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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teises va
dintis geru Bažnyčios vaiku.
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Nuo gruodžio 15, 1936 
m. LDS. ir “Darbininko” 
vadovybė paskelbė genera- 
ię mobilizaciją visų lietu
vių mūsų išeivijoje. Pir
miausiai pakvietė visus 
lietuvių kolonijų, būnan
čius atsargoje, karinin- 
kus-vadus, kad jie savo 
kolonijoje mobilizuotų lie
tuvius karius į didžiulę ir 
galingąją armiją, būtent, 
katalikiškos spaudos pla
tinimo darbą.

Darbas pradėtas, bet jis 
eina labai išpalengvo ir tai 
tik keliose kolonijose. Tad 
atsišaukiame į visus lietu
vius katalikus tuojau pra
nešti LDS. ir Darbininko 
vajaus vadovybei kas pa
daryta ir ko dar trūksta, 
kad ganeralė mobilizacija 
būtų užbaigta 100% ? Lau
kiame žinių iš visų koloni
ją

Šios mobilizacijos metu 
kiekvienoje kolonijoje lie
tuviams katalikams dar
bininkams patartume su
daryti, kur dar nėra, LDS 
kuopas. LDS. kuopa suda
ryti nereikia šimto nei 50 
žmonių. Užtenka 5 žmo
nių, kurie sutiktų stoti į 
organizuotų lietuvių kata
likų eiles ir dirbti darbi
ninkų būklės gerinimo 
darbe pagal Kristaus mo
kslą. Vadinasi, 5 žmonės, 
vyrai ir moterys gali su
daryti LDS kuopą. Įstoji
mo mokesnio nereikia mo
kėti, o tik paskui reikia 
mokėti po 25 centus į mė
nesį ir už tai kiekvienas 
narys gauna laikrašti 
“Darbininką” du kart į 
savaitę.

Jeigu kas iš Gerb. Lietu
vių, Darbininkų negali ar
ba nenori įsirašyti į Lietu
vių Darbininkų Sąjungą 
(LDS.), tai nuoširdžiai 
patariame užsiprenume
ruoti arba kitam užprenu
meruoti laikraštį “Darbi
ninką”. Prenumeratos kai
na vajaus metu tik $3.00; 
pusei metų $1.50.

Dar kartą nuoširdžiai 
kviečiame į LDS. ir “Dar
bininko” vajaus darbą!
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Popiežiaus Palaiminimas 
Centro Pirmininkui

Praėjusį rudenį lankėsi Romoje gerb. Kun. Jonas 1 
Jakaitis, MIC., Marijonų Provincijolas Amerikoje, 

kuriam teko garbė matytis su Jo Šventenybe Popie
žium Pijum XI. Jo Šventenybė, sužinojęs apie mūsų/ 
Amerikos lietuvių katalikų veikimą ir jo vadus, ma
lonėjo suteikti savo specialinį palaiminimą gerb. dr. ■ 
Antanui Rakauskui, A. L. R. K. Federacijos Centro į 
Pirmininkui. Įteikus adresą, Jo Šventenybė pasirašė 
po juo savo ranka. Adresas buvo toks:
ŠVENTASIS TĖVE,

Marijonų Provincijolas Amerikoje Jūsų Švente
nybės prašo ypatingo Apaštališkojo Palaiminimo A- 
merikos Lietuvių R. Katalikų Federacijos pirminin-

J.

DARBININKAI ATMETĖ
G. M. REIKALAVIMĄ

STREIKAS PLEČIASI

I

Detroit, Mich. — Gene- 
ral Motors automobilių 
dirbtuvėse streikas plečia
si. Dėl streiko uždaryta 
General Motors visos dirb
tuvės 15 miestuose. Kom
panija sutinka pradėti de- 
ryba, bet reikalavo pirm 
pradėsiant, kad darbinin
kai apleistų dirbtuves, ku
riose sėdėdami streikuoja.

Madrido Vartus
ŠV. TĖVAS SVEIKSTA

_______ I
Vatikanas — Oficialiai 

praneša, kad Šv. Tėvo Po
piežiaus Pijaus XI sveika
ta žymiai pagerėjo, bet

Madridas, Ispanija — 1300 užmušta, o kiti su-
Sukilėliai pradėję naują žeisti. Be to, raudonųjų 
ataką ant Madrido, pasie- milicijantai būriais perei- 
kė Puerta de Hierro plie- na į sukilėlių

v.4-. . r. 1 .-...T.T T 4-....

i pusę. Tilt 
ninius vartus. Dalis suki- pereitą savaitę apie 1000 
lėlių kariuomenės užėmė; miliciįantu perėjo į sukilė- la. gynimi ua-įici cju. uci ~ , v. , J,.__ ___  _ ____ _ _ « .... . , . -v, • San Fernando geležinkeli, liu pusę., . , ’ . 7 7------J TTniinq viršininkai darbi- maža Vilties, kad Visiškai . . . \ . _. .kui dr. Antanui Rakauskui, kuris uolia veikla, gyvu u.m,JOS virsininRai» darbi , ---------------- --------- - -•

žodžiu ir spaudoje nuoširdžiai remia Katalikškąjį vardu, atsisakė tai nara1ižnn1
Veikimą.

Skausmas su- 
padaryti, nes kompanija paraližuotoj kojoj žymiai 
nedavė raštu užtikrinimo, mažesnis. Daugiau vah>°- 
kad ji į tas 5 dirbtuves, 
kuriose darbininkai strei-

Pius pp. XI 
Vatikanas, spal. 11, 1936.
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Tokį pat specialinį Jo Šventenybės palaiminimą kuoja sėdėdami, darbinin-; 
yra gavęs ir Federacijos Centro Sekretorius. i kams išėjus, nepradės į

Pirmininkui ir Sekretoriui teikiamas Popiežiaus ,jas gabenti streiklaužius, 
palaiminimas reiškia,, kad Jo Šventenybė yra gerai Sėdinčiųjų streikai kilo 
informuotas apie mūsų veikimą ir per valdybą teikia jr kitose automobilių dirb-' 
palaiminimą visai mūsų organizacijai. tuvėse. Taigi dabar jau y-

ra 93,849 auto industrijos, 
darbininkai streiko lauke., 

Gub. Frank Murphy į-' 
vairiais būdais bando 
streikierius su kompanija i 
sutaikinti, bet nevyksta. 
General Motors korporaci
ja, matyt iš viso ko, neno
ri pradėti derybų su Uni- 
ted Automobile Workers 
unija. Viršininkai pa
reiškė, kad ^ibesą linkę 
priimti Amerikos Darbo 
Federacijos uniją.

United Automobile Wor- 
kers unijai vadovauja 
mainierių prez. Lewis. 
Darbininkų vadų Ameri
kos Darbo Federacijos 
prez.Green ir mainierių 
prez. Leivis nesutarimas 
gali pakenkti Auto indus
trijos darbininkų streikui.

palaiminimą visai mūsų organizacijai.
Tai turi duoti mums didesnio akstino tvirčiau su

siorganizuoti ir platesniu mastu vesti Katalikiškąją 
Akciją.

UŽDARYTI LIETUVIU , ŠI"l“k= 
ŪKIO DRAUGIJOS SKY- - centro valdybai, 

«... kad jis draudžiąs šios dr-
nlAi ; jos nariams nešioti tam-

_____ _  Į šiai žalias kepuraites. Sto-;
“Vilniaus R.” rašo, kad rasta pažymi, kad už šių 

Švenčionių apskrities sto- kepurių 
rasta St. Dvorakas prane- skiriamos 
še Liet. Ūkio d-jos valdy- bausmės, 
bai, kad jis sulaikęs šios 
draugijos skyrių veikimą 
Kretonyse, Rėkučiuose — 
Kaltinėnų valse, ir Adu
tiškio miestelyje.

Storasta savo raštuose 
pažymi, kad jis šiuos sky
rius sulaikęs todėl, kad jų 
veikimas gresiąs saugu- Bostone pasakė pirmą iš 
mui ir viešajam ramumui, penkių sekmadienių kon-

Prieš keletą dienų Vii- ferencijos pamokslą apie 
niaus lenkų laikraščiai ra- vedybas, 
šė, kad Vilniaus vaivada smerkė vedybas, 
esąs uždraudęs i 
tam tikrus Lietuvių Šv. 
Kazimiero dr-jos ženkle
lius.

Gruodžio 11 d. Vilniaus

Po nakties poilsio Šv. Tė
vas priėmė Kardinolą Pa
celli, Vatikano Sekretorių 
ir Kardinolą La Puma, Šv. 
Kongregacijos įvertintoją 
ir su jais gana ilgai kalbė
josi.

Šv. Tėvas yra pareiškęs: 
“Neatsisakome nuo skau
smų, mes jų pageidauja- 

i me”.
Taigi, kad ir skausmuo

se Bažnyčios Galva nesi
skundžia, bet veržiasi į ga- 
nytojavimo darbą.

kuris eina per Manzanares Madrido gynėjai pripa- 
upę ir laukia įsakymo pul- žįsta, kad daug žmonių 
ti Madridą. Sukilėliai ap- žuvo mūšiuose, bet sako, 
supo Madridą iš visų pu- kad daugiausia nukentėję 
siu. Vienintelis kelias, ku- sukilėliai, nes iki pabaigos 
riuo raudonieji iš Madrido savaitės gali netekti apie 
bėga į Valencia bombar- 1.000 žmonių, 
duojamas be sustojimo. 
Jeigu sukilėliams pavyktų 
užimti tą kelią, tai raudo
nieji Madride būtų kaip 
maiše užrišti.

Pranešama, kad pereitą panijos kaip jie vadina 
savaitę raudonieji neteko “gorilų”.
apie 8,000 vyrų, iš kurių Šiaip ar taip, Ispanijoj 

i dabar vyksta nulemianti 
mūšiai.

Raudonųjų gen. Miaja 
sako, kad sukilėliai dėlto 
tiek daug prarado žmonių, 
kad mūšiuose panaudota 
vokiečių taktika, o ne Iš

nešiojimą bus 
atitirrk a m o s

PASMERKĖ VEDYBAS 
FILMŲ KOLONIJOJ

Kun. Harold V. Stock- 
man, S. J., pereitą sekma
dienį, sausio 10 d., Nekal
to Prasidėjimo P. M. baž
nyčioje, Harrison Avė.,

Jis griežtai pa
kurtos

nešioti prasideda Yumoj ir bai-
I 
I
I

giasi Renoj. Kun. Stock- 
man išaiškino, kad vedy
bos yra tai Sakramentas 
ir krikščionys negali iš
siskirti arba
Sakramentą

LDS. kuopos ir tų kolo
nijų lietuviai, kur nėra 
LDS. kuopų, bet norėtų 
sudaryti arba padidinti 
narių skaičių, tai patartu
me šaukti viešus lietuvių 
darbininkų susirinkimus 
ir į tuos susirinkimus pa
sikviesti kalbėtojus, kurie 
gyvu žodžiu padėtų išaiš
kinti LDS. organizacijos 
tikslą ir siekius.

Jeigu kuriai kolonijai 
reikalingi kalbėtojai ir jų 
patys negalite gauti, tai 
rašykite į LDS Centrą, 
366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir bus nuro
dyta kur kreiptis arba kas 
nors iš Centro nuvažiuos 
pas Tamstas pakalbėti.

LDS. Naujosios Anglijos 
Apskritis savo kuopoms ir 
to apskričio ribose koloni
joms, kur nėra kuopų yra 
nutaręs padėti ir finansi
niai. Taigi LDS kuopa ar-

NACIAI ĮTARIA PRAN
CŪZIJĄ

Berlynas — Vokietijos 
ir Italijos atsakymas An
glijai dėl laisvanorių įsto
jimą į Ispanijos kariuome
nes sudarė dar didesnį, ka- 

,■ ro pavojų Europoje. Na- 
i ciai sako, kad Prancūzija 
pasiuntė kariuomenę į Mo- 

Londojnas, Anglija —Di-, rocco atakuoti Ispanijos 
sukilėlius. .Prancūzija sa- 

! ko, kad tą darą Vokietija. 
Taigi dabar susidarė taip, 
kad Moroccoj gali būti 
pradžia Europos karo.

Anglijos ir Prancūzijos 
Morocco karo laivai prie Gibralta

ro laukia įsakymo pradėti 
mušius.

Valstybės viena kitai 
siunčia įspėjimus, bet vi
sos galvatrūkčiais rengia- 

kad išvengus si karui.

ANGLIJA NENORI KARO
PRANCŪZIJA PRITA-

RIA ANGLIJAI

KOMUNISTAI IŠNIEKINO 
BAŽNYČIA

C

Silla, Valencia, Ispanija, 
— Komunistai 18 šimtme-

• . . ■ * >'**’’ cio gražią istorinę Dažny- 
čią pavertė į girtuokliavi
mo įstaigą. Nudraskė ir 
sunaikino brangius bažny
čios pašventintus paveiks
lus, stovylas ir kitokius 
papuošalus ir įrengė joje 
saliūną. Tai baisus Bažny
čios išniekinimas ir katali
kams skaudus įžeidimas. 
Ir dar komunistai drįsta 
sakyti, kad jie katalikų ir 
jų bažnyčių nedegina, ne
griauna ir neniekina. Tai 
biaurus melas. Komunis
tai sudegino ir išniekino 
bažnyčias Rusijoje, Meksi
koje ir dabar, dar Ispani
jos civiliam karui neprasi
dėjus, degino ir degina 
bažnyčias, nužudė 
tančius tikinčiųjų.

Tokius ibaurius ir 
rius darbus^gali atlikti tik 
komunistai. Gal ir dabar 
komunistai sakys, kad Is
panijoj nebeliko katalikų 
tai ir bažnyčios nebereika
lingos.

Neseniai Sidnėjuje, Aus
tralijoje, buvo išradėjų 
kongresas, kuriame vienas 
inžinierius, pavarde Lyt- 
tle, parodė ypatingą savo 
išradimą. Tai tokia maši
na, kuri gali atskirti neti
krus metalinius pinigus 
nuo tikrų. Mašina veikia 
labai greit: per devynias- 
dešimts sekundžių ji išti
ria apie tūkstantį vienetų. 
Mašinoje yra ir tikrų pini
gų, su kuriais elektros pa
galba lyginimas įdėtasis 
variokas ar kas kita. Ji 
veikia be galo tiksliai, be 
jokių trūkumų, taip, kad 
vienas Sidnėjaus didelis 
bankas tučtuojau ją įsigi
jo*

džioji Britanija griežtai 
nusistačius neprileisti Eu
ropos valstybių pradėti 
karą. Didžiausias karo pa
vojus, tai Ispanija ir Vo
kietija. Vokietija pasiun
tė į Ispanijos 
daug savo kariuomenės 
Prancūzija nusig a n d o 
Tuojau pradėjo mobilizuo
ti ir siųsti savo kariuome-! 
nę į Morocco.

Anglija, 
susikirtimo Prancūzij o s 

kad Vokietija atšauktų 
savo kariuomenę.

Anglijos valdžia prime
na savo piliečiams 1870 m. 
įstatymą, kuris draudžia savaitl Prez- Roosevelt J" 
Britanijos pavaldiniams 

., „ j armiją.
zuoti visus darbininkus į į Nusikaltusieji tam įstaty-
imi-in NT o 11 A rrli inio • <■ « -.v. . ,

LEWIS ORGANIZUOS 
NAUJOSIOS ANGLIJOS 

DARBININKUS
I

PERVERSMAS JUNG.
VALSTYBIŲ VALDŽIOS

v

Washington, D. C. —Šią

Sekmadienio vakare, sau- su Vokietija, reikalauja, 
šio 10 d. Bostone susiorga
nizavo Lewis’o, mainierių 
prezidento industrijin ė s 
organizacijos komiteto 
skyrius, kurio vadai pa
reiškė, kad jų svarbiau-

išskirti tą 
priėmusius. 

Sakramentas 
Tik mirtis

ba kolonija, kuri norėtų
i Moterystės"
i yra amžinas, 
gali išskirti.

RAČKAUSKUI DOVA
NOTA BAUSMĖ

steigti kuopą arba jau gy
vuojančią padidinti, tene- 
susilaiko nuo to darbo dėl 
finansinių sunkumų. Tesi
kreipia tuojau į Centrą ir 
Centras pasitaręs su aps
kričiu pagal reikalo padės.

Tenelieka nei vieno lie
tuvio kataliko neįsirašu- 
sio į LDS. ir “Darbininko” 
platinimo darbą!

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

T

X ^BMA^NAVIM A

i
tūks-

žiau-

sias tikslas yra suorgani-j stoti j užsienių

i
i

uniją. Naujoje Anglijoje 
esą milijonas neorganizuo
tų darbininkų. Pasitari
muose dalyvavo 450 darbi
ninkų vadų, kurie atstova
vo apie 300,000 darbinin-

I
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mui bus baudžiami kalė
jimu. Be to, pasiuntė Vo
kietijai, Italijai, Portuga
lijai ir Rusijai notą, ku
rioje reikalauja, kad tos 
valstybės uždraustų savo

teiks Kongresui naują ka
bineto sąstatą. Visas da
bartinis valdžios sąstatas 
bus perorganizuotas. Sek
madienį, sausio 10 d. prez. 
Roosevelt turėjo pasikal
bėjimą su Kongreso va
dais apie valdžios sąstato 
perorganizavimą, šiandien 
(sausio 12 d.) prez. Roose
velt aiškins apie permai
nas valdžioje Kongreso 
posėdyje.

DANCIGAS IR LENKIJA 
SUSITARĖ

kų. Jie nutarė organizuoti, pavaldiniams įstoti kaip 
paprastus (ne amatnin- iaįSvanoriai į Ispanijos ar- 

j.-i- . miją.
Prancūzija principe su

tiko su Anglijos nusiteiki
mu ir pasižada greitu lai
ku imtis priemonių sulai
kymui savo, piliečių nuo 
įsirašymo į Ispanijos ar
miją.

Anglija tikisi, kad visos 
28 valstybės, kurios yra 
pasirašiusios nesikišimo į 
Ispanijos reikalus sutartį,'

kus) darbininkus į uniją 
šalę Amerikos Darbo Fe
deracijos amatninkų uni
jų. Pirmas šūvis būsiąs 
paleistas j Worcester apy
linkę, kad ten suorgani
zuoti 15,000 plieno darbi
ninkus.

i

Kaunas — Kalėdų šven
čių proga Valstybės Pre
zidentas dovanojo likusią 
bausmės dalį Karoliui Ra
čkauskui — Vairui, kuris 
apeliacinių rūmų buvo nu
baustas trejais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

K. Račkauskas yra žino
mas mūsų išeivijai. Jis y- 
ra buvęs laisvamanių lai
kraščių redaktorium.

Varšuva
d. Baltstogėje trys ukrai
niečių teroristai buvo nu
teisti mirti. Ketvirtas kal
tinamasis buvo nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos. 
Visi nuteistieji buvo kal
tinami sužeidę vieną kimi- rido vyriausybei, kad nuo drausti savo pavaldiniams 
gą ir nužudę vieną polici- savo, kaipo konsulo, parei- stoti į Ispanijos raudonų- 
ninką.

ISPANŲ KONSULAS 
KLAIPĖDOJE

dr. Meieris pranešė Mad- priims jos pasiūlymą už

gų atsisako.
I
jų ar sukilėlių armiją.

Dancigas — šiomis die
nomis užbaigė derybas 
Dancigo Senatas su Len
kija. Senatas sutiko įsilei
sti kitą Tautų Sąjungos 
skirtą komisijonierių Dan- 
cigui. Dancigo naciai ir 
lenkai nominuos tris kan
didatus iš kurių Tautų Są
junga skirs komisijonie
rių. ---- —
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Iš FEOEBACIJOS 3 SY- „vį“.,X
KIAUS SUSIfllN KIMO metinei duoklei apmokėti.

Susirinkimui pageidau
jant, klebonas kun. Vįr- 
mauakis papasakojo savo 
įspūdžius iš Lietuvos Ge-— - — - . j

čiams ir $8.00 skyriaus

Sekmadienį įvyko A. L.!
R. K. Federacijos 3-čio _
skyriaus susirinkimas Sv ^^Ki^io'p] Budrio] 
Petro lietuvių bažnytinė- atsilankymo. Kun. Vir- 
je svetainėje. mauskis pasakojo, kad

Buvo svarstytas laiškas pulkjninkas Jonas Budrys 
is Lietuvos Generalinio buvęs su vizita įr kleboni- 
Konsulato reikale Vilniaus joje ir padaręs jam ir kun. 
Vadavimo Sąjungos. Laiš-, Urbonavičiui gražaus į- 
ke pranešama, kad yra is- SpQdįį0 kaipo karininkas, 
leisti V.V. Sąjungos didie-, Jie twėję roalonių ir ne_ 
ji Vilniaus Pasai, kurie; m3]onių pasikalbėjimų, 
bus pardavinėjami po vie-l A ie neroaloniwMius da-| 
ną dolerį Amerikoje ir po {ykus kw virmauskis
penkis litus Lietuvoje, Sii-j sekamai: “Atai-I

v . - . _L. i prašau, pone pulkininke,! 
dabar aš kalbėsiu apie ne-i

v •

sirinkimas apsvarstęs lai-: 
šką, nutarė i ’ '
tuomi tarpu, šimtą didžių- maionįus dalykus Tamstai! 
jų Vilniaus Pasų. i jr man, būtent: apie lietu-1

Pirm. J. Kumpa pranešė.] vių katalikų padėtį Lietu-J 
kad svetainė Vasario 16 voje ir apie mūsų ameri- 
dienai minėti yra paimta kiečių atsinešjmą į tai. 
sekmadieniui, 1 
d. ir esą užkviestas kalbė
ti kun. Dr. Jonas Starkus, 
iš Marianapolio Kolegijos,1 
kuris jau yra pranešęs,' 
kad jis maloniai priima 
kvietimą ir atvyks pasa
kyti kalbą. Kitas esąs pa
kviestas kalbėti adv. Mil- 
leris iš Worcesterio, bet 
is jo negautas atsakymas, 
Dar bus kviestas kalbėti —net baudžiami. Katalikų 
mūsų lietuvybės veteranas Bažnyčia neturi Lietuvoje 
kun. K. Urbonavičius. Pa- laisvės 
rapijos choras, vadovystė
je muziko Rapolo Juškos 
jau pasižadėjęs iškilmėse 
dalyvauti.

Iždininkas S. Kavolis 
pranešė, kad jis gavęs pa-i 
kvitavimą iš Federacijos 
Centro raštininko, kad jis' 
yra priėmęs skyriaus siųs
tus $48.00; iš kurių $40.00

f 11 .. .................... . ■ 1 11 1
nėra ten viešai apčiuopia- ainį susirinkimą ketvirta
ini, aikštėn išėję. Jaučia- dienį, vasario 14 d., 8 vai. 
ma ten kokis t r in ima si, vakare, Lietuvių svetainė- 
bet Žmonės to dar nepa- je, kampas E ir Silver St 
stebi. Anot jo, nėra taip 
jau bloga, kaip Ispanijoje.

Jam patėmyta jog tą 
“trinimąsi” žmonės aiš
kiai supranta ir mums 
nuolat apie jį rašinėja, ir 
kad mes amerikiečiai kaip 
tiktai to ir siekiame, kad 
Lietuva neprieitų prie Is
panijos būklės.

Ponas Budrys pabrėžęs, 
kad jis skaitosi su Ameri
kos katalikų organizuote. 
Atlankęs Kunigų Vieny
bės valdybą. Palaikąs su 
ja gerus santykius.

Jis taip pat gerbiąs ir 
Federacijos autoritetą. 
Būtų atvažiavęs So. Bos
tonan kalbėti, Federacijos 
skyriaus vadovybėje, jei 
būtų žinojęs, kad skyrius 
jį užkvietė, o ne asmuo.

Vienas p. Budrio palydo
vas, p. Stasys Mockus aiš
kino kun. Virmauskiui, 
jog prie Federacijos ne vi
si gali priklausyti ir veik
ti. “Todėl mes sutvėrėme 
Vilniaus Vadavimo/Sąjun-

v •

vasario 14 Pirma, Lietuvoje katalikai! 
lietuviai, kurie sudaro 
daugumą šalies gyventojų gos skyrių”, sako p. Moc 
yra traktuojami lyg kokie kus. 
tėvynės priešai. Jie randa
si priespaudoje. Jų organi
zacijos ir veikimas yra 
smaugiami. Jų vadai ran
dasi valdžios nemalonėje, 
atstumti nuo šalies nau
dingų darbų bei pozicijų

I

i

nei Apaštališko
Sutartys (kon- 

su Vatikanu
Jų spauda už- sikalbėjimas.

Primetamos jai

I

I

•y

So. Bostone.
Postas kviečia visus ve

teranus, kurie dar nėra 
nariais atvykti į šį susi
rinkimą, nes bus sudaryti 
galutinai Posto valdybos 
įvesdinimo iškilmėms, ku
rios įvyks Lietuvių svetai
nėje, vasario 5, 1937.

Adjutantas.

JAUNIMO DIENA!

Kalbės kun. V. Puidokas 
ir dr. E. Valiaekas

L, Vyčių 17 kuopa ren
gia vakarą, vyčių naujų 
narių vajaus proga. Mes 
žinome svarbą organizaci
jų, ypač dabar, kuomet 
kasdien kartojame: “neiš
laikysime lietuvybės”.

Todėl ir vyčiai rengia 
vakarus, kad būtų galima 
visas lietuvių jaunimas 
sutraukti ir prirašyti prie 
L. Vyčių org.

Yra pasižadėję kalbėti 
kun. Vincas Puidokas iš 
Westfield, Mass. ir Dr. Ed
vardas Valiaekas, 17 Vy
čių kp. narys. Apart šių, 
bus ir daugiau kalbėtojų,

Kun. Virmauskis atsa
kęs jam sekančiai: “Jei 
nekatalikai susiorganiza- taipgi, muzikos, dainų ir 
vo tarpe savęs dirbti tau
tišką darbą, yra girtini. 
Ir jie tik tuomet bus dar i 
daugiau girtini, kuomet 
jie nekliudys savo darbu 
nė vieno kataliko. Katali
kų vienata yra Federaci
ja”.

Tuomi ir pasibaigęs pa-

pamarginimų.
Įžangos nebus. Todėl tė

veliai paraginkite savo 
vaikelius ir patys ateikite. 
Viskas įvyks sekmadienį, 
sausio 17 d., 7 vai. 
bažnytinėje salėje.

vak.
Rap.

MARIJONŲ RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas išreiškė

2

DAKTARAI
1
I 
i i

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston |
Ofiso Valandos .

Nuo 9 iki 72 ryte ir nuo 1.30 iki! 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
gas uždarytas suhatos vakarais ir | 
Bedėldieniais, taipgi seredomis nuo | 

12-tos diena uždarytas.
Taipgi nuima ir X-Ray

I

ši

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKA8)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 jo pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą diena 

pagal susitarimą.

Tel. 8o. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, 8o. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo

.1^0 IK 6 it nuo 6:80 iki 9 v. v. 
8eredoęn!s nuo 0 iki 12 v. dieną.

t kutintomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedėliomis nuo » iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valaudos: 2—4 ir 6—8 

r- 278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.»

Cambridge, Mass.

tartina visiems jaunuo- Į 
liams prisirašyti prie šios! 
organizacijos, nes ji yra 
viena iš veikliausių jauni
mo organizacijų. Vyčiai 
turi savo “bowling alleys”, 
merginų ir vaikinų “bow- 
ling” ratelius, baseball ir 
basket bąli ratelius. Tad 
jaunimas gali sau išsirink
ti bite sportą ir ištirti sa
vo gabumus.

Po “soup iki nuts” pirm. 
Pr. Razvadauskas persta
tė Petrą Rakauską prog
ramos vedėju, Kalbėtojai, 
ypač Dr. J. Mešlis, Roma
nas, D. Averka, išreiškė 
vertingumą priklausyti 
prie Vyčių. Taipgi P. Kar- 
lonaitė, nauja pirmininkė, 
išreiškė savo mintis, ir 
Mykolas Grendelis, proto
kolo raštininkas, lietuvių 
kalboje.

Sekantieji nariai kiek 
buvo galima atsiminti da
lyvavo Vyčių bankiete:

Petras Griciūnas, Fr. 
Jakštas, A. Marcinkus, M. 
Gaputis, P. J. Rakauskas, 
J. Varnas, M. Šunskis, J. 
S. Mešlis, D. Mešlienė, J. J. 
Roman, B. Patrikėlė, A. 
Neverienė, A. Griganavi- 
čienė, J. Laučka, C. Čeka
nauskaitė, A. Šidlauskas, 
p. Grendelytė, B. Grimaitė 
H, Grimaitė, A. Sandaitė, 
E. Žardeskaitė, E. Norin- 
kevičiutė, J. Norinkevi- 
čiutė, P. Bukota, B. Kavo- 
liutė, A. Rocklevičius, J. J. 
Naujokas, A. P. Grigalas, 
A. J. Gailiunas, D. Aver
ka, V. Valatka, J. Petrau
skas, p. ir p-nė A. Banys, 
S. Griganavičius, F. Gri
galiūnas, J. Griciūnas, A. 
Palionis, Inž. S. M. Beles- 
kas, F. Razvadauskas, A. 
P. Neviera, F. Karlonaitė, 
M. Grendelis, A. M. Gapu
tis, P. Martinkus, J. Mal
donis, E. Surbis, S. Mic
kevičiūtė, S. Mickevičius, 
G. Zovytė, M. Valatkienė. 
M. Matuzaitė, L. Averkie- 
nė, A. Petrušytė, W. Ba
ronas, N. Baronienė.

A. E.

rengti penny sale ir šokius | 
po Velykų.

Vice pirmininkas Jonas 
Varnas ir Alfonsas Pali- 
lionis daro pastangas į- 
steigti sąjungos kuopą 
Lawrence, Mass. Rap.

KONČIUS AUTOMOBI
LIŲ KATASTROFOJE

Šiomis dienomis bitinin
kas L. Končius iš Abing- 
ton buvo nuvažiavęs į 
Hudson, N. H. su medumi. 
Važiuodamas iš Hudson 
sutiko nelaimę. Kitas au- 

i tomobilistas greitai va
žiuodamas trenkė į L. 
Končiaus automobilį. Kon
čiaus automobilį labai ap
daužė ir jį patį sužeidė. 
Bet p. Končius jau baigia 
išsveikti ir rengiasi va
žiuoti į Floridą.

I

KRIKŠTAI

Sausio 9 d., šv. Petro 
bažnyčioje, tapo pakrikš
tytas sūnus Izidoriaus ir 
Monikos (Raustaitės) 
Daunių vardu Jonas - Izi
dorius. Kūmai buvo Domi- 
nikas Raustis ir Stanisla
va Venckaitė.

Tuo pačiu laiku tapo pa
krikštyta dukraitė Juoza
po ir Marijonos (Akune- 
vičiutės) Čaplikų. Kūmai i 
buvo Jonas Čaplikas ir A-| 
nėlė Akunevičiutė.

Sausio 10 d. tapo apkrik
štyta duktė Petro - Anta
ninos Karoblių vardu Da
lia - Petronėlė. Kūmais 
buvo Jonas Karoblis ir M. 
Šimkaitė.

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.
Adresas:

98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

s.

PLAUKŲ SLINKIMAS
Slinkimas, Plaiska- 

nos ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacum Process, 
Electric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

Dr,Grady,327^T^.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—-5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

v----- ■ O

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trušas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų 

Juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.
North Brighton Bakerv 
64 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Tel. Stadium 8411

Penktadienį, sausio 15, 
š. m. 8:00 vai. vak. (tuo- 
jaus po Šv. Valandos) baž
nytinėje salėje, įvyks ne
paprastas TT. Marijonų 
rėmėjų susirinkimas. Į su
sirinkimą kviečiami 

skaitytojai

delegato, 
kordatas) 
laužomos, 
čiaupta,
valdžios nuomonės. Jų tai klebonui padėką už tokį 
desperatinga padėtis. Mes platų įr ai§kų pranešimą.

Susirinkimui buvo pra
nešta, kad yra verbuoja
mos aukos iš vietos lietu
vių neva Vilniaus Vadavi
mo reikalams ir išduoda
mi pakvitavimai su vieno 
vietinio profesionalo para
šu. Skyriaus pirmininkas 
pastebėjo, kad už visas au
kas Vilniaus Vadavimo 
Sąjungai yra išduodami 

i Vilniaus pasai ir ženkle
liai. Jei tų negaunama, tai 
negalima būti tikram, kad 
aukos eis Vilniaus Vada
vimo Sąjungai.

Nutarta sekamą sky-’ je, šeštą valandą vakare,
•_________ ________ ______• • 1 • • n A • — - — — vr • M .

laisvos Amerikos lietuviai 
katalikai už tuos mūsų 
brolių persekiojimus, tė
vynėje, kurią jie išgelbė
jo, negalime tylėti prieš 
dabartinę valdžią ir jos 
valdininkus, — nei jiems 
kelti iškilmių bei ovacijų; 
antra, mes Amerikos lie
tuviai katalikai esame or
ganizuotas kūnas. Kas su 
mūsų organizacijų viršū
nėmis nesiskaito ar bando 
įeiti į katalikų dirvą aplin
kiniu būdu, tas ardo mū
sų visuomenės kūną bei 
pradeda su mumis imty
nes”.

Ponas Budrys pasveiki-į 
no kun. Virmauskį už at
virumą. Sakęs mylįs ir 
gerbiąs atvirumą. Atvirai 
ir kalbėsiąs. Kadangi jis 
esąs tos valdžios valdinin
kas tai privaląs priimti ir 
jos nemalonumus.

Kas link nebuvimo Po
piežiaus atstovo Lietuvo
je p. Budrys visai nieko 
nežinojęs. Kaipo karys ir 
žmogus medžiaginės sri
ties, jis visai to fakto ne
žinojęs ir nepastebėjęs. 
Čia esąs dalykas diploma
tijos.

Apie Lietuvoje katalikų 
persekiojimus p. Budrys 
pasakė, kad tie dalykai —------------------------------ —j

PARSIDUODA namas 
106—108 C St. ir kamp. 
6th su krautuve — bučer- 
ne, 2 flątai po 5 kamb. su 
karštu vandenių apšildo
mi, viskas gražiai viduje! 
įtaisyta. Rendos $55.00 j! 
mėnesį. Kaina tik $1.200. 
Įkainuotas $4000. Atsišau
kite Keenan, 396 Broad
vvay, So. Boston. (8-12)
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prieteliai. Manoma, kad 
susirinkimas bus įdomus, 
nes po didelio snaudulio 
bus einama prie darbo.

Rėm.

“Laivo”

VYČIŲ PRIVATIS 
BANKIETAS

Pereitą sekmadienį, sau
sio 3, parapijos svetainė-

L.

riaus susirinkimą laikyti 
vasario 12 d. bažnytinėje 
svetainėje, 8 vai. vakare. 
Tada bus renkama nauja 
valdyba šiems metams.

Susirinkimas išreiškė 
pageidavimą, kad būtų pa
skelbta viešai vieta ir die
na, kada įvyks Federaci
jos Apskričio seimelis.

Federacijos 3 skyriaus 
Valdyba.

<

įvyko Vyčių 17-tos Algir
do kuopos privatiškas 
bankietas.

»Bankietą malda atidarė 
pirm. Pr. Razvadauskas. 
Valgiai buvo skanūs. Vy
riausia šeimininkė buvo 
p. B. Kavoliutė. Jai pagel
bėjo Kast. Barolienė, A- 
milija Slatkevičienė, Ona 
Lingevičienė, Marcelė Ko- 
mičienė ir Rozalija Apšie- 
gienė. Prie stalų gražiai 
patarnavo p-lės B. Kavo
liutė, Felicija Grendelytė,Stepono Dariaus Postas]

Nr. 317, Amerikos Legijo- 
no, kuriame yra sios apy- na Petrušytė. 
linkės Pasaulinio Karo lie- Vyčiai pradėjo naujus 
tuviai veteranai susiorga- ( metus draugiškai. Vyčių 
nizavę, laikys savo mene- Vajus jau prasidėjo. Pa-

Amerikos Lietuvių De
mokratų Sąjungos vietinis 
skyrius pereitą ketvirta
dienį laikė savo metinį su
sirinkimą Moose svetainė
je.

Į naują valdybą išrinkti: 
Jonas Tėtulis, pirmininku; 
Jonas Varnas, vice-pirmi- 
ninku; Adelė Velvekiutė, 
raštininku ir Jonas Bal- 
trašiūnas, iždininku.

Susirinkime dalyvavo 
gražus būrelis jaunimo. 
Po susirinkimo šeiminin
kės Ona Augustinavičiūtė 
ir Stella Wallace (?) pa
vaišino užkandžiais. Po 
užkandžių, Sąjungos na
rys inžinierius Stanley 
Beleskas, grojo savo pato
bulintu garsiakalbiu ir su
sirinkusieji linksmai pasi- 
šoko.

Susirinkimas nutarė su

IV.) 
avė.

VI.)

Vasario 10 d. — 21 d. 
(Pelenų d., II sekm. gav) 

3230 Lituanica Avė.
Chicago, III.

Vasario 28 d. — Kovo 9 d. 
(III sekm. gavėn. — 
6812 So. Washtenaw

Chicago, III. 
Kovo 14 d. — 21 d. 
(V sekm. gavėn. —

1313 Westminster avė.
Detroit, Mich. 

Kovo 22 d. — 30 d.
Springfield, III.
Visose vietose misijas 

ves kun. Albinas Drazdys. 
Misijų atlyginimas skiria
mas statomai Saleziečių 
įstaigai Vytėnuose, kur 
daugelis jaunuolių ruošia
si tolimųjų kraštų misi
jom.

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

Visi skelbkltės “Darbininke”.

Vyčiai pradėjo naujus

GRABORIAI
] S. BARASEVIČIUS IR

SŪNUS
; SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

TURI NOTARO TEISES
254 W. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 2590
113 Ames St., Brockton, Mass.

Tel. Brockton 390
Gyven. vieta: 838 Dorchester Ava 

Tel. Columbia 2537

kI

! 
!

Cambridge Bottling Co. Ine.
Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonic). 

Pristatome į krautuves, piknikus, balius ir į visokius parengi
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu ant 
leibelio BERKSHĮRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTUNG CO. INC.
4—6 Berkshire St., Cambridge, Mass.

Tel. TROwbridge 8374

REIKALINGAS DARBI
NINKAS

Reikalaujame sąžiningo ūkės 
užveizėtojo, kuris aiao ūkės ir 
gyvulių priežiūrą ir supranta a- 
pie ūkės mašinas. Kartu su alga 
duodame patogų pragyvenimą toj 
pačioj vietoj, (leidžiama, kad už- 
veizdetpjas būtą tarp 30 ir 45 
metų amžiaus ir nevedąs.

Malonėkite kreiptis Į Darbinin
ko raštinę.

i

TYRAS BIČIŲ MEDUS
Jei .kas norite valgyti tyro M- 

; či y. medau, galite jo gauti “Dar- 
Savlninkai: .Ifalinnnskas, Jokūbas Patina*. Juozapas F. SmUpjis. t bininke". Kvorta medaus sveria

švara; kainuoja tik 75c.

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūsiu TONIKA. DEG

TINE, alų ir VYNĄ.
Visokiose (talpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausius ir įvairinusias. 
POKILIAMS, VESTUV fi M S, 
NAMUOSE VAIšfiMS ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greita! ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

PaSauklt SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

t

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 

Residence: 158 W. 7th St
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

Tai. South Boston 0816

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Eaa.
564 East Broadvay,

So. Boston^ Maaa.

258 W. BROADVVAY,
Telefonas SOUth

BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street, 

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
SO. BOSTON, MASS. 

Boston 4486.
Tel. Brockton 4110 

MovM* Mass.
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Filo de patrujo

Lietuvos Kaime South Boston Savings Bank
Sodžiaus nuotaika gerėja.’ mas nugriebtu pienu yra 
— Krizė pro šalį. — 
gaminių kainos. —

margė, kuoduotė.

Ūkio pigus.
Žal- Vištų ūkis yra šiuo metu 

geras priedas šeimininkių 
i pajamoms. Kiaušinių kai- 

Visur pasidarė baltą,; nos pastovios ir galima 
sniego danga apklojo že- ! parduoti neribotus kie-1

melę. Ūkininkai roges iš kius. Vištų skaičius iš- 
pašalių traukia — nusibo- plėsti nesunku, todėl ūki- 
do - gi su jais per purvą ninkės višteles pamėgo ir į 
ar gruodais ūkininkui dar-j jomis susirūpino, 
denti. Bet manau labiau- Kūlimo talkos jau beveik 
šia dėl to apsidžiaugs pasibaigė. Dabar arklynė- 
juodberis. ! mis mašinomis ūkininkai Į

Pasikinkęs rogėsna tik nebenori kulti. Arkliai dėl! 
sušvilps — ir nudulkės to pralinksmėjo. Kulia mo- 
minkštu baltu keliu. Kalė-, {.orinėmis, kurios ir javus 
dos čia. Šiemet su Kalėdo- gatavai išvalo. Žinoma 
mis visai menkos bėdos, talkos kviečiamos .skait- 
nes niekas ir nedejuoja, lingos ir vėliau, ypač šiau- 
Visai netoks ūpas kaip, rėš Lietuvoje išgeriama 
kad buvo prieš porą ar nemažai naminio alučio. . 
trejetą metų. Kaime tik ir Su kulimu ir linų apdir- 
tekalbęta apie skolas ir bimu apsidirbę — po pu- 
varžytines. Ir buvo tuo- sės žiemos — ūkininkai; 
met, kad nekurie tuometi- pasikinkę juodbėrius j ro-Į 
nio slėgimo ir neatlaikė. i ges, švilpia miškan kuro į

I

Incorporuota 1863 Metais

368 West Broadvvay South Boston, Mass

Banko Valandos

Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų
9 vai. ryto iki 12 vai. po pietų.

Pirmadieniais ir vakarais nuo 7 iki 9 vai. (Tik dėl depozitų)
šeštadieniais

v

I

I

- - - - m—— —————

Nors jis dar turįs Dži- J. Komaras savo gastro- 
bučio — Adis Abebos ge- les po Pietų Ameriką jau 
ležinkelio linijos akcijų už baigė ir drauge su St. Žič- 
150 — 200.000 svarų ster- kum atvyksta Europon, 
lingu, tačiau, esą, italai Be to, žada aplankyti ir 
pretenduoją ir į tas akci- ( savo tikrąją tėvynę —Lie
jas. Jie motyvuoja savo tuvą. 
prętensijas tuo, kad akci
jos nepriklausančios negui 
asmeniškai, o 
imperijai, ir todėl tos ak
cijos turinčios būti atiduo
tos italų vyriausybei.

Prieš kurį laiką prancū
zai norėję akcijas iš ne
gaus nupirkti, tačiau, atsi
žvelgiant į italų reiškia
mas pretensijas, jie jas 
pirkti atsisakę.

Kaunas — J. E. Vysk.
Etiopijos Matulionis, neseniai susir

gęs nervų uždegimu, jau 
sveiksta. Dabar sunkiai 
serga žinomas misionie
rius kun. Kudirka, buv. t. 
Kazimieras.

LIETUVIAI KANADOS 
UNIVERSITETUOSE

nio slėgimo ir neatlaikė.
Dabar beveik visi džiau- atsivežt, 

giasi, kad krizė kaip ir 
praėjo, pro šalį. Ūkio ga
minių kainos pasitaisė, o 
grūdai ne pigūs, bet būt 
dar brangesni ir net gal 
netrukus .pajustume jų 
trūkumą, bet vyriausybė 
dabar uždraudė grūdų iš
vežimą svetur. Kainos vis 
laikosi aukštos. Dabar li
nų sezonas prasidėjo. Li
nų kainos neblogos ir jų 
pardavimas taip sutvarky
tas, kad ūkininkai paruo
šę — t. y. išbruktų ir su
rištų linų pluošto punde- lūs, sielos maistą, be ku
lius veža ne turgun, bet 
priėmimo punktuose, . ir 
jau ten nustatę rūšį — su
moka tvirtą kaina. Prieš 
Kalėdas linu brukę jai už
dirbo pas ūkininkus, linu 
augintojus po 3—4 litus 
dienai.

Iš pieno gal daugiausia kla pasireiškia daugiausia 
gauna pajamų šių dienu 
ūkininkai. Pavyzdžiui, sta- rno. žiūrėk vienoie parani- 
tvdami 3—4 karvių pieną I 
ūkininkas gauna per mė-i 
nesį, apie šimtą litu. Kiau-i 
lės duoda tik toki pelną.' 
kad sunaudoja iš pieninės; 
parvežta nugriebta pieną, 
ir nors bekonai šiandienį 
pigūs, bet ir jų užaugini-

Dvasinės kultūros srity.— 
Kitiems kelią praskine 
miršta. — Materializmas. 
— Laisvamanių “rūpes
čiai”. — Civilinė metrika

cija.

•Paskęsta žmogus dienos 
rūpesčiuose, ir jis per tas 
dienos duonos ieškomus 
dažnai nebepakelia akių 
aukštyn. Daugelis dėl to 
smerkti nė negalima. Jis 
užmiršta ir dvasios reika-

žmogus prisiartina 
zoologinio sutvėrimo 
kada pilvo reikalai

rio 
prie
Bet 
taio nebevargina žmogaus
— jis vėl pakelia savo gal
va aukštyn.

Katalikiškų organizaci
jų ir kataliku spaudos vel

v • uo p-eru vadovu sugebėji-

toje veikia ir didėja — au- 
o-a organizacijos, katali
kiška spauda gausėja — o 
čia kitoj kaimyninei para- 
nMoi kat. organizacijų be
keik nėra: paplitusi neaiš
ki ir betikybinė spauda ir 
raip toliau.

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią’krautuvę 
pasakykite, kad ju skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER. MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
ROXBURY. MASS.

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau Ice Creamą ir užkan 

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva MarksJenA.
825 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vlce-pirm. — Ona Jankienė,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot Rafit — Ellzabeth Oralla,

111 H. St So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 9282

Fin. RaSt — Marijona Markoniute,
29 IVhipple Avė., Roslindale, Mass. 

Tel. Parkvay 0558-W
Iždininke — Ona StanlnlIntA,

105 West 6th St, So. Boston, Mass. 
TvarkdarS — Ona Mlzglrdienft,

1B12 Colnmbia Rd.. So. Boston. Mass. 
Kasos Globėja — E. Jannftonienė.

1428 Colnmbia Rd., So. Boston. Mass.
Draugija savo anstrtnklmns laiko kas 

antra utarnlnkg mėnaalo

ŠV JONO EV. BL. PAšALPINf 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Švagždys, 
«O1 6th St, So. Boston, Mass.

Vlce-Pirm. Jonas Galinis,
| 78 Marine Rd., So. Boston, Mase.
Prot. Ražt Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk„ So. Boston. Mass. 
Fin. Ražt. Aleksnndrks IvaSka,

1514 Colnmbia Rd„ S. Boston, Mass 
Iždininkas Pranas Tuiefkls,

109 Bowen St, So. Boston, Mas-s. 
Maršalka Jonas Zaikis.

7 \Vlnfleld St., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tiv

<’ią nedėldienĮ kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 49T 

E. 7th St, So. Boston, Mase.

7:80 vai. vakare, pobažnytinėj gv» 
rainėj. .. .

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų raitininke.

Dvasinės kultūros srity 
jaučiama stoka pasiauko
jimo, energijos ir sumanu
mo.

Beveik prieš dešimtį me
tų Lietuvoje įvyko, tain 
sakant, “sodžiaus spaudos 
revoliucija”. Tos “revoliu
cijos” vadu buvo visiems 
žurnalistams žinomas žmo 
gus Antanas Bružas, 
vyriausybės pagelba pra- , sunkumų. Redakcijos 
dėjo leisti kaimui pritai- straipsnyj sakoma, kad 
kintą laikraštį “Mūsų Ry- išvengus defecito, nes “o- 
tojų” — negirdėtai žema poruojant SLA. fondus su 
kaina už 4 litus, kai tuo- deficitu, ankščiau ar vė- 
met tokie pat savaitinukai 
kainavo 15—18 litų. “Mū
sų Rytojus” nematytai pa
plito kaime ir savo pigu
mu rimtai kylį įvarė kitų 
savaitraščių t 
“M. Rytojus” už poros lykyta kiekvienam žmo- 
metu pasiekė šimto tūks- has laiko arxlį ji 
tančiu metiniu skaitvtoiu pasikinkęs į viešą vietą t.

- • ' ■ -• -ą. y. kely ar miestą ar mies
telį — važiuoja — turi tu- 

j rėti prie ratų tam tikrą 
i lentelę su parašu: vardas, Dar?dimas.
pavardė, kaimas ir vals- 

į čius. Be tokios lentelės sa-
• vininkas bus baudžiamas.
PJat padarius prasižengi
mą važiavimo taisyklėms, i 
— kaltininkas negalės pa-! 
bėgti.

Nors kaime ir nelabai 
madoje, bet atsiranda iš- kinėti prie Zondo salų, kur 
simokslinusių ir kaimie- jjg į§bUVo du mėnesius ir 
čių tarpe. Jie į kitus žiuri šiomis dienomis grįžo į 

iš aukšto , skaito lais- Olandiją. Laivo karininkai 
vamanių” ir jų rekomen- į pasakoja kad tose vietosc, 

i duojanYis knygpalaikes.; pastaruoju laiku labai, 
j Kokie metai atgal jie la- daUg priviso ryklių, dėl
• bai buvo susirūpinę savo . kurjy neį įįes tomis vieto- 

nepriklausomomis kapi- negali skraidyti lėk-l
nėmis. Dėlto daugelis juo- tuvaį 
kavo, ‘.............
nujaučia mirtį savo pase
kėjų” ir susirūpinę kapi
nėmis.

Laisvamaniams dar kitas 
rūpesnis tai civilinė met
rikacija. Tas klausimas 
buvo net įneštas ir seime, 
bet nieko jie ten nelaimė
jo, mat pasirodo reikia 
net konstituciją keisti, 
kad įvedus civilinę metri-i 
kaciją. O dėl to dalyko, 
matyt, su konstitucijos 
keitimu dar niekas nepra
sidės.

Kaimo gyvenimas nėra 
taip jau į kevalą užsida
ręs. Jam kaikada rūpi ir 
“pasauliniai” dalykai. Kai
miečiai domėjosi Ameri
kos J. V. 
kimais, 
džiaugėsi 
mėjimu. 
protas yra genialus.

.O dabar nepasiliko be 
atgarsio Anglijos kara
liaus vestuvės. Ispanijos kaip atrodo, 

kartais revoliucija ir raudonųjų 
dauge-

SUMAŽINO SLA. ORGA-
NA I

Šių metų “Tėvynės” No.
2 išėjo sumažintas. Laik
raštį mažinti nutarė Pildo- 

jis moji Taryba dėl ekonomi-

kaimui pritai- straipsnyj sakoma.

aukštyn jau negalima.
Vyriausybė per kaimo 

seniūnus ir policija kaimo 
reikalus pradeda tvarkyti, 

tradicijoms Dabar nuo Naujų 1937 m. 
” poros jsahyta kiekvienam žmo-

skaičiaus. To meto ėjusie
ji skiriami kaimui laikraš
čiai, pamatė, kad ne tik 
keldami kainas už prenu
meratą, bet ir numušus 
kainas, o ieškodami dides
nio skaičiaus skaitytojų— 
galima gyvuoti.

A. Eružui pradėjus leis-j 
ti pigų laikraštį “M. Ry
tojų” — ir visi kiti kai
mui skyriami laikraščiai, 
— bent triskart atpigo. Ir 
viso to tokios pasėkos bu
vo, kad sunkoka buvo ras
ti kaime gryčia t. y. šeima 
į kurią nebūt parėjęs laik
raštis. Kaimas buvo įpra
tintas prenumeruotis laik
raštį.

Čia ir buvo didžiausias 
žurnalisto p. A. Bružo 
nuopelnas.

— Bet kaipgi šiandien su 
pačiu “Mūsų Rytojum” y- 
ra? Jis buvo vedamas be
spalvės spaudos principu. 
Ir nors “M. R.” darė įvai
rių pastangų, k. t. pradė
tas išleisdinėti du syk per 
savaitę, bet jo dienos jau 
buvo suskaitytos. Aiški 
principais spauda jį nuga
lėjo ir “M. R.” po naujų 
1937 metų jau, kaip pra
neša spauda, nebeišeis.

Nors spauda kaime pa
plitusi, bet sukultūrinti 
kaimietį, nėra taip lengva. 
Čia žinoma turi įtakos pa- 
tis kaimiečio dienos dar
bai, kova su įvairiais pri
gimties netikėtumais. Dėl 
to kaime, gal išrodo, per
daug to, taip sakant, nors 
menko, — “turtų troški
mo” — jei taip galima yra 
išsireikšti? — arba “ma
terializmo” dvasios, kuri 
reiškiasi, — kitą kaimyną 
apskaičiuoti, perbrangiai 
daiktą parduoti, 
išnaudoti kito vargingą barbariškumai — 
būklę ir t.t Čia tai tokių liui sukėlė pasibaisėjimą 
kaimiečių savybių — kelti komunizmui.

“M. Ry 
kiti kai-

Į Kanadą lietuviai pra
dėjo emigruoti - daugiau, 
kaip prieš 30 metų. Tai 
buvo daugiausia darbinin
kai, kurių vaikai dabar 
baigią vidurines mokyklas 
jau stoja į universitetus 

i studijuoti. Šiuo metu Win- 
riipege un-tą lanko du lie
tuviai, Toronto univ. juri
dinį fakultetą šiais metais 

į baigia K. Pocius ir V. Ja
saitis eina inžinerijos mo
kslus. V. Jasaitis yra vie
nas iš gabiausių universi
teto sportininkų. Jis yra 
laimėjęs tris aukščiausias 
sporto dovanas.

Toronto vidur, mokyklas 
Mūsų tautietis J. Koma- lanko daugiau kaip 20 He

ras savo dideliais imty- tuvių, kurie visi pasiryžę 
ninko sugebėjimais beveik toliau eiti mokslus vietos 
metus stebino Pietų Ame- į universitete.

i rikos didmiesčių gyvento- -------------
jus. Jo vardas, kaip nar- Nauii Mišparai — VES- 
saus lietuvio, nuolat buvo ^^RAE SĄCRA-’..... MENTO, dviem, trims ir minimas spaudoje, jis lai- keturiems baisams 35c. 
mėjo nelengvai įgyjamą Užsakymus su pinigais siyski- 
Buenos Airese skirtąjį au- te “Darbininkas”, 366 West 
kso diržą. Broadway, So. Boston, Mass.

j REIKALINGAS Vairuo-
Bralizna, us ne tik pats . „ . .
pagerino lietuvių varda, to-»as <^™ck D"yer>’ k"’ 
bet pasistengė dar iškelti j"8 moketV "e.t,k ,trok* 
ir kitą lietuvį stipruoli - vairuoti, bet ir rakandų 
St. Žičku, kuris iš'30 imty- Iierkraustymo darbą. Atei- 

laimio 29 bukite tuojaus į I.ITH-
U 'J0 LANIAN FURNITITKE

CO., 326-328 W. Broad- 
tvay, So. Boston, Mass. 

I Tel. SOUth Boston 4618.

IŠEINA į PENSIJA

Kaunas —Valst. Kontro
lės revizorius p. Bielskus, ~ 7 i L
ats. karininkas, nuo Sau

liau turėtų įvykti katas-sio 1 d- išeina į pensiją. 
Valst. Kontrolėj jis ištar- 

kad SLA. navo daugiau kaip 10 me- 
Nuo sausio 1 d. iš

ir Knygų Tikrinimo K-jos 
pasitraukė ir, kaip rašyto
jas, gavęs pensiją Liudas 
Gira.i

trofa”.
Nesistebime, 

švaistydamas pinigus “po- tų. 
litiniams kaliniams
Šliupui, platinti 
bę Lietuvoje gali 
laukti katastrofos.

bedievy- 
susi-

KOMP. PETRAUSKAS 
SERGA

Kaunas — Komp. Mikas 
Petrauskas, kuris ilgus ! 
metus gyveno Jung. Vals
tybėse, sunkiai serga.

Pažymėtina, kad Lietu
voje ir Katalikų Veikimo 
Centro konferencijoje 
sveikinti galima tik raštu, 
išskyrus garbės prezidiu
mą. Toks jau yra valdžios 
saugumo administracijos

Olandų karo laivas “Ba- 
i tavia” buvo pasiųstas 
strateginių uždavinių atli-

Kai kartą vienas 
“kad laisvamaniai i^ktu v a s (hidroplanas) 

. buvo priverstas nusileisti
i jūrą, jį apspito daugybė 
ryklių, su kuriais, kol at- 

, vyko motorlaivis, lėktuvo 
j įgula kovojo kulkosvai
džiais. Rykliai labai ap
kramtė ir patį hidroplanąj 
“Batavia” per du 
sius, plaukiodama 
salų pakrantėmis, 
net 7.000 ryklių.
į__  :
i

mėne- 
Zondo 

nužudė 
XX.

i

STIPRUOLIAI J. KOMA
RAS IR ST. ŽIČKUS 

LANKYSIS LIETUVOJ
I

KUM. J. BRUŽIKO, S. J.
ADRESAI:

Sausio 11 iki 17 d.
2514 Leech St., 

Sioux City, Iowa. 
Sausio 18 iki 24 d.

283 E. 14th St., 
Chicago Hights, 

Sausio 19 iki 26,
425 Lafayette St., 

Utica, N. Y.

III.

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

prezidento rin- 
ir rodos, ~ net 
Roosevelto lai- 

Nes ištikro, jo

JIS GAVO 2.500 SVARŲ 
STERLINGŲ

t

Į Londonas — Už parduo
tą sidabro atsargą negus 
iš viso gavo 2.500 svarų 
sterlingų.

Iš gerai informuotų 
sluoksnių pranešama, kad1

tai yra paskutiniai bu
vusio Etiopijos impera
toriaus Hailės Selasijos 

ištekliai.
į*.- I ’ .

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tris 
veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktą. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. 
“FABIOLA”, 5 aktu. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LIURDO STEBUKLAS”, 
4 aktu drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina .......  65c.

DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija čiur- 
lienienė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina.....................................15c.

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakaru 
programams prakalbėlią, monologą, diologą ir deklamaciją....... 30c.

ESUMAS III Dramos dalis “Gims Tautos Genius”, parašė kun. 
L. Vaičekauskas................................................................................... 10c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktą komedija ir CICILIKAS, mo
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 
vyrai ir 3 moterys ...............................................................................  15c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K....s. Vaidinimas su dai
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras..........................................  50c.

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris. 
Kaina......................   15.

SNIEGAS, 4-rią veiksmą drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvau
ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys.............................  35c.

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmą komedija, para
šė Seiriją Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot......25c.

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai ...............15c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seiriją Juozukas. Ubagu Akade
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagą. Ubagą Baliuje da
lyvauja 5 poros ubagą ir kiti 3 asmenys. Kaina........ . .................. 35c.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrsime pas- 
’, “Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas” ................. 15c.
Visus užsakymus prašome siąsti: •

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

kui‘

i
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

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

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

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

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

Act of October 8, 1917, authorized on Jnly 12, 1918
SŪBSCRIPTION RATES: 

Domestic yearly ..........................
Foreign yearly ..........................
Domestic once per week yearly $2.00 
Pereiga once per wCek yearly

866 West Broadway

Du Vaizdu

$4.00
$5.00
/ 3 
$2.50

DARBININKAS

Telephone SOUth Boston 2680

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .................  $4.00
Užsieny metams ........................... 1 $5.00
Viens} kart savaitėje metams $2.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50

South Boston, Mass.

Čia Kas Nors Drumsčia
Kai kas klausia, kaip mes reaguosime į tą žinią, 

kad Katalikų Veikimo Centro susivažiavime buvo 
išnešta rezoliucija, kad bažnyčių žemes Lietuvoje rei- i 
kia išdalinti žmonėms. Jaunesnieji katalikų veikėjai i 
būk tai įrodinėję, kad Bažnyčios turtai Ispanijoje esą 
revoliucijos priežastimi, tai kad išvengtų panašiosi 
būklės, Lietuva turėsianti padaryti žingsnį pirmyn ir j 
pravesti bažnytinių žemių reformą tokiu būdu, kad i 
ir esamieji prie bažnyčių maži sklypeliai žemės būtų 
nuo jų atimti. Bet gi Lietuvos Episkopatas tos rezo
liucijos neužgyręs. Ta žinia pasirodė New Yorko laik
raščiuose ir tuoj pasklydo po visą Ameriką.

Kaip reaguoti į tą žinią? Sunku reaguoti į tai 
kas netikslu ir netikėtina. Ta žinia ir keista ir prieš
gininga. Visų pirma, Lietuvos bažnyčios tiek maža 
žemės teturi, kad dalinti nėra kas. Vargu beįmanoma, 
kad bet koks kiek nors patikimas katalikas tokio da
lyko galėtų reikalauti, ir dar gi K. V. Centro susiva
žiavime. Daugiau daugiausiai galima įsivaizduoti, kad 
koks hors laisvamaniškai nusiteikęs katalikėlis, ar 
kataliku apsimetęs laisvamanėlis, į susivažiavimą per 
neapsižiūrėjimą pakliuvęs, galėjo pakelti klausimą a- 
pie dalinimą bažnyčių žemės žmonėms, ir dėl to ga
lėjo kilti diskusijų. Koks neprietelingas katalikams 
reporteris galėjo tas diskusijas paskelbti spaudoje 
kaipo jau įvykusias rezoliucijas, ir tuo būdu žinia pa
liko* iškepta. Reporteris vis dėlto apsidraudė ir pažy- į 
mėjo, kad ta rezoliucija Vyskupams buvo nepriimti
na. Tačiau čia reporterio neapsižiūrėta, kad taip pa
tiektoji žinia panaši į nesąmonę, ir štai delko.

Kiekviena katalikų organizacija, ypač tokia 
stambi kaip K. V. Centras, yra žinioje Lietuvos Epis
kopato. Jei K. V. Centras, visų organizacijų viršūnė, 
išneštų priešingą Vyskupams rezoliuciją, tai ji išsi
laužtų iš po Vyskupų kontrolės ir tuomi pačiu jau 
virstų nekatalikiška. Tai būtų toks svarbus faktas, 
kad jis pirmiausiai spaudoje būtų pažymėtas, kaipo 
katalikų maištas prieš Hierarchiją, o jau rezoliucija 
apie bažnyčios žemių dalinimą eitų į užpakalį, kaipo 
to maišto priežastis. Gi dabar išeina taip, kad katali
kai sukilo prieš Vyskupus ir — viskas tvarkoj. Jau 
tas vienas dalykas nurodo tos žinios netikslumą.

Matomai čia kas nors bando drumsti katalikų 
ramybę ir išprovokuoti visus atšalėlius, kurie verčia
si laisvamaniška galvosena. K.

1. Romoje, 1937 metais: Vidurnaktyje, pasauliui 
bestovint ant Naujų Metų slenkščio, guli skausmo lo
voje Vatikano Rūmuose didžiai susirūpinęs Senelis — 
Šventasis visų Krikščionių Tėvas, Pius XI. Dievotai 
jisai klausė šv. mišių. Sopėjo tisas jo kūnas; plyšo 
jo širdis bemąstant apie pasaulio ištvirkimą ir bau
ginančius pavojus gręsiančius mylimiesiems jojo vai
kams. Vaizdžiai matė jis šiurpulingą vaizdą prieš sa
vo akis... kraujais paplūdusią Ispaniją, Meksiką, Ru
siją. Regėjo jis visą pasaulį, tai karo laukas; Priešas 
pragariškomis -jėgomis puola tikinčiuosius, iškelda
mas aukštyn komunizmo vėliavą. Visut viešpatauja 
nerimo, netvarkos ir revoliucijos dvasia. Drąsiai žy
giuoja jie pirmyn. O po ta nekaltųjų krauju įmirkyta 
vėliava spiečiasi suklaidintieji it apviltieji. Jų tarpe 
it matosi menko tikėjimo katalikų, išsižadėjusių sa
vo Dievo ir Bažnyčios. Visur susiturėjimo ir autorite
to nepaisymas. Paniekintas Dievas ir antgamtinis gy
venimas; skęsta žmonės nuodėmingose pramogose.

Liūdnai, skausmo kankinamas, matė senelis toj 
naktyj, kaip didmiesčio gatvėse ir viešbučiuose triukš
mingai rėkavo ir lėbavo jaunas ir senas, abiejų lyčių, 
sutinkant Naujus Metus. D karštos maldos Pasigailė
jimo Dievui veržėsi iš jo krūtinės.

2. A. D. 33 metais: Ant kalno arti Jeruzalės su
stojo rimtas it nuliūdęs žmonijos Atpirkėjas. Matėsi 
visas miesto grožis, šventykla su paauksuota švent
vietė, bokštai, rūmai ir galerijos. Atėjo Jam mintin 
visi Dievo gailestingumo reiškiniai, kurių tam mies
tui ir tai tautai buvo suteikta. Mąstė Jis apie jųjų ne
dėkingumą, atšalimą ir nepdisymą jo Karalystės; ma
tė ir teismą, kurs jų laukia. Prisiartinęs ir matyda
mas miestą, Jis verkė jo ir sakė: “kad gi ir tu tai ši
toj savo dienoje pažintumei, kas tau neša ramybės, 
dabar gi tavo akims paslėpta! Nes ateis tau dienų; 
kad neprieteliai apves tave pylimu, apguls tave, su
spaus tave iš visur, parblokš ant žemės tave ir tavo 
vaikus, kurie yra tavyje ir nepaliks tavyje akmens 
ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankymo meto” 
Luko 19, 41.)

Regėjo Jis dvasia, kaip puikūs šventyklos mūrai 
pajuodavę nuo gaisrų, bus suardyti ir sulyginti su že
me; matė žydų lavonus gulinčius nugalėtojo Jeruza
lės miesto gatvėse; matė romėnų kunigaikštį vedantį 
savo legionus į pergalę; regėjo Jis skurdą ir nelaimę 
kuo viskas turėjo pasibaigti, ir nežiūrint viso to, pa
sigailėjimo ir skausmas išspaudė Jam garsių nusis
kundimų, net ašarų.

3. Rimtai susimąsčiusiam katalikui ateina min
tis, kad šie du jaudinantieji vaizdai yra panašūs. Vie
name verkia Kristus Jeruzalės; antrame verkia da
bartinis Kristaus Vietininkas. Jeruzalės žydai kadai
se nenorėjo Kristaus kaipo Karaliaus; mūsų amžiuje 
daūgėliūi Jis hereikalihgas. Kristus įspėjo žydus. 
“Nes ateis tati dienų, kad neprieteliai apves tave py
limu, apguls tavfej suspaus tave iš visur”; o Šventasis 
Tėvas yra dažnai pakėlęs savo balsą, įspėdamas mus, 
kad “heprietelišii (bolšfevikai, laisvamaniai) apves 
mus pylimti ir suspaus mus iš visur”, jeigii mes rieat- 
sibuširti iš pavojinga miego, nesūprašim, kuriais ke-

liais pasaulis eina. Nenuilstančiai jis ragino visus sa
vo vaikus susiburti po Kristaus vėliava, katalikų vei
kime, kad sėkmingai vestų drąsią kovą prieš Kristaus 
Bažnyčios ptiolikus. Toj vėliavoj matosi Kryžius ap
laistytas Nekaltojo Avinėlio Išganingu Krauju. Toji 
vėliava yra mums pergalės vėliava, nes pats Dievas 
ją yra nupiešęs — pats Dievas yra už ją paguldęs sa
vo gyvybę. Ragina mus, pagaliau, mūsų Bažnyčios 
Galva gėriau pažinti tą mūsų Nukryžiuotąjį Karalių, 
Jį mylėti, Jam tarnauti, ir pasišventus, dirbti Jojo 
Karalystės plėtojimui karštomis maldomis, ugningais 
žodžiais, vaisingais darbais, nes vien šitaip išsigėlbė- 
šfm iš tos gręsiančios pražūties!

Nors ir daugelis menko tikėjimo katalikų bus 
parblokšta, dėl to, kad “jie nepažino savo aplankymo 
meto”, tačiau, Visagalis Dievas neleis priešams visiš
kai nugalėti pasaulį. Juk Kristaus reikšmingi žodžiai 
aiškiai skamba ištikimųjų katalikų ausyse, ir suteikia 
jiems, o, ypač tam mylimajam seneliui — šv. Petro Į- 
pėdiniui begalinės drąsos ir raminančios paguodos: 
“Ir aš tau sakau: tu Petras, ir ant tos uolos aš pasta
tysiu savo Bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės”. 
Matt. 16,18.

Didžiojo universiteto len
kų studentų susivieniji
mas, Lietuvos lenkų stu
dentų sąjunga ir lenkų 
studentų korp oracija 
“Landa”.

Pr. Aukštikalnis S. J

Lenkų Organizacijos ir Įstaigos 
Nepriklausomoje Lietuvoje
1920 m. spalių mėn. 9 d. ir tautinio veikimo laisvę, 

prasidėjusi Vilniaus kraš-patiekiame keletą davinių 
to tragedija dar nepasi-; apie lenkų organizacijas 
baigė ligi šių dienų. Ji ir įstaigas, esančias ne- 
kašdien vis žiauriau ir. priklausomoje Lietuvoje, 
skaudžiau kartojasi jau 
16 metų. Nuolatiniai Vii-j 
niaus lietuvių suėmimai,1 
ištrėmimai, teismai, pa
baudos, kalėjimai, sušau
dymai, kratos ir visa eilė 
kitų priemonių bei būdų 
Vilniaus krašti lietuvybei 
naikinti jau virto nuolati-' 
hlu reiškiniu. Vilniaus 
krašte lietuvių spauda 
mirgėte mirga tomis žinio-j 
mis. Imkime, kad ir pas-;«

LENKŲ ĮSTAIGOS
Nepriklausomoje Lietu

voje įvairių lenkų įstaigų 
yra daugiau, negu organi
zacijų. Lenkai turi 23 pra
džios mokyklas, kurių 15 
išlaiko “Pochodnia” drau
gija, o 8 išlaiko miestų 
savivaldybės. Lenkai turi 
keturias gimnazijas: dvi 
Kaune ir po vieną Ukmer
gėje ir Panevėžyje. Vifeiią 
jų gimnaziją esančią Kau
ne išlaiko Lietuvos val
džia, tuo tarpu kai lenkų 
valdžia Vilniaus krašte 
neduoda išlaikymo nė vie
nai lietuviškai pradžios 
mokyklai. Bet dar ne vis
kas. Lietuvoje lenkai dar 
turi savo bankas, knygy
nus, spaustuves, koopera
tyvus, krautuves, vaikų 
darželius, skaityklas ir vi
są eilę kitų mažesnių įstai
gų. Vytauto Didžiojo uni
versitete yra 190 lenkų 
studentų.

LENKŲ ORGANIZACI
JOS

Didžiausia lenkų organi
zacija yra švietimo drau
gija “Pochodnia” su cen
tru Kaune ir skyriais: 

j Kaune, Kalvarijoje, Rad- 
; viliškyje, Alytuje, Bety- 
goloje, Babtuose. Toliau 
eina šios didesnės lenkų 
organizacijos: draugija

—- - — . - x i “Ostviata” Panevėž y j e,
kutiniuoju metu dienų į-, lenkų prieglaudos draugi- 
vykius Vilniaus krašte. : ja panevėžyie, ’

mok y k 1 o s,: žuose ir Viešintose, drau- lenkų nepriklausomoje 
Ukmergė- Lietuvoje. Turint prieš a- 
vi urinei ^.g §įuos davinius kiek

vienam aišku, kad lenkų 
padėtis nepriklausomoje 
Lietuvoje yra tikras ro- 

, “Jutigenka” draugi- Jus> lyginant su ta padėti- 
ja Raseiniuose, Kauno len- mi, kurią turi lietuviai 
kų labdarybės draugija, Vilniaus krašte. Tsb. 
Lietuvos lenkų mokytojų
sąjunga, Kauno katalikų Didžiausia apgavystė y- 
darbininkų ir tarnaičių ra pretenduoti į valdovus 
“Dievo Motinos Globos” ir neturėti tam sugebėji- 
vardo draugija, Vytauto mo

Ten jau uždarytos visos “Oswiatos” 
lietuviškos U".’’ 
draugijos, skaityklos, kra
tomos lietuviškos organi
zacijos ir privatiniai lietu
vių veikėjų būtai. Visa tai 
darydami, lenkai teisinasi, 
būk jie keršiją dėl lenkų 
persekiojimo nepriklau
somoje Lietuvoje. Bet ar' 
taip yra? Kad geriau įsiti
kintume, jog nepriklauso
moje Lietuvoje lenkų nie
kas niekados nepersekio- • 
jo ir nepersekioja, kad čia! 
jie turi pilną kultūrinio'

Štai kaip atrodo perse- 
į klojamoji lenkų mažuma 
Nepriklausomoje Lietuvo
je. Lenkai čia yra pilna
teisiai valstybės piliečiai, 
netremiami, neujami, ne
samdomi į kalėjimus, bet 
kai kurie jų dar turi vie
tas ir valstybinėse įstaigo
se. Gi Vilniaus krašte nė 
vienas lietuvis neturi tar
nybos lenkų valdžios įstai- 

draugijos gose, nors ten lietuvių yra 
skyriai Bir- kelis kartus daugiau, kaip 

, drau- lenkų nepriklausomoje 
gija “Oswiata” TT’------- *
je, Ukmergės 
mokyklai laikyti draugija, 
Ukmergės lenkų vidurinės 
mokyklos neturtingiems 
moksleiviams šelpti drau
gija,

K seno f oh tas.

Maištas Prieš Dangų
Parašė —

Daniel A. Lord, S. J.
Vertė — 
Gintaras

MAIŠTAS PRIEŠ DANGŲ 
Kun. J. Karaliaus premijuotas nieko nepešę, 

vertimas
(Tęsinys) 

KARO PRADŽIA
Tą akimirksnį danguje pa

sidarė palaida bala. Mykolui 
vadovaujant, ištikimi angelai 
susistatė į rikiuotas eiles. 
Grynai baltoji angelų vėliava 
pirmą sykį nešiojo raudoną 
kryžių. *

Virš Liucipieriaus kareivių 
iškilo raudona, lyg kraujas, 
vėliava — maištininkų ženk
las. Trimitams sutrimitavus, 
abi armijos veržėsi pirmyn, it 
jomdviem susidūrus, tarsi, vi
sas dangus sudrėbėjo.

Tiesa, buvo tai kova, ir dar 
ne Bet kokia, nes pasekmės vi
so to buvo ne mirtis angelams, 
(juk mirtis neliečia nemirtin
gųjų dvasių), bet jų galybės, 
grožio, ir didybės suteršimas.

Vadai iš haujo sueiliavo ka
reivius ir vėl puolėsi kovon. 
Angelai, ką tik buvę broliai, 

•nūnai stengėsi vienas kitą per
durti savo ietimi. Tačiau kar
dai ir kalavijai Liucipieriaus 
ir jo talkininkų rankose tiieko

nelaimėjo; tarsi, tie ginklai iš 
vaško buvo padaryti; tuo pa
čiu Mykolo pulkai padarė a- 
niems tokias žaizdas, kurios 
per amžiūs nesugys.

Tad, nepaklusnūs angelai, 
traukėsi atgal. 

Piktąsias dvasias dar kartą 
pūolė ištikimi angelai, ir My
kolas išvydo Dievo priešus 
krintančius, kaip žvaigždės, iš 
dangaus.

Taip. Ne kur kitur, kaip tik 
pragaruosna pateko šėtono le- 
gijonai, ir pirm negu užsidarė 
pragaro vartai, pasigirdo klai
kus, kartus, bevilties balsas: 
“Aš netarnausiu!” Tas aidas 
ir patį dangų atsiekė, if paga
liau išnyko aittžinai.

Reišk ia, Dievo armija pir
mą kartą grūmėsi su šėtono 
kariais. Išdidūs tvariniai pir
mą kartą drįso SUtVerėjui 
prieštarauti; Ne gana to, jie 
net buvo sumanę Jį iš dangaus 
išvaryti!

/ LAISVAI GALĖJO 
ĖAStktNKTI

Nuodėmės miklūs pirštai 
skubiai pasiuvo raudoną maiš
tininkų vėliavą. Pirmutiniai 
Kristaus priešai, neigdami Jo 
vadovystę, piktai išsireiškė: 
“Mes jam nebetarnausim!” 
Tie žodžiai davė pradžią ka
rui, kuris dar nepasibaigęs.

Jau iš pat pradžių angelai

varu nebuvo varomi. Dievas 
norėjo tik laisvo tarhdvimb. 
Jis troško, jog angelai laisva 
valia Jam tarnautų. Pridera
mai, Jis nenorėjo, kad jie tap
tų vergais.

Tdd, d&ngdus dvasios lais
vu noru tegalėjo priimti arba 
atstumti Dievo pasiūlymą. 
Joms buvo atviras kelias stoti 
Jo eilėsna arba persikelti Liu- 
cipieriauš kariuomenėn. Vie
noj pusėj .plėvesavo balta su 
raūddmi kryžium vėliava, o 
kitoj — raudonas maištihinkų 
ženklas.

ŠUKltlMO PASfcfcMftS
Angelai laisvai pašiririko; 

Stojantiems Kristaus pusėn 
buvo skiriama amžinoji laimė. 
Nevystančia garbe Dievas ap
dovanojo Mykolą, Rapolą, Ga
brielių ir ištikimus angelus, o 
sukilėlius pavertė pfdgaro 
Velniais.

Ir nuo tos dienok ligi šian
dien vis kariauja tiedvi atmi- 
jos. Vienai vadovauja nukry
žiuotas Kristus, o kitai — Liu- 

kurio šūkį kartoja 
įpūdltisieji angelai: hMfes 

nębėtaHiaiisirfi!” Tad, arba 
Kristūs arba LiuciįjieHiiš — 
kito vado nėbėr. Galima koVd- 
ti su Dievu arba prieš Jį — 
kitos išeities nėra.

ATEINA KAPITONAS
Laiko pilnybei įvykus, dan

giškasis vadas atėjo į šį pa
saulį. LiUcipiėrius su juo susi
tiko ttiš kattus, gundydamas 
Jį klėkVieną sykį; ir tris kar-

ipieriųs, kurio š' 
iupūdlUs:

Cl. 
riupiid

tuš jam nėsisekė. Nuo to lai- 
kb Liucipierius veikė per savo 
ištikimus tarnus.

Kūdikėliui gimus Betliejaus 
stainelėje, tiesa, Jo šalininkų 
daug ir neatsirado. Vėliau, pa
sibaigus paslėptąjam gyveni
mui, Jis išėjo viešumoh, ieškb- 
damas daugiau sėkėjų. It Jam 
mirus kruvinam Kalvarijos 
laUke} bęabejo Liucipierius bu
vo besidžiaugiąs mintimi, jog 
dąbar raudona vėliava tikrai 
plėvesūos blizgančiu laimėji
mu.

Pėfr tuds ištikus trejus ieš- 
kdjirtid ir Vdrgd mėttis; pasise
kimas pyhėši sii nepasisekimu. 
Daug kas smelkėsi Kristaus 
pusėn, pamildamas Jo nuolan
kumą bei žmoniškumą. Bet di
desne ddlis pasitraukė nuo Jo 
šalin, pamokindami Jd vargo 
fiūkamUdtas rfttikkS it iiUSku- 
riišius Jd pasekėjus. Jd narsu
mas; širdies jautrumas ir Ste
bukluose pasireiškusi dieviš
koji galybe patraukė daugybę 
Žiflomų. Tačiau tub pšLčiU užsi
traukė Siti vytėšhiiįjų kunigų 
įtarimą, iš kuHo kilo iiėapy- 
kanta — if miitis.

Ktit dvylika dsnibnų gar- 
bitio Ji kaipo katalių Verbiį 
Sekmadienį, tfen atsirado šim
tas žmonnį, griežtai nusista
čiusių prieš Jį, ir darančių 
suokalbį 
Jiems ne; 
mintis. ka<.. ... _
męs tvirte. Jbkib sdsto Jam 
iteSlflfe, išskyrus kryžių, atit

prieš Jo gyvybę, 
įepaketičiama buvb 
id karalius buvo gi

kurio ketino Jj išaukštinti.
Visos Jo kalbos apie nesu

teptą širdį, ir divorso pasmer
kimą įgriso jiems iki gyvam 
kaului. Jie įtūžo, kad Jis, gir
di, gaišino laiką su žvejais ir 
kaimiečiais, kai tuo tarpu jie 
laukte Jo laukė palociuose, 
kad pamatyti bent vieną ste
buklą arba išgirsti nors vieną 
Jo prilyginimą. Norėjo jie ka
raliaus, kuris sutriuškintų jų
jų briešus — ne tokio, kuris 
ragino juos mylėti savo prie
šus.

VĖL KARIUOMENES
Kristui pasirodžius pirmą 

kartą regėjime, suskilo ange
lai į dvi armijas. Jam užgimus 
stainelėje, lygiai taip pat su
sirinko tos pačios kariuome
nės kitafti puolimui. Bet šį 
kartą Liucipierius buvo pasi- 
rįžęs, kad tas Kapitonas- ne 
taip jau pigiai laimėsiąs. Liu- 
cipiferiaus kariai buvo pasiren
gę kovoti iki paskutiniųjų. Pa
gal jo įsakymą, tie pulkai vei
kiai. susirikiavo.

Tiesa, Trys Karaliai iš toli 
atvyko, ieškodami Kristaus, 
bėt it Hėrodas pasiuntė bude
lius taip pat ieškotų Jėzaus. 
Vieni atėjo nešini dovanų su
teikti kūdikėliui; antri atke
liavo sū plikais kardais iš
skrosti mažutėlius. Su kokiu 
pasididžiavimu džiaugėsi Liu- 
ciblCrius, kai jd tarnai priver
tė Kristų bėgti į Aigiptą!

PASAULIS pasidalinęs
Kilnus btivo tikslas, kuse-

nąs Išganytojaus Širdyje, bū
tent: išrauti iš pasaulio nuo
dėmę; — suteikti žmonėms 
ramybės; — atgauti žmonijai 
prarastą Dievo giminystę bei 
dangiškąjį paveldėjimą, kurį 
Adomas prarado, kai nusilen
kė tik akimirksnį Liucipiė- 
riaus valiai. Kristaus dieviš
koji pasiuntinystė buvo pa
skelbusi žmonijai išganingą Jo 
Evangeliją.

Vienok Kristus iš anksto 
numatė, kad žmonės, Jo dė- 
liai, pasidalins į dvi priešin
gas dalis Liucipieriaus armi
ja buvo užkariavusi pasaulį, 
paskendusi stabmeldystėje ir 
nuodėmėse. Kristus taip pat 
pramatė, jog laikui bėgant, 
juo paseks baltos virtinės 
skaisčių vienuolių ir panelių, 
bet ttio pačiu didelės minios 
kankinių turės mirti nuo kar
do arba ugnyje.

Nuo amžių Jis pramatė mi
sijonierių eiles, kurių vada? 
turės būti šv. “Paulius, Patri
kas, Augustiiias ir Bohdfaci- 
jus — visi žygiuoją užimti 
naujas šalis. Taip pat matė 
kaip Aziečių ietys ir Magortie- 
toūų kardai praskynė taką per 
krikščionišką civilizaciją tam, 
kad galėtų užviešpatauti ry- 
t iečių gaujos arba Magometo 
šalininkai.

Išganytojas stebėjo vienuo
lius berašančius ant perga
mento apie Jo garbę ir galybe, 
bet kartu pastebėjo kaip kiti 
rašytojai, neapykantos rašalu,



Antradienis, Sausio 3 a.. 153?
r  'r ■ ■ liti ■ HM ...... ‘ ;

Dr. J. Grinius

Tikrieji Žmonijos Idealai 
Aukščiau Frontų

Kova. Bendradarbiavimas' 
Apaštalavimas. Rėmimas. ■

Kai šiais pastaraisiais 
metais komunizmas yra 
pasidaręs ypač įžūlus, po
piežius paragino katalikus 
kovoti su juo. Šiais metais; 
jis dar kartą pasmerkė 
komunizmo nežmoniškus 
darbus ir ideologiją, kaip 
kadaise kad yra pasmer
kęs socializmą. Bet kai i 
prisimename pasmerkimą ■ 
ideologijų, kurių žmonės 
yra aktyviausi liaudies 
fronto veikėjai; turime 
taip pat neužmiršti, kad 
socializmas ir Jcomuniz- 
mas yra popiežiaus griež
tai traktuojami ne kaip 
politinės ir ekonominės si
stemos, bet kaip ideologi
nės doktrinos, kurios re
miasi marksistiniu ir isto
riniu materializmu. Jei jos j 
būtų tenkinusios ekonomi-j 
niu ir politiniu veikimu,, 
jei jos nebūtų lietusios re-! 
ligi jos, moralės ir pašau-' 
ližiūros, arba jei tos dok-( 
trinos suminėtose srityse 
nebūtų prieštaravusios 
krikščionybei, tai komu
nizmas ir socializmas ne- j 
būtų buvęs pasmerktas, i 
Jei tos doktrinos visą bui-!
tį nebūtų aiškinusios gru- nė veikla nuo šitų bendrij 
biu materializmu, jei bū- principų nukrypsta, ten 
tų pripažinusios gyveni- katalikams jau nepakeliui, 
me dvasinio principo pri-! Kad katalikų kova su 
matą, jei nebūtų paneigu-! komunizmu ir marksisti- 
sios žmogaus asmenybės! niu socializmu , _ . . , . , . .
vertės, jei socialinio tei-1 traktuojama, kaip buržu-' dan®1 JU doktrinose tam 
singumo reikalavimus ne-'azinė - klasinė arba des.; Pat neinazai būna matena-! 
būtų grindusios pagiežos; notinė konservatorių re- ^’ av. n^P-lle " 
ir neapykantos lova, akcija, I Bažnyčią dažnai nori
šiandien katalikams ne-, 

i 

reiktų kovoti nei prieš so-i 
cializmą, nei prieš komu-; 
nizmą.

Bet kadangi tos dvi dok
trinos, aklai su fanatizmu 
atsirėmusios į grubų ma
terializmą, smarkiai trimi
tuoja kovos trimitais, ka
talikams ir visiems nuo
širdžiai civilizaciją bran-1

i

B9H

d vaisią, kuri nuodija žmo-! 
niją ir kuri kaip tik giih- 
do komunistinį materialia-' 
mą. Kadangi buržuazinis 
materializmas yra ne toks 
triukšmingas ir lankstes
nis už marksistinį, tai daž
nai katalikai patekdavo ir 
patenka ant jo meškefės. 
Vieno kito savanaudžio 
buržuazo demonstratyvus

rids žinbhėš tilt i Visą! 
valdžią (kaip Vokifeti- 
joj ir Italijoj), ten prak
tiškai Kat. Bažnyčiai 
darbiną didelių stiiikė- 
nybių if kataliku tfeišės 
iabiati siaurinamos hfe- galimose ribose bendrauti 
gu kdi kuriuose socia- 
listti valdomuose kraš-

ttioše.
Antai; Čekoslovakijoj, kur. 
kairiųjų įtaka vyriausybėj 
didelė katalikai kur-kas 
geriau jaučiasi negu Vo- 

j i -• • - .iic ■■■ i kietijoj. Ten katalikų mo-dai ir juos inspiruojantr tįk neužlJaHn?ja;
±Sla £? bet stiprioj socialistų jta-

į koj esanti valdžia net Į- 
. Rodos, kad nedaug bus steigė Bratislavoj kat. te- 

suklysta pasakius, jog ologijos fakultetą, 
žaltiškai gudrus ir lank-. Tokių ir panašių faktu 
stus kapitalizmas .per akivaizdoj katalikams rei- . . ............................
metų eilę patylomis ka- kia būti atsargiems ben- dalyku is sociahs-
talikybei bus daug dau- draujant su fašistiniais ir komu«istų sunku ti- 
giau dvasinės žalos pri-; sąjūdžiais ir iš kitos pusės ketls (?er dau^’ ypac pa‘ 
daręs negu komunizmas, neatsisakyti paremti tei- staruoslU°se, siauro -fana- 
kuris taip pat yra ano singus reikalavimus ir 
materializmo vaikas. darbus, nors jie išeitų ir iš

! Kada komunistai šiandien; kairiųjų iniciatyvos, 
katalikų vedamą kovą vi-;

j sur nori apšaukti kaip 
ant i ko kapitalizmo reakci-

1 ją, katalikams pasisakyti 
aiškiau prieš buržuazinį 
materializmą yra tikrai 

i reikalinga, jei norime, kad
^yvisi teisingai suprastų. - 

i Taip pat nedera katali
kams glaudžiai susisieti 
su tais antikomunistiniais 
sąjūdžiais, kurie patys 
dažnai imasi komunistinių 

; metodų. Turiu galvoj fa
šistinius — kraštutinius, 
nacionalistinius sąjūdžius, 

‘ i kurie neretai nesiskaity-
- - ..j darni su priemonėmis sie- 

nebūtu k*a tikslų. Ka-
i kantri in

ginantiems žmonėms 
valia tylėti.

Tačiau svarbu, kad 
talikai šitoj kovoj 
grumtusi tik prieš so-/ . -
cializmą ir komunizmą,1 ?estas auk1 Pavidalu daz-. 
kaip ideologines — mo- «ai apgauna katalikus, tuo | 
ralines doktrinas ir jų tarPu kaip kiti nedemons- 
pragai Stingu s padari- *> velkIos mett”
nius. Katalikų kova turi 
būti taip taktiškai ir at- --- ...
sargiai vedama, kad jo- ® J
kru momentu ji neįgau- 
tų politinių, ekonomi
nių, klasinių arba mate
rialinės naudos charak-

rių.
Taip pat reikia budėti, 
kad antikomunist ibiai 
frontai ir partijos nepa
naudotų katalikų nusista
tymo 
kaip įrankio savo 
riems politiniams 
rams ginti.

Ir katalikai su
munistiniais sąjūdžiais 
ir veikla gali tiek eit 
kartu, kol ta veikla eina 
už bendrus civilizacijos, 
žmoniškumo, teisingu
mo, laisvės, tautos ir r 
valstybių gerovės, kla
sių ir tautų solidarumo 

reikalus.
Jei kur tik antikomunisti-

ne-

ka-

i

prieš komunizmą 
siau- 

intere-
I

ko gero darbo, gero pavy
zdžio ir Kristaus mokslo, 
negu kuris nors kitas. 
Krikščioniškos eros pra
džioj katalikai kovojo su 
pagonimis, bet neatsisakė

su pagonimis ir juose apa
štalauti. Germanų barba
rams užplūdus, Bažnyčia 
kovojo su jų žiauriais dar
bais, bet ir rūpinosi tuose 
barbaruose apaštalauti. 
Frankų vadas Klodvigas 
degino bažnyčias, tačiau 
Reimso vyskupas šv. Re
migijus neatsisakė su juo 
užmegsti santykius, o ga
lų gale pasiderėti, kad 
pats Klodvigas atsivertė 
ir pats ėmėsi globoti ka
talikų bažnyčias. Šitokm

SVEIKINIMAI Iš UETU-1““^“ E
Į šiandien Naujų Metų pro
ga mes Jus spaudžiame 
prie širdies ir siunčiame 
laiinės linkėjimą iš mūsų 

I visų Motinos - tėvynes 
j Lietuvos.

Mes sveikiname Jus Už
sienio Lietuvių Studijų 
klausytojų, susirašinėjan- 

I čidš laiškais su Jumis 
* Lietuvos jaunuomenės ir 
Vytauto Didžiojo Univer
siteto studentų Akademi
nio DULR Skyriaus narių 
vardu ir perduodame jų 

i nuoširdžius linkėjimus ir 
; pagarbą mūsų tautos ju
biliatėms SLA ir LRKŠA, 
i jų vadovybėms, nariams 
i ir visai Š. Amerikos lietu- 
į vių visuomenei.

Jus gerbiąs
Vytauto Didžiojo Univer- 

i siteto Akademinio DULR 
y./ Skyriaus

M. Ruseckas, 
Pirmininkas 

V. Alekna, 
Sekretorius.

VOS
Sveikos Sesės,

Sveiki broliai!
Širdingiausiai sveikina

me Jus Š. Amerikos lietu
viškasis jaunime, atkirs
tus nuo mūsų dūkstančio 
Atlanto vandenynu ir 
Naujuosius — 1937 — Me
tus švenčiančius svečioj 
Amerikos žemėj.

Ši proga Jus pasveikinti 
ir su Jumis nors mintimis 
bendrauti yra mums labai 
maloni. Jau daug praslin
ko laiko, daug gražių die
nų, tačiau mes Jus nuola
tos atsimename, apie Jus 
mąstome ir įsitikiname, * 
kad nei tos jūros; nei ki-'

I
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katalikai pritaria ir cinai 
jiems į pagalbą, žinoma,! 
savęs neatsisakydami, ir, 

! jei komunistai kovą už so
cialini teisingumą vestų 
kultūringomis priemonė
mis, katalikai taip pat ga-\ 
lėtų pritarti. Bet dabar ^aunas> 1936. XII. 18. 
tenka su komūnistais ko- „ . . . ...... . - Gerbiamieji!votį, nes jie eina prieš są- . .
žinės laisvę ir teisingumą,1 Leiskite per Jūsų ger-

Užsienių Lietuviams Rem
ti vardu pasveikinti užsie
nių brolius lietuvius Nau
jų Metų proga ir palinkėti 
broliams Įkvėpti lietuvių 
jaunuomenei mūsų kalbos 
meilę, vis labiau suartėti 
su Lietuva ir su visais lie
tuviais, Įskiepyti kiekvie
nam užsienio lietuviui pa
siryžimą, bent vieną kar
tą aplankyti Lietuvą. 
Draugijos Užsienių Lietu
viams Remti Valdyba lin
ki kiekvienam Užsienio lie
tuviui ir lietuvei asmeniš
kos laimės.
Pirm. Adv. Rapolas Skipitis, 
Vice-pirni.: I. Aleksas Survila, 

” II. Prof. Kazys Sleževičius, 
Ižd.: Juozas Vanagas-Simonaitis, 
Sek r.: Kazys Kasakaitis, 
Variai: Tonas Auželis,> 9
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tizmo), tačiau katalikų 
g1 viltys ir pastangos turi 

būti galingesnės už kas
dieninius faktus.

Kat. Bažnyčia ir katali
kai, kurie yra Kristaus 
pašaukti budėti aukš
čiausiojo žmoniškumo, 
tauriausiųjų žmonijos________ t __ ____ o___r,
aspiracijų ir amžinųjų prieš luomų solidarumą, laikraštį Draugijos
idealų sargyboje, negali 
nustoti vilties ir negali: 
atsisakyti apaštalauti 
net tarpe tų, kurių bru
talūs tikslai ir metodai 
išprovokuoja kovą.
Kadangi . nuo pareigos 

nešti Kristaus šviesą į nu- 
P®"i katalikė jusiu ir sukomu- 

į tarpą niekas

Jei popiežius yra pa
smerkęs kairiųjų frontų 
marksistinį materializmą 
ir jo padarinius, tai jis 

I dar nėra uždraudęs kata
likams bendrauti ir net 
bendrai dirbti. Ilgus me
tus katalikai Vokietijoj 
dirbo su socialdemokra
tais, dabar dar dirba su 
socialistais Čekoslovakijoj 
ir Belgijoj. Ir tas bendra
darbiavimas yra davęs tą' 
gerą, kad socialistai yra’ 
daug kur atsisakę nuo de-: 
struktyvios kritikos, 
rėję j pozityvu veikimą ir Į " ‘''tarpa' ~niekas
aptramdą klasines neapv-; kataIikų ‘ negali ‘ atpalai- 
kantas ir keršto siekimus.I duoti tai kata!ikai neturi

Skelbiant kovą marksis- sau užsikirsto kelio, dėda- 
tiniam i - - -----* ! • • ............. ......
višados reikia neužmirš- kurie kovoja prieš komu- 
ti, kad katalikams lieka nizmą dėl laikinių tikslų 
popiežiaus nekartą skel- ir siaurų politinių sumeti- 
bta apaštalavimo parei- mų, bet katalikai turi eiti 
ga visų ntfkrikščionėju-’padėti visiems tiems, ku
šių, taigi ir komunistų rie siekia tautos ir valsty
bei socialistų tarpe. ! bės bendrosios gerovės ir atsakomybę. Remti akty- 

Komunistų ir socialistų • kilnių jų žmonijos idealų viai kiekvieną pozityvų 
doktrina nepriimtina, bet realizavimo. Kada Prancū- darbą, bet išlikti aukščiau, 
socialistai ir komunistai (zijoj komunistai organi- režimų ir frontų ypač R ,. .

jos O iš kitos pdšėš, yra vals- kaip žmonės turi palikti, zuoja rinkliavas vargšų svarbu šių laikų nepasto- inaiuT^ir biznierius1^0kurie 
1 tybių, kut nacioftališti-! tas pats artimas, kuris gal. globai, kada jie pasisako/zumų sūkury su neaiškiu savo skelbimais remia 

nes — fašistines doktri- labiau reikalingas katali- prieš šeimos pakrikimą, rytojum. XX. “Darbininką”.

i

svarbu taip pat. aiškiai Panaudoti tik kaip prie-, 
nasisakyti prieš buržua- mon? savo Partiniams in- ! 
žini — kapitalistini ma-' Presams, jų nievienam 

1 taip pat gresia popiežiaus 
i (Prancūžų 

nacionalistinė Afction fran-' 
caise tokio likimo jau su-- 

buržuazinės — kapitalisti- Plaukė) 
nės sistemos tikslai, 
vartojamos priemonės at-į 
skleidžia tą materializmo

terializmą.
Tiesa, kad šis pastarasis P^merkimas 
formuluotos ideologinės 
doktrinos neturi, tačiau

prieš taiką.
O iš kitos pusės kiekvie
ną pozityvų žygį ir dar
bą, atliekamą tautos ir 
žmonijos gerovei, kata
likai rėmė, remia ir 
rems, bet kad tai galėtu 
padaryti kiekvienu mo
mentu, jie, eidami amži
nųjų žmonijos idealų 
sargybą, turi stovėti au
kščiau partijų, aukščiau 
frontų; aukščiau rėžimų, 

materializmui, miesi prie tokių sąjūdžių, Partijos, frontai, režimai 
ateina ir praeina, o katali
kybė ir jos Bažnyčia amži
na. Todėl partijos ir fron
tai negali reikalauti, kad 
už jų laikinius interesus 
ir siekimus Bažnyčia imtų

Dr. Ignas Skrupskelis, 
Kan. Antanas Steponaitis, 
Agr. Vladas Tiškus.

žemės. Tačiau net ir tada Ji
sai paleido juos, ir kantriai * 
laukė kol jie pradės su Juo el
gtis, kaip iš anksto nusistatę.

Kristus būtų galėjęs verste 
priversti žmones Juo sekti. Jis 
būtų galėjęs palenkti jų valias 
ta pačia valdžia, kuria įsaki
nėjo kiaulėms įsimesti į jūrą, 
— kuria pagydė liguistus, — 
kuria pavertė vandenį vynu,— 
ir kuris pasotino didėlę minią 
keletą duonos kepalų ir žuve
lių.

Vietoj to, Jis beveik nuo
lankiai prašė žmonių sekti 
Juomi. Kartkartėmis beeinant 
keliu arba paežerių, Jis pakar
tojo tą kvietimą: “Eik, sek 
Mane”. Iš visos Galilėjos tik 
saujelė žvejų išgirdo tą kvie
timą ir jį priėmė. Tūlas muiti
ninkas nustojo rinkęs muitą, 
idant stotų Apaštalų eilėsna. 
Ir iš priimančiųjų tą kvieti
mą; vienas tapo išdaviku, ku
riam trisdešimts sidabrinių 
reiškė daugiau, negu dangiš
kosios karalystės turtai.

Save pasivadinęs pasaulio 
viešpatim, Liucipierius buvo 
patraukęs savb pusėn didesnę 
dalį žmonių. Kaikuriuos 
pirko tai auksu

aprašinėjo Jo Žmogystę, Pa
mokymus; Bažnyčią, ir Tiesą, 
ir tais pačiais nuodais apnuok 
dijo Jo pasekėjų protus.

BE PRIEVARTOS
Kristus aiškiai suprato, 

būk pasauly Jis būsiąs kaipo 
ženklas, kuriam bus priešta
raujama. Jis būsiąs Asmuo 
pastatytas puolimui ir atsikė- 
imui daugelio ne tik Izraelyj, 
pet ir visam pasauly. Juk Liu
cipierius atsisakė Jam atiduo
ti pagarbą; taigi jis dėsiąs Vi
sas pastangas atitraukti žmo- 
hes huo tarnystės Kristui it 
jo garbinimo.

Jei būtų norėjęs, Kristus 
būtį galėjęs pareikalauti vet- 
giškb tarnavimo. Tačiau to Jis 
nedarė. Jis troško, kad žmo
nės iš liuosos valios sektų Juo. 
Juk nenorėjo, kad angelai bū
tų vergais; taipgi nei žmo
nėms nedaleido vergais tapti. 
Išgirdę Jo pakvietimą: “Sėk 
Mane”, žmonės privalo atsi
liepti taip kaip atsakė Jonas 
arba Magdalena. Varu nė vie
no nevaro; viehintėliai Jo pan
čiai — tai meilės ir ištikimy
bės.

Jam vienas tik lengvumas 
prievarta pasinaudoti. Jilk to
kia Buvo JO galybė, kad ji šėl
stančias vilnis privertė nusi
raminti. Sdvo tik žodžiais Jis 
iiutildė baisią viesulą. Ir vėl, 
Alyvų Darže, priešams besiar-

, Kristus pieriaus kovas, nes savb ka- 
visi, pa- riams buvo pažadėjęs Visą ka- taii 

sitrkūkę atgal, parpuolė ant to grobį. ftb:

PAČIAM KOVOS ĮKARŠTY
Nuo Kalvarijos kalno Kris

tus aiškiai pastebėjo tuos pul
kus. Ten matėsi garsūs Romos 
kareiviai, budėdami, kad nu- 
driskusieji Jo sekėjai nepri
siartintų prie šio dvasiško už
kariautojo. Izraelio kariai ifrgi 
ėjo sargybą, pasiruošę kardais 
arba vėzdais nusmogti tą mo
kinį, kuris drįstų ištiesti savo 
Mokytojui pagalbos ranką.

Kalvarijos tamsumoj, Liu
cipierius susimąstęs stebėte 
stebėjosi tokiu pigiu ikimėji- 
mu. Tačiau jam labai patiko, 
kad jo palydovai pasekmingai 
atliko jiems paskirtą uždavinį. 
Kova prieš Kristų, matyt, ge
rai buvo vedama, nes vienam 
pulkui vadovavo Herodas, at
sidavęs paleistuvavimui, o ki
tam — ciniškas Pilotas, pasi- 
šVerltęš Viferi ciesoriaus teika- 
lams. Dar trečiam legijbnūi 
vadovavo vyriausieji žydų ku
nigai, kuriėms galybė reiškė 
daugiau negu teisybė, o baž
nyčios turtai daugiau negu ti
kėjimas. Šio gyvenimo pra
bangos tūrėjo daugiau vertės, 
nfekaip abejotina amžinybės 
ikimė. Ištikimesnių vadų Liu- 
cipiėriūš ligi šiol dat nebuvo

«* • • . « • • ’ •

tinant Jo sup 
raibiai ptaka

laikuriuos pa- 
tai ištvirku

siomis pakelėmis; kaikuriuos turėjęs, ir jis gerki tai supra- 
priViliojo plačių karalysčių pa- to. Tačiau laužėsi sau galVą, 
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vergais. Ir žmonės džiaugte 
džiaugėsi, kovodami tas Liųci-

žadaiš, arba pavertė juos vyrio nėsuprdsdariias kaip jam pdsi- 
šeftė tiip greitai ir taip pigiai 
laimėti. t

bu tVirčiaušiu galybės šulu 
tais laikais atstovavo politinės laikais atstovąvo po. 

it tikybihiš Ižiįefis, bet

abu atmetė Kristaus vadovys
tę. Kaip Liucipierius, taip ir 
jie buvo užsispyrę neturėti 
nieko bendra su karalium, už
gimusiu tvarte, — užaugintu 
griritelėj, — išlavintu dailydės 
darbavietėj, ir kurio draugai 
buvo nemokyti žvejai. Jie ne
norėjo tokio karaliaus, kuris 
gyveno vargingą pamokslinin
ko gyvfenimą ir pasigailėjo ne
turtėlių, kuriais jie biaurėda- 
vosi. Jieins nepatiko, kad Jis 
griežtai buvo nusistatęs prieš 
iųjų veidmainystes.

KRISTUS ATMEStAS
Tad, kuomet Kristus, kreip

damasis į juos, tarė: “Ateiki
te ir sekite Manim”, Liucipie
rius aiškiai žinojo, jog jie į tai 
atsilieps taip, kaip ir jis ka
daise buvo atsakęs: “Mes ne- 
iarnausim!”

Liucipierius su pasityčioji
mu išgirdo jų žodžius — “Mes 
neturime karaliaus, išskyrus 
eiesorių”, neš žinojo, būk jie 
stropiai ir nenuilstaniai dar- 
bavbsi ne kam kitam, o jam.

Negirdėta, kad vadas taip 
griežtai būtų atmestas. Prieš 
Kristų siūbavo pakelti Romie
čių durtuvai bei kalavijai; 0 
žydų vėzdai ir rykštės par
bloškė Jį. Galvos Jam nepate
pė brangiais aliejais; tiesa, 
buvo Jis pateptas, bet tik Sa
vo ^krauju.' Jam ištikrb nusi
lenkė, bet tyčiodamies, ir su 
pajuoka. Vieton pagarbinę, jie 
išjuokė ir paniekino Kristų.

Pilotui vadovaujant, milži-

na kariuomenė, kurią palaimi
no žydų kunigai, sukilo prieš 
Jį, kaip kad sukilo prieš Ji 
Liucipieriaūs šalininkai, dar 
danguje esant. Prašė Jis pase
kėjų; gi Skausmo Keliu ėjo jų 
užtektinai, ieškojo jų draugy
stės ir prietėlystės, o jie ver
žėsi į Jį tik tam, kad prikaltų 
Jį prie kryžiaus. Visi Jo pa
mokymai buvo priešingi nuo
dėmei, o Nuodėmė nupiešė sa
vo šedevrą — Dievažmogio žu
dymą.

krIstAuS Nugalėta
KARIUOMENĖ

Liucipierius džiaugėsi, kad 
Kristaus gailestingumas ir 
ramumas sukurstė hfeapykan- 
tą. Prieš mirsiant, Kristus pa
matė Savo gvardijas — bfesit- 
džius budelius ir kuiiigus — 
kurie, kaip medžiotojai susek
dami savo auką, galutinai Jį 
ir pribaigė. O .gal ir veizdėjo 
besišypsojantį Liucipierių, — 
visiškai patenkintą tos dienos 
veikimu. Juk Liucipierius pui
kiai atkeršyjo už tą pralaimė
jimą danguje.

Vienok nuo kryžiaus Kris
tus numatė tą, ką Liucipierius 
matyt negalėjo, būtent: kitą 
surikiuotą armiją, kuri iškels 
aukštyn tą kruviną kryžių ir 
laimės garbingą pergalę. Nuo
stabiai prasti ir silpni atrodė 
tos kariudmenės pirmutiniai 
kariai, būtent: Marija, Jo Mo
tina; Jonas, Jo jaunasis kapi
tonas; pasišventusios ir ištiki
mos J din moterys; ir kareivis,

kurio ietis atvėrė Jam šoną ir 
tuomi parodė jam ir visai 
žmonijai Kristaus Švč. širdį.

Liucipierius, kad ir būtų 
pastebėjęs tą saujelę žmonių 
kryžiaus šešėly, tai būtų jūos 
ir paniekinęs. Juk tai nenuo
stabu, nes jam dažnai tenka 
apsirikti, kai yra klausimas 
apie Dievo šventųjų pajėgas.

Bet kas dėjosi su likusiais 
Kristaus kariais? Apaštalais, 
deja, po pirmutinio su prie
šais susirėmimo, išsiskirstė. 
Mokinių gi eilės buvo išblaš
kytos, ir visi Kristaus karei
viai, slapstydamies iš baimės, 
turėjo prisipažinti, būk Liuci- 
pieriaus pulkai išlaimėjo kovą.

Danguje ta kova tart) išti
kimųjų angelų ir sukilėlių bu
vo nuostabiai trumpa it lemia
ma. Mykolo kareiviai vienu 
mostu iššlavė iš dangaus pik
tąsias dvasias, nugalėdami jas 
visiškai. Bet nuo kryžiaus Iš
ganytojas matė kaip Jo ka
riuomenė pasitraukė atgal, ne 
dėlto, kad priešai buvo tvirtes
ni, bet dėlto, kad jų širdis a- 
pėmė baimė ir siaubas, palik- 
ddtnaš jtloš bejėgiais.

Niekad dar nėra buvę to
kios kariuomenės, kuri būtų 
taip visiškai nugalėta ir iš
blaškyta. Sunku įsivaizduoti 
kaip tokia pergalė galėtų su
triuškinti kariuomenę, ir jos 
Vadui atnešti ne didvyrio, o 
vergo mirtį.

_ ■■ (Bus daugiau) <1 •
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Iš Po Mano Balanos
— Na ir ką šiandien sa

kytų ! Kuomet' pirmą kart 
Washingtoną. o Amerikos 
prezidentu išrinko, Char
les Thompson, tuomet 
kongreso raštininkas, bu
vo pasiųstas iš New Yor
ko, kad nubėgtų į Mount 
Vernon, visai arti dabar
tinio Washingtono miesto, 
kur tada Washingtonas 
gyveno, ir pasakytų jam 
apie rinkimų pasekmes. 
Thompson, aiškus dalykas, 
žaibo greitumu kelionėn 
dūmė. Tai vienok, nežiū
rint i geriausias pastan
gas Washingtoną kogrei- 
čiausiai pasiekti , — net 
devintą dieną minėtą vie
tą pasiekė. Reiškia, net 
devintą dieną po rinkimų, 
Washingtonas sužino, jog 
jis šalies valdovu išrink
tas. Kitaip ėmus, piliečiai 
apie Chicagą, sakysim, 
gyvenanti, tik už mėnesio 
sužinojo kas jų preziden
tu esąs: toliau esantieji, 
kai ve apie dabartinę Cali- 
fornią, gal tik už kokio 
pusmečio pajuto, kas juos 
valdo, šiandien tokios ži
nios pora minutėlių visą 
pasauli apibėga. O apie 
devintą dieną, jau gana 

> rimtokai apie sekančio 
termino prezidentą galvas 
laužoma. Tai daro greitas 
susisiekimas!

iškalba nevisiškai lygi.
Taigi. Dėlko lietuviuose 

daugiau šveplių, negu pas 
kitus?

Nors tai ir gerokai pla
tus klausimas ir kaipo to- 
kis galėtų būti tampomas 
gana plačiai ir išilgai, tai 
vienok ar tik nebus dėlto, 
kad paprasčiausias lietu
vėlis moka ir vartoja kal
bų daugiau, negu Įžymiau
sio universiteto profeso
rius. Na o kalbininkai pa
prastai jokia kalba grynai 
neišsireiškia. Tai yra, vis 
tik žodžių viršūnėmis 
straksi. Taip, kad iš šalies 
klausančiam tuojau aišku, 
jog vartojamoji kalba jam 
yra svetima.

O gal da aiškesni pavyz
di suteikia žydai. Papras
tai žydas svetimomis kal
bomis taip apsikrovęs, kad 
apie saviškių nei nepagal
voja. Ne tik tiek. Nors 
daug kalbų. pažįsta, bet 
nei viena atatinkančiai ne
išsireiškia. Kaip tik pra
sižios, — tuojau visiems 
aišku, jog žydas!

Išeitų tat, kad gal būt 
dėlto mumyse švepluojan
čių nuošimtis daug dides
nis.

— Kam tenka visokių rū
šių žmonių eilėse sukinė
tis, kai matai galima pas
tebėti ve ką. Lietuvių tar
pe švepluojančių nuošim
tis yra kur kas didesnis, 
negu jų kaimynuose. Da- 
bargi. Lietuvių kaimynais 
laikome, sakysim, palio
kus, slavus, anglus ir ita
lus. Kur užtiksi vienus, 
ten kai matai pasirodvs ir 
kiti. Gi švepluojančiais 
užvardintum visus, kurių

— Bethlehem! Betliejus! 
Su šiuo vardu kuodau- 
giausiai visas pasaulis 
mezgasi.

Iš pat pradžių Betliejų 
vadinta Ephrata. Tik kiek 
paskiau pradėta Betlieju
mi vadinti. Šiandien Eph
rata jau tik svetimas ir 
negirdėtas dalykas. Bet
liejus! ot tai jau visai kas 
kita.

Nors Betliejus labai au
kštai, veik padangėse sto
vi, tai yra, apie dvide
šimt keturius šimtų pėdų 
debesyse, vienok ar»Hnkui 
ji žemelė taip derli ir taio

viskas gausiai ant jos de
ra ir uždera, kad dėkingi 
jai žydeliai neveltui jj 
Beith-Lahm užvardino. 
Mūsų kalboje, gal geriau
siai svirnas atatiktų. Be 
to, ten da ir pora gerų šal
tinėlių trykšta. Kas ar
čiau palestiną pažįsta, į- 
vertins, kiek daug ten šal
tinėlis ir su derlinga dirva 
aplink žmonių gyvenime 
reiškia. Ve dėlko apie tą 
vietelę žmonės nuo neat
menamų laikų sukinėjasi 
ir apsigyventi taikosi.

Derli žemė ir vandenėliu 
pažliugusi ten, tai labai 
retas turtas. Ir už tat gi Į 
ją Įsimylėjo ne vien pras
čiokai, bet aukščiausios 
kilties asmenys. Dovydas, 
vienas iš Įžymiausių izrae- 
liaus šulų, ten gimsta. Ten 
išauga. Ten apsiveda. Ir 
paskui, kad ir Jeruzalėj 
apsigyvena, tai vienok mi
rusią moterį Rachielė irgi 
ten palaidoja. Jo pėdomis 
seka ir kiti. Vadinasi, žiū
rinėja i Betliejų į kaipO; 
kokią tai tautos ir bažny
čios šventovę. Ir, ne vien 
patys žydai, bet paskiaus 
ir kitataučiai žydų min
tais takais sekioja. Vien 
dėlto, kad Dovydas ir 
Saulius ten žydų valdovais 
apsigarsino, ypač prancū
zai valdovai, kol Palestiną 
valdė, vietoje Jeruzalės, 
dažniausiai Betliejuje ap
sivainikuodavo.

Pirmieji Bažnyčios tė
vai, kai ve Jaras, Justas, 
ir kiti tik tam tyčia apsi
gyvendavo, kad pagerbti 
padavimus dievotų žydų 
ir naskui krikščionių.

Nūdien Betliejus yra ly
gus kitiems Palestinos 
miesteliams. Apart gal tik 
to, kad ten keletą vienuo
lynų yra. Na ir vienuoly
nai daugiau negu kas kita 
viso miestelio išvaizdą nu
šviečia. Kadangi apie juos 
ir nacių žmonių gvveni- 
mps . gerokai sukinėjasi. 
Vienuoliai, sakysim, ra- 
žantėlius, ir tam panašius 
dalykėlius išdirb i n ė j a. 
Žmonės nepasiduoda. Iš- 
dirbinėja ir jie. Lenktynės 
verda. Jiems patiems to
kios lenktynės jokio žin
geidumo nesudaro. Betgi 
svetimas jų tarpan Įžen
gęs kai matai tą pastebi. 
Žodžiu, nūdienos Betliejus 
ir su dešimčių tūkstančių 
gyventojų daug kuo ski
riasi nuo Betliejaus pora 
tūkstančių metų atgal 
kuomet ten Kristus gimė.

Tačiau, Betliejus kai 
buvo, yra, ir paliks sal
džiausių žmonijos atmini
mų tvirtovė. Nors kartą 
kasmet ši mintis skersai 
kelio atsistoja ir galingu 
savo pečiu visą žmonijos 
judėjimą sulaiko, New 
Yorkas ir Paryžius, Ber
lynas ir Londonas, Roma 
ir patsai Jeruzalė svarbos 
ir kvapo netenka, kuomet 
meili Betliejaus “Gloria in 
excelsis Deo” Linksmų 
Kalėdų ryte žmonių širdy
se ir da kartą suskamba.

vardu draugijos pirminin
kas pasiuntė visiems A- 
merikos gerbiamiems lie
tuvių katalikų parapijų 
kunigams klebonams laiš
kus ir prašymus katalikiš
koms draugijoms, kad jos 
savo aukomis paremtų 
“Motinėlės” draugiją. To 
laiško turinys yra sekan
tis:

“AM. LIET. R. KAT. 
APŠV. DR-JOS “MOTI
NĖLĖS” ATSIKREIPI- 

MAS
“Išsirinkite velyk mokslą, o 
ne auksą, nes išmintis yra 
geresnė už visas brangeny
bes”. (šv. Raštas: Patarlių 
VIII. 10. 11.)

Šiame krašte gimusį lie
tuvišką jaunimą reikia 
gelbėti religiniai ir tauti
niai, kad nežūtų protes
tantizmo ir amerikonizaci- 
jos bangose.

Apšvietos dr-ja “Moti
nėlė” deda visas pastan-i 
gas, kad išauklėjus vadų 
ir susipratusių visuome
nės veikėjų lietuvių tarpe 
Amerikoj: tam tikslui at
siekti nusistatėme siųsti Į 
Lietuvos Universitetą jau
nus (as) gabius (ias) šia
me krašte gimusius stu
dentus (es). Jau vienas iš 
mūsų stipendininkų, adv. 
Laučka, šiemet, baigęs 
Lietuvos Universitetą, 
grįžo atgal i Ameriką ir 
pasekmingai aktyviai da
lyvauja visuomenės veiki
me. Mums reikia labai 
daug tokių susipratusių ir 
išsilavinusių veikėjų. Kai 
tik atsiras tinkami kandi-j 
datai(ės), 
suteiksime 
“Motinėlės”
pasiuntė i Lietuvos 
versitetą 
mūsų 
vienuoles - mokytojas Ka-
zimierietes, Pranciškietes 
ir Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seseles, kad jos, grįžusios/ 
galėtų dar pasekmingiau j 
akademijos ir parap. mo
kyklose skiepyti tikybos 
ir lietuvybės meilę jauno
sios kartos širdyse.

Mūsų lietuvių tautos ga
lybė ir 
nuo jos 
dorumo, 
tautinio 
dėl ir
“Išsirinkite velyk moks
lą, o ne auksą”. Su jūsų 
gerb. klebono pritarimu 
drįstame iš širdies prašy
ti Tamstų garbingos orga
nizacijos, kad paremtumė- 
te “MOTINĖLĖS” sieki
mus, suteikiant kas metą 
atatinkamą auką. Aukas 
malonėkite siųsti kasinin
ko vardu: Rev. N. Pakal
nis, 259 N. 5th St., Brook
lyn, N. Y.; Jis, gavęs au
ką, prisius pakvitavimą 
padėka.

Su pagarba ir meile 
Kristuje, 

Valdybos Nariai: 
Kun. 
Kun. 
Kun. 
Kun. 
Kun. 
Kun. P. .Turas, kasos gloh.
Turime vilties, kad ger

biamieji klebonai tą daly
ką parems. Pastaraisiais 
laikais visa eilė gerbiamų 
klebonų suteikė “Motinė
lei” po šimtą dolerių ir 
tuomi įsirašė į nuolatinius 
narius. Paskutinis seimas 
už tai juos pakėlė į garbės 
narius, kaip tai: Kun. J. J. 
Ambotą, Hartford, Conn., 
kun. J. Kurą, Scranton,

Pa., kun. P. Jurą, Lawren- 
ce, Mass., kun. J. Balkū- 
ną, Maspeth, N. Y. ir ke
letas dar pasižadėjo įteik
ti po šimtą dolerių. J. E. 
Vyskupas T. Matulionis y- 
ra “Motinėlės” dr-jos na
rys ir jau už šiuos metus 
prisiuntė iš Kauno dešimts 
dolerių nario mokesčio;; 
Jis yra labai prielankus 
mūsų dr-jos veikimui ir Į 
pasižadėjo savo maldomis 
ir darbu paremti jos vei
kimą. A. A. Arkivyskupas 
Matulevičius irgi buvo 
“Motinėlės” dr-jos narys 
ir uolus jos rėmėjas. Tiki
me, kad Amerikos lietuviu 
katalikų visuomenė irgi į- 
vertins tos dr-jos reikalus 
ir siekimus ir duosniai ją 
parems.

Valdybos Narys.

neatidėliojant i 
stipendi jas., 
dr-ja dabar' 

Uni- 
pasišventusias 

tautos vaidelutes.

ateitis priklauso 
sūnų ir dukterų 
mokslingumo ir 

suisDratimo. To-
Šv. Raštas sako:

MOTINĖLĖS VAJUS
Amerikos Lietuvių Ka

talikų Apšvietos Draugi
jos Motinėlės seime iš lap
kričio 11 d. New Yorke 
nutarė turėti vajų Sausio 
mėnesyj 1937. Valdybos

I

su

Dr. .T. Končius, pirm.
•J. Vaičiūnas, viee-pirm. 

Pakalnis, kasin. 
Lekešis. sekr» 
Jurgutis, kasos gloh. 
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PinSBURGH, PA. mingus metus. Pakėlė dar
bininkams algas. Daug lie
tuvių dirba šiose dirbtuvė
se. Džiaugiamės, kad net 
trys kunigai aplankė mū
sų koloniją. Pageidauja-

Trečiadienį, sausio 13 d., 
Mokslo draugijos svetai
nėje įvyks studentų ba
lius. Šio baliaus visą pelną! 04 X... _. x t • . me, kad lietuviai kunigaiskiria Lietuvių Kambario 
įrengimui Pittsburgho U- 
niversitete. C. M.

GARDNER, MASS.
Ir šiame miestelyje jau 

1 pasibaigė 1936 metai. Ne
galima sakyti, kad Gard- 
nerio lietuviai įvykdę 
daug labai svarbių darbų 
per praeitus metus, bet 
vistiek ligi šio laiko mes 
linksmai ir žmoniškai gy
venome. Nė vienas badu 
nemirė.

Nemalonu yra pasakyti,

dažniau aplankytų mūsų 
koloniją.

Švento Petro ir Povilo 
draugija, vienintelė kata
likiška lietuviška organi
zacija, per 1936 metus su
rengė tiktai vieną pikni
ką, iš kurio liko šiek tiek 
pelno. Adomas Pandelevi- 
čius, 
narių, parūpino bus’ą, ku
riuo gardneriečiai važiavo 
Į Thompsoną liepos ket
virtą dieną ir 
Lietuvių dienoj, 
me, kad Švento 
Povilo draugija 
metais tą padarys.

Kovo mėnesį, 1936 me
tais, daug pasidarbavus 
Juozapui Petrauskui, at
vyko pas mumis iš Maria- 
napolio Kolegijos vaidin
tojai, kurie suvaidino dvi 
dramas — “Paslėptoji 
Brangenybė” ir “Nėra Pi
nigų”. Visi žmonės, kurie 

vėlėms! ma-ė vaidinimą buvo pa
tenkinti. Lietuvių kolegi- 

. -£ ja gautomis pajamomis 
pasinaudojo. Mes dabar 
laukiame ir šių metų vai
dintojų. J. Tūzas.

• v
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vienas iš draugijos

PASAKA
Miške gyveno ožka 

keturiais mažais 
liais. < 
belėje. Ožka kasdien par- buvo mūsų tarpe 1936 me- 
nešdavo vaikams po kuok
štą šieno tarp ragų ir po 
šlaką pieno tešmenyje. Ir 
taip ji augino oželius.

Kartą, kai ožka išėjo iš 
namų, atėjo vilkas ir, nu
davęs ožkos balsą, įsipra
šė oželių būti Įleistas tro
belėm Vilkas papiovė vi
sus ožkos vaikus ir juos 
suėdė, palikęs tiktai kau- 1 
lūs. Vilkas priėdęs atsigu
lė po krūmu netoli trobe
lės ir guli.

Netrukus parėjo ožka su 
šienu ir pienu. Radus su
ėstus vaikus, ožka gailiai 
apsiverkė, surinko kaulus/ 
sudėjo puodan ir užkaitus 
pradėjo košelieną virti. 
Užuodęs gardų kvapą, vil
kas priėjo prie trobelės ir 
sako:
— Duok ir man, ožkele, 

gardžios košelienos para
gauti.
— Gerai, išsižiok, gausi, 

— atsakė ožka su sopan
čia širdžia.

Vilkas išsižiojo. Ožka 
pasiėmė samtį verdančios! 
košelienos ir pliupt vilkui 
gerklėm Vilkas pargriuvo 
sopulio suimtas. Ožka pa
griebė pagalį ir pribaigė 
priešininką, sakydama:
— Tu mano vaikus suė

dei, dabar sprog ir pats.
Aušrelė.

i

su
vaike-

Gyveno mažoje tro- kad iš tų lietuvių, kurie

dalyvavo 
Mes tiki-
Petro ir 
ir šiais

• v
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tų pradžioje, jau keletos 
trūksta. Dievas atsiėmė iš 
mūsų tarpo a. a. Augus- 
čiūną, Aukštikalnį, Ban- 
kauską, Matusevičienę ir 
Hendrikienę. A. a. Hendri- 
kienė buvo viena iš pirmų
jų lietuvių, kurie atvyko į 
GardnerĮ iš Lietuvos. Lai 
Dievas duoda jų \ ....... ~
amžiną atilsį.

Mūsų jaunimas ne visiš
kai ištautėjęs, ir todėl 
tarp naujai apsivedusių 
randame sekančius: Ame
liją Kraskauskaitė ištekė
jo už Bernardo Gurklio ir 
Julė Netsėliukė ištekėjo 
už Kazimiero Granskio. 
Dėl to galima sakyti, kad 
lietuviai negreit ištautęs 
Gardneryje.

Heyvzood - Wakefield ir 
Florence Stove kompani
jos, Gardnerio didžiausi 
fabrikai, baigė labai sek- \ 
— . - ■ v

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
NORWOOD. MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL Brockton 2005

• v •

I 
I

i

NAUJOS KNYGOS
Ką Tik Gautos Iš Lietuvos

Šių knygų yra apribotas skaičius. Kurie no
rite jų Įsigyti, užsakymus siųskite tuojau.

g

Vasario m. 14 — 21
5 Highfield Rd. 

Worcester, Mass.
Vasario m. 22 — 28, 

105 Main St.
Athol, Mass.

Kovo 1 d. — 14,
64 Church St. 

Pittston, Pa.
Kovo m. 15 d. — 21, 

258 Zerbey avė.
Kingston, Pa.

Kovo m. 22 d. — 28,
19 Dennison St. 

Luzerne, Pa.
Balandžio m. 12 d. — 18, 

119 Tempei St.
Nashua, N. H.

Nuolatinis laiškams adre
sas: Rev. Dr. M. Ražaitis 

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

*

Viename sąsiuvinyje 5- 
kios giesmės: “PER TAVO 
ŠV E N T Ą PRISIKĖLI
MĄ”, “LINKSMA DIE
NA”, “REGINA COELI”, 
‘AVĖ REGINA” ir “AN
GELŲ GIESMĖ” 35c.

Dorybių Perlas......................................
Moterystė ...... ......................................
Aukštyn (šv. Aloyzo Sekmadieniai) ... 
Jėzaus Širdis ir Šeimyna ...................
Jėzuitai ..................................................
Šeimyna Kristui ...................................
Šv. Stanislovas Kostka .......................
Matas Talbotas......................................
Šv. Elzbieta Tiuringietė .......................
Pamokymai Jaunavedžiams ................
Tu ir Jis ....................... .........................
Mintys ir Patarimai (I knyga) ............
Mintys ir patarimai (II knyga) ............
Mintys ir patarimai (IV knyga) ........
Ar tik nebūti man kunigu? ................

(Dievo buvimas......................................
“DARBININKAS”

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

25c.
15
15
15
15
30
35
20
20
25
60
30
40
25
15
80

1
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Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir i 

Priedermes
11 Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ii knygelė daug ' 
!! jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų ; 
;; anglų ir lietuvių kalboje.

KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
Siųskite užsakymus: J

“DARBININKAS”
! 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

*
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DTRBININKSS

Žinios Iš Lietuvos 
Vilniaus Lietuvos Kariuomenės 

Kūrimosi Dienomis
Lapkričio 27 d. sukako pralaimėsią karą. Vyriau- 

iygiai 18 metų, kai sena- siojo vokiečių štabo pra- 
me Vilniaus mieste buvo nešimai iš karo lauko kas- 
paskelbtas pirmutinis įsa-! dien trumpėjo. Pagaliau, 
kymas Lietuvos kariuo-' laikraštis “Zeitung der 101 
menei. Nors ta diena skai- Armee” lapkričio mėn. 10 
tomą kariuomenės įsteigi- d. paskelbė paskutini pra- 
mo diena, tačiau Lietuvos nešimą iš karo lauko. Tas 
kariuomenės užuomazga istorinis pranešimas pra- 
jau buvo padaryta įvairio- aidėjo šiais žodžiais: “šel- 
se Rusijos dalyse, kur ke- dės upės vakarinės pusės 
liolikos susipratusių lietu- krantus jau užėmė anglų 
vių karininkų pastango-; kariuomenė. Mūsų kariai • 
mis buvo pradėti tverti, 
lietuvių batalijonai. Gana! 
įdomu, kaip atrodė senoji 
Gedimino sostinė Lietuvos 
kariuomenės kūrimosi die
nomis ir kas ten dėjosi 
prieš 18 metų.

Rugsėjo - Spalių mėn. 
Vilniaus miesto gyventojų 
skaičius kasdien didėjo. 
Mat, iš Rusijos grįžo dide
li būriai tremtinių ir di
džiojo karo pabėgėlių. Jur
gio prospekte, Aušros, 
Vilniaus, Vokiečių ir kito
se didesnėse gatvėse vaik
ščiojo tūkstančiai vokie
čių kareivių. Atrodė, kad 
Vilnius yra karių miestas. 
Grįžusieji iš Rusijos lietu
viai spietėsi aplink valsty
bės Tarybą, tačiau jos ga
lia tuomet buvo menka, 
nes viską valdė vokiečiai. 
Tą pat rudenį V. Tarybos 
prezidiumas savo noru su
darė apsaugos komisiją. 
Lapkričio 4 d. Komisijos 
pirmininkas St. Šilingas 
darė pranešimą ąpie ap-i 
saugos komisijos 'veikimą. 
Aiškėjo, kad Lietuva pa
dalinta į 12 sričių, kuriose 
numatoma tverti kariuo
menę. Netrukus sudaro
mas ir Vilniaus miesto 
štabas. Jo viršininku ski
riamas rašytojas Liudas 
Gira. V. Taryba išklausius 
apsaugos komisijos prane
šimą, nutarė organizuoti 
apsaugos jėgas Lietuvoje.

Kol vakarų fronte ėjo 
kovos, tol okupantai Vil
niuje jautėsi tvirtai. Bet 
lapkričio mėn. pirmomis 
dienomis vilniečiai pradė
jo kalbėti, kad vokiečiai

I
I

i

i

paliko Maaso upės rajone 
esančius įtvirtinimus ir 
traukiasi į rytus...”

Rytojaus dieną Vilniaus 
gyventojai kalbėjo, kad 
karą laimėsią santarvinin
kai. Ir tikrai, tuojau bai
gėsi didysis karas. Atro
dė, kad Vilniuje turėtų bū
ti ramu, bet ten ramybės 
nebuvo. Naktimis kažin 
kas šaudė, vienur kitur 
matėsi gaisrų pašvaistės, 
įdomu pažymėti, kad tą 
dieną, kai vokiečiai pa
skelbė paskutinį savo pra
nešimą iš karo lauko, Lie
tuvos Tarybos apsaugos 
komisija savo žinioje tetu
rėjo vos kelis karininkus 
ir apie 30 kareivių - sava
norių. Bet ir tas būrelis 
narsuolių nebuvo tinkama' 
ginkluotas, nes vokiečiai 
nenorėjo perleisti ginklų.

Po paskelbimo karo pa
liaubų vilniečiai nenoriai 
ėmė vokiečių okupacinės 
vyriausybės išleistus taip 
vadinamus “Obsto” rub
lius. Pirkliai už markes ir 
minėtus rublius pirkosi 
caro pinigų. Metalinių pi- padėtis tiek sušvelnėjo ir 
nigų beveik niekas neėmė. 
Okupantai nusigando, kad pirkliai noriau ėmė. 
bus blogai. Lapkričio 14 d. 
“Zeitung der 10 Armee” 
paskelbė, kad užimtam ry
tų krašte tėra išleista a- 
pyvaston “tik” 807.247.000 
Obsto rublių. Netrukus, 
Vilniaus mieste ir apylin
kėse smarkiai pabrango 
produktai. Niekas nenorė
jo už vokiečių pinigus par
duoti sviesto, kiaušinių ir 
kitų maisto produktų. Po 
tokio reiškinio okupantai

kad jums 
is oficiauo

Reikalaukite, 
įleistų ALE

PICKVVICK Krano

Vienatinis Ale, 
Kuris

t Visus Patenkina!
Taipgi 12 ancų bonkomis Pas Vietos Pardavėjus

2 už 25c. (tik alus) Didžiajame Bostone 
Pamėginkite Naują Pilnos Kvortos Bonką 

32 ancai — 30c. — (tik alus)

Padarytas HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

Vilniuje, Kaune ir kituose 
miestuose išlipino prane
šimus, kuriuose buvo tvir
tinama, kad už visus Obs- 
to rublius atsako Vokieti
jos vyriausybė. Tada tie 
atsišaukimai tilpo Kaune 
leidžiamame “Kowneer 
Zeitung”, “Zeitung dėl 10 
Armee” ir kituose laikraš
čiuose. Po tokio pranešimo

Vilniaus mieste vokiečių

SKAITYK - RASI UŽSLĖPTI TURTĄ
Ką tik dabar “Darbininkas” išleido iš spaudos 

amžinos atminties garsaus misijonieriaus Tėvo V. 
Kulikausko, MIC. parašytą knygutę — SKAITYK— 
RASI UŽSLĖPTĄ TURTĄ, ši knygutė yra neįkainuo
jamos vertės. Joje yra nurodyta kokią didelę naudą 
žmogus turi iš klausymo Šv. Mišių ir kaip jų reikia 
klausyti. Ji yra nedidelio formato — 48 pusi. Kaina 
20c.

Keliolika tūkstančių šios knygutės buvome iš- 
siuntinėję katalikų šeimoms. Daugelis prisiuntė ne po 
20c., bet po $1.00 ir parašė gražiausius padėkos laiš
kus.

Štai ką garsus misijonierius rašo apie šią knygutę: 
NEPAPRASTA KNYGELE!

Per visą savo gyvenimą ieškojau, bet niekur ne
buvau užtikęs tokio aiškaus išdėstymo apie šv. Mišių 
auką, kaip kun. V. Kulikausko, M.I.C. knygelėje 
“Skaityk — rasi užslėptą turtą”. Tą knygelę perskai
čiau per 20 minučių, bet tuo trumpu laiku suradau už
slėptą turtą, kokio nebuvau radęs net storiausiose 
knygose. Tai tik šventas žmogus gali taip parašyti. 
Dėl to visiems, o visiems, patariu tą knygelę įsigyti ir 
ją šimtus sykių skaityti, o jeigu ją kitam perleisi, tai 
vėl parsišauk naują. Tąja knygele gali naudotis na
mie ir bažnyčioj. Tos knygylės kaina turėtų būti be
ribė, o ne 20 centų, nes skaitytojas suranda turtą, ku- i 
rio jokiais pinigais neįpirkei.

Kun. J. Bružikas, S. J.
Kas norite įsigyti šitų knygučių kreipkitės: 

“DARBININKO” KNYGYNAS, 
366 W. Broaduay, So. Boston, Mass

■ i m. ■

kariuomenės organizavi- taip jau nekokius lietuvių 
mą. Ypač tas trukdymas santykius su savo pietų 
reiškėsi iš atskirų besi- kaimynu. Girdėti, kad ne
traukiančių . dešimtosios 
armijos dalių. Paskui be
sitraukiančius vokiečius 
slinko bolševikų kariuo
menė, kuri užsiiminėjo vis 
naujus rytų Lietuvos plo
tus. Gruodžio 30—31 d.

tuviškosios organizacijos 
rengiasi pareikšti dar grie 
žtesnį protestą prieš tuos 
jau ištisi metai varomus 
intensyvius lietuvių perse
kiojimus Vilniuje.

Panaši nuotaika susida-
Dolševikai užėmė Švenčio- ro ir k. Lietuvos miestuo- 
nis, 1919 m. sausio 1 d. se. 
vokiečiai apleido Vilnių ir 
čia pat atsirado lenkų le- 
gioninkai. Sausio mėn. 4 
d. į Gedimino sostinę jau 
veržėsi bolševikų kariuo
menė. Lietuvos besikū-; 
riančios kari u o me nės 
branduolys 28 karininkai 
ir ąpie 100 kareivių, spau
džiami šimteriopai dides
nio priešo, pasitraukė Į 
Kauną, kur jau prasidėjo 
tikras kariuomenės orga
nizavimo darbas. Tsb.

VABALNINKAS

I

vo skelbiamas pirmutinis 
Lietuvos kariuomenei įsa
kymas. Po kurio laiko 
1919 m. senojo Gedimino 
pilyje suplevėsavo Lietu
vos vėliava. Tačiau Vil
niaus miesto gyvenimas 
mažai tepasikeitė. Vokie
čiai vis žadėjo duoti gin
klų, bet jų beveik nedavė, 
o, pagaliau kariuomenės

— Vabalninko lietuviams 
prekybininkams gerai se
kasi.

Pieninė, visą vasarą re
montavusi — moderninusi 
savo patalpas, jau keliasi 
į senąją vietą. Mašinos ir 
vis remontai kaštavo 100.- 
000 litų. Plentas Biržai — 
Vabalninkas labai vikriai 
(kaip apatinė pusė girnų) 
sukasi...

Baigta remontuoti nau
joji pr. mokykla. Tai jau 
14-tasis 2-viem aukštais 
narnas. Taipgi jau atstaty
ta sudegusi 1935 m. ver-' 

■ pykla.
VILNIAUS ĮVYKIŲ AT

GARSIAI KAUNE

Komunistų byla pasibaigė
Lapkr. 26 d. pradėta 

spręsti Kovarsko Anykš- 
1 čių ir kitų vietų komunis
tų byla gruodžio 2 d. pasi
baigė. Kaltinami buvo 53 
žmonės, žydai ir lietuviai, 
jų tarpe nemaža moterų. 
Kaltinamas aktas gana di
delis. Byloj buvo iššaukta 

j keliasdešimt
Gruodžio 2 
nės Teismas 

. zoliuciją. Iš 
į mų nubaudė
vairiomis bausmėmis: nuo 
kelių mėn. paprasto kalė
jimo iki 10 mt. sukn. dar
bų kalėjimo. Kiti išteisin
ti. Nubaustieji buvę laisvi, 
paskelbus rezoliuciją, su- 

! imti.

liudininkų, 
d. kariuome- 
paskelbė re- 

visų kaltina- 
28 žmonės į-

KREKENAVA

Darbininkai neina į miškų 
darbus

Šios apylinkės bedarbiai 
neina dirbti į miškus ga
minti valdiškų sortimen- 
tų, nes mokamas per ma
žas atlyginimas.

Noriai darbininkai eina 
dirbti pas privatinius ver
telgas, — miško pirklius, 
nes šie brangiau moka, 
negu miškų departamen
tas.

Grįžusieji 
darbininkai 
ir ten yra gerų žmonių ū- 
kininkų. Latviai ūkininkai

• v

iš Latvijos 
pasakoja, jog

■ ............... ■ . ! I . ........................................... ‘ *T------—-------- ------------------------------------------------------------------------

rodo nepaprasta, bet rei- keliolika karininkų, tai 
kia pripažinti, kaip įvyku- 1918 m. lapkričio 23 d. bu- 
sį faktą, jog tuo laiku ir 
patys Vilniaus okupantai 
vokiečiai, rinko savano
rius į savąją kariuomenę. 
Mat, tuo laiku Gedimino 
sostinėje stovyklavo apie 
30.000 — 40.000 vokiečių 
karių. Tai buvo dauguma 
grįžtančių dešimtosios vo
kiečių armijos karių. Jie 
atsitraukė iš Minsko, Po
locko ir kitų miestų apsis- tvėrimui reikalingi pini 
tojo Vilniuje, kur ruošėsi 
spręsti tolimesnį savo liki
mą. “Zeitung derlOAr-į 
mee” pirmame puslapyje 
paskelbė didelį atsišauki
mą “Freiwillige”. Tame 
atsišaukime buvo rašoma: 
“Vokietijos kariai. Didžiu
liai X armijos amunicijos! 
sandeliai, o taip pat ir ki
tas valstybinis turtas pa
silieka be apsaugos. Ka i 
reiviai, stokite į “Solda- 
tenrato” tveriamąją ka
riuomenę. Neskubėkite na-! 
mo. Ten nė visi gausite 
darbo ir duonos. Soldaten- 
ratas savanoriams mokės 
po 150 markių per mėnesį. 
Be to, pasirūpins kareivių 
šeimomis...” Iš to atsišau
kimo matyti, kad vokiečių 
10 armija Vilniuje lapkri
čio mėnesyje buvo smar
kiai pairusi, nes teko ieš
koti savanorių. Bendrai 
Vilniaus mieste tada jau
tėsi įtempta padėtis. Apy
linkėse siautė plėšikai, ru
sų belaisviai atiminėjo 
žmonių turtą, o vietomis 
net degino ūkius.

Esant tokiam neramiam 
laikui, Lietuvos visuome
nės veikėjai dirbo sunkų 
valstybės kūrimo darbą. 
Buvusiuose Vilniaus gene
ral - gubernatoriaus rū
muose susispietęs būrys 
narsių vyrų darė planus,! 
kaip sukūrti Lietuvos ka-; 
riuomenę, kuriai tuojau 
tektų stoti į kovą su besi
veržiančiu priešu. Kai su
sidarė būrelis kareivių ir

gai. Tuomet Lietuvos vals
tybės iždas buvo tuščias. 
Tikėtasi gauti iš vokiečių 
paskolos, kuri, tiesa, gau
ta jau per pervėlai: kai 
bolševikų kariuomenė ar
tinosi prie Vilniaus mies
to vartų. Istorinė lapkri
čio mėn. 23 d. didžiavosi 
saujalė Vilniaus lietuvių, 
gi okupantai darė savo. 
“Zeitung der 10 Armee” 
nei lapkričio 23 d., kai bu
vo paskelbtas pirmutinis 
Lietuvos kariuomenės įsa
kymas, nei po kelių dienų 
apie tai nieko nerašė. Tie
sa, minėtame laikraštyje, 
tą dieną tilpo reikšmingos 
žinios, kad vokiečių laivy
nas pasidavė anglams. Tik 
gruodžio mėn. tas pats 
“Zeitung der 10 Armee” 
paskelbė tokią žinutę apie 
Lietuvos kariu o m e n ę: 
“Lietuvos karo ministeri
ja organizuoja savo ka
riuomenę, kuri tuo tarpu 
susidės iš 1 divizijos. Ka
riuomenė bus sutvarkyta 
pagal prancūzų kariuome
nės pavyzdį, ginklus duo
sią vokiečiai. Dailininkas 
Škleras Lietuvos kariuo
menei jau paruošė ir uni-

i formos projektą”. Vii-1 
niaus lenkai, rusai ir net; 
vokiečių kariai skelbdavo 
apie mūsų besikuriančią 
Lietuvos kariuomenę įvai
riausių pramanytų gandų.

Nors okupantai jautė ' 
kad po dienos kitos turės 
apleisti Vilniaus miestą, 
tačiau trukdė Lietuvos

Žinia apie lenkų nekul-; 
turingą elgesį su lietuvių 
įstaigomis ir asmenimis 
Vilniuje, apie daromas 
kratas ir kitas neteisybes! 
vilniečiams lietuviams ap-į

! lėkė visą Kauną ir rado darbininkus gerai maitina, 
skaudų atgarsį kiekvieno didesnes algas moka, nes 
lietuvio širdyje. Visi, be ten darbininkai dirbdami 
pažiūrų skirtumo, stebisi mašinomis daugiau padir- 
lenkų Įžūlumu, žmogaus ba, negu Lietuvoj ranko- 
teisių laužymu, negražia mis. Mūsų darbininkais 
jų propoganda spaudoje ir latvių darbininkai nepa- 
taip toliau. tenkinti, dėl to, kad atly-

Girdėti tarpusavy kai- ginimą numuša ir dėl to 
bantis, kad toki lenkų jie lietuviams daro įvairių 
smurto žygiai, giliai įžei- kliūčių. Vis tik dauguma 
džiantieji lietuvių tautą, darbininkų pavasarį vėl 
tik ^.r labiau pablogins ir ketina važiuoti į Latviją.

Tik ką susitvėrusi ap
saugos komisija pradėjo 
rūpintis Lietuvos gyveni
mo reikalais. Net iš toli
mų provincijos kampų 
jaunuoliai pradėjo vykti į 
besitveriančios Lietuvos 
kariuomenės eiles. Buvo 
tokių, kurie prasiskverbę 
prie vokiečių kariuomenės 
eiles atvyko net iš Utenos, 
Šiaulių, Panevėžio ir kitur. 
Kiti net pėsti atėjo. Ta
čiau tik nedideli susipra
tusių jaunuolių būriai pa
siekdavo sostinę Vilnių, 
nes vokiečiai neduodavo 
leidimų išvykti iš savo ap
skrities ribų. Valstybės 
Taryba kiek galėdama 
spaudė vokiečius, kad ga
vus ginklų. “Zivilverwal- 
tungo” komisarai vis ža
dėjo, bet nieko nepadėjo. 
Vokiečių kariai pardavinė
jo savo ginklus lenkams, 
kurie slaptai ginklavosi. 
Kai vokiečių okupacinė 
vyriausybė susilpnėjo ir 
Vilniuje įsisteigė “Social
demokratas” (kareivių 
Taryba), tai lenkai nė tik 
pirko ginklus, bet beveik 
viešai agituodavo jauni
mą vykti Varšuvon ir sto
ti į legioninkų pulkus. Vil
niaus mieste tada savano- 

Į rių ieškojo nė tik lenkai, 
bet ir vokiečiai ir bolševi
kai. Vieną lenkų agitato
rių Lietuvos savanoriai 
net gerokai ir apkūlė. Po 
to lenkų agitatoriai pas 
Lietuvos savanorius dau
giau nebesilankė. Kaip at-
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Seimininkių Dėmesiui!
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 

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

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

I?

i

š
2

I
: 
X
I
=Į

8

8
I

|

I

I

SMAGU MELSTIS
IŠ GEROS MALDAKNYGES 

“Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 
UŽ LABAI NUPIGINTA KAINĄ 

•MALDŲ RINKINĖLIS"
Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1-25)

“PULKIM ANT KELIŲ”

Juodais odos apdarais — $2.50
IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ

Visus užsakymus* siųskite sekančiu antrašu:
“DARBININKAS”

366 Broadivay, — — — So. Boston, Mass.
..........--....... ............ . .............................................................

*
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Lenkai Nori, Kad Vilniaus Kraštas 
Butų Tamsus ir Juodas

Rytinių Valstybių Žinios
i

Ryšium su naujais Vil
niaus lietuvių gyvenimo į- 
vykiais, Vilniaus Vadavi
mo sąjungos pirmininkas 
dr. A. Juška pareiškė:

Atsisakę nuo visų susi
tarimų, kurie Lenkiją sai
stė jos valdomų žemių 
gausingų mažumų atžvil
giu, lenkai ėmė be atodai
ros vykdyti savo naciona
listinę politiką. Jie prieš 
keleris metus savaip iš-Į 
sprendė ukrainų reikalą ir 
vienašališkai likvidavo 
Galicijos autonomiją. Da
bar atėjo eilė Vilniaus 
krašto lietuviams. Dabar 
kada Europa užimta Ispa
nijos karo ir savisaugos 
klausimais, lenkai laiko 
patogiu laiku “apsidirbti”; 
su lietuviais. Prieš juos ir 
pradėjo visu frontu siste- I 
mingą puolimą. Mes esa
me atskiru to puolimo epi-‘ 
zodų liudininkai ir smar
kiai plakančiomis širdimis 
juos sekame. Kad pasitei-i 
sintų dėl savo žygių prieš 
savo pačių visuomenę, len-; 
kai skelbia nebūtų dalykų 
apie tariamąjį nelegalų; 
lietuvių veikimą Vilnijoje.) 
Liesdami lenkų padėtį; 
mūsų valstybėje ir lietu
vių okupuotame krašte, 
mes pirmiausia dar kartą į 

turime pabrėžti visiškai 
skirtingą abiejų vyriau
sybių teisę šeimininkau
ti savo valdomose žemė

se.
Laisvąją Lietuvą lietuviai 
patys savo darbu ir krau
ju atsistatė valstybiniam 
ir tautiniam gyvenimui. 
Lietuviai savo žemėje ga
li turėti daugiau teisių, y- 
pač tų savo piliečių atžvil-' 
giu, kurie neabejotinai y-i 
ra tik sulenkinti ir kurie) 
gali vėl visais atžvilgiais 
susilieti su lietuviškai 
kalbančiais ir galvojan
čiais lietuviais. Mūsų są
junga ypatingai daug sky
rių turi kaip tik prie ad
ministracijos linijos, kur 
daugiausia yra tokių su
lenkintų žmonių ir gyvai 
yra patyrusi jų palanku
mą savo darbui.

Vyresniosios kartos žmo
nės, kurių tarpe yra daug 
ir silpnokai tekalbančiu 
lietuviškai, džiaugiasi sa
vo vaikais, kurie gražiai 
šneka, dainuoja ir mel
džiasi lietuviškai. Jų tar
pe visiškai nėra pareikala
vimo lenkiškų mokyklų, ir

draugijų. Mūsų vyriausy
bei ar organizacijoms šito
je srityje, jei ir tenka kiek 
susidurti, tai tik su agita
toriais, kurie persiėmę 
valstybinėmis lenkų idė
jomis nori suagituoti žmo
nes prieš lietuvius. Bet ap
skritai kalbant, -

mūsų pusėje lenkai ir 
lenkiškai kalbantieji tu
ri visą laisvę elgtis ir 
dirbti pagal savo tautinį 
ar kultūrinį nusistaty

mą.
Net ir atžvilgiu dvarų, ku
rie kadaise yra buvę di
džiausi lenkiškumo lizdai, 
rodoma didžiausia ne tik 
kultūrinė, bet ir ekonomi
nė tolerancija ir lygybė. 
Apie tai žino kiekvienas, 
kas susiduria su tų sričių 
gyvenimu.

Visiškai kita padėtis y- 
ra Vilnijoje. Ją lenkai įsi
gijo smurtu. Vilnijoje nie
kuomet tikri lenkai negy
veno.

Vilnijos sodžius ir šian
dien kiaurai tebėra lie
tuviškas arba gudiškas. 
Žmonių kultūra neaukš
ta ir su lenkais tiek ben
dra teturi, kiek vietomis 
kalba lenkišku žargonu, 

žmonių sąmonėj tebėra ne
išnykęs atsiminimas, kad 
jie Lietuvos gyventojai, ir 
kad Vilnius jų sostinės 
miestas. Ir patys tikrieji 
lenkai, net valdininkai 
nuolat prasitaria, kad Vil
niaus kraštas — Litva. 
Lenkijos valdžia neturi 
jokios teisės elgtis su tik
raisiais vietos gyventojais 
lietuviais nasrai savo įgei
džius ir nuožiūrą.

Kokį brutalų ir skanda
lingą priešlietuvišką ir 
prieškultūriška smurtą 
vykdo dabar lenkai Vil
niaus krašte, visiems ge
rai žinoma iš spaudos. Ki
tu tokių pavyzdžių nežino 
nė viena valstybė. Iš eko
nomiškai suvargusių Vil
niaus krašto gyventojų a- 
timamas paskutinis džiau
gsmas, kurio jie galėdavo 
patirti savo draugijų susi
rinkimuose ir pramogose. 
Žmonės verčiami ne tik į 
materialinį, bet ir į mora
linį skurdą.

Lenkai nori, kad Vil
niaus krašto žemė būtų 

tamsi ir juoda.
Nesitenkina draugijas už- 
darinėdami, bet dar tero
rizuoja ir veiklesnius lie-

---------
siams nors stiklinę van-1. 
dens gaus gausų atlygi
nimą nuo Dievo, o ką be
sakyti apie tuos, kurie iš 

. širdies duoda Dievo na- 
Su šiais naujais metais mams_ Taigi, lietuviai ir 

pradėsime Švč. Trejybės jjetuvaitės, Švč. Trejybės 
parapijoje milžinišką va- parapijos> Dievas mums 
jų skoloms apmokėti. Da-;viską davė> tai mes tur-J 
bar laikai geresni, žmonės tume bent retkarčiais, y-) 
daugiau dirba ir prie pro- patjngaį prįe tokios svar- 
gos 25 metų klebonavimo bios progos 25 m sukak_ 
naujoje bažnyčioje mūsų tuvių padirbėti. Jeigu visi 
kleb. kunigo Amboto, ma- įr vįsos> kurie dirbame ir 
noma, kad tai geriausias kurie galime prisidėsime, 

Visiems bus leng- įaį surinksime nemažai 
ir smagiau dirbti. aukų skoloms bent kiek 

Smulkmenos buvo paaiš- apmokėti. Taigi raginame 
kuogreičiausiai atlikti sa
vo dalį, o Dievas jums 
šimteriopai atlygins. Pa
čiam Dievui ne tiek malo
nūs bus jūsų pinigai, bet 
jūsų gražios susipratusios 
širdys. Vajus tęsis nuo 
Naujų Metų pradžios iki 

Sukaktuvių 
šventė įvyks rugsėjo 17. 
Taigi gražiai dabar dirb
kime, o paskui galėsime 
iškilmingai ir ramiomis 
sąžinėmis švęsti brangią
sias parapijos ir klebono 
sukaktuves.

HARTFORD, CONN.
MŪSŲ PARAPIJOS 

VAJUS

laikas, 
viau i

kintos bažnyčioje, ir tik
tai ragintume žmones, kad 
jie kuogreičiausiai kiek 
galima išpildytų savo da
lį-

Brangusieji, geriausias 
investihentas ar norime ar 
nenorime yra aukoti Die
vo Namams Bažnyčiai, rugsėjo 1 
Kas duoda, kad ir mažiau-

tuvius, neduoda jiems vie
šam darbui reikalingų mo
ralybės liudijimų, konfis
kuoja knygas ir laikraš
čius, sodina į kalėjimus, 
net radio aparatus atimi
nėja.

Paskutiniu laiku lenkai 
ypač užniko lietuvius 
šviesuolius, kurie yra 
pasirodę šiokiais ar to
kiais visuomenininkais.

Kaip žinome neseniai jie pTreitąVntradfeėf vakare! 
mtreme kun. Raštui), ku- v či rūmuose jvyko mėJ 
ns pagal lenkų ir Vatika- nesinis susirinkimas. Tai 
no konkordatą, yra Vii- buv0 irmas susirinkima3 
maus arkivyskupuos kum- .iais metaig ir vejkg nau. 
gas ir ten dirbo nuo pat .oji .. vald ba Pirmi.
ka.r0_.Ya^??S:.Da^aLpa.3 minkąs Edvardas Monėiū- 

nas gabiai vedė susirinki
mą. Buvo gana daug jau
nimo - narių. Dalyvavo ir 
kunigai Ambotas ir Kri
pas. Visi raportai, kaip tai 
pinigų, klubo, dramos, at
letikos, parengimų vedėjų 
rengėjų ir tt., buvo pui
kiausi. Prisirašė keli nau
ji nariai - narės.

Štai susirinkimo vaisiai: i 
Vyčiai mano rengti pava
sarį dėl parapijos naudos

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
VEIKIMO

Kadangi man teko Hart
fordo vyčiams korespon
dento rolę apsiimti tai ir 

7 rašau kas vyčiuose nauja.

Į naujų narių prirašyti ir 
labiau skaityti “Vytį” ir 
paskaitę nenumesti, bet 
kitiems įduoti. Kunigas 

■Kripas pasižadėjo su pa- 
. skaitomis ir vesti lietuvių 
kalbos kursus. Būtų ištik
rųjų labai naudinga jeigu 
šią žiemą vyčiai - vytės ir 
bendrai visas Hartfordo 
jaunimas išmoktų lietu
viškai skaityti ir rašyti. 
Daug mūsų jaunimo eina 
High School’ėse ir nakti
nėse business bei gitų kur
sų mokyklose. Būtų gerai, 
kad vieną vakarą į savaitę 

j pašvęstų savo tėvų kalbos 
I pramoktų nors skaityti, o 
kiek vėliaus ir taisyklin
gai rašyti. Pagalvokite, 
jaunime, ir duokite mums 
žinoti. Žiemos vakarai ilgi 
ir kartais jaunimas nežino 
kuo užsimiti. O mes noriai 
patarnausime.
ŠYRACUŠEŪNIVERSI- 

TETO BASKETBALL
Hartford Times laikraš

tyje tilpo Syracuse Uni
versiteto basketballininkų 
komandos paveikslas. Ten 
ir vienas lietuvis gražia 
lietuviška pavarde — J. 
Simonaitis. Beje, jisai yra 
kapitonu. Syracuse Uni
versitete lankosi lietuvių 
studentų. Džiaugiamės 
mūsų lietuvių jaunikaičių 
atletiškais gabumais, o 
lietuvaičių gražumu. Bet 
turėtume daugiau žiūrėti 
r.e tiek į kūno gražumą 
arba stiprumą, bet į pro
to pajėgumą, švieskimės 
lietuviai!

, savo uždarbio dalį galės 
aukoti šeimai.

Daug labiau kalti tie vy
rai, kurie vengia vedybų 
tiktai dėl egoizmo. Tokie 
vyrai bijo netekti savo ta
riamosios laisvės ir vengia 
šeimos uždedamų pareigi’. 
Labai dažnai jie apsižiūri, 
kad toj tariamojo j laisvėj 
nerado norimosios laimės, 
tačiau jau būna pervėlu.

Vedybų sumažėjimo prie- 
žaščių reikia taip pat ieš
koti ir socialinės santvar
kos trūkumuose, jaunimo 
neorganizuotume. Jauni
mas — vyrai su moterimis 
— dabar tesusitikinėja ki
no teatruose ar kitokiose 
vietose, kuriose bendrai 
spręsti socialinės proble
mos neįmanoma. O kaip 
tik šitokių problemų 
sprendimas pastum ė t ų 
tiek vyrus, tiek merginas 
labiau susidomėti vedybi
nio gyvenimo problemo
mis. Jei šiandien ir yra 
klubai ir kitokios jaunimo 
susirinkimo vietos, tai jo
se dažniausiai sprendžia
mos politinės, bet ne so
cialinės problemos.

Kaip žinoma, moteries 
intuicija daug gilesnė ir 
teisingesnė, negu vyro. To- 

KOVA PRIEŠ SENBER- f51 Je!k6t“ „reikalą ,taip tvarkyti, kad ir moteris NIAVIMA į vedybų klausimu galėtų 
parodyti savo iniciatyvą, 
o ne tenkintis, kaip ligi 
šiolei, vien pasakymu 
“taip” arba “ne”. Jei mo-

pasiliktų jūsų širdyse per, 
visas jūsų gyvenimo die
nas!

Kunigai Ražaitis ir Gra- 
deckas Bridgeporto ir Wa- 
terbury’o lietuvių parapijų 
vikarai jau parvažiavę į 
namus pas tėvus. Abudu 
gyvena New Britaine. Lin
kime jiemdviem kuogrei- 
čiausiai pasveikti ir vėli 
imtis parapijos darbo.

NEWARK, N. J.
Gruodžio 13 d. 1936 me

tais Šv. Jurgio salėje įvy
ko metinis susirinkimas 
vasario 16-tos Newarko 
Lietuvių Bendro Komite
to. Tapo išduotas visų me
tų raportai.

Išrinkta valdyba: pirm. 
V. Ambrozevičius, vice- 
pirm. A. Žiugžda, sek. J. 
Ponelis, Jr., kasierius p. 
Kasaitis, ir taryba iš pen
kių: J. Armanavičius, K. 
Sagaitis, K. Balčiūnas, J. 
Dausys, V. Lukošūnas ir 
J. Žemaitis.

Paminėjimą 19-kos me
tų Lietuvos Nepriklauso-j 
mybės nutarta rengti va
sario 14-tą dieną.
Vas. 16, Lietuviu Bendro i 

Kom. sek. J. Ponelis, Jr.

1931 metais Anglijoj bu
vo 4.176.000 netekėjusių 
moterų ir 4 milijonai ne-

Programus,

Spaudos Darbus

Atsišaukimus,

Korteles,

Atvirutes,

Padarome Įvairius

Kaip Tai:
Vestuvėms užkvietimus,

Laiškus,

Konstitucijas,

Posterius,

Blankas,

ir t.t. ir t.t.

Tikietus,

Vizitines korteles,
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daugelį Vilniaus lietuvių 
jie darė kratas, kad juos 
suterorizuotų ir rastų ko
kių priekabių naujoms ad
ministracinėms baudoms.

Visų šitų įvykių 
šaltai sekti negali ne tik 
VVS, bet ir visa Lietu
vos ir išeivių lietuvių vi

suomenė.
Ji protestuoja, kaupia sa
vo jėgas, tiki ir laukia, 
kad lenkų smurtas su
grius, kaip sugriuvo ne mįnstre] show. Nutarė au- 
vienas didesnių ir galin- pęOęį gg d§i lietuvių radio 
gesnių už Lenkiją valsty- vajdybos, kuri bus iš New 
bių smurtas. Tiki taip pat, Britain Radio stoties WN-' 
kad ir Vilniaus krašto gy- BC Nutarė turėti paskai_ 
ventojų prisirišimas prie tą kurią skaitys kun Kri. 
savo žemės, prie savo tė- pas Nutarė surengt pasi- 
vynės ne tik nesusilpnės, linksminimo vakarą vasa

rio mėnesyj; remti K. of 
L. basketball ratelį, kuris

bet bus dar sustiprintas ir 
užgrūdintas.

Baigdamas noriu pažy- žais'”~štate’' trade School 
mėti ^kad VVS^ vadovybė sajėje, sausio 16, su Meri- 

; stengsis su
daryti savo Bowling Lea- 
_ ( Park
Street Alleys kas penkta- 

* dienio vakarą apie 10 vai. 
i (kas norėtų bowlyti atei
kite į Park St. Alleys pen- 

l ktadienio vakarais arba 
praneškite pirm. Jonui 
Gaučui); nutarė labiau 
remti parapiją pinigiškai, 
mokėt už šviesas, šilumą 
ir tt. Tai gražūs vaisiai 

susirinkimo kalbėjo kuni
gai Ambotas ir Kripas. 
Klebonas džiaugėsi vyčių 
veikimu ir gėrėjosi smar
kiosios valdybos veikla. 
Ragino netik gražiai link
smintis, bet ir rimtesnių 
darbų imtis. Linkėjo jiems 
geriausio pasisekimo ir 
ragino kuodaugiau šiai

nepritaria, kad ir nuošir- den Endees. 
diems daugelio lietuvių _
pasiūlymams imtis griež- gue^ kur bowlys 
tų priemonių prieš Lietu
vos lenkus ir lenkininkus.
Jie vis dėlto yra Lietuvos 
piliečiai, ir mūsų tautos 
garbės, laisvės ir teisės 
supratimas neleidžia' 
mums reikalauti, kad kam! 
nors būtų keršijama už 
Lenkijos vyriausybės dar
bus.

Juos pasmerks ir nuteis, to susirinkimo. Pabaigoje 
pasaulio sąžinė, kuria 
mes tikime. Bet nuo sa
vo siekimo sujungti Lie
tuvai priklausomas že
mes ir dirbti geresnei 
lietuvių tautos ir suvie
nytos Lietuvos ateičiai 
Lenkijos smurtas nepri
vers mūsų atsisakyti.

XX.

BASKETBALL
Mūsiškiai vyčiai basket- 

ballininkai žais su Meri- 
den Endees sausio 16, Sta
tė Trade School, Hartfor
de. Lietuviai ateikite pa
žiūrėti. Mūsų ratelis mano 
žaist su waterburiečiais 
lietuviais vasario 6, 
terburyje. Turime 
ratelį, tik reikia 
gausiau lankytis į 
mus, nes niekas j 
kalbėti, dainuoti arba žai
sti tuščioj salėj... ir dar pi
nigo klausimas tai reika
lauja.

NAUJAS STUDENTU 
ŽODIS

Šiomis dienomis gavome 
šių Naujųjų Metų pirmuti- 
n. numerį ‘Studentų Žodį’. 
Labai gražus ir linkėtume, 
kad taip ilgiau s ir laiky
tųsi. Ir laikysis jeigu lie
tuviais jį rems ir skaitys.

Kalėdos ir Naujieji Me
tai šįmet buvo labai gra
žūs ir linksmus. Džiaugia
mės su visais lietuviais, 

i kurie būriais atėjo į lietu
višką bažnyčią pasveikinti 

j naujai gimusį Karalių, 
Jėzų Kristų Kūdikėlį. Bet 
būtų Kūdikėliui geriausia 
dovana jeigu lietuviai Jo 
neužmirštų ir toliaus, o ne 
tik (kaip kaikurie daro) 
Kalėdose. Tai patiktų Kū
dikėliui Jėzui ir tas padė
tų gražiau ir ilgiau užlai
kyti lietuvių pastatytus 
Dievui namus.

, Wa- 
stiprų 
mums 
žaidi- 
nenori

Norėtume čia padėkoti 
visiems lietuviams, kurie 
sveikino arba apdovanojo 
mus dvasios vadus Kalėdų 
Šventėse. Tegul Kūdikėlis 
Jėzus pripildo šimteriopai 
jūsų širdis savo dangiš
kuoju džiaugsmu, ir kad 
tas šventas džiaugsmas

vedusių vyrų. Tai yra dau-; ter^a^ vedybiniam gyveni- 
giau kaip 8 milijonai vien-į 
gungių. Reikia tikėti, kad 
didesnė šitų viengungių l 
dalis labai ir labai norėjo 
apsivesti arba ištekėti, gy
venti laimingą vedybini 
gyvenimą ir auklėti vai
kus. Ir dabartinė Anglijos 
statistika rodo, kad šis 
skaičius ne tik nesumažė
jo, bet dar padidėjo. Šitas 
reiškinys charakteringas 
ne tik Anglijai, bet ir ki
toms civilizuotoms tau
toms.

Daugiau čia kalti vyrai, 
kurie, mažai uždirbdami, 
bijo negalėsią išmaitinti i 
šeimos. Tačiau toks netur
tingas vyras turėtų paga
liau suprasti, kad jo žmo-į 
na jam taip pat padės: jei; 
ii gali išgyventi pati viena ■ 
ir užsidirbti sau duoną, ji

me suteikiama “privilegi- 
nešti ant savo pečių 

| visus šeimos sunkumus, 
1 tai kodėl jai neleisti ženg
ti ir pirmojo žingsnio? 
Kad tas žingsnis moterį 
žemintų, aš nelabai noriu 
tikėti. Pagaliau ir dabar 
neretai atsitinka, kad ke
lerius metus su vyru drau
gavusi moteris pagaliau 
pati jam pasiūlo: vesk, ar
ba nešdinkis. Pagaliau, tai 

1 bus ne koks nors nusiže-
V.i minimas, o paprasčiausias 

pasiūlymas sukurti asicia- 
ciją (šeimą) lygiomis tei
sėmis. XX.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
RALTIMORE, MD.

BROCKERT’S ALE
IS KRANO IR BUTELIUOSE!

Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 
atėję į tavemus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

i

81 Lafayette St 
Worcester, Man.

Telefonas
Worcester, 5-4334

BOSTONO APTET.TNKftS BROTKeAtS ir fREMO AT.AUS Pardavfi- 
Jaa Ir rHstrtbntorlns CHARI.ES VVAYSHVIT.LE. pristato «hj bailina*, 
restoranams Ir nluilėms. Saukite; Ded. 1781.restoranams Ir alutPtns, Saukite; Ded. 1781.
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