dvasia kils kai pi- i ™au meilę.
ramidžių dulkė, ir pasines' Pabiro lango stikle vai- 
kaip kregždė vienu mostu vorykščių pynelės, saulė 
į okeano kraštą... suka į vakarų guolį, o siela

Ir kai bangomis linguos tarp išrikiuotų grabų kla- 
verpetai mano ilgėsiu, ašį 
sielos meile išmatuosiu i 
marių gilį, kad vandenų I 
sparnais plasnodama vis l 
lėkčiau ir lėkčiau kai žu
vėdra į Tavo pasaulį.

Nepails mano širdis Ta-! 
vęs siekiant, nesusprogs I 
dagiai mano dvasios šuo-į 
liams... Žemės visą skritu-l 
lį peršoks širdis, juk moti-' 
nos meilei nėra slanksčių 
nei vartų, nėra štangų nei 
sargų!

Lauk manęs... Kai blai
vus balandis karolines pil
kų jūrų akis atsuk į akme
nuotų kalnų žemę, išvysk 
mano pasaulį mirtina ge
dulą aptaisytą ir vilčių 
Dievmedynais iškaišytą.

Išvydau kaip horizonte 
naują meteoro švyturį — 
laimę! Ir tai ar buvo ji?... 
Nežinau... Nes tą valandą 
į mano širdį šliaužė vylių 
slibinas, ugnims šnirpštė 
“myliu...” o replėms kabi
no dvasią ir kėlė į kartuvių 
angą...

Montrealas dūzgė šarmo
tu sapnu, krūtinė sugaudė 
naujų arfų psalmę, pasiry
žo pečiai kančiai ir kovai...

Kas gi man?! Juk ir 
snaiguolių verpetai tirštai 
kaukiančio vėjo nešami a- 
ną naktį — priminė mano 
dvasios atsparas, kai sto
vėjau audrų stumdoma, o 
virš galvos linko dangus 
ledine marška ir segiojo 
krištolus į mano ploščių.

Kai čigonė su verkiančia 
širdies lyra ilgai klajojus 
tuščioj gatvėj — sugrįžau. 
Nuo vargų gruoblėta sene
lės ranka, nuglostė mano 
galvą, panarino į glėbį... 
Kaip raukšlėta pinavija

Ipraplyšo šypsniu, kaip kie- 
likas surinko mano ašaras.

Suklupo mano dvasia ša
lę Jos... Akys žvelgė į bran
gias Jos rankų ištvinusias 
venas, į raukšlių vageles, i 
styrančius amžiaus gruo
du pirštus... Ir tą valandą 
! Ji man buvo gražesnė už 
pasakų angelą, brangesnė 
už atrastą turtą, svaigesnė 

i savo dvasia už pelėsiais on-, . *
Savo kasomis;nuzilusI vyną, nes Ji mane:

— t c? n Izorl cirpia lonaio

I
įjoja pastumta ir viena. 
'Baisu... giltinių griaučiai 
įvožia kaulėtas rankas, ne
ša, rakina kaukuolių tiltus 
užtvėrimui visų mano dva
sinių kelių... Einu... Naktų 

; naktys... Ištiesk man deši-į 
i nę mano Viešpatie! Žūsiu 
į jei neateisi, neišvesi, neuž- 
į žiebsi dar patvaresnių ug- 
|nių mano sulūžusios lūš
nos pasauly.

Kai pirmas bijūnas išleis; 
i daigus užjūrio daržely — 
į susprogs ir mano tikresnės: 
į viltys... Užtad su saulės 
kasomis bučiuosiu Išgany
tojau Tavo kelius, o Tu sa
vo palaima nešk mane pa
saulio verdančia jūra... Pas 
Jį, tik pas Jį...

Mano Dieve, kokie gražūs 
kryžiai mano Golgotoj... Ir 
gal be jų, mano širdies kal
nai nesustų kai išdegus 
prerija...

Miesto rūmų kaladėlės 
tokios menkos ir prastos, 
o mano Golgota išdidi kan
čiomis, turtinga sopuliais. 
Ir kai styro bokštai debe- 

i sis parėmę, mano skaus- 
j mas pralenkia blizgantį 
1 žemės rūbą ir aš vis bėgu 
pas Tave kai skurdi žemės 
skurzdelė, ir kai nesudau
žoma eldija skriozdama 
dvasinių bangų prošvais
tes iriuosi... Audžiu Tau 
naujų metmenų himnus, 
dūzgenu 
žemei psalmę, 
vogiamų deimantų 
ką.

Suužk Montreale, 
dvasios kanklėmis 
guok, snaiguolių 
tuose leisk išdainuoti ma
no dūžtančią laimę.

Marija Aukštaitė.

I

nesuprantamą 
pinu neiš- 

vaini-

mano 
suban- 
verpe-
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Jūs keliausite greitai ir patogiai mūsų 

populiariais laivais:

BREMEN • EUROPA 
COLUMBUS

WEW YORK • HAMBURC 
HANSA • DEUTSCHLAND 
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš ksremen 

ar Hamburgo

I
i
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Specialiai žemos ekskursijų kainos važiuojant 
iš Europos nuo balandžio 3 iki balandžio 23 ir 
nuo birželio 26 iki liepos 23. Amerikoje lei

džiama būti keturias savaites.

Informacijų klauskite pas vietini arenta arba 
252 Boylston St., Boston. Mass.
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Onobth GEBMAN LL0TDI1

Pasakyk Mieloji, Angele Baltasis, 
Ką prie Tavo lango vis kužda klevai?... 
Pasakyk, ko žvilgsnis vis kyla Tavasis, 
Į erdvę beribę kur tik užmatai?...

Ko lūpos Tau virpa konvalijos žiedu, 
Tarp aukštų piliorių, tarp rūmų tylių ?... 
Ar Tau nors kada ašarėlė rieda ?
Ar Tau širdis verpia žodelį “myliu”.

Baltas gaubtuvėlis, vis tylus vienodas... 
Ar Tu esi viena, ar bus Jūs šimtai!
Lyg šventų šešėlių negirdimos godos...
Lyg knygą be žodžių ilgesiais vartai...

Pasakyk Kilnioji, Angele tylusis, 
Ar tikrai nuo žemės širdžia pakilai 
Argi šventos kopos, ir takas aštrusis, 
Su Regulos palme nuves ten, aukštai?...

Seksiu paskui Tave aš be gaubtuvėlio... 
Mano širdies dėmės ne į krikšto rūbą! 
Aš žinau, nerasiu nei to šaltinėlio, 
Kurs Tavojoj dvasioj dangaus versme skuba.

Bent lankų žiogelio malda prisidėsiu... 
Kai baltas balandis su meile vis kilsiu! 
Kaip didingas aras idėjoms pabėgsiu, 
Į skausmą numosiu, j kerštus nutylsiu.

Nes mano regulos — visos žemės godos. 
Mano vienuolynai — vienužė širdis.
Mano gaubtuvėlis šeimai atiduotas...
Esu sargų sargas per dienas naktis.

Ir matau šešėlius... pro miglų kiaurymes... 
Šnarių palmių mišką... Ten Sesuo Kristina 
Regulos daržely Kristui rožę skina...
O amžiai sparnuoti Jos triūsą sužymi.

Pasakyk Mieloji, Angele Baltasis, 
Ką prie Tavo šydro dūzgia debesiai ?... 
Juk vieškelis Tavo į amžių tikrasis... 
Gal nuo Tavo rūmų dingę ilgesiai?

Marija Aukštaitė.
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Zarasų vandens sporto baseinas, V D V.

i.-rc.n. a;

Priėmimas palaimintųjų skait- (vincijoje. Pasibaigus misijoms, 
liun Seselės Katarinos Laboure. : aš. sulig suteikto šv. Tėvo man 
—Gailestingųjų Seselių Šv. Vin-i leidimo, palaiminau daugybę 

, cento Pauliečio Ordino, kuri gy- j Stebuklingojo Medalijono kopi- 
I veno Rue Du Bac vienuolyne, jų ir pas Presbiterijos (Dievo 
Paryžiuje, manoma dar daugiau stalo) groteles, žmonėms jas iš- 
tikinčiųjų tarpe padidins garbi- i dalinau, primindamas visiems. 

| nimą Šv. P. Marijos Nekaltai kurie jį nešios, kad kasdien su- 
Pradėtos. sąryšy su Stebuklin-1 kalbėtų po tris “Sveika Marija" 
guoju Medalijonu. Šio ordino se-! ir tą maldelę, kuri ant jo randa- 

; selėms, 1830 m. Šv. P. Marija si. Porą savaičių vėliau. — Die- 
tris kartus apsireiškė ir nurodė, 
kad Jos garbei turi būti padirb
tas Stebuklingasis Medalijonas. 
Tatai kiek vėliau ir buvo pada
ryta. Ant vienos medalijono pu
sės nupiešta Šv. P. Marijos Ne
kaltai Pradėta, trinanti savo ko
jomis žalčio galvą. Ji stovi ant 
žemės puskamuolio. o iš Jos nu
leistų ir kiek į šalis praplėstų 
rankų, trykšta šviesos spindu
liai. Antrame medalijono šone, 
yra Kryžius ir žemiau dvi šir
dys. kurių viena erškėčių vaini- j 
ku apvainikuota, o antra kardu 
perverta. Gi medalijono kraštuo- 
se parašyta sekanti maldelė: 

i — “O Marija. be nuodėmės 
pradėtoji, melski už mus. kurie 
prie Tavęs puolamės”.

Tą medalijoną kasdieną nešio- 
jantiems ir dievotai minėtą mal
delę sukalbantiems, dvasinės 

! vyriausybės yra paskyrta 300 
| dienų atlaidų. Sąryšy su Ste- 
Ibuklinguoju Medalijonu. jau y- 
ra įvykę aiškių stebuklų, kurių 

;du čia ir paminėsiu.
Pavyzdžiui, to medalijono dė

ka. vienas garsus žydas. Alfon
sas Ratisbonne. Italijoje, buvo 

t atverstas į Katalikų Tikėjimą ir 
'Šv. Andriejaus Della Frotti baž
nyčioje. Romoje pakrikštintas. 
Paskiau kitų stebuklingų įvykių 
yra buvę pačiame Paryžiuje, 
viename miesto kvartale’, kur 
garsioji Šv. P. Marijos Pergalės 
Karalienės, bažnyčia randasi.

Apie šį Stebuklingąjį Medali
joną vienas prancūzas pranciš
konas misijonierius. — tėvas 
George O. F. M., taip rašo:

— “Per 40 savo kunigystės 
amžiaus metų, aš turėjau pa
kankamai progos pasiremiant 

| daugeliu pavyzdžių, persitikrin
ti. apie Stebuklingojo Medalijo
no galę. Prieš 10 metų, aš buvau 
apsilankęs su misijomis į vieną 
mažą parapijos bažnytėlę Pro ,

vo Kūno šventėje, aš buvau stai
ga pašauktas pas vieną jauną 
protestantę ligonę moterį, kuri 
buvo labai sunkiai ir pavojingai 
susirgusi. Tą vakarą ligonė pa
liko išgabenta ligonbutin. Pasi
rodžius mirties pavojui. — ji 
pareiškė norą, priimti Katalikų 
Tikėjimą. Aš nusiskubinau pas 
ją. Po kaikurių iš jos genčių 
pusės man daromų trukdymų, 
gavau prieiti prie ligonio. Rei
kėjo užtrukti suvirs porą valan
dų laiko, kol pramokinau ją 
svarbiausiųjų šv. mūsų tikėjimo 
taisyklių, po kurių suteikiau jei 
sąlyginį šv. Krikštą, ir Paskuti
niuosius Šv. Sakramentus. Pa
galiau visa, kas man reikėjo li
goniui padaryti, pavyko pui
kiausia. Kai krikštydamas tru
putį jos galvą nuo pagalvės pa
kėliau. — didžiausiai nustebau 
ir susijaudinau pamatęs, kad 
ant jos kaklo buvo užkabinta 
Stebuklingojo Medalijono kopi
ja! Aš greitai jos paklausiau.
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BLAIVYBE KAIPO DORYBĖ

BLAIVININKU SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis. MIC.. Dvasios Vadas; Kun. P. Juškaitis, 
— Pirmininkas: P. Mankos ■- I Vice-Pinnininkas; A. Skilius — 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Elavackas Raštininkas. 7 Mott St., 
\Vorcester. Mass.; O. Sidabrienė Iždininkė. 6 Commonweąlth 
Avė.. Worcester. Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas Iždo Glo
bėjai. “Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

kur ji gavo tą medali joną. Ji 
man atsakė, kad geros savo 
draugės katalikės moteries man
dagiai pakalbinta ir paprašyta, 
paskutinį misijų vakarą ir ji 
buvo atėjusi katalikų bažnyčion 
ir ten iš mano paties ranku jį | 
gavusi. Pagaliau nešiojusi jį sau 
ant kaklo, ir kasdieną kalbėjusi 
ant jo parašytą maldelę. Ji man j 
pasakė, kad kaip tik ligonbutin i 
ją atgabeno, ir ji pradėjo silpnė
ti. — slaptas, nesuprantamas 
balsas, pradėjo jei sakyti, kad 
ji pasikviestų katalikų kunigą 
ir priimtų Katalikų Tikėjimą. 
To balso raginama, ji visa tai ir 
padariusi. Per daugelį valandų 
ligonies kūne gyvybė kovojo su 
mirtimi. — ir gyvybė laimėjo! 
— Ligonė atsigavo, pradėjo sti
prėti ir pagaliau visiškai pa
sveiko.

"Antras nuostabus įvykis at
sitiko pora dienų prieš šv. Kalė
das, 1933 m. Viena neturtinga dalyke. Šiandien 
protestantė senutė moteris, sa
vo brolio namuose sunkiai sirg
dama. gulėjo ir laukė mirties. 
Buvo pakviesta protestantų mi- 
nisteris. kurs ilgai ruošė ligonę 
prie mirties, nes mirtis vargšei 
senutei buvo jau neišvengiama. 
Ligonė prieš mirtį pasidarė la
bai nerami ir desperatinga. Pa
galiau. jos brolio žmona, kuri 
buvo katalikė, pradėjo jei kalbė
ti apie Stebuklingąjį Medalijo- 
ną. Greitai parnešusi jį nuo ku
nigo. su jos sutikimu, užkabi
no jį ligonei ant kaklo. Moteriš
kė ir kunigas ta intencija mel
dėsi.
— "Pasidarė nuostabi atmai

na! — Vos tik moteriškė užka
bino ligonei ant kaklo tą meda- 
lijoną. — ligonė tuoj nusirami
no ir paprašė pakviesti katalikų 
kunigą, kurs atvykęs pramoki- 
no ją svarbiausiųjų šv. mūsų 
Tikėjimo taisyklių, suteikė Pas
kutiniuosius Šv. Sakramentus, 
po kurių ji dviem dienom pras
linkus. ramiai užmigo Viešpa
tyje".

Čia tai visai yra natūralūs da
lykas. ir nieko nėra nuostabaus, 
kad tokie 
pati Šv. 
Pradėta.
Katarinai
kad visi kurie tik dievotai nešios 
tą medalijoną. kalbės kasdieną 
3 “Sveika Marija" ir tą trum
putę maldelę. — susilauks visų 
didelių V. Dievo malonių, kūnui 
ir sielai reikalingų. Dar daug 
ko ir kitiems galės išprašyti. 

J. Butkevičius.

blaivybės pažadą sudėti. 
Būtinai reikia saugotis tų 

'vietų, kaipo smuklių ir pa
našių sueigų, kur gėrimas • 
su alkoholiu užima pirmą 

; arba labai žymią vietą. Į 
tokias vietas, arba i tokius 
namus reikia nė kojos ne
žengti. o tada kova su gir
tybės yda bus pusiau baig
ta.

Antras dalykas kodėl su
sivaldymas bendrai ir ypač 
gėrime yra reikalingas yra

(Kun. M. Jodkos. MIC. kal
ba. pasakyta vasario 4. š. 
m. Darbininkų Radio Prog
ramoje ).

Teologiškai imant blai- 
1 vybė yra susivaldymo do
rybės dalis. Mums visiems 
aišku, ką susivaldymas 
reiškia, ar tai valgyme, gė
rime ar kitame kuriame 

tačiau
mums svarbu pasvarstyti 
susivaldymą gėrime, t. y. 
pakalbėti apie blaivybę.

Blaivybė yra susivaldy-. tai. kad tas susivaldymas 
yra apsimarinimo ir savęs 
išsižadėjimu priemonė. 
Kristus sako, "Jeigu kas 
nori eiti paskui mane, te
gul išsižada pats savęs”. O 
Kristų sekti yra pareiga 
visų, o nevien Kunigų ir 
vienuolių. Savęs išsižadėji- 

į mas svaiginančių gėrimų 
vartojime yra labai sun
kus užsimojimas, bet todėl 
jis tvirtos dorybės ženklas 
ir Dievui labai malonus 
veiksmas.

Baigdamas, noriu pa
brėžti. kad žmonės supran
ta girtybės žalingas pasek
mes, bet tas jų neiabai ati
traukia nuo girtybės. Ta
čiau. kad susivaldymas gė
limų vartojime yra Dievui 
malonus dorybės aktas, ir 
kartu išpildymas Kristaus

mas svaiginančių gėrimų 
vartojime. Ji skiriasi nuo 
abstinencijos, kuri yra vi
siškai tų gėrimų nevartoji
mas. Susivaldymas, gėri
me ar kitame dalyke, yra 
reikalingas dėl dviejų prie
žasčių: pirma, kad apsisau
gotume nuo dorybei prie
šingos ydos, pavyzdžiui, 
girtybės. Girtybė yra baisi 
yda. Sutrukdydama proto 
veikimą ji žmogų padaro 
panašų į gyvulį, kuris pro
to neturi. Čia žmogaus ir 
jo galių. Dievo sutelktų, 
didelis pažeminimas. Žmo
gus pasigerdamas pasida
ro net žemesnis už gyvulį, 
kadangi gyvulys niekad 
savo kalte nepasidaro toks, 
kad negalėtų vadovautis 
savo įgimtais nujautimais, 
instinktu. Čia tik ydos pra- paliepimo savęs išsižadėti, 
ūžia. Ką girtybė toliau pa- tas tur būt neateina žmo- 
daro jums kasdieninis gy- nėms į mintį.
venimas parodo: 
nuodėmės, vargas, 
das, nesveikata — tai pa
sekmės tos baisios ydos. 
Apsisaugoti nuo ydos ge
riausias būdas yra lavintis 
priešingoje jai dorybėje. 
Apsisaugoti nuo girtybės 
reikia lavintis blaivybėje, 
būtent, susivaldyme svai
ginančių gėrimų vartoji
me. Čia negana turėti tvir
tą pasiryžimą būti blaiviu, 
ar gal ir bažnyčioje Dievui

I

įvykiai įvyko. Juk 
P. Marijos Nekaltai 
apsireiškusi Seselei
Laboure. prižadėjo.

Todėl būki- 
baisios'me blaivūs nevien dėl to. 

skur- kad apsisaugotume nuo 
girtybės blogų pasekmių, 
bet labiau dėl to, kad tuo
mi dorybėje lavinsimes ir 
Kristaus įsakymą išpildy- 
sime.

Ši panelė demonstruoje 
įauią maudymosi kostau 
mą Miami Beach, Floridoj.

NAUJOS KNYGOS
□ U VAINIKU, scenos veikalas— 

tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas. MIC. Kaina

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver
tė kun. Dr. Jonas Navickas. 
MIC. Kaina

=»RANASYSTe. scenos veikalas. 
Iš anglų kalbos vertė kun. Dr. 
Jonas Navickas. MIC. Kaina

TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 
kun. Juozas židanavičius. Šios 
knygos autorius gražiai išaiš
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako j Įvairius užme
timus bei priekaištus. Si kny
ga turėtu rastis kiekvieno ka
taliko namuose. Knyga yra 
389 puslapių. Kaina tik $1.00

Knygos gaunamos: —
Darbininkas

366 VVest Broathvay, 
So. Bosimi, Mass.

25c.

25c

25c
S

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

Šv. Grigalius

įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
fžg
ĮI£ Pamokiaantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 

Priedermes
£ Jei ruošiesi gauti Pilietybes Popierius, tai ši knvąelė daug1 

jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų
£ anglų ir lietuvių kalboje. v
£ Kaina Tik 25c. <.
£ fJ- Siųskite užsakymus: A
| “DARBININKAS”
| 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. X
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Rytinių Valstybių Žinios
C. BROOKLYN, H. Y
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Vienybėje — galybė.
Ti< finis.

šei-Neturėtų rastis nė vienos 
mos. kad nebūtų katalikiško lai
kraščio. ypač "Darbininko" ir 
"Amerikos", kuriuose ras karts 
nuo karto ne tik apie šią para-

PARAPIJOS 25 M. JUBILIE
JUS

Bėgyje pastarųjų keleto metų PW žinučių, bet ir apie šios a- 
Amerikos lietuvių gyvenime su- pyhnkės parapijas. Laikykimės 
laukta įvairių jubiliejų. Dauge- ©balsio: 
lis lietuvių par. sulaukė jau 25 
m.. 35 ir viena-kita net 50 m. 
Girtina, kad tokias sukaktis 
parapijos, draugijos, mokyklos 
tinkamai pamini bei atžymi ne 
vien ta kolonija, bet pasidalina, 
su pagalba spaudos, su plačia ja 
visuomene. Tos žinios bus labai 
branginamos, kada išnyks lietu
vių kolionijos šioje šalyje. Isto
rikams liks medžiagos, jeigu 
kiekviena kolionija tas iškilmes 
plačiai ir nuosekliai aprašys 
laikraščiuose, iš to tik tegalės 
spręsti ateinančios kartos apie 
dabartinį lietuvių gyvenimą iš
eivijoje. Į šių garbingų jubiliejų 
skaičių įžengia ir ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS BAŽNYČIA. CEN- 
TRAL BROOKLYN. N. Y. šios 
bažnyčios kertinis akmuo pa
šventintas sekmadieni, liepos 12 
d.. 1914 m., o bažnyčia pašven
tinta sausio 31 d.. 1915 m.
Šioms sukaktuvėms atžymėti 
numatoma keletą pramogų, tarp 
kurių ir iškilminga jubiliejinė 
vakarienė lapkričio 26 d. St. 
George Hotel. kuris yra vienas 
iš populiariškų Hotelių New 
Yorke ir randasi nepertoli nuo 
mūsų parapijos. Su šiuo jubilie
jaus supuolimu atsilankys ir J. 
E. Vyskupas, kuris suteiks dir- 
mavonės - sutvirtinimo sakra
mentą ir tą pat dieną įvyks vai
kučių pirmoji komunija. Šioms 
iškilmėms diena numatyta lie
pos 16 d., artymiausias sekma
dienis. kada buvo pašventintas 
šios bažnyčios kertinis akmuo. 
Gavėnios laiku įvyks dviejų sa
vaičių jubiliejinės misijos, ku
rios prasidės kančios sekmadie
nį. kovo 26 d. ir tęsis ligi Vely
kų. Jas ves gabus misionierius 
kun. Kidykas. Jėzuitas.

Taip pat šio 25 m. sidabrinio 
jubiliejaus proga norima atmo
kėti paskutinė parapijos skola 
83000.00. kuri priklauso vysku
pijai. Šie visi klebono kun. K. 
Paulionio užsimojimai turėtų 
rasti širdingiausio pritarimo pa- 
rapijonuose. Parapijonys turėtų 
daugiau susirūpinti šios parapi
jos išlaikymu, ypač tie. kurie to
liau gyvena nuo bažnyčios. Tė
vai turėtų daugiau domės kreip
ti ir raginti, kad jaunimas lan
kytų dažniau savąją bažnyčią, 
nes kas užlaikys dar 25 metus 
bažnyčią, jeigu jaunimas prie 
jos nebus prisirišęs? Jaunimas 
ypač turėtų tuom susirūpinti ir 
branginti, kaipo savo tėvų, sun
kiais uždirbtais centais, paliki
mu. kuris yra tautos ir tikybos 
židinys. Tėvai, toliau gyvenanti, 
turėtų bent savo vaikučius at
vesti. kad priimtų jie savo para
pijos bažnyčioje sutvirtinimo 
sakramentą. Toliau gyvenanti 
taipgi turėtų savo vaikučius at
leisti į parapijinę mokyklą, ku
rią veda Seserys Pranciškietės. 
Paaugęs jaunimas turėtų spies
tis j parapijos chorą, sodaliciją. gera veikėja p-nia Antanina Či- 
Šv. Vardo dr-ją ir kitas. čirkienė. minėjo savo gimtadie-
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MARIAHAPOLIO ŽINIOS

ALRKS kėglių rateliai jau už
baigė savo rungtynes. Paskuti
nis stovis šių rungtynių yra: 
Marianapolis 
Providence 
Norvvood 
VVorcester 
Boston

Vasario 2 d. buvo Maraianapo- 
lvje didelė šventė. Po žvakių 
šventinimo prisirašė prie Blai
vininkų kuopos 13 naujų narių, 
ir priėmė Įžadus. Dabar yra 36 
nariai kuopoje. Geriausio jiems 
pasisekimo pasiekti tikslai

ko- 
bet

PATAISA
Ankščiau buvo paskelbta 

legijos metinis vaidinimas, 
jis buvo pakeistas nauju ir įdo
mesniu vaidinimu, būtent: “Už 
Tėvynės Laisvę". Veikalas vaiz
duoja lietuvių kovas su lenkais, 
šiomis dienomis visi lietuviai 
susidomėję tėvynės reikalais ir 
ginčais su lenkais, tai ir išrinko
me šį patriotinį vaidinimą. Dar
bas jau veik baigtas, ir pradėsi
me važiuoti į lietuvių kolonijas 
19-tą šio mėnesio. Pirmas vaidi- 

įvyks Worcester. Mass. 
bus muzikos, dainų ir 
Lauksime žmonių para-

nimas 
Taipgi 
kalbų, 
mos.

WORCESTER, MASS.

Aušros Vartų Parapija

Rengia Saldžiausios širdies V. J. ir Lietuvos Dukterų Draugijos

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

GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS

Nuoširdžiai visus kviečia dalyvauti

|KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

CLEVELAND, OHIO

solistė, 
lietu- 

miesto

Ohio lietuvius New Yorko pa
saulinėj parodoj Dainų Šventėj. 
Choras užsiregistravo dalyvauti 
pereitais 1938 metais.

Tam svarbiam ir istoriškam j 
i dalykui įvykdinti būtinai yra ■ 
reikalinga lietuvių visuomenės į 
medžiaginė parama. Yra susi
tveręs komitetas iš sekančių

I

čius aplankė garnys, palikda
mas dovaną — gražią dukrelę, 
kuri pakrikštyta Marijona. Le- 
vosė vardu. Tėvai darbuojasi 
gražiai visose draugijose ir y- 
ra choro ir vyčių draugijos na
riais.

Sveikiname Daraškevičius 
šeimos padidėjimu.

su 
C.

N0RW00D, MASS

RENGĖJAI

PHILADELPHIA, PA.

Šv. Kazimiero Parapija

Ona Kaskas (Katkauskaitė).
Metropolitan operos 
koncertuos Clevelande 
viams. balandžio 21 d. 
auditorijoj.

Jos koncerte dalyvaus smuiki
ninkas Vincas Gdeičius. Cleve
lando Philharmonic simfonijos TJ, 'T v-,,' . *•J Kun. V. Vilkutaitis: pirm. muz. cocert rnaster. šiuo koncertu 
susidomėjo visa Clevelando vi
suomenė.

Šie dainos ir muzikos meno 
asmenys teikia savo patarnavi
mą dykai. Pelnas nuo minėto 
koncerto skiriamas Clevelando 
Lietuvių Kultūriniam Darželiui.

Bedarbiai pradeda bruzdėti. Koncertą rengia vietos Moterų
Ką žmonės gali daryti, kada ne- Piliečių Kliubas ir Universiteto
turi iš ko gyventi. Turime susi- Klubas, 
rūpinti bedarbiais ir jų seimo-. 
mis. B.P.Š. i

VIEŠA PADĖKA
Nors dar drebančia ranka 

sunkios operacijos 
viešą padėką savo

PO 
rašau šią 
mylimoms

asmenų: Garbės pirmininkas giminėms ir prieteliams. Ačiū
Bronius Rusteika i L.K.}

WATERBURY, CONN.
Pereitais metais šioje koloni

joje mirė 80 lietuvių. Tai nema
žas skaičius.

NEW HAVEH, CONN
Sausio mėnesį į mūsų koloniją 

buvo atsilankęs p. Jonas Micke
vičius. iš Brooklyn. N. Y., ku
ris praleido visą savaitę. Aplan
kė savo draugus ir pažįstamus, 
kurių čia turi daug, nes p. Mic
kevičius prieš kelius metus gy
veno mūsų kolonijoj, ir daug
dirbo lietuvybės labui. Dalyvavo; 
vaidinimuose, ir buvo katali- j 
kiškos spaudos uolus platinto- Į 
jas. Taipgi daug yra pasidarba-l 
ves Šv. Kazimiero parapijos la
bui. Malonu buvo pasimatyti su 
tokiu geru veikėju ir pasikalbė
ti apie lietuvių veikimą Brook- 
lyn'e. Matyti, kad gyvenimas 
gerai sekasi, nes atrodo sveikas 
ir pilnas lietuviško patrijotiz- 
mo kaip ir praeityje. Linkiu ge
riausių sėkmių mūsų veikėjui p. 
J. Mickevičiui.

Sausio 29 d., mūsų kolonijos

jums už maldas, gėles, atviru-
V. Greičius; vice pirm. A. Bace- įr j^įtas raminančias dova- 
vičius: sekretorė — E. Bacevi
čiūtė: iždo globėjai — Kun. T.

NEW YORKO PARODOS 
REIKALU

Šv. Jurgio par. bažnytinis cho
ras. kaip yra žinoma, atstovaus 

nį. Ta proga jos sesutė p-nia 
Valičkienė ir jos draugės p-nios 
Navickienė ir P. Šiiinskienė su
rengė gražią puotą, jos pagerbi
mui. į kurią susirinko skaitlin
gai giminių ir artimų draugų, 
kurie išreiškė p-nei Cičirkienei 
daug gerų linkėjimų 
brangią 
Carpet.

P-nia 
Pranas
dirvos veikėjai. Priklauso prie 
katalikiškų draugijų bei organi
zacijų: gausiai aukauja parapi
jai ir tėvynės reikalams. Augi
na dvi dukreles, kurios yra di
delio džiaugsmo nešėjos tėve
liams. nes yra geros mergaitės. 
Prie šios linksmos progos ir aš 
sveikinu p-nią čičirkienę. linkė
dama sveikai sulaukti dar daug 
linksmų gimtadienių.

Gargždiškė. i

neles: ačiū už užuojautas ir su- 
j raminimo žodelį, kurie man su- 

Sofranec ir A. Maminskas. Kun.; teikė daug šviesesnę valandėlę. 
Sofranec jau tam tikslui paklo-. Ypatingai ačiū mano priete- 
jo S5.00. j liams: pp. Balučiams. Kudir-

Dainavimo gaidos jau gautos ■ kams. Kurams, Onutei Červo- 
sausio mėnesyj. Pasirodo, kad I kienei. Ruškienei. Kneižiams. 
dainos yra labai smagios ir ne-i Aidukoniams. Mickūnams. Je- 

rušienei iš So. Boston. Adomai
tienei. Kamilienei. Uždavinie- 
nei. Ratkevičienei. Jablonskie
nei. Naujokaitienei. A. DeCosta. 
A. Cofsky.

Brangieji, aš jūsų neužmiršiu 
per visas savo gyvenimo dienas. 
Ačiū. A. Smtlgienė.

ir įteikė 
ir naudingą dovaną —

Cičirkienė ir jos vyras 
yra geri katalikiškos

sunkios išmokt. Choras į tą da
lyką labai efftuzijastiškai atsi
nešė. PereitąRvasario 3 d., laike 
susirinkimo ' svarstyta apie 
transportaciją. sukėlimą lėšų a- 
pie pamokas.'ir tt.

Nuvažiavimas New Yorkan iš 
Clevelando nėra tai lengvas da
lykas. Kelio tolumas tai vienas, 
ir stambios kelionės lėšos. Nu
važiavimas autobusu visam 
chorui atseitų 380 dolerių. Ot 
čia tai ir visas sunkumas, čia ir 
yra reikalas kreiptis į lietuvių 
visuomenę.

Nustatyti planus sukėlimui lė
šų choro susirinkime išrinkta 
komisija, kuri susitarius su vie
tos važiavimo komitetu, pateiks 
savo nutarimus Clevelando lie
tuvių visuomenei.

3,

I

PAKVIETIMAS
Visi Ir Visos Ateikite I

ŠAUNŲ PARENGIMĄ
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALEJE

Kampas Waverly ir Providence Gatvių, Worcester, Mass.

Vasario-Feb. 17,1939,8 vai. vak.
Ten bus išdalyta daug piniginių dovany.

Darbininku Sąjunga rengia ši PARENGIMĄ labai svarbiam tikslui. Dovanos 
bus dalinamos sulig atsilankiusiųjų skaičiaus. įžanga visiems 25c.

Nuoširdžiai Kviečiami Visi Dalyvauti - RENGĖJAI.

Parapijos choras ir solistai su 
muz. J. Čižausku priešaky spar- 

ičiai rengiasi prie pastatytmo 
i operetės “Kaminkrėtys ir Ma
lūnininkas”. Šią juokingą ir įdo
mią, tikrai lietuvišką operetę, 
turėtų visi paihatyti, nes joje 

i vaizduojama gyvenimas Lietu
voj su dainomis ir šokiais. Wor- 
cesterio lietuviai nemažai yra 
susidomėję minėtu parengimu. 
Įžanga nebrangi, tat tikimės 
daug svečių. Minėtas parengi
mas įvyks sekmadienį, vas. 19 
d.. 6:30 vai. vakare. Aušros 
Vartų parap. auditorijoj. Ne- 
prošalį pažymėti, kad kuomet 
yra rengiami vakarai kitose ko
lonijose. tai visuomet pamatysi 
Aušros Vartų parapijiečių bei 
choro narių. Todėl dabar mes 
lauksime patvirtinimo to seno 
priežodžio, “Ranka ranką maz
goja”.

Choro raštininkui. Albinui 
Baliulioniui buvo surengtas 
gražus, jo gimimo dienos proga 
vakarėlis. Ponia Paul Severino 
su savo sūnumi surengė vakarė
lį ir užkvietė visus choristus ir 

■ Albino draugus, kurie sumanė 
parūpinti Albinui tinkamą do
vanėlę. Jie iš kur ten suieškojo 
kuo didžiausią rišulį. visą veži
mą popieriaus ir keletą kamuo
lių siūlų ir virvučių. Pačiame 
viduryje to rišulio jie įdėjo 
mažą kaklaraiščiui sagtukę ir 
suvynioję į devynias galybes po-! 
pieriaus. įteikė savo “dovanėlę” j 
draugui. Visi gražiai pasilinks
mino. Tame vakarėlyje dalyva
vo: Jonas Baliulionis su žmona. 
Teklė Baliulionytė. Mr. and Mrs. 
Grace. Petras Jurgaitis. Vincas 
Zigmontas su žmona. Berta 
Šimkūnaitė. Veronika Mustaity- 
tė. Karolis Mockevičius. Berni- 
ce Lešinskaitė, Stasys Lešins- 
kas. Viktoras Buivydas. Elena 
Matulionytė. Juozas Burauskas.

Aušros Vartų parap. Moterų 
ir Merginų Socialio klubo pir
mas šių 1939 metų susirinkimas, 

i nežiūrint į blogo oro, buvo gy
vas ir gan skaitlingas. Iš prie
žasties pirm. M. Čižauskienės 
didelės slogos, susirinkimą ve
dė vice pirm. p. Anelė Sinkevi- 
čienė. Visos džiaugėsi trijų die- 

inų parapijos bazaro pasekmė
mis. ypač klubo uždirbtu grynu 
pelnu virš šimtą dolerių prie sa
vo stalo. Po susirinkimo vei
kiančioji komisija pakvietė vi- 

jsas prie nepaprastai gražiai iš- 
' puoštų stalų, kurie apkrauti 
Į skanumynais atvaizdavo “Va
lentine party”. Dėka priklauso 
rengėjoms ponioms: Helen Sa- 
vage. Elz. LaBaire, Ona Mc Go- 
vern. Pranė Puzarienė ir Mari
jona Juodsnukienė.

Svečiai kleb. kun. K. Vasys. 
muz. J. Čižauskas. J. Marcinkus 
ir B. Barisas dalyvavo užkan- 

; džiuose. Po užkandžių žaista 
i “Beano”. Dovanas laimėjo: Pe- 
i leckienė. Nedveckienė, Kvara- 
i tiejienė, Šugždienė, Smolskytė. 
i Nedveckaitė, Bendoraitė, M. 
Beauchminienė ir M. Čižauskie- 
nė. Beje, veikiančioji komisija 
aukavo visas dovanas ir stalų 
papuošalus.

Jaunas vos 13 m. Edmundas
Antanas Naujokas. Vincas Šve-Į Vaškas, turi tiek gausų ir įdo- 
das. Petras Gedraitis, Katarina rnų pašto ženklelių (stamp col- 
Kairikštytė. Petras Burokas ir lection) rinkinį, kad aukštosios 
Gaby Lab. į Providence St. mokyklos moky

tojai išstatė parodon. Visa mo
kykla daug dėmesio kreipia į lie
tuviškus ženklelius ir Edmun
dui teikia daug komplementų. 
Beje. Edmundas yra vienas iš 
gabesniųjų muz. J. Čižausko 
piano mokinių.

Choras rengia trilypę pramo
gą. balandžio 16-tą dieną, bū
tent. koncertą, teatrą, ir šokius.

Lietuvos Nepriklausomybės
šventės minėjimas įvyks ketvir
tadienio vakare, vasario 16 d.. 
Šv. Jurgio par. svetainėje. St.
James St. Rengia Federacijos Teatras bus tikrai juokingas ir 
skyrius. Kviečiame visus daly- grynai lietuviškas, 
vauti. (“Nesusipratimai”.■

Velykų iškilmėms bus išpildy
tas retos grožės kūrinys, Hende- 
l’io Alleliuja. Tą veikalą mokina 
smuikininkas Vincas Greičius. 
Choras tuomi yra labai sužavė
tas. Kiekviena pamoka didėja 
nariais. Gintarė.

WESTFIELD, MASS
MINSTREL SHOW

Kiek laiko atgal iš Norwood 
ligoninės grįžo į namus Dr. An
tano Gassono žmona ir nauja
gimis sūnus. Ponia Gasson su
stiprėjo sveikatoje, o sūnus 
sveikas auga.

I

Pirmadienį, vasario 6 d. para
pijos svetainėje įvyko South 
Norwood Improvement Associa- 
tion susirinkimas. Dalyvavo 
miesto selectmanas Harry But- 
ters ir paaiškino miesto reika
lus. Tame susirinkime dalyvavo 
nemažai ir lietuvių. Kai kurie 
net ir iš senesniųjų kalbėjo.

užvardintas 
Koncertą 

rengia vargonininkas: teatrą — 
kun. daktaras Martusevičius: 
šokius visi choristai. Visa tai 
rengiama, kad padarytų kiek 
pinigų kelionei į Pasaulinę Pa
rodą Lietuvių dienoje.

Bastūnas.

I
I 
i
danu ii o vai. vanaic »ov.

Kazimiero draugijos salėj. 22 
William, St. Bus perstatomas 
vaidinimas per du vakarus, nes 
vienu vakaru negalima sutalpy- 
ti žmonių salėje. Iš parengimų 
matyt, kad šis bus puikiausis. 
Jaunimas deda visas pastangas 
pasisekimui: komisijos ir ben-į 
drai parengimo dalyviai sten
giasi savo užduotį atlikti kopui- 
kiausiai. Direktorius varg. V. 
Burdulis yra gabus muzikas ir 
sėkmingai vadovauja tam pa-1 

l rengimui. Tad visi Minstrel 
Show rengėjai kviečia visus, 
kaip iš arti taip ir iš toliau at- i 
vykti pas mus ir pamatyti gra
žų vaidinimą.

Šv. Kazimiero Parapijos jau
nimas rengia Minstrel Show va
sario 20 ir 21. 8 vai. vakare Šv.

p. Tvaska, gyv. 5 Atwood A- 
ve.. dar tebėra Bostono Miesto 
ligoninėje patikrinimui jo ligos. 
Išrodo, kad turės daryti opera
ciją. Dievas gal leis jam visą 
tai pergyventi, pp. Tvaskai yra 
LDS nariai. NCS.

**1Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

KRIKŠTAS
Juozą ir Levosę Daraškevi-

Sausio 30 d. iš Aušros Vartų 
parap. bažnyčios amžinastin nu
lydėtas jaunas, vos 15 metų 
amžiaus. Vytautas Kepuraitis. 
kuris jo trumpos ligos pasimirė, 

i Velionis dideliame nuliūdime pa
liko savo tėvelius ir vieną bro
liuką.

Gerb. Klebonų Dėmesiui! Vasario 3 d. Commerce High 
-------------- , School suvaidinta operetė “Chi- 

Artinasi Gavėnia. Gerb. klebo- mes of Normandy”. Tame vaidi
nai, kurie norite dvasinės pagal- nime atsižymėjo Aušros Vartų 
bos su misijomis ir rekolekcijo
mis parapijoje, tai dabar prašo
mi pranešti, kad būtų galima iš 
anksto susitarti ir pasirinkti 
patogų laiką.

Rev. I. A. Abromaitis, M. S.
La Salette Novitiate, 

Bloomfield, Conn.

parap. choro narė, Alena Kati- 
naitė. P-lė Alena turi gražų so
prano balsą, yra gabi vaidyla, 
dalyvauja visuose parapijos pa
rengimuose. Beje, Alena vaidins 
“Kurčios Barboros” rolę opere
tėje “Kaminkrėtys ir Malūninin
kas” vas. 19 d. M.

Draugijų Valdybų Adresai

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

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.

564 E. Broachvay. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St.. Roslindale, 
Tel. Farkvvay 0558-W

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St.. So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd.. So. Boston. 

Kasos GI.—Marijona AukštikalnienB,
111 H St.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mėnesio. 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pus protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PA&ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.
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I Struckienė sakė: “Mes nesigaili- 
; me atvažiavusios”. Žmonės tiek 
buvo susijaudinę, kad jų skruo
stus drėkino ašaros. Kun. Vir
mauskis, sujaudintas, širdingai 
dėkojo artistui Juškai, chorui, 
kun. Urbonavičiui, advokatams 
K. Kalinauskui ir A. Jankaus
kui, Trimitoriams, Federacijos 
skyriui ir visiems susirinku
siems. Ir pranešė, kad šis turi
ningas koncertas su priedais bus 
pakartotas vas. 19 d., 3 vai. p.p., 
bažnytinėje salėje, W. 5th St., 
So. Boston, parapijos naudai.

, Federacijos 3 skyrius
12 d., 3 vai. po pietų, surengė 
Lietuvos Nepriklausomybės me
tinės šventės minėjimą. Adv. K. 
Kalinauskas vedė programą. 
Adv. A. Jankauskas trumpai 
kalbėjo apie A. Lincoln, gimta
dienio proga. Kun. K. Urbona
vičius kalbėjo apie a. a. Šventą
jį Tėvą Pijų XI ir apie Lietuvą. 
Choras gerai artisto R. Juškos 
prirengtas, išpildė deimantinį ir 
milžinišką koncertą. Įvairios ga
lingo choro grupės sudainavo 
gražių dainų. Baigiant progra
mą, visas pajėgas choras tinka
miausiai sudainavo žavingą Vy
tauto Didžiojo Kantatą, parašy- 22 Greennock St.,"Dorchester, 
tą J. Žilevičiaus. Trimitav o jau- ^iass. Liudijo Pranas Bagdonas 
nuoliai Sinkevičius ir jo drau-, jr juzefina Kaženauskaitė.

I

šeštadienį, vasario 11, š. m. 
Lietuvių Darbininkiį Radio Pro
gramoje, Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuvių proga, pasi
rodė Mąrianapolio r Kolegijos 
studentai. Šiuo atveju kores
pondentui rūpi ne apie, pačią 
programą ką nors kalbėti, nes 
ją girdėjo plačioji iietu.viškoji 
visuomenė ir savo įvertinimą, 
kaip ir visuomet pasilieka sau, 
o prie progos pareiškia sa\o pa
sitenkinimą jos vedėjui., Noriu 
pasidžiąugti ir su visuomene 
pasidalinti mintimis, kad pas 
mus ir šiai$ moderniškais lai
kais, kada žmonės daugiau pa
krypę materializmo pusėj, vię-

sitenkinimą jos 
pasidžiąugtiV. •"

Vas. 11 d., susišliubavo p. Ed
mundas Kazimieras Kalukevi- 
čius su Zofija Liauginaite, gyv.

£as- j Tą pačią dieną ėmė šliūbą vy-
. Kantata giliai užimponavo1 tis Petras Bukota su vyle, Bro- 
įlausytojus. kurių būta apieįnislava Petraityte, gyv. 468 E. 
trys šimtai. Visi klausytojai pa-į 7th St. So. Boston, Mass. Liūdy- 
trijotiniai nusiteikė ir džiaugėsi 
choro gražiu ir artistišku pasi
rodymu. Klausytojai užsidegę 
plojo kelioliką minučių. Law- 
rencietės ponios Venčienė ir

tojais užsirašė vyčių kuopos 
pirmininkas A. Gaputis ir se
kretorė F. Grendelytė.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY, 
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9

nuo 
v. v 

Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REP5YS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq, 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ĮVAIROS SKELBIMAI

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

>

nas. Ražvadatis'kas, Sofija Gli- 
neckienė, Juozas Bernatonis ir 
Beatriče Cetuikienė.

Iš 10 naujų narių 6 Amerikoj
gimę. Tad labai džiugina, kadį 
jaunimas — profesionalai įr i 
biznjęriai rašosi . prie LRKSA. 
Ypatingai adv. ju^ Cūnys 
vienasis įžymiausių advokatų

._iind rėmėjasį ir LDS na
rys. Taįfe daug dąrbuojasi ir 
adyokąjįo žmona, JH>ač LDS ir 

^įrengimuose. 
--4uslta> 

biznierius ir Naujos Angli-

‘.‘Darbini, 
Pranai 1 
nąs r 
jos Vyčiiį ai 
kąi AIbjnas

ko’.’* «

rities pirmmin- 
jviera biznierius, 

, -U..„drausi JuvaI* 
dybų narys.; Antanas Strazdaus-
Rilį Ėaį

nog rudas;. kilnų .samąr.jęt^ H. jiunuoUs ir
ką sndziij, kūrins m šiuo kartu vį; įiti vejįsjai
pasireiske per Manjopiį Sky- ..,
riaųs rėmėjus ^o. ^tonę. A ............

Štai apie 16 jaunuolių. studęn-'kvota 
tiį po programos pakviesti po- i rašė 10. D; 
mos Nanajtavicienęs namuosę, nūs. 
ant Broadwey, Šo. Bostone, kur šų riiyl: 
jiems paruošta pietūs-vakarie- Virmauskui. Jis pats yra 21 kp. 
nė. Netikėtai įkišo nosį ir “Dar- į narys. Daug prisidėjo prie va-1 ’ 
bininko” reporteris.
— Sveikinu, sveikinu 

brangūs jaunuoliai kolegistai- duoda veltui laikyt susirinki- 
studentai... štai jie: Kolegijos mus bažnytinėj salėj.

Mūsvį fiuo|)ai, puvo paskirta 
■ 'rašyt 6 narius, prisi-

kuopa turi 64 na- 
£’ ■■.4 ’

gle^oi

~~r • ---- -------------

CAMBRIDGE, MASS DĖL ORDINŲ GRABORIAI

Matas NortatasMnp
hterfyp^ Fondai $25.39

Žinomas labdarys, patrijotas 
įr katalikiškos akcijos rėmėjas 
p. MATAS J^ORBUTAS pirma
dienį, vasario 13 d. lankėsi 
“Darbininke”, užprenumeravo 4 
“Darbininkus” ir paaukojo 
“Darbininko” naujos Intertypos 
fondui $25.00. P-nas M. Norbu- 
tas pereitais metais Intertypos 
fondui ir-gi aukojo $25.00. In- 
tęrtypoš vajaus vadovybė už 
stambią auką taria .nuoširdžiai 
ačim___

Gera Prega Visiems 
Pasinaudoti

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester 
TeL COLumbia 2537

A

administraciją, 
kurie mūsų vi- 
žinomi, kad jie 
Lietuvai ir mū-

Vas. 12 d. tapo pakrikštyta 
duktė Juozo ir Petronėlės (Tre
čiokaitės) Bedalių vardais Joa
na Karolina. Kūmai buvo Juozas 
Pavydis ir Alena Carmenati.

Tą pačią dieną tapo pakrikšty
ta duktė Zigmanto ir Mortos 
(Vilkaitės) Bandzevičių var
dais Virginia Stepania. Kūmais 
buvo Juozas Gailiūnas ir Adelė 
Masiulytė.

Tą pačią dieną moterystės luo
mam įstojo Stasys Sendrauskas 

įsu Stefania Steckyte, gyv. 38 
Minof St., Dorchester. Liudyto
jais buvo Andrius Hienke ir I- 

! rena Steckytė.
Sekė šliūbas p. Kazio Poznaus- 

kio su Ona Galinauskaite, gyv. 
122 C St. Liudijo Juozas Jaki
mavičius, Valerija Čiteikytė ir 

: dar 4 poros.

Vas. 12 tapo bažnytiškai pa
laidotas. Brooklyne, N. Y. Ber
nardas Virmauskis 30 metų, 
southbostonietis. Paliko žmoną 
Juozefiną (Dovidonytę) ir duk
terį.

Vas. 13 d., tapo su Šv. mišio
mis, iš Šv. Petro par. bažnyčios 
palaidota Morta Zaičikienė, 63 
metų, gyv. 116 Bowen St.. So. 
Boston, Mass. Ji paliko sūnų. 
Labdaringi žmonės viešai ko- 
lektavo jos paskutiniam patar
navimui.

Vas. 12 d, staiga mirė. Ona 
Barauskienė. 74 metų, gyv. 238 
D St, So. Bostone. Paėjo Aukš- 

j tosios Panemunės parapijos. A- 
merikoje pragyveno 25 metus. 
Paliko dvi dukteris. Laidojama 

• iš Šv. Petro par. bažnyčios, vas.
14 d, 9 vai. ryte. Šv. Mykolo 

! kapuose.

JosephW.Ca$per 
(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.

‘ Darbininko” No. 90 (pereitų 
metų) turi būti per klaidą buvo' 
parašyta, kad “Lietuvos tauti-' 
ninku valdžia apdovanojo ordi
nais dar du tautininkų vadus, 
būtent, pp. Stasį Vytaitį ir Dr. 
M. J. Viniką”. Kiek aš žinau, tai 
p. Dr. M. J. Vinikas nėra buvęs i 
tautininku, o gal pastaraisiais 
laikais tokiu virto? Jis buvo so
cialistas. Nors tiesa, mažas skir
tumas tarp tų dviejų: socialistų 
ir tautininkų laisvamanių.

Keista su tais ordinais. Kai 
kas sako, kad jei nori gauti or
diną, tai turi gerai apšmeižti 
Lietuvą ir jos

Yra ir tokių, 
suomenėje nėra 
būtų ką padarę
sų išeivijai, bet ir juos apkabi
nėjo ordinais. Kada paklausi jų 
už ką? Tai atsako: “Mes nežino
me”. Kitų valstybių vyriausy
bės. jeigu jau skiria ordinus, tai 
asmenims už ypatingus pasižy
mėjimus. Bet Lietuvos tautinin
kų vyriausybė daro priešingai. 
Gal nauja mada?

Net ir tie asmenys, kurie tik
rai yra užsitarnavę ir gavo ordi
nus nekaip jaučiasi, kada ir tie 
gavo, kurie nėra užsitarnavę, 
liet daug žalos yra padarę.

Yra ir tokių asmenų, kurie vi
somis išgalėmis rūpinosi ir dar
bavosi, kad Lietuvai padėtų, pa
šventė savo laiką, sveikatą ir 
sunkiai uždirbtus centus, bet ne 
tik ordinų negavo, bet jų niekas 
nė nemato. Kur teisybė?

Žemaičių Jonas.

- t •• ‘ . ' >• k.
Lietuvių R. Katalikų Pašalpi- 

pė Saldžiausios Širdies Viešpa- 
; ties Jėzaus draugija priima nau- 

kun * P narius nuo 16 iki 30 metų
per sekančius mėnesius — Sau
sio, Vasario ir Kovo be pomirti
nių mokesčių per 3 metus, taip
gi ir be įstojimo. Šie nariai tik 
turės užsimokėti mėnesinius 
mokesčius — vyrai po 50c, o 
moterys po 25c. Šie nauji nariai

jriklauso mu-; .■ _ .. t’ i -
»nui

jaus ir ragino prisirašyt prie 
jus1 Susivienymo. Davė ir dabar

Studentų Choro vadas prof. j Valdyba pasiliko ta pati: pir- gauna tą pačią pašalpą ir po-

lis* Žeglys, Tamulis, Rusteika, jgjas Jonas Jaroša, sekr. Stanis-
Mikelionis, Dastikas, Skirius, jovas Budrevičius, iždin. Julius 
Petrauskas, 
dauskas, Bernatonis, Gurklys, 
Skeivis, Brazauskas, Kasparas, 
Bulovas. Čia su studentais sve- Į 
čiuojasi ir Lietuvių Darbininkų nesi° bažnytinėj salėje, tuojau 
Radio programos vedėjas A. F. P° sumai. 
Kneižys, studentas alumnas p. 
Nanartavičius, J. Kumpa ir k.

Duosnios ir geraširdės šeimi
ninkės : p.p. Nanartavičienė, 
Brazauskienė, Čaplikienė, Šmi- 
gelskienė; p-lės Brazauskaitė iri 
Šmigelskytė svetingai visus 
vaišino ir patarnavo.

Sužinota., kad šią puotą parė- j£oma> Įęacį įaį kurie moky- į nalus ir biznierius, kurie ^gaminti iš įvairių vaisių vyną 
m-e‘- ’ anuson'e’ s to jai yra užsikrėtę ateisti-1 savo skelbimais remia Jos kaina tik $1.00. Knyga turi
ne, bvagzdiene, Ciurbom^e fe- į komunizmu. ■ '‘Darbininką”. 223 puslapi®,
dlauskiene, Lemoziene, Rustei- ---- • ... ........... .

Brolis Banys; studentai: Parų- mįninkas Andrius Pinelis, padė-

Lazauskas, Gvaz- giauris.

Mėnesiniai susirinkimai bus 
laikomi antrą sekmadienį mė-

S. Budrcvičius, kp. sekr.

Tyrinėja komunizmo vei
kimą Bostono viešose mo
kyklose. Trys miesto tary- 
bininkai ir mokyklų komi- 

i tetas veda tyrinėjimą. Sa

mirtinę, kaip visi kiti nariai. O 
nuo 30 iki 45 metų kiti nariai 
bus priimami per tuos mėnesius 
už pusę įstojimo.

Dabar yra geras laikas prie 
šios draugijos prisirašyti. Nauji 
nariai gali įstoti į šią dr-ją 
draugijos susirinkimuose. Susi
rinkimai yra laikomi kas antrą 
pirmadienį kiekvieno mėnesio, 

j7:30 vai. vakare, pobažnytinėje 
Įšalėję, W 5th St.. So. Bostone.

VALGIŲ GAMINIMAS

Ką tik išėjo iš spaudos Valgių
Valdyba. Gaminim0 Knyga, kurioje yra

(10-21) daugybė receptų — nurodymų 
___________ kaip skaniai ir ekonomiškai pa

gaminti valgius. Taipgi šioje 
Remkite tuos profesio- (knygoje nurodo kaip galima pa

I
i

I

Serga Povilas Natkus. Guli 
j Miesto ligoninėje po operacijos 
galvoje.

VALGOMOJI! DAIKTU KRAUTUVES
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 Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILU AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROAOWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

kienė ir Valentaitė.
Jūsų Reporteriui, Gerb. Skai

tytojai, tenka prisipažinti prie 
vienos silpnybės, būtent: Suėjus 
trumpai valandėlei su lietuviais 
studentais nesinorėjo skirtis. 
Prisiminė ir jam mokyklos suo
las. tos malonios mokslo die
nos. kurios lig sapnas paliko 
užuomaršos jūroje. Štai laisvoj 
valandėlėj dainuojama apie tu
zinas lengvų studentiškų dai
nuškų: “Kaip seniai aš laukiau) 
tos dienos laimingos, pamatyti 
tiek daug gražių akių...” Šioji 
dainuška parodo, kaip jaunimo 
jausmai veržiasi prie tos neži
nomos užburtos mėlynakės... iš- 
sidraikusiomis kasomis... švel- 
niomis rankytėmis, kurios gla
monėtų, ramintų, bučiuotų... ir 
vis tik sapnas, svajonė... Vėl 
dainuojama: “Pamokos, pamo- į 
kos. nėra ir galo: fizika, kalbos, I 
rašto darbai; sėdi sau klasėje,' 
nuovargis dvasioje, visi išbalę* 
tartum grabai...” Tai studentų) 
atodūsis kasdieninio darbo. Iš 
to suprantamos ir virš minėtos 
svajonės. Ir daug, daug įvairių, 
ištryškų, kurie vis leidžiami juo
kais, šposais... ir vis lietuviškai.

Sudainavo ir šeimininkės se
noviškų Lietuvos kaimo dainų..

Gražu, kaip mūsų vienintelė 
Amerikoje Kolegija taip gabiai 
ir giliai įskiepiną lietuvybės 
daigus jaunimo širdyse. O garbė 
Marijonų Rėmėjams už jų pasi
rinktą kilnų darbą. Rap.

METINIS 21-MOS KUO
POS SUSIRINKIMAS

I

i

I

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠIONAS. Sav. 

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

Profesionalai, , biznieriai, pramonin
kai, kurie ske’biasl “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės "Darbininke”.

01/01/MAN TAIP
MFP ” SKAUDA

PEČ,Ų 
>4 i muskulus,

KAD NET 
^IŠSITIESTI 

y y NEGALIU.^

v P'2"

PAKENTĖK TRUPUTĮ IKI AS 
VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠT 
SIU SKAUDAMĄ VIETĄ 
SU PAIN-EKPELLERIU 
PAMATYSI, KAIP < 
ŪMAI SKAUSMAS *

PALENGVĖS

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 meG|

Sausio 8 dieną. 1939, įvyko 
metinis LRKSA 21 kp. susirin
kimas.

Kuopos reikalai gražioj Jtvar- 
koj vedami, visi nesusipratimai 
pašalinti.

Prasidėjus vajui, prisirašė 
Katrė Budrevičienė, Antanas 

• Strazdauskas ir Antanas Kau- 
nelis persikėlė į aukštesnį sky
rių.

Prie vajaus užbaigos prisirašė 
dar 7 nariai — advokatas Juo
zas Cūnys, Albinas Neviera ir 
jo žmona Ona Nevierienė, Pra-

I

Geras Ale Reikalauja
• aukštesnės kokybės mišinio

v

ekstra kiekybės mišinio
A *

neapsakomai didelio švarumo
eksperto - patyrusio darytojo

tai čia patiekta

IŠ KRANO - PARODYK Į KRANĄ

BUTELIUOSE - 12 OUNCE IR PILNOMIS KVORTOMIS
BREWED BY HAFFENREFFER * CO, INC, Boston, Massachusetts BREWERS SINCE 1870

ZALETSKAS
Funeral » Home 

564 E. Broad way 
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

r

į

u
V.Warabow 

(WRUBI4AUSKAS) 
LIETUVIS GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St., 
NORVVOOD, MASS.
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 FieM St.
Tel. Brockton 2005

<1 *

ĮVAIROS SKELBIMAI

Juozas M. DHis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir giriąhrinins daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

PėdielIShoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

*?'**'?* T* 3*- t

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe Ir kitų LMir- 

byščių čeverykus: vyrama, 
moterims ir vaikams.

Peteri Boston St. Garage 
ir Gąsdinę Station 

119 Boston St, 
DORCHESTER

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.

A. J. YOUNG 
(JANKAUSKAS)

TAX ACCOUNTANT 
Jis viską kuogeriausiai padarys 

101 Baxter St, So. Boston, Mass.

IŠPILDAU INCOME 
TAX fcĖTUBNS 

Jei turi galvosūkį su Income! 
Tax Retums pavesk šį dalyką!

Tel. Šou 4673



Antradienis Vasario 14. 1939

Švėkšna Ser-as Miestas

Krakes
lai-

I

J-

Pastaruoju laiku plačioje 
Kidulių anylinkėje iš nak
ties. vieton sniego iš kaž
kur “prisnigo” begalės at
sišaukimų “Tautiečiai”.;
Kuriuose raginama sukilti i licijos “uriadnikas” Tic-ho- 
orieš dabartinę vvriausy-Į ' — J---- ‘
bę.

Pagirio kleb. kun. S. Bu
trimas per N. Metus pada
vė pranešimą parapijie
čiams. kas Įvyko šioj para
pijoj p dėjusiais metais. 
1938 m. Pagirio parapijoj 
gimė 124 kūdikiai, jų tarpe 
5S mergaitės ir 66 berniu
kai. Mirė 68 asmenys, tarp 
jų 40 senyvo amžiaus ir 28 
vaikai ligi 1 metų amžiaus. 
\ lė 36 poros, komunikan- 
tų išdalinta 28.500 su vir
šum.

Prieš 700 metų Švėkšnos 
apylinkėje visus dvarus 
valdė Lietuvos kunigaikš
tis Kęsgailą ir Švėkšnoje 
turėjo gražius Rūmus. Pir
moji katalikų bažnyčia bu
vo pastatyta 1509 m. Da
bar jau trečioji, kuria pa
statė prel. Maciejauska

8

"Prisnigo" L^yw ii £

— Rusų priespaudos 
yais Krakių valsčius pasi
žymėjo tuo, kad savo ribo
se turėjo daug arkliavagių. 
Beveik kiekviename kaime 
būdavo tokių gyventojų, 
kurie vogtus arklius palai
kydavo ir gabendavo juos 
toliau į Šeduvą, kur gyve
no žydas — arkliavagių 
“karalius”. Tiktai rusų po-

dus ir apie 40 kitokių tro
bų. Iš gyvulių nuskendo 
63 arkliai, 200 raguočių, 
500 kiaulių ir 710 avių. 
Kiek iškadų padaryta ja
vų laukams, kiek panešta 
kitokios gyvos ir negyvos 
inventoriios. visai nesus
kaityta. Taip pat valdžiai 
esą tuomet nesisekę ištirti 
tikra nuskendusių žmonių 
skaičių. Daug žmonių gavo 
galą, taip sakant, bemie
gant .Vanduo staiga paki
lo, paplukdė namus, o žmo
nės, kurie neturėjo valčių, 
bandė gelbėtis kitokiu bū
du: užsitūpė ant plankų- 
lentų, tos ar apvirto ar nu
grimzdo ir žmonės žuvo. 
Kilo dar audra ir net val
tys, žmonių prisikimšu- 
sios, kai kur apsivožė.

Automobilis Sužeidė Kar 
melavos Klebonu

Karmėlava, Š. m. sausio 
mėn. 9 d. 10:30 vai. Karmė
lavos klebonas kun. A. Ži
linskas su Petru Sakalaus
ku važiavo arkliu į Kauną. 
Iš Kauno smarkiai važiuo
dami automobiliu žydai už
kabino roges. Arklys buvo 
vietoje užmuštas, o rogės 
sudaužytos į šmotelius. 
Kun. Žilinskas sužeistas 
lengvai, o Petras Sakalau
skas sunkiai. Greitoji pa
galba Petrą Sakalauską 
nuvežė į ligoninę.

Kunigu Paskyrimai

Didžioji auka už Tėvynės laisvę. Pirmojo Lietuvos kariuomenės karininko, 
Antano Juozapavičiaus mirtis ant Alytaus tilto 1919 metais vasario 13 d. 
trauka iš paveikslo Karo Muziejuje. VDV.

I

Išleido Mylimą Kleboną
Tveruose išbuvęs apie 10 

m. kun. Armalis atsisvei
kino su parapija ir persi
kėlė gyventi i Tryškius. 
Dabar i Tverus atsikėlė 
klebonas kun. Gaidalionis 
iš Adakavos.

mirovas daug Krakių ark
liavagių išaiškino ir pa-; 
traukė į teismą. Nuteisti kojama čia buvo Vytauto ku, baigiant savo artimiau-? 
bu\o ištremti į Sibirą. Da- j)įūž. vasaros medžioklės siu darbo draugu, kuris' 
bar ir vėl Krakių valsčius stOVykia o šioje koplytėlė- tuos pačius akmenis skal- 
pragarsėjo savo arkliava- je jįs klausydavo mišių, do prie plento, bet kurį lai- 
giais. Šiomis.dienomis trys Koplytėlės istorija įdomi; ko savo priešu “buržu-- 
Krakių žydai liko areštuoti trįs kartus didinta pris- jum”, nes 
už arklių vogimą ir slepi- tatant iš abiejų galų.
Krakių žydai liko areštuoti

ma: Krvmo dvaro savinin-* •/ 
kas Šilanskis, Binkė 
Gražutis.

Ukmerge

Lyduvėnų klebonas kun. 
Skubeika ligi naujo pasky
rimo laikinai nukeliamas į 
Šiluvos altariją, o į Lydu
vėnus klebonu skiriamas 
kun. Gaižutis. Kun. Jasins- 
kas iš Vertimų keliamas į 
Kiaunorius, o kun. Grigai
tis iš Jurbarko į Vertimus. 
Baisogalos vikaras kun. 
Gaižauskas keliamas į Pa
švitinį, o į Baisogalą pas
kirtas Vilkijos vk. kun. P. 

čioje linus. Grįčioje buvo 31 Žiugžda.

Skaudi Nelaimė Skaudvilės 
Valsčiuje

Petkalnio vien. (Skaud- 
Nuo- vilės valse.) Gruodžio mėn.

110 d. 8 vai. Pikeliams išė- 
jus į sodybą namų ruošos 
atlikti, staigiai kilo grįčio- 

■je ugnis. Matyt, maži vai
kai padegė buvusius grį-STINGA VANDENS

Apylinkės ūkininkai nu- maįį vaikai ir invalidė šei-
su jais drauge siskundžia, kad užėjus di- mininkės motina. Pirmiau- 

desniems šalčiams, išseko sįa vyresnysis sūnus išbė
gęs pranešė tėvams apie 
nelaimę. Tėvas su uošviene 
vos spėjo išnešti vaikus. 
Duktė 5 metų amžiaus ma
žiau, o sūnus 2 mt. amžiaus 
daugiau apdegė. Pūkelis ir 
jo uošvienė nuo gaisro bu
vo sunkiai sužaloti. Gyve
namas medinis trobesys 
visiškai sudegė. Jis tik 
šiais metais buvo pastaty- 
tas bei įrengtas. Taip pat 
sudegė visa manta ir supil
ti ant aukšto grūdai. Pade
gėlio pareiškimu, dar sude
gė 300 litų pinigų ir vekse
lių už 600 litų. Atvykę U- 
pynos gaisrininkai, kovoti 
su ugnimi buvo bejėgiai.

Daug Vanaguveikia. ------------------------ , -------
Nuo Akmens j Varėną ei- Bet praeina ir nyksta ir jų šuliniai. Dabar vandenį 

._ ________  Tačiau 8 km tas rusiškumas. Laikas pa- tenka vežti net iš tolimes-
kely nesutiksi nei pamaty- mažu gydo lietuvio dvasią, nių upelių ir tvenkinių.

ir na vieškelis.

si žmogaus, tai vis negyve- 
i narnos vietos.

Varėna — <’
pats sraunusis rūstus neša gaj būt nuo D. Karo 
savo vandenį į Nemuną.

Garsus ir šventas yra 
; Dzūkų Akmuo. Tarp miš
kų, raistų ir smiltynų tas 
pasakiškas Akmuo, kur ir 

sun-Į 
ku, kur nė žmonės negyve
na. Vieną kartą metuose, 
per didžiuosius atlaidus, 
daug žmonių privažiuoja 
ir prieina iš visų pusių ap
lankyti Akmens. Bučiuoja 
tą akmenį, eina aplink jį 
keliais, bet kodėl jį taip 
gerbia, jie ir patys nežino. 
Matyti, jo garsi praeitis y- 
ra užmiršta. Tik ne pasa
kiški padavimai lenkia ke
lius prieš jį.

Garsus akmuo vis smen
ga. lenda giliau į žemę. Bė- 

praeiti. apie didžius žy-jgantieji amžiai vis labiau 
gius. bet paniurę, galvas; jį naikina, vis daugiau iam 
nuleidę, be dainos, plušai atima panašumų verkian- 
po savo smėlėtus laukus iričios iškeiktos mergos, 
gražiu žodžiu palydi savo; Čia pat maža, sena, dar iš 
skurdžią dalele. Tik tas apvalių ir netašvtų rąstų 
pats sraunusis Merkys vin-j sukelta koplytėlė. Senas 
giuodamas ir raitydamasis tai statinys, dar Vytauto 
per Dainavos šalį, vis toks laikais išdygęs. Kaip pasa-

DAINAVA PADAVIMUOSE IR REALYBĖJE
Istorijėlė Apie Vytauto 
Medžioklės Stovyklą. — 

Totorių. Kazokų ir Čerke
su Palikimas

navos šalis. Bet dabar iš to Į privažiuoti, ir prieiti 
garso tik vardai ir padavi-j 
mai teliko. Nebeaidi iau| 
Merkinės, Liškiavos ir Pū-! 
nios pilyse rago balsai, ne-' 
liepsnoja raudonos lieps
nos bokštuose, kviesdamos 
į karą, nebeskamba me
džioklės ragai po miškus. 
Iš tų garsių pilių tik griu
vėsiai tėra likę, bet ir tie 
baigia dingti be žymės.

Ne be tas jau ir dzūkas, 
kuris senovėje taip narsiai 
gynė tėvynę. Nebegalvoja, 
nebekalba jie apie savo
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Panevėžys. Šiemet labai 
daug priviso vanagų. Me
dikonių, Pabėrvalkių, Ož
kyčių, Pušaloto vaisė, apy
linkėse pastebimas labai 
didelis vanagų skaičius. 
Vanagai žiemos metu aki
plėšiškai grobsto vištas. 
Kitais metais jų rodyda
vosi žymiai mažiau.

Panevėžysi I 
daugiausia

► nu- f 
kentėjęs miestelis. Per ka
rą jis visas sudegė, prade
dant paprasta lūšnele, bai
giant bažnyčia ir kleboni
ja. Ne tik nuo karo ir gais
ro jis nukentėjo, panaiki
nus poligoną, išardžius ge
ležinkelį, ėjusį į Alytų, už
darius plentų į Vilnių, jis kevičius įkūrė 1572 m. 
nustoio bet kokio egzisten
cijos pagrindo.

Dešimtį metų degėsių 
krūvos stovėjo. Ir dabar 
tik griuvėsiai pašalinta. 
Dar labai maža gyventojų 
dalelė atsistatė savo trobe
sius.

Gyventojai verkia prisi
minę prieškarinę Varėn į. 
Mindė šią Lietuvos vietelę 
kazokai, čerkesai, totoriai 
ir daugelis kitų tautų vai
kų. Gyvenimas miestely 
virė. Ne viena lietuvaitė 
palaidojo čia savo jaunys
tę, ne vienas jaunuolis, 
jaunuolė dabar keikia savo 
bedalę. be šeimų jaunystę. 
Nebeaidi jau rusiška daina 
miškuose apie Volgą, apie 
tolimą Ukrainą. Kaukazą, 
nebegirdėti baisaus rusiš
ko keiksmo.

Verėnos gyventojas kaip 
pasaką kalba apie tuos au
kso laikus. Tada į dieną ga
lima buvo uždirbti 1 — 2 
rublius, duonos pusdykiai ir Kuršių Marės liko užša- 

bet lę net visą pirmąją balan
džio pusę. Jūra ir Šešupė 
veik išsiliejo per krantus 
ir ledą bei vandenį išstūmė 
į Nemuno vagą, kur ledas 
dar nebuvo tirpęs. Per tai 
pasidarė dideli ledų susi- 
atplūdo vanduo ir veik už-, 
kimšimai, gi iš užpakalio 
liejo visas Nemuno lankas 
visoje platumoje. Balan
džio 13 d. vandens stovis 
siekė jau 22 pėdų ir 3 col. 
Iš vandens išsikišo tik 
aukščiausios kalvos ir kal-i 
neliai. Čia gyventojai ieš- 

■ kojo savo priebėgą.
Nuo liūdnųjų to tvano

Skuodas Prieš 500 Metu I 
i 
»

Skuodas prieš 500 metų; 
tebuvo dvaras, pro kurį ė- 
io didelis kelias. Tuo keliu 
važiuodavo pirkliai per Že- 
maitiią iš Vokietijos į Pa- t aukšte iš nieni- baltijį. Dvaras priklausė antfam® aukšte 18 piem_ 
Katkevičiams -Sapiegoms. "lnk,°. buto-. Atvyk« >s 
Skuodo miestą Jonas Kat- Smilgių ugniagesiai isgel- ---_- - _z~2 bėjo dalį namo ir kaiku-

Prieš karą Skuode buvo r^as mašinas. Gaisras nuo- 
didelė prekyba; dabar su-' stolių padarė apie 16,000 
mažėjo. Į litų.

Mažosios Lietuvos Potvynis Prieš Šimtmetį

SUDEGĖ PIENINĖ
Smilgių vaisė., Tonkūnų 

vienk., gruodžio mėn. 20 d. 
sudegė b-vės “Viltis” gari
nė pieninė, Gaisras kilo 
antrame aukšte 
ninko buto.

— Lietuvių muzikų drau
gija vasario mėn. 6 d. ruo
šia muzikos aktą. Tą dieną 
šaukiamas ir visos Lietu
vos muzikų suvažiavimas.

— Valstybės Teatras nuo 
’ balandžio mėnesio pradės

Trobesys nuo ugnies nebu- j eįję gastruolių į provinci- 
1 J / Nuostolių jos miestus. Pirmiausia į

Beveik kasmet Klaipė-, Negalint susisiekti Klaipėdos apskr. operą ir

i ilgai nebuvo žinoma^S j .‘"į “t ------------
nuostolių iš viso padaryta. , a zem®s’ 
Vėliau paaiškėjo, kad Til- ūkelis buvo

vo apdraustas. Pirmiausia į

I

BROCKERT’S ALE

60 Ensworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1420 Columbia Rd..

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

- PHONE
So. Boston

2271

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuves parvežtų 
miežių, atėję i tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

dos krašte, pietinėje jo da-;tais užtvinusiąįs kraštais,: ,.ir ^lu?nas, baletas.
, . ,, ’ r ' .. . . JT . . noenHoffį Pnlzphc turi tiVlyje. Nemunas sukelia ma
žesnių ar didesnių potvy-į 
nių. Dabar jau sutvarky- ! 
tas apsisaugojimas nuo 
tokių potvynių, ir jie dide
lių nuostolių nepadaro. 
Seniau Nemunas Mažajai 
Lietuvai buvo mažiau gai
lestingas. Klaipėdiškių lai
kraštis “Lietuvos Kelei
vis” paduoda tokį aprašy
mą potvynio, įvykusio 
prieš 110 metų 1829 me
tais:

“Kovo mėnesio gale le
dai ir sniegas pradėjo sku
biai tirpti. Jau pirmomis 
balandžio dienomis mažes
nėse upėse ledai pradėjo 
lūžti, tuo tarpu Nemunas

Kadangi J. — Valstybės Teatre ruo- 
darbštus, šiama lietuvių meno savai-

žės apskrityje 11 kaimuose1 ^auPus tvarkingas ūki-(tė. Tą savaitę bus vaidina- 
sugriauta ir paplauta 56 tai apylinkės gy »--■*- 1 J
gyvenamieji namai, 18 ventojai yra pasiryžę kuo 
skūnių ir 39 staldai. žino- R?llnt nukentėjusiam pa- 
ma, kad ir daug gyvulių

; nuskendo, būtent 72 ark
liai, 79 raguočiai, 115 kiau
lių ir 698 avys. Ragainės ■ 

; apskrityje tvanas sugriovė:

mos lietuviškos dramos, o- 
peros ir lietuvių kompozi
torių kūrinių koncertai.

Tverai
— Lietuvos kino kronikos 

gamintojai nūs i p i r k o 
Prancūzijoje aparatus gar
sinei kino kronikai gamin-

Tverų parapiją prieš 420 ti. Tos kronikos dalis bus
« • « •! j • T" • j i • v _ * V • • 1 •ir paplovė 161 gyvenamąjį metu leido įkurti Lietuvos siunčiama ir užsienių lie- 

namą, 58 skūnes, 79 štai- karalius Zigmantas II. tuviams parodyti.

iš kareivių gaudavo, 
moterys vis dar instinkty
viai bijo vienos eiti į baž
nyčią plentu pro poligono 
mišką, kur buvo kareivi
nės.

Nors jau seniai nebemin- 
do ruso koja šių smiltynų, 
bet ta rusiška griovimo 
dvasia, tas nihilizmas, tas 
rusiškas kraujas ne vieną 
jaunikaitį nuvedė į kalėji
mą, pardavė bolševizmui, 
išplėšė iš Lietuvos tėvynės.

Ne vieno dvasios griovi
mo gaivalas tūni: jis nori 
griauti, ardyti, naikinti, ar 
tai būtų tikėjimas ar pa
prastas valdinis telefono! pasekmių turėjo nukentė-i|^ 
stulpas. Jam Lietuva per ti visos apskritys. Šilutės, j 
maža, jį vilioja SSSR, bol- Pakalnės, Tilžės ir Ragai- 
ševizmas, kruvina revoliu- nės apskrityje sunaikinti 
cija, kerštas visiems, vi- keliai, tiltai, malūnai, na
šiems, pradedant dvarinin- mai ir kt.
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'HJ fensrJIanl l3ner,

Įg

Septyni Kristaus Žodžiai į
Nuo Kryžiaus Į

-----IR  6STACIJOS j
Paraše

Kun. Pr. Juskaitis

Kiekvieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

Šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labdi gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

DARBININKAS
So. Boston, Mass.366 W. Broadway,

lr_


