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Prezidentas Verčia Darbi
ninkų Vadus Susitaikinti
Kaip jau buvo rašyta, A- 

merikos Darbo Federaci
jos ir CIO vadai pradėjo 
taikos derybas. Bet tos de
rybos nelabai sklandžiai 
eina. Ir viena ir kita nusė 
nenori nusileisti. Prez. 
Roosevelt pagrąsino a- 
biem pusėm, kad jeigu ne
susitars, tai jis visą reika
lą ims į savo rankas ir pa
darys taiką.

Darbininkų vadų nesuta
rimas daro didelę skriau
dą darbininkams. Kada 
darbininkų vadai pešasi, 
tai darbdaviai naudojasi.

"Ne Komunistai, Bet Liau
dis Kariauja", Sako 

Komunistai
Visą laiką komunistai 

ginčijo žinias, kad Ispani
jos civilį karą veda komu
nistai. subėgę iš viso pa
saulio ir remiami sovietų 
Rusijos. Jie pakartotinai 
yra pareiškę, kad Ispani
jos liaudis kariauja ^rieš 
fašistus. Šiandien, kada 
gen. Franco užėmė Barce- 
loną, aiškiai pasirodė, kad 
tik komunistai ir vedė ka
rą Ispanijoje. Jie norėio iš
šaukti pasaulinį karą. Ne
pavyko. Bet jie vis dar ne
nori pasiduoti. Komunis
tai išėjo net ir prieš savo 
talkininkus.

Klaipėdoje Tardė Erd. 
Galvanauskų

“L. Ž.” rašo, kad vasario 
mėn. 20 d. Klaipėdos kri
minalinė policija Prekybos 
Instituto rektoriui p. Er
nestui Galvanauskui at
siuntė raštą reikalaudama 
atsilankyti į jos įstaigą. 
Jam nuėjus buvo pareikš
ta, jog policija įtarianti f 
nuplėšus gatvėje Vokieti
jos valstybinę vėliavą — 
hakenkreucą, kuri viena 
atvykusi iš Vokietijos po
nia dėvėjusi. Ponia jiems 
pranešusi, kad tai pada
ręs “vienas ponas apie 50 
metų amžiaus, dėvįs juodą 
paltą ir juoda skrybėlę”.

P. E. Galvanauskas dėl 
šio įvvkio įteikė krašto di
rektorijos prezidentui p. 
Bertulaičiui pareiškimą 
dėl tokių Klaipėdos krašto 
policijos įtarinėjimų.

Baisi Sniego Audra Siautė 
Rytinėje Dalyje

• v isšeštadienio vakare 
Vakarų atėjo baisi sniego 
audra, kuri tik pirmadieni, 
kovo 13 d., do pietų kiek 
anrimo. Tokios audros ko
vo mėnesi nesą buvę nuo 
1888 metu. Daug nelaimių 
įvvko visame rytiniame 
pajūryje. Taipgi keletas 
žmonių žuvo dėl audros. 
Sniego prisnigo nuo 8 iki 
15 colių.
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500,000 Popiežiaus Pijaus XII
Vainikavimo Iškilmėse
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Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmų namai Kaune. Jų statyba |r įrengimas 
tiktai dabar baigti, ir namai vasario 18 d. pašventinti ir- atidaryti. VDV.

STALINAS IŠĖJO PRIEŠ 
JUNG. VAYSTYBES

—
Naujas Šventojo Sosto 

Sekretorius

Vatikano Miestas, kovo 
13 — Šv. Tėvas Pijus XII 
paskyrė Šventojo Sosto 
sekretorium J. E. Kardino
lą Maglione.

Tardė Prof. Dovydaitį
Kaunas — Vasario mėn. 

21 d. saugumo policijos 
buvo iškviestas ir apklau
stas profesorius Pr. Dovy
daitis, Kalkauskas 
tilius.

ir Ka-

Dr. P. Karvelis 
stovykloje susirgo, 
buvo atvykęs Kretingos 
gydytojas.

darbo 
Pas jį

Klaipėdos Krašto Seimelio 
Rinkimai Pripažinti 

Teisėtais

Vainikavimo Ceremonijos Buvo 
Iškilmingos Ir Didingos

Pirmę Kartę Buvo Transliuojamos 
Per Radio

Minia Šaukė: "Lai Gyvuoja Popiežius!"

VAŽIUOKITE
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Maskva, Rusija, kovo 13, 
— Pereitos savaitės pabai
goje prasidėjo Komunistų 
partijos 18-tas suvažiavi
mas, Kremliaus palociuo- 
se. Tame suvažiavime kai
po partijos sekretorius ir 
diktatorius, J. Stalinas pa
sakė kalba, kurioj tarp 
kitko pareiškė. 
Valstybės, 
Prancūzija 
karą prieš sovietu Rusiia. 
Jis sako, kad minimos val
stvbės kurstą Vokietija. 
Japoniją ir ItalU- pradėti 
karą.

Šis Stalino pareiškimas, 
matyt, padarytas tiksliai, 
kad nukreipti visų akis 
nuo sovietų ekonominės 
krizės ir politinio bankro
to. Reikia priminti, kad 
šiais svarbiais laikais Eu
ropos politikoje, sovietų 
Rusija yra beiėgė. Ji ne
gali pasijudinti, nes bijosi 
naminio sukilimo.

Taigi ir Stalino pareiški
mas: “Mes laikomės tai
kos ir stojame už prekvbos 
rvšių stiprinimą su viso
mis valstybėmis; mes lai
komės draugingu santy
kių su kaimynėmis valsty
bėmis. kurios rubežiuojasi 
su sovietu sąjungą”, veik 
nieko nereiškia, nes Rusi
ia. nežiūrint, kad ji turi 
didžiausią armiia, karo 
pradėti negali, ir net nega
li padėti kitoms valsty
bėms gintis nuo užpuoliku. 
Rusijos diktatorius Stali
nas bijosi pasijudinti, nes 
kiltu naminis karas. Taigi 
sovietų valdovai labiausia 
biiosi naminio karo.

Rusijos kruvinasis dik
tatorius sako, kad komu
nistu skaičius Jung. Vals
tybėse padidėjo, kad ko
munistai žymiai isistinri- 
no ir gavo daugiau simna- 
tiaztoriu. Taip ir ne. Ko
munistams sustiprėjus 
rustiprėjo ir anti - komu-

kad Jung. 
Anglija ir 

nrovokuoja

Vatikano Miestas, kovo 
13 d.
Tėvo Popiežiaus Pijaus 
XII vainikavimas. Vaini
kavimo iškilmės buvo ne
paprastai gražios ir puoš
nios. Tos vainikavimo iš
kilmės prasidėjo Bostono 

: laiku anie 2 vai. ryte ir tę
sėsi iki 7 vai. ryto sekma
dienį, kovo 12. Dalyvavo 

• Katalikų Bažnyčios Kardi
nolai, Vyskupai, Kunigai, 

; pasaulio veik visu valsty- 
' bių diplomatai, atstovai, 
'tarp kurių buvo ir Jung. 
! Valstybių oficialis įgalio- 
itinis p. Joseph P. Kenne- 
!dv, Jung. Valstybių amba- 
I sadorius Londonui.
į Jung. Valstybių oficia
lus atstovas nėra dalyva
vęs Popiežiaus vainikavi
mo iškilmėse nuo 1846 m. 
Vadinasi, praėjo apie 93 
metai, kai Jung. Valstvbės 
neturi santykių su Vatika
nu.

Vainikavimo ceremonijos 
ivvko Šv. Petro bazilikoj 
ir užsibaigė ant balkono,

Vakar įvyko Šv.

i

i Madride Likvkfaotas Komu-

nistinė akcija Jung. Vals
tybėse. Šiandien jau daug 
kas pamatė, kaip žiaurus 
ir barbariškas vra komu
nizmas. Taigi prieš komu
nizmą akcija daug smar
kiau auga ir stiprėja, kaip 
pats komunizmas.

Kun. Charles E. Cough- 
lin ir kiti katalikų vadai 
daug kam atidarė akis, į- 
rodydami, kad komuniz
mas yra tai didžiausias re
ligijos, civilizacijos ir kul
tūros priešas. Komuniz
mas vra tai baisiausia li- 
CTa. kuria apsikrėtęs žmo
gus miršta kūnu ir siela.

I

Klaipėdos Vokietininkai Lie
tuviškas Mokyklas Verda 

Vokiškomis

<
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Klaipėda, kovo 13 d. — 
Direktorija šiomis dieno
mis visas šešias lietuvių 
kalba mokyklas krašte pa
vertė vokiškomis, o lietu
vius mokytojus atleidinė
ja. Visos lietuvių organiza
cijos Klaipėdos Krašte su
sijungė į bendrą frontą sa
vo teisėms ginti, o lietuviš
koji spauda reikalauja su
drausti vokiečių sauvalia
vimą.

Bratislavoj Karo Stovis

Prague, Čekoslovakija, 
kovo 13 — Slovakų sukili
muose užmušta keliolika 
žmonių. Bratislavos prie 
Austrijos rubežiaus ir ki
tose vietose čekų valdžia 
paskelbė karo stovį. Tikisi 
sukilimus numalšinti. Bu
vęs Dremieras ir kiti slova
kų kabineto nariai prašė 
Vokietijos pagalbos, bet 
Vokietijos valdžia atsisa
kė duoti pagalba. Sako, tai 
esą grynai naminis reika
las.

įvairiomis

ant Popie- 
galvos 
mitros 
įspūdį.

Klaipėda, kovo 9 d. Sei
melio Rinkimų Komisija 
pripažino rinkimus teisė
tais. Numatoma, kad Sei
melis susirinks apie kovo

Madridas, Ispanija, kovo 25 dieną.
13 — Ispanijos vadinamų 
lojalistų nauja valdžia 
praneša, kad jos kariuo
menei pavyko visiškai nu
malšinti komunistų sukili
mą Madride ir kitose vie
tose, kurias tebelaiko taip 
vadinamoji tautinė apsi
gynimo taryba, kurios 
priešakyje stovi gen. Mia- 
ja.

Pranešama, kad komu
nistų vadai iš Madrido pa
bėgo į Guadarrama kal
nus. Visi komunistai esą 
pašalinti iš valdiškų vietų. 
Jungtinė Socialistų Jauni
mo organizacija, kuri buvo 
komunistu vadovybėje, ■ 
dabar tą vadovybę pasiė
mė socialistai. Komunis- 
tai pradėję sukilimus, bu-'

Čekai Įžiūri Nacių Paramą 
Slovakams

p. MATAS ZUJUS.
vo* su^ūdę Įkalėsimus'a- LRK Susivienymo Ameri- 
nie 3.000 žmonių, kurie ne- koje organo 
pritarė 1___________ ,
daug jų nužudė. Gen. Mia- suėjo 25 metai kai p. Ma
ja, nuginklavęs komunis- tas Zujus pradėjo laikraš- 
, ____ —i  ; fininlrr» ir nprpita

_______ > “Garso” re- 
komunistams, daktorius. Kovo 10 d. š. m.

I
: tus, tuos kalinius paleido į 
Į laisvę.

Pirmą karta nuo pereito 
! antradienio žmonės gali 
Į vėl pasirodyti Madrido 
^atvėsę.

Maisto trūkumas labai 
didelis. Žmonės badauja. 
Komunistai, padare sukili
mą, žudė ne tik žmones, 

' bet taip pat labai daug 
sunaikino maisto, ir dabar 
o’en. Miaja valdžia negali 
pristatyti.

Gen. Miaia karinės jėgos 
sugavo du žymius komu
nistu vadus, būtent, kari
ninką Francisco Bueno ir 
karininką Jose Barcelo.

Steigiamas Lietuvos Konsu
latas Charbine

Kaunas, kovo 13 d. Arti
miausiu laiku steigiamas 
Lietuvos konsulatas Char- 
bine. Iki šiol ten buvo bar
bės konsulas Kovšaras, da
bar viešįs New Yorke.

tininko darbą, ir pereitą 
rudenį suėjo 25 metai kai 
atvyko į šią šalį iš tėvynės 
Lietuvos, kurią jis taip 
myli ir visą laiką ios nau
dai darbuojasi. Šis sidabri
nis jubiliejus yra reikš
mingas mūsų išeivijai, y- 
nač katalikiškai, nes tokių 
iubiliejatu turime labai 
mažai. Džiaugiasi p. Matas 
Zujus sulaukės garbingo 
jubiliejaus, bet dar labiau 
džiaugiasi mūsų visuome
nė.

p. Matas Zu jus, minėda
mas savo jubiliei”. gavo iš 
Lietuvos liūdną žinią, kad 
vasario 13 d. mirė jo myli
moji motina Mari jona Zu- 
jienė, apie 90 metų am
žiaus. Palaidota vasario 15 
d.. Prienų parapijos ka
puose.

Taigi sveikindami mūsų 
kolega, gerb. p. Matą Zujų 
ir linkėdami jam ilgiausių 
metu, reiškiame iam ir už
uojautą jo mylimai moti
nai mirus.

pirmą kartą lauke veik per 
šimtmetį.

Ceremonijos tęsėsi apie 
5 valandas. Pontifikalės 
šv. mišios buvo nepapras
tai iškilmingos. Pirmą kar
tą istorijoj Popiežiaus vai
nikavimo iškilmės buvo 
transliuo jamos per radio į 
visą pasaulį 
kalbomis.

Uždėjimas
žiaus Pijaus XII 
tiaros — trilypės 
sudarė nepaprastą 
Tai buvo ceremonijų ap
vainikavimas. Minia šau
kė: “Viva ii Papa!” — Lai 
Gyvuoja Popiežius! Vaini
kavimo ^arbė teko J. E. 
Kardinolui Caccia - Domi- 
nioni, kuris labai iškilmin
gai uždėjo tiarą ant Popie
žiaus galvos. Jis yra iš 
Kardinalų vyriausis.

Kada tiara buvo uždėta, 
Šv. Tėvas Pijus XII sutei
kė visam pasauliui gany
tojišką palaiminimą: lai
mino tūkstantinę minia, 
susirinkusia dalyvauti vai
nikavimo iškilmėse.

J. E. Kardinolas O’ConnelI 
Išvyko Iš Romos

Prague, Čekoslovakija, 
kovo 13 — Nežiūrint to, 
kad sukilimas Slovakijoj 
prasidėjo be Vokietijos ar 
Austrijos nacių viešo pa
rėmimo, bet čekai yra įsi
tikinę, kad naciai slova
kams pagelbsti ir juos re
mia. Slovakai reikalauja 
nepriklausomybės. Čeko
slovakijos valdžia sugrio-į 
vė slovakų ministerių 
binetą, kurio premieru 
vo Tisą. Sudarė naują 
binetą iš nacionalistų,
rio premieru paskyrė dr. 
Karol Sidor.

ka- 
bu- 
ka- 
ku-

Jung. Valstybių Teismas
Pasmerkė Sovietų Rusijos 

Šnipus

Roma, Italija, kovo 13 — 
J . E. Kardinolas O’ConnelI 
šiandien, pailsėjęs po iš
kilmingų vainikavimo iš
kilmių, išvyko į Naples, 
kur bus iki sekmadienio, 
kada jis Italijos laivu iš- 

ivyks į New Yorką. Gar
bingąjį Bostono Arkivys
kupą išlydėjo Vatikano 
aukštieji dignitarai. J. E. 
Kardinolas O’ConnelI Po
piežiaus Pijaus XII vaini
kavimo procesijoje buvo 
vienas iš vyriausių kardi
nolu ir vadovavo kitiems 
aukštiems Katalikų Baž- 
nvčios vadams.

Los Angeles. Cal., kovo 
13 — Pereitos savaitės pa
baigoje Jung Valstybių 
teismas nuteisė du rusus: 
Hafis Salich ir Michail Go- 
rin už šnipinėjimą sovietu 
Rusijos naudai ir išgavi
ma karinių slaptybių. Mi
chail Gorin žmona išteisin
ta. Michail Gorin yra so
vietų turistu ištaigos ve
dė ias Amerikoje.

Jung. Valstybių teism^r 
gali nubausti tuodu kari
ninku už šnininėjima ik’ 
42 metu kalėjimo kmkvie 
na. Kol kas teismas baus 
mės nepaskyrė. Atidėjo ik: 
kovo 20 d.

i

Čekai Susimušė Su 
Vokiečiais

Prahue, Čekoslovakija, 
kovo 13 — Prie buvusios 
Austrijos rubežiaus, 
Brunn miestelyj susimu
šė čekai su vokiečiais, ka
da vokiečiai karodavo gat
vėmis iškėlę svastiką. 
Trys žmonės sužeista.

Kaip tik tuo laiku, kada 
vokiečiai maršavo gatvė
mis iškėlę svastika, vokie
čių vadai lankėsi Bratisla
voj. Sakoma, kad iie turė
ję pasitarimus su Slovakų 
vadais.

Yra spėliojimu, kad Vo
kietija įsimaišys į čekų- 
slovakų reikalus.

it 

t I
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mtradienis. Kovo 14 d.. 1939 —
ĮVAIRIOS ŽINIOS
Sv. Tėvas Priėmė Audienci- Komunistų Sukilimas Pa* 
jon Jung. Valstybių Atstovą greitino Taikę

Prancūzija,
Gen. Miaja va-

Vatikano Miestas, kovo
13 — Šiandien šv. Tėvas 
Pijus XII priėmė audien
ci jon Jung. Valstybių ats
tovą p. Joseph P. Kennedy. 
Priėmė visą p. Joseph P. 
Kennedy šeimą, kuri susi- reikalauja 
deda iš 9 vaikų ir žmonos, uasiduoti. 
Taipgi atskirai priėmė au- dabar, kada Madridas ba- 
diencijon p. Kennedy. kai- dauja. vadinamieji lojalis- 
po Jung. Valstybių atsto- tai - radikalai pasiduos be 
va.

Paryžius, 
kovo 13 — 
dovaujania taryba jau pa
ruošė taikos Dianą, kurį į- 
teiks nacionalistų vadui 
gen. Franco. Gen. Franco 

besąlyginiai 
Spėjama, kad

I
I

pagadino. 27 metus laiko.' 
jis nieko nebegalėjo maty
ti. Jis buvo kokiam tai or
kestre už būgnininką. 
\Vatson atgavęs šviesą pa
sakoja, kad žmogui akių 
šviesa, kurios jis buvo ne
tekęs. taip dideliai esanti 
brangi, kad už milijonus 
svarų jos esą nebegalima 
būtų mainyti.

J. Butkevičius.

Ministras Pirmininkas Apie 
Santykius Su Kitoms 

Valstybėms

2

jokių sąlygų.

Pijus XII Pasirinko Pijaus IX 
Tiarą

Italijos Darbininkams 
Padidintos Algos

kovo
Šv. Tėvas Pijus XII

Vatikano Miestas.
13 
pasirinko paprastą tiarą— 
trikampę mitrą, tokią pat 
kai ir Pijus IX turėjo. Po
piežius Pijus XI turėjo 
daugiau modernišką, ku
ria jam buvo padovanoję 
Milano žmonės.

Roma, kovo 9. — Visiems 
Italijos fabrikų darbinin
kams padidintos algos nuo 
penkto iki dešimto nuo
šimčio. Tas buvo reikalin
ga, nes gyvenimui reika
lingieji daiktai pabrango.

Stebėtina Operacija
Lietuvių Mokslo Draugijos 
Istoriniai Dokumentai Ati

duoti Valstybiniam Archyvui
Vilnius, kovo 13 d. — 

Lenkai atidavė valstybi
niam archyvui Lietuvių 
Mokslo Draugijos istori-j 
nius dokumentus.

Garsus akių specialistas 
Dr. P. W. Tudor Thomas. 
iš Cardiff. — Londono Ro- 
val Ophthaimic ligonbuty, 

H. H.
pa-

Užsieniu Reikalų Ministras
Popiežiaus Pijaus XII 

Vainikavime
Roma, kovo 13 d. — Po

piežiaus Pijaus XII vaini
kavime, Lietuvos vyriau- 
svbę, be nuolatinio atstovo 
prie Švento Sosto dr. 
Graužinio, dar atstovavo 
specialiai pasiųstas Užsie
nių Reikalų Ministras Juo
zas Urbšys.

7 t 
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Kaunas, kovo 7 d. —Kau
no tautininkų vadovybės 
metiniam suvažiavime Mi
nistras Pirmininkas api
būdinęs Lietuvos - Vokie
tijos santykius kaip nor
malius. O santykiai su So
vietų Rusija esą draugiški. 
Ta proga Ministras Pirmi
ninkas kun. Mironas pa
reiškė. kad Lietuvos Vy
riausybės palankumas 
klaipėdiečiams negali išei
ti iš statuto ribų.

Žemės Bankas Klaipėdoje 
Pirko Lentpjūvę PROTOKOLAS

nebūsime politikai, tai greitai 
galime netekti ir savo bažny
čių. P. Lckeckas pasiūlo, kad 

! mūsų katalikiškos organizacijos 
! susirūpintų ir keltų pilietybės 
klausimą. P. Kupraitis pataiso 
preligento Sykes nuomonę, sa
kydamas, kad Lietuvoje yra 
daug didesnis nuošimtis besi
verčiančių prekyba lietuvių 
kaip vienas nuošim. Stud. Ant. 
Skirius išreiškia savo nuomonę 
sakydamas, kad Bažnyčia, kai
po instancija stovi aukščiau vi
sų valstybių politikos ir todėl 
jos turi būti atskirtos, nes dide
lio ryšio tarp Valstybės ir Baž
nyčios nėra, bet atskiri piliečiai 
turi teisę ir pareigą rūpintis 
politika. Kun. Dr. A. Jagminas 
į tai atsako ir pabrėžia, kad taip 
nėra, kad Bažnyčiai turi rūpėti 
politika, nes jai yra labai svar
bu. kaip vedama valstybių poli
tika — gera ar bloga kryptimi. 
Bažnyčia negali tylėti ir nesi
kišti, jei valstybės politika ve
dama prieš pačią Bažnyčią ai 
prieš nedorą auklėjimą., p. Za- 
veckas pageidauja, kad paskai
ta būtų talpinama “Darbinin
ke”. Daugelis jo nuomonei pri
taria. o Ant. Kneižys, “Darbi
ninko” redaktorius, adv. B. Sy
kes sutinkant, šį pageidavimą 
įvykdyti patvirtina, p. Jurgis 
Grigaitis, kreipdamasis į Sei- 
melį, sako, kad mes turime vi
sokiais būdais pagelbėti jauni
mui. mes turime duoti progos 
daugiau jam pačiam pasireikšti 
ir dirbti savystoviai. Tuo bai
giasi posėdžio pirmoji dalis. 
Klebonas kun. Petraitis kviečia 
visus atstovus pietums čia pat 
parengtoje svetainėje, nes liku
tis nuo pietų pelno bus skiria
mas Marianapolio Kolegijai. 
Daugumos pageidavimu posė
dis tęsti nutariamas 2 vai. po 
pietų.

MOK.-ŠUKYTĖS 
PASKAITA

Antroji posėdžio dalis prade
dama panelės mok. šukytės pa- 

' skaita. Paskaitos tema: “LIE
TUVĖS KATALIKĖS MOTERS 
VEIKLA”. Preligentės paskai
tos pagrindinė mintis ta. kad 
lietuvių vaikai turi būti moko-

mi ir auklėjami pačių motinų. : 
Kad moterys lietuvės katalikės I 
turi mokyti savo vaikus lietu
vių kalbos, panašiai kaip ir se
niau tėvynėje Lietuvoje jie bu
vo mokomi pačių motinų prie 
ratelių. Be to motinos, kaip ka
talikės, turi auklėti savo Vai
kus ir gražiai katalikiškai. Ši 
paskaita, nors buvo labai įdomi, 
tačiau nesukelia didelių disku
sijų. p. Mažeikienė pageidauja, 
kad paskaita butų atspausdinta 
taip pat “Darbininke”.

Pageidavimas patvirtinamas.
(Bus daugiau)

LDS Naujos Augios Apstai- 
CtOntfOpp KMBSIlR

Remiantis LDS Naujos Angli
jos Apskričio suvažiavimo nu
tarimu, kad dėl besiartinančios 
vasaros parengimų sezono, visos 
LDS kuopos išrenka nemažiau 
kaip po du atstovu (kai kurių' 
kuopų atstovai pasižadėjo būti 
komisijoje pačiame suvažiavi
me) ir prisiunčia į bendrą susi
rinkimą, kuris bus paskelbtas 
Apskričio valdybos.

Šiuomi, remdamiesi viršminė- 
tu nutarimu, pranešame, kad vi
sų atstovų susirinkimas įvyks 
sekmadienį kovo 19 d., š. m. 3 
vai. po pietų, “Darbininko” salė
je (“Darbininko” name), 366 
West Broadvvay, So. Boston, 
Mass. Šiame susirinkime bus iš
rinkta veikimo komisija rūpintis 
visais LDS N. A. Apskričio pa
rengimais. Kviečiami visi skait
lingai dalyvauti.

LDS N. A. A. Valdyba —
Dv. Vadas — Kun. S. Kncižis, 

Pirm. — J. Kumpa,
Vice-pirm. — A. Zaveckas, 

Iždin. — K. Nadzcika, 
Sekr. — T. Versiackas.

Naujosios Anglijos Lietuvių | klebono ir savo vardu, kun. 
Katalikų Seimelio. įvykusio Į pauliukonis ir kun. dr. A. Jag- 
1939 m. vasario mėn. 22 dieną minas. ALK Studentų ir Profe- 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi-: sįonalų Sąjungos vardu sveiki
nos salėje. tVorcester. Mass. na SįU(j p Venslauskas. LRK

Seimelio posėdį atidaro ALR Blaivininkų Draugijos Centro 
K. Federacijos Apskričio pirmi- ’ Valdybos Vardu p. Blaveckas. 
ninkas A. Zavadskas 10:30 vai. Antanas F Kneižys sveikina 
trumpa įžangine kalba. Jis pa- LDS ir “Darbmmko” vardu, 
sveikina atstovus 
vietos parapijos kleboną kun. 
Petraitį sukalbėti atidarymo 
maldą, kuris po maldos nuošir
džiai seimelį pasveikina.

Seimelio prezidiuman išrenka
mi: Antanas Kneižys pirminin
ku. Kostantas Vencius vice-pir- 
mininku, stud. Petras Kupraitis 
ir p. Placidą Vileikytė raštinin
kais. Rezoliucijų komisijon: 
kun. dr. Al. Jagminas, muz. J. 
Žemaitis. J. Grigas. Mandatų 
komisijon: U. Daukantienė, ir 
J. Smilgis. Balsų skaitymo ko
misijon: p.p. J. Svirskas. Mau
kus ir Rimša.

Seimelio pirmininkas Ant. 
Kneižys trumpai pasveikina 
Seimelio atstovus ir svečius ir 
praneša keletą informacijų. Po Profesionalų vardu. Jo paskai-; 
to prasideda sveikinimai, kurių tos svarbesnės mintys: žmogus 
pirmasis sveikinimo žodį taria turi savo veikimą suderinti su 
kun. dr. Navickas. Marianapolio Bažnyčios ir Valstybės doktri- 
Kolegijos rektorius. Jis linki, nomis. Žmogaus dvasia santy- 
kad Seimelis rūpintųsi ir keltų kiaudama su Dievu sudaro reli- 

ofi- jaunimo klausimus, o taip pat. giją, todėl Valstybės veikla va-

Klaipėdos Žemės Banko 
skyrius už 1.400.000 Lt. 
nupirko vieną iš 
siu Klaipėdoje 
lentDiūvę.

Žemės Bankas 
nupirkęs 3 lentpiūves.

I
vienam neregiui.
Watson, iš Swellwell, 
darė tikrai stebėtiną ope-1 
raciją. Jis nuo kitų dviejų 
neregių, vyro ir moteries 
akių, kurios buvo tokios 
pačios kaip ir jo, nuėmė 
viršutines Cornea daleles, 
sudėjo jo akysna ir sugy
dė. Dabar ligonis nors dar 
ir dėvi akinius, tačiau a- 
biem akimi mato jau ne
blogai. Toliau, kai gydyto
jas sako, jam visai kokių 
nors akinių nebereikėsią.

Watson buvo visiškas 
neregys. Einant jam 4-tus 
metus amžiaus, jis pavo
jingai susirgo rauplėmis, 
kurios jam visiškai akis

I 
i
I 
i i
$ 
t s •z 
į
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didžiau- 
Naftalio

jau turi

Matė Baisu jūrių Milžiną!**•

ir pakviečia paskutinis taria sveikinimo žo
di kun. J. Juraitis. Visų svei
kintojų svarbesnės linkėjimų 
mintys yra: Skelbti nutautėji
mui kovą, jaunąją kartą stro
piai mokant lietuvių kalbos, pa
dėti ir teikti pagalbą vieni ki
tiems, remiant spaudą ir orga
nizuojant bei palaikant Įvairias 
draugijas, ir įgyvendinti Seime
lio priimtas rezoliucijas.

3 ADV. SYKES PASKAITA

Kiek laiko atgal, Mr. S. 
\V. Moyghtin, vyresnysis 
Cunard kompanijos gar
laivio “Mauretania” kapi
tonas beplaukiant laivui 
per Karibejos jūres New 
Yorkan, apie mylią nuo 
Saint Eustatia salos, pasi
rodė viršuje vandens plau
kiantis juodai, tarsi nu- 
vaksuotas batas žibantis, 
baisus jūros gelmių milži
nas gyvūnas, — Jūrinis 
Žaltys. Jo kaklas su galva 
buvo laukan iš vandens iš
kištas mažiausiai 6 pėdas. 
Galva ties smilkiniais tu
rėjo apie 2 pėdas pločio. 
Lauke jo kūno buvo ma
tyti apie 45 pėdos, o po 
vandeniu, mažiausiai dar 

i galėjo būti apie 20 pėdų 
priskaitant ir uodegą. An
trasis “Mauretania" c 

j deras, Mr. J. W. Cuance, kad neužmirštų ir savų organi-Į dinama politika, o Bažnyčios 
taipogi tuo pačiu kartu. zacijų reikalų, 
baisų jūrių milžiną aiš
kiausiai matė. Tokių jūrių 
gelmių milžinų, buvimas 
nėra niekam abejotinas. 
Tik tokie gyvūnai labai 
retai viršuje vandens kuo
met tepasirodo. Paprastai 
jie gyvena vandens gelmė- 

jse. J. Butkevičius.

i

Tiesioginė Ekskursija I 
Klaipėdą

Švedu Amerikos Linijos Laivu 

GRIPSHOLM” 
Gegužės-May 31,1939
Manantieji vykti i Lietuvą, nelaukite ilgai — 

pradėkite ruoštis kelionei dabar. Ypač Lietuvos 
piliečiai turėtų iš anksto rūpintis kelionės reika
lais. nes jiems reikalinga atlikti daug formalumų: 
kaip tai: išgauti reentry permit <grįžimo doku
mentai). Lietuvos pasas, išpildyti Income taxai ir 
t. t. “Darbininko" Laivakorčių Agentūra parūpins 
savo keleiviams visus reikalingus dokumentus do
vanai. Prašome užsisakyti vietas dabar. Kurie iš 
anksto padaro rezervacijas, tie gauna laive gėrės- 
nius kambarius už tą pačią kainą. g

44

i

Ž 
Ž 
į
¥

1938 Metais Lietuvoj 
Priaugo 25,695 Žmonės

I

Po visų sveikinimų ir linkėji
mų prasideda paskaitos. Pirma- 

' sis savo paskaitą pradeda advo
katas Benjaminas Sykes tema: 
“RELIGIJA ir POLITIKA”, i 
Prieš pradėdamas savo paskai- I 
tą. jis Seimelį pasveikina dar

i

Ben- 
dradarbiavimą tarp materiali
nio ir dvasinio gyvenimo nusta
to santykiai - principai. Bažny
čia tik viena turi teisę tvarkyti 
dvasinį žmonių gyvenimą, kaip 
ir valstybė turi teisę tvarkyti

I

$3.00

Juozas Kasmskas
; Ine. ]
I Laidotuvių Direktorius;
! Patarnavimas Dieną ir Naktį j

: 602 Washington Blvd. :
! BALTIMORE, Md.
; Telephone Plaza 8595 i
1 Limosmai dėl visokių reikalų. ,

S3.00

H

“Darbininko" Laiva
korčių Skyriaus vedė
jas yra A. Peldžius, 
kuris yra patyręs šioje 
biznio srityje per dau
geli metų. Visais ke
lionės reikalais kreip
kitės:

Centrinio statistikos biu-
I ro duomenimis, per 1938
■ m. gruodžio mėn. visoje 

y j valstybėje buvo 1.146 
* i jungtuvės, gimė 4.837 kū- 
7 dikiai. mirė 3.726 asm.
-i-1 Iš viso per 1938 m. sausio 
j!— gruodžio mėn. buvo 20.
7 248 jungtuvės, gimė 57.951 
£ kūdikis, mirė 32.256 asm.

ir priaugo 25.695 asm.

’ ' . Po jo sveikina! veikla vadinama religija, 
muz. J. Žemaitis, kun. Kruš- 
niauskas. Teklė Mažeikienė, 
klierikas VI. Jaskevičius. kuris 
labai gražiai pasveikina Tėvų 
Jėzuitų ir savo vardu, linkėda
mas visiems dirbti su jaunimu 
išvien ir skelbti 
kovą. Jis baigia 
“Pirmyn jaunieji 
Po klieriko VI.
sveikina p. J. Vencius. Jis svei- iš Valstybės .paramą, atsilygina 
kiną kun. Juro vardu. ALRK 
Susivienijimo vardu ir ALRK 
Federacijos Lawrence Skyriaus 
vardu. Toliau sveikina kun. Ba- 
kanas Aušros Vartų parapijos

nutautėjimui tik politini žmonių gyvenimą, 
kviesdamas: Bet tarp Bažnyčios ir Valstybės 
prieteliai...!”
Jaskevičiaus vimas. nes Bažnyčia, gaudama

gyvenimo yra būtinas santykia

% Darbininko" Laivakorčių 
Agentūra

366 W ,8r»adway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2680

Klaipėdoje Uždarė Masonų 
Ložę

i

Lietuvos Banko Aukso 
Fondas

Šių metų vasario 15 die
ną siekė 63,56 mil. litų; 
banknotų apyvarta — 140, 
34 mil. litų. Banknotų pa
dengimas auksu sudarė 
45,3G , o auksu ir užsienių 
valiutomis — 49,9 G.

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 iš Lietuvos ir 
Vilniaus krašto.

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

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

UŽSIENIN;

$3.00
$1.50
$1.90jai auklėdama sąžiningus ir do

rus piliečius. Į priekaištą, kad 
Bažnyčia kišasi į Valstybės rei
kalus. geriausias atsakymas, 
pasakytas pačio Kristaus: “A- 
tiduokite kas Ciesoriaus Cieso- ’ 

; riui. kas Dievo Dievui”. Maso- i 
'nai. siekią slapto pasaulio val-l 
dymo. kovoja prieš Bažnyčią ir 
religiją, nes Bažnyčia jų valdy
mui daugiausia priešinasi. Ta
čiau mums turi rūpėti lietuvių 
tauta ir jos reikalai. Lietuvio,; 
atrodo, negalima išsivaizduoti i 
be tikėjimo, todėl turime ūgdy-j 
ti visuomet ir visur savo įgimtą 
tikėjimą, nes būdami gerais ka
talikais, būsime geri ir politi
kai. Tokios pagrindinės adv. 
Benj. Sykes paskaitos mintys.

Po paskaitos prasideda disku
sijos. p. Svirskas sako, kad mes Į 
katalikai neturime palaikyti 
žydų ir jų biznio, o tuo pačiu 
nepalaikysime ir masonerijos. 
p. Jakutis sako, kad Lietuvoje 
mes buvome tik katalikai, ta
čiau Amerikoje mes turime būti 
ir katalikai ir politikai, nes jei

Metams........................................... $4.00
Pusei metų................................... $2.00
Sykį į savaitę metams................. $2.00

“DARBININKAS”
366 W. Broadvny So. Boston, Mass.

Parduodame
Visokios rūšies ANGLIS ir COKE

Taipgi per mus galite pirkti Stokers — automatiš
ką angliams kūrenti mašiną, OIL BURNERS. 

Mes reprezentuojame

STETSON FUEL CORP.
Kam reikalingi angliai, prašome pašaukti mus, ir 
kaip bematant bus pristatyti Bostono apylinkėje.

"DARBININKAS"
366 W. Broadmy, TeL SOIJ 2680, So. Boston, Mass.

Pirmasis Lituanistikos 
Instituto Tarybos Posėdis _ _ _ _ _ i
Kaunas, kovo 9 d. pirmi- 

kuri rieste turėjo sklypų, ninkaujant Valstybės Pre- 
namų ir kitokio turto. Da- zidentui Smetonai ir daiy-i 
bar Klaipėdos kr. Direkto- vau jant Švietimo Minis- 
rija masonų ložę uždarė, o trui prof. Tonkūnui, prezi- 
jos nejudomąii turtą, kaip dentūroje įvyko pirmasis 
rašo “L Š.” perduoda “Kul-i Lituanistikos Instituto 
ėurverbandui”. ‘Tarybos posėdis.

Klaipėdoje dar nuo 18-tO1 
šimtmečio veikė Simano 
Dacho vardo masonų ložė.

I

, I
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DARBININKAS
(THE VVORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
-------- by----------

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for ln Section 1103 

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

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ........................ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly ............................ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Apysaka apie vieną inciden
tą, kuris įvyko tuo laiku, 
kada Vokiečiai kariavo su 
Prancūzais, praeitame šimt
mety (1870—1871).

Paryžius buvo priešo ap
suptas, neprieinamas, sus
paustas iš visų pusių, išba
dėjęs, ir ant namų stogų 
net žvirbliai nepasirodyda
vo, nes nebuvo ko lesti, ir 
žmonės valgydavo visa, ką 
tik jie rasdavo.

Vieną puikią dieną sausio 
mėnesį, ponas Morissot, 
laikrodininkas, eidamas 
pasivaikščioti alėja, rankos 
kišeniuose, pilvas tuščias, 
netyčiomis sutiko poną 
Sauvažą. Jie buvo pažįsta
mi.

Prieš karą, kiekvieną 
sekmadienį Morissot labai 
anksti rytą, dar saulei ne
patekėjus, buvo pripratęs 

J eiti meškeriauti. Jis eida- 
va parodytų kaimyniško taikingumo ženklus, kad lie-I vo’. nešdamas meškerę vie- jšalygatviuose.

“O, TAS ŽUVAVIMAS?”
Taigi kadangi jie buvo 

pažįstami, jie pasveikino 
viens kitą ir labai susijau
dinę susitikę tokiose paki
tėjusiose sąlygose ir aplin
kybėse. Ponas Sauvažas 
dejuodamas paklausė: — 
“Kas naujo?” Morissot la
bai nuliūdęs atsiduso: — 
“Toks ir laikas! šiandien 
yra pirmutinė šių metų 
graži dienelė. Dangus mė
lynas ir varsuotas.” Jie 
viens į kitą pažvelgė, ir 
pradėjo vaikščioti kai sap
ne ir labai nuliūdę. Moris
sot atsakė: “O tas žuvavi- 
mas? Koks geras atsimini
mas”.

Sauvažas paklausė: “Ka
da tie atsiminimai vėl bus 

į realizuojami ?” Paskui jie 
■ nuėjo į mažą kavinę ir pa
prašė stiklo absintho. Išgė
rę, jie išėjo ir vaikščiojo 

Morissot v a. uaivuyLa narni y manu caininr ūmu no, r~cttx j . ... , • j i
tuvių spauda nepultų Lenkijos ir kad lenkų kultūraI”°:|e *atf Ir e in^ e",staiga sustoja ir sušuko. 
Lietuvoj turėtų pilną laisvę vystytis. Izut* ant K'« f’asku, va-

Bet tokie kaimyniškos santaikos ir geros 
pasireiškimai turi būti abipusiški. Deja, iš lenkų pusės 
jie skandališkai vienpusiški. Iš lietuvių reikalaujama 
visko, lenkai neduoda nieko. Net tokią grynai kultūri
nę įstaigą kaip Mokslo Draugija jie uždarė ir jos turtą 
pasisavino. Tokie dalykai tik suerzina, ne sutaiko. Bet 
pagaliau ir lenkams toptelėjo mintis, kad jų atkaklus 
vienpusiškumas veda į atbulą pusę — į didesnį lietuvių 
neprietelingumą. Tad jie paskelbė duosią laisvę Lie
tuvių Mokslo Draugijai veikti iš naujo ir jos turtą lie
tuviams gražinsią, tik ją reikia perorganizuoti, išdirb
ti naujus įstatus ir kiek pakeisti bei papildyti vardą, 
pavadinant Lietuvių Mokslo Mylėtojų Draugija. Jos 
veikla būsianti sekamoj krypty:

1. Tyrinėti lietuvių gyvenimą, kultūrą ir istoriją.
2. Tyrinėti senovės ir dabartinių laikų lietuvių gy

venimo vietas — gamtą, etnografiją, istoriją, tautosa
ką vien kultūros atžvilgiu.

3. Ugdyti lietuvių meną ir literatūrą.
Tais tikslais L. Mokslo Mylėtojų Draugijai bus 

leista daryti susirinkimus, rengti paskaitas, leisti 
knygas, skelbti konkursus geriausiems literatūros kū
riniams, rinkti liaudies dainas, mįsles, pasakas, orga
nizuoti mokslines ekskursijas ir apskritai dirbti gry
nai kultūrinį darbą.

Jeigu lenkai rimtai tuos pažadus duoda ir mano 
juose ištęsėti, tai mums savaime išsiriša Vilniaus Va
davimo Sąjungos klausimas. Remti tokį kultūrinį dar
bą, kaip kad Lietuvių Mokslo Mėgėjų Draugija yra už
simojusi, yra garbingas tikslas, be jokio politinio su
metimo. Pasiėmus Vilniaus Vadavimo Sąjungos veik
lą į savo rankas, mūsų Federacija gali be jokio skru
pulo ta kryptimi darbuotis. Nieks jai negalės prikišti, 
kad išeina iš savo srities, nes kultūros darbai pilnai su
derinami su grynai katalikiška veikla. K.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ....................  $4.0C
Vieną, kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ..........................  $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

L. Mokslo Mylėtojų Draugija 
Nurodo V. V. Sąjungos Veiklą

Pereitais metais lenkai uždarė veikusią Vilnijoj 
Lietuvių Mokslo Draugiją. Toks nekultūringas žygis 
sukėlė smarkų lietuvių tautos pasipiktinimą. Tačiau 
visa eilė protestų nieko negelbėjo. Mokslo Draugijos 
veikloj lenkai įžiūrėjo politišką lietuvybės propagandą, 
ir ilgai delsė tą klausimą juridiškai išspręsti. Bet tas 
dalykas kada nors turėjo užsibaigti. Po pereitų metų 
ultimatumo lenkai primygtinai reikalauja, kad Lietu-

Gay de Maupassant. Išvertė Kun. A. Švedas

fe *-
11.1 1r •«’ fe | a„111h o

>kė: “Aš matau, kad jums 
j visai pasisekė, bet mes tu- 
jrime atlikti vieną reikalą.
Tik manęs klausyk, ir vis
kas bus tvarkoje. Dėl ma
nęs, jūs esate du šnipai, 
pasiųsti šnipinėti. Aš jus 
sugavau ir jūs būsit sušau
dyti. Jūs nuduodate žuvi
ninkais, kad pridengtumė
te tikrąjį tikslą. Dabar 
jums niekas, c’est la guer- 
re — toks ir yra karas. Bet 
kaip jūs praėjote pro eiles? 
Tai greičiausiai judu turi
te tą slaptąžodį, kokį pa
tvirtinamąjį parašą, kad 
galėtumėte sugrįžti. Duo
kite man tą slaptažodi, ir 
aš paleisiu jus”.

Abu prieteliai, pradėjo iš 
baimės drebėti, bet vis tiek 
jie tylėjo.

Karininkas pasakė: “Nie
kas nesužinos, jūs galite 
ramiai grįžti. Paslaptis 
pranyks su jumis. Bet jei
gu atsisakysite, tai mirtis, 
ir tuojaus būsite nužudyti, 
sušaudyti. Dabar rinkitės”!

Morissot ir Sauvažas ne
sijudindami, tylėjo, net ne
atidarė savo burnos. Prū
sas, kaip visados ramus, 
pamojo ranka ir pasakė:— 
“Supraskite, kad į penkias 
minutes, jūs būsite šios u- 
pės dugne”.

Ir Valerijano kalnas buvo 
bombarduojamas. Abu 
žvejai tylėjo, nieko nesakė. 
Vokietis sušaukė komandą 
savo kalboje, ir 12 kareivių 
atsistojo 20 pėdų nuo tų 
Prancūzų. Karys atsakė: 
“Aš jums duodu vieną mi
nutę daugiau”. Tada jis 
prisiartino prie Morissot ir 
jam liepė pasakyti tą slap
tąžodį. Morissot tylėjo. Jis 
to paties reikalavo, kad 
Sauvažas pasakytų. Ir tas 
tylėjo.

Karininkas pašaukė ko
mandą. Kareiviai pakėlė 
šautuvus. Morissot tik žiū
rėjo į tą krepšį žuvų. Sau
lės spinduliai apdengė 
krepšį žuvų, kurios dar vis 
judėjo. Jis nusilpnėjo ir jo 
akyse pasirodė ašaros. Su
sikaupęs tarė: “Su Diev, 
Ponas Sauvažai”. Sauva
žas susijaudinęs atsakė: 
“Su Diev, Morissot”.

Karys sušuko: “Šauk!” 
Ir dvylika šūvių nuskam
bėjo kaip vienas. Sauvažas 
puolė ant veido, kaip rąs
tas. Morissot, biski dides
nis, susvyravo, apsisuko ir 
nupuolė skersai draugo.

Karininkas iš naujo pra
dėjo duoti paliepimus. Ka
reiviai išsiskirstė į visas 
puses ir sugrįžo su akmeni
mis ir virvėmis. Jie pririšo 
akmenis prie lavonų kojų 
ir sudėję į laivelius, leidosi 
į upės vidurį. Pasiekę upės 
vidurį, du kareiviai pagrie
bė Morissot, vienas už gal
vos. kitas už kojų, o kiti 
du kareiviai pagriebė Sau
važą ir sumetė juos į upės 
gilumą.

Vanduo suvirpėjo ir vėl 
nurimo. Vandens paviršiu
je plaukiojo kraujo dėmės, 
o karys, visados ramus, pa
sakė pusbalsiai: “Bus žu
vims maisto”, ir sugrižo į 
namą. Eidamas i namus, 
iis narnate krenši žuvu, ne
kėlė ir sušuko: “Wilhelm”!

Kareivis virėjas bėgte bė- 
go. Prūsas parodė jam tas 
žuvis ir liepė tuojaus jas 
iškepti, kol jos dar šviežios.

Ir vėl pradėjo rūkyti pyp
kę.

“Nu gerkime dar vieną sti
klą”? Sauvažas mielai su
tiko, ir jie nuėjo bonkos 
vyno išgerti. Kai jie išėjo, 
jųjų protai buvo aptemdy
ti, sumišę, kaip išalkę žmo
nės, kurių viduriai yra pil
ni alkoholio. Tada lengvas 
vėjo dvelkimas suramino, 
paguodė, kuteno jųjų vei
delius.

Ponas Sauvažas, kuriam 
tas lengvas pavasario vė- 
jalis paveikė ir nugirdė jį 
dar daugiau, negu buvo, 
pasakė: “Jeigu mes tik ga
lėtume tenais nueiti”.

“Kur tenais?” 
“Žuvauti!” 
“Bet kaip ir kokiu 

du?”
“Nagi mūsų numylėtoje 

vietoje. Prancūzų žvalgyba 
yra arti Colombia. kur mes J 
norime žuvauti. Taipgi aš 
pažįstu pulkininką Dumou- į 
lon, jis mums leistų tenai 
nueiti”.

Morissot murmėjo. “Jau 
pasakyta”. Aš esu su tavi
mi, ir jie nuėjo ieškoti sa
vo žvėjavimo įrankiu.

Greitai jie praėjo pro 
Driėjo ir 

Colombia

- '< „ I

Pažangos Rūmų Kaune puošnusis fasadas. VDV.
vaiioc ^uo<^avo traukiniu į Co- 

~ I lombia, kur išlipęs iš trau
kinio pėsčias nueidavo į 
salą, taip vadinamą Maran- 
tės sala, kur tučtuojaus be 
jokio atidėliojimo pradėda
vo žvejoti; ir taip per visą 
dieną žvejodavo iki sute
mos.

Kiekvieną sekmadienį jis 
sutikdavo tenais kitą žmo
gų, mažiuką, pilvotą, kuris 
būdavo labai linksmai nu
siteikęs. Tai ponas Sauva
žas, galanterijos pardavė
jas, turįs savo krautuvę 
Notre Dame de Loretto 
gatvėje ir taipgi fanatiškas 
žvėjis. Jie kartu praleisda
vo maloniai visą dieną, lai
kydami meškeres rankose, 
ir taip vienas kitam patiko 
ir pasidarė bičiuliais.

Kai kada per visą dieną 
jie nekalbėdavo, nesakyda
vo nė vieno žodžio, kartais 
šnekučiavosi, bet jie nuos
tabiai vienas kitą supras
davo be jokio šnekučiavi
mo už tai, kad buvo tų pa
čių pažiūrų, turėdami tą 
patį skonį, tuos pačius nu
sistatymus, ir gyvenimo j tuos avanpostus, 
siekimus. • prie apleistos

Pavasarį apie 10 valandą, salos. Jau buvo arti 11 va- 
kai saulė maloniai švietė,, landos rytą, 
kai aplinkui viešpatavo gi
li tyla ir ramumas, jie jau
tė savo širdyje tikrą pasi
tenkinimą, jųjų nuotaikos 
buvo kuogeriausios, jie 
žvejojo ir ištikrųjų buvo y- 
patingai sužavėti, kai sau
lė šildė jųjų kūnus: — ta
da Morissot su entuziazmu 
buvo pripratęs sakyti savo 
kaimynui, “Ah, kaip malo
nu čionais praleisti laiką”, 
ir ponas Sauvažas atsaky
davo: “Aš neįsivaizduoju 
nieko geresnio”. Ir taip jie 
vienas kitą suprasdavo ir 
įvertindavo.

Rudenį, dienai jau beveik 
pasibaigus, kada dangus 
raudonavo saulei besilei
džiant, jos spinduliai į van
deni atsimušę sudarydavo 
gražius piešinius, tarytum 
krauju pasruvusius debe
sius, — akyratis sulieps
nodavo ir dangus žėruoda
vo gaisru, ir pageltę me
džiai šnabždėdavo apie be
siartinančią žiemą — tada 
nonas Sauvažas labai susi- 

ud i nes entuziastiškai sa
kė: “Ištikrųjų koks gražus 
reginvs”. Ir Morissot labai 
nustebęs, nepakeldamas a- 
kių nuo meškerės, atsaky
davo: “Ah, čionai geriau 
kaip vaikščioti alėjomis”.

i
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Okupuotoje Lietuvoje
Mažėnų Gyventojai Susirū

pinę Mokykla
žeidžia, pav., mokyklos au
klėtinius Joną Jasiukėną 
ir Apolinarą Burčinską): 
muša vaikus (pav., 10 m. 
mokinį Vytautą Panavą 
taip smarkiai sumušė, kad 
tas ir dabar dar negirdi); 
moksleivius verčia vietoje 
pamokų dirbti mokyto
jams reikalingus priva
čius darbus (pav., šluoti 
butą, daržą kasti ir ravė
ti): be priežasties palieka 
vaikus po pamokų, be to,

Mažėnų kaimo (Rimšės 
valse., Breslaujos apskr.) 
gyventojai beveik visi yra 
lietuviai. Tačiaus valsty
binėje pradžios mokykloje, 
kurioje dėsto mokytojas 
Witkowskis su žmona, lie
tuvių kalbos nedėstoma, 
netgi tikybos vaikai moko
mi lenkiškai. Kadangi iš j
100 besimokančių vaikų 75 dar klupdo; be to ir patys 
yra lietuviai, tai gyvento- mokytojai apleidžia pamo
jai parašė skundą Vilniaus 
apygardos mokyklų kura-

kas.
Jei kuratorius Godews-

toriui Godewskiui. Gyven- kis šių mokytojų neat- 
tojai kuratorių prašė at-įšauks, Mažėnų gyventojai 
šaukti mokytoją Witkows-1 lietuviai^ yra pasirengę 
kį ir jo žmoną ir į jų vietą skųstis švietimo ministrui.
paskirti lietuviškai dės
tančius mokytojus. Mo
kytojai Witkowskiai netu-! 
ri kaimo gyventojų pasiti-Į 
kėjimo, nes per mokyklos [ 
vakarėlius ruošiama šo
kiai (pats mokytojas laikoj 
bufetą, žmones nusigeria j 
ir kelia riaušes, netgi pats ■ 
mokytojas su revolveriu. 
švaistosi ir vieną kitą su-l

Taikos Apaštalas
Didžiajam Karui baisiai sudar
kai siautė siaubas įžūlus. | dėjus, 
atstovas Vatikanan atskubėjo, 
kad austrų laimintų ginklus. 
Čia Pijus merdėjo, bet žadas 
suvirpino dar lūpas Jo senas. 
Šventai atsakė .jam Pasaulio Va- 
kad taiką jis telaiminąs. [das, 

Af. Grigonis.

kuris labai rūpestingai žiū- i 
rėjo į savo meškerę, ir stai
ga pagautas pykčio prieš į- 
siveržėlius, murmėjo, niur
zgėjo: “Ar reikia žioplam 
būti, kad vienas kitą žudy
tų taip!” Ponas Sauvažas 
sutiko, ir Morissot, kuris 

i ką tik pagavo vieną žuvį, 
pasakė: “Ir taip kartosis 

■ istorija, kol bus tokios vy
riausybės”. Sauvažas at
sakė: “Jeigu Prancūzija 
būtų pasilikusi Respubli
ka. tai nebūtų paskelbusi 
karo”. Morissot sutrukdė 
jį, sakydamas: “Kada ka
raliai turėjo valdžias, tai 
kariavo priešo teritorijoje, 
bet esant Respublikai, ka
ras yra vidu je tos valdžios 
ir žemės”. Ir ramiai pa
žvelgė į vienas kitą, spręs
dami painias politines pro
blemas paprastų žmonių 
paprastumu, sutikdami, 
jog jie niekados nebus lais
vi. Valerija no kalnas ne
nustodamas dundėjo, nai
kindamas kamuolių sviedi
niais prancūzų namus ir 
gyvybes, ir baigdamas 
daugelio svajones ir džiau
gsmus, ir atverdamas mo
terų, dukterų ir moterų 
širdis skausmui, kuris nie
kados nesibaigs.

JŪS BŪSITE SUŠAU
DYTI

“C’est la vie — Tai yra 
gyvenimas”, pasakė Sau
važas. 0 Morissot atsakė: 
“Sakyk geriau, kad tai yra 
mirtis”.

Bet jie nustebo, nusigan
do, išgirdę kažką ateinant, 
ir atsigryžę pamatė ketu
ris vyrus, didelius ir gin
kluotus, barzdotus ir uni-

siūlysime keletą iškeptų, 
į žuvyčių”. Bet vistiek jie 
' svyravo, abejojo toliau ei
ti, toliau statyti save pavo
jum Juos dar daugiau gą- 

I sdino ir baugino ta iškil- 
. minga ir paslaptinga tylu- 
i ma, kuri viešpatavo toje 
aplinkumoje.

Galutiniai Sauvažas nu
sprendė tą klausimą, saky
damas: “Na, eikime, bet 
atsargiai”. Tada jie nuke
liavo toliau, ir priėjo prie 
vynuogyno. Pasinaudoda
mi krūmų priedanga jie 
šliaužė, kol pasiekė 
krantą, kur jie buvo 
rę žuvauti.

Morissot pridėjo 
prie žemės ir klausėsi, 
kas nors apylinkėje neat- 
maršuoja. Jie nieko negir
dėjo. Jie buvo vieni, visiš
kai vieni toje apylinkėje.

Jie vienas kitą nuramino 
ir pradėjo žvejoti. Apleista 
Marantės sala juos apsau
gojo, taip, kad nuo kitos 
upės iu nebuvo galima ma
tyti. Mažas restoranas toje 
saloje atrodo taip apleis
tas.

Sauvažas sugavo pirma- 
I ją žuvį. Morissot pagavo 
antrąją, ir laiks nuo laiko 
jie traukė savo meškeres, 
ir pagavo daug žuvyčių. 
Paskui sudėjo žuvis į ma
žą krepši. Tikras džiaugs
mas, malonumas, toks pa
sitenkinimas, kurs apima 
žmogų, kada jis turi pro
gos dalyvauti savo mėgia- 
miausiame užsiėmime, ku
riuo negalėjo pakankamai 
džiaugtis neapsakomai il
gą laiką.

Šilta, karšta, raminanti 
saulutė juos šildo; jie nie-

I

bū-

ežero
nuta-

ausį 
, ar

Prie Argenteuil’o kaimas 
atrodo lyg apmiręs. Arge- 
gemonto aukštumos ir Sar- 
mois dominuoio viešpatavo 
visoi apylinkėj. Ta lygu
ma. kuri siekia iki Nante- 
re. buvo tuščia, plika, tik 
vvšnių medžiai ir pilka že
mė.

TIE PRŪSAI
Ponas Sauvažas pamojo 

ranka į tas tuštumas ir at
siduso: “Tie Prūsai yra te- 

inais”. Paskui kažkoks ne
ramumas suparaližavo tuo 
du žmones šioje apleistoje 
apylinkėje. Tie Prūsai! Jie 
niekados jų nematė, bet jie 
girdėdavo ypatingai šį pa
skutinį mėnesį apie Vokie
čių kareivių žiaurumą ir j gamtos 
baisumą, kaip jie apvagia, Bet staiga sunkus, trukš- 
išplėšia, užmuša žmones ir mingas klegesys girdisi ir 
niekais paverčia visą Pran
cūziją. Jie, kurie buvo ne
matomi ir visagaliai, šiek 
tiek prietaringą išgąstį pa
didino ta baime, kurią jie 
įgijo dėl tų nepažįstamų ir 
pasekmingų žmonių.

Morissot mikčiojo ir va
paliojo, — “O, jeigu mes 
juos sutiksime?”

Sauvažas atsiliepė, atsa
kė tikru Prancūzišku ju
moru: “Tai mes jiems pa-

ko negirdėjo, jie negalvojo f()ripuotus su atstatytais 
apie nieką kita, jie pamiršo 

[viską, nes jie žuvavo, ir
I

šautuvais.
Jie privertė juos eiti prie 

tyla viešpatavo, upės kranto. Vėliau nusi- 
■ vežė juos į salą, kur name
ly rado apie 20 vokiečių ka
reivių.

Tenai vienas didelio ūgio 
karininkas, plaukuotas, ir 
pypkę rūkydamas, sutiko 
juos, ir paklausė jų taisyk
linga Prancūzų kalba: “Na. 
vyrai, ar jums pasisekė 
žuvauti?” Tada vienas eili
nis kareivis atėjo, pilną 
žuvų krepšį nešinas, ir pa- 

irodė tam kariui, kuris pa- 
[ matęs didelį sugautų žuvų 
Ikiekį nusišypsojo ir pasa-

atrodo Ivg jis veržiasi iš 
žemės gilumos. Paskui pa
trankos pradėjo sprogti.

Morissot pakėlė galva, ir 
tenais. kur buvo matoma 

i Valerijono siluetas, para
ko dūmai pradėjo kilti. Jie 
kaskart tirštėjo ir laiks 
nuo laiko išsiverždavo ir 
kildavo aukštyn į dangti.

Sauvažas patraukė pe
čiais, sakydamas: “Žiūrėk, 

i vėl jie pradėjo”! Morissot,

Siela — didžiųjų bran- 
Tenvbiu kasykla: mokėk 
ią iškasti — suprasti sie
los didenybę.
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Lietuvio Idealai

ŠĮ SKYRIŲ VEDA

Marija Aukstaitė

AKYMIRKOS
kos spaudos palaikymui?

ii

ATOSTOGOS LIETUVOJE

Krivaitis.
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toks kur- 
pajudinti
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Girdėt, kad Montreale

Lietuvos šauniųjų raitelių būrys vasario 16 dieną Kaune atiduoda pagarbą 
Nežinomojo Kareivio kapui. VDV.

ir Pasaulis 
specialiai vieną 

amerikietėms ir

lo lietuviai ir p. Zižiūnų 
draugai, linksminosi ir 
vaišinosi.

man nešvarius 
tai ir aš galiu pajuokauti, laiškus”. Bus daugiau

AR JAU VISKĄ...

Kai mūs brolis lietuvvs, 
Darbo barą išvarys —

Nesilsės:
Jis griebs naujų pradalgių, 
Sliesis prie judrių rikių.

Dirbs ir plėš!
Ar jisai bus išeivys, 
Ar nelaisvės kalinys —

Ras takus.
Bočių mostu išsijuos. 
Kilniam rytui prakaituos

Nepražus!
Plunksna, raštu, priekalu. 
Dalge, kūju, spragilu — 

Vis mosuos!
Pūslių delnais... prakaite...
Vis naujų vilčių varžte,

Kils, dainuos!
Ar Algirdai, ar Jonai,
Ar saulėta, ar klanai —

Tautą ves!
Ar Antanas, ar Ona — 
Mato žemė alkana —

Pasišvęs...
Ne tik saviems atsiduos, 
Bet ir artimą vaduos

Iš vargų...
Juk gana žemėj klastosi 
Gaila tiesos užkastos...

Tiek vergų...
Lietuvis nenusimins. 
Naujai žūklei tinklus pins! 
Ir už kalnų ir už marių —■ 
Lietuvis ieškos tik gero.

Marija Aukstaitė.
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Antradienis, novo 14 d. 1939

Montreale lietuviai kata
likai, vis labiau supranta 
ir įvertina katalikiškos 

I spaudos vertę. Ją platina 
nenuilstamas jaunas ber
niukas Algirdas Navikevi- 
čius. Jį kas sekmadienį 
vis matysit prie bažnyčios 

įsu pundu literatūros besi- 
sukinėjantį. Garbė Algir- 

I dūk, būk vyras ir dirbk 
' spaudos bare išsijuosęs, 
į Gal tavo pavyzdžiu ir ki- 
’ti paseks?... Mat Montrea- 
1 le katalikiškai spaudai be
veik pirmi ir sunkiausi ke
liai. Ar nebūtų gera, kad 

Dabar Montreale renka- kai spauda rašo, jau Lietu- ir parapija surengtų vieną 
voj seniai vieversiai pa-1 kitą parengimą katalikiš- 
aangėj.

Gavėnia atėjo, tik ne vi
siems. Komunistai vis dari . „ . . .
miklina Kojas, ir žvalgosi ,žada naujas laikraštis įsi- 
į geltonkases. sakoma, ĄŪrti. Buvo manoma lietu
kai jie vistiek trepsi salė-iv^» kad jis pradės eiti šį 
se kai “morčiniai” avinu-į Pavasarį, bet matoma dar 
kai. Na, ir prancūziokai į suįy^s odelis, nesjaik- 
brat nesnaudžia. Tik kata- raščiui pamatą padėti — 
likai girdėt apsiramino: įreik įdėt daug darbo, pini- 
posėdžiauja. viesnagiuoja. ‘r pasišventimo. Bet 
ir termia žuvis. įMontrealui laikraštis rei-

---------- kalinga kaip alkanam duo-
4 dieną kovo, Šv. Kaži-j na! Tad, vyrai, pajudinkim

miero šventeje, daug kam žemę! (Taip, katalikiškas- 
nei į gaivą neatėjo, kaa į lietuviškas laikraštis rei- 
mes turime gamingą Ka-į kalingas. Jeigu 
zimierą Ziziuną, tad kurie į tusi, tai vertėtų 
nesuspėjom pasveikinti, žemę. Rcd.). 
dabar sveikiname ir Imki-į Krivų
me sveikatos ir daug ener- į "_ '" ___ ‘
gijos muzikos kūryooj.

5 dieną kovo mėn., ponų! 
sužavėjus žižiūnų namuose įvyko

kurie kaip Vardinių pokylis kur su- 
girdima pralenkė lenkų kviesti žymiausi Montrea- 
chorą visu frontu!______

Federacijai aukas rinkti, 
išrinktas ir paskirtas tam 
tikras komitetas, kurio 
dalį sudaro ir vietiniai 
WS nariai. * Pirmininku 
išrinktas p. A. Sakalas, 
aukų rinkėjos M. Ivaške
vičienė ir O. Sakalienė. 
Pernai darbščiai aukas 
rinko Juozas Juška, ir Al
girdas Navikevičius. Jau
noms ponioms linkėtina 
pralenkti praeitų metų 
rinkikus.

MONTREALO m, BANGOS t

ma auKos vargšams peri 
vietinę prancūzų organi- ■ 
zaciją — f ederaciją, rne 
šio laodanngo aaroo prisi
deda ir lietuviai. Pernai 
lietuviai surinko Federaci
jai virš dviejų šimtų dole
rių, taip pat tikimasi ir šį
met surinkti.

5 dieną kovo, aukų rin
kimo tinsiu, buvo išrūpin
ta vietinio klebono radio 
programėlė, kuri užsitęsė 
15 minučių. Čia buvo tran
sliuojama, dainos, Šv. Ka
zimiero giesmė, ir vietinio 
klebono kalba. Kalba buvo 
aiški, jaudinanti ir pritai
kinta. O jau apie dainas 
nėr ką nei kalbėti. Puikiai, 
puikiai lietuviai pasirodė! 
O tai dėka pono žižiūno, 
jauno kompozitoriaus. 
Garbė visiems choristams 
taip gražiai 
klausytojus,

27 dieną kovo mėn., nak
tį pirmą vai. mirė a. a. A- 
gota Tamutienė, kun. Pet
raičio sesutė. Paliko gi
liam nuliūdime savo vyrą 
Adomą, ir dvi dukreles 
Agnietę ir Julytę. Kūnas 
išvežtas traukiniu į Jung. 
Valst., į Bayonnę, kur kle
bonauja kun. Petraitis ve
lionės brolis, ir čia. su iš
kilmingomis bažnytinėmis 
apeigomis palaidota į ve
lionės tėvų kapus.

BRANGŪS BROLIAI IR
SESERYS LIETUVIAI:-

I
Montreale dabar gerai 

pamiklina kojas tie, kurie 
ieškosi naujų butų. Mat 
dabar pats butų rinkimo 
sezonas. Tad būreliai vaik
ščioja ir kai pavasario 
gandrai ieškosi lizdų. 
Montreale tikrai nesunku 
su butais, čia nors pamini 
kojas, bet pasirenki savo 
skoniui ir kišeniui prisi
taikomą butą. Daug lietu
vių įsigyja savus namus, 
o jau tada tai tikrai suža
liuoja rūtos palangėse. 
Mat lietuvei be rūtos ir be 
tėvynės vienodai ilgu.

Montreale reiškiasi pa
vasaris. Nors sniego kal
nai dar pūpso, bet gatvės 
pilnos vandens, ir kai kam 
kelia nerimo, kad prie u- 
pės gyvenančių neužsem- 
tų. Paukščių nesimato. 
Tik kai kur čirpsi išvargęs 
žvirblelis tai ir viskas. O

Lietuvoj išeinąs žurna
las “Moteris ir Pasaulis”, 
paskyrė 
numerį
Kanados lietuvėms. Nese
niai išsiųsta pluoštas raš
tų, vaizdelių ir fotografijų, 
kurios tilps minėtam žur
nale Kanados lietuvių sky
riuje. Tad, Kanados mo
terys, su pavasario kregž
dute, pirmu kartu istori
joj susilauks apie Kana
dos lietuvę laštų ir žinių. 
Šį žurnalą patariama pre
numeruotis ir vėliau bus 
galima gauti WS knygy
ne.

Ar jau viską palaidoti užkimus nuo skausmo, 
Kada taip graži ir gyva bunda vasara?!
Kai tau šnara kiekviena žolė meilę ir jausmą... 
O pempės veja lizdus ir ieško lesalo!
Ach, gyva dar mano širdis su dešimts vilyčių!
Taip graži, kaip apramstyta sodo alyva; 
Jai šnara ne žmogus meilę iš klastos patyičių, 
Bet naktų žirandeliai ir žiedų spalva.
Žiema jau nyksta kai graboriaus išvesti vainikai. 
Gal palaidoti ir amžiną gėlę širdies?...
Juk žmogus neišpirks mano gilų skausmą skatikais.. 
Nes gyvenimui — jis pavydi draugiškos peties.
Ateik, pavasari. į sielos žydinčią žemę!
Kur nesibaigia širdies ugniakalnio versmės. 
Aš kovų irklais keliausiu... Nors visur aptemę... 
Žiedus bučiuosiu, ir lauksiu vieversio giesmės.

Marija Aukstaitė.1

Kalba, kurią Montreale, 
Šv. Kaizmiero parapijos j 
klebonas kun. Jonas Robi
nas pasakė per radio stotį 
CHLP. 6:45 vai. vakare, i 
kovo 5-tą, minint Šv. Kaži-1 
miero dieną. Pernai lietu
viai sudėjo S250 Katalikų 
Federacijos labdaros vaju
je, ir iš šios Federacijos y- 
ra pašalpų gavę už apie 
S800. Be kalbos, parapijos 
choras, vedamas varg. K. 
žižiūno sugiedojo tautos 
himną, giesmę į Šv. Kazi
mierą. ir porą liaudies dai
nelių. Kanados lietuviams 
lietuviškas žodis per radio 
yra naujiena, ir šis nuoti- 
kis bus trečias iš eiiės, kad 
lietuvių kalba skamba oro: 
bangomis iš Kanados radio 
stoties. Visais trimis at
vejais. radio programą pa
rūpino Monirealo lietuvių 
katalikų visuomenė ir jos 
vadas, kun. J. Bobinas.

7?cp.

Šitoje iškilmingoje Šv. 
Kazimiero dienoje kyla į 
dangų giesmė, kuri pager
bia dorą ir pavyzdingą 
mūsų brangaus Globėjo 
gyvenimą. Labai naudinga 
pagerbti savo Patroną, bet 
dar naudingiau sekti jo ? 
pavyzdį ir jo kilnų gyveni
mą. Todėl šiandien raginu 
visus Montreaio lietuvius 
sekti ne tik Šv. Kazimiero 
dievobaimingumą, bet ir 
jo rnielaširdingumą. Jo 
gyvenimo aprašyto jai sa
ko, kad jis buvęs labai 
mielaširdingas pavargė
liams, visados gausiai juos 
šelpdavo, lankydavo ser
gančius. Nuolankų jiems 
patarnavimą Šv. Kazimie
ras skaitydavo sau labai 
garbingu darbu. Šiomis 
dienomis ir mums yra pro
ga panašų kilnų darbą at
likti.

Katalikų Labdarybės Fe
deracija, prie kurios yra į- 
jungta ir Lietuvių Sky
rius, teikia pavargusioms 
šeimynoms, vaikučiams ir 
seneliams reikalingą pa
šalpą jų gyvenimo varguo
se. Šeimynos, kurios ne
gauna pašalpos iš valdžios, 
Katalikų Federacijoje ran-

■ Besikalbant, sakau, kad 
Amerikos lietuviai geri ir 

it. t. Generolas sako; “Geri, 
gal ir geri, bet ne visi inte
ligentai. Jeigu būtų inteli
gentai, tai nerašynėtų ne
svarių laiškų”. Aš nuste
bau ir klausiu: ar tikrai y-

vyras, tikras inteligentas. 
Pasikalbėjome apie įvai
rius dalykus. Kiek palietė;; 
me ir politiką. Mus labai 
maloniai priėmė.

Po dviejų dienų mūsų ra tokiy amerikiečių lietu- 
lankymosi, ponia Pikcilin- - - - 
gienė išvyko į Angliją da
lyvauti 
moterų suvažiavime.

Beje, teko sužinoti, kad gyv. Chicagoje, tai jis ma- 
kada Lietuva gavo lenkų 
ultimatumą, tai pp. Pikči- 
lingių abu sūnūs jiems ne
žinant, įstojo į Lietuvos 
kariuomenę savanoriais.

Rašo
Jonas Mončiūnas

(Tęsinys.)
Kaune keletą kartų bu

vau apsistojęs Romos 
įviešbutyj. Švarus. Šį kar
tą užėjome į “Lozanos” 
viešbutį ir parašyta: “a- 
merikoniškas”. Kambarys 
nieko sau. Apsišvarinę, ė- 
jome vakarieniautų. Kaip 
tik atidarėme duris, o gi 
dūmų kaip jaujoje, prirū
kyta, vyrų ir moterų ar 
merginų pilna. Sakau, čia 
mums ne vieta. Kaune yra 
visko. Kas turi pinigų gir- p Pikčilingienė buvo nuė- 
tuokliauja. jus pas vaikus, ir kada pa-

Ryt, liepos 4. Gavome klausė jų: “Ar žinote ką 
kvietimą dalyvauti Karo 

’ muziejaus sodnelyj, kur į-

da mielaširdingą ranką, 
kuri suteigia jiems drapa
nas, maisto ir gyduolių. 
Štai, neužilgo į pasauli 
laukiama kito kūdikėlio, 
bet motinos širdis apsupta 
rūpesčių debesimis, nes 
reikia gydytojaus. Ateina 
Federacija, kurios ištiesta 
ranka pasiunčia nemoka
mai gydytoją. Motinos šir
dyj6 įsiviešpatauja džiau- vyksta paminėjimas liepos 
gsmas ir kūdikėlis ateina - -
į p? šaulį aprūpintas. Tė- 
įvams, kurie turi abu duo- 

1 ną uždirbti, ir neturi kur 
vaikučių palikti, Katalikų 
Federacija parūpina ber
niukams ir mergaitėms 
vasarą kempes, kur vaiku
čiai gauna tyro oro ir dorų 
pasilinksminimų, jiems 
taip reikalingų. O prie ko 
prisiglaus tas senelis, ku
rį giminės dažnai taip be
reikalingu skaito? Katali
kų Fed. ir jam ateina į 
pagelbą, nes užlaiko tam 
tikras prieglaudas, kur se
neliai gali ramiai savo pas
kutines dienas praleisti. 
Vienu žodžiu, Katalikų 
Federacija dirba didelį 
mielaširdingumo da r b ą 
šeimynoms, vaikučiams ir 
seneliams.

Katalikų Federacija da
bar pradeda savo metinį 
vajų surinkti pinigų vesti 
šitą kilnų ir krikščionišką 
darbą, ir prašo lietuvių 
katalikų talkos. Pernai lie
tuviai sudėjo $250.62. Pri
simindami mūsų kilnaus' 
Globėjo Šv. Kazimiero 
gražų gyvenimą, ateikime 
šįmet su dar didesne para
ma kilniems Katalikų Fe
deracijos labdarybės dar
bams! Pasirodykime esą 
tikri Šv. Kazimiero pase
kėjai! Kiekviena auka, 
nors mažiausia, suteiks 
naudos kokiam nors pa
vargėliui.

Lietuvi tautieti! Tu, ku
ris tiek savo Tėvynę Lietu
vą myli, išpildyk norą, ku
ris pareikštas mūsų tau
tos himne, kurį mes visa
dos taip pasididžiuodami 
giedame: “Lietuva Tėvynė 

į mūsų, tegul tavo vaikai ei-

vių? Sakau, gal komunis
tai taip daro. Jis man sa- 

tarptautiniame ^o: “Gal taip ir gal ne. Na, 
ar pažįsti Dr. Graičiūną,

ne visaip iškoliojo, velniu 
pavadino. Matot, Dr. Grai- 
ciūnas būdamas Chicagoje 
gali man špygą rodyti, bet 
jeigu jis toks didelis, tai 
lai atvažiuoja ir čia Kaune 
man parodo špygas”. Pa
stebėjau, kad generolas 

Tai jie atsa- visai rimtai pradėjo kalbė- 
Mamyte, mes stojam ti. Sakau, Generole, ar ga- 

už ką gi tas

klausė jų: 
jūs darote?” 
kę: “! 
gint tėvynę. Jeigu žūsim, liu sužinoti 
tai garbingai už tėvynę”. Graičiūnas Tamstą taip 
Sako, kad tokių savanorių 
buvo daug.

Vakare įvyko liepos 4, 
minėjimas Karo muzie
jaus sodnelyj. Kalbas pa
sakė p. Masiulis, Ameri
kos konsulas ir kun. Jonas 
Balkūnas. Pastarasis kal
bėjo kiek daug gero Ame
rikos lietuviai yra padarę 

tavo naudai ir Lietuvai, ją rėmė medžia- 
Dirbi- giniai ir moraliai. Prie ne-i

! ketvirtos.
Tą pačią dieną aplankė

me ponią Pikčilingienę, 
gyv. Ukmergės plente. Po
nia Pikčilingienė, kada 
lankėsi Amerikoje, tai ir 
pas mus kiek gyveno, pp. 

’ Pikčilingai mūsų laukė, p. 
Pikčilingis yra rimtas, 
šviesus Lietuvos valstybės

kolioja?
Generolas Glovackis pra

dėjo pasakoti. Sako: “Ka
da išrinkome iiaudininkų- 
socialistų valdžią, tai jau 
mums karininkams, jeigu 
neatiduodi pagarbos rau
donai vėliavai eidamas 
Kauno gatvėmis, tai buvo 
atsitikimų, kad žydeliai 
akmenais svaidė. Tai aš 
pradėjau leisti laikraštu- 

žinomo kareivio kapo kai- ką. Kada išleidau 8-jį nu- 
bėjo 
čius. Jis labai gyrė Ameri
kos valdžią, ypač pulk. 
Ryan, kuris kovojančiai 
Lietuvai dėl nepriklauso
mybės palikęs daug medi
kamentų.

Teko susipažinti su ge
nerolu 
vackiu. 
didelio ūgio, bet smarkus vedėme 
generolas. Na, manau sau, dabar už tai Graičiūnas ir 

mis savaitėmis bus ir jums jeigu generolas juokauja, rašinėja

na vien takais dorybės, te
gul dirba t-----
žmonių gerybės”.
mas žmonių gerovei reiš
kia būti mieiasirdingu ne
laimėn patekusiems. Eiki
me dorybės taku, ir duo
kime savo auką Katalikų 
Federacijos kilniam dar
bui, kaip pridera tikriems 
Lietuvos sūnams ir dukte
rims.

Kreipiuosi ir į tuos bro
lius lietuvius, kurie visa
dos sakosi esą darbininkų 
užtarėjai ir gynėjai. Šio-!

generolas Nagevi- merį, tai mane areštavo.
Buvau 10 dienų kalėjime. 
Vieną dieną atsidarė ka
lėjimo duris ir sako: ei
kim. Maniau sau, gal į tei
smą. Bet man išėjus, ati
duoda man pagarbą ir pa- 

_ veda kariuomenės vadovy- 
Grigaliūnu - Glo- bę. Pašalinome liaudinin- 
Tai linksmas, ne- kų socialistų valdžią ir pa-

—? dabartiniai. Tai
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proga parodyti savo žo
džių teisingumą. Kiekvie
nas jūsų centas nueis su
šelpti pašalpos reikalingą 
lietuvį darbininką. Katali-i 
kai, būkime katalikai; lie-' 
tuviai, būkime lietuviai; 
darbininkų draugai, būki
me darbininkų draugai —' 
ir visi, kiek tik galima, au-! 
kokime Katalikų Federa
cijai per Lietuvių Skyrių!

Visi į bendrą frontą savo 
aukomis! Kaip Išganyto
jas, eikime daryti gero sa
vo artimui. Nudžiovinki-' 

’ me nors keletą nesuskai
tomų ašarų, kurios šioje a- 
šarų pakalnėje trykšta iš 
pavargėlių akių. Palaimin
ti mielaširdingi. nes ir jie 
susilauks mielaširdingu- 
mo.



(Ailv, Benjamino Sykes re-į 

(tratas, skaitytas N. A 
Lietuvių Katalikų Seime
ly], vasario 22 d. š. m., 
Worcester, Mass.)

“Žmonių giminės valdy
mą Dievas padalino tarp 
dviejų galių: bažnytinės; 
galės ir pasaulinės galės; 
pirmoji skirta dieviškiems 
dalykams, antroji — že
miškiems reikalams — 
tvarkyti. Kiekviena jų y- 
ra aukščiausia savo srity
je; kiekviena jų turi tiks
liai nustatyti ribas per sa
vo prigimtį ir specialų pa
skyrimą; vadinasi, kiek
viena jų turi savo sferą, 
kurioje ji veikia ir tvarko 
savo akciją pilna teise”. 
Iš to išeina, kad Bažnyčia 
viena turi absoliučią teisę 
tvarkyti dvasinius reika
lus; valstybė, 
teisę tvarkyti 
reikalus.

VALSTYBĖ
REMTI BAŽNYČIĄ

Šių dviejų galių (Bažny
čios ir Valstybės) harmo
nija yra būtina.

Dvasinis tikslas yra auk
štesnis už laikinąjį. Taigi 
katalikiškoji akcija negali 
nesiinteresuoti politika. 
Juk reikia suformuoti 
žmonių sąžinė politiškoms 

! pareigoms. “Katalikų ak-
• ei ja kyla ir plėtojasi aukš- 
j čiau ir šalia poltinių parti
jų... Ji nori paruošti žmo-

• nes, kad jie vestų gerą, di
delę politiką. Ji nori poli
tiškai paruošti piliečių są
žines ir jas auklėja — ir 
čia krikščioniškai ir kata
likiškai”, sako Popiežius
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Labai sudėtingas žmo
gaus gyvenimas. Visokių 
reikalų, problemų virtinių 
virtinės. Švietimo, auklėji
mo, ekonomijos, kultūros 
ir politikos siūlai dažnai 
taip žmogų suraizgo, kad 
jam gana sunku iš jų išsi
narplioti. Jam ateina į pa- 
gelbą dvi pajėgos: Bažny
čia ir Valstybė. Valstybė 
atstovauja žmogaus kū- į 
nui, Bažnyčia atstovauja 
žmogaus dvasiai. Kūnas ir 
dvasia sudaro vieną žmo
gaus asmenį. Taigi žmo
gus turi rūpintis sielos ir 
kūno reikalais ir savo vei
kimą suderinti su Bažny
čios ir Valstybės veikimu. ;

Žmogui begalo svarbu 
suprasti Bažnyčios ir Val
stybės pajėgas; taipgi sa
vo pareigas.

Žmogus savo pirgimtimi 
yra religingas sutvėrimas 
ir iš prigimimo yra linkęs 
dėtis į valstybę, į bendrą 
sugyvenimą. Bažnyčia yra 
Kristaus sukurtoji organi
zacija, popiežių vadovau
jama. Ji siekia žmogaus 
dvasios tikrosios kultūros, 
kuri duoda žmogui laimę, 
suderinta su Dievo minti
mi ir noru. Visai natūralu, 
kad tarp Dievo ir žmogaus 
dvasios susidaro santykis, 
vadinamas religija. Taigi Pijus XI, Italijos vyrų ka- 
religija ir pavadiname j talikų kongrese, 1926 m. 
santykiavimu žmogaus su' žmogui yra reikalingos' 
Dievu. i patogios sąlygos ir išorinė

Žmonės, kaip sakiau, y- pagelba išvystymui savo 
ra linkę dėtis į valstybę, dvasinių pajėgų ir atsieki- 
Valstybės organizacija šie- mui gyvenimo pilnybės, 
kia šių bendriausių tikslų Todėl valstybė turi teikti 
duoti žmonėms laisvės, 
siekti visuomeninės gero
vės, duoti galimybės ir 
progos žmonėms tobulėti. 
Šiems tikslams atsiekti 
vartojamą šios priemonės: 
laikoma kariuomenė, su
daroma administracija, į- 
vedama teisė. Valstybės 
veiklą žmonės paprastai 
vadina politika, o Bažny
čios veiklą — religija (ar
ba tikėjimu).

Žodis “politinė akcija” 
turi dvejopą prasmę. Pir
moji, mūsų tarpe papras-; 
tai vartojama, tai politinės nas XIII, 
partijos ir organizacijos ne tik skirti politiką ir re-j 
politinių rinkimų reika-j ligi ją, bet taip pat juodvi 
lams. Antroji prasmė, pla- j visiškai išjungti ir pers- 
tesnioji ir geriau atsakan- kirti taip, 
ti etimologijai, tai ta. kad 
politika, kaip sako Popie
žius Pijus XI, “reiškia ben
drų gerybių visuma, pas
tatyta prieš individualines 
ir atskiras gerybes. Tos 
bendrosios gerybės liečia 

, miestą, tautą, ir visuome- 
| nę pilna to žodžio prasme”.

Principai, kurie nustato 
katalikiškosios akcijos 
santykius su socialine ir įkas įsteigėjas įsakė ati- 
politine akcija, yra tie pa- duoti kas cezario cezariui 
tys, kurie tvarko santy- ir kas Dievo Dievui”, 
kius tarp dvasiškų ir že
miškų reikalų.

viena turi
laikinuosius

PRIVALO

I

stabmeldiškus

prie aiškios 
masonai pra-

Žemės Banko rūmai Kaune, Nepriklausomybės šventės vakare savotiškai 
apšviesti. VDV
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bę, nieko šalia valstybės'.. 
Visi žinote, bent dalinai, 

kas dedasi pasaulyje. Ne
manykime, kad tik Rusi
joje, Meksikoje, Ispanijoje 
komunistinė hidra ėda 
tūkstančius ir net milijo
nus gyvybių. Amžinasis 
Kristaus priešas nenuils
tančiai darbuojasi ir čia

; Amerikoj. Ar mes darbuo
jamės tiek, kiek reikalau
ja iš mūsų Aukščiausias 
ir ten politika vedama ne 
Kristaus dvasioje, bet ma- 

i soneri jos.
Man gal daugiausiai rei

kėjo kalbėti apie Lietuvos 
politiką ir lietuvių religin
gumą. Sunku įsivaizdinti 
lietuvį be religijos. Kaip 
tik kalbi apie lietuvį, ro
dos, ir kalbi apie žmogų, 
kuris lietuvis sutraukė ry
šius su Dievu, tai čia jau 
kaltė buvo nebe močiutės 
Lietuvos.

Ar močiutė Lietuva ir 
šiandien pajėgia palaikyti 

i lietuviuose religingumą,— 
aš nedrįstu tvirtinti. Prisi
bijau, kad žydų ir masonų 
anti - krikščioniškoji pro
paganda, susiliejusi su ko
munizmu, jau ir Lietuvoje 
sulošė žymų vaidmenį...

O ką besakyti apie Lietu
vos politiką? Ištrauka iš 
prof- K. Pakšto knygos

I

• ■ 1 - 
dėjo jungti 
dalykus.

Linkdami 
bedievybės,
dėjo net šėtoną garbinti. 
Masonas Juozas Karduci 
parašė “himną šėtonui”, 
kuris 1887 m. kai kur net! 
viešai buvo giedamas. 
Prancūzų masonai net nu
tarė panaikinti savo įsta
tų pirmą straipsnį, kuris 
skelbė masonus tikint į 

; vienatinį Dievą ir nemirti
ną sielą. Nuo 1877 m. mu
sonai suskilo į dvi dalis 
Vieni skelbia kovą visoms

; ypač krikščioniškoms ti
kyboms ir laikosi socialis- 
tiškai laisvamaniškos pa
saulėžiūros, kiti žiūri į ti
kėjimą, kaipo į privatų da- 

’ lyką. *
1889 m. masonai savo at

stovų suvažiavime nutarė: 
1(1) kovoti visomis priemo
nėmis su tikėjimu, ypač 
su katalikybe, pašalinti jos 
įtaką iš valstybės ir visuo
menės gyvenimo. (2) 
skelbti tariamą išsivadavi
mą ir klierikalizmo pavo
jaus, kad tuo būdu patys 
taptų pasaulio viešpačiais 
ir vadais. (3) kelti kovą už 
pašalinimą tikėjimo iš mo
kyklų, aiškinant, kad ti
kybos mokymas tąi ne mo
kyklos, bet bažnyčios rei
kalas.

Ne prieš kiekvieną tikė- “Baltijos Respublikų Poli- 
jimą masonai lygiai kovo- tinė Geografija” (pusi, 
ja. Visokias protestantiš- 105) pasako mums kaip 
kas tikybas jįe iš dalies pa- Lietuvą turį vesti savo pa
laiko, kaipo priešingas ką- lįtįką. “Lietuva ir iš dalies 
talikų tikybai. Taip pat Latvija gulį svarbiųjų Ęu- 

! pritaria masonai žydų ti- ropos arterijų kryžkely. 
kybai, ir žydų kovai prieš todėl jos yrą tiek išstaty- 
krikščįonybę, nes tos rų- tos ištąutėjimo ir svetimų 
šies kovos ardo tikėjimą ir kultūrų bei interesų įta- 

Į turi tikslo vesti žmones
, neti- 

baus, bet sauvalingo ir ■ įdėjimo ir net atviros be- 
žiauraus diktatoriaus Na-ldįevvhės Uono. :d2yį .. „ anl,

TIKĖJIMAS IR MASO- krikščioniškoji propagan- 
NAI 'da supagonino pasaulį. Ša-

Masonų organizacija y-pinantis nuo Dievo priva- 
i ra slapta. Vyresnieji netičiame i r viešame gyveni

me pradėta bičiuliautis su 
šėtonu. “Evviva satana!” 
“Tegyvuoja šėtonas’” šau
kė penktūkstantinė minia 
surengtoje manifestacijo
je revoliucijoniereį Liudvi-

I

se būtų lygiai smerktina, džiai. Žmonėms, turin-’stų netikusių valdovų, be 
kaip nesirūpinti ir neprisi- tiems uždavinį rūpintis i abejo, nebūtų galėjęs būti 
dėti prie visuomenės labo labdarybe (jei masonai iš pagrindu masonams kal- 
naudos”. - VT ...........................-.............................u- .. ...
“Negalima 
kaip piliečiams trukdyti būtų nereikalingos, 
naudotis balsavimo teise.
Dar daugiau, jie sunkiai 
prasilenktų su savo parei
gomis, jei, kiek leidžia ga
limybės, jie neprisidėtų 
prie vietos, provincijos ar 
visos tautos politikos ve
dimo. Aišku, kad Bažny
čia negali priklausyti prie 

i grupių, nei tarnauti poli
tinėms partijoms”. Rinki
muose reikia rūpintis, kad 
būtų išrinkti žmonės, ku
rie šalia viešųjų reikalų 
teisėtai rūpintųsi ir religi
jos reikalais. Kiekvieno pi- 

i liečio yra pareiga ginti
Bažnyčią politikos plotmė
je.

Ginant savo religines tei
ses mums reikia išlaikyti 
vienybę. Leonas XIII, kal
bėdamas apie viešąjį gyve
nimą pastebi: “Kokia dide
lė yra prievolė palaikyti 
katalikų tarpe sutarimą, 
juo labiau šiais laikais, ka
da priešai puola krikščio
nybę su tokiu sumanu
mu”...

MŪSŲ PRIEŠAI

i

pilną laisvę Bažnyčios 
mokslui skelbti, apeigoms 
atlikinėti. O kadangi Baž
nyčios akcija yra susijusi 
su medžiaginėmis išlaido
mis, todėl valstybė privalo 
jai gelbėti ne tik moraliai, 
bet ir medžiaginiai. Baž
nyčia atsilygina valstybei 
duodama religingus, sąži
ningus ir dorai išauklėtus 

i piliečius. Toks bendradar
biavimas tarp valstybės ir 
Bažnyčios yra abipusiai 
naudingas.

“Yra žmonių”, rašo Leo- 
“kurie yra pratę

kad jie nenori, 
kad būtų jų tarpe bet kas 
bendra...” Iš tikrųjų šitie 
žmonės nedaug kuo skiria- 

i si nuo tų, kurie nori, kad 
i valstybė būtų sudaryta ir 
įvaldoma be Dievo... “Sa- 
I koma, kad Bažnyčia užur- 
i puojanti valstybės teises. 
; besibraujanti politikos sri- 
tin? Bet juk Bažnyčia ži
no ir moko, kad jos dieviš-

“Bendrai atsisakyti da 
lyvauti viešuose reikaluo-

LRK FEDERACIJOS N. A. APSKRIČIO 
metinis Suvažiavimas

Įvyks sekmadienį, kovo 26 d., 1 vai. po pietų, Ne
kalto Prasidėjimo P. Švč. par. svetainėje, Windsor St.. 
Cambridge, Mass. Prašome visų Federacijos skyrių at
stovų ir katalikiškų draugijų valdybų ir veikėjų į šį 
svarbų metinį suvažiavimą atvykti.

LRK Fed. N. A. Apskr. Vaidyba —
Kun. Pr. Juškaitis, Klebonas 

Antanas Zaveckas, pirm. 
Jonas Kumpa, vice-pirm.

A. Finelis, iždininkas 
Benediktas Jakutis, Sekr.

Pijus XI sako: tikrųjų būtų tikri labda- tinti. Bet įsidėmėtina yra 
katalikams, riai), panašios priemonės tai, kad iki šiol masonų 

i nuo sostų būdavo nustu- 
Politinis masonų veiki- miamĮ *r Žudomi tik jiems j 

mas prasidėjo 1688 m. Nu- nepatinkamieji (pir moji 
vertus nuo sosto anglų ka- v^etoJ katalikai) valdovai, 
ralių — masoną Jokūbą II tuo tąrpu, kai sau tinka- 
Stuartą, pats nuverstasis rem^ *r teberemia,
ir jo šalininkai persikėlė į Vieną masonų karališkos i 
Prancūziją. Čia jie įsteigė valdžios rėmimo ^pavyzdį i 
pirmąsias Europoje maso
nų ložes, kuriose dalyvavo 
ne vien anglai, bet ir jų 
draugai prancūzai.

Kadangi ložoms vadova
vo buvusiojo karaliaus Jo
kūbo šalininkai, tai nuo 
jojo vardo pirmuosius 
prancūzų masonus pradė
ta vadinti “jokubinais”. Iš 
pradžių 
slaptą 
kreipti, 
tą savo 
kubiniai” pasidarė 
naujo politinio bruzdėji
mo, pasibaigusio garsiaja 
prancūzų revoliucija, kai
navusia prancūzų tautai 
apie 40,000 nekaltų aukų.

“Jokubinai”, — panašiai 
į mūsų dienų apsileidėlius 
— vaidino save demokra
tais, bet demokratvbės

O kas gi tie didžiausieji vykdymo tiksliausia prie- 
mūsų priešai, 
nustelbti religiją?

Kalbant apie politiką ir veikimas prasidėjo 1789. 
religiją, negalime

. praeiti pro slaptąją 
! neriją.

Masonai nuo seno 
j bar siekia pasaulinio vieš- 
į patavimo. Labd a r y b ė 
jiems tėra priedanga, o po
litika — tikslas.

Be abejo, nieko nebūtų 
galima turėti prieš dorą ir 
atvirą, politiką. Juk svei
kas politinis veikimas tai 
vienas iš svarbiausių vi
suomeninio susipratimo ir 
pažangumo ypatumų. Bet 
masonų politika visad bu
vo ir tebėra slapta, klastin- 

i ga, netikra, ir veidmainin- 
i ga. Dėdamiesi demokra
tais. žmonių lygybės gynė- 

i jais, savo organizacijoje 
i jie įvedė despotišką draus-i 
mę ir pasiskirstę laips-j 
niais, panaikino visokią ly-i 
gybę tarp atskirų draugi-{ 
jų narių.

Viena žymiausia maso- 
j niška drausmės ir susi
klausymo priemonių yra 
masonų visiško paklusnu- naį. Prancūzijos 
mo pasižadėjimas. Jei ma- Didieji Rytai net neslepia 
senas, pasižadėjęs kiaušy- kad jie buvo visokių revo- 
ti savo vyresniųjų, neišpil- liucijinių judėjimų įkvėpė
jo paskirto jam uždavinio, jai ir rėmėjai. Jų dėka — 
tai jis 
mirtimi 
orivalo įvykdyti 
nę. Tokias 
kaip žinome. 
)ar teroristai

“jokubinai” savo 
veikimą stengėsi 
kad grąžintų sos- 

karaliui. Bet “jo- 
vadais

matome dabar Italijoje. 
Mussolini ir jo žymesni ša
lininkai — visi buvę maso
nai, o dabar “fašistai”. Ta
čiau vargu bėra koks skir
tumas tarp demokratų - 
masonų ir tvirtos valdžios 
šalininkų - fašistų. Juk ir 
19 amžiaus “jokubinai” 
taip pat vadino save tautos 
draugais ir demokratais, 
bet tuo pat laiku rėmė ne
ribotą valdžią, tiesa, — ga-: prįe įaįsvamanybės.

i 
I

kurie nori mone laikė asmens dikta
tūra. Atviras “jokubinų” šiaip padorių

nepasisako, kad jie yra na
riais. Kodėl jie kovoja sa
vo tikslus? Kovojant atvi
rai prieš tikėjimą lengva 
sukelti prieš save daugybę 
ne vien tikinčiųjų, bet ir 

žmonių.
Daug sėkmingiau galima 
veikti slaptai. Tada visuo
menė nejučiomis padaro
ma slaptu veiksmu įran- 

į kiu, daug galingesniu už 
i atvirą kovotoją. Masonai 
'kaip tik ir yra toji slapta 
j prieštikybinė organizacija, 
j Suprantama, neiškarto 
visi masonai pasidaro tikė
jimo priešais. Prieš porą 
šimtų metų jie dėjosi di- 

jdeliais tikėjimo šalinin
kais ir rėmėjais. Tačiau 
tas dėjimasi nebuvo tik
ras ir nuoširdus. Masonai 

į sakėsi nori sujungti savo 
i draugijoje visų tautu ir 
'tikybų geradarius, veik
lius žmones. Tačiau tam 
sujungimui nuolatos kliu
dė tikybiniai skirtumai.

Negalėdami besutaikyti 
katalikų su protestantais, 
žydų su pravoslavais, ma
sonai pasiskelbė prisilai
ką Nojaus tikybos. Girdi, 
tuoj po pasaulinio tvano, 
kada tik viena Nojaus šei
ma gyva išliko, buvusi ir 
viena tikyba. Šitos, taigi 
tikybos nuostatų turi lai
kytis visi masonai.

Tačiau, pasak Biblijos, 
č Nojus laikėsi Izraelio, tai 

yra baudžiamas liko nustumti nuo sostų vra žydų tikybos. Vadina- 
ir kiti masonai Portugalų, Ispanų ir Mek-'si ir masonai pasiliko šali- 

tą baus-isikos karaliai (Maksimili-1 ninkais žydų, o ne krikš- 
priemones,! jonas I už katalikų remi- čionių tikybos. Veikiai pa

vartoja da-.mą 1867 m. buvo sušaudy- sirodė. kad Nojaus tikyba 
ir gal važu-tas). Nustumimas nuo so-! masonams persiaura. Pra-

tyliai Jų klubams priklausė bai- 
maso- šiauši bedieviai ir žudikai 

— Maratas ir Robespje- 
ras. Kadangi “jokubinų” 
veikimas net pačiai revo
liucijai pasirodė žalingas, 
tai Kovento nutarimu 1704 
m. jis buvo uždarytas ir 
tiktai slaptai teveikė.

Šalia “jokubinų” revoliu- 
' cijos judėjime ir iš viso 
politikoj dalyvavo ir tebe- 

' dalyvauja taip pat visi kiti 
masonai. Tik vieni iš jų 

i būna lėtesni, o kiti drąses
ni ir griežtesni. Ne kas ki
tas, kaip masonai dalyva
vo italų revoliucijos judė- 

, jime, kada masono Džiuze
pės Garibaldi vadovauja
mi dviem atvejais puolė 
Romą, stengdamiesi pa
naikinti Popiežiaus valsty
bę, prijungiant visas tas 
valstybes Italijos valdžiai. 

Rusų vadinami “dekab
ristai”, mėginę nuversti 
nuo sosto carą Mykalojų I. 
irgi daugumoj buvo maso- 

mąsonų

ir da-

kai, kaip jokia kita tauta 
Europoje. Dėl jokio uosto 
tiek nesivaržoma, kiek dėl 
Klaipėdos. Ne vienai tau
tai tiek nepavydimą josios 
sostinės, kiek Lietuvai 
Vilniaus. Nei viena nėra 
tokioj disproporcijoj su 
savo priešais ar konkuren
tais, kaip yra Lietuva trijų 
didelių tautų apsupta ir 
heroiškai sauganti ir daž
nai savo krauju ginanti 
pietinį Baltijos tautų flan
gą. Nė viena Europos tau

kai Michaef pagerbti 1888 ta neturi taip nutautintų 
m., Romoje; tegyvuoja še-fiestų, kaip mūsų šalis, 
tonas šaukia "bezbožni-, Kalbant apie Lietuvos 
kai” Rusijoje. Ką reiškia religiją ir politiką, paci- 
1928 m-Maskvoj pastaty-i tuosiu Profesoriaus Šal
tas paminklas Judui? 
ne “įzmąi” 1 
prie katastrofos.

MŪSŲ PAREIGA
Gal pasakysi, kad nėra; 

taip blogą. 1927 m. koloze-!“ ...........
ūme juk buvo iškilmingai.terfa6|jnę gaIybę Matyda.

•9

Ar, kauskio žodžius: “Galinga 
veda pasaulį:technika, intensyviai iš- 

įvystytas ūkis, aukštą dva
sinė kultūrą ir tarp kitko 
aukšta dorovė yra pajė
gos, kurios atsveria žmo
nių gausumą ir didelę ma-

pašventiptas kryžius iri 
trukšmingai giedota: “Ho- 
sanna tam, kurs ateina 
Viešpaties vardu”. Bet juk 
veik tuo pačiu laiku Mus
solini šaukė: “viskas vals
tybėje, nieko prieš valsty- 
Vadas, — ne man spręsti. 
Bet visgi mums reikėtų at
likti savo dvilypę užduotį: 
kaipo Amerikos piliečiai ir 
kaipo lietuviai.

Mums turi rūpėti reika
lai mūsų bočių žemės Lie
tuvos. Kiek tenka sužinoti

mi tad, kur glūdi mūsų iš
ganymas pilnoje pavojų 
padėtyje, mes turime išsi
duoti sau aiškią sąskaitą, 
kuo mes esame ir kuo pri
valome būti”. Būkime gi
liai praktikuojančiais ka
talikais, tada būsime ir 
gerais politikais.

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

Tiesos Žodis Apie Ispaniją
Sulietuvino U D ARNIKAS

Ka tik išėjo iš spaudos labai idomi 32 pusi, brošiū- 
“TIESOS ŽODIS APIE ISPANIJĄ”, šioje brošiūro-ra

je labai aiškiai paduoda Ispanijos civilio karo pradžios 
priežastis, karo eigą ir tt. Šią brošiūrą turėtų Įsigyti 
kiekvienas, nes Ispanijos civilio karo klausimas yra ak
tualus - gyvas. Tuo klausimu visur ir visi diskusuoja. 
Knygutės kaina tik 10c. Imant nemažiau 50 egz. duoda
me 50' č nuolaidos.
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Kukienis 
Rokait- 

Yanchus

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

S10.00 ir
Kaprišiū-

kad paskui nereiktų gailė- 
Rūti'ilė.

Daužvardis. adv. 
P. Atkočiūnas, dr.

Paukštienė Ona.
B.. Slienis L..

SI .00 — Andreliūnas E.. 
Bagdonas Povi-

širdingumą. suteikti pažadė- 
šimteriopą atlyginimą.

Šv. Kazimiero Seserys.

f

f or fcnrit r^rrjKmn, PhJr«
Šoferi A^ruiL. sMrhed nn<! tuokei to 
31XF. Onl

Draugijų Valdybų Adresai

Drungelie-
Galinskas Juozas, 
Gasperienė Ona. 
Graibienė Anelė. 
Gumalauskas M..

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WORCESTER, MASS. dai. Draugija varo gražų pavar
gėlių šelpimo darbą ir jos pa
rengimai visuomet remtini.

Neseniai įvykusi vakarienė su 
muzikaliu programų, kurią ren
gė šv. Petronėlės draugija, pa
rari i.>s naudai, gerai pavyko ir 
davė gražų pelną. Gražiai pasi
rodė jauna ir gabi pianistė, tik 
keli metai iš Lietuvos kai at
vesta. ;>-lė Delores Stalulonis. 
Skambino nelengvus kūrinius 
iš atminties ir porą duetų su sa
vo mokytoja p-le Ardei Gilli- 
gan. Vien tik gaila, kad svetai
nė. kurioj įvyko vakarienė ir 
programas neatitinka išpildy-

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

----- IR-------STACIJOS
GLASGOW, ŠKOTIJA

ĮSPŪDINGAS 16 D. VASARIO.
— LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS PAMINĖJIMAS

SĄJUNGOS SEIMAS

Įvykusiame Moterų Sąjungos 
Seimo Renginio Komisijos susi
rinkime aptarta kas iki šiol nu
veikta ir pasirodžius reikalui 
padidinti kaikurias komisijas 
darinkta sekančios narės: Į 
Skelbimų rinkimui — Ona Grei- 
čaitienė. Į Koncerto Ruošimo— 
Pusryčių ir Priimtuvių Komisi
ją — Ona Vaitkevičienė. E. Za- 
karienė. Viktorija Shea. Z. Že- 
maitaitienė. Ona MikoJaitienė.

Nutarta, kad priimtuvių va
karėlis. pusryčiai ir vakarienė
bus šv. Kazimiero parapijos mui koncertinių dalykų, 
svetainėje, o koncertas Įvyks 
Aušros Vartų parapijoj. Sekan
tis susirinkimas Įvyks ketvirta-' rinkimas i 
dienio vakare 7:30 valandą, išklau 
Aušros Vartų parapijoj, kovo iš atsibuvusio 
30-tą. : lio. Pirm, pranešė.

Laikas greitai bėga, jau tik 4 
mėnesiai iki Seimo, tad svar bu, 
kad kiekviena Komisijos narė 
dalyvautų šiame susirinkime, 
nes yra daug svarbių dalykų 
aptarti. U. T. Daukantienė.

Mcterų Sąjungos eilinis susi
vyto kovo 6. kuriame 

7:30 valandą, išklausyta pranešimai atstovių 
parapijoj, kovo iš atsibuvusio Katalikų Seime

lio. Pirm, pranešė, kad kuopos 
auka 25 doleriai Lietuvių Kole
gijai jau perduota kun. Jonui 
Navickui, už auką gerbiamas 
rektorius nuoširdžiai dėkuoja 
kuopai.

Nutarta turėti beano partv. 
kuriai ? >nia Pauliukonienė ma
lonei užleido savo namus. \ ai- 
dinimas Įvyks kovo lS-tą.

Nutarta pasiųsti 10 dolerių 
auką ir surinktas prenumeratas

Kovo 4-tą Įvyko gan sėkmin
gas Food Sale didžiojo Barnard 
Summer krautuvėj, kuri turėjo. 
Labdarybės Draugiia savo nau-

Finest Radio 
Entertainment 
At Amazingly 
Low Prices!

"'once

it „ °re,>" r/’
/ ««»»■—a . "POnn:

•>Ur

Philco Radio yra skaitomi vieni geresniųjų, ku
rių tonas yra švelnus ir malonus. Su juo galima 
gauti ir iš svetimų šalių įvairias programas. Jis 
turi automatišką tuning. Jau nereikia ieškoti sto
čių — paspausk guzikėlį ir turi naują stotį. Šio 
Radio reguliarė kaina yra $72.95. Dabar-gi eina 
Specialis Išpardavimas, kuriame kaina labai su
mažinta. Taigi, pasinaudok šiuo išpardavimu ir į- 
sigyk vieną garsiausių PHILCO RADIŲ. Ateikite 
į mūsų krautuvę šiandien ir pamatykite kaip gali
ma nebrangiai ir lengvomis sąlygomis įsigyti — 
PHILCO RADIO.

UNION ELECTRICAl SUPPLY 00. ING.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas
Telefonas Liberty 2337

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 labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

366 W. Broadway,
^nfensni

dėl Moterų Sąjungos Jubilie
jinės Knygos, taip-gi visos na
rės raginamos, kad pasiskubin
tų ir užsirašytų knygą, nes 
Knygos Leidimo Komisija būti
nai turi žinoti kiek kopijų rei
kės spausdinti. Nelaukite per il
gai, 
tis.

So. Boston, Mass.
lartara i&'canert

Sekmaaienį. kovo 19-tą dieną. 
7:30 vai. vakare. Marianapolio 
Kolegijos vaidintojai, muzikan
tai. dainininkai vėl atvyksta į 
Gardnerį į Miller's Opera Hou- 
se. Pine St. palinksminti lietu
vius. Šįmet studentai suvaidins 
keturių aktų pariotinę dramą— 
"Už Tėvynės Laisvę“. Gražios 
scenos ir nepaprastas veikimas 
patenkins visus lietuvius —jau
nuosius ir senuosius.

Marianapolio studentų radio 
grupė padainuos keletą daine
lių. Studentai muzikantai pa
gros. Kalbės Petras Aukštikal
nis. Gardnerio "Aušros” choro 
pirmininkas, kun. Dr. Pauliu- 
konis. MIC.. Marianapolio Kole
gijos profesorius ir studentas 
Balys Laučka. neseniai atvykęs 
iš Lietuvos. — iš Vabalninko 
miesto.

Gardnerio žymus Aušros cho
ras netikėtai darbuojasi bilietų 
išplatinime, bet ir programoj, 
vargonininko Stačioko vado
vaujamas. sudainuos keletą 
dainų. Pamatysime, ar Gardne
rio ar Marianapolio choras ge
riau pasirodys.

Kviečiame visus Gardnerio ir, 
apylinkių lietuvius atsilankyti 
Į mūsų suruoštą programą.

Rengėjai.

Iš Šv. Alfonso parap.. Balti- 
more, Maryland. gavome Aka
demijos statybos fondui SI 33. 
47. Aukojusiems Baltimorie- 

' čiams reiškiame nuoširdų ačiū 
ir jų klebonui kun. Juozapui 
Lietuvninkui už $15.00 auką, 
kun. dr. L. Mendeliui už S10.00. 
kun. A. Dubinskui už 
vargonininkui p. G. 
nui už S5.00 auką.

Waukegano. Illinois
tramiejaus parap. klebonui kun. 
J. Čužauskui reiškiame širdin
gą padėką už sveikinimus ir 
paraginimą parapijiečių remti 
kilnų Rėmėjų darbą, atgaivin

damas Š. K. A. Rėmėjas. Linki
me VVaukegano skyriui padidėti 
lig 200 narių. Visiems VVauke- 
ganiečiams už sveikinimus ir 
už prisiųstus skanius grybus 
nuoširdžiai dėkui. Tie grybai 
sotino svečius — primindami 
net Lietuvos girias, kuriose jie 
rinkdavo kelmukus.

Vakarienės metu aukojusieji:
Po S20.00 — Aldermonas J. 

Egan. Brenza Marijona: po $10. 
00 — Birgelis Vincas. Naujo- 
kienė Barbora, Žaldokas P.: po 
$5.00 — Dievo Apvaizdos pa
rap. klebonas kun. I. Albavi- 
čius. kun. S. Gaučius. Chicagos 
Konsulas. P.
J. Grish. dr.
Kliauga, dr. Lauraitis. Balsie
nė Agota. Barčius Julius. Jane- 
lionis Antanas. Lindžienė Bar
bora. Rokas A.. Stankevičius 
Jonas, šambaras S.

Po $3.00 — Šv. Petro ir Povi
lo parap. klebonas kun. A. Lin
kus: po $2.00 — Visų Šventų 
parap. klebonas kun. J. Paškau- 
skas. Doveikienė V., 
Ona. 
tienė 
Ona:

Po
Armonienė P., 
las. Balnis Ona. Bardauskas P.. 
Bartkaitė Sofija. Bartis p.. Ber
tulis Jonas. Beinoraitė Antani
na. Bitautienė B.. Bimba J.. 
Budrys A.. Buividienė Jadvyga. 
Burba F., Čapienė Kazimiera. 
Čepulis Jadvyka. Čemauskienė 
Ona. Dambrauskienė V.. Dargi- 
la F.. Druktenis P.. 
nė Domicėlė. 
Garuckis J..
Gedvilas J., 
Gristaitis p.,
Jonaitis p.. Jonės M.. Junokas 
S.. Jurkienė Marijona, Jurodei- 
kis p.. Juška. A., Juvanauskas
K. . Karlovicz E., Kavalauskas 
F.. Kavai p.. Kiechienė Angelą, 
Kilmitka Angelą. Kubatis E.. 
Kukienis Stephany. Kurienė J..

i Lekovicz V., Lukuosienė Vero- 
nika. Mankus P.. Maslauskas
Veronika, Mikšienė Marcelė.'I 
Montvila Juozapina. Nedvarie-! 
nė Elena. Nienartonis B.. Pap-; 
šis B., Paulienė E.. Petrošaitė 
M., Pieža Stasys. Piktužis p., j 
Prosevičienė Ona, Prosevičiūtė 
E., Putlienė Ona, Pužauskas B., 
Pimidaitė Adolfina. Račas J., 
Radavirius Uršulė, dr. Rakaus-

kas. Rimkienė B.. Rudytė Emi
lija. Rudienė Ieva. Šambaras S., 
Šambaras p., Šatienė Pranciška, 
Saunoras p.. Sauroskaitė M., 
Šedienė Magdalena. Šimutis L., 
Šimulis Stanlev. Smuotkaitis J.. 
Stankus M.. Stasulaitis C.. Sto
nis Ona. Strodomskienė Bronis
lova. Stučinskienė T.. Stulga p.. 
Švenciskas M.. Talatauskienė 
Marijona, Trust p.. Ugantas J., 
Vaičienė p., Valonis Juozas, 
Valuškienė Ona, Vertelka K.. 
Yančienė p., Zalauskienė p., 
Žasaitis Ona, Zigmont Stella. 
Žitkevičienė B., Zube Antanas, 
Zube Stella. Zurenskas K.: po 
50c. — Kabelis J.. Kalinauskie
nė p.. Vilecka L.

Mielieji mūsų geradariai, už 
visą malonumą kurį mums su
teikėte savo palankumą, duos- 
numu. — tūkstantį kartų dėko
jame ir meldžiame Gerybių 
Viešpatį, kuris mato Jūsų kil
nų 
tą

Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų vajaus vakarienės me
tu. patyrusios mūsų brangiųjų 
Rėmėjų, geradarių palankumą, 
užjaučiančias širdis — džiau
giamės ir širdingai dėkojame 
visiems vajaus vakarienėje da
lyvavusiems ir aukojusiems.

Š. K. A. Rėmėjų draugijos 
amžinais nariais tapo — auko
jusieji po $100.00: — Š. K. A. 
Rėmėjų 1-mo skyriaus — Juo
zapas ir Elena Gedvilai. Juoza
pa Vietinė.

2-ro skyriaus — Agnietė Sma-1 
gurienė: 6-to skyriaus — Bar-' 
borą Vilimienė; 8-to skyriaus—j 
Antanas Shadbaras.

Esame giliai dėkingos Rėmė
jų skyriams už aukas:

2-tro skvr. Šv. Jurgio parap. 
$10.00: 3-čio skyr. Šv. Mykolo 
parap. $10.00: 4-to skyr. Visų 
šventų parap. $5.00: 6-to skyr. 
Nekalto Pras. parap. $100.00: 
8-to skyr. Gimimo Panelės Švč. 
$60.00 : 9-to skyr. Šv. Antano 
parap. $20.00 ; 26-to skyr. Šv.
Kazimiero parap.. Worcester, 
Mass. $50.00 ir Moterų Sąjun
gos Chicagos apskr. už $10.00.

dinęs. Jis jau surakytas geleži 
niais grandiniais. Žandarai la 
bai nesąžiningai ir netikusiai 
savo pareigas atlieka. Visui 
aiškiai matoma ir jaučiama ko
rupcija, žandarų, ir kitų valdi
ninkų ištvirkimas, girtuokliavi
mas ir žiaurumai. Lietuvis par- 
davikas, išsižadėjęs savo kraš
to ir savo brolių, tarnaująs ru
sų valdžioje nemažo valdininko 
vietoje, — su didžiausiu atkak
lumu ir fanatizmu, — kuouo- 
liausiai rusų valdžiai savo pa
reigas atlieka. Jis parodo savo 
tautiečiams — lietuviams di
džiausią kerštą ir neapykantą! 
Jis girdi tolumoje lietuvius lie
tuviškas dainas dainuojant, ir 
dėlei to, neapsakomai šėlsta. 
Trečias veiksmas yra dar jau- 
dingesnis. Knygnešis jau kalė
jime... Jie liūdnai savo tarpe 
kalbasi, — tėvynės ilgisi ir jos 
apgailestauja. Pradeda dainuo
ti: — “Kur bėga Šešupė, — kur 
Nemunas teka...” Pagaliau vie
nas kalinys, atgabentas kalėji
mam kaliniams praneša, kad y- 
ra išleistas caro manifestas. 
Visi kaliniai labai nudžiunga! 
Kalėjimo viršininkas, atvykęs 
kalėjiman, perskaito caro Ma
nifestą. Visi kaliniai dar dau
giau nudžiunga. Manifestas sa
ko. kad lietuviams laisvai lei
džiama vartoti lietuviška spau
da. lotyniškomis raidėmis. Iš 
didelio džiaugsmo, visi kaliniai 
pradeda dainuoti linksmas, pat
riotines lietuviškas dainas, ir 
vienas antrą sveikinties. (Vai
dinimo pabaig-a).

Pasibaigus vaidinimui, prasi
dėjo prakalbos. Kalbėjo 3 paei
liui kalbėtojai, būtent: Aviaci
jos Technikos stud. inž. A. Va
siliauskas, Ed. Meškas, — Dipl. 
ekonomistas Žemės Ūkio Rūmų 
Kaune, ir Pr. Rudinskas. B. sc. 
in. Agr. tik ką iš Lietuvos Didž. 
Britanijon atvykęs valstybi
niais reikalais.

Kalboms pasibaigus, Blaivy
bės Dr-jos choras, p-lės J. Sa- 
rafinaitės ir jos seselės diriguo
jamas. labai harmoningai su
dainavo: — “Pabuskim iš mie
go”, “Kovoje pražūvot, mielieji 
draugai”, “Oi. pasakyki miels 
pasaulužėli”, “Priešai mūsų jė
gas traukia”, ir “Lietuva Tėvy
nė Mūsų”. Tuo šio šauniaus pa
minėjimo konecrto programa ir 
užsibaigė.

Vėliau garbės svečiai kalbėto
jai, artistai, choristai ir kiti 
kai kurie žymesnieji asmenys, 
čia pat svetainėje, buvo pavai
šinti kuklia arbatėle. Puikus, 
patriotingas ir visiems sektinas 
Glasgow’iečių pavyzdys!

J. Butkevičius.

I

Sekmadienį, 19 d. vasario, 
Blaivybės Dr-jos svetainėje, ir 
po Blaivybės Dr-jos vadovybe, 
šįmet visos Glasgovv’o lietuvių 

' katalikų dr-jos ir visi tikrieji 
lietuviai nepaprastai gražiai ir 
įspūdingai paminėjo Lietuvių 
Tautos šventę, — 16-tos d. va
sario, — 21-mų metų Lietuvos 
Nepriklausomybės gyvenimo. 
Tam tikslui Glasgow’o Blaivy
bės dr-jos svetainėje, tapo su
ruošta itin gražus paminėjimo 
koncertas, su pritaikintu vaidi
nimu ir specijalėmis prakalbo
mis.

Vos tik svetainėn įėjus, — 
jau lengvai buvo galima paste
bėti Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimo svarbą bei iš
kilmingumą. Scenos pryšakis, 
buvo vaizdingai papuošta Didž. 
Britanijos ir Lietuvos Trispal
ve, vėliava. Mažos mergaitės.— 
pp. Bosytė. Miknevičiūtė ir An- 
driuškevičiūtė. tautiniais Lietu
vos drabužiais papuoštos, — 
trispalvius Lietuvos vėliavėlių 
ženkliukus, visą laiką svetainė
je žmonėms laike koncerto par
davinėjo, su kuriais dauguma 
publikos, buvo savo krūtines 
pasipuošę. Scenoje Glasgow’o 
Blaivybės Dr-jos Artistų Rate
lis. suvaidino nepaprastai gražų 
ir jaudinantį veikalą, — 3-jų 
veiksmų dramą: — “Rytojaus 
Diena”. Tačiau šiam veikalui 
pavadinimas kurkas būtų tin
kamesnis, jeigu jo autorius bū
tų jį pavadinęs: — "Knygne
šiai”. Reikia priminti, kad šis 
veikalas daugeliui jį mačiusiųjų 
nejučiomis gailias ašaras iš a- 
kių išspaudė!

Paminėjimo koncerto progra
mai prasidėjus. Blaivybės Dr- 
jos pirmininkas, p. J. Dailidė, 
trumpai susirinkusiems paaiš
kino šio paminėjimo tikslą ir 
svarbą ir pačią paminėjimo 
koncerto programą. Paskiau se
kė vaidinimas. Šis vaidinimas 
buvo tiek svarbus, kad bent ke
lis jo fragmentus, nors ir neno
romis, prisieina bent trumpai 
paminėti. Pirmas jo (vaidini
mo). veiksmas, praeina be 
svarbių ir ypatingų momentų; 
tik smarkia, ugninga kalba, 
knygnešio tėvas pasmerkia ru
sų valdžios per savo spaudą, 
didelį lietuvių varomą rusinimo 
darbą. Antras veiksmas. — jau 
ypatingai yra jaudinantis! 
Vargšas lietuvis knygnešis. pa
ilsęs. sušilęs. — prakaituoda
mas. — bėga kiek tik jo kojos 

l įkabina, su lietuviškų knygų 
t ryšuliu per mišką. Čia staiga į 
jį pradeda poškėti rusų žandarų 
revolverių šūviai: tačiau į jį i 
nepataiko. Matyti, prasti šau-Į 
liai! Žandarai pagaliau savoj 
tarpe nesutaria: Vieni sakoj 
antriems, kad neverta tas! 
knygpalaikes atiminėti, ir nie
ku nekaltus knygnešius šaudy
ti. gaudyti ir areštuoti. Knyg
nešio sūnus, randa miške didelį j 
pundą lietuviškų knygų ir laik- Į 
raščių. nori, tik kad dėl ko, ne
begali jų panešti. Matomai, jo, 

; širdis ką tai baisaus ir klastin- j 
go nujaučia, tik nebegali jam • 

jaiškiai pasakyti!... Pasirodo, j 
kad čia padaryta didelė klasta... j 
— Žandarai staiga pas knygas; 
jį sugauna... Jis labai susijau-

Kovo 19 dieną. 2 vai. p. p. at
vyksta pas mus Marianapolio 
Kolegijos studentai ir suvaidins 
gražų veikalą "Už Tėvynės lais
vę”. Tai pirmas įvykis mūsų ko
lonijoje. Nors čia gyvena mažai 
lietuvių, bet stengiasi visuomet 
paremti katalikybės ir lietuvy
bės reikalus. Brangūs, broliai ir 
sesutės iš visos apylinkės steng- 
kitės dalyvauti ir paremti mūsų 
židinį kolegiją. Kiekvieno lietu
vio pareiga ateiti ir pamatyti 
tą puikų patrijotingą veikalą, 
kurį suvaidins jaunuoliai stu
dentai. Visas pelnas skiriamas 
Marianapolio Kolegijai. Dar 
kartą kviečiame visus dalyvauti 
kovo 19 dieną. 2 vai. po pietų, 
Knigths of Columbus salėje.

PATAPK AMERI 
KOS PILIEČIU

į Manant apsigyventi A- 
■ menkoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
vra griežtai reikalaujama, 

i kad kiekvienas darbinin- 
j kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš- 

i kas popieras, nusipirkite 
i knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
Į tapti Amerikos piliečiu. 
Įjos kaina 25c.

366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas. įvykęs vasario 18 d. 
stotyj VVHAI, Greenfield. Mass. 
pavyko. Gavome labai daug 
sveikinimų ir padėkų. Aš nega
liu visiems atsakyti laiškais, dė- 
kuoju per Darbininką visiems 
klausytojams. Aušros Chorui, 

i Vincui Jaruševičiui ir jo orkes- 
i trai. stud. A. Tamuliui, adv. 
Lucy Jakimavičiūtei. muz. J. 
Stačiokui, Athol vargonininkui. 
Dailidonytei. Paulauskui, Jaki
mavičiui ir kitiems. Vienu žo
džiu visiems biznieriams, kurie 
savo lėšomis padėjo tą progra
mą įvykdyti. Dar kartą tariu 
širdingą lietuvišką ačiū.

A. Dėdinas.,

Pažvelkite į saulę? Ji 
visiems šviečia, visus šil
do, nelaukdama prašymo 
ir padėkos. Taip pat ir jūs 
nelaukite maldavimų ir 
pagyrimų, bet padėkite 
žmonėms gera valia — ir 
būsite mylimi kaip saulė.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

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

564 E. Broadvvay. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. Sixth St.. So. 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 Aukštikalnienė,
111 H St.. So. Boston. Mass. 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St.. So. 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.



Antradienis, Kovo 14 d., 1939 DARBININKAS i.^ri

I GRABORIAI"Gyvojo Rožančiaus
Paslaptys"Pirmutiniai Po Velykų Šokiaivietinės žinios)

Tą vakarą buvo išrinkta tris 
komisijos — propagandos, kvie
timo ir tikieių platinimo. Į pro
pagandos komisiją išrinkta: Al. 
Ivaška, J. Kumpa, St. ungana- 
vičius ir Jonas Varnas. Į kvie
tinio komisiją — F. Grandei y te, 
p. J. Puodelienč, A. Gaputis, J. 
Valatkaitė ir Valerija Palonytė. 
Į tikįetų platinimo komisiją iš
rinkta: Stella VVallace, M. Kil- 
moniūtė, O. Siaurienė, J. Kar- 
šukas, O. Razvadauskaitė, K. 
Niauronis, St. Griganavičius, K. 
Šidlauskas, F. Tuleikis, V. T. 
Savickas, Ieva Kudarauskienė, 
J. Varnas ir E. Nanartavičienė. 

Kitas susirinkimas numaty
tas šaukti už poros savaičių.

Raporteris.

SMARKIAI RUOŠIASI 
ŠOKIAMS

E

Rengiami Lietuvos Vyčių Algirdo 17 Kuopos
PENKTADIENĮ

Balandžio - April 14, 1939 
Municipal Bldg. Saleje 

BROADWAy, SO. BOSTON, MASS

i
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kad Vyčiams padėtų, 
pasižadėjo nuoširdžiai 
platindami tikietus ir 
būdais.

DAKTARAI
MARIANAPOLIO KOLE
GIJOS VAKARAS PUI

KIAI PAVYKO
Šv.

nuo

Lietuvis Dantistas
ILKapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ĮVAIKIS SKELBIMAI
S.--------------------------------------------------------------------------

PARSIDUODA nebrangiai į- 
vairių smulkmenų krautuvė. Sa
vininkas tame biznyje išbuvo 
per 19 metų. Kadangi einu j ki
tą biznį, tai šį noriu parduoti. 
Biznis randasi 548 E. 8th St. So. 
Boston, Mass. Prašome atsi
šaukti į minėtą krautuvę. (13)

Gros Longin Buinis Orkestrą
Visas pelnas skiriamas naujos “Darbininko” Intertypos 

Fondui. Visi kviečiami dalyvauti ir paremti gražų 
tikslą.

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
Rožančiaus Paslaptis ata
tinkamai ir gražiai Ilius
truota — atvaizduota pa- 

• veikslais. Kaina tik 25c.
“DARBININKAS” 
3(56 w. Broadvvay, 
So. Boston, mass.

metų guli banke, neša pro-

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Tun Notaro Teista

254 W. Broadvvay,
SO. BOStON, MASS 
Tel. ŠOU Joston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester 
TeL COLumbia 3637
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Sekmadienį, kovo 12 d.
Petro par. salėje Marianapolio 
Kolegijos studentų grupė pui
kiai suvaidino dramą “Už Tė
vynės Laisvę”. Publikai veika
las labai patiko, nes jis labai 
patrijotiškas. Vaidino šie stu
dentai: Pranas Bulovą, B; Rus
teika, B. Laučka, J. Parulis, A. 
Šeputa, S. Saplys. A. Tamulis, 
P. Venslauskas, E. Pranaitis, 
J. Petrauskas, A. Kasparas, A. 
Dranginis, A. Gurklys, E. Mar
kevičius ir J. Klebauskas.

Nežiūrint, kad tą vakarą bu
vo didžiausia audra su sniegu, 
bet susirinko publikos apipilnė 
svetainė. Buvo nemažai ir jau
nimo. Valio, kad bostoniečiai 
nepaisė nė blogo oro — atėjo 
pamatyti gražaus veikalo ir pa
remti Marianapolio Kolegiją.

Gryno pelno padaryta virš 
$100.00 dolerių.

Kolegijos Rėmėjų skyrius, va
dovaujant p. E. Nanartavičie- 
nei, p. Brazauskienei, M. Kilmo- 
niūtei, p. Šmigelskienei ir ki
toms skaniai pavaišino Maria
napolio artistus - studentus.

Rap.

IŠSIRĖKDAVO J A 2 kamba
riai tinkami dviem asmenims. 
Tinkami būtų ir vedusiai porai. 
Pageidaujama katalikai rendau- 
ninkai. V. Gaižauskas. 152 E. 
107th St.. Chicago, III.

PRANEŠIMAS

IŠSIRENDUOJA poolroom 
30 X 70 pėdų tinkama šiam biz
niui, ping pong stalas. Taipgi 
krautuvė tinkama likerių štorui, 
restoranui ar kitokiam bizniui. 
Atsišaukite — Millers krautuvė
je, 261 W. Broadvvay, So. Bos
ton. (5-5)

I Lietuvis Plumberis
. C. J. KUČINSKAS (KAY)(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. 
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

1r AŠ UlCKUOV-tT UF.TUPĖJAU TAIP W 
S/AIJOA.VŲ IR SUSTIPUSIU MUSKULU I 
SAVO SPRANDE. NEGALIU pilt GAIVOS I
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W»W-tIPtUFP«O.:
j® jūska p j zit

NoiHolHe turį jūsų fčvo» ir tėvų tėvoi niū
riojo nuo IS67 nvrlų polerMjvinlmui muskulų skoudėjinvo. 

bontutę ?oin-t»pellerio su in'aoru onf dėžules 
tavo veljHninlrą.

£PAINEXPELLER

Turime garbės pranešti South 
Bostono visuomenei, kad Šv. 
Petro lietuvių parapijos metinis 
išvažiavimas įvyksta, Roslinda
le, Mass., birželio 18 d., 1939. 
Išvažiavimui vieta tapo užimta 
vas. 10 d. Lietuvos Dukterų dr- 
jos susirinkime, vas. 14 d., nu
tarta turėti savo stalą par. iš
važiavime. Kovo 3 d., parapijos 
veikimo komisijos susirinkime, 
buvo, nuodugniai išsikalbėta a- 
pie išvažiavimą ir jo labui buvo 
padaryta daug nutarimų. Išaiš
kinta, kad 18 d. birželio yra tin
kamiausia diena dėlto, kad bir
želio 12 d. įvyks Dievo Kūno 
šventės procesijos, birž. 4 d. per 
arti LDS Apskričio Gegužinės, 
o birž. 24 yra per arti Lietuvių 
Dienai. Galutinai, išvažiavimo 
reikalai tapo paskelbti, bažny
čioje, kovo 5 d.

Tatgi, pakartotinai praneša
me, kad South Bostono lietuvių 
Šv. Petro parapijos metinis iš
važiavimas įvyksta šį metą bir
želio 18 d. ir maldaujame para
pijai prietelingų draugijų bei 
asmenų nieko tą dieną kitam 
tikslui nerengti, bet prisidėti 
prie parapijos metinės pramo
gos.

Iš anksto tariu ačiū — 
Vincentas Valatka,

Parapijos Veikimo Komisijos 
Pirmininkas.

JosephW.Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Residence: 198 M St., So. Bo3ton. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

mence, koks daiktelis, ku-! 
naiu įpetuuiui piiniausu, 
kau testaiiiviicas uzeuie 
450 mašinėlė rašytų lapų. 
Be to, įrašė sąlygą, kad 
kiekveną daiktą gaus įpė
diniai lik taua, jei oe per
traukos įskiausys visą tes
tamentą nuo pradžios iki 
galo. O visą testamentą 
perskaityti reikia apie 3 
paras laiko. įpėdiniai irgi 
rado išeitį. Jie pasamae 
advokatą, kuris testamen
tą sutrumpino ugi 10 lapų,
nes visus smulkesnius i 
daiktus įpėdiniai dovanojo centus, procentai vėl pro- 
vargšams, kurie klausė ii- ^~J"1 ’’
gojo testamento tris paras. 
O patys įpėdiniai be vargo 
pasiėmė sau namus ir ka
pitalą. Amerikietis rašyto- 

Į jas Grilis mirdamas paliko i 
j 10,000 dolerių tam asme-!

nerūkys. O visą palikimą I riui> kuris pirmasis paga-;rytų mjIijonus dolerių. J-’ 
gaus tik po 30 metų. Našlė; mins tokį aparatą, kuriuo ar kada nors atsiras

RENGĖJAI

Keistuolių Testamentai
Keistų testamentų būda

vo jau žiloje senovėje. Se
novėje turtingi graikai sa
vo paskutinę valią surašy
davo savo vergų nugarose, 
ištuiruodami jose užrašus, 
kam priklauso jų paliki
mas. Žinoma, kartu su pa-| 
likimu įpėdiniai paveldė
davo ir patį testamentą — 
vergą. Puslaukiniai indė
nai ir Afrikos negrai taip 
pat savo paskutinę valią ir 
įvairias slaptas žinias apie 
paslėptus lobius, kerėjimus 
ir pan. užrašydavo savo o- 
doje tam tikrais dažais. 
Dabar keistais testamen- į 
tais daugiausia pasižymi 
amerikiečiai. Štai ameri
kietis Džekas Smitas para
šė testamentą savo krauju. 
Jis tai padarė dėl to, kad jo 
godūs giminaičiai niekada 
netikėjo, jog jis neturtin
gas ir vis prašydavo iš jo 
dolerių, kuriuos jis buvo 
pražudęs bankrutavusia
me banke. Ir tikrai po jo 
mirties buvo rasta tik 75 
doleriai, kuriuos jis savo 
krauju užrašė senelių prie
glaudai.

Turtuolis Stevardas pats 
nerūkė ir labai piktinosi, 
tad jo žmona labai daug 
rūko. Jis mirdamas paliko 
<eletą milijonų, bet testa
mente parašė sąlygą, kad 
žmonai galima išmokėti po 
50,000 dol. kasmet, jei ji

i

PADĖKA

galima butų nulėkti į Mar
są. Tie pinigai jau daug

centus, todėl palikimas jaui 
pasiekė trigubos sumos, 
bet skridimui į Marsą apa
ratas dar vis neišrastas. : 
Jei kam nors pavyktų tokį į 
lėktuvą ar rakietą paga
minti tik po kokio 100 me
tų, tai palikimas jau suda-

turėjo mesti netinkamą 
moterims rūkymo įprotį. 
Kasyklų savininkas Luca 
paliko žmonai arti milijono 
dolerių, bet testamente į- 
rašė, kad žmona kasdien 
turi aplankyti jo kapą ir 
praleisti prie kapo po va
landą. Prieš tokį keistą tes
tamentą protestavo ne tik 
našlė, bet ir visa Amerikos 
spauda. Tačiau teisėjas, 
kuris vykdė testamentą, 
nenusileido. Tada našlė su
galvojo išeiti: ji savo namų 
kertėje išmūrijo kaprūsį ir 
jame padėjo velionies kar-į 
stą. Tuo būdu ji kasdien, 
net iš namų neišeidama, 
praleidžia prie vyro kapo 
po keletą valandų. Teismas 
palikimą jai atidavė.

Čarlis Severnas paliko 
keletą milijonų, 12 namų ir 
daug įvairaus turto 
bužių, baldų, gyvulių, įvai- Balandžio 23, 7:30 vai. vakare 
rių smulkmenų. Visa tai jis 
taip smulkiai surašė testa-

toks laimingas paveldėto-
“M.L.”

Marianapolio Kolegijos Studentų Vaidinimas

DRAMA
“UŽ TĖVYNĖS LAISVĘ”

MUZIKA — KALBOS — DAINOS

Pereitą mėnesį mano 50-to 
gimtadienio sukaktuvių proga, 
ponios Marksienė, Juškienė, Ja- 
kunskienė ir Savickienė suren
gė “surprise party”. Atsilankė 
pp. Dauniai, Valatkai. O’Niel’ai. 
Galiniai, Juškai, Savickai, Jur- j 
konienė, Janušonienė, Jakuns- i 
kienė. jaunieji Marksai, mano 
šeima, mano namuose, 346 K | 
St., So. Bostone, kurie suteikė i 
man didelio draugiško malonu-; 
mo sudedami savo linkėjimus. 
Visiems rengėjomas ir svečiams 
bei viešnioms atsilankusiems 
ir sudėjusiems linkėjimus tariu 
mano draugišką, lietuvišką, 
nuoširdų AČIŪ.

Julė Račkauskienė. !

LANKĖSI t

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

•kclbiasi "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 HILL AVENUE.
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

ę T Perkins Sq. Cash Markeirerxins3q.iasn Marcei Profesionalai, biznieriai, pramonin- 
POVILAS BALTRUŠICNAS, Sav. kai’ kurie skelbiasi "Darbininke” tik- 

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 '»«« verti skaitytojų paramos.
SO. BOSTON, MASS. Visj skelbkitės "Ihirbiuiuke”.

Pereitą penktadienį, po 
pietų, kada įvyko LDS 
Centro Valdybos susirin
kimas, “Darbininko” re-: 
dakcijoj lankėsi ir kun. F. 
Norbutas, Šv. Roko lietu
vių par. vikaras.

Pirmadienį, kovo 13 d., 
“Darbininke” lankėsi bro
liai Matuzai, kurie dabar 
rodo judamus Paveikslus 
iš Lietuvos Bostono apy
linkėje. Sekmadienį, kovo 
19 d. rodys gražiuosius iš 
Lietuvos paveikslus Šv. 
Petro lietuviu par. svetai
nėje, W. Fifth St. Broliai 
Matuzai pareiškė, kad jie 
rodys paveikslus tik dides- 
niose lietuvių kolonijose.

i

i
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ZALETSKAS j
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir nakt; 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Bus vaidinama šiose lietuvių svetainėse:
; Kovo 19 d., Greenfield, Mass., 2 vai. po pietų.
Kovo 19 d., 7:30 vai. vakare — Miller’s Opera House, 

Pine St., Gardner, Mass.
Kovo 26, 7:30 vai. vakare — WATERBURY, CONN., 

Šv. Juozapo parapijos svetainėje.
Balandžio 2 d., 7:30 vai. vakare — Hartford, Conn. Lie

tuvių mokyklos svetainėje.
Balandžio 15 d., 7:30 vai. vakare — Parapijos svetainė- 

jc ^Qcwcirk J
Balandžio 16, 7:30 vai. vakare — BROOKLYN, N. Y., Į f 

McCadden Hali.
Balandžio 17, 7:30 vai. vakare — MASPETH, N. Y., At- 

dra- simainymo parapijos svetainėje.
NEW BRITAIN,;

H 
i11i ■' 
i!
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Edw.V.Warabow
( WRUBLIAUSK AS )

LIETUVIS-GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

CONN., Šv. Andriejaus parapijos svetainėje.
N. B. Vaidinimai kitose vietose bus paskelbti vėliau.

Ypatingas SKONIS ir tikroji

ISDIRBIMO VERTE tai yra

sprendžiamasai faktorius 
pasirenkant Ale

PICKVIICKALE _
savo populiariškmą išvystė 

remdamasis tuom dviem
ypatybėm

Buteliuose

Sosto" *‘oss = S-jrę

Iš Krano
PARODYK KRANĄ

(12ONCŲ IR PILNOSE KVORTOSE)

1
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Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu j vairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

<66 WEST BROAD**'
So Boston. Mass

*

.i
Peter P. Plevack

(Plevokas)
Stogų dengė jas ir taisytojas

Taiso ir stato kaminus.
Geras Darbas — Kainos žemos
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ

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

Apskaitliavimai Ir patarimai dykai

Pecbell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininko*

447 Broadvvay, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų tAdlr 

byftčių čeverykus: vyrams 
moterims ir vaikams

Peter’s Boston St. Garage 
irGasolineStation 

119 Boston SL 
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavoj&me ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

i

Peter Pilvinis, Sav.

QaeeflAMLMmdry,liK. i:
7—9 Ellery St., ;i

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2939 !•

Jei norite, kad Jūsų drabužiai ]i 
būtų švariai išplauti, ]•

paveskite ši darbą mums.



Antradienis. Kovo 14 d.. 1939
Al DARBININKAS t 8

Rytinių Valstybių Žinios
PRANEŠIMAS

Conn. Valstybės Parapi
joms. Draugijoms ir 

Kuopoms.

i dieną: Liepos 16 d. įvyks 
! Trilypė Gegužinė.

Komisijos narė.

HARTFORD, CONN

įsigyk Naują, Modernišką Portable Royal 
Rašomąją Mašinėlę-Typwriferj

rys, jos jau užsidengusios rius prieskonius ir žolelės 
ir būtų atsidengę, Jis kartą man išaiškint 

nuo ko tinka vartoti įvai 
rios žolelės.

Kada žmona nepatenkin 
ta, dejuoja galvos skaus

Šiuomi pranešu visų pa
rapijų draugijų bei kuopų 
žiniai, kad metinė trijų ap
skričių Moterų Sąjungos, 
LRK Susivienvmo. ir Dar
bininkų Sąjungos geguži
nė įvyks šią vasarą Liepos- 
July 16 d., Sea Cliff Inn., 
Nevv Haven, Conn.

Taigi meldžiu kitų drau
gijų ir kuopų, taipgi para
pijų, nerengti išvažiavimų 
ar piknikų minėtą dieną, 
bet iš anksto ruoškitės da
lyvauti šioje gegužinėje. 
Vieta randasi prie van
dens, kur gera proga pasi
maudyti; svetainė šokiams 
prie pat vandens. Taigi, 
kurie mėgsta šokti, galės 
prie geros orkestros pasi
šokti.

Visi gerai įsitėmykite i

Jau manėme, kad bus vasara. į 
bet kovo 9. prisnigo, ir atsalo. | 
išrodo, kad sniegas pastovės.

Kovo 1 d. rimtai susirgo Vin- j 
cas Žalnieraitis. daug veikian
tis tarp lietuvių legionierių, bu
vęs komandierium. Dabar ran
dasi U. S. Veteran Hospital, 
Nevvington, Conn. Word A. Ti- i 
kimės pasveiks, bet gal ne taip 

i greit. Linkėtina greito pasvei-!
kimo.

Bažnytinis choras, su pagalba; 
kitų jaunimo draugijų, nutarė > 
rengti “Minstrel” po Velykų, i 
Pelnas parapijai. 

Darbai kaikuriose dirbtuvėse 
geriau eina. Bet darbas sunku1 
gauti.

Gal reiktų biskį papeikti j 
Hartfordo lietuvius, kad per. 
mažai lankosi gavėnios pamal
dose. Praeitą penktadienį teko 
būti Nevv Britaine. tai pilna 
bažnyčia ėjo kryžiaus kelius, o. Į 
Hartforde visai mažai.

Jonas iš Kaspariškių. i nieriai prašomi šiai komisijai

Ką Veikia Hew Yorko Moterys Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienai

Pirkimo išlygos geros — Įmokėsite $3.00, o likusi balansą galėsite 
išsimokėti, mokėdami $1.00 Į savaitę.

jauni-

Rašomoji mašinėlė y- 
o ra labai naudinga turėti 

kiekvienam, kaip suau- 
----------- gusiems, taip ir 

mui. Kas moka rašyti
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko” 
administracijoje, tam 
bus teikiama uždyką ra- 
šomosios mašinėlės lek- 
cijos. Pasinaudokite siū

loma proga — Įsigykite typwriteri šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir Į tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass

I

Į

Pasaulinė Paroda New Yorke dr. A. Šliupaitės namuose. 179 
atidaroma balandžio 30 d. Lie- So. 2 St.. Brooklyn. įvyko New 
tuvių diena toj parodoj 
rugsėjo 10 d.

Šia paroda susidomėjęs 
tik New Yorkas. bet visas 
saulis. Visi laukia jos atidary
mo. Parodai visa sutvarkyta. 
Beliko tik New Yorko miestui 
svarbiausia problema, tai kaip 
per tuos du metu kiekvieną va
landą pervežti po 158.000 žmo
nių i pasaulinės parodos vietą!..

Ką paroda duos mokslo, prog
reso sritvj. matysim. Bet ką 
New Yorkui duos biznio srity, 
jau dabar apčiuopiamai apskai
čiuojant: New Yorkas gaus per 
bilijoną dolerių biznio.

Lietuviams svarbiausia — 
kaip atrodys mūsų pavilijonas 
ir kaip lietuviai pasirodys rug
sėjo 10 d. savo programa. O 
kiek mums tas suteiks naudos, 
kaip tautai, negalime nei įsivai
zduoti! Amerikos lietuviai daug daugiau narių į komisijas. Pro- 
dirbo Lietuvai. Lankė Lietuvą, 
pasigerėti jos progresu per 21 
metus. Paroda duoda progą Lie
tuvos žmonėms masiniai į Ame
riką atvykti pirmą kartą. Jos 
pirmų ių atstovų, meno, kultū
ros srity vaisiais mes. Ameri
kos lietuviai, jau dabar prade
dame naudotis. Pernai turėki
me sporto atstovus, šįmet turė
sime šokikų ir dainininkų iš 
Lietuvos.

Ketvirtadienį, vasario 23 d..

bus

i 

Yorko Pasaulinės Parodos Lie- į 
tuvių Dienos Komiteto Moterų 
Skyriaus susirinkimas. Šiame | 
susirinkime dalyvavo apie 30j 
moterų ir Centralinio Komite-į 
to nariai: taip pat dalyvavo A- 
merikos. Naujosios Gadynės ir | 
Vienybės raporteriai. Newark,! 
N. J. Lietuvių Moterų Klubo at-; 
stovės irgi prisidėjo. Į komitetą j 
įėjo newarkiečių komiteto ats- j 
tovės: Trečiokienė. Akialienė,i 
Verbienė. Striupienė. Adams. 
Iš Brooklyno Lietuvių Moterų 
Katalikių S-gos lankėsi p-nia 
Subatienė. Ji pirmoji parodė no
ro darbui pasiėmė 50 bilietų iš
platinti. ruošiamajam moterų 
parengimui. Lietuvių Dienos 
naudai. įvykstančiam balandžio 
23 d. Arcadia Hali, Brooklyne. 
Iš komiteto raportų paaiškėjo, 
kad darbui plečiantis. įtraukta

talkininkauti ir taupyti laiką; 
į bei suteikti paramą. Moterų; 
i Skyrių Centraliniame Komitete • 
atstovauti išrinktos: Vinikienė, j 
Jurevičienė ir Trečiokienė.

Komiteto susirinkime lankėsi 
ir iš Boston, Mass. viešnios, pa
nelės Jurėnaitės. Moterys pa- i 
geidavo, kad ir bostonietės 
darytų komitetą Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Dienai pagelbė
ti. Viešnios pažadėjo Bostono 
lietuvius apie mūsų veikimą 
plačiai informuoti ir paskatinti 
į darbą. Komiteto finansų se
kretorė Mažeikienė, iždo globė
jos Matulionytė ir Strimaitytė 
ir jaunoji Mikolainienė išrink
tos bilietams platinti. Iždininkė 
Buivydienė išrinkta organizuo
ti ir platinti Pasaulinės Paro- 

I dos Lietuvių Dienos ženklelius.
Ženkleliai pardavinėjami po 

i 25c. Draugijai, norinčiai platin
ti tuos ženklelius, suteikiama spindulių, 

j rėmėjos vardą, ir nuo kiekvieno aikštė 
ženklelio leidžiama uždarbio 5c.; 
pasilikti draugijai, platinto- įy^avo 
jams. Susirinkime dalyvavo ’
garbinga viešnia. Lietuvos Vy- 
tauto Didžiojo 1__________
Humanitarinių Mokslų Fakul-1

su-

I

pagandos komisijon: prie jau 
buvusių Jurevičiūtės ir Valai
tienės. išrinktos — Trečiokienė. 
Verbienė ir Simutienė. Išrinkta 
socialinė komisija: Sagevičiūtė.
E. Jurgelienė. Subatienė. Vini- i 
kienė. Bull.

Vakaro, bal. 23 d., Arcadia I 
Hali, programos skelbimams j 
rinkti komisija: Kručienė. Gar-1 
švienė, Baltuvienė. Bull. Suba
tienė. Balkūnaitė. Akialienė. 
Striupienė. Paulauskienė. Biz-

BROCKERT’S ALE

60 E’lsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd..

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

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

PADAKYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

Kuprių, Asilų, Ožkų Ir

Moteris Smilko, Kad Vyrus Geriau

nors 
nieks į jas nežiūrėtų — 
plaukai susivėlę, šimtai 
raukšlių, juodos, tai tikros 
raganos, kokias mes įsi- 
vaizduojam. Kadaise buvę' j reikia ilk ti 
gražuoles dabar vargas,• vienom žolelė^ kaivyru 
metai taip labai pasendino. bl nuotaika _ su ki. 
Jos tankiausiai tarnaites tom smUkyk kada žmon£ 
pas siek tiek pasiturinčius. !bl į mi _ smilkyii
Pagaliau eina vyrai kurie g( su kit 
savo jaunų žmonų bijo iš
leisti, o tarnaitės ir mažos 
dukters ar sūnaus neturi. 
Nors yra prie šulinio tvar
kytojas, bet tankiausia pir
ma vandenį gauna i 
kuris stipresnis. Ir aš nu- dėlę pypkę, kur dūmai einal 
vykęs pažiūrėti tankiai sa- Per vandenį, o kai nustoja 
kydavau prižiūrėtojui, kad rūkęs, tai smilkosi kve- 
prižiūrėtų eilės, kiek gale- piančiom žolelėm, įsikve- 
davau užtardavau mažutes pinęs stipriais kvepalais,] 
nešėjas, jis manęs klausy
davo, nes gaudavo cigare
tę. Vanduo čia brangus. I- 
talai pravedę vandentiekį, 
vanduo priseina kelti aukš- 
tumon bent iki 500 metrų. 
Ankščiau arabai daugumoj 
naudodavos lietaus vande
niu, kurį surinkdavo į tam 
tikrus šulinius. Bet ir to 
lietaus nedaug, nes krašte, 
didesniame už Lietuvą 30 
kartų, nėra nė vienos upės. 
Vandenį arabai gauna ne
mokamai. Italai prie šuli
nio vandens neina, jiems 
vandentiekis įvestas na
muose.

kad žmonai 
būtų priimni, linksma imki 
kvepalų ir kvepiančių žole-l 
lių ir smilkink.

Pats pardavėjas visada! 
tas linksmas, nes jis rūko di-l 

_______1.x. i.. — j.-._____: ___

i

Rašo Ign. Lapšys — šalta. Kiekvieną rytą iš 
“Ū.-V. Ž.” Korespondentas viešbučio išeidamas aš 

  juos sutikdavau belau
kiančius. Tie vaikai minta 
vien iš išmaldos. Turguje 
jie atlieka, nelyginant, viš
tos pareigas: surenka nu
kritusį piperone, orso grū
dus, datulę, svogūnų laiš
ką ar įvairias daržoves ir 

jančiais medeliais, kad bū- visus juos deda į savo ter- 
tų kur pasislėpti vasarą bą, arba tuoj valgo. Po il- 
nuo negailestingos saulės go maldavimo krautuvi- 

Prieš viešbutį ninkas išmeta jam žalios 
su fontanu, gėlių arklienos ar kupranugario 

darželiais, juos nuolat lais- mėsos, kaip šunyčiui, būti- 
, apkasiodavo ir nai ant žemės, į ranką ne- 

° naujas gėlių eželes įreng- paduos. Iš niekur jie nesu- 
^iCLuvub vy- .avo arabai ir už tą darbą laukia malonaus žodžio, 

gaudavo 5 liras dienai, o visų stumdomi, visų veja- 1 . . w . . . . • . . « _ • ___ 1 1 

KAIP AŠ GYVENAU 
GARIAN

Nors nedidelis miestu
kas, bet švarus, gatvės 
meksfaltuotos, su šaligat
viais, gražios aikštelės ap
sodintos amžinai žaliuo- 

i 
i 
I

v •

I

numani tarinių aioksiu rdKui-i^ . v._ . • , 7 ;
teto Kūno Kultūros Katedros prižiūrėtojas, italas so- mi. Eina koks nors turtm-. 
profesoriaus asistentė p. Marija dininkas 20 lirų. Visame &as kadi ar kokios nors gi-. 
Baronaitė. Viešnią susirinkimui miestely buvo 2 ar 3 šuli- minės galva, prieš jį bėga 
oerstatė Lietuvos ir prašo 

tik vienas. Viešbutis sgeri. Jis išima kelis soldi
Generalinio niai, bet veikdavo dažniau- 2 — 3 vaikučiai

i Konsulo New Yorke Pulk. Jono šiai, tik vienas. _
Budrio žmona Regina Budrienė, pusiau valdiškos bendro- ir meta ant jų atžagaria 
Ji pasakė turiningą kalbą. Po- vės, vedamas italo, šimpa- ranka, 
nios Budrienė, Simutienė ir vie
šnia Baronaitė buvo apsirėdžiu- 
sios tautiškais kostiumais. Ka
dangi Baronaitė yra vilnietė, 
tai buvo apsirengusi vilniečių 
kostiumu. Beje, vyriškais gra
žiais tautiškais rūbais buvo ap
sirengęs p. Vilniškis. Šiai ko
respondentei p-lė Baronaitė as
meniškai sakė, kad už tuos tau
tinius rūbus, Lietuvos tautinio 
meno kėlėja p-nia Tamošaitie
nė.. Antano Tamošaičio žmona 
Londone laimėjo pirmą prizą. 
Viskas rankų darbo, mažiausia 
kostiumo dalelė yra lietuvio 
meno sielos padaras, ne maši
nos, bet lietuvaitės rankų kūri
nys. P-lė Baronaitė demonstra-

' vo klaipėdietės, aukštaitės, že
maitės. dzūkės, suvalkietės rū
bus. Visi skirtingi, skoningi, 
gražūs. Norinčios ir norinti tau-

■ tinių rūbų įsigyti gali kreiptis 
i i p-lę Baronaitę, ji parūpins. 
Jai talkininkaus Moterų Komi
tetas. Konsulatas ir šių žodžiu 
rašytoja.

D-rė A. šliupaitė susirinku
sius maloniai pavaišino.

Sekantis susirinkimas šaukia
mas SLA salėje 197 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. kovo - march 
13 d. 8 vai. vak. Komiteto na
rės prašomos dalyvauti.

Ona Valaitienė,
676 Drigs Avė., Brooklyn, N. Y.

niekad į ranką ne- 
tiško pono, kambario tvar- paduos. Turėdavau ir aš su 
kytojai ir valytojai arabai jais kartais žiauriau pasi-

juodas veidas žvilga, kaip 
puikiai nuvaksuotas batas, 
nes veidą įsitepęs riebalais. 
Ir arabai, turėdami su 
žmonomis kokių nors ne
malonumų, perka iš jo tas 
stebuklingas žoleles.

i Atskirai turguje parduo
dami kupriai, asilai, ožkos 
ir avys. Ypač gražiom, 
kaip šilkas vilnom avys, 
kurių labai plačios uode
gos. Tose uodegose geriau
si taukai ir vilna. Tokia 
uodega sveria iki 6 klg. A- 
siliukai ir ožkos labai ma
žos, nes menkas pašaras. 
Mieliausias arabui sutvė- 

' rimas vargšui asilaitis, 
kiek turtingesniam kupra- 

Dideli mėgėjai į turgų, nugaris ir turtingam žir- 
Ten tik vieni vyrai. Du kar- gas. Su kupranugariu aria 
tu savaitėj būdavo turgus, lauką, pusiau mediniu ar- 
visada pilnas, retai arabas klu, jis jam neša visus sun- 
praleis į turgų neatvykęs, kumus, duoda vilną, pieno 
nors ir nebūtų reikalų. Vis- ir mėsą. Tai labai malonūs 
ką turgun sugabena ant ir protingi sutvėrimai. Tik 
kupranugarių arba asilai-ant gulinčio užsėda ir nu- 
čių. Važiuoto arabo ir ne- sėda, ant gulinčio užkrau- 
pamatysi. Į jų kaimelius ir na naštą, maišus su javais, 
kelių nėra, tik takai. Ligi miltais, dėžes su prekėm, 
italai nepravedė kelių, vi- susodina žmoną, vaikus ir 
sur buvo tik takai. Atga- tik tada ragina keltis. Tas 

pats ir kada reikia nulipti 
I arba nuimti prekes. Vienas 
Įkupris paneša iki 20 cent- 
• nerių sunkuma. Kada ant 
į jo nugaros deda persunkų 
krovinį jis gailiai dairosi į 
šonus ir rėkia nepatenkin
tu balsu, carytum derėtųsi 
su krovėju, kad mažiau 
krautų.

Tame turguje nemažai ir 
triukšmo. Derasi, šaukia į 
rankas ploja pirkdami ir 
parduodami. Atrodo, kad 
susipykę, kada išgirsti per- 
garsiai rėkiančius, o pasi
rodo visai geruoju kalbasi. 
Tik, žinoma, ten girtų tai 
nesimato.

ARABŲ TURGUS

sur buvo tik takai.
bentą prekę deda ant že
mės, grūdus, datules (pal
mių vaisiai) išpila į krūvas 
ant plikos žemės. Ant že
mės supilami piperone 
(ankštimis, kaip žirniai iri 
daug kartesni už pipirus); 
cibuliai, ridikėliai ir daugi 
kitų.

Ir visi pardavėjai susėdę 
ant sukryžiuotų kojų lau-į 
kia pirkėjų. Toliau eina, 
palapinės, kur parsiduoda | 
tabakas, arabiški kvepalai, 
įvairios žolelės, kaip nuo 
galvos skaudėjimo ir kitų 
ligų. Labai patenkintas sė- 

kuris par-su kuriais aš derėdavaus, elgti; atsisėdi ant suolo ir dėdavo negras
tavęs glaudžias, davinedavo kvepalus, įvai-kad parodytų žmonas, bet jie prie 

buvo visa veltui. Turėda- glosto, o visi niekad neši
mas daug laisvo laiko, prausę, ir jau geruoju re- 
vaikščiodavau į artimes- tai kada jais atsikratysi, 
nius arabų kaimus, į du Elgetauja netik vaikai, ak- 
kart per savaitę esančius Ii elgetos, senos moterys, 
arabų turgus, žiūrėdavau kuriuos vargas prie to ver- 
kaip arabai gyvena, kaip čia, bet ir eidamas per lau- 
dirba, su jais kalbėdavau, ką susitiksi jauną arabą 
cigaretę surūkydavau. A- dviračiu važiuojant ar asi- 
rabai mane pamylėdavo ar- lėliu jojant ir jie sustos, 
bata, taip kad laikas bėgo nulips ir tavęs paprašys 
greit. Į Garian atvykdavo sgheri, cigareto. 
daug turistų, o kad juos 
apginti nuo “malonių pa
tarnautojų” miestelio savi
valdybė laikydavo 2 nuo
latinius tarnautojus, kurių 
visas darbas yra nuvaikyti 
išmaldos prašančius vai
kus ir suaugusius nuo at
vykusių svečių. Aš tiems
vaikams turėdavau atiduo- na paskirtą valandą ara- 
ti kasdieninę duoklę po bas, atrakina šulinį ir pri- 
soldį, saldainių arba paga- žiūri tvarkos, kad visi iš 
liau nupirkdavau duonos ir eilės semtųsi, kad vandens 
padalydavau. Taip jie ma
loniai mokėdavo prašyti 
ištiesę sušalusias, nešva
rias rankutes sakydami 
signor sgheri, fame, fredo- 
lo ir 1.1., kas reiškia — po
ne. mažutę dovanėlę, alkis.

PRIE ŠULINIO
Rytą dar šulinio neatida

rius (jis visada užrakin
tas) jau stovi išsirikiavusi 
eilė su aukštais molio ąso
čiais, visokiom benzino 
skardinėm dėžėm ir laukia 
kada šulinį atrakins. Atei-

nelaistytų ir t. t. O tie 
vandens nešėjai tai, daž
niausiai, mažos mergaitės 
5 — 9 metų, nedengtais 
veidais, visada basos, suša
lusios, bet kartu ir nemaža 
gražių. Toliau senos mote-

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

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

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

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

366 West Broadvvay So. Boston, Mass.


