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Šiandien viso pasaulio 
lietuviai dideliu susikaupi
mu mini savo Tėvynės Lie
tuvos Nepriklausomybės 
sukaktį. Vokietijos — Ali- 
jantų karas, o ypač sovie
tų Rusijos - Suomijos ka
ras ir sovietų “globa” ver
čia mūsų tautą rimtai su
sirūpinti Lietuvos nepri
klausomybės gynimo rei
kalais. Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimai į- 
vairūs: bažnyčiose pamal
dos, svetainėse prakalbos, 
koncertai ir vaidinimai. 
Šiandien Vilniaus krašto 
lietuviai pirmą kartą lais
vai renkasi į Aušros Var
tus ir prie Motinos kojų 
sudeda savo nuoširdžias 
padėkos maldas už grąži
nimą Vilniaus Lietuvai.

Šiuo laiku mūsų tėvynė 
Lietuva neša sunkiausią 
naštą. Vilnius ir jo kraštas 
nualintas, apiplėštas; šim
tai tūkstančių Vilniaus 
krašto gyventojų reikalau
ja pašalpų; apie 25,000 so
vietų raudonarmiečių min
ta Lietuvos duonele.

Lietuva atsišaukia į vi
sus, po visą pasaulį išsi
sklaidžiusius lietuvius, 
prašydama materialės ir 
moralės pagalbos. Lai ne
atsiranda nė vieno lietu
vio, kuris šiuo kritingu tė- 

sl vynės momentu nuo jos 
nusisuktų, jai neateitų į 
pagalbą.
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F ..........-!

Helsinkiu vasario 15, — 
Suomijos vyriausybė atsi
šaukė į Europos valstybes, 
sakydama, kad sovietų 
Rusija nustojo žmonišku
mo jausmo, nes karo fron
tuose panaudoja nuodin
gas dujas, kuriomis už- 
troškina žmones. Taip pat 
paėmusius į nelaisvę Suo
mijos žmones varo pirm 
kariuomenės pulko, taip 
kad Suomiai esą priversti 
šaudyti į savo žmones, kad 
apsiginti nuo sovietų už
puolimų. Tai nežmoniškas 
komunistų darbas.

NEW BRITAIN, CONN.

Sveikinam Lietuvą Su Sostine Vilniumi!
«• {Lietuvių ftladio Programa Lietuvai
Lowell, Mass. Vasario 15,! 

— Čeverykų fabrikų dar-! 
bininkai, išgavę iš darbda-| 
vių sutikimą padidinti jų i 
atlyginimą ir padarė nau-i 
ją sutartį, sugrįžo į dar- i 
bus.

Kerensky Pramato Pasida
linimą Rusijoje

VVashington, vasario 15, 
— Aleksandras Feodoro- 
vič Kerensky, demokrati
nės Rusijos valdžios 1917 
metais, vadas, pasakė, kad
dabar Rusijoje yra aiškus 
jau pasidalinimas tarp 
Stalino ir Rusijos žmonių.

Amerika Skolins Suomijai
Pinigų

Washington, vasario 15,
— Jungtinių Amerikos Žmonės esą griežtai prie- 
valstybių senatoriai nu- šingi Stalino valdžiai ir jo 
balsavo paskolinti Suomi- tikslams. Kerensky Wa- 
jai dvidešimtį milijonų do- (shingtone plačiau žadėjo 
lerių ir gal tokią pat sumą J anie tai diplomatams pa- 
taip pat paskolins Kinijai, aiškinti.

Smarkūs Mūšiai Suomių-Rusų 
Karo Fronte<

Suomiai Reikalauja Greitos Pagalbos
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Helsinki, Vasario 15, — 
Sovietų Rusija sutraukė 
visą savo galybę prieš 
Suomius. Diena iš dienos 
bolševikai bombarduoja 
Suomijos tvirtoves. Jie ne
paiso kiek kareivių žūva, 
nes jų vietą užima kiti. 
Kai vieną armijos diviziją j V 
Suomiai sunaikina, Rusai: 
pasiunčia kitą. Rusija yra 
sutraukus tiek kareivių, 
kad ir keliolikos tūkstan
čių netekus, gali varyti 
baisų karą. Stalinas ir 
Hitleris sutartinai veikia. 
Stalinas leidžia Hitleriui 
gauti iš Rumunijos alie
jaus ir vežtis per Rusijos 
valdomą Lenki ją į Vokie
tiją, Hitleris sulaiko kitas 
valstybes duoti pagalbą 
Suomijai. Suomija narsiai 
gina savo tautos nepri
klausomybę, bet jiems

Aušros Vartų Marija, būk amžiams Lietuvos Globėja 1

Šeštadienį, Vasario 17 Dieną
Dainuos Cambridge Lietuvių Para

pijos Radio Grupė Ir Solistai

Kalbės Kun. Jonas Švagždys ir Adv. Antanas Mileris

Šeštadienį, vasario 17 d., pasukti savo radio rodyk- 
2 vai. po pietų, kaip papra- les ant trumpųjų bangų 
štai, įvyks Lietuvių Dar
bininkų Radio programa. 
Programa tęsis visą valan
dą. Iš radio stoties WC0P, 
Boston, Mass. radio ban
gomis plauks lietuvių dai
nininkų ir pranešėjų bal
sai per pirmąjį pusvalandį, 
būtent, nuo 2 valandos iki 
2:30 vai. po pietų.

Antrasis Darbininkų Ra- ma pasieks ir Lietuvą.'jei- 
; dio programos pusvalan- gu mums užduotą gali

mybę transliuoti progra
mą į visą pasaulį reikėtų 
apmokėti, tai mes neišga
lėtume to padaryti. Dar
bininkų Radio programos 

į iniciatyva ir pastangomis, 
ĮWCOP radio stoties virši
ninkai ir trumpųjų bangų 
WRUL ir WRUW stočių 
viršininkai skyrė Lietuvos 
Nepriklausomybės minėji
mui pusvalandį visiškai 

! dykai - nemokamai. Todėl 
mes galime šia programa 
be jokių specialių aukų iš 
biznierių arba plačiosios 
visuomenės transliuoti ne 

įtik Amerikos lietuvių ko
lonijoms, bet Lietuvai ir 
i kitoms pasaulio valsty
bėms.

Kaip žinoma, jokių ko- 
mercijinių programų, t. y., 
biznierių apmokamų skel
bimų arba pranešimų ne
galima transliuoti trumpo
mis bangomis (short 
wave), jeigu ir norėtume, 
nes tos stotis turi leidimą 
transliuoti visuomenei 
naudingas programas ne
mokamai. Jos išsilaiko iš 
tam tikrų palikimų —fon
dų. Bet ilgųjų bangų sto
tys, kaip tai WCOP, Bos
ton, Mass., stotis gali par
duoti laiką, ir parduoda. 
Darbininkų Radio progra
mos pusvalandis šeštadie
niais yra apmokamas. 
WC0P radio stoties virši
ninkai yra taip palankūs 
lietuviams. kad antrąjį 
pusvalandį Lietuvos Ne
priklausomybės minėji
mui davė dykai. Ačiū 
jiems!

Gerb. Radio Programos 
klausytojai!

Darbininkų Radio prog
ramos vadovybė nuošir
džiai prašo visų ne tik šeš
tadieniais, bet ir kasdien 
klausytis programų iš 
WC0P stoties. Remkite 
tuos biznierius, kurie skel
biasi Darbininkų Radio 
programoje ir kitose prog
ramose iš WCOP stoties, 
Boston, Mass. Kasdien pa
sukite savo radio rodyklę 
ant 1120 kilocycles.

15.13 megocvcles, 19.8 me
trų arba 11.79 megocycles, 

,25.4 metrų ir klausytis 
i programos iš VVRUL ir 
’WRUW, Boston, Mass.

Darbininkų Radio prog
ramos vadovybė, kaip ir 
visi lietuviai, džiaugiasi, 
kad Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo progra-

dis, būtent, nuo 2:30 vai.; 
I iki 3 vai. po pietų skiria
mas Lietuvos Nepriklau
somybės šventę paminėti. 

Į Ši pusvalandžio programa 
i bus transliuojama ne tik 
iš WCOP stoties, bet taip 
pat ir trumpomis bango
mis (short wave) iš radio 
stočių— WRUL ir WRUW, į 
Boston, Mass.

Taigi ne tik dalis Naujo
sios Anglijos turės progą 
klausytis Darbininkų Ra
dio programos, bet ir vi
sas pasaulis, įimant ir Lie
tuvą. Lietuva ir kitos ša
lys, kaip tai Pietinė Ame
rika, Europa ir taipgi ki
tos Jung. Valstybių koloni
jos, kurių nepasiekia ilgo
mis bangomis iš WC0P 
stoties, Boston, Mass., ga
lės gauti Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo 
programą iš trumpųjų 
bangų (short wave) sto
čių WRUL, 15.13 mego- 
cycles (19.8 metrų banga) 
ir WRUW, 11.79 megocyc- 
les (25.4 metrų banga), 
Boston, Mass.

Darbininkų Radio prog
ramą išpildys Cambridge 
lietuvių parapijos Radio 
Grupė, solistė, p. Marga- 
reta Grybaitė ir kiti solis
tai, vad. muzikui M. Kar
bauskui. Turiningas kal
bas pasakys kun. Jonas

grasindami sušaudyti, va
ro kareivius pulti suomius. 
Nežiūrint, .Stalino įsaky
mo greitai užbaigti Suo
mijos krašto užgrobimą, 

i bolševikai iki šiol buvo 
: pralaimėtojai. Kitų vals
tybių vadai sako, kad Sta
linas į karo frontą pasi
šaukė Vokietijos genero
lus, ir patys Suomiai bijo
si, kad ilgai negalės atsi
laikyti prieš Rusijos puo
limus. Suomiams reikalin
ga yra ginklų; reikalinga 
daugiau kareivių. Rusija 
turi daugiau kareivių, ne
gu visoje Suomijoje yra 
gyventojų. Bet visas Suo
mijos kraštas nenori pa
tekti po komunizmo ver
gove. Kad didžioji Rusijos 
armija per tris mėnesius 
smarkiai puldama negalė
jo užgrobti Suomijos jau 
yra įrodymas, kad tos ša
lies gyventojai, gerai žino 
komunizmo žadamą 
jų”, ir jie pasirengę 
čiau mirti, nekaip 
duoti į vergovę. Už 
žmogžudišką darbą, už to
kį žiaurų Suomijos naiki
nimą, visas pasaulis tei
singai pasmerkia Stalino 

i valdžią.
i

>

MINĖS LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS SUKAKTĮ

Kaip kitais metais, taip ir šį
met New Britaino lietuviai iš
kilmingai paminės Lietuvos ne
priklausomybės 22 m. sukaktį, 
vasario 18 d., 1:30 vai. p. pietų, 
Lietuvių salėje, 354 Park St. šį sunku atsilaikyti prieš mi-' 
paminėjimą rengia bendrai vi- lijonus Rusijos kareivių, 
sos vietinės draugijos ir kuopos,: Per dvyliką dienų bolševi- 
vadovaujant Lietuvos rėmėjų kai neteko apie 50,000 ka- 
komitetui ir šv. Andriejaus pa- reivių prie Summa tvirto- 
rapijai. Programas bus įvairus į ^ės. Laikraštininkai išjta- 
— bus kalbų ir koncertinė dalis. 
Kalbės miesto majoras Geo. J. 
Coyle, prosekiutorius Algirdas 
F. Povilatiis, dr. A. Nevulis, Šv. 
Andriejaus par. kleb. kun. M.
Pankus ir kiti lietuviai profesi-i^ kacj Rusįjos kareiviai. Klausykitės Darbininkų 
jonalai. Todėl kviečiame visus nugirdomi, nes jie rado(Radio Programos, šešta 
lietuvius skaitlingai dalyvauti, daugybę “vodkos” bačkų; 'dienį, nuo 2 ligi 3 vai. p. p 

Petras P. Pilipauskas. jįe matė, kaip komisarai, i iš WC0P, Boston, Mass.

Smarki Sniego Audra Supara 
ližavo Visą Judėjimą

VEJAS SIAUTĖ 80 MYLIŲ 
Į VALANDĄ

ŽUVO 30 ŽMONIŲ

ro fronto praneša, kad bol- 
’įševikai, apleidžia sužeis- 

tus kareivius sušalti ir 
mirti; gi mirusius suverčia 
į krūvas ir palieka. Taip 
pat laikraštininkai prane-į

v •

Trečiadienį, vasario 14 d. mont ir Pennsylvania žuvo 
po pietų kilo smarki snie- 30 žmonių. Vien Bostone 
go audra Naujoje Anglijo- ir apylinkėje žuvo 8 žmo- 
je. Vakare keliai jau buvo nes. 
neišvažiuojami. Tūkstan
čiai automobilių liko gat
vėse ir keliuose. Trauki
niai, gatvekariai, autobu
sai negalėjo važiuoti. Bos
tone apie 25,000 žmonių 
negalėjo pasiekti savo na- 

„ „ mų. Per naktį buvo pilni 
sesta- viešbučiai, restaurantai, Tik po pietų šiek tiek atsi- 

vieši namai ir tt. Bažny- kasė, ir kaikurie gatveka-

ro- 
ver- 

pasi- 
tokį

•»

Bostone susisiekimas vi
siškai suparaližuotas. Ket
virtadienio rytą nė auto
busai, nė gatvekariai ne
galėjo važiuoti, nes auto
mobiliai susikryžiavę gat-
vėse sulaikė visą trofiką. gvagždys ir adv. Antanas

Mileris.
Prašome pasukti savo
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Vakariniame
jėgas. Čia matome prancūzų kareivius stumiančius motorizuotus veži
mus, taip lygiau kaip, kad ir vasario 15 d. Naujoje Anglijos...

Prancūzų-Vokiečių fronte audra sudraudė kariaujančias

čios taip pat buvo pilnos riai, autobusai pradėjo va- ra(jį0 rodyklę ant 1120 ki- 
maldininkų. žiuoti. Dirbtuvės ir krau- locycles ir klausytis pir-

tuvės veik visos uždarytos, mosios dalies programos! 
Paštas neveikia. “Darbi- ~ ~ ■ *
ninko” redakcija ketvirta
dienio ryta negavo nė laiš
kų. nė laikraščių.

Pranešama, kad kaiku
rie išvažiavę automobiliais

C V ai. Į-PAJ į/ivtlj 40 VVFO

trečiadienio vakare nega- WCOP stoties, tik jau to-i 
lėjo_ parvažiuoti į namus, jj programa bus taip pat Į 

j JkZV'l VA CAAAsOAA 11* 1S |
Kiti, palikę; trumpų jų bangų (short 

wave) radio stočių. Gerb, 
Radio Programų mėgėjai, 
kurie negalite gauti Darbi
ninkų Radio programos iš 
WCOP stoties, tai prašomi

i Ketvirtadienio rytą nie
kas negalėjo važiuoti ne 
tik automobiliais, bet nė 
traukiniai, nė autobusai 
negalėjo važiuoti. Tik vė
liau kai kur atkasė di
džiuosius vieškelius. Auto
busai ankščiausia pradėjo 
kursuoti. Naktį iš trečia
dienio į ketvirtadienį įvy- turėjo būti per nakti auto- pertransliuojama 
ko daug nelaimių keliuose, mobiliuose. 1””"' 
Per radio praneša, kad automobilius, pėsti ėjo į 

į Massachusetts, Connecti- namus. Tik traktoriai bu- 
cut, Rhode Island, New vo geriausias įrankis iš- 
York, New Jersey, New traukti automobilius iš 
Hampshire, Maine, Ver- sniego pusnių.

nuo 2 vai. iki 2:30 vai. po 
pietų iš WCOP, Boston, 
Mass.

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo programa 
prasidės nuo 2:30 vai. iki 3 
vai. po pietų iš tos pačios



Penktadienis. Vasario 16, 1940

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Laiškai Iš Lietuvos

DERYBOS DĖL LIETUVIŠKŲ 
ŽEMIŲ

BOLŠEVIKŲ VADAS NUSIŠO
VĖ LIETUVOJE

. “Kaunas, sausio 11 d. —'su bolševikais dėl išvešto 
Kai dėl Lietuvos, tai dar, iš Vilnijos turto. Taip pat, 
ačiū Dievui, neesame rodos, 
smarkiai paliesti. Trūksta Švenčionių ir Marcinkonių 
kaikurių prekių, todėl ten- srities grąžinimo Lietuvai, 
ka varžytis. Bet šiaip vis- Spauda jau šiandie pradė- 
kas ramu. Bolševikai j mū- jo tam ruošti dirvą. Tų 
sų reikalus nesikiša. Kiek kraštų žmonės kruvinomis 
daugiau vargo su Vilnium, ašaromis prašo jų nepa- 
Lenkai jokiu būdu negali likti bolševikams. Kiti me- 
susigyventi su mintimi, ta viską, net sudegina tro- 
kad Vilnius jau ant visa- bas ir bėga j Lietuvą, 
dos Lietuvai priklausys. 
Jie skelbia, kad dabartinė 
padėtis tik laikina, ir jau 
net pavasarį viskas pasi
keis. Lenkija bus atstatyta 
ir Vilnius grįž prie Lenki
jos.

Dabar pas mus šalčiai. 
Kaune buv® —33, Vilniuje 
gi net —37. Šiandie šaltis

bus

Šiam kariui nereikėjo naudotis moderniškais motorais ar kitais išradi
mais, kaip patekti sniego kalno viršūnėje su kulkosvaidžiu, šis Vokiečių 
žvalgybininkas panaudojo senoviškas sniegines vyžas.

2
prasta. Tautininkai prade-' 
da būti agresyvūs. Jų nau
jojo pirmininko Cesevi
čiaus pasisakymai labai 
griežti. Už tat visuomenė 
vis labiau reiškia jais savo 
nepasitenkinimą. Atrodo 
jie, kaip lenkai, nepajėgia 
iki šiol suprasti politinės 
padėties rimtumo ir žiūri 
tik savo partijos reikalų. 
Sakoma, kad jų reika
lams rasta išleista daug 
milijonų litų”.

“Kaunas, sausio 2 d. — 
Gyvename gerai. Tauti
ninkai kiek pasmarkauja 
bent ant popieriaus. Jau- 

tartasi *dėl v^sa^ susipešė su savo 
šefu, nori mat griežtinti 

(kovą su priešvalstybiniais 
gaivalais, kaip seniau. 
Durna ir tiek. Nesirūpina 
valstybės egzistencija, o 
savo partiniu kromeliu. 
Jau jie niekad neišmoks 

i būti patrijotais. Visi lau
kiame karo pabaigos. Kai- 
kas kalba kad dar Seinus 
gausime. Ten tik žydai iš
vyko. Vilniuje jau beveik 
gerai gyventi nors lenkai 
sakosi, kad mes ten tik li
gi pavasario. Jie agitaciją 
puikiai veda prieš mus ne 
tik viduj bet net ir užsie
niuose, dėlto užsienyje 
daug kas jau mus laiko ko
munistais. Anglijoje net 
sako mums nepalanki opi
nija. Vis tai lenkų įtaka. 
Tuo tarpu pas mus niekas 
nepasikeitė. Kad ir sveti
mos kariuomenės turime 
niekas nesijaudina. Jie 
perka iš mūsų duoną ir 
valgo”.

“Kaunas, sausio 12 d — 
Pas mus “gudukai” nieko 

. nekenkia. Tupi užsidarę ir 
valgo, vieną kitą kai kada 
pamatome. Jie patys bijo j 

į mūsų gyvenimo žiūrėti ir; 
rodytis, nes per gerai gy- 

i, venama pagal juos. Mano 
jie, kad pas mus tiktai 

į propaganda, pavyzdžiui 
krautuvėse, kad galima 
visko pirkti, kad taip tik 
jiems parduoda. Netiki, 
kad ūkininkai gali kiaulę 
pasipiauti, etc. Visokių 

j kuri jozų pasitaiko. Pasiro- 
i do dauguma jų nėra matę 
rankinio laikrodžio ir pa- 

i našiai. Bet kol kas Lietu
vai ne pavojus nuo jų bet 
išsigelbėjimas nuo bolše
vizmo: nes kai susidūrė 
mūsų žmonės, ypač mūsų 
komunistėliai su jų karei- 

, viais ir išsikalbėjo apie 
: “rojų”, tai dabar visi bėga 

kaip nuo ugnies. Praktika 
geriau įtikino už visokius 

J pamokslus.”

Rusija Tvirtina RubeSy
Kaukaze

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

$ Istabul, Turkija, vasario 
$15, — Tūkstančiai darbi

ninkų, po vokiečių inžinie
rių priežiūra stato galin
gas tvirtoves Kaukaze prie 
Rusijos - Turkijos rabe- 
žiaus. Sovietų Rusija taip 
pat paskelbė, kad į Juodą
sias jūras ji prileido minų, 
ir kad laivų kapitonai pri
valo paimti Rusijos vairi
ninkus.

I

Bolševikams Suomijoje 
prastai. Dalį tankų iš savo 
įgulų Lietuvoje jie jau iš
vežė į Suomijos frontą. Jie 
norėtų, kad Lietuva pri
glaustų didelę dalį jų su
žeistųjų, apie 12,000. Už 
tai žada net teritorinių 
koncesijų. Apie bolševikų 
įgulas Lietuvoje pilna a-

pradėjo po truputį kristi.1 nekdotų. Jie tai vadina 
Jei tai būtų speigų pabai-, bereikalinga propaganda 
ga, būtume labai laimingi J jy akims apdumti, kad e- 
Priešingu atveju gali ne- są čia galima gauti visko 
atlaikyti sodai, ypač ge- pirkti ir net pigiai. Alytuj) 
resnių atmainų vaisme- vienas bolševikų karinin- 
džiai. Pasėlius saugo snie- Ras, sušaukęs savo būrį ir 
go danga...” išdėstęs jiems, kad iki šiol

“Kaunas, sausio 17 d. — jie buvę apgaudinėjami, 
Užvakar gavau tavo malo- esą užsienyj gyvenimas 
nų laišką siųstą Clipperiu. nepakenčiamas ir tik Ru- 
Laiškai į Lietuvą eina la- sijoje gera gyventi, nusi- 
bai ilgai: pirmasis laiškas šovė.
kelionėj išbuvo net Šešias _______
savaites, o Clipperiu ėjęs“ Turi PusitTdtlkti
— tris savaites. _______

Netrukus įvyks derybos1 Lietuvos vidaus politika

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Viee-Pirm. — F. Zaletskienė.
561 E. Broadtvay. So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Orą Ivaškienė.
410 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

Fin. RaSt. — Marijona Mnrkoniutė,
4115 VVashington St.. Rosiindale.

Tel. Parkway 0558-W 
Iždininkė — • Ona Staniuiiūlė.

105 West 6th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona MiZ"irdienė.

1512 Colttmbša Rd.. So. Eoston.
Kasos GI. - -Marijona Aukštikalnienė.

111 H St.. So. Eouton. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas;_ .. , , ■antra utarninka mėnesio. 7:30 vai.. ^ra’.gija laiko susinnkimus kas tre 

vakare, pobažnytinėj svetainėj. I nedėldienj kiekvieno mėnesio
Visais draugijos reikalais kreipkitės į 2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 49!

rstK nmtnirniu raitininke i E 7tn St... So. Boston. M»»«
-.•.-s* •-**.*.*^*— *. >

| ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPIN6S 
DRAUGIJOS VALDYBA

i
! Pirmininkas. Juozas Švagždys, 

601 6th St.. So. Eoston. Mass.
. Viee-Pirm. Albinas P. Neviera, 

16 \Vinfield St.. So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston. Mass.
t

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
4 10 E. Sixth‘ St., So. Boston, Mass 

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

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

!

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

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kuri visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

X.XX

i!
Telefonas 

Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia R d., 

South Boston

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

j

Kun. J. Jakaitis, MIC. antru 
atveju kalbėjo apie lietuvių Ar
gentinoje skurdžią padėtį. Po 

I kalbos gavo nuo geraširdžių ke
liolika dolerių Argentinos misi
jų skleidimui aukų.

Paskiausiai kalbėjo vietinis 
klebonas, kun. P. Juškaitis. Jis 
skatino amerikiečius būti tik
rais sūnumis ir dukterimis Lie
tuvos, jos labui darbuotis, jai 
gero vėlinti, palaikyti lietuviš
kas įstaigas šioje šalyje. Prašė 
neužmiršti Vilniaus našlaičių 
bei Vilnijos reikalų. Vilniaus 
našlaičiams buvo padaryta ko- 

įlekta. Surinkta $40.76. Aukojo: 
:M. Norbutas $10. Po $2.00 da
vė: kun. P. Juškaitis, J. Mali
nauskas, ir Jokimavičiai. Po 

I — kun. A. Baltrušūnas,PABALTITOS VALSTYBĖSE it^t^oves je; bolševikams $1.00
J , pasisektų prasiveržti per \ Zaveckas, P. Jankauskas, P.

i Suomijos tvirtoves, tada 
i visas kraštas liktų Rusi-i

D • K T 4. V m - • U 14 - - J°s- NetekS galingų ‘tvirto-įRyga, vasario 5 — Lat-, puolimus. Taigi Pabalti jos viu Suomiai nebegalėtų 
vijos prezidentas Ulmanis valstybės, norėdamos išsi- atsilaikyti prieš milijonus 
per radio įspėjo atsargy- laikyti neutraliomis, nori ftusįjos kareivių, 
nius kareivius, kad jie bū- atsikratyti Stalino uždėto _______1 _
tų prisirengę, 
landą gali būti pašaukti į 
kariuomenę. Estijoje didė
ja žmonių nepasitenkini
mas padaryta sutartimi su 
sovietų Rusija. Sovietų 
Rusija dabar turi 20,000 
kareivių Estijoje, Latvijo
je ir Lietuvoje. Iš Estijos 
sovietų Rusija siunčia ka
reivius į karą prieš Suomi
ją. Latvijos armijos gene
rolas Berkins išvyko į Es
tiją pasitarimams. Gali
mas dalykas, kad tos šalys 
jau pajuto sovietų Rusi
jos komunistinę propa
gandą ir savo kraštų ne
priklausomybės pavojų. 
Kada Rusija pasirodė taip 
menka Suomijos karo 
fronte, tos valstybės mato 
progą atsikratyti bolševiz
mo vergovės, nes kitaip 
Rusija ir jas įtrauks į ka
rą. Pagal sudarytą sutartį 
tos Pabaltijos valstybės 
turi eiti Rusijai į pagalbą, 
jei kitos valstybės pultų 
Stalino kraštą. Gi yra žen
klų, kad sovietų Rusija ir 
Vokietija nusistatė už
grobti ir pasidalinti Bal-

NERIMAS DIDĖJA

nes bile va- jungo.
I

Rusija Užima Suomijos 
Tvirtoves

Kaučius. J. Puzinas, R. Naujo- 
kienė, V. Bogušas, J. Sarnaus- 
kas, A. Vinciūnas, V. Jakas, p. 
Jutkienė, J. Mockevičius, 
Plekavičius ir K. Pilkonis.

Baigiant prakalbas buvo
1 Klaipėda — Nuo vasario teikta sekančios rezoliucijos:
1 d. likviduojamas Latvi- j Mes Cambridge ir apylinkės 

Klaipėdoje ir iki Šiol buvęs! tuvos Nepriklausomybės sukak
ties metus, išklausę įvairias 
kalbas apie Lietuvos dabartinę 
padėtį, kadangi Rusija atiduo
dama Lietuvai Vilnių, pagal se
nos sutarties, bet pasiliko sau 
tikrus Lietuvos kraštus su tik
riausiais lietuviais. — todėl mes 
prašome, kad Rusija atiduotų 
lietuvius su jų žemėmis Lietu- 
.vai.

Šį prašymą nutarėme pasiųs-

A.

i p;i-

jos generalinis konsulatas į lietuviai minėdami 22-rus Lie- 

gen. konsulas Sėskis at-’ti 
šaukiamas į Rygą. Nuo to 
laiko,.kai Klaipėda liko at-l 

dau-
Helsinki, vasario 15, —

Suomijos vyriausybė pri- . . • T . -
pažįsta, kad sovietų Rusi- skirta nuo Lietuvos, 
jos armijos pulkai užėmė »uma konsulatų ten jau 
kaikurias Mannerheimo susilikvidavo.

Cambridge, Mass.
MYBES MINĖJIMAS

Vasario 11, 7:30 vai. vakare, 
parapijos salėje. įvyko turinin
ga programa Lietuvos 22 metų 
Nepriklausomybės sukaktį pa
minėti. LRK Fed. 16 skyriaus 
pirmininkas, Antanas Zaveckas, 
pradėdamas paprašė vietos 
Chorą sudainuoti Lietuvos him
ną ir keletą dainų. M. Karbaus
kui, vietiniam vargonininkui 
vadovaujant, choras labai gra
žiai savo užduotį išpildė.

Toliau sekė kalbos. Pirmas 
karių valstybes. Tada An- kalbėjo Montello klebonas, kun. 
glija, Prancūzija, Turkija Jonas švagždys. Jis vaizdais a- 
eitų į karą prieš Rusijos pibudino laisvę; kaip visi ją

LIETUVOS NEPRIKLAUSO- | myli, gerbia ir kiek dėl jos aukų
------------------------------- paklojama. Antras kalbėtojas ti Rusijos ir Lietuvos konsu- 

buvo kun. J. Jakaitis. MIC., Ar- lams Amerikoje.i
gentinos Marijonų lietuvių mi- Programai užsibaigus, visi 
sijų viršininkas. Jis plačiai apie pilnai patenkinti skirstėsi na- 
Nepriklausomybės reikšmę kal
bėjo. Nupiešė Lietuvos pergy
ventus skausmus ir džiaugs
mus. Apgailestavo, kad Lietuva 
prarado Klaipėdą, vienintelį uo
stą — vartus į pasaulį, bet tais’ 
pačiais metais ir džiaugsmą, 
kad atgavo Vilnių — Lietuvos 
brangiausi miestą. Bet gaila, 
kad tikriausi lietuviai su žemių 
plotais pasiliko po bolševikų 
jungu.

POPIEŽIUS ATSIŠAUKĖ J 
JAPONIJOS VYRIAUSYBĘ

Vatikanas, vasario 15, — žydų jaunimo organizaci- 
Popiežius Pijus XII atsi-' jos iš Vilniaus prašymą, 
šaukė į Japonijos vyriau-Į kabeliu persiųsti jai 500 
sybę ir prašė nutraukti į dolerių.
karą prieš Kiniją. Jis sa-> Lietuvos Žydų Federaci- 
kė: •‘Mes pašome Dievo,. j nors ir ž iai mažesnė, 
kad uzsiba.gtų tas baisus išsiunt/ k „ dideles 
karas ir žmones vėl galėtų J. , , x. •» r>ramiai gyventi” siuntas drabužių iš Bosto-ramiai gyvenu _ no phjIadeIphijos ir New

New Yorkas — Lenkijos Yorko. Siuntė ir pinigais, 
Žydų Federacija
1 d. laivu “Gundega” 
tuvon 
senų 
liams žydams, viso 11,600 ja bus žymiai praplėsta ir
svarų. Be to, gavę vienos išvystyta.

vasario viso 1,400 dol., iš jų 1,000 
Lie- dol. per Lietuvos Gen. 

išsiuntė naujų ir Konsulatą.
drabužių pabėgė-

mon. Buvęs.

MISIJOS
Vasario 18. su šv. mišiomis 

prasidės moterims misijos, ku
rias skelbs Prel. J. Maciejaus- 
kas. patyręs, iškalbus ir geras 
pamokslininkas. Raginama vi
sas moterėles ir merginas skait
lingai misijas lankyti. Rytais 
pamokslai po 8 vai. mišių, vaka
rais 7:30 vai. Katalikas.I

f į

Vasario 22 d. š. m., (Jurgio Washingtono gimta- 
dienyj), Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis į- 
vyks Šv. Petro liet, parapijos salėje, W. 5th St., So. 
Boston, Mass.

Iškilmingos Seimelio pamaldos 9 vai- ryte.
Atidarymas Seimelio sesijų 10:15 vai. ryte. (Tuo- 

jaus po pamaldų).
Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas 

Antanas Zaveckas, Pirmininkas 
Benediktas Jakutis, Sekretorius.

I

Abiejų Federacijų akci-

NAUJA VOKIETIJOS - RUSIJOS 
i SUTARTIS

Bolševikai Bombarduoja 
Suomi jos Mestas

Helsingi, vasario 15, — 
Sovietų Rusijos lakūnai 
bombardavo Porvoo, Laa- 
ti, Heinolą ir kitus mažus 
miestus. Daug namų sus
progdinta ir padegta, kai- 
kurie miestai visai sunai- 

Į kinti, daug žmonių sužeis
ta ir nužudyta.

Berlynas, vasario 15, -— ezo kanalo, Artimuose Ry- 
Vokietija sudarė naują su-1 tuose. Rusija tiesia gele- 
tartį su sovietų Rusija. Pa- • žinkelius į Iraqą ir Bakų, 
gal šią sutartį Rusija pri-. aliejaus laukus. Anglija ir 
statys Vokietijai javų, Ii-; Prancūzija nori apsaugoti 
nų, geležies, aliejaus ir tt., Suezo kanalą, Iraną ir Ira- 
gi Vokietija įsteigs Rusi- ■ qą, aliejaus laukus, kad jų 
joje geležies fabrikus, alie-: neušgrobtų Rusija ar Vo- 
jaus išdirbystės, gumos kietija; toliau Anglijai ir 
fabrikus. Sutartis reika- Prancūzijai, labai reika-1 
Jauja pasikeitimui šešių linga gauti aliejaus. An-i 
šimtų milijonų dolerių glija ir Prancūzija turi mi-1 
vertės. Šių dienų karas litarinę sutartį su Turkija,1 
reikalauja neapsakomai; kuri valdo Dardanelles. Iš ■ 
daug aliejaus. Vokietijai Artimų Rytų, Anglija ir j 
būtinai reikia gauti alie-1 
jaus iš Rumunijos ir Rusi
jos. Aliejaus laukai yra 
karo raktas. Anglija ir 
Prancūzija sutraukė di
džiulę kariuomenę prie Su-

Prancūzija lengvai gali ka-’ 
riiiomenę per Juodąsias 
jūras atvežti į Rumuniją ir 
taip sulaikyti Vokietijos 
ar Rusijos pasikėsinimus į 
ją užgrobti. - ’
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mums visiems nėra žino
mas faktas, kaip uoliai 
sportininkas išsižada sa
vęs, nerūko, negeria svai
ginančių gėralų, kad tik 
jam pasisektų rungtynėse. 
Stačiai neįmanoma, kad 
koks bėgikas arba futbali- 
ninkas pasižymėtų savo 
gabumais be drausmės, be 
susiturėjimo, žodžiu, be 
apsimarinimo.

Šventas žmogus
vien negatyvus žmogus... 
vis neigdamas, rubežiuo- 
damas savo pastangas, vis 
susilaikydamas, vis ieško
damas visur ir visame rai
dės ir ten sustodamas. Ne! 
Jis yra positivus asmuo, 
kūrėjas. Jis neigia sau ko 
nors, kad galėtų įsigyti ko 
nors geresnio. Šv. Petras

Pritemo Vakarai • • •

J. M.t Laiškas Iš Lietuvos Provincijos

nėra

366 We*t Broadvvay, 8outh 8oston, Mass.
Telephone SOUth Bostci. 2680.

X Reikšmingas Vasaris
Sovietai užsimojo pabaigti Suomijos karą vasario 

mėnesy. Kodėl būtinai vasario mėnesy? Daug tam 
priežaščių. Visų pirma, karas perilgai nusitęsė. Buvo 
žadėta sumušti suomius į savaitę. Dabar jau trečias 
mėnuo, o suomiai ginasi tokiu pat atkaklumu, kaip ir 
pradžioj. Vasario mėnesy baigiasi žiema, gi pulti Suo
miją žiemą kaip tik patogiausia, kuomet nesuskaito
mi jos ežerai stovi užšalę. Toliau, vasario mėnesy įvy
ko rusų revoliucija, kad jos sukaktis turėtų įžiebti e- 
nergijos ir ryžtingumo į susmukusią sovietų kariuo- 
>menę. Tiesa, vasario revoliucija buvo tik “buržuazinė”, 
į ir į ją ortodoksinis bolševi kas žiūri su panieka. Bet ji 
[vis dėlto revoliucija, ir jeigu ji nebūtų sulaužiusi caro 
“samoderžavijos”, tai ir antroji, “oktobrinė” bolševi
kų revoliucija nebūtų galėjusi įvykti.

Pagaliau, vasario mėnesy sukanka 20 metų nuo 
raudonosios armijos įkūrimo. Tiesa, raudonosios ar
mijos pradžia neišvengiamai surišta su Trockio vardu, 
nes tasai karingas izraelitas ją subūrė, išugdė ir tiek 
sustiprino, kad su ja laimėjo civilinį karą. Trockis 
Stalinui nepakenčiamas, tad ir raudonoji armija, Troc
kio padaras, taip pat turėtų būti nepakenčiama. Koks 
ten Stalino nusiteikimas link raudonosios armijos be
būtų, jis jos nesigaili ir desėtkais tūkstančių raudon
armiečių nuklojo Suomijos laukus. Tačiau žmogaus 
gyvastis sovietijoj nebrangi. Aštuonioliktam amžiuj 
caras Petras I (kai kurie istorikai jį vadina pirmuoju 
bolševiku), atmušęs nuo švedų Baltijos pakraštį, su
manė “prakirsti langą į Europą” ir pajūry pastatydin
ti naują Rusijos sostinę Sankt - Peterburgą (dabartinį 
Leningradą). Vieta buvo pelkėta ir tankiomis girio
mis nuaugusi— pati nepatogiausia miestui statyti. 
Caras Petras išeikvojo šimtą tūkstančių mužikų gy- 
vaščių, bet savo tikslą atsiekė. Antrasis bolševikas 
Stalinas paklojo tiek pat raudonarmiečių savo impe
rialistiniam užsimojimui įvykdyti, būtent, panaikinti 
suomių respubliką ir įkorporuoti ją į rusų imperiją. 
Ar jam tai pavyks? Stalinas nežino — nieks nežino. 
Pasaulis žino tik tai, kas jau įvyko: ištisos raudonar
miečių divizijos jau paguldė savo galvas, o Suomija 
dar yra kaip ir buvusi — nepriklausoma šalis. Gi bol- 

I ševikai desperatiškai laužia suomių sieną, nes jie prie- 
I taringai tiki, kad jei vasario mėnesy neįlauš, tai nie- 
I kad neįlauš. Stebėtina, kad abiejų oponentų mintvs 
I čia sutinka suomiai tą patį tiki.

Apsimarinimas baugiai žmogus 
skamba šių dienų .supa- 
saulėjusio žmogaus ausy
se. Išgirdęs tą žodį, jis ar
ba ironiškai nusišypsoja, 
arba stačiai bėga, lyg nuo 
kokios baidyklės. Jis di
džiuojasi savo “iškovota 
laisve” ir įtarinėja kiek
vieną tos “laisvės” suvar
žymą. Kaip lengvai jis pa
siduoda klaidingų pranašų 
obalsiui: “Reikia paten
kinti kūno įgeidžius!” Taip 
darant supasaulėjęs žmo
gus beviltiškai paskęsta 
kūniškume ir vergiškai 
pildo instinkto reikalavi
mus. Tačiau, šaltai ir visu- 
pusiškai apsvarstant šį 
klausimą, reikia pripažin
ti, kad nėra tikros laisvės, 
tikro pasisekimo, be savi
tvardos, be drausmės, sa
vęs susiturėjimo, be apsi
marinimo!

Pasiduodamas fizinėms 
galioms žmogus tampa gy
vuliu, kaip antai, girtuok
lis, kuris besaikiai paten
kina savo troškulį, arba 
enskaistus žmogus atsida
vęs savo žemiems kūno į- 
geidžiams. Jie praranda 
savo laisvę ir tampa bejė
giais vergais. Taip pat

v •

(Šis laiškas rašytas gruodžio lis, o jos kariuomenė pui- 
15, 1939 m. įžymaus asmens, kiausia ir žmonės puikiau- ’ 
gyv. Lietuvos provincijoje). |šiai gyvena;
Tarp kitko rašo:
“Šįmet pas mus laikas 

taip įdomus, kad diena po 
dienai, belaukiant kas bus 
rytoj, nepajunti, kaip jis 
prabėga.

“Mes pergyvename bai
sius ir įdomius laikus. Ka
da vokiečiai bombardavo 
Vilnių rugsėjo 14, 15, ir 16, 
dienomis ir pas mus girdė-1 
josi ir žemė drebėjo, nes: 
Vilnius nuo mūsų tik 50 ki- į 
lometrų, bet su tuo ir 1__
gėsi. Po to su sovietais 
prasidėjo derybos dėl Vil
niaus, kurį po kiek laiko 
grąžino, nors ir pusplykį,! 
apituštį, bet ką gi padary
si, ir tai džiaugiamės, nes 

į tai mūsų amžina sostinė — 
Aušros Vartai, Šv. Kazi
miero grabas ir Gedimino1 
pilis.

“Dabar keletą žodžių no-1 
riu pabrėžti kokį įspūdį pa
liko sovietų kariuomenė 
Vilniuje ir jo krašte, kaip 
dabar pasakoja sugrįžę iš 
Vilniaus buvusi kariai ir 
civiliai žmonės. Pirmiau-j 

. šia, kai tik užėmė, tuojaus’ 
prasidėjo rekvizicijos pa
čiame mieste kas tik pa
kliuvo: krautuves, magazi
nus, namų rakandus - bal
dus, žodžiu, kas tik na
muose yra iki mažiausio 
daiktelio; paskui dirbtu-1 
vėse mašinas, visus įran- į 
kius net ir patį įrengimą,1 
tik vienos sienos palieka
mos. Provincijoje rekviza
vo netik gyvulius ir grū
dus, bet ir paskutinius 
žmonių drabužius. Tuos vi
sus daiktus ir gerybes iš 
Vilniaus vežė dieną ir nak
tį. Traukiniai išeidavę kas 
valandą po keliasdešimts 
vagonų. Tai gali įsivaiz
duoti kiek turto per tiek 
laiko galėjo išvežti. Dabar' 
viskas reikia atstatyti ir 
visi nuskriaustieji viskuo 
aprūpinti.

“Kas link jų kariuome
nės, tai į juos pažiūrėjus 
gali tuojaus suprasti koks 
pas bolševikus yra rojus. 
Visi apdriskę, kokiais 
Skarmalais apsikorę, šau
tuvai pririšti sumezgiotais 
virvagaliais, jie patys iš
blyškę - išbalę ne nuo ligų, 
bet išbadėję. Jie stebiasi, 
kad Lietuva tokia maža ša-

— Jei pasaulis turi žūti, tai nais ir jau pradėjo 
jau nors greičiau. Nėra ko baisų žygį... 
vilkinti ir žmones be reika-’ O Rytai slenka 
lo varginti. A. P. čcchov'as. rus. Pasaulis tik neramiai 

j Nepaprasti įvykiai Euro
poje — ir net tolimesnia-J 
me pasaulyje — ne vieną 
gal verčia šiandien susi
mąstyti. — Ar jau sąmo
ningai civilizacija, aukšto
ji vakarų kultūra ieško ga
lo — ar ji toji kultūra taip 
nukrypo ir nusigyveno, 
kad žaidžia begalo rizikin
gai savo likimu?

Padaryta dvidešimties 
metų atostogos. Dvide-

naują

K.

pasiduodamas 
proto galioms be tikėjimo 
arba sveiko proto vadova
vimo labai lengvai gali pa
klysti klaidų sūkuryje. Ir 
lengvai galime suprasti, 
kodėl taip yra. Juk žmo
gaus prigimtis nėra tobu
la. Ji yra “pirmosios nuo
dėmės” sugadinta... nu
silpninta. Protas daugiau 
nebevaldo aistrų; valia y- 
ra linkus į piktą. Ir kaip 
tik dėl to tas žemesnis 
“Aš” turi būti valdomas; 
kitaip aistros valdys žmo- 
gy-

Koks nelogingas, tačiau, 
yra modernusis žmogus! 
Jis nusigręš nuo apsima
rinimo, nuo savęs susitu
rėjimo, kada klausimas y- 
ra apie savo sielos išgany
mą. Tačiau jis gražiausiai 
moka save susivaldyti ir 
stropiai išsižada savęs, ka
da jis turi prieš akis nors 
žemišką tikslą. Ar reikia 
nurodyti, kaip “biznie
rius”, norėdamas įkurti 
gerą biznį, užmiršta save, 
išsižada savęs, dirba ilgas 
valandas iš visų pajėgų, 
neigia sau teisėtų pramo
gų, kad tik galėtų pasiekti 
savo užbrėžtą tikslą? Ar

• v

j Vaka-
jų paprasti 

į kareiviai Lietuvos kareivio 
’ neatskiria nuo karininko. 
Kiekvienam Lietuvos ka
reiviui atiduoda pagarbą. 
Dauguma jų kareiviai mė
sos netik per 10—15 metų 
nevalgė, bet ir nematė. Jie 
tik maitinasi džiovinta žu
vimi ir tų pačių žuvų sriu
ba.

“Kai jiems kas duoda lie
tuviško sūrio, tai jie neži
no iš ko ir kaip jis padary- 

■j, į tas, ir klausia ką su juo da-
1_ j ro. Vienon mėsinėn įėję ir 

I paklausia kas čia parduo
dama? Mėsininkas parodęs 
dešrų - kilbasų ,tai pažiū
rėję ir sako:“Mes nežinome 

į kas čia yra, gal kokios gra
natos, gali sprogti, mes jų 

i bijome imti!” Mėsininkas 
į nukabinęs vieną atpiovęs 
šmotelį, pats atsikando ir 

Į jiems davė ragauti. Para- 
I gavę, griebė po kelias pirk
ti lietuviškas dešras ir la- 

. šinius. Pakol apsipirko, tai 
paprastiems žmonėms bu- 

• vo sunku ir prieiti. Jie dau
giausia vaikšto po du ar po 
daugiau, kad pavieniai kur 
nors ką nepasakytų apie 
sovietų “žemišką rojų”. Jei 
kuriam nors kur pasitaiko 
ir labai atsargiai, kaip vie
nas su vienu ir niekas ne
girdi, tai šį tą pasako ir 
tai nedaug, nes baisi baus
mė už teisybės pasakymą. 
Jie sako kai siuntė užimti 
Lenkijos, tai sakė, kad ei
name išvaduoti savo brolių 
iš vergovės, bet kai atėjo
me, tai pasirodė, kad ne 
jie vergai, bet mes esame 
vergai, o jie ponai. Viską 
turi užtektinai pavalgyti ir 
apsirengti. Jie sako: “Kada 
pas jus baigsis šventės, 
nes kiekvieną dieną jūs 
dėvite šventadienius dra- 

j bužius”. Jie negali suprasti 
ir stebisi kaip puikiai Lie
tuvos kariuomenė apsiren
gusi. Jie jokių apatinių 
drabužių - marškinių netu
ri, tik rudu brizentu apsi
metą, bet ir tas nesiskiria 
nuo juodos odos. Kaip už
sivelka, tai jo nenusivelka 
iki suplyšta. Milinėmis ap
sivilkę ir tos nepanašios, 
suplyšę, vieno tokia, kito 
kitokia, ir toki nekultūrin
gi; kur buvo apsigyvenę, 
tai jie viską atlieka ben
drai. Jiems išėjus, vieta lie
ka bjauresnė už tvartą. 
Pamatę vaikus stebisi iš 
kur čia vaikai. Sako: “Pas 
mus nėra; pas mus moti
na vaiką paaugina kokį 
mėnesį ar pusantro, iš jos 
atima kūdikį ir ją pačią va
ro prie darbo. Taigi dabar 
pas mus toki, kurie pir
miau buvo karšti rėmėjai 
bolševikų, visai atvėso, ir 
žmonėms taip pasibaisėjo 
bolševikai, kad jų iš tolo

* dairosi ir tartum pats ne- 
, besupranta: — kas dabar 
darosi ?

Po didžiųjų 1914 — 18 
metų grumtinių, Europa 
mėgino daugelį priemonių: 
Paryžius ir Londonas, Že
neva ir Lokarno, diploma- 

! tų kelionės, diktatorių su
sitikimai, ministerių skri
dimai ir karalių konferen
cijos — praėjo tartum pa- 

I vasario svajonės.
Europos tautos, vienos; 

jautėsi nuskriaustos, kitos' 
iš lauko grąsinamos, bee-Į 
sančios pavojuje — dar ki-. 
tos jautėsi pažemintos.

Šiuo metu Europa neran-! 
da išeities. Kalama plieno 
šarvai, plieniniai jūrų pira
tai ir baisūs erdvių paukš
čiai. Dreba amžiais kurti 
milijoniniai miestai, žiban
tys didele prabanga, ilga
mečiais kultūros lobynais 
ir dar — paslėptų žmonių, 
daugybės žmonių — dide
liu dvasios ir fiziniu skur
du... Minios su pavydu gė
risi užkampio pašiaušta, 
sukrypusią lūšna, kur neži
ba akinanti elektra, bet 
naktį per atvirą langą kar
tais nusišypso iš debesų iš
vytas ramus mėnulis... 
Miestai, ir jie kuo didesni, 
kuo daugiau juose pato
gumų ir turtų — tuo ilges
nes praleidžia baimės ir 
nemigos naktis...

Kuo jie yra prasikaltę, 
kad, jie dabar persekioja
mi labiau gal kaip slapta 
plėšykų gauja?...

Paskiausiais šimtme
čiais — Europoje augo ir 
klestėjo, visą pasaulį ža
vinti, kultūra. Žmogaus 
dvasios genijus, vakarų pa
saulyje, pasireiškė litera
tūroje, tapyboje, muziko
je ir kitokiame mene. Ar
chitektūroje, gotikas — tą 
meno šaką — iškėlė į pa
danges; juo žavisi ir žavė
sis — visas pasaulis...

Neminėsim technikos 
šuolių, kuri išsivystė dar 
labiau, iš Europos peršo
kusi per gaivalingąjį At
lantą... Dabar, šiuo metu, 
dvidešimtąjam amžiuje, 
toji įstabioji technika, no
ri jau praryti savo taip il
gai ir kruopščiai sukurtus, 
— ilgų metų vaisius...

Viena, sena, chroninė ne
galė — su mažomis per
traukomis — kankino se
nąją Europą. Dėl tos nega
lės ji ilgus šimtmečius ken
tėjo. Kentėjo nuo barbary
bės laikų — iki aukštos 
kultūros ir civilizacijos 
amžių. Toji liga, kurios 
vardas didybė, atmiešta

I

atsisakė tinklų ir laivo ir simts metų, tai jau gero- 
laimėjo visą pasaulį. Šv. Į ^as laikotarpis, kad žmo- 
Pranciškus Asižietis atsi- gaus sąmonė daug ką pa
sakė viliojanči, ateitį pre- mirštu ir padarytas žaiz- 
kyboje ir pavergė ir išgy- ^as apsigydytų. Jau baisu- 
dė sergantį pasaulį. Pana- s^s karo slibinas pakanka- 
šiai įvyksta krikščioniui, ma-i atsilsėjęs, apaugęs 
kuris lavinasi apsimarini- j naujais, storais, plieno žvi- 
me. Jis išpiauna blogų į- 
pročių piktžoles, užgrūdi
na savo valią, stiprina cha-. 
rakterį, taip, kad skaid- Paciam Dievui, 
resnė tampa jo visa pašau- šitaip suprasdamas apsi- 
lėžiūra ir prisipildo jo šie- marinimą geriau galima į- 
la nežemiška ramybe, vertinti šv. Pauliaus žo- 
Toks žmogus ragauja net džius: “Mes juk žinome, 
ir šiame gyvenime Dan- jog senasis mūsų žmogus 
gaus džiaugsmo. yra draug prikaltas ant

Apsimarinimas nėra sa- kryžiaus, kad būtų sunai- 
vęs sunaikinimas. Neliepia kintas nuodėmingas kū- 
mums tapti bejėgiais, nie- nas... nes kas mirė, tas yra 
kam nevertais. Apsimari- išlaisvintas nuo nuodė- 
nimo tikslas nėra pulti ir mes. O jei mes numirėme 
sutriuškinti pačią prigim-|su Kristumi tai mes tiki- 
tį, nes mūsų prigimtis Die
vui priklauso. Jo tikslas 
nėra panaikinti arba nu
silpninti sielos pajėgas, 
nes be jų negalime gyven
ti, bet yra kontroliuoti ne
sutvarkytą prigimties į- 
geidžiams ir sielos pajė
goms. Čia nėra klausimo a- 
pie nesveiką kokį nors ieš
kojimą skausmo dėl savęs, Į neaptemdo žmogaus gyve- 
bet pataisymą, auklėjimą, nimo. Anaiptol! Jie jį per- 
drausmingumą visų sielos maino, prakilnina, ištauri- 
jėgų, kad jos tarnautų Die- na, nuskaistina. Vis aiš- 
vui. Tik taip darant žmo- kesnis darosi tas panašu- 
gus suranda tikros laisvės mas į mūsų Viešpatį ir Ka- 
ir laimės. ralių. Kentėti, išsižadėti

Štai dabar šventas Gavė- savęs, apsimarinti yra bū- 
nios metas. Rūpestingoji tina sąlyga, be kurios neį- 
Motina Bažnyčia liepia sa- manoma garbės ir išgany- 
vo vaikams susikaupti, ap- mo sulaukti. Jei krikščio- 
sivilkti atgailos dvasia; nio gyvenime nėra Didžio- 
ragina mus apsimarinti, jo Penktadienio, niekuo- 
vengti, kiek galima, nerei- met nebus ir Velykų šven- 
kalingų pasilinksminimų, tės. Jei nėra kryžiaus, ne- 
melstis ir pasninkauti, bus ir tuščio grabo. Jei nė- 
Liūdnas Kristaus Veidas ra sužaloto kūno, nebus ir 
nuo kalvarijos Kryžiaus y- nuskaistinto kūno. Be er- 
ra mūsų akstinas šiomis skėčių vainiko nebus ir 
atgailos dienomis. Jis nu- garbės aureolo. Jei nėra 
rodė mums kelią į laimę, mirties, nebus ir prisikėli- 
Keista, bet pusė žmogaus mo. Nešti visą kryžių daug 
kliūčių ir bėdų gyvenime lengviau negu nešti tik pu- 
pareina nuo kūno. Kartais sę jo. Kaip tik ir kryžiaus 
jis labai nenoriai laikosi skeveldros ir šešėliai daž-' 
Bažnyčios pasninkavimo niausiai baugina žmogų, 
įsakymų. Užmiršta, kad Drąsos ir pasitikėjimo su- 
tuo geriau galima prijau- teikia geram katalikui pa- 
kinti kūną ir greičiau tapti guodžianti mintis, kad 
savo įgeidžių ir pamėgimų Kristus eina priekyje. Jis 
viešpačiu. Abejojama, ar lydi mus... rodo kiekvie-j 
pilnai supranta kiekvienas nam kelią. Koki karštuo-! 
pasninko reikšmę. Didžiai liai šventieji buvo! Kaip 
kartais išsipučia žmogus, jie mokėjo džiaugtis gyve- 
dėl to, kad išsižadaa sal- nimu! Bėgo jie linksmai 
dainių ar cigaretų ir už- gyvenimo keliu įsimylėję į 
miršta, kad jis, taip da- savo Atpirkėją, mesdami į 
rant, išsižada dalies savęs, šalį pasaulio gerybes, ne- 
Išsilaisvinti iš kokio nors paisydami visų sunkumų, 
pamėgimo yra mirti kūnui Apsimarinimas jųjų nega- 
ir gyventi Kristuje. Pas- Įėjo atbaidyti nuo savo 
ninkas, kuris badu marina tikslo, nes jų regėjimas 
vidinį įgeidį, padės žmo- buvo aiškesnis. Teneatbai- 
gui išsilaisvinti iš nuode- do ir mūsų apsimarinimo 
mės vergovės. Išsižadėda- dvasia, bet telydi ji mūsų 
mas mėsos ar saldumynų silpnus žingsnius į gaivi- 
žmogus ne vien išsižada nančią šviesą — į Dangaus 
kilbasų ar saldainių (kad džiaugsmą.
užganėdintų savo apetitą! Kun. Pr. Aukštikalnis, S.J. bo aktorius

skaniais bulviniais ir kiau
šiniais) bet jis aukoja save

v •

me, kad taip pat drauge su 
Kristumi būsime gyvi”. 
Didžiausieji optimistai yra 
tie, kurie išmoksta mirti 
prieš savo mirtį, kurie mo
ka mirti sau, pažabodami 
savo kūno įgeidžius, nes jie 
suras tikros laimės ir lais
vės. Visi atsižadėjimai ir j 
apsimarinimai toli grąžui

l 
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Saltonstall, gub. 
Leverett Saltonstall sūnus, 
Harvardo dramatiško klū-

garbės ir turto bei praban
gos troškimu. Dėl minėtos 
negalės 
tautos nuolat vedė tarpu- 
savius karus. Jėga ir grą- 
sinimai — svariausias bu
vo ir tebėra jųjų ginklas.

Dar prieš dvidešimtį tik 
metų — Europa, po žiaurių 
grumtynių — ryžosi su
šaukti tautų teismą. Ryžo
si vietoje brutalės jėgos, 
vykdyti žmoniškumą ir 
teisę... ' 
netęsėta. L __ r____
Tautų tribunolas, arba _ geriau pažinimas kaip kam 
Tautų Sąjunga, jau prida- bus labai naudingas, per

didelės Europos

Tačiau tatai ilgai saugosi- Taigi arčiau bol- 
Pat pradžioje,! ševik'l prisiartinimas ir jų

rė stambių klaidų ir netei- tai ir jU pavojus daug su-
* * i v “ ,9

sybes ir pati pagraužė sa- mazcs • 
vo pamatus. Ir jau vėl '
griauja plieno pabūklai, IUH1J. AIGyKO, X J. MISIJŲ 
vėl nušviečia tamsią ru-' 
dens ir žiemos naktį de
gančių miestų pašvaistės...)

Bet Europa kariauja ir Statė Str., Chicago, III. 
sykiu, vis dėlto, nerimsta.; 3 savaitę 36 St. George 
Tas neramumas ir baimė Avė., Norwood, Mass. 
“kaž ko” — į,________,,
kartais, ir pro ryžtingus ir Str., Brooklyn, N. Y. 
karingus žodžius, tik kad 6 sav. 147 Montgomery 
nebūtų pavėlinta? |Str., Paterson, N. *Į.

Maršrutas
1 ir 2 savaitę 10809 S.

prasiveržia, į 4 ir 5 sav. 259 N. Fifth
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Vilniaus Krašte Su Naujais Metais Nauji Darbai
Vilniaus Rakto Brėžinys Ir Sugestija.—Amerikoje Komitetas Išleis Vilniaus Rakto Knygą Su Rikto Savininkų Bio

grafijomis.—Medžiaga Amerikos LieluviiĮ Istorijai.— Kaip Susitvarko Vilniaus lytį Bendruomenė.—Siandk- 
nmės Jų Pajamos Tik Iš Kapinių.—Mūšy Karo Pabėgėti? Yra 3,700, Skubios Pašalpos Reikalingu 500.— 

Rūsy VargaL—Steigiamos Valgyklos Vilnioje ir VHmūje.

Paskutiniame prieš Nau- išeivija, neskiriant tauty- niaus žydų bendruomenės ypatingos ir skubios pašal- 
jus Metus posėdyje Vii- bių, kas jaučiasi nenutrau- pirmininkas ir didelis lie- pos reikalingų yra nema- 
niaus Kraštui Remti Drau- kęs su Lietuva ryšių, tas tuvių tautos bičiulis Dr. žiau kaip 500 žmonių, 
gijos Vyr. Komitetas svar- bus kviečiamas įsigyti Vii* Vigodskis. Vilniaus žydai 
stė . du svarbiausius daly- niaus Raktą ir parodyti savo visuomenės gyvenimą 
kus, būtent: Lietuvai, kad jam rūpi pa- aprūpina autonominiu pa-

a) Vilniaus Rakto statu- laikyti su ja ryšius ir pa- grindų: jie apsidėjo mo
tą ir b) V.K.R. Draugijos dėti jos sostinei. kestimis ir iš jų tenkina
sąmatą 1940-iems metams. Aišku, kad ypatingą dė- visus savo bendruomenės

Vilniaus Raktu susido- mesį teks kreipti į gausin- kultūros ir savišalpos rei- 
mėjimas visuomenėje Lie- giausią ir duosniausią A- kalus. Jų sąmata siekė me- 
tuvoje labai gyvas: tai yra menkos lietuvių išeiviją— tams 600,000 litų. Dabar 
ypatingai graži naujiena, lig šiol jų pasiaukojimas kai gyvenimas buvo karo 
turinti gilią simbolinę reik- Lietuvai ir duosnumas suardytas, beliko tiktai 
šmę. Vilniaus Rakto tiks- Lietuvos reikalams gal ir 150,000 litų pajamų iš žy- 
las — suburti viso pasau
lio lietuvius savo amžinąjai 
sostinei įjungti į Lietuvos 
Valstybę, ir, kiek tiktai ga
lint, padėti (medžiaginiai)

nebuvo tinkamai 
tas.

Amerikoje bus 
Vilniaus Rakto

Pirmininką lankė ir Vil
niaus rusų visuomenės de
legacija. Ir jie prašė pašal
pos. Ypač didelis esąs rei
kalas sušelpti senelius ir 
mažus vaikus jų prieglau
dose. Ligi karo rusų gim
nazistų buvo 300, dabar jų 
beliko 150. Jie nusiskun
džia, kad iš jų draugijų 
kasos apie 30,000 litų buvo 
kitų išsivežta, dabar jie li
ko be lėšų. Pirmininkas 
davė pašalpą ir tiems varg
šams: iš viso 4,500 litų, 
trims mėnesiams, po 5 li
tus mėnesiui kiekvienam 
asmeniui...

Moksleivių šelpimo sek-

krašto atstatymo dar
bams, dėl to jie, nepaisant 
didelių savo sunkenybių, 
iš Lietuvos valstybės iždo ei jos pirmininkas p. V. Tu- 
nereikalaus

atžymė- dų kapinių, ir tie pinigai 
buvo panaudoti žydų ben- 

išleista druomenės reikalams. Žy- 
Knyga, dai supranta, kad Lietuvai 

kurioje bus išspausdintos tenka turėti didelių išlaidų
ir dvasiniai atsistatyti po biografijos visų amerikie- 
didelių karo sunkenybių, čių, kurie įsigys Vilniaus 
kurias jiems teko išgyven- Raktą. Tai bus, kaip Kau
ti. ne manoma, monumenta-

Susirinkime buvo apžiū- lūs leidinys: jame turės
retas dailininko J. Burbos tilpti visi Amerikos lietu- menei lėšų, 
pateiktas piešinys,’ kuria- viai. Yra pagrindo manyti, sau rūpins, 
me parodytas jo suprojek- kad tokioje knygoje bus 
tuotas Vilniaus Raktas, surinkta nemaža medžia- 
Burbos piešinyje jungiami gos Amerikos lietuvių isto- 
du motyvai — liaudies mo- rijai, nes' amerikiečių lie- 
tyvas ir Lietuvos heraldi- tuvių visuomeninio gyve- 
ka. '

Komiteto nariai, susido
mėję, svarstė dailininko 
pateiktą planą, darė savo 
pastabas, siūlė vienokius 
arba kitokius pakeitimus, norėčiau tikėti, kad Ameri- 
Galutinis Vilniaus Rakto 
braižinio svarstymas pa-< 
liktas sekančiam susirin-1 
kimui, kuriame turės daly
vauti ir Vilniaus Rakto 
Valdytojų Sekcija, 
jau suorganizuota 
Vyr. Komiteto.

Vilniaus Rakto sekciją 
prie V. K. R. Draugijos su
daro šie Lietuvos veikėjai: 
Pirmininkas — Prof. Čes
nys, nariai: prof. J. Meš
kauskas, V. Augustauskas, 
A. Vosylius, A. Latvėnas, 
J. Burba ir inž. V. Graičiū- 
nas.

Vilniaus Raktas bus pla
tinamas visame pasaulyje, 
kur tik gyvena Lietuvos ką plačiai informavo Vii- lių priskaitoma apie 3,700

nimo istorijos medžiagai 
parinkti dar nebuvo paro
dyta pakankamai pastan
gą

Pasakytoje akyvaizdoje,
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kuri 
prie

koje nesiras tokių lietuvių, 
kurie nepanorėtų patekti į 
Vilniaus Rakto Knygą ir 
pasakyti ateities kartoms, 
jog jiems buvo, yra ir bus 
brangus savo tėvų kraštas 
ir to krašto dirbamieji vi
suomenės darbai.

Toliau, susirinkime Dr- 
jos pirmininkas Dr. J. Na
vakas referavo apie savo 
kelionę į Vilnių ir apie tuos 
reikalus, kuriais Draugijai 
teks juo greičiausiai rū
pintis.

Įdomių žinių pirmininkas 
suteikė apie savo apsilan
kymą Vilniaus žydų ben
druomenėje. Čia pirminin-

v •

NEPRIKLAUSOMYBĖS ūėtojas bus Lietuvos Konsulas 
SUKAKTUVĖS iš New Yorko p. Jonas Budrys.

Sekmadienį, vasario 18 d. mi- Kalbės taipgi mūsų išeivijos pa- 
nėsim 22 metų Lietuvos Nepri- triarcha klebonas kun. Juozas 
klausomybės sukaktuves. Ryte Lietuvnikas. Aukos, kurios bus 
11 vai. bus atnašautos šv. mi- surinktos vakaro iškilmėse yra 
šios su asista, padėkoti Dievui skiriamos Vilniaus krašto nu- 
už visas geradarybes, suteiktas kentėjusiems. 
per tą 22 mėtų laikotarpį- Kun. 
dr. Mendelis bus celebrantas, 
kun. Dubinskas diakonas ir kun. 
Jonas Mendelis subdiakonas.
Vakare
7:30 vai. bus išpildyta tinkama je prof. Kazio Pakšto. Prof. K. 
programa, kurioj dalyvaus baž- Pakštas atvyksta į Baltimore 
nytinis choras, vadovybėje mū- skaityti paskaitą parapijos sve- 
sų varg. Gerardo Kaprišiūno, ir taiaėje apie Lietuvą lietuviškai 
mūsų parapijos mokyklos vai- pirmadienį, vasario 19 d., o se- 
kučiai. Žymiausias vakaro kai- kantį antradienio vakarą kalbės 

angliškai, kaip svetimtaučiams, 
taip mūsų jaunajai kartai, ku- 

jriai angliškai yra lengviau su- 
; prasti. Abu vakaru prof. Pakš*

U __Ches- ‘tas savo paįvairins pa
veikslais, jo paties nutrauktais 
Lietuvos vaizdas. Abu vakaru 
įžangos nebus, kad duoti progą 
visiems išgirsti apie dabartinę 
Lietuvos padėtį. Tad išsiilgę 
lauksim brangiųjų svečių.

PROF. KAZYS PAKŠTAS 
Baltimoriečiai pirmadienį 

antradienį, vas. 19—20 dd. tu- 
parapijos svetainėje rėš nepaprastą svečią, asmeny-

ir

kienė, choro pirmini*1^, On< 
Pečiulienė, Elžbieta Makaraus 
kienė ir kitos rūpinasi prigelbė 
ti Kaprišiūnui, kad gavėnini: 
giedojimas pakeltų visų širdi: 
prie Dievo ir kad visiems prisi 
mintų jų jaunesnias dienas Lie’ 
tuvoje. Iš vyrų tai Jonas Let 
kauskas nesigaili savo stipraus 
balso Dievo garbei, nei per šv 
valandą nei per kitas bendrai 
pamaldas.

III
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Tėnį Marijonu Misijos
f----uvemoje

savo bendruo- menas pareiškė: kad Vil- 
bet patys jas niaus krašte esąs didelis 

vargas ir pašalpa esanti 
Žydų pabėgėlių Vilniuje tuojau reikalinga. Dabar 

yra apie 11,000, iš jų 4,000 keturiolika lietuvaičių iš 
yra reikalingi greitos pa- Vilniaus krašto Kaune lan- 
galbos ir maitinimo. Šiuo ko Vaikų Darželių Vedėjų 
reikalu rūpinasi pasaulinė kursus: tos kursantės la- 
žydų organizacija, “Joint”: bai neturtingos, reikia 
ji skiria apie 50,000 dol. joms piniginės paramos, 
kas mėnuo pabėgėliams iš- Nutarta skirti kursantėms 
laikyti ir šelpti. i stipendijas, po 80 litų mė-

Pirmininkas pranešė, kad nėšiui, paskolos formoje, linauskas. 
Lietuvių Komitetas Vilnių- Ligi liepos mėnesio reika-

Vasario 7 — 
ter, Pa. — kun. dr. Kazimieras 
Matulaitis.

Vasario 9 — 11 dd. — Keno- 
sha, Wis. — kun. dr. Alfonsas 
Jagminas.

Vasario 12 — 25 dd. — šv. 
Kazimiero parapijoje, Philadel
phia, Pa. — kun. dr. K. Matu
laitis.

Vasario 19 — 25 dd. — West- 
field, Mass. — kun. Petras Ma-

' Vasario 26 — kovo 3 dd. — 
je, kuriame dirba p. Bai- linga bent 10,000 litų. Grą- į Cicero, UI. — kun. Juozas Dam- 
trušaitis, 
gražiai, vadovybė turi pri-į ti taip, kad nesusidarytų 
tyrimo, visam komitete y- nepakeliamų sunkumų — Lowell, Mass. — kun. dr. K. 
ra pavyzdingas susiklau
symas. Lietuvių pabėgėlių mėnesiui, kaip kas galės, 
reikalas yra labai skaudus.! guvo svarstytas valgyk- 
jie negauna_ is; kitur jokių , reikaias. Nutarta tuo- 

jau steigti Naujoje Vilnio
je valgyklą — toje vietoje 
yra apie 10,000 gyventojų, 
nemažas bedarbių skai
čius. Vilniuje taip pat sku
biai reikalinga steigti val- 

I gyklas. Siūloma įsteigti 
; vieną lietuviams, o antrą 
'mišrią. Valgykloms išlai- 
! kyti skirti avansus.

K. V-ras.

tvarkosi labai žinimą paskolos sutvarky- brauskas.
Vasario 26 — kovo 3

pašalpų, dėl to Pirminin
kas paskyrė iš Komiteto 
lėšų 3,000 litų, iš kurių bu
vo nupirkta drabužių ir 
skalbinių. Lietuvių ben
drabutyje visko trūksta: 
nėra čiužinių miegoti, nė
ra antklodžių, nėra šaukš
tų. Bendrabutyje lietuvių 
pabėgėlių yra apie 500. Iš 
viso lietuvių karo pabėgę-i

dd. —

po 20, ar po 15 ir po 10 litų Matulaitis.
Vasario 26 — kovo 3 

Šv. Kazimiero parapijoje, Phi
ladelphia, Pa. — kun. Jonas 
Vosylius.

Kovo 3 — 5 dd. — Pittston, 
Pa. — kuri. dr. Juozas Vaškas.

Kovo 4 — 10 dd. — Šv. Jur
gio parapijoje, Philadelphia, 
Pa. — kun. dr. K. Matulaitis.

Kovo 4 — 10 dd. — Athol, 
Mass. — kun. dr. Juozas Pau- 
liukonis.

Kovo 11 — 17 dd. — Šv. Jur
gio parapijoje, Philadelphia, 
Pa. — kun. J. Vosylius.

dd.

A. A. VINCAS DOBER1S
Po trumpos ligos užbaigė sa

vo gyvenimo vargus a. a. Vin
cas Doberis. Kun. Antanas Du- 
binskas aprūpino velioni pasku
tiniais bažnyčios sakramentais 
ir atnašavo laidotuvių mišias 
pirmadieni, vas. 12 d. Palaido
tas Holy Redeemer kapinėse. Jo 
žmonai ir liūdinčiai šeimai reiš
kiame giliausią užuojautą jų 
atsiskyrimo ir skausmo valan
doje. O velionis lai ilsisi Vieš
paties ramybėje!

GAVĖNIOS DVASIA

Atėjus išganingam gavėnios 
laikui viskas surimtėjo. Trečia
dieniais i Graudžių Verksmų pa
maldas ateina gražus būrys 
žmonių, bet jų daugiau ateina 
atlikti Kryžiaus Kelių penkta
dieniais ir sekmadieniais. Mote
rų choras vėl pagražina bažny
tines apeigas savo gražiu giedo
jimu. Ponia Zofija Mandravic-

NUOTRUPOS

Ona Gibienė, kuriai buvo pa į 
daryta operacija Maryland Ge j 
neral ligoninėje, jau sveiksta H 
Grįžusi namo pradeda vaikšti-Bj 
nėti.

Pupkevičiūtė iš Westport<>ų 
kuri sunkiai sirgo plaučių užde-1M 
girnų ir buvo nugabenta į Borz 
Secours ligoninę, jau grįžo pa> J 
savuosius. J

Kripicnė nuo W. Fayette St J 
jau arti dviejų savaičių guli pri J 
slėgta Flu epidemijos, kuri vy J 
moja Baltimoreje; tačiau jau ] 
čiasi jau daug geriau.

Labanauskienė vis dar tebe 
kenčia Mercy ligoninėje. Iki kol 
gydytojai deda pastangas, kac 
ligonė sustiprėtų, nes randasi! 
silpnam padėjime.

Pranas Anulis vienas iš se- į 
niausiu parapijiečių, bažtnyti U 
nio choro buvęs kada žymus šu- . 
las, sunkiai serga namie. Linki- 1 
me jam veikiai pagerėti.

Sekmadienį vas. 11 d. vienai • 
tiktai dienai atsilankė iš Nev, J 
Yorko Juozas Mendelis su savcM 
žmona. Jie buvo atvažiavę pa- J 
matyti savo tėvelių ponų Men- J 
dėlių ir kitų Baltimoreje gyve<* 
nančių giminių.

Teko nugirsti, kad garsusis is 
nekatalikų atsivertėlis iš Lon-į 
dono, Anglijos, kun. William E 
Orchard, kurs lankosi Ameriko
je, kalbės šv. Alfonso par. baž
nyčioje, novenos metu, antra
dienį, vasario 27 d. 8 vai. vak 
Manoma netilps visi, kurie no
rės išgirsti šį žynių buvusį ne
katalikų kunigą priėmusį Kata
likų tikėjimą.

1
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Juozas Kasmskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595I ęiv)/liviiv ■ icta.ct 
|j Limosinai dėl visokių reikalų.
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J. K.TAUTMYLA

MŪSŲ KRYŽIAUS KELIAS
Skiriu Lietuvos Konsulams J. V.

(Tęsinys)
KETVIRTOJI STOTIS .

Jėzus Kristus Susitinka Su Savo Motina.
Reginys sūnaus krauju aptekūjusiu veidu, 

erškėčių vainiku ant galvos ir kryžium ant 
pečių, skausmų kalaviju perskrodė sopulin
gos motinos sielą. Vien tik gilus tikėjimas, 
kad tokia yra Dievo valia, galėjo duoti jai tiek 
jėgų, kad tąjį skausmą galėtų panešti. Jė
zaus begalinę kančią visoje skausmų pilnu
moje vien tik jos motiniškoji širdis pilnai te
galėjo atjausti.

Naujame šių dienų pasaulio kai vari jos kal
ne, kur Kristus iš naujo yra kankinamas ir 
prie Kryžiaus kalamas daugiausia nukenčia 
šeimyna. Šių dienų revoliucinė dvasia panei
gia šeimyną, vaikus suvalstybina ir siekia 
vietoje šeimynos darbininką žmonių draugi
jos vienatą padaryti. Tas skaudžiausiai su
žeidžia motinps širdį.

Kaip anuomet su kryžium ant pečių ir 
erškėčių vainiku ant galvos Jėzų Kristų suti
ko Jo Švenčiausioji Motina, taip šiandien 
daugelis motinų sutinka savo sūnus, grįžtan
čius iš karo lauko be kojos, be rankos, be a- 
kių — amžinus ligonius, nors pačiame vyriš
kumo ir jaunatvės žydėjimo amžiuje. Tai re
ginys skausmų ir širdgėlos motinoms.

• V

Marija, Jėzaus Kristaus motina, noriai bū
tų stvėrus už kryžiaus, kad palengvinus Jė
zui jį nešti, neatsižvelgiant nė į tai, kad to 
kryžiaus sunkumas galėjo ją parblokšti ir 
prie žemės prislėgti, bet prisiminimas, kad 
Dievo švenčiausia valia nuo Jėzaus reikalavo 
tokios aukos, Marija, kaip ir visados, taip ir 
dabar pasiliko tarnaitė Viešpaties. Daugelis 
ir mūsų tautos motinų panašias scenas per
gyvena. Tenka joms sutikti netik tuos savo 
vaikus, kuriuos karo laukas amžinais elgeto
mis padarė, bet ir tuos, kurie kaip anas sūnus 
palaidūnas tėvo namus apleido ir nuėjo sve
timiems dievams tarnauti.

Tas viskas kruvina jų širdis ir iš akių 
spaudžia gailesčio ašaras. Ir jeigu ne Jėzaus 
Kristaus ir Jo Švenčiausios Motinos pavyz
džiai, tai desperatiškas nusiminimas j juodą 
bevilti jas nustumtų. Bet pavyzdys .Marijos 
jas stiprina. Jos nepasijunta vienų vienos, 
kad su jomis žingsnis žingsnyje eina Išgany
tojo Motina, aukuodama savo ir savo sūnaus 
kentėjimus ir maldas už viso pasaulio ken
čiančias motinas ir jų nelaimingus vaikus.

MALDA.
Sopulingoji Dievo motina, kuri matai mū

sų tautos motinų sopulius išmelsk joms malo
nę ištvermės pasilikti iktikimoms motinystei. 
Įkvėpk mūsų motinoms šventos drąsos reikš
ti protestą prieš šių dienų diktatorius, kurie 
neteisingai gimdytojų teises savinasi ir moti-

V •

nas vien tik slaugėmis teskaito. Išmelsk 
joms Dievo malonės, motinystės pasiuntiny
bę didžiuotis ir savo vaikus taip išauklėti, kad 
jie neštų džiaugsmo ir garbės Dievui ir savo 
tautai. Tų išauklėjai savo sūnų būti pasaulio 
Išganytojum, bet kartu ir darbininku. Tad 
darbininkams nėra prasmės būti bedieviais, 
nes tavo sūnus Darbininkas buvo Dievo sūnu
mi.

PENKTOJI STOTIS
Simonas Cirinietis Padeda Išganytojui 

Nešti Kryžių.
Ne iš pasigailėjimo, nei ne iš užuojautos 

budeliai privertė dailydę Simoną Cirinietį, 
padėti Išganytojui nešti kryžių. Jie bijojo, 
kad nenumirtų kelyje, nes norėjo viešai prie 
kryžiaus prikaltą akivaizdoje Jeruzalės išsta
tyti ir Jam mirštant sau juokų turėti.

Nors revoliucijas prirengia vadai, bet ne- 
visuomet tie patys vadai jas vykdo. Jie su
kursto minias, kad anos tąjį piktai kruviną 
darbą atliktų. Taip ir čion, iš minios stumia 
farizejai Cirinietį, kad jis padėtų Kristui neš- 

. ti kryžių. Ne su noru, bet prievarta verčia
mas Simonas Cirinietis ėjo Išganytojui į pa- 
gelbą. Jis visą piktą, kas apie Kristų buvo sa
koma tikėjo, nes Jo nepažino. Bet kaip tik jis 
prie Jėzaus prisiartino, Jį pažino, tai ir pamy
lėjo ir su džiaugsmu padėjo Jam nešti kryžių. 
Kaip anuomet, taip ir šiandien, Kristaus, Jo 
kryžiaus ir Jo Bažnyčios neapkenčia tik tie, 
kurie nepažįsta. Simonas Cirinietis darbinin
kas, dailydė kryžiaus nešimo kelyje savo ge
riausią prietelių Darbininką pasaulio Daily
dę - Kristų Karalių pažino. Taip ir šių dienų

_________________________________ ;_________________ ___ _____________ . -------- --------- i d

darbininkai, kurie prie Kristaus prisiartina.: 
Jį greit pažįsta ir Jame, randa geriausią savdfj 
prietelių.

Kristaus kryžius ir Jo evangelija privalo j 
būti mūsų tautos gyvenimo duona. Nešdami 
mes savo gyvenimo kryžių, jungkimės su Jė
zum, Kuris tikrai kryžiaus stebėtina gale mū-* 
sų širdis ramybe ir džiaugsmu pripildys. Kad 
tą gerai suprasti, mums reikia turėti tikėji- J 
mu apšviestas akis. Kito laimės ir išganymo 
kelio nėra, kaip kryžiaus kelias. Jeigu jis bū
tų, tai Kristus tikrai jį būtų mums nurodęs. 
Todėl trokšdami savo tautai geresnio ryto- h 
jaus ir sau amžinos laimės imkime savo gy
venimo kryžių su Dievo valiai atsidavimu ir j 
eikime paskui Kristų, mes galiūnų spaudžia-Ą 

mi sekime Kristų kryžium apsunkintą; mesr 
pavargėliai Kristų, pavargėlį, kitų niekina-1’ 
mi, Kristų išniekintą, mes kitų persekiojami, į 
Kristų persekiojamą. Kaip Kristus, už blogą J 
geru atsimokėdami, nes jie nežino ką daro. v

MALDA.
Viešpatie Jėzau Kristau, kursai iš meilės 

dėl mūsų ant savo sužeistų pečių nešei sunkų 
kryžių uždek mūsų širdyse meilę kryžiui. 
Duok mūsų tautai malonės kantriai, ištver
mingai ir su Dievo valiai atsidavimu nešti į 
gyvenimo kryžių, kad nešdami jį, kaip anas 
Cirinietis, Tave, kaipo savo Išganytoją, ge
riau pažintų ir pažinę suprastų, kad Tu esi 
jos Dievas ir jos Viešpats ir Valdovas. Kad 
Tavo mokslas apsaugoja tautas nuo nusimi
nimo, kelia dvasią ir drąsą, mažina skaus
mus, stiprina viltį ir rodo aušrą geresnio ry
tojaus.

(Bus Daugiau)

t
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I Pasaulis manė jos nebesant. Eidama kryžiaus keliusj LtCtllVOS NepriklflUSOinybėS juž Lietuvos nepriklauso- 
išmeldė Aukščiausiojo pasigailėjimo ir dovanojimo už j hiriri Įmybę; reiks padaryti tin-
papildytas didžiūnų kaltes. į Uend ; karnų pareiškimų, kad

Kada galingųjų sostai griuvo, Lietuva iš griuvę- _ " .... tauta sieks atgauti visas

Kun. P. M. Juro kalba, pasakyta Vasario 11 d., š. m., 
Lovvell, Mass.

“Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris, 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus 
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis 
Ar jiems besuprantamos bus?”

klausia Lietuvos atgimimo dainius Maironis-Mačiulis. 
Taip, atsakome čia susirinkusieji. Suprantamos mūsų 
bočių kančios ir kovos. Priešingai, mes nešvęstumėm 
Lietuvos Nepriklausomybės dienos, nesiųstumėm 
Aukščiausiam padėkos maldų, nerengtumėm prakal
bų, nedainuotumėm patriotinių dainų. Kada nuo Lie
tuvos kūno skaudūs pančiai nukrito, kada Lietuvos 
Taryba Vasario 16 d., 1918 m. paskelbė Lietuvos Nepri
klausomybės aktą, daugelis čia susirinkusiųjų dar ne
buvo šiame pasaulyj. Bet ir jie kartu su senaisiais 
švenčia Lietuvos pergalės ir džiaugsmo dieną. Ir jie iš 
savo motučių krūtinių, lyg to gaivinančio balzamo, 
yra prisigėrę kilniojo patnjotizmo, ir jie šiandien drą- Į 
šiai taria — •

“Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt, 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt”.

Kiekvienas pilietis, kaip ir kiekviena valdžia yra 
iš Dievo. Visų tautų ir piliečių Vadas, Mokytojas ir 
Valdytojas, Kristus, duoda mums gražiausi pavyzdį. 
Jis atėjo iš dangaus gelbėti visos žmonijos. Savieji Jo 
nepriėmė, visokiais būdais Jį persekiojo ir kankino, o 
visgi Kristus neišsižadėjo savo tautos ir dar visokiais 
būdais stengėsi išgelbėti iš gręsiančio jai pavojaus.

Mūsų žilgalvėlė močiutė Lietuva labai daug yra 
kentėjusi. Ji verta mūsų ypatingos pagarbos ir meilės. 
Sekdami Kristaus pavyzdį mes privalome mylėti savo 
tėvynę, valstybę ir jos kalbą. Mylėti ne tiek žodžiais 
kiek darbais.

Kada galingųjų sostai griuvo, Lietuva iš griūvė
siu iškilo visoj savo grožėj su kalba ir tradicijomis 
kaipo Nepriklausoma valstybė.

Pradėti savystovą gyvenimą ant griūvėsiu krūvų, Patin£u iškilmingumu tu-, 
rime minėti Lietuvos Ne-!juk tai nelengvas dalykas! Kantrūs, ištvermingi lietu

viai, padedant viengenčiams Amerikoj, netik susi- - .....
tvarkė, bet per porą desėtkų metų padarė šimtametę ^a™ PrĮezasclll >’ra |
pažangą. L------ --- . •'j 1------

Tuomi pačiu laiku piktoji dvasia nesnaudė. Ji pa- ^uta min^s savo didžiąją 
vergė naminius priešus, kurie pradėjo varžyti tikybi- švenT^ Jau atgautoje lais-. 
nę laisvę ir su šventuoju Sostu net santykius nutrau- vos Lietuvos sostinėje V11- 
kė. Įsikibę valdžios vairo, manė esą visagaliais. Bet niuje; siau2Jant karo ka
štai teisingasis Dievas pagrąsina: leidžia vokiečiams tastr°fai Europoje, visur 
atplėšti nuo Lietuvos kūno Klaipėdą ir lenkams leidžia gyvenantieji lietuviai tu- 

| išmušti iš Lietuvos rankų įrankį dėl mūsų sostinės rėš ypatingai stipriai pa- 
| Vilniaus... Šis Lietuvai skaudus smūgis įnešė į vyriau- br^zt1’ kad griežtai stovi 
!sybę permainų. Katalikai atgavo lygias teises: tikėji- 
i mą varžantieji pančiai sutruko; su šventuoju Sostu 
santykiai liko panaujinti... Ir stebėtina, kad tuomi pa- 

jčiu laiku, kada Lietuvos apylinkėse pasirodė karo pa
švaistės ir subaubė kanuolės, kada Lietuvos didysis 
priešas, bekovodamas prarado visišką savo laisvę, ta
da be kraujo lašo grąžinama Lietuvai jos sostinė Vil
nius. Vilnius jau mūsų...

Su tuomi miestu, tiesa, Lietuva gavo pusę milijo
no ubagų. Tame skaičiuje daug jos buvusių engėjų, 
budelių, Judų. Bet Lietuva į juos prabilo meiliai, pažiū
rėjo gailestingai. Tai ar Lietuva ne kilnaširde?! Ji ne
uždraudė lenkams, melstis bažnyčiose lenkiškai, kaip 

I jie kad neleido lietuviams melstis lietuviškai. Jei šian
dien lietuviai dalinasi su vilniečiais paskutiniuoju 

i duonos kąsniu, o jo stokuodami prašo mūsų pagelbos, 
tai ar jie ne kilnaširdžiai ?

Žmogaus gerumą sprendžiame ne iš jo išvaizdos, 
mokslo ar gabumų, ne iš jo turtų, bet iš jo širdies. Lie-

I

Kas savo tėvų žemės nemyli, tas yra arba žmogus tuva neturtinga> bįt gailestinga.
be charakterio, sūnūs palaidūnas, arba jis jos nepažįs
ta. Lietuvoj nerasime graikiškų marmuro stovylų. 

aigiptietiškų piramidų, romėniškų statybos paminklų.
Daug lengviau pažinti ir pamylėti savo motinėlę. Kukli kuklūs’ir jos palikim ai laukuose: pilia-

tam, kuris jos prieglobstyje auga. Be to, meile yra_lyg kalnlal. smūtkeliai, kryžiai, koplytėlės... 
toji ugnis Kurstoma ji gali išaugti, issipletoti; apleis-' Dr j Basanavičiaus ir L. Kšivickio žodžiais ta-. 
ta gali priblėsti ir lasai užgesti. iriant. poliakalniai atskleidžia lietuvių tautos praeitį,'

Kas gali kurstyti musų Širdyse tėvynės meiles ug- jos savarankišką kultūrą. visos sritys, kurias dažniau- 
nj? Tas, kuris ją myli. Kaip dvasinis ginklas yra stip-, siaj ]dav0 kr^iuočiai buvo apstatytos didesniais 
resms negu plieno kalavijas, ką geriausiai įrodo Lietu-1 maže iais piUakainiais. Zūt-būtinėse kovose, ka
vos praeities, taip dvasines galės yra geriausias kuras į rjos t aie met lietuviai krauju pašv€n. 

piliakalnius. Jurbarko, Veliuonos. Airiogalos, Bety- 
galos, Raseinių, Punios, Alytaus ir kitos pilys pasiliks 
istorijoj amžinai.

Xm ir XIV amžiuje išaugo naujos mūrinės pilys 
Kaune, Trakuose, Vilniuje, Lydoje ir kitur. Šiandien 
tie Lietuvos piliakalniai kariavimui nebetinka, bet at- 
skeidžia Lietuvos praeitį... Liaudis turi įvairių padavi
mų bei legendų. Dažnai kalbama apie juose paslėptą 
didelius turtus, kad ten liūdi piktų galių užkeikta gra
žuolė karalaitė ir t. p.

Už šimto metų mūsų laikai bus pasakiškai įdo
mūs. Mes savo gyvenimu ir darbais rašome istoriją, Į 
taip kaip rašė istoriją kovotojai dėl Lietuvos Nepri
klausomybės. Mūsų praeities ir dabarties istorijos šir
dis visgi yra Vilnius. Šia proga geriau susipažinkime 
su Vilniumi.

jeigu jos yra susijusios su Dievu. Kas jungiasi su Die
vu, tas kilnaširdis. Kilnaširdis liūdi su liūstančiais, 
linksminasi su besilinksminančiais. Kilnaširdis teis-j 
girsta verkiančių balsą, teištiesia pagalbos ranką. Kil
naširdis tesupranta, kad blogybių visuomenėj nepra
šalinsime, jeigu atskiri žmonės netobulėsime.

Kilnaširdis atjaučia karo baisenybes, neabejoja, 
kad tai Dievo rykštė, ir kad sukeliantieji vaidus bei 
karus visada pralaimi. Kilnaširdžius Kristus vačl’na 
palaimintais. Taipgi palaimintais vadina taikiuosius.

Ar aš apsiriksiu pavadinęs Lietuvą kilnaširde ir 
palaiminta?

Nuo senų senovės Lietuva buvo persekiojama ir 
kankinama. Toji mažutė tautelė per ištisus amžius be 
pertraukos kovojo su galingais kaimynais dėl laisvės.

VILNIUS

Demonstruoja senos mados turkišką kostiumą.

Kur spinduliuoja Vilnius, senovėje toji vieta buvo*Lenkijos padalinimas. Didžiąją Lietuvos dalį ir Vilnių 
apaugusi milžiniškomis giriomis. Jų pavėsiuose liūlia
vo didžiuliai ežerai ir tekėjo Neris ir Vilnia upės. Tau
rai, briedžiai, stirnos, šernai, meškos, ūdrai, paukš
čiai ir bitės gyveno medžių tankumynuose, o žuvys — 
Neries ir Vilnios upėse ir ežeruose. Prie Neries ir Vil
nia upių nuo senų senovės lietuviai buvo įsikūrę savo 
sodybą.

Vokiečiai kryžiuočiai ir kardininkai XII amžiuje 
ėmė briautis į stabmeldžių lietuvių gyvenamas vietas. 
Prūsubse liko sunaikinta Romuvos šventovė. Tada lie
tuviai susikūrė amžinąją ugnį prie Dubisos, paskui 
'prie Nevėžio. Iš čia stumiami jie traukėsi į rytus — į 
Kauno, Vilniaus ir Gardino sritis. Savo vyriausiai 
šventovei jie rado tinkamiausią vietą Neries ir Vilnios 

Į santakos slėnyj.
Stryjkovskis rašo, kad Lietuvos kunigaikštis 

Šventaragis su savo sūnumi Gerimantu, medžiodami 
!užėjo šią vietą ir buvęs sužavėtas gamtos gražumu.
Tad čia ir įkūrė šventyklą.

Kunigaikščiui Šventaragiui mirus, jos sūnus Ge
rimantas, iškirtęs mišką ten sudegino savo tėvo kūną. 
Toji aikštė buvo pavadinta Šventaragio slėnimi; da
bar Katedros aikštė.

1265 Gerimantas, tapęs Liet, kunigaikščiu, pasta
tė dievaičio Perkūno stovylą. Čia apsigyveno Krivių 

j Krivaitis. Sukurta Amžinoji ugnis, kuria nuolat saugo- 
: jo vaidilutės. .
| Ilgainiui pristatyta daugiau šventyklų: Mildos, 
kur dabar stovi šv. Petro bažnyčia. Ragučio maldykla 
— kur rusų cerkvės Piatnickaja.

1322 m. Gediminas perkėlė sostinę iš Trakų į Vil
nių. Šventaragio slėnis virto politinio ir kultūrinio gy
venimo židiniu.

Geležinis vilkas sustaugė... Atvyko iš Rygos. Liu-

i Mūsų spauda įtikinan
čiai nurodė, kad šiemet y-

kad 
tauta sieks atgauti visas 
teritorijas, kurios negin
čijamai priklauso Lietu
vai. Dėl to, vasario 16 d. 

A. _ _ • šiuos ir kitus aktualiuo-
i- priklausomybės šventę, i sįus tautos reikalus svars

tykime ir priimkime ati- 
Kelios iš jų: pirmą kartą i tinkamus pareiškimus.

Neužmirškime, kad atgau
tasis Vilnius vis dar reika
lauja mūsų aukų. Tūks
tančiai žmonių ten neturi 
darbo, neturi iš ko gyventi. 
Lietuvos Nepriklausomy
bės dieną minėdami, pa
rinkime šiam tikslui auku

Į LIETUVĄ... 
AR AMERIKĄ

Vikingų laivais
Per Gothenburgą, Švediją 

Laivų išplaukimai 
Iš New Yorko --

Drottningholm Kovo 16. 
Balandžio 27.

Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti, kaip Tam
stos apielinkėj vietinis laivokorčių 

agentas.

Swedish American Line
154 Boylston St., Boston, Mass.

vos Lietuvos sostinėje Vii-
ir siųskime jas per Fede
racijos centrą. Tikimasi, 
kad šiemet neliks nė vie
nos lietuvių kolonijos, ku
ri nesurengtų vasario 16 d. 
paminėjimo.

I
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I

beko, Stetino, Rostoko, Straldzundo amatininkai, o iš 
Novgorodo, Pskovo ir kitų Rusų žemių suvažiavo pir
kliai. Užsimezgė prekyba ir politiniai ryšiai. i

Gediminas buvo tikėjimo žmogus. Jis gerai su
prato, kaip svarbų vaidmenį lošia Romos Katalikų ti
kyba tautos gyvenime. Už tat veikiai parsikvietė pran
ciškonus ir domininkonus. Davė jiems visokeriopą pa- 
gelbą. 1324 m. Vilniuje jau buvo išaugę dvi bažnyčios: 
pranciškonų ir domininkonų. Nebuvo draudžiama ir 
kitiems praktikuoti savas tikybas ir kalbėtis gimtąja 
kalba...

Bematant Vilnius tapo kultūros centru, į kurį la
bai šnairiai žiūrėjo kryžiuočiai. Lietuvos valdovas ir tą 
gerai permatė. Todėl miestą aptvėrė dalinai medine ir 
dalinai akmenine aukšta siena ir apjuosė dideliu pily- daugiau galėsime pasiųsti, 
mu. Be to pati gamta turėjo pastačiusi naturales kliu- Tai, žinoma, 
tis įsiveržti priešui į Vilnių.

Augdamas Vilnius keitė savo charakterį ir išvaiz
dą.

Vėl Pasiuntėme Aukų 
į Vilnių

Šiomis dienomis Federa
cijos centro valdyba ir vėl 
pasiuntė į Vilnių biednuo- 
menei šelpti stambią pini
gų sumą. Šiuo kartu pa
siųsta 8722.12. Ligi šiam 
laikui jau bus Federacijos 
pasiųsta į Vilnių $3,772.12. 
Tikimės, kad netrukus ir

I
i
i

pareis nuo 
parapijų ir Federacijos 
skyrių. Kaip greit iš jų 
gausime surinktas aukas, 
taip greit pasiųsime jas 
skirtam tikslui. Vajus vil
niečiams šelpti tebeina.

; ir savo

1382 m. Šventaragio slėnyj iškilmingiausiomis 
stabmeldžių apeigomis liko sudegintas Kęstučio kū
nas. Tai buvo paskutinė stabmeldžių kulto graudi apei
ga, nes 1387 m. Vilniuje įvesta oficijalė Romos Katali- Pasidarbuokime 
kų tikyba. Perkūno stovyla liko nuversta. Perkūno pareigą atlikime. 

, šventyklos vietoj sukurta Dievo Motinos ir Šv. Stanis
lovo bažnyčia, vėliau pavadinta Vilniaus Katedra.

1390 m. į Vilnių įsiveržė kryžiuočiai, apiplėšė jį. 
apgriovė, gi 1399 m. gaisras visiškai jį sunaikino.

Sumaniam Vytautui neėmė daug laiko jį atstaty-| 
Į ti, sutvarkyti ir atgaivinti. Daug sielos jis su savo žmo- 
no įdėjo į gražinimą bažnyčių. Po Žalgirio mūšio iš 
prūsų atvežtas bažnyčios brangenybes paskyrė Kated
rai. Jau pats faktas, kad 1415 m. metropolitas gyve
nęs Kijeve persikėlė į Vilnių, įrodo, kad Vilnius Vytau- į 

J to laikais buvo vienu iš gražiausių miestu.
Vytautui mirus 1430 m., Vilniuje prasidėjo vai-i 

dai, plėšimai ir gaisrai. Miestas vėl praturtėjo ir pasi
puošė valdant Didiesiems Lit. Kunigaikščiams Alek- 

I Sandrui, Zigmantui ir Zigmantui Augustui.
1569 į Vilnių pakviesti Jėzuitai.
1570 m. įkurta Vilniuje akademija su visomis uni 

Neužmirškime Ir Savojo 
Didžiojo Reikalo

Katalikiškos spaudos 
platinimo reikalas yra la
bai didelis reikalas. Ne be 
reikalo juo yra susirūpinę 
vyskupai ir net patsai 
Šventasis Tėvas. Juo yra 
susirūpinę ir mūsų tautos 
vadai, kurie nuolat nuro
dinėja lietuviškos katali
kiškos spaudos reikšmę ir 

I energingai ragina ją pla
tinti ir remti. Šiuo spaudos 
vajaus metu kiekvienas 
sąmoningas katalikas tu
rėtų pasirūpinti gauti 
bent vieną skaitytoją, bet 

j kuriam lietuvių katalikų 
j laikraščiui. Lankykimės 
tuo reikalu į savo kaimynų 

: namus, renkime prakal- 
1 bas, panaudokime visas 

. tinkamas priemones, kad

I
I

: versitetų teisėmis.
1582 m. įsteigta Seminarija.
1722 m. įsikūrė piarų ordenas.
Aštuonioliktame šimtmetyj Vilnius turėjo 90,000 

gyventojų, 32 bažnyčias, 2 dvasines Seminarijas, 8 li
gonines. 4 spaustuves ir šiaip daug visokių įmonių.

Gale 18-tojo šimtmečio įvyko pirmas Lietuvos

1788 m. užėmė rusų kariuomenė. 1795 m. lietuviai su
kilo vadovaujant Tadui Kasčiuškai. Pradžioje, kad ir
sekės, bet ilgainiui neišlaikė. Įsigalėjus rusams suda- musM laikraščių skaityto- 

Aleksandras skaičius paaugėtų.
j

Laikas Mokėti Duokles
Federacijos skyriai ir 

prie skyrių priklausančios 
draugijos jau turi pradėti 
mokėti savo duokles Fede
racijos centrui už šiuos

ryta Vilniaus gubernija. Rusijos caras
i aplankė Vilnių ir Liet, vyriausioji mokykla pavadinta 
Vilniaus Universitetu. Šis Universitetas davė mums 
visą eilę darbuotojų ir už Lietuvos Nepriklausomybę, 
kovotojų. Pavyzdžiui: A. Mickevičių, J. Kraševskį, S. į 
Daukantą, M. Valančių ir kt.

1831 m. pasireiškė antrasis sukilimas. Vilniaus U- 
niversitetas liko uždarytas: dalis Universiteto rūmų 
1857 m. teko muziejui, kuris buvo išugdytas ir taip 
praturtintas, kad jame tilpo apie šešius milijonus įvai- metus. To paties laukiame 
riaušių aktų bei dokumentų. ir iš centralinių organiza-

1863 m. lietuviams atimamas spausdintas žodis, ei jų. Padirbėkime, kad ir 
Vilniaus gyvybės pulsas susilpnėjo. Gi “koriko” Mu-, daugiau draugijų į mūsų 
ravjovo pastangomis Vilnius taip liko suvargintas, jog 
daugelis manė jis amžinai liks palaidotas.

1904 m. lietuviai atgauna spaudą.
Vilniuje įsikūrė pirmasis lietuvių dienraštis “Vil

niaus Žinios”.
1905 m. Vilniuje įvyko Didysis Lietuvos Seimas.
1917 m. Vilniuje buvo sušaukta Pirmoji Lietuvių 

Konferencija.
1918 m. vasario mėn. 16 d. Vilniuje paskelbta Lie

tuvos Nepriklausomybė.
1919 m. sausio mėn. 5 d. Liet. Valst. Taryba buvo i 

priversta Vilnių apleisti. Nuo balandžio mėn. 20 d. vai- j 
dė lenkai.

1920 m. liepos mėn. 14 d. užėmė rusai ir grąžino jį 
Lietuvai. 1920 m. spalių 9 d. neva lenkų sukilėlių vadas 
Želigowskis užėmė Vilnių.

1939 m. Dievo apvaizda grąžino Vilnių Lietuvai.
Dabar mes nenurimsim iki Vilnių atstatysim...

veikimo centrą — Federa
ciją įtraukti. Geriau būsi
me organizuoti — daugiau 
galėsime nuveikti tautai ir 
Bažnyčiai.

L. šimutis, 
ALRKF Sekr.

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER. M A SS.

275 Mair. St.. Webster. Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ I 
KOLONIJOSE

PROVIDENCE, R. I
NAUDINGON TALKON

Pirmadienio rytas. Iš visų 
Providence diecezijos mokyklų, 
renkasi atstovai katedron iš
klausyti šv. mišių ir dalyvauti 
iškilmingose pamaldose, atida
rant Katalikiškos Spaudos Va
jų. Aš turėjau laimės atstovau
ti mūsų parapijos Šv. Kazimie
ro Mokyklą.

Iškilmingos šv. mišios, 
laikė J. E. Vyskupas 
Keough. daugybė kunigų 
nuolių. gražus bernaičių
jimas — visa tai labai mane ste
bino, bet giliausią įspūdį pada
rė pamokslininko žodžiai: “Ne
būtų šiandien Meksikos, nebūtų 
bolševikiškos Rusijos, nebūtų 
buvę nekalto kraujo praliejimo
Ispanijoj ir Vokietijoj, jei kata
likiška spauda būtų buvusi kiek
vienuose namuose”.

• Antra. Katalikų Bažnyčia tik • 
viena drįsta pakelti balsą prieš 
nedorybę, neteisybę ir visa kas 
pasaulyje blogą — o ji tai daro 
per katalikišką spaudą.

Beabejo, pamokslininko žo-

kurias 
F. P. 
ir vie- 
giedo-

kom apie mūsų Tėvynės Lietu
vos vargus ir kančias iškentėtas 
laisvės atsiekimui.

Laisvė! Lietuvos laisvė — 
brangus žodis! Laisvė — iško
vota krauju ir gyvybe. Ji pri
mena mums jaunuoliams laisvės 
ištroškusių tautos sūnų, pasiry- 

' žūsiu Nepriklausomybės aktą 
savo krauju antspauduoti. Jis 
išvadavo tėvynę, išlaisvino Lie
tuvą.

Švęsdami šias sukaktuves da
rome minėjimus, kad geriau įsi
gilintume į mūsų tėvynę — Lie
tuvą. geriau ją pažintume ir 
pamylėtume.

Mūsų parapija, vadovystėje 
klebono kun. J. A. Vaitekūno 
kasmet daro paminėjimą ir šį 
kartą iškilmingai minėsime va
sario 18 d.

«» 
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nelaimė F. Butkui. Jis važiavo 
savo automobiliu, ir niekas ne
žino. kaip ten atsitiko, bet rado 
jį negyva su automobiliu upėje, 

ir lai Dievas
altoriaus ir prie jam suteikia amžiną atsilsį.

Praeitą savaitę iš Šv. Antano 
bažnyčios palaidotas Jos. Gelu- 
tis, gyv. 9920 Peosky St. A.A.

F
R ... T * 1

i

Sekmadienį, vas. 18, Šv. Pet
ro par. bažnyčioje įvyks iškil
mingas Lietuvos 22 metų Ne
priklausomybės sukakties pa
minėjimas. Mišios bus laikomos Gaila žmogaus, 
prie didžiojo 
Šv. Marijos šoninio altoriaus. 
Šoninio altoriaus šv. mišios au
kojamos prie Kristaus Motinos, 
kaipo Lietuvos globėjos. Mes 
gana gerai žinom,kaip mūsų mo
tinėlės visados prie Jos kreipia
si. Mišias giedos didysis choras.

Po mišių bus duota svetim
taučiams išeiti. Po to sugiedos 
choras Lietuvos himną ir gie
dant himną procesija įeis į baž
nyčią. Bus būrys mažų mergai
čių, baltai apsirėdžiusių, ant 
galvų blizganti spinduliai, iš- 
reikšdamos Lietuvos dvasią.’n^- 
Taipgi dalyvaus ir dalis sodali- 
cijos choro, baltai apsirengusios 
ir kiekviena turės Lietuvos vė
liavą, išreiškiant Lietuvos viltį 
ir meilę. Himną atgiedojus, so- 
dalicijos choras sugiedos Nau
jalio “Lietuva brangi”, su pri
dėtais keliais tinkamais punk-
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Sek., vas. 25, įvyks Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuvių 
minėjimas šv. Jurgio parapijoj. 
Prasidės bažnytinėmis pamal
domis, o po to, vakare, prakal
bos, dainos ir vaidinimas pri
taikintas šventei. Šv. Jurgio pa
rapija užprašo Detroito lietu
vius dalyvauti pas juos ir su 
jais paminėti tą garbingą die-
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Serga V. Milinskas. Jis kada 
seniau turėjo operaciją “mas- 
toids”. Per ilgą laiką jautėsi ge
rai, bet dabar, rodos, vėl tas 
pats dalykas. Velijam greito 
pasveikimo.

i Taipgi labai susirgo šv. Pet- 
Šv. Kazimiero parapijos kata- tais Po to pamokslas atitinka- ro Parapijos vargonininkas C. 

likiškų draugijų Federacijos mas dienos iškilmėms. Smalis’ Jau kiek laiko
skyrius iškilmingai minės Lie- Po pamokslo įvyks palaimini- nesveikavo, bet vis nepasidavė, 
tuvos nepriklausomybės Šventę mas švč Sakramentu. Dalį at- Dabar gvdytojai. reikalauja, kad 

----- jis eitų operacijai. Šią savaitę
įvyks operacija. Per tai ši para- 

Jokių pasi- pįja neturės jo patarnavimo.
Velijam greito pasveikimo.

Ketvirtadienių vakarais, Šv. 
dr- Petro parapijos svetainėje į- 
pa- vyks tikėjimo pamokos vy

rams. Dalykas geras, nes kiek- 
„ ................... .Z vienam reikalinga apšvieta ti-

u - V.KA. • • U- cių. Buvo įvairių žaidimų ir uz- kybos dalykuose dabartiniais
bus garsus kalbėtojai ir garbm- kandžių. žaidimuose visi sten- inkais, kuriais yra tiek daug 
gi svečiai. Principaliu kalbėtoju; gggį iaįmėti. C. Tonelis tapo priešingumo tikėjimui. Rodos, 
bus kun. J. J. Jakaitis. 7’ 
veltui.

Todelei kviečiame dalyvauti
, vyko prieš 45 metus. Norwoode skaitlingai.

Rengėjai ir Komitetas.

Vaizdas iš Sportininkų parodos Boston, Mass. Šie keturi Eskimų vaikučiai, 
būdami toli nuo savo namų, nė ledais nepatenkinami. Jie išsiilgę namų.

I
V. Stonytė, i

Šv. Kazimiero Mokyklos
Mokinė.

LOVELL, MASS.
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS MINĖJIMAS
Vasario 11 d., Šv. Juozapo lie

tuvių parapijos svetainėje įvy-
džiai paskatino visus stoti j ko Lietuvos Nepriklausomybės
darbininkų eiles, platinti kata
likiškus laikraščius ne tik ka- 
talikų tarpe, bet ir ne katalikų. Minėjimas prasidėjo spMialė. 
o ypač remti savo diecezijos lai- mi= b„.
kraštį. Katalikiškas laikraštis 
yra stipri jėga - ginklas, kurio 
pagelba iškovosim geresnį pa
žinimą viso to. kas padarys mus 
geresniais šmonėmis.

Vytautas Kapickas.

minėjimas, kurį suruošė Fede
racijos skyrius, 2 vai. po pietų.

mis pamaldomis bažnyčioje, ku
rios baigėsi palaiminimu Švč. 
Sakramentu, o po pamaldų įvy
ko prakalbos ir koncertas.

Programos vedėju buvo Fede
racijos 49 skyriaus pirm. VI. 
Paulauskas. Turiningas kalbas 
pasakė svečiai kalbėtojai: p. 
Tarnas Stočkus iš Worcester; p. 
Antanas Kneižys iš Norwood;

Vasario 16 d. dvidešimt antrą kun. P. Juras iš Lawrence, ir 
kartą švenčiame Lietuvos Ne- vietinis klebonas kun. P. Stra- 
priklausomybės paskelbimo me- kauskas.
tinęs sukaktuves. Mes čia girnų-1 Koncerto programą išpildė 
šieji ir augusieji tik iš tėvelių ir vietinis choras, solistas J. Ka- 
mokytojų sužinojom ir išmo- sinskas, solistės — pp. J. Na- 

rinkaitė, A. Saulėnaitė, V. 
kišiūtė, vadovybėje varg. 
Dzedulionytės.
jauna mergaitė Paulauskaitė ir 
jos broliukas V. Paulauskas. Iš 
Lawrence buvo atvykęs parapi
jos vyrų choras ir solistai, kurie 

• vadovybėje muziko P. Sako iš
pildė dalį koncerto programos, 

j Paminėjimo programa buvo 
tikrai graži ir turininga.

JAU DVIDEŠIMT DU 
METAI...

I
t

GRABORIUS

Wi!liam J. Chisholm

“Asmeniškas Patarnavimas“

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

sario 4 dieną, surengė savo tė-l 
vus pagerbti puotą. Dalyvavo* 
tik vien jų šeimos nariai ir kle
bonas kun. S. Kneižis. Pareikš
ta jubiliejatam gražių linkėji
mų, sveikinimų ir įteikta daug 
gražių dovanėlių. Šeima tikrai 
parodė, kad -myli savo tėvelius, 
o tėvams padarė didelį džiaugs
mą, kad vaikai jų neužmiršta ir 
senatvėje.

Žmonių buvo pilna svetainė, i 
Aukų Vilniečiams surinkta $46.

Aukavo šie: kleb. kun. P. i
Strakauskas $5.00: Po $2.00 — 
kun. P. Juras, A. J. Senutienė. 
Po $1.00: T. Stočkus. A. Knei- 
žys, VI. Paulauskas, G. Jonis, 
M. Petkevičius. O. Adomavičie
nė, A. Vilkišienė, R. Kasparavi
čienė, O. Šimonienė. V. Galu- 
bickas. A. Jerusevičius, J. Salat- 
ka, S. Buja, G. Grendienė, O. 
Grigienė. S. Verseckas. E. Le- 
bedninkienė, L. Narinkevičius, 
L. Kriaučiūnas, J. Narinkevičiū-, t 
tė. J. Bulauka. O. Kmelnickienė, 
O. Jaruševičienė, T. Mažukaus- lena (Petkevičiūtė) 
kienė. L. Kazlauskienė, L. Saba- čienė yra kilę iš Lieuvos, Žąslių 
liauskienė. parapijos, Trakų apskričio. Ve-

fr smulkių $12.00. jdė Lietuvoje. Šliūbą ėmė Žaslių
Lov'ellietis. par. bažnyčioje. Į Ameriką at-.

FORCESTER, MASS
Šv. Kazimiero Parapija

6
i

HORVOOD, MASS

VH-
P-

Eiles pasakė

e-
.i-
u-
!-

vasario 16 dieną, 7:30 vai. va- gįgdos sodalicijos choras, o ki- 
kare Šv. Kazimiero salėje. Šv. tą dalj abu chorai - - ■ 
Kazimiero parapijos choras va- linksminimų šįmet nebus, 
dovaujant muzikui J. Žemai- _________
čiui atliks muzikalę dalį. Moky
klos mokiniai

I
vaizdelių, vadovaujant
lems Kazimierietėms. Prie to

!
• Vasario 5 dieną, Šv. Jurgio 
par. bažnyčioje įvyko šv. mi
šios jubiliejatų intencijai.

Jonas čebanavičius ir Magda- 
Čebanavi-

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAS

I

Sekmadienį, vasario 18 d., Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos sve
tainėje įvyks Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėjimas 
tuojau po pamaldų. 3:30 vai. 
po pietų. Kalbės įžymūs kalbė
tojai. Rengėjai — Federacijos 
skyrius kviečia visus dalyvauti.

• ----------------------------------------------------

AUKSINIS JUBILIEJUS
Vasario 2 dieną šių metų. pp. 

Jonas ir Magdalena Čebonavi- 
čiai minėjo savo 50 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Jų sū
nūs. duktė, marčios, žentas, va-

gyvena 26 metai. Jie išaugino 
' gražią katalikišką šeimynėlę: 
' 3 sūnus — Bernardą, Joną. Pra- I 
na ir dukterį Marijoną — Mrs. 
Lee, 14 anūkų ir 3 proanukus. 
p. Jonas čebanavičius turi val
gomųjų daiktų krautuvę, kur 
jis ir du sūnūs toje krautuvėje 
dirba, pp. čebonavičiai turi virš 
70 metų amž„ yra geri prakti
kuojanti katalikai. priklauso 
prie katalikiškų organizacijų. 
Visuomet remia Bažnyčios ir 
tautos reikalus ir yra laikraš
čio “Darbininko” skaitytojai. 
Lai Dievas suteikia jiems svei
kiems sulaukti 75 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties.

Žvalgas.

Priešgavėninis Šv. Vardo
vaidins keletą vakarėlis labai gražiai 

^ese' vyko. Dalyvavo ir keletas sve-

RUOŠIASI PRIE’BAZARO
Šv. Kazimiero parapijos susi

rinkimas bazaro reikalu įvyko 
vasario 7 dieną parapijos salėje, 
kuriame išrinktas komitetas.— 
Kun. A. Petraitis, garbės pirm.; 
muz. J. Žemaitis, pirm.; J. Dir- 
sa. vice-pirm.; M. Delionienė, 
rašt.; L. Valatkevičiūtė ir I.

11

Jurgeiionytė. pagerbininkės; J.l 
Grinevičius, ižd.; kun. J. Pad- 
vaiskas, dovanų gavimui komi-į 
teto pirm.; V. Kereišis, M. Bur- 
dulytė, L. Valatkevičiūtė, I.

1 Jurgeiionytė, adv. J. Ginkus, 
į kun. J. Padvaiskas ir V. Blavac- 
kas — korespondentai.

j Bazaras įvyks balandžio 10-11 
12 ir 13 dd., parapijos svetainė
je. D-s.

įžanga čampijonu table tennis. Poromis pasidarė populariškas dalykas 
laimėjo J. Pangonis ir Prašu- bQ« P^ingu tikėjimui. ,

6 . . Žmogus, kuris yra priešingas
kas. Šautuvu Smalis, Litvai- tikėjimui, neišmintingai elgiasi, 

'tis ir Saos. Shuffle board — Paprastai, kaip tikėjimas at- 
Zvaleskis ir Balkus. Muzikan- mestas, tai ir Dievas nepripa- 

o___t žįstamas. Ką reiškia nepripažintai - Zimnickas, Smalis. Lit- nįmas kad žmo.
vaitis ir Alkevičius. gus tada. turi būtinai nepripa-

Visi labai linksmai praleido žinti morališkų įstatymų. Turi 
vakarą ir tą patį vakarą išleido nepripažinti teisybės ir teismų, 

E . . . .ir negali reikalauti jokio teisin-
praeitų metų pirmininką Jasai- gumo, nes be Dievo negali būti 

jtį, kuris
kraštus užimti umpire vietą.

išvažiavo į Pietinius morališkų įstatymų. Toliaus, 
i turi nepripažinti dešimties Die- 
ivo įsakymų. Kas tie įsakymai?
Jie yra gamtos įstatymai, arba 

Praeitą savaitę atsitiko baisi gamtos įstatymų išaiškinimas. 
» Tie įstatymai nėra koks jungas 

klausomybės dienos minėjimas: uždėtas ant žmogaus sprando, 
...... . bet tik išaiškinimas gamtos į-
Šyf Kazimiero par. choras pra- statymiJ Kaip žmogus pradeda 
dės su dainomis ir sveikinimu, gyventi prieš gamtos įstatymus, 

i Paskui mokyklos vaikučiai pa- dažniausia pasielgia gyvuliškai 
rodys savo gabumus. Kalbės i 
Prof. K. Pakštas, garsusis mok
slo vyras, Kauno Universiteto 

! profesorius. Ateik, tos progos 
nepraleisk. Kviečia Krikščionių 
Sąryšys.

bet tik išaiškinimas gamtos į-

ai 
v> 
K.

a-
i

i

3

arba žvėriškai. Dar gyvulys ge
riau pasielgia, nes jis gyvena 
pagal savo gamtą, o žmogus 
prieš savo gamtą. Tatai nepri
pažinimas Dievo esybės, reiškia, 
tą patį, kaip ir nepripažinimą 
moralių arba doros įstatymų, ir 
taipgi gamtos įstatymų.

CENTINIS KERMOŠIUS
Šv. Kazimiero parapijos Soci- 

jalis Moterų klubas uoliai dar
buojasi parapijos naudai ir Se
selėms Kazimierietėms. Rengia

■ vakarus ir pirsideda aukomis. 
Šių metų pirmas parengimas —

i Centinis išpardavimas įvyks
■ vasario 21 d., bažnytinėje sve
tainėje. Bus galima nusipirkti
gražių ir naudingų daiktų tik 
už vieną centą. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Į šiems metams valdybą sudaro 
šios: pirm. A. Thompson, pagel- 
bininkė — M. Žemaitienė, prot. 
rašt. — T. Abraziskienė. fin. 
rašt. — A. Milius, ižd. — M. Di- 
lionienė, tvark. — A. Paulaus
kienė. Koresp.

PHILADELPHIA, PA
—

Paminėjimas Lietuvos Nepri
klausomybės šventės įvyks sek
madienį. vasario 18 d., Šv. Kazi
miero parapijoos svetainėje, 331 
Earp Street. Dienotvarkė: 4 va
landą po pietų ALRK Susivieni
jimo Apskričio kortavimo pa
rengimas. Daug gražių ir bran
gių dovanų surinkta.

i ALRKS Apskritys.
| 8 vai. vak. Lietuvos Nepri-‘
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ainius ir sidabrinius daiktus
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Infertypos Šokių Rėmėju LIETUVOS “ELTOS” ŽINIOS

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

I

Žiema ŽemaitijojeI

VYTIŠKAS AČIŪ! Telšiai — Žemaičiai

tas aukas.

f

Parduoda Žydų Namus

DAKTARAI

nu

{VAIRŪS SKELBIMAI

i

GRABORIAITel. Kirkland 7119

Šou 4618

Tel. ŠOU 2805

Į

\
ADVOKATAI

Jei ken-

■į-,,.

M*

Į

A <OPPfB POOOuCf

r 
i i

kan-

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

i
i

jei norite. Kad Jūsų drabūZia* 

būtų Svariai išplauti, 
paveskite S) darbą mum*

Z. Pocius, 
smulkiais 

Rap.

x-» 
III.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurio skelbiasi “I>arbininke” tik 

j lai verti skaitytojų paramos.
VIbI Bkolhti’oB “Darbininke”

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY.

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE ORE AMĄ ir už 
džir.s piknikams ir visokiems 

parengimams.

BAŽNYČIOJ PAMINĖTA 
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖ

3U S- 
jau 
k'"n- 
ncr-

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gaffius
Veda visokias provas.

Daro visokius legaliu* dokumentus

317 E St. (Kampas Broadvvay) 
South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

-r

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—-

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

ZALETSKAS
Funeral Horme

564 E. Broadway 
So. Boston, Mass.

D. A. Zalctskae F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsaniuotojai 

Patarnavimas dienų ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTAF.Y PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

Povilas Bushmanas
48 CRESCFT.T AVENUE, 
Telephon- CūLumbia 6702

29 SAVIN H”.T. AVENUE,
DORCHESTER, MASS.

JosephW. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUELIC 

502 East Broad way, 
Sa Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

N. N., M. Mazgelis.
M. Grinavičiūtė. Su 
susidarė $91.60.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

A. J. YOUNG
(Jankauskas) 

AOVOKATAS
OFISAI:

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

101 Baxter St.. So. Boston, Masu. 
Tel. ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunncwcll Avė.. Brighton 

Tel. STA 8659

Perkirs Markei
P. Baltrušiūnac ir p. Klinqa, Sav. 
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

60. BOSTON. MASS.

p:gų Metodų, 
tams.

Mos norint
Pakeli. 7 dienoms DYKAI ISB.6N- 
DYYMt’f, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tų galėsit daryti už mažus 
khštns. Mes kviečiame jus naudoti tų 
vaistų 7 dMias, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardų ir adresų 
tuojau I
ROSSE PRODIJCTS CO. Dept. 

2708 W. Purveli Avė. Chicago,

Valandos: Nuo 2 iki 4 
” Nuo 6 iki 8. 

Sekmadieniais pagal sutartį.

I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nuliūdimo Valandoje patarnaujame dienų ir nakt]. 

Patarnavimas mandagus ir nebrangus.

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

16—18 Intervale St. Montello, Mass. j-;
Tel. Brockton 4110 fi

į

{ I

S. Barasevidus Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

254 W. Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS. Tei. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 3537.

Tek TROwbridge 6330.

JohnRepshis,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. 3826 Namų Tel. 5307 į

Res. Šou 3729

LifhuanianFurnitureCo.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local &. Long 

Distance 
Moving

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2560

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

(pagal sutartį)

vietines žinios!

Telephonc
80. BOSTON 

1053
t

BayViewMotorSenrice
STUDEBAKER

Automobili*/ ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių i.’dirbysčią auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravt 

mo viela:

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

Joc. Kapočiūnas ir Peter Trečioką- 
Savininkai.

Telcf. Arlington 5537-J

Laisniuotas Kontraklorius
Statau naujus 
ir taisau se

nus namus.
Darbas pilnai 
garantuotas.

J. J. Kirsis
32 Havdhorne Avė.,

ARLINGTON, MASS.

i

IŠ LIETUVOS DUKTERŲ
SUSIRINKIMO

P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS |

AH0 tOW HEAT1N® COST

, New England Cokc... laikys jūsų 
namus šiltai ir jaukiai. Kainuoja 
mažiau... yra išvalyti, neturi jokio 

™ kvapo ir mažai palieka pelenų.

I -------------------------------- -
Šokiai davė per $80.00 pelno. 
Jūsų pasidarbavimas tikrai pa
linksmins pagelpos reikalaujan
čius vilniečius. Visiems dar kar
tą ačiū!

Pr. Razvadanskas

Pp. STRIGŪNAI IR JO 
KOMPANIJA NAUJU 
BUICK’U IŠVYKO Į 

FLORIDĄ

Pirmame šeštadienį po Velykų, kovo 30 d., 7:30 
vai. vakare, Municipal Building salėje, Broadvvay, So. 
Bostone, Šv. Jono Ev. BĮ. pašelpinė draugija ruošia 
“Darbininko” naujos Intertypos fondui didelį balių — 
šokius. Kad šis balius finansiniai pavyktų, atsiranda 
šių šokių garbės rėmėjų, kurie aukoja šiam fondui. 
Šią savaitę į rėmėjų eiles įsirašė sekantieji: 
V. Jezavetas, Norwood, Mass........................
J. Lengvinienė, So. Boston, Mass. ..............
Mr. & Mrs. J. Martinaitis, So. Boston .......

Žinomi So. Bostono biznieriai, Mrs M Staniuiionis, So. Boston, Mass.....
F

LDS 1-mos kuopos mėnesinis 
usirinkimas įvyks antradienį, 
asario 20 d., š. m., 7:30 vai. 
akare, “Darbininko” salėje, So. 
Joston, Mass. Kviečiami visi na- 
iai skaitlingai dalyvauti, nes 
arp kitų reikalų reikės išrinkti 
elegatai į Naujos Anglijos Ka- 
alikų Seimelį ir aptarti kuopos 
endrai rengiamas su L. Dukte- 
imi, baliaus reikalai. Valdyba. 3ames ir Sofija Strigimai, turį Elena Rusienė, Dorchester, Mass.

; užeigą L ir kampas 8-tos gat- p. Ferantienė, So. Boston, Mass. ..
vės, vasario 14 d., 10 vai. ryte 
naujų Buick’u išvyko atostogų 
j Miami, Floridą. Su pp. Strigū- 
nais tuo pačiu automobiliu išva
žiavo fotografas Jurgis Stukas 
ir ponia Daunienė, kunigo Jono 
Daunio motina. Jie mano išbūti 
Floridoje iki balandžio 1 dienos. 
Linkime linksmai ir maloniai 
praleisti atostogas.

$1.00
1.00
2.30 

. 1.15 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00

i Vilnius, vasario 9 d. — Telšių ir Tauragės apskri- 
įvedama darbo prievolė tvse šiais metais trūksta 
viešiesiems miško dar- 9,373 ūkio darbininkų. Šią 
bams Vilniaus, Švenčionė- žiemą Žemaičiuose bernas 
lių ir Trakų apskrityse, algos reikalauja 400 — 450 
Be to, priimami ir darbo lt., mergina 350 — 400 lt. 
savanoriai. Kaikurie stambesnieji ū-

---------- i kininkai sumanė siųst de- 
Vasario 8 d. iškilmingai legacijas į Vilnių parsivež- 

atiaarytas Vilniaus Uni- ti darbininkų. Židikų vals- 
versitetas. Prof. Mykolas č:at 
Biržiška perėmė rekto
riaus pareigas.

_.„us ūkininkai tokią dele
gacija jau išsiuntė.

{VAIRŪS SKELBIMAI
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Taipgi Ir pataisau

166 WEST BROADWA>
So Boston. Mass

Kaip visi žinote L. Vyčių 17-ta 
Ugirdo kp. Užgavėnių vakare 
urėjo šokius, kurių pelnas bu- 
o skiriamas n u kentėjus iems 
ilniečiams.
Man teko garoė būti tų šokių 

niciatorium ir komisijos pirmi- 
ūnku, todėl noriu tarti ačiū 
taip kuriems už pasidarbavimą.

Širdingas ačiū gerb. kleb. kun. ------------ -
■*. Vimiauskiui už nupiginimą SVEIKSTA — Kaip buvo ank- 
>alės, salės sargui p. Jankūnui, sčiau pranešta, kad p-lei Mari- 
‘Darbininko” administracijai, ir jonaį Tulcikaitei Carney ligoni- 
Darbminko radio vadovybei, nčje buvo padaryt a apendicito 
nsiems kitiems, kurie nuošir- opcracija. Marytė jaučiasi ge- 
ižiai dirbo salėje šokių vakare. . . *•--*..................._____ ty ______ ________  rai ir ateinantį šeštadienį grįz j 

namus. Linkime greitai išsveik- 
ili-

‘ ĮVEDĖ NAUJĄ SISTEMĄ 
Third Street Cafe, kurios yra 
savininkai Alb. P. Neviera ir Pr. 
Razvadauskas į savo įstaigą į- 
vedė elektrikinę alui šaldyti sis
temą. Ši įstaiga dabar yra į- 
rengta moderniškai ir švariai.

Pauline Luzackas, MO., 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadvvay, 
Cambridge, Mass.

Jucy N. Yakhn
LIETUVĖ ADVOKATfi ; 
(JEKIMAUČUTC)

14HopeSt,
Greenf ield, Mass.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Lietuvos kriminalinė po
licija sugavo dar vieną plė- 

Įšikų gaują Vilniuje, kuri 
jau.Įveikė organizuotai ir turė

jo savo sąjungą, pavadin
tą* “Aukso vėliava”. Suim
ti tos gaujos 8 nariai ir pa- 

’ sodinti Vilniaus Lukiškių 
kalėjime. Gaujos vadui pa- 

| vyko pabėgti į užsienį.

Julijona Kazlauskienė, Dorchester, Mass. __
Nuoširdžiai dėkojame gerb. rėmėjams už suteik- kė nors sykį tikros žiemos, 

ir susilaukė. Po Kalėdų ir 
Naujų Metų švenčių prasi
dėjo didžiulės sniego pū-' 
gos, vėjas suginė aukš
čiausias pusnis aplink kai
mų trobas. Kaikur mažės-1 
nių trobesių tik stogai iš 
pusnių bekyšo.

Pradedant Trijų Karalių' 
šventėmis, termometras: 
nuo 0 — 1 nukrito iki 20 
laipsnių žemiau O, o pas- 
1 utinę savaitę iki 26 — 30 
žemiau nulio. Visos moky
klos dėl speigų ir pusnių 
uždarytos. Tokio šalčio ne
atmena nei senesnieji žmo
nės. Nors rogių kelias pasi
darė geras, bet dėl speigo 
rogės svila prie sniego. 
Vietoj brangių malkų da
bar vartojama daugiausiai 
durpės, šiemet Žemaičiuo
se daugiausiai prisibijoma 
pašaro trūkumo, nes perei
tą vasarą buvo blogas do
bilų ir pievų derlius. Už į 
vienaarklį vežimą dobilų 
mokama po 25 — 30 litų.! 

‘Labai trūksta Žemaičiuose 
į ūkio darbininkų. Savival- 
jdybių dep-to apskaičiavi- 
jmu, Kretingos, Mažeikių,

Iškilmingai Paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybes Šventę

Bostono lietuviai iškilmingai ilgesnę, bet irgi įspūdingą kal- 
ir įspūdingai paminėjo Lietuvos bą; apibudindamas ne tik Vasa- 
Nepriklausomybės 22 metų su-įrio 16 d. reikšmę lietuviams, 
kaktį. Paminėjimą suruošė AL bet taipgi priminė ir apie parei- 
RK Federacijos 3-čias skyrius,! 
vasario 11 d., 1940, po pietų, 
Municipal Building salėje. Di
džiulė auditorija prisipildė be
veik puse-tūkstantinės minios 
lietuvių.

Minėjimą pradėjo Fed. sk. 
pirm. adv. A. J. Jankauskas— 
Young trumpa prakalba.

Šv. Petro parapijos choro ra
dio grupė vadovaujant muz. R. 
Juškai įspūdingai sugiedojo Lie
tuvos ir Amerikos himnus ir
padainavo keletą lietuviškų dai- skulpt. 
nelių. Nors trumpą, bet įdomią ant kurio iškalti šie žodžiai: — 
kalbą Lietuvos klausimu pasakė “Vergaujame įstatymams, kad 
mūsų išeivijos patriarcha gero, laisvi būtume”, 
kun. K. Urbonavičius. Kun. Jo- i 
nas Jakaitis. MIC., pasakė nors;

gas kaipo lietuvių, savo tautai 
ir Bažnyčiai. Vaikučių grupė, 
tautiškai apsirengę p. Onos I- 
vaškienei vadovaujant, išpildė 

i patriotinę programą iš dainų 
ir muzikos.

Paskutinis kalbėtojas buvo 
kun. Jonas Švagždys. Jo kalbos 

j turinys buvo gilesnės minties— 
i filosofinis. Apibudino žodžio 
! “laisvė” reikšmę, h kaip dau- 
! guma ją klaidingai supranta.; 
j Tinkamu pavyzdžiu nurodė 

Petro Rimšos kūrinį.

Lietuvos Dukterų po globa 
Motinos Švč. pašalpinės draugi
jos susirinkimas įvyko vasario 
13. 8 vai. vakare bažnytinėje 
salėje. Apsvarsčius draugijos 
reikalus, išrinkta atstovės į 
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Katalikų Seimelį, kuris įvyks 
vasario 22, š. m. šv. Petro liet. 

! parapijos salėje. Draugijos ats- 
I tovės į Seimelį išrinktos šios 
narės: Pranciška Zaletskienė, 

: Ona Siaurienė ir Ona Ivaškienė. 
į Sekė sumanymai. M. Kilmony-i 

■ tė pranešė, kad Darbininkų Ra- 
į dio paminėjimui 5 metų jubilie- 
i jaus ruošia koncertą “Darbinin
ko” Intertypo fondo naudai. Į- 
nešė, kad draugijai reikia šį 
koncertą paremti. Balsuojant 
vienbalsiai nutarta prisidėti ir 
Lietuvos Dukterų dr-ja įsigijo 
to koncerto garbės bilietą.

Į susirinkimą buvo atvykę 
LDS 1-mos kuopos delegatai pp. 
.J. Kumpa ir S. Griganavičius. j 
kviesti draugiją bendrai su LDS 
1-ma kuopa ruošti didelį balių. 
Draugija nutarė prisidėti ir 
bendromis jėgomis ruošti di
džiulį balių balandžio 27 d., 
1940 m. Municipal building sa
lėje. Raštininkė. I
---------------------------------------------- j

Jo kalba buvo 
išmarginta ir juokeliais.

Šių prakalbų klausytojai, ne
pasitenkino vien plojimais pat- 
riotingoms kalboms, bet ir savo 
aukomis prisidėjo. Iš viso Lie
tuvos reikalams sudėjo $91.60.

Stambesnes aukas dėjo šie:—
Kun. Pr. Virmauskis 85.00. Po 
$3.00 — A. Vitkus, P. Geruls- 
kis. Po $2.00 — A. Vitkienė.

Po 81.00 — A. Ašmenskas. P.
Galinis. V. Valiukonis, J. Viš-. 
niauskas, A. Savilionienė. P.' 
Karvelis, T. Genevičienė, S. Ka-'I i
minskas, V. Ivanauskienė, L. 
Aitutis, J. Averka, F. Aitutis.į
J. Petrauskas. V. Jakštas, S. į 

! Nevierienė, K. Damantienė, St. ■
K. Griganavičius, J. Žilinskas, rūpesniu, Lietuvos
V. Vasiliauskienė, K. Grimienė,
K. Kriščiūnienė, M. Kazirskienė,
V. Andriūnas, M. Kilmonytė,
N. N., S. Salcvičius, M. Širkienė, 
Ant. Žardeckas, V. Grudzinskas,'

j VALGOMOJI) DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurit 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma-; 
Joniai patarnauja. NuCjg į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matčte “Darbininke”.

I
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Klaipėdos teismas pa
skelbė varžytines ligi šiol 
žydams priklausiusiems 
namams parduoti. Namus 
galės pirkti tik gavęs leidi
mus.
— Metams pasibaigus 

dauguma iš Lietuvos atvy
kusių darbininkų palieka 
sav c samdytojus darbda
vį as ir grįžta į Lietuvą, nes 
Klaipėdos krašte ir pas ū- 
kininkus vis labiau sunkė
jančios darbo sąlygos, la
bai suvaržytas maistas ir į- 
vesti kiloki suvaržymai.
— Kas sumedžioja kiškį, 

stirną ar kitą kokį žvėrelį, 
turi jų kailiukus atiduoti 
valdžios įstaigai, nes tai e- 
santi žaliava avalynei ar 
kam kitam pagaminti.
— Nauju Klaipėdos mies

to burmistru paskirtas at
keltas iš Rytprūsių Kurt 
Lange. Ką veiks ligšiolinis 
burmistras Brindlingeris, 
tuo tarpu neskelbiama. 
Taip visi buvę dideli Klai
pėdos vokiečių politikieriai 

; vienas po kitam nueina už
marštin.

!

OueenAnn Laundry, Ine.
7—9 Ellery St

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengčjaa
Sodevrall, Stut Metai VVork 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus 

Geras Darbas — Kainos Zemoe

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimat ir patarimai dykai

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

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

t. t. Už atliktus darbus duodu 
3 metus laiko išsimokėti.

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

Klebono kun. Pr. Virmauskio
Nepriklau

somybės šventė paminėta ir 
bažnyčioj. 11 vai. kun. J. Jakai
tis, MIC., atnašavo šv. mišias ir 
pasakė atatinkamą pamokslą.

Rap.

Nelegaliai Atvykusio Kana 
diečio Stovis

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mos turim puiki; Mo- 
t.r»fl;j nuo Rctiinatiztno. 
kurį noriai pasiųsime 
kožuarn šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pa reikalaus 
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie 
tingę, arba labai 
slijs, jeigu turit 
tėti kožnoje oro 
imtinoj, štai jums pro
ga išbanilyti paprast:), 
kuris pagelliėjo tim- 

iiasiusim jums PILNA 
DYKAI

I

I

Klausimas — Gimiau Ka
nadoj. Čia atvykau nelega
liai, kur aš galiu užmokėti 
“galvos - taksus”? Ar ga
liu prašyti pirmų popierų? 
Jeigu šauktų kanadiečius 
tarnauti armijoje, ar ma
ne ir šauktų?

Atsakymas — Jeigu tam
sta atvykai prieš liepoos 1 
d., 1924 m. gali legalizuoti 
buvimą čion prašydamas 
užregistravimo certifikato. 
Jeigu atvykai po ta diena 
tai tave gali išdeportuoti, 
ir vienintelis būdas tams
iai lieka — tai apleisti šitą 
šalį ir vėl legaliai grįžti.

Negali prašyti Amerikos 
pilietybės tik kuomet lega
liai apsigyvensi šioje šaly- 
je-

Kad nors iki šiol Kanada 
nešaukė savo piliečius prie 
armijos bet yra galimas 
daiktas, kad šauks. Jeigu 
šauks turėsi pats nutarti 
ką daryti.

I 
I

STETSON FUEL
CORPORATION

SOUTH BOSTON, MASS. 496 FIRST ST.,
SOUth 3oston 1540
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14. Maldos Už Taikę
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Aną vakarą Šv. Elzbietos dr 
ja surengė card party ir šokius 
Atsilankė daug žmonių ir ne 
mažai jaunimo. Buvo dovanų i 
užkandžių.Pijaus XII Enciklika "Summi 

Pontificatus"

Ką tik Mes galime padaryti, kad greičiau ateitų 
toji diena, kada taikos balandėlė šioje žemėje, apsem
toje nesandaros tvano, surastų kur nors vietą nusi
leisti, Mes nenustosime darę, pasitikėdami tiems vals
tybės vyrams, kurie, prieš karui įsiliepsnojant, gar
bingai stengėsi apsaugoti tautas nuo tos rykštės; Mes 
pasitikime milijonams visų kraštų sieloms, kurios šau
kiasi ne tik teisingumo, bet meilės ir pasigailėjimo; 
labiausiai Mes pasitikime Visagaliui Dievui, į kurį 
kasdieną Mes siunčiame maldą: “Tavo sparnų ūks
mėje aš ieškau prieglaudos, iki nepraslinks neteisy
bė” (Ps. 56, 2).

Dievui visa yra galima. Jis laiko Savo rankose ne 
tik tautų laimę ir likimą, bet ir žmonių sumanymus 
švelniai pakreipia pagal savo valią; net ir kliūtys Jo 
Visagalybėje tampa įrankiai daiktams ir įvykiams 
tvarkyti ir protui bei laisvai valiai palenkti, kad tar
nautų Jo aukštiems tikslams.

Už tad melskitės, Šlovingieji Broliai, melskitės 
visuomet; ypatingai melskitės kada atnašaujate Die
viškos Meilės Auką. Melskitės jūs visi, iš kurių drąsus 
tikėjimo išpažinimas reikalauja sunkių, skaudžių ir 
dažnai didvyriškų pasiaukojimų; melskitės ir jūs, 
kenčiantieji ir liūdintieji Bažnyčios nariai, kada atei
na pas jus Jėzus paguosti ir išgydyti jūsų žaizdas, ir 
neužmirškite su tikra atgaila ir atgailos vertais dar
bais padaryti savo maldas malonesnes akyse To, Ku
ris” palaiko visus krintančius ir pakelia visus sulau
žytus” (Ps. 144,14, kad Jis iš savo gailestingumo su
trumpintų bandymo dienas ir kad taip išsipildytų Psal
mininko žodžiai: “Jie šaukėsi Viešpaties sielvartuose 
ir Jis išgelbėjo juos iš jų vargų” (Ps. 106,13).

Z *

£

Vaikučių Maldos
Ir jūs skaistūs vaikučių būriai, kurie esate myli

mi ir brangūs Jėzui, kada priimate Šventoje Komuni
joje Gyvybės Duoną, pakelkite nuoširdžias ir nekaltas 
maldas į Dievą ir junkite jas su Visuotinės Bažnyčios 
maldomis. Jėzaus Širdis, Kuri jus myli, neatmeta jūsų 
nekaltų maldų. Melskitės visi, melskitės be perstoji- 
mo, “melskitės nuolat” (I Tess. 5,17).

Tuo būdu jūs įvykdysite kilnų Dieviškojo Moky
tojo įsakymą, Jo Širdies švenčiausį troškimą, “kad jie 
visi būtų viena” (Jo. 17, 20): kad visi gyventų toje ti
kėjimo ir meilės vienybėje, iš kurios pasaulis pažintų, 
kaip galingas ir naudingas yra Kristaus atliktas atpir
kimas ir kaip naudingas yra Jo Bažnyčios darbas.

Pirmųjų laikų Bažnyčia suprato ir pildė šitą Die
višką Įsakymą, ir jį išreiškė kilniausioje maldoje; ir 
jūs padarykite ją savo malda su tokiais jausmais, ku
rie taip tinka mūsų laikų reikalavimams: “Atsimink, 
Viešpatie, savo Bažnyčią, išvaduok ją iš visų nelaimių 
ir tobulink ją savo Meilėje; pašvęsk ir surink ją iš ke
turių dangaus krypčių į Savo Karalystę, kurią Tu esi 
jai prirengęs, nes Tavo yra galybė ir garbė per am
žius” (Doctr. Apost. c. 10).

Pasitikėdami, kad Dievas, Taikos Davėjas ir My
lėtojas, išklausys savo Bažnyčios maldas, Mes sutei
kiame jums visiems, kaip gausių Dievo malonių laidą, 
iš savo tėviškos širdies pilnybės Apaštališką Palaimi
nimą.

Duota Castel Gandolfo, arti Romos, spalių dvide
šimtą dieną, 1939 Mūsų Viešpaties metais, pirmais 
Mūsų popiežiavimo metais.

POPIEŽIUS PIJUS XII
Vertė T.

v •

Klausimai Apsvarstvmui
1. Koks yra dabar pasaulio katalikų uždavinys?
2. Kaip katalikai gali pagreitinti pasaulio taiką?
3. Ką reikia jungti su malda?
4. Kodėl bievas neatmeta nekaltų vaikučių maldas?
5. Koks yra Jėzaus Kristaus didžiausias troškimas?
6. JŠ ko pasaulis geriausiai pažins Kristaus ir Bažny

čios darbo naudingumą?
7. Kada Pijus XII išleido encikliką “Summi Pontifica-

tus”?
(PASTABA: kitą penktadienį LDS Studijų Rate

liams bus pateikta Jungtinių Amerikos valstybių Ka
talikų Vyskupų raštas ‘Bažnyčia ir Socialinė Tvarka’).

r

Šeimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 

įsigyk labai naudinga knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽICRfiJTMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokiu 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

-PARBINĮNg am

Parduodama Puikiausia Lempos
Išimtinai Žemomis Kainomis 

KIEKIS APRIBOTAS!

nipias, kurio čia yra daug ir la
bai gražaus, skaitlingiau ir daž
niau atsilankys. Žaidimai vyks
ta ir gavėnios metu.

Mūsų basketballininkai ir bas- 
ketballininkės jau pradėjo visus 
‘bytyt’. Aną vakarą lietuviai
vaikinai per vieną punktą su
pliekė Hartfordo Frog Hollow 
airius. Taip gi mergaitės suby- 
tyno Manchester Norton mer- 
gaites. ‘Keep it up’. Gražiai lan- 
kosi senesniųjų ir jaunimo į; 
žaidimus. Tikimės, kad per Ga
vėnią dar daugiau atsilankys, 

j Turime keturis ratelius ir būtų 
į labai gerai, kad kitų miestų lie
tuviai rungtųsi su mūsiškiais ir j 

I mūsiškėmis.
_________

^DabkVEdiiVsho^ Ktu‘ 

vese eina LEMPŲ IŠPAR^VL 
MAS, kuriuo pasinaudodami gali- 

"amus ^stebėtinai mažą kainą. Puikios iempos

taikintos kiekvienam kambariui. 
Elegantiški gražūs šilkiniai aba- 
žiūrai ir bronziniai stiprūs pasto
liai... Pirkite dabar — SUTAUPY
SITE DAUG PINIGU!

I

v

BOSTON EDISON COMPAtfr—

Mažos kainos, elegan
tiška kokybė padaro 
tikrą išpardavimą, šios 
lempos tai 
vestmentas. 
džiaugsitės 
metus.

tikras in- 
Jomis 

ilgus

EdisonShop
Šiandien!

iresnė šviesa Geresnis^ 
Reiškia pinigai^ 

SU Apdrausk ak .s 
Tinkama Šviesa.

Pripildyk kiekvieną 
tuščiu •

Antradienio vakarą, vasario 
6, mokyklos salėje Darbininkų 
ir Susivienyjimo kuopos suren
gė linksmą Bingo ir šokius.

Įi
Vasario 11, New Britainiečiai 

rengė priimtuves naujam klebo
nui kunigui Matui Pankui. Teko 
girdėti, kad labai daug tikietų 
buvo išparduota. New Britainie- 
čiai šauniai priėmė savo naują 
kleboną. Linkime kunigui Pan
kui ir parapijonams geriausių 
sėkmių Dievo ir Tautos darbuo
se. Uolusis vikaras 
Kartonas labai gražiai 
jasi.

kunigas 
darbuo-

išvyko 
Kun.

Prelatas J. Ambotas 
trumpam laikui poilsiui. 
Paulius Lunskis atvyko į pagel- 
bą.

VASARIO 16
Pakilo jinai, Jaunoji Lietuva!
Iš karo pelenų, dūmų ir kraujo
Ir pakilus jau ji pasirįžus nebežus 
Bet gyvuos ir stiprės vis tai iš naujo. 
Nes sūnūs didvyriai ir dukterys gra

žiausios
Ir jaučias lietuviais pagal Aukščiau

siojo norų!
Jos istorijos lapai švarūs, jos dainos 

skambiausios
Ir dabar nebebijo kaimynų nedorų, 
štai ūgningas jos veidas ir vytis 

Ant žirgo senai prisirengęs, 
Vytauto dvasia daros kas sykis 

Brangesnė, dorybėms užsidengus... 
O lietuviai! su tokia jau praeitimi 
Ar abejonės kada kils lietuviams. 
Kad ir džiaugsimės lietuviška ateitimi 
Tai mums ir mūsų ainių amžiams. 
Bent aš per poetiškus rėmus matau, 
Kad užsimokės, Sesute, Brolau 

Likti tais, kuriuos Dievas sutvėrė — 

Lietuviais!
PLYTA ITIS

Neseniai lietuviai legijonieria ; 
ir Auxiliary surengė gražų ins? , 
tallation vakarą. Dalyvavd j 
daug svetimtaučių ex-kareiviu i 
ir aukštų svečių, kaip tai: ex j 
mayoras Quigley iš New Brit 

advokatai Povilaitis is
Kobilius, prel. Ambotas ir kunffi 
Kripas ir tt. Buvo lietuvių ka’I 
reivių iš Waterbury, New Briįl 
tain ir Hartford. Be to, dalyval] 
vo italai, anglai, airiai, ir kitiįl 
Legijonieriai gražiai veikia ioS 
gražiai garsina lietuvių vardąų1 
Taipgi nemažai veikia motery: 
auxiliary.

*

NEWARK,NJ.
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Lietu- iNewarko ir apylinkės 
vių Vasario 16-tos Dienos komil ; 
tetas rengia Lietuvos Neprii- 
klausomybčs 22-jų metų sukakf- 
ties minėjimą, ketvirtadieni^ 
vakare, vasario 15-tą, 7:30 vai Ii 
Lietuvių Šv. Jurgio Dr-jos sa4' 
Įėję, 180-2 New York Ave.fli. 
Newark, N. J. Lietuvos Nepri« 
klausomybčs minėjimo iškilmė-^ 
se kviečiami dalyvauti visi vie- : 
tos ir plačiosios apylinkės lie-e- 
tuviai ir lietuvės. -i-.

Komitetas^-
-------------- >

Vasario 11 d. įvyko L. Vyčių 
29 kp. bowling ratelio žaidimas^- 
su Keamy L. Vyčių 90 kp. No^ 
2 rateliu šioje kolonijoje. New-X 
arkas laimėjo visus * tris žaidi-1 
mus. Iš Keamy Vyčių pasižy-i 
mėjo Grynevičius. o iš Newar-± 
ko — V. Daukšys ir J. Montvy-I 
das. Savaitė prieš Maspethe-^ 
Newarkiečiai pralaimėjo du žai-|į. 
dimu iš trijų. įg •

Sekmadienį, vasario 18 d. mū- 0 
sų ratelis žais Elizabethe surįj 
tos kolonijos Vyčiais.

•r. i
k.NEWARK —

V. Daukšys 236 181 205
V. Barkauskas 172 146 174
E. Daukšys 202 182 175
J. Montvydas 201 196 215
A. Laukžemis 176 168 182

Britaino parapijos Šv. Cecilijos 
choras (gražus ir didelis) atli
ko labai gražų darbą Hartfordo 
parapijos naudai. Pirmiausia 
suvaidino linksmą komediją — 
“Daina be Galo”. Visi ir visos 
puikiai atliko roles. Dalyvavo 
šie: Kazys Kavaliauskas, Vik
toras Sintautas, Edvardas Ma- 
loška, Ona Sintautienė, Stasė 
Milukienė, Adomas Kvedaras.

, Antra dalis programos, tai 
niaus Fondas iš 18 draugijų su koncertas, kurį išpildė choras, 
parapija. Šis paminėjimas bus Dainavo gražias lietuviškas dai- 
iškilmingesnis ir linksmesnis už nas. Chorui dirigavo vargoni- 
~ » nes Jau turime ir,nįnkas žalnieraitis. Jam ir cho-

Atėjo laikas būti rimtais, su- sostinę Vilnių dėl kurios, kaip mj priklauso gili padėka už to-

WATERBURY, CONN HARTFORD, CONN.
EXTRA Lietuvos nepriklausomybės

Paminėti Lietuvos Nepriklau- 22 metų sukaktuvės minėjimas 
somybės 22 metų sukaktį bus įvyks 18 d. vasario, 7 valandą 
specialė radio programa sek
madienį, vasario 18, 2:30 iki 
3:00 vai. po piet iš WBRY 
(1530 kc.) radio stoties. Prog
ramos vedėjas vietinis Kat. Fe
deracijos skyriaus pirmininkas 
komp. A. Aleksis. visus kitus,

Hartfordo lietuviai šauniai 
minės Lietuvos Laisvės Nepri
klausomybės šventę vasario 18. 
Bus graži programa su daino
mis ir prakalbomis. Iš kalbėto
jų bus vienas jaunas iškalbin
gas kunigas Paulius Lunskis. 
Taigi visi lietuviai atsilankyki
te.

909

987 873 951
KEARNY No. 2
Cooper 161 160 146
Grinevičius 200 191 197
Mikalčius 163 128 147
Martis 202 147 181
Velevas 183 179 172

805 843 
F. V.

vakare. Lietuvių mokyklos sve
tainėje. Programas bus labai 
įdomus. Paminėjimą rengia Vil-I

Neužilgo choras išpildys gra
žią operetę, vadovystėje vargo
nininko Justo Balsio.

Uždyką! Vilson Electric Shovv 

Stuart A Tremont Sts. Vakarais

sipratusiais lietuviais ir rūpin- Amerikos taip ir Lietuvos lietu- kį gražų išpildymą. Paskui bu- ■ 
tis tautos ateitimi bei likimu. v*a* tiek daug dirbo ir aukavo. I Vo chorui 
Atgavę sostinę Vilnių, budėki
me Lietuvos laisvės sargyboje!

Kiekvienas dalyvaukime lais
vės šventės pramogoje vas. 16, 
8:00 vai. vakare parap. audito
rijoj, o sekmadienį, vasario 18, 
vėl pasiklausykime įdomių kal
bų, gražių patrijotiškų dainelių 
bei muzikos iš WBRY radio sto
ties. |

Ne! Neleisime Lietuvai pra- na’s- 
žūti, ne! Sveika brangi Tėvyne,1 Visi Hartfordo 
laisvoji Lietuva! Lyra, lietuviai kviečiami

i vvv.ui ir svečiams užkan-
Turėsime progą išgirsti kele-, džiai, kuriuos pagamino Hart- 

tą gerų kalbėtojų: kun. Lunskį, fordo Šv. Cecilijos choro choris- 
kun. J. Kripą ir p. J. Tysliavą tės. Vakare kalbėjo vargoninin- 
iš New Yorko. Koncertą išpil- kai Balsis, Žalnieraitis ir kun. 
dys šv. Cecilijos choras po va- Kripas. žmonių atsilankė daug, 
dovyste vargonininko Balsio, Buvo ir šokiai. Grojo Prano Pa- 
taipgi dalyvaus lietuvių mokyk- kėno orkestras.
los vaikų orkestras. Solo dai-] Reikia džiaugtis tuo sumany- 
nuos Valerija Kaunietytė, Ona mu, kad įvairūs chorai lankosi 
Bucevičiūtė ir M. Kripas su sū- vieni pas kitus parapijų naudai, 

j Jaunimo buvo gražaus ir la- 
ir apylinkės bai daug. Tikrai lietuviškai ir 

atsilankyti gražu. Ragintume, kad tokių į- 
koskaitlingiausiai. Atsilankę iš-: vykių tarpe kuodaugiausia į- 

Lietuvių Katalikų Studentų ir girsite programą. į sve- vyktų.
tainę lietuviai Legionieriai ir į 
moterys rėmėjos atmaršuos su! 
vėliavomis.

Rait. J. Leonaitis.

Marijos Vaikeliai turėjo Va
lentine party Sesučių saliukėje, 
vasario 6. Marijos Vaikelių 
draugija čia gražiai gyvuoja ir 
turi užsibrėžusios visokiausių 
darbelių. Gražus pavyzdys mū
sų parapijos jaunimui. Taipgi 
vyčiai puikiai gyvuoja ir vis ra
šosi nauji nariai-narės. Vyčiai 
jau rengiasi prie visuotino visos 
Amerikos vyčių seimo, kuris 
bus Hartforde.

I

Profesionalų Sąjungos Water- 
burio kuopa iškilmingai minės 
Lietuvis Nepriklausomybę per 
radio vasario 18 d., 5 vai. p. p., 
iš WATR stoties.

Programa susidės iš dainų. GRAŽUS PROGRAMAS
muzikos, kalbų ir vaidinimo. Vi-. Vasario 4, vakare, Lietuvių
809 prašome parapijos mokyki™ saljje, New

Ketvirtadienių vakarais, pusė 
po septynių, lietuvių salėje, 
Hartforde įvyksta Bingo žaidi
mai parapijos naudai. Vis dau
giau' ir daugiau žmonių ateina, 
bet dar daug vietos yra ir tiki
mės, kad ypatingai mūsų jau-

Aną vakarą per prezidento 
Roosevelto Gimimo dieną para
pijos kaikurie geri žmonės su
rengė Petrui Elijošiui linksmą 
vakarėlį, į kurį atsilankė pilna 
salė. Petras senai nevaldo savo 
kojų ir rankų, bet expertas ra
dio mechanikas. Jis turi savo 
“workshop” ir visą radio kam
barį... Dalyvavo kleb. prelotas 
Ambotas ir kun. Kripas, Dr. 
Schafer, ir pilna salė žmonių. 
Gavo gražių dovanų ir pasakyta 
gražios kalbos. Be to, buvo kor- 
tavimas ir šokiai su užkan
džiais.

DABAR 
$115 
PAINTĖ

Neatsižvelgia 1 Kainą

Nėra Getesnės
1

I

Degtinės 
Bile Kuriam 

Butelyje
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