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Kun. Coughlin Siūlosi 
Nes’

Washington,
Kongreso atstovas Dies, 
priešamerikoninės veiklos 
tyrinėjimo komisijos pir
mininkas, gavęs kun. 
Charles E. Coughlin pasi
siūlymą liudyti, bet ko
kiais reikalais viešai nesa
ko. Bet kongresmanas 
Dies dar nežinąs, ar jis 
priimsiąs kun. Coughlin 
pasisiūlymą. Tas parodo, 
kad kun. Couglin nesibijo 
jokių tyrinėjimų. Jis pats 
siūlosi liudyti.

Parapijai Uždėjo Interdiktą

Cleveland, Ohio, vasario 
19 — Arkivyskupas Jo- 
seph Schrembs paskyrė 
naują Holy Redeemer ka
talikų parapijai kleboną, 
būtent, kun. Vincent Ca- 
ruso, O. D. M. į vietą miru
sio kun. Martin Compag- 
no, O. D. M. Toji parapija 
susideda daugumoj iš ita
lų. Italai norėjo,kad para
pijos klebonu būtų paskir
tas ilgametis vikaras kun. 
Louis Loi Zedda, O. D. M.

Italai pakėlė protestą 
prieš naują kleboną ir nu
sitarė jo neįsileisti nei į 
bažnyčią, nei į kleboniją.

Naujas klebonas, lydi
mas arkivyskupo įgalioti
nio prelato, atvyko prie 
klebonijos, kur buvo susi- 

i rinkusi minia žmonių. Ar
kivyskupo įgaliotinis pa
skelbė tos parapijos triuk
šmautojams interdiktą. 
Policija areštavo septy- 
mus vyrus, kurie bandė 
kelti riaušes.

Sakoma, kad italai mylė- 
| jo parapijos vikarą ir norė- 
I jo, kad jis būtų klebonu. 
I Tik tą meilę reikšdami pa- 
I darė klaidą, priešindamie- 
I si Arkivyskupui Ganyto- 
I jui-
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10,000 Italu Stoja Suo
miams Pagalbon

tūkstančiai raudonarmie
čių veda atkaklią kovą 
prieš suomius.
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas KetteJeris
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Raudonarmiečių Sunkioji Bate
rija Užėmė Naujas Pozicijas

UŽĖMĖ TRIS SUOMIJOS 
MIESTELIUS

Suomija Sutraukė Daugiau Kariuo
menės Prieš Raudonarmiečius

«

Susirgo Įžymus Katalikų 
Bažnyčios Vadas

New York, vasario 19 — 
Prelatas Fulton J. Sheen, 
Katalikų Universiteto pro
fesorius, Washingtone, su
sirgo ir nuvežtas į St. Cla- 
re’s ligoninę tuoj po radio 
programos Katalikų Va- į 
landoje.

LAWRENCE, MASS.

Kada Anglijos blokada apjuosė Vokietiją ir atkirto nuo pasaulio jos susisiekimą, tuomet Vokie
čiai sumanė panaudoti savo orlaivius su galingomis bombomis, kurias čia parodo atvežtas į ae
rodromą ir dedamos į orlaivius, kad jie kuogreičiausiai nuskridę į blokados vietas paleistų į prie
šo laivus. .

I

Darbininkų Radio Programa Suomiai Sunaikino Vėl Vieną
Lietuvai Pavyko
-0 ~ > v ______

j jovieti
Mirė Kun. 1 Maaulkmio 

Tėvas

• • ••

Helsinki, Suomija, vasa
rio 19 — Suomijos karo 
vadovybė sutraukė dau
giau naujų kareivių prieš 
raudonarmiečius Karelijos 
sąsiauryj. Sovietų raudon-' 
armiečiai, kurių skaičius 
50 kartų didesnis už suo
mių, su didžiausiu pasiuti
mu puola suomius iš oro ir 
ant žemės. Bombarduoja 
Suomijos tvirtoves dieną 
ir naktį jau trečia savaitė. 
Raudonarmiečiai sako, i 
kad jie nuo vasario 11 d. į 
užėmę 475 apsigynimo for- ‘ 
tifikacijas, įimant 92 gele
žies ir cemento artilerijos 
tvirtoves. Taip praneša iš'

pripažįsta, kad jie turėjo‘ vu -Rex” ^vyko į Europą 
pasitraukti į naujas pozi- j jung Valstybių atstovai

Paryžius, vasario 19, — 
Pranešama, kad 10,000 ita
lų, gyvenančių Prancūzi
joj, ruošiasi vykti Suomi- 
jon ir stoti j pagalbą prieš 
sovietų raudonarmiečius.

Jung. Valstybių Atstovai 
Išvyko Italijon

VVashington, D. C. — Pe-
Maskvos. Patys suomiai rejtą šeštadienį Italijos lai

.i- _______ _____________________ - v

Pereitą šeštadienį Darbi-i paminėjimui. Antroji pro- 
ninkų Radio programos! gramos dalis buvo trans- 
antroji dalis, skiriama; liuojama ilgomis ir trum- 
Lietuvai ir visam pasauliui • pomis bangomis visam pa- .
tikrai pavyko. Cambridge šauliui, įimant ir Lietuvą. Vasario 16 d Chicago  je, 
lietuvių parapijos radio i Laukiame žinių iš Lietu- mire Garohus Maciulioms, 
choras ir solistai, vado-' vos ir kitų kraštų kas, kur sulaukęs 76 metų amžiaus, 
vaujant muzikui Mamer-;ir kaip gavo mūsų progra- Amerikoje Į.-.-., 
tui Karbauskui, buvo ge- mą. 
rai pasiruošę ir dideliu su
sikaupimu dainavo patrio
tines lietuviškas dainas.
Turiningas ir patriotines: 
kalbas pasakė kun. Jonas 

Į Švagždys, LDS Centro pir
mininkas, ir adv. Antanas 
Mileris iš VVorcester. Dar- Popiežiaus pritarimu, pa- 
bininkų Radio vadovybė reiškė, kad vienuolė, moti- 
gavo daug komplimentų na Pilypina Rožė Duches- 
nuo vietinių ir apylinkės ne, bus paskelbta šventą- 
lietuvių. Visi džiaugiasi, ja. Motina Pilypina įstoja 
kad programos dalyviai, y- i Vizitiečių vienuolyną 
pač choras taip gerai iš
pildė programą.

Kaip žinoma, programa 
tęsėsi visą valandą. Pirmo
ji dalis komercijinė, o ant- 
l.roji (pusvalandis) progra
mos dalis buvo skirta Lie
tuvos Nepriklausomybės

Vienuolė Bus Paskelbta 
Šventąja

F ------- ------------- —
Iš Helsinki, Suomijos, 

praneša, kad Suomijos ka
riuomenė visiškai sunaiki
no sovietų raudonarmiečių 
18 diviziją. Ladoga ežero 
šiaurinėje dalyje, ir taip 
pat praneša, kad nauji 

Amerikoje išgyveno 60 SUOmijos kareiviai, atėję į 
metų. Paliko dideliame nu- pagaibą apilsusiems karei- 
liūdime žmoną Elžbietą, viams, sulaikė raudonar- 
tris sūnus: kun. Juozą, mječius. kurie visa galybe 
MIC., kun. Pijų, S. V. D. ir pUO]ė Mannerheim liniją 
Jurgį, 6 dukteris: Seserį M. įįes Salmenkaita upes.

cijas, bet pasitraukę tvar-į Summer Welles, valstybės

I

į

KUN. P. M. JURAS IŠVYKO 
Į WILKES-BARRE, PA.

Pirmadienį, vas. 19 d. kun. P. ( 
M. Juras. Šv. Pranciškaus par j 
klebonas išvyko į Wilkes - Bar- 
re. Pa. dalyvauti LRKSA Cent
ro Valdybos posėdyje. Iš ten 
vyks j New Yorką dalyvauti Fe
deracijos Centro Valdybos po- 
sėdin. šeštadienį, vas. 24 d. su
grįš.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 

DARBININKO 
Laivakorčių

TLL JllBOfTCH 2680.
--------- M--------------

Vatikanas, vasario 15, — 
Apeigų Kongregacija, su

į Vizitiečių 
Prancūzijoje ir 1818 me
tais, su kitomis vienuolė
mis atvažiavo į Ameriką. 
Amerikoje ji įsteigė vie
nuolynus ir mokyklas. Sa
vo gyvenime ji pasižymėjo 
didžiu šventumu. Ji mirė 
Amerikoje, spalių 18 die
ną, 1852 metais.

Leokadija. Kazimieriete, 
Seserį M. Klotilda, Kazi- 
mierietę, Seseri M. Judita, 
Kazimierietę. Petronėlę A- 
zuikienę, Marijoną Špokie
nę. Agnietę Lapinskienę ir 
daug giminių. Kunigams 
Mačiulioniams ir ju visai 
šeimai reiškiame gilią už
uojautą.

Kennedy Atsisako Prezi
dento Kandidatūros

Anglija Įteikė Protestą Norvegijai
Reikalauja Internuoti Vokiečių 

Laivą

koje, ir Mannerheim tvir
tovės tebėra neįlaužtos.

Raudonieji bolševikai sa
ko jie užėmę tris Suomijos 
miestelius ir atkirtę Koi- 
visto tvirtovę, Suomijos 
Mannerheim tvirtovių va
karinėje dalyje. Sovietų 
kariuomenei esą vyksta ir 
Karelijos sąsiauryje, kur 
jau trečia savaitė kaip

Sakoma, kad suomiai už
mušė arba paėmė į nelais
vę 18,000 raudonarmiečių.

Panaikino Kaltinimus 
Komunistams

departmento pasekreto- 
rius, ir Taylor. Pastarasis 
yra akredituotas atstovu 
prie Popiežiaus Pijaus XII. 
Vatikane darbuotis taikos 
reikalais, o pirmasis yra 
Įgaliotas tartis su Angli
jos, Italijos, Prancūzijos ir 
Vokietijos diplomatais tai
kos įgyvendinimui Euro
poje.

Sovietai Nori Primesti Lietuvai 
Savo Sužeistuosius Kareivius

Už Tai Grąžintų Kaikurias 
Lietuviškas SritisWashington, D. C. —Šio

mis dienomis teisingumo 
departmentas panaikino 
kaltinimus prieš 16 komu-| 
nistų, kurie buvo kaltina- Rusijos vyriausybė reika- turi perdaug.

Į__ : — X___i____4.-..;__ _ liauja Vari T iofiivų nriimtll , -----------

Pranešama, kad sovietų, žeistų ubagų, nes jų ir taip

mi už rekrutąvimą savano- i lauja, kad Lietuva priimtų i -------------
rių Ispanijon prieš gen.'dvyliką tūkstančių sužeis- Baltijos Jūra Baigia Užšalti 
Kaip žinoma, 16 komunis- įįkytų savo ligoninėse, 
tų Detroite buvo areštuota 
ir federalė grand jury bu
vo juos apkaltinę. Jung. 
Valstybių teisingumo de- 
partmentas sako, kad bū
tų neteisinga kaltinti vien

Washington, vasario 15,
— Jungtinių Amerikos Franco 1937 ir 1938 m. tų sovietų kareivių ir juos 
valstybių atstovas Angli
jai, Joseph Kennedy, kai 
demokratų partija norėjo 

ijį įtraukti į kandidatus A- 
imerikos prezidento, pasa
kė: “Aš griežtai pasakau, 
kad nebūsiu kandidatas į

! Amerikos prezidentus”.1

. v . ... .. Kaunas, vasario 19 d. —
i Uz tai esą siūlo Lietuvai gaičiai Lietuvoje pasiekė 
! i n o Iri i n ne? Lr ___

Londonas, Anglija, vasa-, siuntė griežtą protestą, pa- 
rio 19, — Vokietijos laivas reikšdama, kad Norvegija 
“Altmark”, tarnavęs kaipo tokiu elgesiu laužo neutra- 
padėjėjas nuskandintam 
šarvuočiui “Graf Spee”, 
buvo patekęs į Anglijos 
laivyno rankas,

lumą.

Joseph Kennedy yra kata- komunistus uz rekrutavi- 
likas.

Vilnius — Vilniaus gat-į 
tačiau vių pavadinimai jau baigti 

Norvegijos karo laivai jį atlietuvinti. Buv. Želigovs- 
atėmė ir jam leido plaukti kio parkas pavadintas 
į Vokietiją, kuris laimin- Maironio parku, Želigovs- 
gai pasiekęs uostą. kio gatvė — Klaipėdos g.,

Anglija baisiai pasipikti- Rydz Smiglo g..— Švitri- 
no Norvegijos laivyno pa-; gailos g., Zacišės g. — že- 
sielgimu. Vyriausybė pa- maitės gatve ir tt.

mą savanorių į Ispanijos 
! radikalų - komunistų ar
miją, kada kiti taip pat re- 

Vilniaus vartotojų koo- krutavo savanorius Itali- 
peratyvas “Rūta”, turįs jos - Ethiopijos ir Japoni- 
per 10 krautuvių pačiame jos - Kinijos karam. 
Vilniaus mieste, jau ir-------------
provincijos miesteliuose — Šiomis dienomis Dovi- 
pradėjo savo skyrius stei- lų dvare, Klaipėdos apskri- 
gti. Jau atidarytos to koo- ty neišaiškintomis aplin- 
peratyvo krautuvės Mai- kybėmis kilo didelis gais- 
šiogaloje, Nemenčinėje, įas, pridaręs apie 30,000 
Miežiškėse, Pabradėje, Je- markių nuostolių. Vokie- 
šiūnuose, Lentvaryje 
Naujoje Vilnioje.

kaikurias Vilniaus_ krašto rekordą Naktį j pirmadie. 
lietuviškas sritis. Lietuva nį Birštone buvo _40 laip- 
sovietų reikalavimo nepn- sni Farenheito. Baltijos 
ima. Lietuva ir dabar turi jūra bai ia užšalti. 
maitinti apie 25,000 rusų 
kareivių, kurie stovi bazė
se. Prisiėmus dar dvyliką 
tūkstančių sovietų karei
vių nebeturėtų ištekliaus 
juos išmaitinti, nes be to, 
Lietuva turi apie šimtą

i”, 1. f, A j , . n »• /loi.rom, r, +

bėgėlių iš Lenkijos. Toji ninkę už Kauno radio mu- 
atbėgėlių armija sudaro zįkos klausymą įvairiomis 
Lietuvai nepakeliamą naš- bausmėmis nuo pusantrų 
U- iki pusės metų kalėjimo.

Lietuva rūpinasi atgauti ~ šiluiėi nuteista 12 metų 
.... . . . ... kalėti viena vokietė mergi-Vilniaus krašto lietuviškas . ..... . ,na uz susidėjimą su lenku

Nubaudė Už Radio 
Klausymą

Klaipėda — Ypatingasis 
teismas nuteisė 12 lietu- 

tūkstančių ar daugiau at- vįų darbininkų ir 1 darbi-

ir čių teismai padegėjus bau- sritis, bet nenori priimti belaisviu, kurių čia daug 
džia mirties bausme. — daugiau išbadėjusių, su-įdirba ūkiuose.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
—--------- - ------ Į kurinių; artistai visų daly-

sDraugefc, MIC i-“s 
___ ________________ i gastrolės Maskvos operoj, 

'taip pat įdainuosią lietu- 
i į plokšte- 

lies ir dainuosią per radio. Kaunas — Į Maskvą yra 
išvykę gastroliuoti Lietu
vos Valst. Operos solistai 
A. Kučingis ir A. Staskevi
čiūtė. Maskvos “Tzvestija”, 
praneša, kad gruodžio 28 

i d. VOKSe įvyko artistams 
pagerbti pobūvis, kuriame 
dalyvavo Lietuvos atstovy
bės nariai ir atsakingieji 
sovietų NKSA ir VOKS 

“Darbiniu- darbuotojai, jų spauda,

Sausio 24 d., Žemaičių 
Kalvarijoje mirė kun. Vla
das Draugelis, Marijonas. 
Velionis prieš keletą metų 
buvo klebonu Aušros Var
tų parapijoje, Chicago, III. 
Taipgi yra buvęs kelius 
metus “Draugo” adminis
tratorium ir “Laivo” re
daktorium.

Paskutiniais keleriais 
metais velionis gyveno Ro
moje. Į Lietuvą grįžo pra
ėjusią vasarą.
ko” redakcija Tėvams Ma- rašytojai, kompozitoriai ir 
rijonams reiškia gilią už-: dailininkai. Pobūvyje buvo 
uojautą. i koncertas, kuriame pasiro-

7... A-u 4 -44 l. • I taip pat įdainuc
Lietuvos Artistai Maskvoje ’ viškų melodijų

Žąsys Su Ančfy Galvomis

VĖL VIENAS KOMUNISTŲ 
VADAS NUTEISTAS

f

New York — Federalis 
teismas tyrinėjo vėl vieno 
komunisto kriminalę bylą, 
ir ji pripažino kaltu už iš
gavimą ir naudojimą Jung.

Klaipėdai — Klaipėdiškiai 
kitą kart juokdavosi iš til
žiškių, kad jie ant Žąsų 
puolą, kaip katinai. Dabar 
ir klaipėdiškiams galima 
pritaikinti toks pat posa
kis. Jie ne tik puola ant žą
sų “kaip katinai”, bet dar 
išsigudrino savo muitinin* 
kus prigauti. Eidami į Lie
tuvos pusę su maisto kor
telėmis, jie atsineša anties 
galvą, čia nusiperka žąsį, 
jai prisiuva anties galvą ir 
jau nešasi atgal į Klaipė
dos kraštą, kaip “antį”.

Suvakijes Lietimu
Gyvenimas

tri- 
ati-

Valstybių paso apgaulingu Mat Vokietijos muitų tai- 
būdu. Tuo nusikaltėliu yra syklėse antis yra leidžiama 
Welwel tVarszovver alias įsigabenti be muito. Mat 
Robert William tVeinet, žąsis yra nepalyginamai 
komunistų partijos finan-. didesnė ir riebesnė už antį, 
sų sekretorius. , tai po anties galva jie par-

Antradienį, vasario 20 d.!siSabena ne Įik visą žąsi’ 
teisėjas paskirs komunis-■ *r J0S tau^us- 
tų “vadui” bausmę. Spėja-1 -------------
ma, kad jis, kaip ir Brow-Į Kaunas — Šiais metais 
der, komunistų partijos ■ be tiesioginio oro susisie- 
vadas, bus nuteistas kalė- kimo tarp Kauno ir Palan- 
jimu. gos planuojama nauja oro

Apkaltintojo tikroji pa- į linija, kuria lėktuvai kas- 
vardė yra Wadszower, bet dien skraidytu tarp Vil- 
pasui išgauti jis pavarto- i niaus - Panevėžio - Šaulių- 
jęs pavardę Weiner. ' Palangos - Kauno.

I

HITLERIS PAŽADĖJĘS PASI
TRAUKTI IŠ VALDŽIOS 

i

Punskas, Suvalkų 
kampis. — Vokietijai 
tekusios Suvalkų srities 
dalyje gyventojai šiuos 
Naujus Metus sutiko be 
silkių, cukraus ir dažnas 
prie spragsančios balanos. 
Punske miestelio tuščiuo
se trobesiuose, kur gyveno 
žydai ir švenčių bei tur
gaus dienomis būdavo di
delis pirkėjų susigrūdimas
dabar viešpatau ja tyla. Ke
lius namus yra apgyvenę 
vokiečiai, valdžios pareigū
nai, kiti — tušti. Iš preky
bos Įmonių liko tik lietuviii 
kooperatyvas “Talka” ir 
Kalkausko alinė, nors ir a- 
bi šios įstaigos neturi ko 
parduoti. Punsko apylinkei 
per vokiečių pareigūnus 
buvo išdalinta 1100 kg cuk
raus. kurio daugumai šei
mų teko tik po 0,5 kg., 
nors mokantieji vokiškai 
išprašė ir po 5 kg. Cukraus 
ir žibalas čia dažnai gauna
mas mainais į žąsis, kala
kutus ir pan. Nors vokiečių 
pareigūnai sū vietos lietu
viais elgiasi nepalyginamai 
korektiškiau, negu elgda
vosi lenkai, vis tik gyven
tojų nuotaikos yra prislėg
tos, nes negalima gauti jo
kių laikraščių, negalima 
klausytis žinių per radio, 
o ir mokyklose darbas te
bėra nutrauktas. Vietos in
teligentų lietuvių pastan
gomis .vaikučiams mieste
lyje ir kaimuose buvo su
rengiąs Kalėdų eglaitės su 
lietuviškomis programėlė
mis. I

2
i i n. — - 

organizmo negalavimus 
(vidaus sekrecijos sutriki
mą). Dažniausias typas y- 
ra pirmasis ir šios rūšies 
nutukimas dažniausiai bū
na lengvo ar vidutinio laip
snio. Toliau kalbant turė
siu galvoj tik I typą.
KAS SERGA 
NUTUKIMU?
Reikia pasakyti, kad daž
niausiai serga suaugusieji 
ir vėlesniam amžiuj. Mote
rys gal kiek dažniau, kaip 
vyrai. Vaikų amžiuj rečiau 
pasitaiko.

Į Kiek tūrėtų sverti nor
malūs, sveikas, suaugęs 
Žmogus, arba kitaip ta
riant, kur yra riba tarp 
normalaus svorio ir svo
riu,- rodančio nutukimą? 
Paprastai šita paslaptis 
sužinoma apskaičiuojant 
aukščio (ūgio) duomenis. 
Davinius duosiu centimet
rais ir kilogramais. Arit
metika labai paprasta: iš 
ūgio davinio išreikšto cen
timetrais atimam 100 ir ii- 
kęs skaičius rodys svorį 
kg., kuris skaitosi riba 
tarp nutukusio ir norma
laus Ofgamsmo. Pavyzdys: 
turima ūgio davimus: 150 
centimetrų, 104 em., 178! 
cm.; atėmus visiems po 
šimtą, sektų tokie svoriai: 
50 kilogramų, 04 kg., 78 
kg. Jeigu turim asmenį, 
kurio Ūgis yra 175 cm., oi 
svoris 87 kilogramai, ko
kią išvadą galima padary
ti? Iš ūgio apskaičiavimo 
(175 — 100 — 75) randa
me, kad jis turėtų sverti i 
75 kg., o jo dabartinis svo
ris yra 87 kg, tai skirtu
mas svorių rodo, kad mi- 

Jeiorganiz- nimasasmno 12 k«- V™ 
® - sunkesnis; tiek tai svorio

to. kaip jis sunaadoja, tai turi Perdaug kuris jam 
_______ perteklių sudeda į naudos neneša.

šių žmonių (atrodo, kad sandėlius riebių (taukų) KAIP GALIMA BŪTŲ 
pavidale. Ir taip kiekvieną IŠVENGTI NUTUKIMO? 
dieną kraudamas tik po i Jei tūri palinkimą tukti 
truputį, per eilę metų gali kontroliuok reguHariškai 

visai “padorų”' savo svorį vienodais laiko- 
Išeina, tarpiais: kas mėnuo, arba 

kad maisto perteklius or- net kas 2 savaiti. Pastebė- 
iganizme virsta riebalais.

Gyvenimo sąlygos, bei jų

Matyt ir dabar karo lauke naudingi balandžiai. 
Čia matome prancūzus kareivius globojant ka
ro fronte balandžius.

bus nugalėta ir Vokietija 
nuginkluota.

VVašhingtovv. vasario 15,
— Prezidentui Roosevel- 
tui buvo pranešta, kad 
Hitleris pasižadėjęs atsi
statydinti, jei tas padėtų į 
sudaryti Europoje taiką, i 
Tais sumetimais Roose-; 
veltas pasiuntė į Europą' . w
pasekretorių Welles ištirti; buvo pasirašyta Lietuvos 
ar ta žinia yra teisinga, ir ir Vokietijos muitų srities 
jei teisinga, ar Anglija ir teisinės pagalbos sutartis, 
Ptancūzija sutiktų vesti kuria numatoma savitar-
taikos derybas Hitleriui pįnė teisinė pagalba muitų 
pasitraukus iš valdžios. reikaiuose įr Lietuvos mui- 

’ Hitlerio vietą, sakoma, už- veikimo ribos Klaipė- 
imtų maršalas Herman uf)S*ĮO laisvojoje zono- 
Goering. Iki šiol Anglija ir §ią sutartį pasirašius, 

■ Prancūzija pareiškė, kad Lietuvos
taikos derybos nebus pra- mui laisvojoje zonoje kliū- 
dėtos iki nacių vyriausybė tys prašalintos.

i* V* . .4 . .4

Neseniai teko man isgir-1 maistą, reikia daugiau; 
..................." “ *’ ' ■ jei riebų — mažiau. Pa-Į 

prastai reiktų valgyti tiek, 
kiek sunaudoja organiz
mas savęs palaikymui.

sti, kad arti 1 3 amerikie
čių yra “overweight”, tai 
yra, turi didesnį svorį, 
kaip pagal savo ūgį reikė
tų jiems turėti, šitokius Maisto reikalavimas pasi
žmonės, paprastai, vadina reiškia alkiu, 
didesnio, ar mažesnio laip- mas gauna daugiau mais- i 
snio nututfeliais. Turint 
tokį didelį skaičių nutuku-

padeda pasiekti tikslą, 
dažniausiai prie nutukimo 
įsigyjama kitą ligą. Be to, 
kai kurios iš paminėtų 
priemonių yta tik savęs 
apgaudinėjimas, nes pa
vyzdžiui, valgydamas 1 ar 
2 kartu per dieną (vietoj 3 i 
kartų) gali suvalgyti dau
giau, kaip paprastai. To
liau peržiūrėk savo maisto | 
davinį ir iš įprasto kiekio ! 
išskirk kiekvieną dieną ar 
tai riekę duonos, ar pusę 
sviesto davinio, ar dalį, . 
saldumynų. Tai daryk 
kiekvieną dieną labai rū
pestingai ir jau dabartiniu 
metu sek sVorį, sverdama- 
sis 1 kartą per savaitę. At- 
siimnk, kad visi extra už
kandžiai šalia įprastinio 
valgio, saldumynai sudaro 
svarbią kliūtį, kovojant 
su nutukimu. To turėtum 
vengti, norėdami tikrai 
numesti svorį. Jei išalksti 
tarpe didžiųjų valgių (pus
ryčių, pietų, vakarienės), 
tai alkį ramink ne saldu
mynais, bet vaisiais ar jų 
sultimis.
PADIDINK ORGANIZMO 
ENERGIJOS IŠLAIDAS.

Paprasčiausias būdas: 
prie normališkos dieno- 
tvarkos pridėk extra pasi
vaikščiojimą 15 — 20 mi
nučių. Nepamiršk tą vaik
ščiojimą atlikti kiekvieną 
dieną, neturi būti jokių 
“eaieuse” dėl savęs. Vietoj 
pasivaikščiojimo gali at
likti kokį darbą, reikalau
jantį judėjimo; arba gim
nastikos pratimų eilę; ar
ba masažą.

Taigi, jei rūpestingai ir 
atkakliai kariausi sū grę
siančiu nutukimu, arba 
jau ir esančiu, gali tikėtis 
laimėjimo. Nepamiršk, 
kad kantrybė ir nuoseklu
mas yra būtinos sąlygos 
kovojant su nutukimu.

Turint didesnio laipsnio 
nutukimą, visuomet pa
tartina kreiptis pas gydy
toją. Tik gydytojas (dak
taras) gali pažinti tikrą 
nutukimo priežastį ir nus-

I 
i

i 
j 

t

s

į

nemažas % yra ir Ameri
kos lietuvių tarpe), gal 
būtų skaitytojams ir įdo
mu susipažinti su šiuo, sukrauti 
dažnai daug rūpesčio su- riebalų sluogsnį. 
darančiu, nemalonumu.
BLOGUMAI, KYLĄ 
Iš NUTUKIMO

Sakoma, kad mažam 
laipsny nutukimas yra tik Į 
nepatogumas, gi didės- į 
niam — liga. Didelio laips
nio nutukimas veda prie 
širdies nusilpimo, maža
kraujystės ir kitų ligų. 
Nutukęs organizmas yra 
mažai atsparūs ligos metu 
ir dažnai gydytojui suda
ro daug rūpesčio kovojant 
su liga. Nutukimas kenkia 
grožiui. Galima būtų rasti 

metų badas, kada septyni daugiau blogumų, kurie 
ismiv'p risasi su nutukimu, bet 

jau ir iš aukščiau paminė
tų galima susidaryti vaiz
dą, kiek “mažai naudin
gas” dėl mūsų yra nutuki
mas.
NUTUKIMO 
PRIEŽASTYS 

s Visas nutukimo priežas- ri per didelį svorį. Išvidi- 
tis galima padalyti į 2 grU- nės nutukimo priežastys 
peš: išorines ir išvidines.
Trumpai peržvelgsim išo- galavimai. susiję su pajū
rines. Prie jų priklauso: kimu 
maitinimasis, gyvenimo reikšmę turi, taip vadina- 
sąlygos— jų pasikeitimas, mos,
Kuo gali būti kaltas maiti- daus sekrecijos liaukos, į- 
nimas ?

Maistas, kaip ir aliejus,;
kuris degdamas teikia ne- priežasčių 
tik šilumą, bet dar varo ir 
motorą, tai yra, teikia or
ganizmui galimybę judėti 
dirbti. Jei perkam aukštos 
kokybės aliejų, pasitenki- 
nam mažesniu kiekiu (pri
siminkit savo automobi
lius). Tas pat būtų ir su 
maistu: jei valgome^ liesą

Lietuva - Vokietija Pasirašė 
Sutarti

Berlynas — Sausio 9 čia

i

i

muitinės steigi-

Naciai Nuskandino Britų Karo

Londonas, vasario 15, — j
Sugrįžę kai kurie keleiviai Į milijonai žmonių išmirė, 
iš Maskvos apsako, kad I Stalino valdžia visus javus 
visoje Rusijoje jaučiamas į parduoda Vokiteijai, kad 
baisus badas. Maskvoje ii-! gauti karo ginklų, gi žmo- 
giaūsios eilės Žmonių lau-, nės lieka be duonos. Šo
kia gauti duonos. Iš Buda- vietų Rusijos nepasiseki- 
pešto. Vengrijos, praneša- mas užgrobti Suomiją, iš- 
ma, kad sovietų Rusijoje žudimas tūkstančius ka- 
pasikartoja baisus, 1932 reivių, visoje Rusijoje su

kėlė nerimą, ir jei tik žmo
nės. kokiu nors būdu, ga
lėtų gauti ginklų, sukeltų 
kruviną revoliuciją prieš 
Stalino žiaurumą.

i 
i 
i
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jus, kad svoris nuosekliai, 
Gyvenimo sąlygos, bei jų s *** P6. .fc’tžpūtį auga, 

pasikeitimas t tiri taip pat;
daug įtakos nutukimui.!

I Imkim tokį pavyzdį: mo- kad bus lengviau
teris, dirbanti didelėj 
krautuvėj kaip pardavėja, 
pereina dirbti į nėrinių 
dirbtuvę. Jos darbas visiš-- 
kai pasikeičia: pirmoj vie
toj turėjo daug vaikščioti, 
judėti, dabar visą darbą 
atlieka sėdėdama prie ma
šinos. Jei ši moteris natf- 

i jose sąlygose valgo tą patį 
i maistą ir tą patį davinį 
i (tiek pat), tai dalis mais
to, kuri buvo sunaudoja
ma judėjimui dirbanti 
krautuvėj, dabar organiž-i 
me turb būti verčiama į; 
riebalus. . Pastebima, kad 

(gana didelė dalis asmenų, 
kurių darbas nereikalin
gas didesnio judėjimo, tū-

nors it po truputį auga, j tatyti gydymo eigą. Mano 
tūojaus reikia tiro sūsirū- Į duoti patarimai liečia dau-

Reikia atsiminti, |giausia ttios, kurie turi 
mažo laipsnio nutukimą 
(yra linkę tukti).

Baigiant, tūriu perspėti 
skaitytojus: nesitikėti pa
gydyti savo nutukimą, tik 
skaitydami apie jį ir ai
manuodami savo nepajė
gumu atsikratyti nereika
lingų svarų. Reikia tuoj ir 
atkakliai kibti prie darbo. 
Gero pasisekimo!

Dr Jonas Naujokaitis.

juo nusikratyti, jau turint 
jį. Nesiimk jokių drakoniš
kų priemonių sustabdyti 
svorio augimą, kaip tai: 
badavimaa ilgesnį, ar 
trumpesnį laiką, valgymas 
1 kart per dieną, vietoj 3 
kartų; smarkus rūkymas, 
bei gėrimas; trumpas mie
gas. šitos priemoriės retai

i

įvairūs organizmo ne-

tukti. Čia didelę; 
H 

endokrininės — vi-1
Kartu Su Laivu Nuskendo 157 Įgula

_______________________________ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Londonas, vas. 19 —Tarp 
Anglijos ir Vokietijos eina 
karas vandenyne. Britų 
laivynas sugavo du preky
binius Vokietijos laivus, 
kaipo atlyginimui už blo
kadą jūrose, o Vokietijos 
naciai torpedavo ir nus
kandino Anglijos laužytu-j 
vą “Daring” su 157 įgula. '

I

KAS NORS VIS TURI 
PASISEKIMĄ

Seniau Lietuvos provin
cijoj turėjo pasisekimą 
Tautininkų Sąjunga, o da
bar tą pasisekimą pasisa
vino Tėvynės Sąjunga. Va
dinasi, mūsų provincija vis 
tebėra po T. S. ženklu.

( Iš “Kuntaplio”)

Kaimais — Miškų depar
tamentas užsakė Vokieti- 

i joje 10 didelių durpėms 
1 kasti mašinų ir joms vary- 
1 ti 6 lokomobilius. Visos 
mašinos kainuos apie 430, 

, 000 lt. Dar tris durpėms 
kasti komplektus užsakė 
Kauno miesto savivaldy
bė. Visos mašinos bus pa
leistos į darbą ateinančio 
durpių kasimo sezono pra- 

• džioje.

vairūs jų sugedimai.
Išeinant iš nutukimo 

galime rasti 
tris nutukimo formas — 
t y pus. I typas — priežas
tis: netikslingas maitini
masis, gyvenimo sąlygos. 
II. typas — priežastis: or
ganizmo negalavimas. III 
typas — mišrusis, nes čia 
randame kaltininkais ir 
netikslingą maitinimąsi ir
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kalę bei muzikos dalį.
Vasario 17 dieną, 8 vai. 

vakare, Cino Teatro Casti- 
11a dideliame ir gražiame 
salone įvyko pilietinis mi
nėjimas su puikiu progra
mų, kurį išpildė populia
rus, mišrus Šv. Cecilijos 
choras, oktetai, kvartetai, 
duetai, solistai ir solistės. 
Kalbėjo Lietuvos Minis
tras, kalbėjo ir kitų vals
tybių pasiuntiniai. Mūsų 
šauniosios lietuvaitės pa
deklamavo ir atliko baleti- 
nius bei lietuviškus žaidi
mus.

Vasario 18 dieną, 11:45 
vai., Šv. Jono Evang. baž
nyčioje, buvo iškilmingos 
Mišios ir pritaikintas Lie- 

Į tuvos Nepriklausomybės 
šventei pamokslas. Pamal- j 
dose dalyvavo visas Pa
siuntinybės Personalas. 
Šv. Cecilijos choras Mišių 
metu giedojo. Tarpais so
listai - solistės išpildė “Avė 
Maria”, “Benedictus” ir 
kitas giesmes, griežiant 
smuikui, pritariant vargo
nams. Trijų dienų Lietu
vos Nepriklausomybės mi- 

i nėjimą vainikavo, palaimi- 
’nimas Švč Sakramentu ir 
maldos už Tėvynę.

Berisso miesto lietuviai 
ruošiasi minėti iškilmin
gai Lietuvos Nepriklauso
mybę vasario 25 dieną. Tu
rės 11.00 vai. Mišias Švč. 
Panelės Marijos Krikščio
nių Pagalbos bažnyčioje ir 
salone pilietinį minėjimą 
su įdomiu programų, kurį 
išpildys “Mindaugo” drau
gijos choras ir “Preziden
to Smetonos” mokyklos 
mokiniai, kuriems vado
vauja mokytojas Kazys 
Vilkas.

Tėvams Marijonams at
vykus į Argentiną, į Bue
nos Aires miestą, vietiniai 
lietuviai yra jau suruošę 
kelioliką gražių, iškilmin
gų parengimų. Sėkmin
giausi buvo: balandžio 23 
dieną Tėvo J. J. Jakaičio 
išleistuvių koncertas, ge
gužės 27 dieną “Motinų 
Dienos” minėjimas, birže
lio 18 dieną “Tėvų Dienos” 
minėjimas, liepos 30 dieną 
“Lietuvių Dienos” minėji
mas ir spalių 29 dieną Kri
staus Karaliaus šventės 
minėjimas. Iškilmingos 
pamaldos, specialūs giedo
jimai, solo smuiką vargo
nai ir salėje pilietinis mi
nėjimas. ‘Lietuvių Dienos’ 
minėjimo pamaldose, Šv. 
Jono bažnyčioje, kurią val
do gailestingieji Tėvai Sa
leziečiai, dalyvavo specia
lūs muzikai lietuviai žyde
liai ir Mišių metu smuiki- 

I ninkas Ceitelis ir pianis
tas Bankas maloniai išpil- 
■dė “Avė Maria” ir kitas

Gruodžio 1 d., pereitais metais, sovietų armija 
įolė Suomiją, manydama į 6—7 dienas ją pavergti. 
a.čiau išėjo netikėtas dalykas: ne rusai suomius, bet 
lomiai rusus mušė visais frontais ir vietomis net pe- 
■jo į sovietų teritoriją. Vyriausias suomių vadas ba
lnas Mannerheim paskelbė savo kariams šitokį: — 
nuškite juos per pilvą”, t. y. ardykit rusų susisieki- 
o liniją, kad jie pristigtų maisto. Tai buvo tiksli 
rategija. Sovietai, besitikėdami lengvos pergalės, ne- 
įsirūpino pagaminti savo kariuomenei tiek maisto ir 
ltų drabužių, kad užtektų ilgesniam laikui. Karas 
žsitęsė. Išbadėję ir sušalę bolševikėliai labai prastai 
ovojo ir per du mėnesiu buvo negailestingai suomių 
Riekiami. Nustebęs pasaulis pradėjo juoktis iš Stali-; 
t) “galybės”. Tai milžinas ant molinių kojų, arba lie-j 
įviškiau — molio Motiejus.

Stalinas pasijuto įklimpęs į bėdą. Griebėsi despe- 
itiškų priemonių. Atšaukė iš fronto keletą generolų 
juos be ceremonijų likvidavo. (Žinome, kaip Stab

as žmones likviduoja). Pasigirdo gandų apie smarkų 
epasitenkinimą rusų liaudyje ir net revoliucinį sąjū- 
. Stalinas turėjo ką nors daryti, nes reikėjo gelbėti 

ft tik sovietų prestižą, bet ir savo poziciją. Silpnutė 
lomi ja staiga išaugo į milžiną ir sudarė Stalino vaiz- 
Motėj tokį pasibaisėtiną baubą, kad “voždius” pamir- 
b išdidumą ir komunistinę “savigarbą” ir įsakė Lat- 
ijai ir Estijai eiti į pagalbą 160 milijoninei meškai 
kažytei Suomijai nugalėti (kiek sarmatos!). Prašė 
petuvos, kad priimtų kelioliką tūkstančių sužeistų 
kudcnarmiečių (“pažangi” komunistinė valstybė ne- 
Įali n? savo sužeistųjų aprūpinti!), už tą patarnavimą 
įdėdamas grąžinti kiek lietuviškų sričių Vilniaus 
kašte. Pagaliau šaukėsi Hitlerio pagalbos, kad duotų 
pkiškt kanuolių, orlaivių, amunicijos (išgarsintoji 
bvietų “technika” pasirodė tik vaikų žaislas). Taip 
u judinęs ko ne pusę Europos saujalei suomių nugalė- 
I, Stalinas vargais negalais subūrė didelę armiją ir į- 
Lkė jai žūt būt paimti Mannerheimo liniją. Jau suvirš 
iri savaitės, kai sovietų kariuomenė stambiomis pajė- 
pmis atakuoja suomių pozicijas. Kasdieną paleidžia 
p pusę milijono artilerijos šovinių ir stumia pirmyn 
Imtus tankų. Raudonarmiečiai žūva tūkstančiais, bet 
nvusius pakeičia nauji pulkai, tuo tarpu, kai suomiai, 
bturėdami tokio pertekliaus žmonių, negali pakeisti 
Lilsusių savo kareivių. Atkakliai besigindami ir bran
tai parduodami kiekvieną pėdą savo žemės, suomiai 
Imažėliu traukiasi atgal. Sovietai džiūgauja, kad už- 
Inė virš šimto suomių “fortų”, bet tie “fortai” yra tik 
lažos priekinės pozicijos. Tikroji Mannerheimo linija 
p tik neįlaužta, bet dar nė nepasiekta. Tačiau jau vis 
lugiau aiškėja faktas, kad suomiai nebepuola, o gi
lusi ir priversti iš lėto trauktis. Sovietai džiūgauja 
Rito, kad po tiek pralaimėjimų jiems galų gale pavy- 
|> nors kiek pasislinkti pirmyn, bet net ir pralaužus 
lannerheimo liniją, karas toli gražu nebus užbaigtas. 
Lomiai gins ne tik savo sostinę Helsinkus, bet ir visą 
Ivo žemę, o jų žemės plotas — apie 130,000 ketvirtai- 
|ų mylių. Tad karas gali ilgai nusitęsti. Hitleris tei- 
|a, kad Stalinas iki pavasariui nugalės. Pažiūrėsim 
litleris ne pranašas.

Bus blogai Stalinui, jei greitu laiku karo neuž- į giesmes smuiko_ vargo-
liigs, nes nauja bėda jam gręsia iš pietų — nuo Juo- naįs
L jų marių. Turkai praleidžia pro Dardanelius ali jan- Tikrai buvo įspūdinga ir
B. laivyną, ir bolševikai skubotai kloja minas ties Ode- maiOnu kaip žydeliai daly- 

Stalinas, i vauda.mi pamaldose garbi- 
? .., ir tuo pačiu

“Borzieji” kartu graudu prisiminus 
i tos pačios Argentinos lie
tuvius, kurie kitados buvo 
katalikai, o šiandien, ar tai 
dėl savo apsileidimo, ar tai 
dėl kitų apmulkinimo, ir 

i patys išsižadėjo garbinti 
Mariją ir atiduoti aukš
čiausią Dievui garbę, ir de
da pastangas kitus nuo to 
sulaikyti. "Lietuvių Die
nos” minėjimo pelnas, 240 
pezų, buvo pasiųsta Lietu
vai Ginklų Fondui. Minėti 
parengimai buvo suruošti 
vien tiktai lietuvių katali
kų.

Ministras, Dr. K. Grauži
nis atvykęs į Buenos Ai-

v •
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I
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Anglijos karalieė ir Lady Blane prieš išvykimą 
iš Londono į vakarinį karo frontą atsisveikina su 
taip vadinamais “laimę lemiančiais” šuneliais.

IHO

LAIŠKAS “DARBININKO” 
REDAKCIJAI

Gerbiamasis redaktoriau ma- . Vygrių1, Augustavo, Suvalkų, 
lonėkite atkreipti pilną dėmesį Pilipavo ir Beceilų parapijas, 
į šį mano laišką, jį ištisai pers- o reikalautų tik Seinų, Smalėnų, 
kaitykite ir giliai supraskite ~ 
taip, kaip aš suprantu, o išva
das jūs patys padarykite, kad 
jūsų manymu būtų nešališkai 
teisinga. “Darbininko” No. 9, 
tilpo straipsnis po antgalviu: 
“Dėl Lietuvos Sienų”, be jokių 
nuo redakcijos pastabų. Reiškia loja. Rodosi trys metai atgal A- 
“Darbininko” 
sutinka su “Panevėžio Garsu” kokio 
kaslink Lietuvos sienų nustaty
mo su Rusija, Spalių m. 1939 
m., ir dar sako, jei mūsų kaimy
nui pietuose nebūtų priimtinos 
etnografinis principas, tai bent 
lingvistinis turėtų būt respek
tuotas. Reiškia, “Panevėžio 
Garsas” Rusijai jau padovanoja 
Lietuvai priklausančių apie 
900 ketvirtainių mylių žemės 
plotą, su apie 1,000.000 žmonių, 
sakydamas, kad praktiškai sie
na yra teisinga, o Vokietijai jau 
siūlo Suvalkijos pietines dalis 
gal Krasnopolio, Kolietninko,

Tikrai buvo įspūdinga ir

t, Sevastopoliu ir visais Kaukazo uostais. I
lip tas Krylovo vilkas, mane įsibriausiąs į avidę, o čia no Mariją 
ityčią pataikė į “borzų” šunų stovyklą. “F 
u spiria vilką prie sienos.

Stalinas nejučiomis vykdo Trockio teoriją — per
manentinę (nuolatinę) ginkluotą pasaulio revoliuciją, 
et tai ne taip lengva. Revoliucija kaip ta lazda — 
iri du galu. Vienas gali atsiremti į Stalino krūtinę. K.

IŠ LIETUVIŲ VEIKLOS 
ARGENTINOJE

(Buenos Aires lietuviai o- lietuvių veikėjams iškelia 
bialiai ir iškilmingai mini ' priimtuvių puotą. Tą pačią 
įetuvos Nepriklausomy- dieną įvyksta, radio stotyj 
Fs atgavimą. Lietuvos Mi- Ministro ir kunigo A. An- 
Lstras Pietų Amerikai, driušiaus kalbos. Šv. Ceci- 
r. Kazys Graužinis, vasa- lijos choras, kuriam vado- 
p 16 dieną, Pasiuntinybės vau ja muzikas V. Rymavi- 
įmuose diplomatams ir.čius, išpildo programo vo-
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Lietuva Turėjusi Karalius !1323 m birželio 1 d adre- 
_______ Isuotas sekamai: “Jonas 

Kaunas — Istorikas Jo-1vyskupas etc... kilniam ir 
- . didingam vyrui Gedimi- 

dokūmentais, nui> Lietuvių ir daugumo
nas Matusas, pasiremda
mas senais <__________ ,
įrodo, kad ne tik Gedimi- Rusl* garbingam karaliui 
nas, bet ir Vytenis, Kęstu-j (ęxceBenti et magnifico 
tis su Algirdu ir Vytautas į v^ro Gedeminne, Letwino- 
buvo vadinami Lietuvos rum muJtorum Ruthe- 
karaliais. Vytenis pagal norwum illustri). Po-
Dusburgą 1293 m. vadina- Paežius ir kitais atvejais, 
mas “karalium 
thowinorum). Taip rašo
ma ne tik Dusburgo, bet ir 
Jarošino Samhijos kanau
ninko, Wigando Marbur- 
giečio ir kitų kronikose. — 
Gedimino susirašinėji
muose, sutartyse su Rygos 
arkivyskupu, Eželio ir 

j Tartu vyskupais, Livoni
jos kryžiuočiais, Danijos 
viršininku, Ryga ir su do
mininkonų ir pranciškonų 
ordinų atstovais (1323 m.) 
vartojamas sakinys “Gedi
minas, Lietuvių karalius, 
siunčia ramybę Viešpaty
je ir sveikinimą” (Gede- 
minus, Lethowinorum rex 
pacem in Domino et salu- 
tem) ir naudojamas ants
paudas, kuriame atvaiz
duotas Gedeminas sėdįs 
soste su vainiku — karū
na dešinėje ir skipetru — 
kairėje, o po vaizdu para
šas “Antspaudas Gedimi
no, Dievo malone Lietuvių 
ir Rusų karaliaus”. Turi
mas be to popiežiaus Jono; 
XXII laiškas Gediminui iš

” (re* Le- Pavyzd- tvirtindamas Ge
dimino sutartį su Livoni
jos valdovais, vartojo tą 
patį terminą, karalium Ge
diminą vadino ir popie
žiaus pasiuntiniai, taip pat 
Lietuvos kaimynai — Li
vonijos ir Prūsijos vysku
pai su tų valstybių virši
ninkais. Popiežius tais lai
kais ir buvo vienintelis, 
turįs teisę suteikti arba a- 
timti karaliaus titulą. Tai
gi karaliaus vardas ar ran
gas nebuvo 
vainikavimo 
užteko kad 
pripažino 

į bažnyčios
Vokiečių metraščiai ir Al
girdą su Kęstučiu vadina 

i karaliais. Jogaila, dar 
prieš tapdamas Lenkijos 
karalium, turėjo antspau
dą su įrašu “Jog*J A d, Die
vo malone, karalius Lietu
voje” (rex in Lettow). E- 
są užtikta šaltiniuose, kad 
ir Vytautas taip būdavo 

i tituluojamas. Taigi, kaip 
matyti, karaliaus Mindau
go titulas buvo perėjęs ir 
jo įpėdiniams. Tik po Krė
vos unijos, Lenkijos politi- • 
kai ėmę griežtai skirti ka
raliaus ir didžiojo kuni- - 
gaikščio terminus ir nu
statę bei įvedę praktiką, 
jog karalius esąs aukštes- 

| nis už did. kunigaikštį, 
j Vytautui karaliaus titulą, 
kaip žinia, Šventosios Ro
mos Imperijos imperato
rius Zigmantas pripažino,

! tik lenkų iškeltam aiškini- . 
mui užkirsti kelią, pasiūlė 
ir formaliai apsivainikuo
ti, kas, kaip žinoma, nebe
įvyko lenkams pavogus iš 
Romos atgabenamą kara
liškąją karūną. Rusų met
raščiuose did. kunigaikš
čio titulas atatikdavo Va
karų Europos karaliaus 
terminui, nes slavai kara
liaus vardo ir nevartoda-

i vo.

—

susietas su 
apeigomis, o 
jį praktikoje 
aukščiausias

autoritetas. —I 
I

sarmatinasi pirmiau visko pasi- 
j rodyti lietuviu, bei Lietuvai iš- 
j tikimu piliečiu, tegu tokių ponųPunsko. Liubavo, ir Vižainio

parapijų. Reiškia, Suvalkijos nestato į svarbesnes vietas, tuo- 
□00 ketvirtainių met nereikės bijoti valstybinio 
120,000 žmonių silpnumo. O jei ko, tai ar nege- 

j riau, kad atgavus Lietuvai et
nografines sienas ir iš užsienių 

j partraukti kieto tautinio bei 
: valstybinio nusistatymo lietu- 
i vių ir apgyvendinti tarp tirs- 
I čiau gyvenančių mažumų. Tuo
met ir Lietuvos valstybinių ir 
tautiniu žvilgsniu būtų labai 
naudinga.

• Į Dabar bijoti Lietuvai tokių 
Tacj mažumų, kaip Vilnijoj ar Gar-, 

dino apylinkėje baltgudžių ar 
ukrainiečių, kurie vieni iš ge-i 
riaušių lietuvių kaimynai. Jei I 
jau Lietuvos aukštieji ponai bi- J 
jo sugyvenimo su tais taikiais 
nepasipūtusiais žmonėmis, tai 
jau su jais pačiais kas negerai. 
Pagaliau kodėl tų ponų nemažai 
taip buvo linkusių glaudžiai: 
šokti su lenkais mozūrą, kurie 
didžiumoje niekuomet nebus 
Lietuvai draugingi. Tą viską 
sykiu suėmus ir reikalingą, kad 
Lietuvoje šalę tautininkų ir 
krikščionių demokratų dar įsi
galėtų voldemarininkai, nes tik 
jie griežti už suvienytą Lietu
vą. Mūsų (?Red.) manymu kas 
dabar bijo Lietuvos etnografi
nėse sienose, tai valstybinei ne- 
pribrendėliai. nesusivaldanti 
bailiai, neturinti gilaus tarp
tautinio diplomatinio pramaty- 
mo.

mylių su
didesnę dalį Vokietijai jau siū
lo. Nevien tik “Panevėžio Gar
sas” taip prieš valstybiniai by-

redakcija pilnai menkoje tilpo straipsnis kaž- 
A. Šmulkčio, sakantis, 

kam girdi Lietuvai reikalauti 
Lydos, Gardino. Reiškia, pas
lietuvius katalikus laikrašti- i 
ninkus ir diplomatus valstybi- į 
nis susipratimas dar nepraši- j 
laužęs iš lukšto ( ?Red.). '----
kam stebėtis, kad ir dabartiniaiį 
tautininkai pasirodė tikrais 
silpnadvasiais, Lenkijos vyriau
sybei reikalaujant uždarydami 
Vilniaus V. Sąjungą, arba ne
imdami etnografinių Lietuvos 
žemių, kada Lenkijos vyriausy
bė jau buvo Rumunijoje. Lietu-, 
vos aukštieji ponai matomai sa-Į 
vos aukštas vietas daugiau ■ 
brangina, negu Lietuvos etno-į 
grafines sienas. “Panevėžio! 
Garso” ar kitų valstybinei ne
pribrendusių Lietuvos diplomą-1 
tų posakis, kad atgavus Lietu
vai etnografines sienas pasida-Į 
rytų perdaug- mažumų, ir nebū
tų naudinga Lietuvai pastoviu 
valstybiniu atžvilgiu, tai bailių 
sapaliojimas. Jei per pirmuti
nius 10 metų ir būtų koks ket
virtadalis piliečių nevisai palan
kūs Lietuvos valstybingumui, 
ar tai jau tokia baimė. Gi po 10 
metų, jei 10 ar 5 nuošimtis Lie
tuvai liktų neištikimų piliečių, 
ar tai reikšminga, ar reikia to
kių dalykų dar baukštytis. Pa- 
galiaus, kas kaltas, jei Lietuvos 
aukštieji ponai nesąmones daro, 

| duodami Lietuvos mažumoms 
tą, ko niekur pasaulyje nėra 
duodama, būtent, valstybiniais 
pinigais mažumų mokyklas pa
laiko. Pakenčia tokius aukšto
se vietose valdininkus, kurie dar 
sarmatinasi lietuviais vadytis.

7 Ar jie negali padaryti, kad val- 
1: džios lėšomis mokyklose būtų 

. tik lietuviškai mokoma, o kas

I

res, dėjo dideles pastan
gas, kad du-tris kartus 
metuose Argentinos lietu
viai visi bendrai susijungę 
bendram tikslui padarytų 
parengimus. Pirmą kartą, 
gruodžio 31 d., sutinkant 
Naujus Metus, visų ben
dras parengimas pavyko 
padaryti ir pelnas apie 
1000 pezų pasiųsta Vil
niaus nukentėjusiems. Mi
nistras dėjo visas galimas 
pastangas sudaryti Vasa
rio 16 dienos minėjimui 
panašią lietuvių vienybę,
padaryti grandijozinį pa-1 
rengimą, oficialiai, iškil
mingai minėti ir bažnyčio
je ir salėje Lietuvos Ne
priklausomybės atgavimą, 
pelną skirti vietinėms lie
tuvių mokykloms, bet ne
pavyko. Su Ministru pali
ko katalikai, tautininkai ir 
“Tumo Vaižganto” moky
kla, o komunistai ir socia
listai atskirai rengia, ir kai 
kurios draugijos bei “Ba- 
sanavičiaus” mokykla pa-, nori kitaip mokytis, tegul stei- 
siliko nuošaliai.

i

giasi privatines mokyklas. Kas

Ant. Žiemys,
Rochester, N. Y.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS.

Viinius — ‘Lietūkis’ perė
mė didžiulį linų fabriką 
Naujojoj Vilnioj. Ligi šiol 
tame fabrike dirbo 200 dar
bininkų, dabar fabrikas žy
miai padidinamas.
— Šiomis dienomis Vil

niuje pradeda darbą fane
ros fabrikas, kurs yra di
džiausias visame Pabalti
jyje.
— Nuo Naujų Metų Vil

niuje pradėjo veikti trys 
nauji bankai: vienas lietu
vių, 1 lenkų ir 1 žydų.

— Nuo Naujųjų Metų Vil
niuje pradėjo kursuoti 
nauji gražūs autobusai, 
atgabenti iš Kauno.

“Darbininkas” tiksliai nedarė 
pastabų dėl “Pan. Garso” strai
psnio, kad duotų progos tuo rei
kalu skaitytojams pasisakyti, 
p. Žiemio laiškas, kad ir kiek 
peršiurkštus styliumi, yra ta
čiau labai būdingas. Jis parodo, 
kad darbininkiškoji lietuvių vi
suomenė labai domisi Lietuvos 
sienų klausimų. Kiek žinome, 
Lietuvos laikraštija negali stip
riai prieš Vilniaus krašto skal- mos kėliais, kadangi jūros 
dymą protestuoti. Lietuvoj vei- keliai karo metu nėra sau
kia griežta cenzūra. gŪS.

Ryga — Latvių spauda 
rašo, kad sąryšyj su Vokie
tijos ir SSSR prekybos de
rybomis patiriama, jog 
Vokietijos ir Sov. Sąjungos 
prekybos mainai labai pa- 
didėsią ir tų prekių tran
zitas eisiąs per Baltijos 
valstybes — būtent per 
Latviją ir Lietuvą sausu-



' DSRBININKAB

KEW PHLWIL.
Naujoji Philadelphia yra nau-

Pusantro Milik
1

Auirądieub, Va^aiio 20, 1940

bai. Vasario 11 dieną turėjo 
skaitliną susirinkimą ir prie tos 
progos gražiai “Tea Party” ar
batėlę ir tuo pačiu kartu padarė 
pilnus planus turėti William 
Penn Hotel didelį “Card Party”, 
kad sukeltų kapitalo statybai.

Dieve, padėk visiems gerašir
džiams veikėjams! J. V. S.

PITTSBURGH, PA.
ŠV. PRANCIŠKAUS

AKADEMIJA
Išmintingas karo vadas, pasi

tikėdamas laimėti karą, nesta
to visus kareivius priešakyn 
kartu kariauti, bet turi prireng
tą kariuomenę užpakalyj, kaip 
pągeioimnkus. Tų pageiominkų 
yra visokios rūšies: Daktarų, 
slaugių, nešikų, virėjų, tarnau
tojų, u* Kitų. Kadangi didelė ka
riuomenė yra prisirengusi tik jas, greit išaugęs, daugumoj 
tarnauti, padėti, oet neina į pir- lietuvių apgyventas miestelis. 
uxas enes. laip yra katalikiško Mat pirma čia gerai veikė ang- 
iuoksio srityje: nevisi gali eiti lių kasyklos. Visi gerai gyveno, 
moKytį, Kaip tai tikėjimą, gam
tos uiossią ir aoemai kultūrinti 
jaunimą. Bet Viši gali kartu ir 
ffa vieniai padėti skleisti tikėji- 

apšvietą ir tooulmti žmoni
ją.

Ačiū Dievui, kad jau katali
kai pasiekė tą laipsnį, kur pra
dėjo rodyti savo katalikišką 
veikimą savo darbuose. Visos 
žmonijos yra troškimas įsigyti 
apšvietą. O tą apšvietą skleisti 
pasaulyj atsirado kunigų ir se
sučių, kurie paaukavo savo visą 
gyvenimą tik tam tikslui. Bet iė nedidelė, bet jaukiai įrengta, 
nei kunigai, nei sesutės vieni ant kalnelio, tartum žiūri į visą 
negali to tikslo tobulai atsiekti miestelį, 
— reikalinga organizuotos ka- jos. 
riuomenes pagelba, kuri (orga
nizuota kariuomenė) prisidėtų 
prie to švento ir kilnaus darbo.

Taigi atsirado kilnios dvasios 
geradarių, kurie ir aukomis ir 
maldomis padeda skleisti tikėji
mą ir apšvietą. Tarpe tų gera
širdžių galime paminėti VIE
NUOLYNŲ RĖMĖJUS. Drįstu 
sakyti: kad uolūs Vienuolynų 
Rėmėjai yra taipgi ir uolūs sa
vo parapijų rėmėjai.

Kad ir neskaitlingiausias yra 
būrelis šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų, bet yra garbinga 
paminėti, kad jie yra iuiošiu- viškų sielų seserys Kazimierie- 
džiai veiklūs ir susipratę veikė-, tės. Didžiulė mokykla pastaty-; 
jai. Prie tos (Rėmėjų) organi
zuotos kariuomenės prisideda 
nevien lietuviai (Tiesa garbė ir 
širdinga padėka LIETUVIAMS, 
kurie pradėjo, organizavo ir 
dirbo), bet ir svetimtaučiai. 
Kaip prie kariuomenės slaugės 
ir kitokie tarnautojai yra rei
kalingi, taip prie platinimo Šv.
Tikėjimo ir Apšvietos yra rei- bet jau bejėgis, kelinti metai, tel i o valdžioj, teisėjais ir tt. 
kalinga organizuotos jėgos pa- kaip turi palikti savo parapiją, Garbė, tik ir toliau reiktų nepa- 
gelba. Šv. Pranciškaus Rėmė
jams ateina pagelbon svetim
tautės motinos, kurių dukterys 
lanko Akademiją. Jos prieš ke
turis metus tik astuonios pra
dėjo tą organizuotą darbą, o da
bar jau — ačiū Dievui — ran
dasi 80 aktyvių narių, kurios ir draugijų.
rūpestingai ir uoliai darbuojasi gyvai pradėjo veikti kun. Gau- 
padėti naujai mokyklos staty- dinsko rūpesčiu organizuojama

daug uždirbo, išsistatė gražius 
namus ir tt. Bet dabar kitas 
vaizdas. Darbų nebėra, žmonės 
.raustosi į miestus ieškoti dar- 
jo, o čia viskas apmiršta ir, jei 
ilgiau taip pabus, tai gražus 
miestelis turės visiškai sunykti, 
nes jau dabar dalis namų nebe
taisomi, mažai teprižiūrimi ima 
griūti.

Miestelyje gyvena apie 3000 
gyventojų. Yra dvi parapijos, 
lietuvių ir airių. Lietuvių Šven
čiausios Jėzaus širdies bažnytė-

Prancūzijos artilerija nevisa yra motorizuotą. Čij. parodo, kad ir arkliais 
prancūzai traukia savo kanuoles į karo frontą.

mą dieną vedyboms, kuri darė broliukam, kurių jau vienas ve- 
daug malonumo buvusiems baž
nyčioje. Šliūbas iš ryto © va
landą su mišiomis, kurias atna
šavo ir šliūbą suteikė kun. Dr.

aunu jų vyrų Švento Vardo 
draugija. xurėjo išvažiavimą, 
oendrus pietus, kur atsilankė ir 
Karštas lietuvis iš Pottsville p. 
Anza ir pasakė turiningą kalbą 
angliškai. Būtų gera, kad jau
nieji savo veiklą kreiptų labiau 
lietuviška linkme, susipažintų 
su Lietuvos jaunimo veikimu, 
sietuvos praeitimi ir dabartimi. 
a ai būtų ir jiems nauda ir įdo
mu.

šioj parapijoj dirba gabus lie
tuvis muzikas vargonininkas 
Juozas Sabaitis, kurio kompo
zicijos yra atspaustos Ameri
koj, vartojamos per radio, baž
nyčiose. Tikime, kad jaunas mu-

kad jis nepamirštų 
Galima pasakyti, kad čia 

lietuviai parapijiečiai tikrai ne
pamiršta savo parapijos ir savo 
bažnyčios. Per pamaldas pilna 
bažnyčia, o ypač dabar gavė- zikas nepamirš savo talento ki- 
nios metu, kai trečiadieniais tais darbais ir padirbės muzikos 
^usirenka Graudžių Verksmų srityje. Jo vedamas choras gie- 
giedoti, ar penktadieniais Kris- da labai skoningai ir maloniai, 
taus kančios paminėti. Daug ei-1 dabartiniu laiku nėra didelis, 
na ir prie Komunijos, 
vyrams reiktų labiau 
Kristų švenčiausiame 
mente.

Parapijos Mokyklą lanko 220 
vaikučių, kuriuos rūpestingai 
moko ir auklėja taip pat lietu-

bet tik 
pamilti 
Sakra-

Naujosios Philadelphįjos lie
tuviai gali džiaugtis, kad jų 
rankose yra miestelio biznis ir 
bent tuo jie gali daryti sau pra- 

; gyvenimą.
Parapija laiko savo judamų' 

j paveikslų teatrą, parapijos nau- 
'dai, tuo palengvina parapijie- ^įtamį^meiYės'irDi^o pa-

ta parapijiečių ir jų Dvasios 
Vado kun. S. Mozūro, kurs past 
buvo inžinierium ir daug darbų 
nudirbo, bestatant mokyklą. Jo 
vardas įamžintas toj parapijoj, 
kurioj jau 20 metų darbuojasi. 
Tiesa parapija dabar susirūpi
nusi jo likimu, nes jis čia pra
rado sveikatą, nors dar jaunas,

Vilniaus Kraštui Remti 
Draugijos vyr. Komitetas 
paskutiniame 1939 paptų 
posėdyje (KH. 28 d.) svar
stė 1940 metų sąmatą. Są
matos projektas numato 
šiems metams pajamų ir 
išlaidų ligi pusantro mili
jono litų. Tiesa, ta sąmata 
dar nėra priimta ir patvir
tinta, tačiau ię projekto 
galimą manyti, jog Komi
tetas rūpestingai svarsto 
opiausius šio moipento 
klausimus ir nori Apimti 
taą šaipos ęritią, kurios be

želių, po 11,000 Lt. metan 
viso Lt. 165,000.

Viso mokyklų sekei; 
numatoma išleisti per nr 
tus Lt. 775,000.

II. Žemės ŪkiA Kulfūr 
75,000 Lt.

III. Pašalpos.
Vilniaus ir apskrities i 

mes ūkio varguomenei 
72,000 LL;

Švenčionėlių apskf. ž. 
varguomenei — 24,000 L.

Valkininkų ąpskr. ž. 
varguomenei — 24,000 L 

Pabėgėliams Lietuviai 
viaųomepės iniciątyvos iy sušelpti — 10.000 Lt.; į 

,x~ “7“ Politiniams faliniams si
nmagprp miiijopo — ne-'šelpti — 7,200 Lt,;

mąšaą skaičius. Tąčiau, su-' 
j sų Vilniaus fcraš- 

, te suma yyą

-*-W 
litų.

į

lės apsieitį.dgs.
A. a. velionis, Juozas, savo ne

laimės dienoje, visą dieną iš
dirbęs, parijęs į namus savo

Vito Martusevičiųs . Bažnyčia savaitės uždarbį atidavė mamy- 
buvo gražiai palmomis išpuošta, tei, pasilikęs tik sau, kaip sako* kaip lašas jūrose. 
Laike šv. mišių visi bendrai pri- m*: “ąpendįng tpoaey'’, ir išė- 
ėmė Komuniją. Tai įvyko šv. jęs į gatvę, sutikęs kitus, kurie 
Biažiejąus, dienoje, vasario 3.

Apsivedė panelė Matilda iNor- 
kiūtė su 1 namas WRtkomp, 
jaunikaičiu, cukraus laoriko 
viršininku. Liudininkais buvo 
jaunosios sesuo Juozafina Nor- 
kiūtė su Thamas Wiiliams, Ale
na Griniūtė, su Joseph Mesusia, 
Alena Tamulaitė su Edvardu 
Norkų, (jaunosios broliu). Pa
žymėtina, kad vestuvių pokilis 
buvo blaivus jaunosios tėvų na
muose, 246 Dickinson St. Jau
nasis nėra lietuvis, o jaunoji ti
kra lietuvaitė. Mr. T. Wittkamp 
cukemėje dirbdamas su lietu
viais, pramoko kiek lietuviškai 
kalbėti, ir ją vartoja kur tik su- miero 
tinka lietuvį.

Šių žinių rašytojas sveikina 
jaunavedžius, linkėdamas ne

čiams. Bet ne visi tai supranta, jaįmog ' 
ir palaiko kitą atsiradusį mies
telyje teatrą, kuris konkuruoja 
parapijos teatrą ir tuo pačiu ap
sunkina parapijos išlaikymą. 
Bet dauguma tai gerai supranta 
ir remia tik savo, nes jei abu 
rems, tai tik skriaudą sau da
rys.

Lietuviai yra išrinkti ir mies-

važiuoti į geresnį klimatą ir su- vydėti
stiprinti suardytą sveikatą. Pa- jUOS) o tada ir visiems 
rapija jo gaili ir ilgisi, nes ji 
dabar nebeturi tikrojo savo šei
mininko. Jų maldos gal padės 
jam pasveikti ir sustiprėti.

Parapijoj veikia daug brolijų 
Paskutiniu metu

saviesiems, o paremti 
lietu-

viams bus geriau.
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PILNI LAIMES VEDYBŲ 
DIENOJE, VASARIO 3 D.

Jaunavedžiai pasirinko tinka-

Eau minėjęs vieąąipe są- 
yp praneši^U/ bdd V. K. R. 
LTaugĮjg daugiausiai dė- 
mĄsid j jaudinto
še)pi|ną, Draugijos pirmi
ninkas Dr. J. Navakas sa
ko, kad tai esąs rimčiau
sias ir tiksliausias inves- 

jasį. Vairininkai, kurių buvo net tavįipas visuomenės pifli- 
penki, tikėjosi iteisukti - pa- grų* jaunimas yra 
bėgti nuo “didžių”, visu smar- j^^įto vį|tis, užaugęs ir 

penkių toje nelaimėje a. a. J. 
Stankus auka, kiti, tarp kurių 
buvo dar vienas lietuvis, sužeis
ti, bet gyvi. Velionio laidotuvės 
buvo labai liūdnos is šv. Kazi- 

par. bažnyčios šv. Kry
žiaus kapuose. Velionis buvo vi
sų žinomas, kaipo praktikuo
jantis katalikas. Sudėta nema
žai aukų už ą. a. vėlę nevystan
čių gėlių —šv mišių. Kasėjas jąmoeips sąmatos pozįcį- 
to liūdno įvykio reiškia gili08 
užuojautos visai Stankų šeimai. 
Velionio vėlei tebūnie ramybė 
amžinybėje. Laidotuvių direkto- Štųjų mokyklų vilniečiams 
rius Antanas U&imeekis atkiš- Studentams 50 stipendijų, 
karnai patarnavo.

Niekad nežinai savo nelaimės, lt. 60,000;
Bet visados reikia patikrinti, 
kur eipi, į kokią mašiną - auto
mobilį sėdį, ir vėląi na^tį venk 
kiek galima pasivažinėjimų. 
Priežodis: “Neik su velniu o* 

kęs paties žydėjimo 19 metų buoljauti”, tikrenybėje, reikia 
amžiaus, Juozas Stankus, 106 apgailestauti tokių įvykių. KJ). 
Watkins St., sausio 13 d. liko 
auka automobilio nelaimėje. 
Jaunuolio J. Stankaus mirtis 
sukėlė daug liūdesio visai Stan
kų šeimai, ypatingai tėvams, 
Adolfui ir Agotai Stankam, ne
mažiau sesutei

Mr. T. Wittkamp atvažiavęs 
iš Virginijos, apsigyveno Phi- 
iadelphijaj 125 S. 44th St. Ves
tuvių iškilmėse dalyvavo ir 
jaunojo tėvai iš Virginijos.

K. D.

J. Stankų prikalbino pasivaži- 
-a, J. Stankus, nieko nemany
damas ir nejausdamas, kąri gve- 
.nįu pasiskolintu nematomai 
mašina - automobiliu” važinėja, 
įsisėdo ir važiuojant pajuto, 
kad jąu “dėdčs-guzikuoti” ve-

LIETUVIS JAUNUOLIS AU
TOMOBILIO NELAIMĖS 

AUKA

Jaunuolis, lietuvis vos sulau-

AKO

J. K.TAUTMYLA

MŪbŲ KRYŽiAUS KELIAS
skiriu Lietuvos Konsulams J. V. 

(Tęsinys)

ŠEŠTOJI STOTIS
Veronika Apšluosto Išganytoj aus Veidą.

Kristui į Kalvarijos kalną kryžių nešant, 
minia, daugiausia žingeidumo vedama, pas
kui Jį ėjo. Neabejotina, kad minios tarpe bu
vo ir tokių, kurie tikrai ir širdingai Jėzaus 
gailėjosi. Viena iš tokių, kuri viešai drįso Iš
ganytojui galima pasigailėjimą ir patarnavi
mą pareikšti buvo Veronika. Gailestingumo 
sujudinta Veronika, drobule apšluosto Išga
nyto jaus prakaitu ir kraujais aptekėjusį vei
dą. Už jos gailestingumo darbą Kristus jai 
atmoka, palikdamas atminimui ant tos dro
bulės savo veido paveikslą. Iš valios Visaga
lio Dievo ne visiems žmonėms yra skirta nau
doti kūjį bei piautuvą. Kaikuriems lemta gai
lestingumo darbus atlikti būtent: ligonius 
slauginti, sužeistiems žaizdas užrišti, ver
kiantiems ašaras, o mirštantiems prakaitą 
nušluostyti. Didysis 1914 m. ir dabartinis 
1939 m. karai paplukdė milijonus žmonių jū
roje skausmų upeliuose ašarų ir kraujo. Jie 
yra labai reikalingi gailestingų Veronikų 
rankų, turinčių Kristaus gailestingumo dva
sią. Šiandien Bažnyčia irgi yra labai reika-

linga Veronikų, kad apsiuostytų šmeižtų pur
vais aptaškytą Motinos Bažnyčios veidą.

Didysis pasaulio “karas 1914 — 1918 m. 
mūsų Motinos Tėvynės veidą jos vaikų krau
ju aptaškė ir ašaromis išvagojo. Širdingiau
sia gailestingumo užuojautą mūsų tautai pa
rodė Katalikų Bažnyčia atsišaukimu į viąo 
pasaulio kraštuose gyvenančius savo vaikus, 
kad Lietuvai gailestingumo ranką ištiestų. 
Už tą malonę Lietuvių tauta privalo savo Mo
tinai Bažnyčiai ištikimybe atsimokėti.

MALDA.
Viešpatie Jėzau Kristau, kursai iš meilės 

dėl mūsų palikai mums savo gailestingumo 
paveikslą asmenyje Veronikos, duok mūsų 
tautai legijonus Veronikų, kurios guostų ir 
šelptų mūsų tautos pavargėlius, sužeistiems 
žaizdas aprištų, verkiantiems ašaras, o mirš
tantiems šaltą prakaitą nušluostytų. Duok 
mums gerai suprasti, kad ką mes padarom 
vienam iš vargstančių ir kenčiančių Tau pa
darom.

SEPTINTOJI STOTIS
Jėzus Kristus Antrą Kartą Puola Po 

Kryžium.

Nešimas kryžiaus reikalauja ištvermingos

1 IV. Viešosios
Vilniuje dyi 

72,000 Lt.;
Naujoje Vilnioje — 2 

OOOLt.
V. Sekančios Išlaidų p 

zicijos:
Administravimo išlaid 

— 70,300 Lt.
Inventorius — 3,000 L 
Vilniaus Rąkto išlaidos. 

158,000 Lt.;
paskolos — 4,200 Lt.
Nenumatytos išlaidos 

100,000 Lt.;
Stipendijų Fondas— 12 

000 U;
Pradžioje sakiau, kad K 

yra provizorinė sąmatą- 
gajės būti keičiama ir 
pildoma* Greičiausiai 
bus papildoma, kai, darblJ 
besivystant, vieni reiialtf 
bus svarbesni, kiti ne tas 
svarbūs. K, V-«

os

s

I
t

ųei, jis grąžins dabar da
romus inyestąvimųs su 
sausiais nuošimčiais-

Sų tokia sveika pirminin
ke nuomone negalima ne
sutikti. Dėl to ir Draugi
jos sąmatoje visur Stam
biausių išlaidų reikalauja
ma jaunimui, da suminė
siu kai kurias projektųo-

Kr
K

jas:

Į. Mokyklų Sekcija: Auk*

po 1,200 lt. metams — viso

Vidurinjų mokyklų mp- 
kiųiamš sušelpti — Lt. 50, 
000;

. Marinta VaiarltMM.
14. New Haven, Coni 

lietuviams — vasario 25
15. Waterbury, Coių 

lietuviams — vasąrio 27
Binghamton, N- Y., 

Nashuą, N. H. lietuviu k 
lonijoms prakalbos bus p 

sudSpecialių mokyklų ben- skirtos kiek vėliau, su<% 
drabučiams (išlaikymas rinant jas su kitais kvie^’f 
30 asmenų, po 450 metams, mais. 
mokslo priemonėms, ap- T1_: * 
rangai) — Lt, 50,000;

*
Iki vasario 7 d. Prof - Pa * 

štųi prašoma rašyti ‘Dra 
>’ adresu: 2334 Šou.

, OakleyAve., Cbicago, IL,,
20 et dienai, viso per o vėliau — į “Amerikoj

nn ’vdc pc . 
i-k’ 

c' o jis klai 
e ir M

t

prądžios mokyklų papil- go 
domas maiątąs 10,000 vai- Oa 
kų, po L, __
iųętus 450,000 Lt.; * I redakciją: 423 Grand ŠĮ 

Vaikų darželiams, 15 dar- Brpoklyn, N. Y.

kantrybės. Kartą puolęs po kryžiaus sunke
nybe ir po įtempimo visų savo pajėgų atsikė
limui, žmogus pajunta spėkų išsisėmimą. 
Vienok nedera mums pulti dvasioje. Dvasia 
privalo būti greita šauktis pagalbos iš aukš
tybių, nors kūnas būtų silpnas k alptų*

Pirmą kartą Išganytojas puolė po kry
žium apsunkytas našta žmonijos suktybių ir 
apgavysčių, o antrą kartą apsunkytas našta 
neteisybių. Nė vienas iš Kristaus kaltintojų 
negalėjo Jame kaltės prįparodyti. Vieni sa
kė, kad Jis prieš Dievą piktžodžiauja, kiti gi, 
kad nėra ištikimas ciesoriuj kaitino išda
vystėje. Taip baisies neteisybės, jo teisybės 
pilna širdis negalėjo panešti ir antru kartu 
Išganytojas puolė ant šėmės, bet įtempęs vi
sas likusias pajėgas kėlėsi ir vėl ėję pirmyn.

Eiti kryžiaus kebu, reiškią ištvermingai 
pergalėti kliūtis ir panešti sunkenybes, neiš
sigąsti nepasisekimu, puolus vėi keltis ir ei
ti pismyn. Pasaulio Išganytojaus pavyzdys 
tepaguodžia mus ir mūsų tautą ir ragina 
prie ištvermės net ir tuomet, kada po karto
tinų puolimų nusiminimo pagundos mums 
kušta, kad jau viskas prarasta ir nėra prisi
kėlimo vilties. Dievas mūsų neapleis, jeigu 
tik mes Jam ištikimi linksime. Juk mes ma
tome Kristaus pavyzdyje, kad Dievas plaka 
tuos, kuriuos myli* Kuo daugiau kas kenčia, 
tuo artimesnis yra Jėzui Kristui ir meilesnis 
Dievui, ypatingai jeigu kenčia sų atsidavimu 
Dievo valiai ir su pasitikėjimu pageltos iš 
aukštybių.

Agnės ir dviem

Mūsų tauta per arti pusantro šimtmeč 
metų buvo prislėgta politinės priespaud 
kryžium. Karts nuo karto ji bandė prisike- 
ir atsistoti Sale laisvų ir nepriklausomų tajy 
tų, bet ir vėl puldavo slegiama svetimų gali 
nų kryžiumi. Vienok nenupuolė dvasioje, v 
ties neprarado ir galutinai su Dievo pageli ' 
prisikėlė ir einą pirmyn, nors dar labai su 
kiu kryžium apsunkinta, į kalną pilnos lai 
vės ir nepriklausomybės.

MALDĄ.
Gailestingiausias Išganytojau, kurs

♦

Gąilegtingiausiąs Išganytojau, kurs g 
žmonijos neteisybių kryžium apsunkint^ 
antrą kartą puolei ant žemės, prikelk sųve*. 
gysią mūsų tautą iš priespaudos: suktybi* 
veidmąinyetės ir neteisybės. Duok mūf^j 
tautos vaikams ištvermės, Dievui ir Tėvyn , 
ištikimais pasilikti. Duok mums gerai s 
prasti švenčiausių žmogaus jausmų obalsį-. 
Dįeyas ir Tėvynė, reikšmę, kad sąžiningai ’ 
gyveniman vykdytume, atiduodant Diev. 
kas Dievo ir ciesoriui kas ciesoriaus.

Viešpatie, Tavo priešai nesutarė kodėl ; 
dėlfco Tu turėjai bųti mirtimi pasiųerkte* 
bet risi sutarė, kad būtum pasmerktas. Ka. 
Pilotas su Erodu, taip šiandien tautos, kųrfa 
buvo viena kitai politiniais priešais, susįtaį 
ir tąpo draugais/ kad persekiojus Tavo Bą^ 
nyčią ir mindžiojus teisybę ir tiesą. Dm. 
joms malonę suprasti, kad tiesa ant žem*į 
parblokšta ir sumindžiota tįkrąi vėl pririkell

(Bus Daugiau)
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rankas ir tylėti, ne, mes amži-i 
nai turime dirbti ir tą vytišką

žinai smerkia. Bet mes, jauni
mas Vyčiai, mes neturime, dėl

L. Vyčių Naujos Anglijos Ap-j 
skritys savo posėdy, įvykusiame' 
vasario 11 d., So. Bostone, nų-tmąžū kliūčių nusiminti nuleisti 
tarė turėti kontestą, laike nau-’ —-1-"- ~
jų narių vajaus. Šis kontestas 
vyks tik Naujos Anglijos Aps-. idėją, vyčių obalsį skelbti, vi- 
krity. Reiškia kuopą daugiausia sai lietuvių visuomenei ir neor

ganizuotam lietuvių jaunimui!

Čia norisi pabrėžti, kad nė 
į vienos kuopos, nė vieno nario 
'nesuviliotų ši, paskelbta dova
na — Taurė. Mes Vyčiai prira
šydami narius turime pažvelgti 

• į juos ar jie verti dengtis vyčių 
gražiu kilniu obalsiu ir jų idė
jomis, ar jie verti priklausyti 
vyčių organizacijai ? Reiškiu 
vilties, kad didžiuma mūsų org. 
narių, nekvies bet kokių padau
žų į organizaciją ir, kad paskui 
jie įsirašę, visokiais būdais ir, 
įvairioms progoms terštų vyčių 
org. yardą. Kad tą išvengus, 
siūlyčiau laikytis praeito seimo 
nutarimų, tai yra ant aplikanto 
aplįkącijos pasirašytų dvasios 

i vadas. Kur nėra dvasios vado, 
! prašau narių tą gražiai vykdyti! 

Baigiant, visus gerb. klebo- 
į nu§, vadus ir visą lietuvių kat. 
! visuomenę širdingai prašau vy- 
į čiams padėti. —

Z’r. Razvadauskas, 
Apskr. Pirjn.

prirašiusi naujų narių laimės! 
Tautrę. Turiu priminti, kad į šį 
kontestą įeina ir Conn. valsty
bės vyčių kuopos. Taisyklių lai-j 
kysimės Centro paskelbtų, taip
gi remsimės ir Centro patiek
tais rezultatais. Laimėjusiai 
kuopai taurė bus įteikta Vyčių 
Apsfcr. metiniuose šokiuose 
Worcestcr.

Malonūs draugai-ės vyčiai! 
Mūsų yra būtina pareiga vajaus 
metu pasidarbuoti mūsų bran
gios organizacijos naudai!

Jei mes parodysime noro ir 
darbštumo dirbti vyčių organi
zacijai ir stengsimės ją pastaty
ti pirmoje vietoje tarp kitų or
ganizacijų, esu tikras, kad mū
sų gerb- vadai ir plati lietuvių' 
visuomenė mielai mums padės 
dirbti savo dirvoje, gražų, pra-i 
kilnų, lietuvišką darbą. Vyčių 
organizacija visuomet susilauk
davo pritarimų, nors žinoma mi
nioje randasi ir tokių, kurie šią; 
organizaciją neigia ir, dėl vie-1 
no kito mažo nusikaltimo am-'

i t 
t

'i

Petras Gania
Žaliųjų girių kraštas 
Ir ežerų vieta — 
Žaliuojanti kaip rūta
Tėvyne Lietuva.

Didžiųjų vyrų tu gimtinė. 
Kapai prabočių milžinų, 
Kurie garbės vainikų pynė 
Šveitriuoju savo kardeliu.

Iš čia tu niekur neišbėgsi
Ir neieškosi gražesnės. 
Ir kito krašto nepamėgsi. 
Nedžiugins jis tavos širdies.

Pasilgsi tų dainų sesutės, 
Darželių, kvepiančių medum. 
Kur eisi, ten vis liūdnas būsi, 
Vis ne po tėviškės dangum.

Nebėk, nebėk iš tėviškėlės, 
Žaliųjų girių, kaip rūtų, 
Kuriose vaidenas bočių vėlės 
Ir šaukia darban nųilžinų.

“Ateities Sp.99
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APŽVALGA
J4r. 2, 1940. bent kiek muzikalus, tuojau, 

Lietuvei Jaunimas pagautos dainos nuotaikos, sto- 
Daiiiuoja”. Straipsnis pradeda- ja dajnįniųkų būrin ir savo sįe- 
mas kreipimusi: “Amerikos lie-j loję pergyvena tą nuostabią, 
tuvių jaunime,, dainuokime! žodžiais neišreiškiamą, skam- 
kartu su mūsų broliais iš “už bios lietuviškos dainos galią. Ji 
jūrų marių, už vandenėlių!” skamba ir aidi tyliais vasaras 
Suvienykime mūsų širdžių jau-, vakarais po Lietuvos kaimus ir 
smus lietuviškoje dainoje! Kol miestelius, kol gili naktis už- 
dar jauni, kol mūsų gyslose te-; dengia gamtą žvaigždėto dan- 
ka dinamiškas kraujas, dainuo- gaus mėlyna skraiste...” 
kime “Lietuviais esame mes gi-' Straipsnis baigiamas šiais pa- 
mę, lietuviais norime ir būt...” raginančiais žodžiais:

Toliau šio straipsnio autorius' “Amerikos lietuvių jaunimas 
rašo: “Lietuviai, gyvendami ne- taip pat turėtų pamėgti lietuviš- 
paprastu grožiu apdovanotame ką dainą, kad ji skambėtų įvai- 
krašte, tarp žaliuojančių kalvų- riose sueigose, susirinkimuose 
kalvelių, tarp žavingai tviskan- ir visur, kur tik lietuvių jauni- 
čių ežerų ir sriauniai per miškus mo esama, 
vingiuojančių upelių, kurių suprasime tolimą, 
krautuos suokė savo giesmes į-, mūsų tėvų gimtinę, 
vairiabalsiai paukšteliai, nega-. 
Įėjo sulaikyti vienumoje sielos; 
išgyvenimų — savo vargų bei; 
nelaimių. Jie visus savo liūde- kiekvienas lietuvis, 
sius ir vargus išliedavo daino-1 gyventų, turi įgimtą palinkimą 
sc...” j prie dainos. Todėl ir mes, Ame-

“Lictuvon patekusiam ameri-' rikos lietuvių jaunimas, nepa- 
kiečiui lietuviui, tas padaro di- ' mirškime skambios ir gražios 
delį įspūdį ir jei tik kuris yra: lietuviškos dainos”.

. , Studentų 
m. rašo — “Liet

Bažnyčia, Kuri Matė Gediminą
Parapija, Kuriai Priklauso Vbl Viluta UtaW, Mflirpskopinė Klebono Alga. Vilniuje 

Išnyko Elgetavimai, PaitelHjmK Su Km. Kazimieru Čibiru.

prastumu, kaip mūsų Rū
pintojėlis. 900 gerų ir blo
giu mętų, saulės ir lietaus, 
mątytų gaisrų, kąru, bado, 
ašarų... įsisunkė įr persiu į 
sunkė kiekvieną plytą tuoj 
rūsčiu ragių m u, kokį pa-i 
junti pasižiūrėjęs į ją. Vįi- 
nius jautriai išgyveno vi
sus didžiuosius Europos 

Į stilius. Jie paliko savo pėd
sakus ir šioje bažnytėlėje, 
net barokas.

Didžiajame altoriuje yra 
šv. Mikalojaus paveikslas. 
Vienoje rankoje jis ląiko 
laivą su jūreiviais. Šv. Mi
kalojus, apie kurį padavi
mai pasakoja, kad jis ste
buklus darė, buvo Miros 

Į vyskupas, gyv. III — IV a., 
dalyvavęs Nicėjos susirin- 
kįme. Stebuklingu būdu iš
gelbėjęs skęstantį laivą. 
Jūrininkai ir pirkliai pąsį- 
rįnko jį sayo globėjų. Pa
našių būdų šv. Mikalojaus 
kultas galėjo patekti ir 
LiętnvoR. Kaip tnn būtų 
buvę, bet šv- Mikalojaus 
bažnyčia yra seniausia, ir 

pintoji parapija yra šv.
Mikalojaus parapija* Pir- 
masis lietuviu katalikų 
globėjas buvo šv* Mika

lojus?
^uo jooj m- bažnyčia 

priklauso lietuviams- Prie 
jos dirbo kun. Kukta, Dr. 
Viskantas, kun- J* Januš
kevičius, kun- P, Krauje- 

. lis, kun- VI* Jeaukavičįus. 
Nuo to laiko prie tos senu- 

įtės bažnytėlės telkėsi įie- 
, tuviškąsįs gyvenimas. Visi 
Vilniuj# gyvenantieji lietu
viai formaliai priklauso šv. 

Mikalojaus parapijai*
-r .Jeigu bent vienas iš ve

dančiųjų yra lietuvis, Šioje 
bažnyčioje gali būtį suriš
tas, — pasakoja kun- Čibi
ras,
— Ąr daug parapijiečių 

tupėjote, klebone?
j — Pamaldas lankydavo, 
i manau, apie 500 ir apie tiek 
' moksleivių. Mano parapi-

Vilnjps—(XX Amžius)— 
Siaurutėje šv. Mikalojaus 
gatvelėje yra kukli šv. Mi? į 
kalojaus bažnyčia, bet la
bai įdomi dąugeliu atžvil
giu-

Ji yrą seniausia ne tik 
Vilniuje, bet ir visoje 
Lietuvoje, pranciškonų 
pastatyta Gedimino lai

kais.
Ji matė Vytautą, Jogailą, 
pirmąjį Vilniaus vyskupą 
Andriejų Yąsįlą atsimena, 
kuris Katedrą) paskyrė 3 
žemės sklypus prie šv. Mi
kalojaus bažnyčios. Pątį 
bažnytėlė nedidelę, rąudnr 
nų plytų, Pabaltijo gotiko 
stiliaus. Jį nėra toks lieps
nojantis gotikas, kąįp šv.; 
Onos bažnyčia. N erą joję 
to didingumo ir dekoraty
vumo, kaip Prancūzijos go- 
tikę. Bet ji dvelkia lietuviš
ku rimtumu, lietuvišku 
nuoširdumu, kaimiečio pa- 

Vienas iš jauniausiųjų
danų, Šluotą pasiėmęs! gijos studentija, kad šįmet ne-
praktikuoja, kur nors Šuo- suorganizavo Naujos Anglijos 
mijos karo lauke, kad pa- i Studentų Kėglių lygos ? Pereitą 
siruošus kovai SU Suomi- ! met3 Studentų žaidimai gaivino 
jos 1 
raudonarmiečiais.

■„ 

tas kuopų mūsų apskrity va
jaus metu. Pirm, pasižadėjo ir 
dovaną gauti laimėjusiai kuo- Į 
pai.

į Plačiai kalbėta ir sporto klau
simu. Vytis J. Zumeras išrink
tas sporto reikalais rūpintis. į 
Tikimės, kad jis tą darbą atliks

; puikiausiai.
Vyčių metinės gegužinės rei- j 

kalais rūpinsis Norwoodo ir So. 
Bostono vyčių kuopos, apskri- 

į čio valdyba.
Ritualo klausimu irgi plačiai 

i kalbėta. Išrinkta komisija tuo 
darbu rūpintis, būtent: Alena 

-Jasionytė, Joana Norkūnaitė ir 
Pr. Razvadauskas.

Posėdy dalyvavo ir Centro 
l nariai: A. Gaputis ir F. Gren- • 
! delytė. Svečiai pasakė gražias' 
i sveikinimo kalbas ir prašė na- 
|rių. kad padėtų centrui įsigyti! 

I j naują mašiną, reikalingą spaus
tuvėje.

Susirinkimas pasiuntė sveiki-i 
nimo telegramą kun. P. Stra-

• kauskui, kurio parapijoje susi-! 
organizavo nauja L. Vyčių kuo-'

. pą. Sveikiname!
Posėdis baigėsi gražioje tvar-j 

į koje ir geroje nuotaikoje. —P.'.

taupų, Šį tą parduodami. 
Bet po kiek laiko, aišku, 
pajus ir skurdą.

Atsimenu badą Vilniuje 
— vokiečių okupacijos me
tų. Iki šiol laikau duonos 
trupinių, kokią mes tada 

■valdėme: pelų, grybų ir ki-
tokių priemaišų, tik ne ru
gių. Sviesto pusę metų ne
mačiau. Tai buvo badas.

Dabar gi Vilniuje elgetų 
sumažėjo.

Prie lenkų šiuo metu nega
lėdavai jų atsiginti. Pas 
mus šeštadienį (tai elgetų 
dieną) eidavo eiįės be skai
čiaus. Gatvėje bųdavo to
kie įkyrūs, kad pusę kilo
metro lydėdavo. Dabar ne
bėra. Gal būt, padėjo šelpi
mas.

Man išeinant tįk buvo su
sirinkęs būrelis vargingos 
išvaizdos moterėlių, stovė
jo pilnos dėžės įvairių gė
rybių. Kas anksčiau lietu
viškai nekalbėjo, dabar, 
sako, pašalpos labai gra
šiai moka paprašyti, o jei 
nemoka, siunčia mokantį 
iš šeimos.

Toje salėje vykdavo lie
tuvių draugijų susirinki
mai. Ilgą laiką tai buvo tik 
vienintelė lietuvių salė, kol 
įsigyta y. D. Gimnazija. 
,Čią būdavo ruošiami vaidi
nimai- Lietuvių tautinis ju
dėjimas buvo sultingas. 
Metrikai iki šiol teberašo

mi lenkų kalba.
Pąr nėra gauta įsakymo 
rašyti kitaip. Paskutinių 
metų atsiradus lietuvių pa
maldų kitose bažnyčiose, 
mažiau lankosi į šv. Mika
lojaus. Tačiau ji yra nusi
pelniusi ypatingos lietuvių 
pagarbos.

Tėvą Marijeną Misijos 
Gąvęnipje

-l.UL-IUJ. —III.-J. gR1

mano kolegiškas auklėjimas 
tol bus tuščias, kol aš pradėsiu 
rimtai ir sąžiningai svarstyti a- 
pie lietuvišką kultūrą.

Aš jąu visai pradėjau karš
čiuotis. kąį Petras mane pasiti
ko. Jam, rodos, nieko petrųko. 
nes jis viską rimtai atlikdavo, i 
turėdamas visuomet mintyj sa
vo gyvenimo tikslą. Iš tikrųjų; 
galima tikėtis, kad toks rimtas 
žmogus yra visuomet ir visu i 
kuo patenkintas. Taigi tokiam 
draugui aš atvirai galėjau savo 
padėtį papasakoti ir apie savo 
darbą. Kai pasakiau Petrui, kad 
man būtinai reikia parašyti 
nors mažą lietuvišką straipsne
lį lietuviškam laikraščiui. Pet
ras nuoširdžiai apsiėmė mane 
išlavinti, kad galėčiau parašyti 
straipsnelį.

“Malonu išgirsti, kad tu. Jo- 
nąi, susidomėjai rašyti lietuvių 
kalba ir lietuvių naudai”, drąsi
no Petras. “Dauguma mūsų jau
nų draugų nenori paaukoti savo 
jėgų tėvų kalbos labui, o jei 
tik jie pradėtų rašyti, tai tada 
žinotų, kad visai lengva rašyti 
ir kalbėti lietuviškai. Tiesą pa- 

bet mielą; sakius, iš pradžių reikia truputį 
' pasimokinti, o vėliau berašant 

gąlima daug daugiau ištuokti”.
“Ačiū širdingai. Petrai,” aš 

atsakiau, “Dabar be ąbejonės 
aš stengsiuos paaukoti kiek sa
vo laįko ir darysiu ką tik tu pa
sakysi”.

“Gerai, Jonai,” pradėjo aiš
kinti Petras. “Pats svarbiausias 
dalykas yra skaitymas. Kuo 
daugiau žmogus skaitys lietu
viškai, tuo daugiau jis išmoks 
žodžių, sakinių sudėties ir pri-; 
pras prie vartojimo žodžių ga-! 
lūnių .Tajgi vien tik iš skaity- 
mo galima išmokti, kaip reikia 
rąšytį”.

Petro pamokymo žodžiai ma
ne labai ųžjnteresavo ir aš, pa
rėjęs namo, prižadėjau sau. kad 
kiekvieną vakarą nors pusva- 
landį praleisiu skaitydamas lie
tuviškus laikraščius bei kny
gas. Janas.

(Bus daugiau)

I

Dainuodamį geriau

“Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia!..” 
Lietuva yra dainų šalis, ir 

kur jis be-

i

JAUNUOLIO DIENORAŠTIS

(Tęsinys)

Sunkus uždavinys laukė ma
nęs išbandyti savo jėgas. Neiš
bandytos jėgos yra nežinomos ir 
pasiliks jos nežinomos lig pa
tyrimo. Mane pradėjo kankinti 
klebono pasiūlymas, kaip aš 
parašysiu lietuvišką straipsnį.

Aš rimtai pradėjau galvoti 
apie ką aš turiu rašyti, bet pa
svarstęs truputį, aš tik nusi
juokiau, nes yra šimtų šimtai 
dalykų apie kuriuos galima ra
šyti. Svarbesnis klausimas buvo 
išspręsti, kaip pradėti savo 
straipsnelį be jokio patarimo? 
Aš maža žinojau lietuviškų žo
džių, gramatikos taip pat ma
žai mokiausi ir silpnai sudary
davau lietuviškus sakinius.

Toks neaiškus darbas mane la
bai nervavo, ir aš kreipiausi į 
savo mylimą draugą Petrą, kad 
jis man padėtų išspręsti šį už
davinį.

Turint šį vyrišką darbą atlik
ti, mano pamokos lengvai ir ma
loniai praėjo. Aš laukiau Petro, 
kad galėčiau pasikalbėti apie 
straipsnelio rašymą. Visą laiką 
mano mintys buvo pilnos viso
kių dalykėlių, apie kuriuos aš 
galvojau rašyti. Kiek aš galė
čiau parašyti apie katalikišką 
mokslą, apie jaunuolio gyveni
mą, apie įvairius kitus dalykus, 
jei aš tik mokėčiau išversti sa
vo mintis lietuvių kalbon.

Bemąstydamas aš priėjau to
kios išvados: visai nesvarbu 
žinoti, apie ką rašyti, nes pir
miausia reikia mokėti, kaip ra-! 
syti.

Kuo daugiau aš mačiau, tuo' 
daugiau aš norėjau ne tik iš-! 
mokti, kaip rašyti savo lietuvių: jo nąųamgi nutarimai, 
kalba, bet ir kaip kalbėti lietu-Į Apart kitų nutarimų, kalbėta 
viškai. Koks tai yra studentas? 
jei jis nemoka savo tėvų gimti-1 
nės kalbos? Aš jaučiausi, kad kas pasiūlė.

užpuolikais sovietų! *r išjudino studentų kuopas, į 
. Tlorvir oiolrii Vn/J bni !Dabar aišku, kad kai kurios- 

kuopos susilpnėjo, nes mažai 
gauna paramos iš centro. Stoki
me ir vėl prie kilnaus darbo. 
Kas buvo gražiai atlikta perei
tais metais, šiais metais galima 
dar gražiau atlikti. Studentai 
nepasiduokime Vyčiams!

J. Bernatonis.

Atsakymas j Konkursą

t

Konkursą. paskelbtą “Jaunimo 
Aiduose” — “Dąrbininko” Nr. 
10. 1940 m., Jaimėjo p-lė J3ro- 
nislova Grimaite iš So. Boston. 
Mass. į

Žemiau paduotas, tarp kitų vi.-; 
sų, jos geriausiai ištaisytas tek-i 
stas.

KAS - KUR?

SPORTAS

yYRĄI
“Sveikas. Jonai! Kaįp 

si ?”
“Gerai".
“Ar dirbai šiandien?”
“Ne. aš kraustausi”.
“Ęur?”
“Nąujon stubon. ant anos grt-, jiečių daugumas amatinin- 

vės už kampo”. !
“O kur tu bėgi?” ■
“Aš einu pas laikrodžių taisy-' 

to ją”.
“O kas atsitiko? Gal sprenžį-

ną pagadei!”
“Ne, laikrodis gerai nebevei

kia. todėl jį nešu pataisyti”.

MOTERYS
“Sveika. Margaryte!”
“Sveika. Maryte!”
“Kaip tau einasi?”
“Gerai, p kaip tau?"
“Ačiū, labai gerai. O kaip sū

nelis?”
“Gerai, tik išdykęs! Vakar pe- 

lenų viedrą ant gatvės išvertė, 
šiandien langą išmušė. O kaį 
laiptais bėga viršun ar žemyn, 
tai net lubos trūksta! Kur da
bar eini?,”

“Aš einu į krautuvę. Reikia 
Jonui nupirkti nosinių, kakla- 
raikščių ir batus. Vakar nusi
pirko naują aprėdą, tai eis nu- 
sitraukt paveikslą, o kur tu ei
ni?”

“Grįžtu iš mėsos krautuvės, 
kurioje pirkau džiovintos deš
ros. kumpio, vėžį, jaučio strė- 

' nos ir pupos uogų. Turime taip 
pat naują bačkutę alaus prieš 
šventes. Ateik, visi pasilinks
minsime.”

“Viso labo. Margaryte”.
“Iki pasimatymo. Maryte.

Bronislova Grimaite,
2 Dunhana St., 

So. Boston. Mass.
Panelei Grimaitei pasiųsta 

laimėjimo dovana, knyga — 
“Nusišypsok". “J. A.”

eina-

' kai, nevalstybinių įmonių 
Į tarnautojai ir tarnaitės.
Inteligentai 
naudodavosi 
pamaldomis, 
momis jiems 
kitur. Kitiems būdavo per 
toli ateiti iš priemiesčių. 
Kasmet būdayo apie 10 — 
20 jungtuvių ir apie tiek 
krikštynų bei laidotuvių.

Mano parapijiečiai pe ka
žin kokįe turfųoJiaį. Jei ne
turėčiau kitų šaltinių, pra
gyventi būtų sunku.
Lenkų valdžios alga klebo

nams 25 zl.
Kurija dalį pasilikdavo sa
vo reikalams, taip, kad al
gos belikdavo 7 — 12 zl. 
Dirbau gimnazijoje, spau
doje, trūkumų didelių ne
buvo. Dabar Vilniaus kuni
gai turime sųsįspaustj. Po 
karo žmonės pasijuto sun
kiai, valdžia taip pat dar 
nemoka algų, reikia Skai
tytis su kiekvienu centu.
— Iš ko gyvena vilniečiai ? 

Gyventojų daug, bet lyg 
nesimato, ką jie dįrbtų?

: — aš galių pasakyti, iš ko 
į gyvena mano kiemas. Vie
na šeima 4 asmenų: duktė 
įstaigoje dirba, tėvas turi 
kioską. Kitą didelė 8—9 as
menų matininko šeima. 
Dabar matininkas neteko 
tarnybos. Gyvena iš san-

dažniausiai 
trumpomis 

organizuoja- 
Katedroje ir

dd. — 
dr. K.

dd. —

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

Vasario 26 — kovo 3 dd. — 
Cicero, III. — kun. Juozas Dam
brauskas.

Vasario 26 — kovo 3 
Loveli, Mass. — kun. 
Matulaitis.

Vasario 26 — kovo 3
Šv. Kazimiero parapijoje, Phi
ladelphia, Pa. — kun. Jonas 
Vosylius.

Kovo 3 — 5 dd. — Pittston, 
Pa. — kun. 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.

Kovo 10 — 12 dd. — Dievo 
Apvaizdos parapijoje. Chicago, 
III. — kun. dr. Ą. Jagminas.

Kovo 11 — 24 dd. — Šv. Jur
gio parapijoje. Brooklyn. N. Y. 
— kun. Adomas Morkūnas.

Kovo 11 — 24 dd. — Mas- 
peth. N- Y. — kun. Vincas An- 
driuška.

Kovo 11 — 24 dd. — Bayon- 
ne. N. J. — kun. dr. K. Matu
laitis.

Kovo 11 — 24 dd. — Newark, 
N. J. — kun. J. Dambrauskas.

Kovo 16 — 24 dd. — Šv. Jur
gio parapijoje. Detroit, Mich.— 
kun. dr. J. Pauliukonis.

Kovo 17 — 21 dd. — Maria
napolio kolegijoje — kun. P. 
Malinauskas.

Bostono Vyčių kėglių sa-So.
Įėję prasidėjo ir antri žaidimai 
arba geriau sakant antroji lyga 
ar turnyras. Šiuose žaidimuose 
dalyvauja vien tik lįetuvių jau
nimas. Ši Vyčių lyga žaidžia 
kiekvieną ketvirtadienio vaka
rą. Vyksta gana stiprios rung
tynės. Rezultatai bus paduoti 
vėliau.

I

L. Vyčių Naujos Anglijos 
Apskričio valdybos ir kuopų at
stovų posėdis įvyko vasario 11 
d„ So. Bostone. Posėdis buvo 
skaitlingas ir padaryta keli nau
jo naudingi nutarimai.

apie Vyčių naujų narių vajų. 
Apskričio pirm. Pr. Razvadaus- 

, kad būtų kontes-

So. Bostono Lietuvių Katali
kų Studentų kuopa rūpinasi su
rengti kėglių (bowling) ratelį, 
nes jau buvo užprašyta žaisti 
Norwoode. Worcestery ir kituo
se miestuose, kuriuose yra Stu
dentų kuopos.

Rašytojas norėtų žinoti, kas 
atsitiko su Marianapolio Kole-
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Šimtai Žmonių Dalyvavo 

Sutikimo Vakarienėje

Sekmadienį, vasario 11. 7 vai. 
vakare, Šv. Andriejaus parapi
jos salėje įvyko iškilminga va-

PARAPIJOS VAKARAI 
įvyksta ketvirtadieniais, para
pijos salėje. Dalyvaukime visi.

nijos sielų išganymo. Kvietė! 
visus kiekviename sekmadienį) 
lankyti bažnyčią ir dirbti Die
vui ir Tėvynei.

S

r
Jaunimas Pas Kleboną 

Svečiuose
Klebonas kun. J. Jankauskas, 

į jau du kart pasikvietė visą pa
rapijos jaunimą pas save į kle- I 
boniją pasikalbėjimui. Abu kar
tu prisirinko pilnutėlė kleboni-Į 
ja. ir čia jaunimas labai jaukiai 
ir maloniai laiką praleido. Kle- ’ Į 
bonas kvietė jaunimą aktyviai 
dalyvauti sporte ir lietuviška
me veikime. Pareiškė, kad jo 

je, kurias atnašavo kun. n' Pa- troškimas yra matyti visą šios 
’ kalnis iš Brooklyn. N. Y. Kle- kolonijos jaunimą dirbant savo 
- bonas kun. M. Pankus ir kun. P. parapijai ir lietuvybei.

P. Kartonas asistavo. Jaunimas yra klebonui dėkin-
New Britaine per 25 metus S35 parodytą pritarimą ir 

mirė trys klebonai. ivaises-
Tiesa Mylis.

METINE ATMINTIS
Vasario 9 d., suėjo 25 metai 

• nuo žiaurios mirties a. a. kun. 
J. Žebrio. pirmojo mūsų para-

karienė. tikslu pasveikinti bei teigėjo. Tąja proga an-
w. . v. . : crln vi^tin3 ntanisii anru-arčiau susipažinti su savo nau

ju ktobonu. kun. M. Pankum.
Vakarienėje dalyvavo apie še

ši šimtai parapijiečių ir svečių 
iš apylinkės, tarp kurių buvo ir 
daug profesijonalų ir kunigų. 
Kiti buvo atvykę gan iš tolimų 
kraštų.

Klebonui įėjus į svetainę. Šv. 
Cecilijos choras, vadovaujant 
muzikui K. Žalnieraičiui, žavė- 
jančiai užtraukė sveikinimo dai
ną — Ilgiausių metų!

Po to sekė sveikinimai para
pijos vaikučių, driliai, dainos, 
eilutės. Vaikučiai įteikė dovaną. 
— didelį krepšį kvepiančių ro
žių. Vaikučiai buvo labai sko
ningai priruošti. Tai vis pasi
darbavimas vietinių Seselių 
Pranciškiečių. Po šių sveikini
mų, kun. P. P. Kartonas, pasvei
kino visus dalyvius ir pakvietė 
prelatą J. Miliauską atkalbėti ’ pagetoa ir parapijonų pritarimu 
maldą visa širdimi dirbti dėl gerovės

Visiems pasisotinus, vėl prasi
dėjo sveikinimai ir kalbos. Kun. 
P. P. Kartonas pakvietė kun. 
Dr. J. Bružą vakaro vedėju. Pa
starasis nuoširdžiai sveikino vi
sus dalyvius ir pareiškė džiaug
smą tokiu skaitlingu žmonių da
lyvavimu. Sveikinimo kalbas 
pasakė vietiniai: adv. A. Poli- 
tis, J. Skritulskas. miesto ma- 
yoras ir miesto teisėjas.

Kalbėjo svečiai kunigai, bū
tent. kun. T. J. Pauliukonis iš 
Marianapolio: kun. J. Simo
naitis iš Elizabeth; kun. N. Pa
kalnis iš Brooklyn, N. Y.: kun. 
prof. J. Starkus iš Marianapo
lio; prelatas J. Miliauskas iš 
Scranton. Pa.

Po to kun. P. P. Kartonas įtei
kė nuo dalyvių piniginę dovaną 
klebonui kun. M. Pankui; kle
bonas nuoširdžiai susijaudinęs 
pasveikino visus, padėkojo vi
siems atsilankiusiems, visiems 
pasidarbavusiems. ypatingai 
kun. P. P. Kartonui, kurio su
manymu bei sunkiu pasidarba
vimu toji pramoga praėjo gra
žioje nuotaikoje. Kleb. kun. M. 
Pankus, priėmęs dovaną ir pa
dėkojęs. pažadėjo ją paaukot 
didžiojo altoriaus įtaisymui mū
sų bažnyčioje. Tai kilnus klebo-

i glų vietinė spauda plačiai apra
šė tą žiaurią tragediją. Vasario 

' 12 d. įvyko sukaktis laidotuvių. 
Tad ta proga įvyko iškilmingos 
šv. mišios mūsų par. bažnyčio-

i

NEW HAVEN, CONN.
Klebonas Šv. Pranciškaus D-jos 

Susirinkime

Naujas Klebonas Pasveikino 
Parapijiečius

Sekmadienį, vasario 11 d., per 
visas šventas mišias mūsų nau
jas klebonas kun. Juozas Jan
kauskas per pamokslą nuošir
džiai pasveikino visus parapijie
čius. pasižadėdamas su Dievo

I

Baigiantis Sezonui Vasario
CLEARANCE SALE

Vasario 11 d., įvyko Šv. Pran- I 
ciškaus draugijos susirinkimas 
į kurį atsilankė naujas klebo- 
nas kun. J. Jankauskas ir šir- je varg. p-nios A. Kripienės; so-! 
dingai pasveikino visus narius 
ir valdybą, linkėdamas geriau
sių sėkmių visuose svarstymuo
se. Pasižadėjo reikalui esant 
teikti pagalbą; kvietė visus 
remti parapijos reikalus ir ne
užmiršti tėvynės.

• Teko girdėti, kad klebonas 
prisirašė prie minėtos draugi
jos. Visi nariai džiaugiasi, kad 
klebonas parodė tokį prielanku- 
mą.Šv. Pranciškaus draugija y- 
ra viena iš skaitlingiausių vyrų 
draugijų mūsų parapijoj, taipgi 
viena iš seniausių, nes balandžio 
mėnesį minės 45 metų sukaktu
ves.

Šv. Kazimiero parapijos ir žmo-

Lietuvi, Neužmiršk Tautos
Nepriklausomybės

Per pereitą mėnesį I. J. Fox kompanija skelbė didelį January Sale. Dabar-gi, likusieji kailiniai 
yra labai pigiai parduodami, nes norima visus šio sezono kailinius išparduoti. Kailinių kainos labai 
sumažintos. Taigi, pasinaudokite šiuo dideliu kailinių kainų nupiginimu — įsigykite kailinius šian
dien!

Europoje karas eina smarkyn, o tas yra jaučiama ir Amerikoje. Yra pramatoma, kad drabužių 
kainos smarkiai pakils, o ypač kailinių. Taigi, pirkite kailinius dabar, kada galite elegantiškus kai
linius nusipirkti už mažą pinigų sumą.

Turime priminti, kad I. J. Fox kompanija išmaino senus kailinius į naujus ir už juos duoda dide
lę nuolaidą. Tai-gi, kam vilkėti senus kailinius, kad 
lengvais išsimokėjimais galite įsigyti naujus!

•
Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 

kad Jums patarnautų lietuvis šios firmos atstovas 
Bernardas Koraitis. Per jį pirkdamos sutaupysite 
10 nuošimčių nuolaidos. Naudokitės siūloma proga

e

4/ucc& oCjG/iGeab -fu/u
411 washington street 

Boston, Mass.
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Montrealo Žiniosto išpildys p-lė O. Dubinskaitė iš • 
Ansonia. Sesutės Makarevičiū-Į 
tės iš Waterbury, Conn. skam-i 
bins gitaromis ir padainuos gra- • Vasario 25-tą 
žiu dainelių; skambins pianu įvyksta Kanados 
jaunos lietuvaitės H. Žimkiūtė jungos ruošiamas Lietuvos Ne- 
ir F. Čeponytė. Kalbas pasakys priklausomybės šventės minėji- 
žymus kalbėtojas p. Juozas 
Laučka iš Brooklyn, N. Y. ir 
mūsų klebonas kun. J. Jankaus
kas. Taipgi bus suvaidintas pa-1 
trijotiškas vaizdelis.

Brangūs New Haveno Lietu
viai! Visi jauskim sau už parei
gą, be skirtumo pažiūrų bei par
tijų, skaitlingai susirinkti ir pa
minėti mūsų tautos šventę. Pa
sirodyk ime pasauliui, kad mes 
nesigėdiname esą lietuviai. 
Įžanga 25 centai asmeniui. Vi-

Kun. J. Kidyko, S. J. Misijų 
Maršrutas

0• ■
g

(sekmadienį) 
Lietuvių są-

, mas, parapijos salėje. Progra
moje bus parapijos choro dai
nos, kalbėtojas ir vaidinimas 
“Po 21 Metų”. Įžanga nemoka
mai. Visi Lietuviai prašomi a- 
teiti ir savo tautos šventės pa
minėjimą dalyvauti.

14. Dirbo Canadian Steel Works 
fabrike. Paliko nuliūdime žmo
ną. Keletą metų atgal mirė jo 
vienintelis sūnus. Į bažnyčią ir 
kapus kūną palydėjo Šv. Kazi
miero draugijos nariai, nes jis 
buvo šios draugijos nariu.

i

Kun. J. Kidykas, S. J. 
gavėnios metu skelbs mi
sijas šių kolonijų parapi
jose:

1 ir 2 savaitę 10809 S. 
Statė Str., Chicago, III.

i 3 savaitę 36 St. George
! Avė., Norwood, Mass.

Montreale tris savaites buvo 4 ir 5 sav. 259 N. Fifth 
I misionierius Pijus Marčiulionis. Str., Brooklyn, N. Y. 
kuris laikė misijas anglų para- 6 sav- Montgomery
pi joms. : Str., Paterson, N. J.

Pas parapijos komiteto narį __________
Jotkų įvyko draugiškas suėji-Į Parapijos choro ir merginų 
mas kitų komiteto narių ir ’sodaliečių draugijos šokiai va-' 

i draugų. Dalyvavo ir klebonas Į sario 3 davė šioms jaunimo 
„.......... ; Bobinas su sesute Ona. Jotkie- draugijoms apie 45 dolerius peisas pelnas skiriamas Vilniečių1 ----- — I 0 J

sušelpimui.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi- 
liečiu. Daugelyje įstaigų 

‘yra griežtai reikalauiama, 
(kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 

1 — kitaip neduoda darbo. 
(Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras. nusipirkite 
knygute “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 

Pereitame Kanados Lietuvių tapti Amerikos piliečiu, 
sąjungos susirinkime tapo išda-’.Ios kaina 25c.
linta nariams naujų knygų, ir 
prisirašė keli nauji nariai, 
draugija laipsniškai stiprėja ir 
auga, nes jon stoja visi lietu
viai, kurie supranta kilnius josi 
tikslus. Sąjunga jau pasiuntė

nė skaniai visus pavaišino, nes no. 
nestigo nieko, nuo silkių iki viš
tienos. Jotkaus sūnus Petras y-' 
ra žymus visoje Kanadoje ledo* 
ripkos (hockey) ir futbolo žai- 
dikas. Jis pernai buvo išrinktas 

nenuleido rankų ir nesigailėjo ja ir veikia The New Haven j Rytų Kanados Ali Canadian 
aukauti gyvybių dėl apgynimo Council of Catholic Women, prie. futbolės komandą. Šią žiemą jis 
savo krašto ir jos garbės. Ir kurio priklauso visų parapijų Concord ledo ripkos ko
štai Vasario 16 d. mūsų tauta moteris. Ši draugija nuveikia .... .., . WT , , , , . ? mandoje ir jau nesyk; pasizy-mmėjo 22 metus Lietuvos Ne- daug labdaringų darbų dėl zmo- _
priklausomybės sukaktį. Taipgi nijos. Tokiu būdu ji yra labai mel°’ itas sūnūs. 1 as, yra 
džiaugiamės atgautąją senąją reikalinga. Patartina kiekvienai j stiPrus rėmėjas ir veikėjas vi- 
sostine Vilnium. katalikei moterei ir mergaitei ■ suose parapijos jaunimo paren-

I Malonu pranešti visiems mūsų priklausyti, nes nežinom kada ‘ gimuose.
kolonijos lietuviams, kad minė- gali ištikti nelaimė ir reikalas’ 
jimas Lietuvos nepriklausomy- kreiptis prašyti pagelbos. Pri- 
bės įvyks vasario 25 d., 6:30. klausyti prie šios draugijos kai- 
valandą vakare šv. Kazimiero nuo ja tiktai auka $1.00 į me- 
parapijos svetainėj, 339 Greene tus. Kurios norėtumėte prisira- 
St. Rengiama turininga progra
ma. kurią išpildys Šv. Kazimie-

■ ro parapijos choras, vadovystė- atstovė.

Mūsų tauta per šimtmečius
buvo prispausta svetima letena.
Priešai persekiojo ir kankino __ .... „ „. .. . . . . Katalikių Moterų Draugijosmusų brolius, kurie drjso sva- „ .
joti apie tautos šviesesnę ateitį J
bei laisvę. Bet Lietuvos sūnūs Mūsų kolonijoj gražiai gyvuo

Suomijos kareiviai įjungia te- 
no sumanymas. Tuomi ir baigė- lephonu susisiekimą karo lauke, 
si vakaro tvarka. Dalyvis. Suomijoje.

šyti, kreipkitės pas M. Jokubai- 
tę, nes ji yra lietuvių parapijos

M.

Po Velykų Pirmasis

BALIUS-ŠOKIAI
Rengia Šv. Jono Ev. BĮ. Pašai pine Draugija

Šeštadieni, Kovo - March 30,1940
Municipal Building Salėje, So. Boston, Mass.

AL STEVENS’ ORKESTRĄ
Visas pelnas skiriamas “Darbininko” Intertypos Fondui 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

40c.

■ Montrealą lankė ristikas Ka
rulis Požėla, kuris atsivežė pa
garsėjusį prancūzą ristiką “An
gelą” (jis taip vadinamas dėl 
jo gana biaurios išvaizdos). A-i 
bu ritosi Forum arenoje. Požė
la žada dar sykį atvykti.

Dirbtuvėje iš nelaimės mirė 
63 metų Augustinas šalaševi- 
čius, kuris tapo palaidotas vas.

NEVARK.N.J

Vasario 12 d. įvyko L. Vyčių 
129 kuopos susirinkimas. Penki 
■ nauji nariai priėmė priesaiką. 
Į Priimta įvairių komisijų rapor- 
’ tai.

p. Loreta Nemanytė išdavė ra
portą iš apskričio suvažiavimo, 
kuris įvyko sausio 14, Newarke.

Padarytas galutinas planas 
i metinės Komunijos ir pusryčių 

reikalu, kurie įvyks sekmadienį, 
koco 10 d. Tą dieną priims šv. 
Komuniją laike 8 vai. šv. mišių 
Švč. Trejybės par. bažnyčioje. 
Po to įvyks pusryčiai Perri’s 
valgykloje, Newarke.

Išrinkta atstovai į apskričio 
I suvažiavimą, kuris įvyks kovo 
I 3 d. Apreiškimo parapijos sve- 
l .tainėje, Brooklyn, N. Y. Atsto- 
l'vais yra šie: pp. Ona Barkaus- 
| kaitė, Adelė Baranauskaitė, 
I; Pranė Bernotaitė, Loreta Ne- 
I į manytė, Juozas Biekša, Jonas 
I Biekša ir Petras Podgalskis.

Jonas Remeika, šokių komi- 
| sijos pirmininkas, pranešė, kad 
I; šokiams, bai. 6 d., Šv. Jurgio 
I, dr-jos svetainėje, gros 
I Club orkestras.

p. Viola Ignaciūnas, 
I narė, šiomis dienomis 
I appendicitis, operaciją
I mes ligoninėje, ir dabar sveiks- 
I ta namuose. Petras Podgals- 
I kis, kuopos pirm., baigia nusi- 
I kratyti “šalčio” ligos. Linkime 
| jiem abiem greito pasveikimo.

Kitas susirinkimas įvyks ko
vo 11 d. F. V.

ši
“Darbininkas”.

366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

MEDUS
Grvnas bičių medus, ku 

----- ri bitės sunešė iš žydinčių
Vilniaus reikalams apie $50. Ji javų, gėlių, pievų ir me- 
suruošė Montrealo vaikučiams <į|£ju yra tikras vaistas. 
Kalėdų Eglaitę, kuri kainavo a- Taigi, įsigyk kvortą me- 
pie $50. Sekantis jos parengi-j daus ir gerk jį su arbata I - ...
mas yra Vasario 16-tos minėji
mas, kuris įvyks vasario 25-tą. 
Po to, planuojama parengimas 
paremti vaikučiams lietuvių kal
bos mokyklą, ir parengimas lie
tuvių spaudai, paremti. Rep.

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS I 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
‘‘lrmlninkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston, Maaa. 
Tel. So. Boston 1298

/ice-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadway, So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė.
4115 Washington St.. Roslindaie.

TeL F»rkway 0558- W 
'ždimnkė — Ona Staniuliūtė.

105 West 6th SL. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarž — Ona Mizgirdienė.

1512 Columbia Rd., So. Eoston. 
Kaso* GI.—Marijona AukštikalnlenA.

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

antrą utnminka mėnesio. 7:30 vai 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

/Įsais draugijos reikalais kreiokltėa

Forest

kuopos 
turėjo 

St. Ja-

SV. JONO EV. BL. PA6ALPINCS
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška.
440 E. Sirth SL, So. Boston. Mass. 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 493 
P St

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

isigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMĄ S”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
51.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
166 VVest Rroadway, South Boston, Mass.
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LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

(daug yra. Jie prašė kad, žmo
nės pasinaudodami laisva diena, 
ir vas. 22 d. gausiai pamaldose 
dalyvautų.

IETINES ŽINIOS!
1

Ketvirtadienį įvyks šv. mišios 
jmis valandomis: 7, 7:30, 8 
9:30. Paskutinėmis btis ati- 
romas Katalikų Seimelis. Jas 
našaus D. G. Prelatas J. Ma- 
?jauskas. Jam asistoje tar
tus deakonas Abračinskas ir 
ierikas Zuromskis. Pamokslą 
kys kun. A. Petraitis.
Po pamokslų prasidės selina
mas.
Pertraukoje vietinės šeimy- 
nkės ruošia pietus. Dalyvauk i- 
c visi. ]

i ------------------ r |
• • « » 1 

S»-knra<Hcnį, 2:30 vai. p.p.. ŠvJ 
•Iro par. bažnyčioje vietoje 
išparų buvo giedami Graudūs 
įerksmai. Žmonių atsilankė 
iug.
j ‘
Vas. 21 d., 7:30 vai. vakare, 

v. Petro par. bažnyčioje įvyks 
javėrdos ir Šv. Teresės Novė- 
>s pamaldos.

LDS 1-fiios kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradienį, 
vasario 20 d., š. m., 7:30 vai. 
vakare, “Darbininko” salėje. So. 
Boston, Mass. Kviečiami visi na
riai skaitlingai dalyvauti, nes 

! tarp kitų reikalų reikės išrinkti Jam patam
-------j M.L ,

i
delegatai į Naujos Anglijos Ka- 

■ tulikų Seimelį ir aptarti kuopos 
i bendrai rengiamas su L. Dukte
rimi, baliaus reikalus. Valdyba.

LANKĖSI

Pirmadfeftį, vasario 19

Šv. Petro par. bažnyčioje ku- 
gai gyrė žmonės už lankymą 
imakių, kurių šioje bažnyčioje

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapotos

251 W. BROADWAY, 
So. Boston, Mass.

TEU ŠOU Boston 2660

d 
“Darbininko” redakcijoj lankė
si prel. J. Maeiejauskas, lydi- 

; mas kun. P. Juškaičio, Cambrid- 
gc lietuvių parapijos klebono, 
ir tos parapijos vikaro kun. A. 
Baltrušiūno. Prel. Maciejaus- 
kas atvežė kun. J. Židanavi- 
čiaus, Amsterdamo lietuvių pa
rapijos klebono, dovaną 
dus knygų “Darbininko” Intcr-, 
type fondui. Tai stambi auka. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Prel. Maeiejauskas vakar pra
dėjo skelbti misijas Cambridge 
lietuvių parapijoj, kurias baigs 
kovo 3 d.

Vasario 22 d. š. m. (Jur- 4. Kun. K. Urbonavičius, 
gio Washingtono gimta- — referatas a£ie Vilnių, 
dienyj) Naujos Anglijos Diskusijos, rezoliucijos. 
Lietuvių Katalikų Seimelis 5. Kun. J. Padvaiskas; 
įvyksta Šv. Petro parapi- skaitys referatą apie Blai- 
jos bažnytinėje salėje, W. vybę. Diskusijos ir rezo- 
-5th St., So. Boston, Mass. 1

Seimelio atidarymo iškil
mingos pamaldos įvyks Šv. 
Petro par. bažnyčioje 9:30 

i vai. ryto. šv. Mišias, su a- 
sista, kurias atgiedos D. G. 
Prelatas Maeiejauskas.

taus deakonas 
Abračinskas ir klierikas 
Žuromskas. Pamokslą sa
kys kun. A. Petraitis.

Pageidautina, kad į Sei
melio pamaldas atsilanky
tų didelės žmonių minios.

1. Po pamaldų Seimelis, 
atidaromas malda.

2. Renkamas prezidiu-, 
mas ir komisijos.

3. Sveikinimai.

liucijos.
6. Kiti svarstymai.
Seimelis baigsis malda ir 

himnais.
Visi apylinkės Dvasios 

Vadai, draugijų - organi
zacijų atstovai ir abelnai 
katalikai kviečiami daly
vauti Seimelio pamaldose 
ir sesijose. Lai būna ta die- 
;?a Naujos Anglijos Lietu
vių Katalikų šventė.

Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas 
Antanas Žavėtskas, Pirm. 
Benediktas Jakutis, Sek r. 

ir1
Ku?*. P. Virmauskis, 

: šv. Petro lietuvių par. klebonas.

I

pun- į

Darbininkų Radio 5 Metų 
Sukakties Koncertas

Vasario 17 d. mirė ilgai sirgusi Ona Jankienė, 
53 tn. amžiaus, gyv. 1428 Columbia Rd., So. Bosto
ne. ji paėjo iš Punsko par. Amerikoje pragyveno 
30 inetų. Paliko vyrą Domininką, sūnų Joną, sese
rį Pajaujytę ir daugiau giminių. Laidojama vasa
rio 20 d., 9 vai. rytą iš Šv. Petro lietuvių par. baž
nyčios su šv. mišiomis šv. Benedikto kapuose.

A. a. Ona Jankienė buvo ilgametė LDS 1 kuo* 
pos narė ir daug darbavosi mūsų organizacijoje. 
Pastaraisiais metais buvo iš kuopos išstojusi, bet 
visą laiką buvo laikraščio “Darbininko” skaityto
ja. Bet gal daugiausia laiko ir sveikatos padėjo 
darbuodamąsi ALRK Moterų Sąjungoje. Yra pasa
kiusi daug agitacijinių prakalbų, suorganizavusi 
kuopų, ir, rodos, suorganizavo Moterų Sąjungos 
Mass., N. H. ir Me. apskritį. Daug dirbo ir kitose 
organizacijose. Tik liga a. a. Oną Jankienę ištrau
kė iš visuomeninės veiklos.

Velionės šeimai reiškiame gilią užuojautą. 
Pasimelskime už a. a. Onos Jankienės vėlę. Ilsėkis 
ramybėje!

LIETUVOS “ELTOS” ŽINIOS

i

Į
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Šubatomis nuo P iki 6 vai. vakare 
įNedeliomia nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

I

Prel. Macijausko Misijų
RVSTRIB

I
jTel. TROvvbridge 6330.

JohnRep$Ms,M.».
(REP5YS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STRĖĖT,

’ Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 Ir S — 8.

1 < L >»’

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Tctef. Arlington 5537-J

s K«ntrakt«ritts
Statau naujus 
ir taisau se
nus namns.

Darbas pilnai 
garantuotas.

l
I

Cambridge, Mass. — Nuo va
sario 18 d. iki kovo 3.

ŽTovidence, R. I. — Kovo 3, 
4 ir 5 dd. 40 Valandų Atlaidai.

Amsterdam, N. Y. — Kovo
10. 11 ir 12 d.d. 40 Valandų At- į 
laidai.

Springfield, 111. — Kovo 17 iki 
Velykų, kovo 24 d. misijos.

!

South Boston 6arage
BROLIAI STRAKAU3KAI. Sa.

\utomobilistai' Jei jūs n<>r>< 
<ad jūsų karas ilgai laikvt* 
i-ita* bėgtų pirki’ *:>- 

pasotiną pas mus 
v ovaliau purvinus karus 

išgrysuojame 
Tel ŠOU 953b

*•1 Sroadway So Soaton

Kad iškilmingai atžymėjus Darbininkų Radio 5- 
kių metų sukaktį, Radio Vadovybė bendromis pajėgo
mis su “Darbininko” administracija, balandžio 21 d., 
Municipal Building salėje rengia didelį koncertą, ku
rio pelnas skiriamas “Darbininko” naujos Intertypos 

; fondui.
Paskelbus pranešimą apie rengiamąjį koncertą, 

atsirado daug pritarėjų. Štai žemiau pažymėti asme- 
; nys įstojo į rėmėjų eiles ir įsigijo rėmėjo bilietą, užsi
tikrindami sau vietas: —
Matas Norbutas, Cambridge, Mass....................... $3.00
Elena Rusienė, Dorchester, Mass.................... $1.00
Tarnas Zaleckas, So. Boston, Mass.............. v.......$1.00,
Lietuvos Dukterų Draugija, So. Boston, Mass.....$1.00
Leonardas Kumpa, Brockton, Mass ...... $1.00
Pranas Galinis, Dorchester, Mass......................... $1.00

Nuoširdžiai dėkojame gerb. Rėmėjams už nuošir 
dų parėmimą. Rengėjai

— šiomis dienomis baigta 
sukasti šventosios - Dar
bėnų geležinkelio sankasa, 
kurią dar pernai vasarą 
buvo pradėję kasti darbo 
talkos savanoriai. Tikima
si, kad jau pavasarį gele
žinkelis bus galutinai nu
tiestas.

kinti, įvertina Lietuvos vy
riausybės darbus Vilniaus 
krašte ir yra visiškai loja
lūs, bei smerkia atėjūnų 
diversinius pasirengimus.

I>
I

>jeen Ann Laumty, ln 
7—9 EHery Si.

So. Boston, Mass 
TeL ŠOU 2923

>•* oorrte. K*0 jus v dean«>» • 

autu tvaria* *t8*aut 

paveskite s< oa**r>«

Klaipėda — Už likviduo
jamas Klaipėdoje Lietuvos 
piliečių nuosavybes iki šiol 
jau įnešta į Vokietijos 

. J Reichsbanko ir Lietuvos
ir Naujieji Trakai šiemet |Bank0 vadinamąją trečią- 
bus sujungti geležinkeliu.kajt 8 milijonai 
Tas ruožas turės 4 kilo- 1;+11

Trakai — Senieji Trakai

i metrus. Žemės sukasimo 
darban jau įpusėti ir pava- 

i sarį bus baigti. Laukiama, 
i kad rudeniop geležinkelis 
galės kursuoti.

I

litų, kurie bus palaipsniui 
išmokami tiems asmenims 
ir firmoms Lietuvoje, ku
rių nuosavybės Klaipėdoje 
yra likviduojamos.

Peter P.Hemk
(PLE VOKAS)

------ *oCpty HTaMI DvKliuS otOglį (Wzxg9JB> 
SodMrsll, Stot Metai W<rfk

Namus Modai irtauojt. Mokestis su 
3—S—9—1Ž mtoertų OabnoMjfnm 

TURI 25 METŲ PATYRDO 
Tino Ar stato kaminu*

MrtS Darbas - Kaino* Zem<»

324 E St., So. Boston
TEL ŠOU 1452

a. pu Kaitll* vi mm tr patarimai ay«->

<

t

i
Sekmadienį, vasario 18 

d. atvyko į Bostoną Joseph 
P. Kennedy, kad klinikoje 
patikrinti savo sveikatą 
prieš išvykstant į Angliją.

Kennedy Atvyko (Bostoną

CAMBRIME, MASS.

UŽUOJAUTOS

LDS 2 kuopa, Montello, Mass. 
reiškia gilią užuojautą a. a. Po
vilo Virmauskio šeimai ir gimi
nėms. Lai Dievulis suteikia mū
sų nariui a. a. Povilui vietelę 
danguje.

K. Grigas, pirm, 
ir visa valdyba.

Iš Lietuvos

Antanas Lesčinskas, gyv. La
būnavoj, Kunigiškių vienkie
myj, Lietuvoje, praneša, kad 
dar gyvi, gyvena vargingai. 
Prašo, kad parašytų laiškus ir 
savo adresus Jonas Triukas, 
gyv. Amerikoje, ir Uršulė Ber- 
notavičienė, gyv. Bostone.

--------------------- ;_______________
ALRK Moterų Sąjungos Mass.,1

N. H. ir Me. apskritis dėl a. a. 
Onos Jankienės. apskričio orga
nizatorės ir narės, mirties reiš
kia giliausią užuojautą jos sėj

imai, sesutei ir giminėms.

Regėtrueja Atbėgėtus 
Vilniuje

Vilnius — Sovietų Są
jungai atitekusiose srity
se yra likę dideli kiekiai 
Vilniaus krašto pirkliams

Į Vilnius
Kryžius be atbėgėlių taip 

į pat registruoja Vilniuje iri 
Vilniaus srityje gyvenan-! 

jčius asmenis, kurie neturi į
II

I

Raudonasis Priflausi*: j>J Wkkti

Lietuvis PMeris
C. J. KUČINSKAS (KAV)

Atliekame įvairius pkimberio dar
bus — įdedu Oil burnertas, gasą ir 

1.1. Už atliktus darbus duodu 
3 metus laiko išsimokėti.

322 Dorchester St.
SO. BOSTON, MASS
Namy tel ŠOU 034#

ko kiekiai. Dedamos pa- 
i stangos, kad vilniečių už- 
i pirktoji medžiaga iš tų 

. Į sričių būtų perleista j Vil- 
, kas pagerintų Vil

niaus lentpiūvių būklę.
Kaunas — “Lietūkis” ne

senai įsteigė stipendiji 
fondą paremti kooperacijž 
studijuojančią jaunuome
nę. Pradžioje buvo paskir
tos 4 stipendijos po vieną 
tūkstantį litų Vytauto Di
džiojo Universiteto stu
dentams ir 4 stipendijos po 
600 lt. prekybos mokyklų 
mokiniams Kauno, Pane
vėžio ir Šiaulių prekybos 
mokyklų mokiniams Kau
no, Panevėžio ir Šiaulių 
prekybos mokykloje* Sti
pendijos yra metinės.

t'rofeOonalal biznieriai pr>nn... 
•ai, kurie skelbiasi -Darbi.dm*.- ■•*

«t verti <kaityrojų paramos 
visi sketbkitčs “Darbi n Ink*’

teisių į Lietuvos pilietybę. I 
Tą registraciją veda len
kai atskirai ir žydai atski
rai. Sausio 9 d. lenkų gru
pėje buvo įsiregistravusių 
24,338 šeimos, kurias su
daro 73,371 asmuo. Tų' 
žmonių kategorija yra 
skirtinga nuo atbėgėlių, 
tuo, kad jie yra trumpiau 
ar ilgiau išgyvenę Vilniuje 
ar Vilniaus krašte, tačiau 
ne tiek, kad turėtų teisę 

• gauti Lietuvos pilietybę. 
Taigi iki šiol Viln. srityje 
yra įsiregistravę 73,371 
asmenys, neturinčių tei
sės į Lietuvos pilietybę. 
Dalis jų yra įsigiję neju
damo turto, dalis gyvena 
iš sutaupų, o nemažai da
liai reikės suteikti pašal- 
pąpą, kol juos bus galima 
sutvarkyti pagal jų kilimo 
vietas arba kitokį jų pasi
rinkimą.

I

GRABOR! '

i

S Baraseviči i
«hTl AUSI At- STOS v A:..- ' 

• fTWH) 6R*BO"H<‘

OOlSAMUOTO «

l\rr> N.iUr t>iCT.

?54 W. BfOddtfdj

vieta 838 Oorcnest>-
i ei COljimblx

IMISIJOS
Vasario 18, sekmadienio 

kare prasidėjo moterims - mer
ginoms misijos, kurias skelbia 
Prelatas J. Maeiejauskas. Klau
sytojų skaitlingai prisirenka. 
Patartina visoms uoliai naudo
tis nepaprastomis misijų Dievo 

imi, nuo Renmafizom, malonėmis. Moterims misijų pa- 
kurj noriai Bastysime maldos įvyksta rytais 8 vai., 
kožnam siu l:irkra§č»o 1 J J
.skaitytojui, koris tik vakarais 7:30. Misijos baigsis v»->V-ak. ? •

'sekmadienį 3 vai po pietų. Vy
rams misijos prasidės vasario 
25, 7:30 vai vakare.

J. J. Kirsis
32 Hawfhorne Avė.,

ARLINGTON, MASS.

DYKAI BANDYMAS 
NDO RfcŪMATIZMO

turim ptriky Ilo

kožnam šio laikraščio 
i 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
linkę, arba labai jan- 
•tfvs, jeigu turit ken- 
tčti kožnoje oro per
mainoj, štai jirms pro
ga išbandyti paprastu, 
kuris ittgellH-jo -im- 

pasiijsim jums PILNĄ 
DYKAI TšBĄN-

tų Metinių,
ml
Mes norisi
Įkclj. 7 dienom* 1 
l’YMUI, ir joign norėsite nnn*Totl 
ilgiau, tą gulėsit daryti už mažus 
Sius. Mes kviečiame jus naudoti tų 
isfų 7 dienas, DYKAI, mūsų Jtaš- 
Įs. Pasiųsk savo vardg ir mln*sų 
>j;in f
<>SSK PRODUCTS CO. Dept. X-9 
« W. Fanven Ava. CMcago. ik.

va-

Stebuklingojo Medalio Novc- 
nos pamaldos įvyks pirmadie
nio Vakare 7:30. Novena yra 
nuolatinė. įvyksta kiekvieną 
pirmadienį 8 vai. ryte ir 7:30 
vai. vakare. Žmonių prisirenka 
daug. Keletas jau apturėjo Die
vo malones gavo ko prašo.

i

Taipgi Justinas Toieikis pra
šo, kad atsišauktų pp. Adomas 
ir Rozalija Šalikai ir jų šeima, 
gyv. Bostone ar Chicagoje. ieš
komieji prašomi pranešti savo 

Pirm. T. B. Mažeikiene, adresą J. M. Prelatui J. Macie-i 
Rašt. L. Venčicnė, % Rev. P. Juškaitis,

ižd. T. Mitchcll. ^indsor St., Cambridge, 
Mass.—

Moterų Sąjungos 27 kuopoj 
Nonvood. Mass., mirus a. a. O-' 
nai Jankicnei, jos šeimai ir gi-! 
minėms reiškia gilią užuojautą.

Pirm. Ieva T Vaškienė,'

Kas Ką Skaito?

I

80 BOSTON Mass 
rnl ŠOU -oston 25»

LAIDOTUVIŲ direktorius 
BAM1AM<J^OJA» 
NOTARY P&BUC 

5Ū2 Eašf Bftfadway 
Ša ŠkNMon, Kasa.

PatarDBVbnaB Dieną ir Naittj 
ttaMtefcft: it ŠL. 80. BoMnA

feL 9OU BMtoft t«7 
Tel. ŠOU Boston 3980

Kauno “Kuntapiis” rašo, 
kad “pakeitusiems kailius 
vėl gerai, nes Vilniuje yra 
vienas iš garsiausių Euro
poje kailių aukcijonų”.Skaitymui medžiagos netrūk- 

Rašt. O. Gervokicnė. sta- Kiekvienas susipratęs lietu-j 
________ i vis turi išsirašęs kelis laikraš- 
ilią užuojautą dėl čiite. Ne vienas pasiskaito ir A- 

merikoniškos spaudos. Bet šio
mis dienomis ypatingai džiau
giasi Lithuanian Book-of-the- 
Month Club nariai, nes jau su
laukė savo užsakytos Petro Ba
bicko knygos “Išniekintos Vė
liavos”, ir nors ją apteikė tik 

i keletą dienų atgal, tur būt ne 
■ vieną iš tų astuonių knygoje e- 
i samų apysakų jau yra perskai- 
i tę, nes keletas skaitytojų su ne
kantrumu prašo Komisijos dau- 

Sekma- giau knygų. Skaitymo Komisija

Reiškia g
a. a. Povilo Virmauskio mirties, 
jo šeimai ir giminėms, ypač kle
bonui kun. P. Virmauskiui.

Taipgi giliai užjaučiame a. a. 
Onos Jankienės šeimai ir gimi
nėms.

A. F. Kneižiai ir šeima.

i

M*

KRMTUVES
Pirkti pas biznierius mtoą, vaisiui, daržoves Ir kitokius daiktus, kurlf 

clblasl “Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus ir ma-1 
riiai patarnauja. Nužję j bitę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
atdte "Darbininke”.

Pavtlac ffiirhmTUC ivTim Pu3vnirairaj
48 CRESCF.NT AVENUE, 
Telephone CDLumbia $702 

29 SAVIN HILL AVF3MUK, 
DORCHESTER, MASS.

L Sidkitskas
•18 E. BR0ADWAY, 

Te/. SOtfth Boston 9367 
Fflhlstlku ICF, CRKAMA ir užkan
džiui piknikams ir visokiems 

parengimams.

Perkins Markei 
įt. BaftėulTOitae Ii* fi. Urtfiįt, 
TU Broadway, Tol. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pr.iinonln- 
ta, knri> škeTMasf "Darbininke” Ot . 
lai verti skaitytoji) paramos.

Vial skelbkitta "1 birbi junk e".

Mu*i LMtnimA VbžLk Pilt v JuUrtfltlU ¥wvKJj

Boston, Mass. -
dienį, vasario 18 d., Carney §įuomj norį pranešti, kad jų no-
ligoninėje, So. Bostone, 
mirė kun. John P. Hennes- 
šey, Šv. Onos airių parapi
jos vikaras, Neponsete. Jis 
sirgo per tris mėnesius. 
Buvo įžymus jaunimo va
das.

ras neužilgo bus patenkintas ir 
naujoji knyga bus tuoj paskelb
ta. Komisija.
Lihtuanian Book-Of-The-Month

Club J
129 West St., 

New York. N. Y.

Kaunas, vasario 9 d. Vi
daus reikalų ministras 
gen. Skučas padarė viešą 
pareiškimą, kariame tarp 

j kitko pasakė, kad iki šiol 
Vilniuje susektos ir likvi
duotos dvi lenkiškos orga
nizacijos, kurios siekė gin
klo pagalba smurto. Žymi 
dauguma ateiviai. 

, gant neutralitetą, 
svetimo elemento 
valstybinė veikla 
toleruojama, šio sąmoks
lo kaltininkai perduoti tei
smui nubausti. Vilniaus 
krašte viešpatauja tvarka 
it ramybė. Datfgūmas gy-, 
ventojų padėtimi paten-|

a.

Sau- 
jokia 
prieš- 
nebus

NAUJA VAISTŲ KNYGA

Sveikata Ligoniams
(Jy<lymas visokių ligų SakiUmfa, 

Augmenimis. Žievėmis, Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85 centai). 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas; (-) 

PAUL MIKALAUSKAS
248 W. Fourth St., So. Boston, Mass.

ZALETSKAS
ftmeral Home

564 Ė. Br«adway
So. Boston, Mass.

O. A. Zaletakaa F. E. ZaletaUN
Grsboriai fr Balsamuotojai 

Patarnavimas diena ir naku 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLJC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

■

[ P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS j
f A i lt / i i1 ■ A i ’

i!

i!
i?

i
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nuliūdimo Valandoje patarnaujame dieną ir naktj. 
Patarnavimas mandagus ir nebrangus.

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

16—18 Intervale Si, Montello, Mass.
Tel. Brockton 4110 į

1

i 
i 
i



Antradienis. Vasario 20, 1940 DARBININKAS

kas girdėti, lietuvių! ^tuvos Nepriklausomybės Mi dis, P. Liutkus, J. Bacevičius, J. 
Pauliukonis, J. Vosilius, J. Star
kus, P. Aukštikalnis, J. Jonkus, 
J. Jakaitis, J. Daunys, A. Pet
raitis, J. Padvaiskis.

Pamokslus sakė: kun. P. Liut
kus, M. S. iš Nashua, kun. Jonas 
Švagždys iš Montello, Mass., 
kun. Juozas Bacevičius, M. S. iš 
Nashua, N. H., kun. P. Juškai
tis iš Cambridge, kun. Jonas 
Padvaiskis iš Worcesterio.

Altorius artistiškai gyvomis 
lelijomis išpuošė vargonininkė 
p-lė Vera Dzedulionytė. Visi 
pastebėjo, kad tai pirmą kartą 
per 40 atlaidus didysis altorius 
buvo taip skoningai pagražin
tas.

riejimo Kalbėtojai, Lowell, Mass.
Jenčienė, K. Vencius, Flioras 
Valangevičius, Petras Martin- 
kus, Vincas Černiauskas, Motie
jus Vilkišius, Karolis Butkevi
čius, Antanas Kneižys, Stasys 

j Uždavinys, Petras Grina, Uršu
lė Žeimienė, Alena Bolienė, E- 

11 dieną, Šv. milija Raulušienė, Antanas Už-1 
davinis. Smulkių — $15.50.

Pamaldoms vadovavo mūsų 
; klebonas kun. P. M. Juras. Pro
gramos vedėju buvo Federaci
jos skyriaus pirmininkas p. K.' 
Vencius. Nors aukų Vilniečiams 
sudėjo nedaugiausiai, bet žmo- 
nių buvo pilna svetainė, ir Ne
priklausomybės šių metų iškil-i 
mės padarė žmonėse nepapras- 

į tai gražų įspūdį.
_________________

KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS
Lietuvos Nepriklausomybės 

22 metų sukakties minėjimas, 
kurį surengė Katalikų Federaci- Į 
jos skyrius įvyko sekmadienio 
vakare, vasario
Pranciškaus parapijos svetainė
je.

PROGRAMA
Pirma dalis — Bažnyčioje pa

maldos.
Antra dalis — Svetainėje.
1) Lietuvos himnas, — Šv. 

Pranciškaus parapijos choras, 
vad. Pį Sakui.

2) Vakaro vedėjas p. K. Ven- 
čius paaiškino vakaro tikslą.

3) Dainos: a) “Eina garsas 
nuo z-ubežiaus”, b) “Kur bėga 
Šešupė”, Šv. Pranciškaus para
pijos choras, vad. P. Saitui.

4) Kalba — kun. P. M. Juras.
5) Kalba — Tarnas Stočkus, 

Lietuvių Romos Katalikų Nau
josios Anglijos profesijonalų 
pirmininkas, iš Worcester, 
Mass.

6) Dainos: a) “‘Vilniaus kal
neliai”, b) “Lietuvos kareivė
liai”. Vyrų choras, vad. P. Sa
kui.

7) Kalba — Dr. P. Miškinis.
8) “Avė Maria”, salo Jonas 

Kasinskas, Lowell, Mass. akom- 
panistė p.lė V. Dzedulionytė.

9) Kalba — Dr. J. Pash.
10) Dainos: a) “Į Tėvynę”, 

b) “Italijos gatvės”, —kvinte
tas
kvartetas 
Puišys, 
Jodka, vad. muz. P. Sakas.

11) Kalba — A. F. Kneižys,— 
“Darbininko” redaktorius.

12) Dainos — a) “Kur ba
kūžę samanota”, b) “Tykiai, ty
kiai, Nemunėlis teko”, I. Liby
tė, vad. muz. P. Sakui.

c) “O Lietuva numylėta”, Du-1 
etas. Alena Saulėnaitė ir Vero
nika Vilkišiūtė iš Lowell, Mass. 
d) “Eina per dvarelį”, solo — 
Juzė Narinkaitė iš Lowell. e) ■ 
“Iš tolimos šalies” ir “Kur Ne-, 
manas ir Dauguva”, grupė: J.j 
Narinkaitė, A. Saulėnaitė, V. 
Vilkišiūtė ir J. Kasinskas, 
akomp, V. Dzedulionytė iš Lo- 
well.

13) Kalba — Kun. P. Stra
kauskas.

14) Užbaiga — Lietuvos him
nas, akomp. muz. P. Sakas.

Aukų surinkta $42.50.
Aukavo sekantieji: kun.

M. Juras — $5.00. Po $2.00:— 
Kun. P. Strakauskas, Dr. J. 
Pash, Antanas Barkauskas.

Po $1.00 — Dr. Petras Miški
nis, Thomas Stočkus, Pranė

šv. Vincento de Paulio drau
gijų Lawrence miesto ir apylin
kių iškilmės įvyko šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčioje, va
sario 11 d., 8:00 vai. ryte. Visi 
vyžai suvažiavo iš įvairių para
pijų, “in corpore” ėjo prie Ko
munijos. Mišias atlaikė ir gra
žų pamokslą pasakė anglų kal
boje, kun. J. Skalandis. Vincen- 
tiečiai buvo sužavėti gražiu 
choro giedojimu. Užsibaigus 
bažnytinėms iškilmėms, susi
rinko į bažnytinę svetainę pus
ryčiauti ir aptarti labdarybės 
reikalus.

i

I

solo Irena Libytė ir vyrų
J. Blaževičius, J.

V. Butkevičius ir" A.

'i
F.

»•
■

i 
!

MIRĖ
Senas parapijos narys Bernar

das Stelmokas iš Tewksbury. 
Nors ilgus metus kankinosi šir-l 
dies ligo, galutinai mirčiai pasi
davė.

Karolina Stedelnikienė irgi se
na parapijietė pasimirė trumpai 
susirgus.

Vasario 19 d., širdies liga sirgęs porą savaičių, 
mirė miesto ligoninėje, Brockton, Mass., Povilas 
Virmauskis. Laidojamas iš Šv. Roko lietuvių para
pijos bažnyčios, Montello, Mass., 9 vai. rytą su iš
kilmingomis šv. mišiomis, vasario 21 d.

Velionis paėjo iš Luokės par. Amerikoje pra
gyveno apie 30 metų, ir veik visą laiką gyveno 
Montello. Paliko dideliame nuliūdime žmoną Be- 
nigną, dukterį Birutę, seserį Julę, brolį kun. Pran
ciškų Virmauskį, Šv. Petro lietuvių par. (So. Bos
ton) kleboną, ir brolį Juozą.

A. a. Povilas Virmauskis buvo nuo spalių 5 d., 
1921 m. LDS (Lietuvių Darbininkų Sąjungos) 2 
kuopos narys ir ilgametis laikraščio “Darbininko” 
skaitytojas ir rėmėjas.

Velionio šeimai, sesutei, broliam, ypač kun. P. 
Virmauskiui dėl a. a. Povilo Virmauskio mirties 
LDS Centras ir “Darbininko” redakcija reiškia 
gilią užuojautą. Pasimelskime už velionio vėlę. 
Lai ji ilsisi amžinybėje! I

stotį. Jis priklauso So. Bostone žinskai, Mikalsevičiai. Shavo’; 
prie Saldžiausios Širdies V. Jė- Utinskai, Scelniai.
zaus Draugijos ir Šv. Kazimiero'
R. K. draugijos. Jį gydo dr. 
Budreckis.

VYČIAI
Dėka mūsų klebono pastango-: 

mis, ir paprašius dvasinės vy
riausybės vyčiai vėl atgijo. 
Nors jau du kartu vyčiai veikė 
šioje kolonijoje, bet dėl trūku
mo sąžiningų ir uolių vadų, jie 
iškriko.

Nežiūrint, kad visur aplink 
matosi didžiausias jaunimo gir
tuokliavimas, tikimės, kad mū
sų nauji vyčiai, matydami sve
timtaučių jaunimą skęstantį iš
tvirkavimo ir girtuokliavimo 
užkampiuose, jie bandys mūsų 

vo jaunąją širdį tos dienos iškil- tės $2600.00. Ši suma pinigų'miesto lietuviškam jaunimui 
—:____ i------------- n--------- 1---- i___________ -------------- mon —> ................................ ... .

parodyti kuklų kelią į šviesesni 
rytojų ir per savo gražų obalsį 
“Dievas ir Tėvynė” mūsų jauni
mui išars geresnę gyvenimo va
gą. Lauksime.

Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: p. Antanas 
Kneižys, “Darbininko” redaktorius, ir kun. Pranciš
kus V. Strakauskas, vietinės Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos klebonas.

Antroje eilėje iš kairės į dešinę: p. Vladas Paulau
skas vietinio Federacijos skyriaus pirmininkas ir biz
nierius; kun. Pranciškus M. Juras, Lawrence lietuvių 
par. klebonas, LDS Centro Vice-Pirm., Kunigų Vieny
bės Centro Sekretorius, ir p. Tarnas Stočkus iš Wor- 
cester, finansierius.

IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
VASARIO 16

! pp. Juozas ir Marijona Blutj 
yra vedę Springfield, III. S 
Vincent de Paul bažnyčioj. A 
vykę į Detroitą, nemažai da 
bavosi Šv. Jurgio parap., yps 
Blashienė - Utinskytė prieš a]

Vyčfl 
Vėliaj. 
Cont-
vyri į

IR
L ' 
r

I
I

Sekmadienį, vas. 18 d. Montel- sivedimą buvo veikli 
liečiai iškilmingai paminėjo Lie- kuopos narė ir choristė, 
tuvos Nepriklausomybės šventę, nusipirko namelį netoli 
Parapijos salėje įvyko prakal- nental Motors Co., kad
bos ir graži programa. Kalbėjo būtų arčiau į darbą. Išaugir j 
kleb. kun. J. Švagždys, adv. A.! gražiai katalikiškai sūnų Ra; j 
Mileris, Julė Jakavonytė ir kun. :mondą, kuris baigia De La SalJ 
F. Norbutas. Choras, vadovau-; High school šį pavasarį. Blč 
jant muz. J. Vaičaičiui, gražiai shienė neseniai prisirašė pr'. 
sudainavo keletą patrijotiškų' M. S. 54 kps. Ilgiausių ir la?’;

1 • t J
dainų. Buvo ir solistų. Aukų su- mingiausių metų! O.J
rinkta $38.81.

mą ir sekė programos eigą, ir susirinkimą tapo sudeginti du 
su didžiausiu įdomumu vedė sa- parapijos seni “mortgičiai” ver- 

Į i
I mingomis bangomis. Berods pir- buvo surinkta per 1939 metus, 
mą kartą esu matęs, kad mūsų Dabar kiek teko sužinoti, para- 
kolonijoje buvo perstatytas to- pija turi tik $970.00 skolos. Pa
kis klasiškas ir įspūdingas mu- rapijos turtas susideda iš gra- 
zikalinis programas. Visą šį dai- žios medinės bažnyčios, moder
nų papuošimą išpildė mūsų jau- niškos klebonijos ir didelio skly- 
noji karta. Ne tik mūsų vietinio 
parapijos choro nariai stengėsi 

'šioje dienoje atverti savo pa
triotines širdis ir parodyti savo 
tėveliams, kad ir jiems Lietuva 
ir jos vargeliai ir džiaugsmai 

'rūpi, bet ir sykiu mūsų kaimy- 
' nų parapijos auksuoliai vaikinai 
i pridėjo savo gabų talentą ir at- 

Begalo malonu buvo perskai- silankiusiems parodė, kad ir 
tyti žinia iš Lowellio apie vie- Lawrenco Šv. Pranciškaus para- 
tos Federacijos prakalbas, ap-;pįjos jaunuoliai irgi nešioja sa- 
vaikščiojant Lietuvos Nepri- j Vo gyslose gyvą 
klausomybės sukaktį. j kraują.

Norėčiau bent ti*umpai pasi-j 
dalinti savo vidujiniu džiaugs-Į 
mu, kurį pergyvenau laike tų iš- Į 
kilmių. Daug kartų skaitome 
laikraščiuose, girdime iš gyvų: 
lūpų žodžius, kad mūsų jauni-; 
mas baigia ištautėti ir jiems 
nerūpi Lietuva ir jos svarbūs 
reikalai. Laike šių iškilmių pa
stebėjau, kad bemaž pusė atsi-l 
lankiusiųjų žmonių buvo mūsų 
jaunosios ir jaunieji, merginos 
ir vaikinai. Kiekvienas jaunuo
lis rodė didžiausį širdies įtempi-

Tretininkų brolija į Federaci
jos Seimelį išrinko atstoves: P. 
Remeikytę ir J. Andruškevičiū- 
tę. Šv. Elžbietos draugiją ats
tovaus 0. Jareckaitė.

Po ilgos ligos mirė a. a. A. 
Strakauskienė, gyvenanti No. 
Andover ir liko palaidota iš šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
čios, vasario 7 d. Aušrelė.

LOVELI, MASS

DŽIUGU IR JAUKU

lietuvišką

išgirstame, 
profesiona- 
mumis dar-

R

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

BROCKERTS
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, kurį 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.

po šėmės. Šioje vietoje žadama 
statyti didelė svetainė.

Vakaras susidėjo iš įvairių 
dainelių, kurias atliko parapijos 
choristų grupė. Kalbas pasakė 
pp. Tarnas Versiackas ir Juozas 
Sabaliauskas. Vienas kalbėjo 
vardu senesniųjų, antras išreiš
kė jaunimo mintį kaslink para
pijos ateities veikimo.

Buvo perstatomas juokingas 
muzikalinis veikalas, kuriuo 
vaizdavo kaip per operaciją iš 
sergančio parapijos nario šono 
buvo išimtas skausmas, būtent, 

’ skolos “appendiksas”. Žmonės 
j gardžiai pasijuokė, žiūrėdami į 
šį veikalą.

Atsilankiusieji parapijos na
riai, kurie turėjo laimingus ti- 
kietus, gavo net 26 dovanas dy
kai.

Malonu pareikšti, kad susi
rinkusieji susidėjo ne tik iš su
augusių žmonių, bet ir iš jauni
mo, nes kiek teko girdėti, tai 
prie mūsų parapijos priklauso 
154 jaunuoliai, kurie kas metą 
užsimoka $3.00 ir tampa pilni 
parapijos nariai.

Lai gyvuoja mūsų Lowellio 
Šv. Juozapo lietuvių parapija. 
Jeigu turėsime daugiau panašių 
parapijos vakarėlių, tai ištikrų- 
jų galėsime pilniausiai pasi
džiaugti iš visų savo parapijos 
darbų. Oniškietis.

SVEIKSTA
Stefanija Tamošauskienė iš 

Deaconess ligoninės po sunkios 
operacijos sugrįžo į namus. Lin
kime jai greitai pasveikti.

SERGA
Šv. Juozapo ligoninėje pada

ryta sunki operacija p. Jedvy- 
gai Bujienei.

DETROIT, MICH.
ir už

«
IJuozas Kasinskas

Ine.
Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.
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Daina yra galingesnė 
kalbą. Muzika ir dainos, tai yra 
galingiausia priemonė palaikyti 
tautybę ir lietuvybę.

Štai .neseniai teko dalyvauti 
viename šeimyniniame parengi
me. Bekalbant viena iš dalyvių 
sušuko: “Užtraukim dainelę!” 
Sudainuota viena kita dainelė 
anglų kalba. Pertrauka.

Viena moteris, kuri nekalbėjo 
lietuviškai, pradėjo dainuoti — 
“Ant kalno karklai siūbavo”, 
"Sėjau rūtą, sėjau mėtą” ir ki
tas. Po to, ji prašė pašokti “No
riu Miego”.

Nerimaudama priėjau prie 
tos viešnios ir užklausiau, kaip 
čia yra, kad ji nekalba lietuviš
kai, bet dainuoja lietuviškas 
dainas. Ji atsakė: “Esu lietu
vė, bet seniai su lietuviais nebe- 
suėjau ir neturėjau progos kal
bėti. Lietuviškai kalbėti pamir
šau, bet dainų, kurias dainavau 
priklausydama prie chorų ir 
jaunimo draugijose, nepamir
šau”.

Tokių atsitikimų beabejo yra 
ir kitur. Taigi prie kitų priemo
nių stiprinti tautybę ir lietuvy
bę mes panaudokime lietuviškas 
dainas ir muziką; savo vaikus 
įrašykime į chorus, draugijas, 
kurios naudoja visas priemones 
išlaikyti tautybę ir lietuvybę.

Neseniai vienas rašytojas pa
reiškė: “Kas myli muziką, dai
nas, tas negali būti žiaurus, bet 
būna švelnus, idealus, 
ir meilus”.

I

APSIVEDĖ
Stanislava Baumila apsivedė 

su Domicėlė Karsokiene. Abu 
našliai.Antra, kartais 

Į kad mūsų jaunieji 
lai nenori draug su 
buotis. Tai didi klaida. Štai per 

Į šias prakalbas matėme, kaip 
Į jaunas profesionalas p. Tarnas 
Stoškus iš Worcester, Mass. sa
vo širdingoje kalboje pasidalino 
mintimis su visais atsilankiu
siais. Negalima pamiršti ir mū
sų parapijos kleboną, kuzis nuo
latos mums parodo savo gilią 
patriotinę širdį.

Imkime ir muzikus. Štai vie
tos vargonininkė p-lė Veronika 
Dzedulionytė. Kiek ji darbo ir 
širdies įdėjo, kol choro daini
ninkus prirengė iškilmių prog
ramą. Taip gi reikia ištiesti de
šinę muzikui vargonininkui Po
vilui Sakui, iš Lawrenco už jo 
klasišką išlavinimą savo jaunų
jų vyrų choristų. Tai vis mūsų 
jaunoji karta. Tai mūsų ta atei
ties viltis.

Nebūkime pesimistai. Šį kartą 
mes Lowellio lietuviai katalikai 
aiškiausiai pamatėme, kur mū
sų gražusis jaunimas eina, ir 

! kokie yra jų širdies paslaptingi 
troškimai. Mokėkime savo jau
nąją kartą prilaikyti, nežiūrint 
kad ir kartais mes jos pilnai 
nesuprantame, vienok šių metų 
Lietuvos Nepriklausomybės ap- adoracijos aktą, 
vaikščiojimas pilniausiai atida- mokyklos

I

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335 i! 
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ATLAIDAI

Sausio 28—31 turėjome savo 
parapijos metinius 40-ties va
landų atlaidus. Oras per tas die
nas buvo gražus. Žmonės skait
lingai lankėsi į atlaidus. Sekma
dienį po pietų viso s parapijos 
Brolijos atsilankė “in corpore” 
į bažnyčią ir prie Švenčiausio 
Sakramento atliko savo viešą 

_. Sekmadienio 
_ , j vaikučiai, Marijos

rė mums seniams akis ir parodė, Vaikeliai, Merginos Sodalietės, 
kad Lowellio jaunimas yra 100 Gyvasis Rožančius. Tretininkės, 
procentų LIETUVIŠKAS, ir tol' 
jie pasiliks tokiais, kol mes su 
jais eisime ir parodysime jiems, 
savo prielankumą ir džiaugsmą.

Senas Parapijietis.

PARAPIJIEČIŲ VAKARĖLIS
Vasario 4-tą Šv. Juozapo pa

rapijos svetainėje įvyko didelis 
parapijos susirinkimas. Per šį

Oniškictis.

MONTELLO, MASS.
DABAR — už 10c. galite gauti pa
garsėjusį FEEN-A-MINT. skonin
gą. patikimą čiulpiama gumą, ku
ris paliuosuoja viduriu užkietėji
mą — taipgi galvos skaudėjimą, 
gesus. nevirškinimą. Milijonai 
FEEN-A-MINT naudoja. Paban
dyk pats!

JONAS JESKELEVIČIUS 
SVEIKSTA

Prieš trejetą savaičių buvo 
sunkiai susirgęs žinomas dar
buotojas, ypač “Darbininko” 
platintojas Jonas Jeskelevičius. 
Ačiū Dievui, ligonis sveiksta ir 
neužilgo mano pradėti vėl dar
buotis.

Jau trečia savaitė kaip serga 
p. Levonas, turįs Avan gasolino

Uždyką! Vilson Electric Show|

Stuart & Tremont Sts. Vakarais

t

šv. Vardo, ir Apaštalavimo 
Maldos Draugija parodė savo 
gilią tikėjimo dvasią per šią sa
vo viešą adoraciją.

Sekantieji kunigai dalyvavo 
atlaiduose: K. Urbonavičius, P. 
Virmauskas, x Jonas švagždys, 
Juozas Petrauskas, Feliksas 
Norbutas, P. Juškaitis. A. Bal- 
trašiūnas, P. Juras, J. Skalan-

Švedijos kareiviai ant lai
vo praktikuoja su priešlėk
tuvinėmis kanuolėmis Bo- 
thnia įlankoje. Nors Švedi
ja laikosi neutraliai bet y- 
ra pasiruošus ginti savo 
nepriklausomybę.

malonus
o. y.

pp. Juo-Vasario 3 d. vakare 
zas ir Marijona Blush suruošė 
puotą savo namuose 20 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga. Svečiai gražiai ir links
mai praleido vakarą, įteikdami 
daug gražių ir naudingų dova
nų jubiliejatam. Dalyvavo šie 
ponai ir ponios: Hanson’ai,
Johnson’ai. Thompson’ai, Claw- 
son’ai, Coliander'iai, Dalton’ai, 
Rutkauskai su šeima, Banish ir i 
duktė Mildred, Astrauskai, Sla-į

Neatsižvelgia į Kainą 

_ _ _ Nėra Geresnės

DABAR 
$1J5 
PAINTf

Butelyje 1
Bile Kuriam


