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ŠV. VARDO ŠVENTE 
MINĖS SAUSIO 9

DABARTIES 
BILDESIUOS

New Yorko Šv. Vardo 
draugijos, taipgi ir kituo
se miestuose švęs Šv. Var
do šventę sausio 9 d. Tą 
dieną iš New Yorko bus 
transliuojama spec i a 1 i 
programa per radio Co
lumbia Broadcasting Co.

d.

NAUJAS MAYORAS 
_______________ t

Pirmadienį, sausio 3 
priėmė priesaiką naujas
Bostono miesto mayoras 
Maurice J. Tobin. Tai 41 
Bostono mayoras. Naujo 
mayoro įvesdinimo cere
monijos įvyko Symphony 
Hali. Senasis mayoras 
Mansfield tęsiąs teisių 
praktiką.

SUSIJUNGĖ DU LAIK
RAŠČIU LIETUVOJE

Lietuvos ūkininkams 
skiriamas savaitraštis :Ū- 
kininkas’, įsteigtas Vil
niuje 1918 m., susijungė 
su Lietuvos vyrų savait
raščiu “Vyrų Žygiai”, pra
dėjusiu eiti 1937 m. Jau 
gavome pirmuosius jung
tinio laikraščio numerius, 
kurie daro gerą įspūdį ir 
išvaizda ir turiniu. Jung
tinis savaitraštis “Ūkinin
kas - Vyrų Žygiai” ski
riamas vyrams. Sveikina
me ir linkime geriausių 
sėkmių.
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ŠTAI KAIP ANGLIJOS KA
TALIKAI VERTINA SPAU

DI IR JA RŪPINASI
Anglijos katalikai laik

raštininkai yra susiorga
nizavę į šv. Prane. Salezo 
draugiją, kuriai priklauso 
130 narių, šiomis dieno
mis įvyko minėtas draugi
jos metinis suvažiavim?.s. 
kuriame pasakė kalbą 
Westminsterio arkivysku
pas Hinsley Arkivyskupas 
savo kalba sąjungos na
rius ragino susiburti in
tensyviam darbui, kad ka
talikiškoji spauda būtų 
tikras katalikiškosios fi
losofijos ir mokslo veidro
dis. Toliau arkivyskupas 
pareiškė pageidavimą, kad 
katalikiškieji dienraščiai 
ir savaitraščiai tarp savęs 
palaikytų kuo glaudžiau
sius santykius, nes tik to
kiu būdu įmanoma skaity- 

i pritraukti 
prie savosios spaudos. Juo 
mažiau nuomonių skirtu
mo, juo skaitytojas labiau 
pasitiki. Be to, arkivysku
pas pranešė žurnalistams, 
kad savo rūmuose jis į- 
steigia oficialu spaudos ir 
informacijos biurą, kurio 
tikslas teikti spaudai sku
bias ir patikrintas žinias.
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VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Vyskupas Ketteleria

Katalikas, kurs neremia katali* 
kiško3 spaudos, neturi teises ra* 
dintis geru Bažnyčios vaiku.

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday), SAUSIS (January) 4 D, 1938 M., No. 1. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

ŠV. VARDO PAGERBIMAS
VISOSE KATALIKU 

BAŽNYČIOSE ‘
BOSTON, MASS. —

I

j
Sekmadienį, sausio 2 d.,'~ 

Šv. Vardo šventėje, beveik 
visose Katalikų Bažnyčio
se, Šv. Vardo draugijos 
nariai gausiai susirinkę 
pagarbino Šv. Vardą—Jė
zų. So. Bostone iš keturių 
parapijų susirinko i lietu
vių parapijos bažnyčią, 
kur kun. P. Aukštikalnis, 
S. J. pasakė pamokslą, lie
tuviu ir anglu kalbose. 
Katedroje susirinko tūks
tančiai vyrų pagarbinti 
Jėzaus Varda. Jo Eminen
cija Kardinolas O’Connell 
pasakė namokslą. Garbin
gasis 
džiai ragino katalikus už
siinteresuoti vyriausybe 
valstybėje ir mieste ir į 
melstis už valdžios virši
ninkus, kad jie apsisaugo
tu nuo blogų patarėju, 
piktumo, keršto ir asmeni
nės neapykantos. “Jeigu 
žmonės nesiinteresu o j a 
Datvs valdžia, tai jie nega
li tikėtis geros valdžios, ir 
tie ant kuriu pečių yra už
dėta valstybės ir tautos 
reikalų vedimas neatliks 
pareigu taip, kaiD turėtų 
atlikti dėl to neužsiintere- 
savimo”, sako Jo Eminen
cija.

Kalbėdamas anie tarp
tautinę padėti. Jo Emi
nencija, pareiškė, kad yra 
labai daug įrodymų, kad 
valdovai kalba apie taika, 
bet pridėjo, “yra abejonė, 
kad jie tikrai norėtų tai
kos”. Jeigu jie tikrai nori 
taikos. Jo Eminencija pa
tarė, jie ją gali užsitikrin
ti atsiklaupia prieš Taikos 
Kunigaikštį ir sekdami Jo 
įstatymus.

Jo Eminencija Kardino
las O’Connell laimino Šv. 
Vardo draugijos narius ir 
savo maldomis prašė Die
vo, kad Jis jiems atlygin
tų už ištikimybę Dievui.

“Visa žmonija pasidali
nus į dalis”, sako Jo Emi
nencija. “Viena dalis šau
kia: Nėra Dievo, nėra Va
do. Kita dalis, dėkui Die
vui, stipriu balsu pareiš
kia: Dievas ir Jo įsaky
mai. Ir tarp tų dviejų da
lių prasidėjo nesusiprati
mai.

“Negalima būti neutra
liais. Mes turime pasirink
ti Dievo ir Jo įsakymu ir 
Dievo įsteigto teisėto au
toriteto puse arba anark:- 
ją ir sunaikinimą”.

Jo Eminencija savo pa
moksle plačiai kalbėjo a- 
pie kankinius už tikėjimą, 
anie ateitį, apie tikrą val
džią, klasių kovą, ir pata
rė eiti tikruoju Dievo nu
rodytu keliu.

Pirmojo kariuo
menės vado gen. 
S. Žukausko laido
tuvių iškilmės V. 
D. Karo Muzieju
je. Iš kairės į de
šinę: velionies pa
laikai prie Neži
nomojo Kareivio 
kano pagerbiami 
vėliavos nuleidi
mo apeigomis, V. 
D. Karo Muzieju
je kalba Valsty
bės Prezidentas 
Antanas Smetona, 
V. D. Ka»*o Muzie
jaus sodri v ie išri
kiuoti vainikai.
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Ganytojas nuošir- TŪKSTANČIAI BEDAR
BIŲ REGISTRUOJASI 

PAŠALPAI

I Ispanijos Nacionalistai Atsiėmė Teruel
Pirmadieni, sausio 3 d.

Jungtinių Valstybių 
darbiai registruojasi, 
gautų pašalpą kaip 
numatyta bedarbių 
draudos įstatymais. Vien: 
Massachusetts valstybė je Į 
užsiregistruos apie 140,• 
000, 42 registracijos ofi- džioje vadinamasis tautos atstovų _____ _____
suose. Bostone ir apylin- naujos konstitucijos projektą, kuriame naujausias ir 
kčje laikinai įsteigti ofisai svarbiausias dalykas būsiąs tai, kad prezidentas, ku- 
kareivinėse. Bedarbiu už- ris išprezidentavęs dvidešimtį metų lieka prezidentu 
siregistravimas prasidėjo ligi gyvos galvos...
ir kitose 21 valstybėse. Labai galimas dalykas, jog tatai arti tiesos. Kaip 

įSpėjama. f 
truos anie 300,000 bedar- Lietuvos Konstituciją sauvališkai reformavo — tik- 
biu, kad gautu pašalpą. A- riau, pritaikė savo partijos reikalams. Tada vienas į- 
pie vasario 1 d. jau. pradės takingas liaudininkų šulas, kartą net viešai išsireiš- 
fmuti pašalpą sumoje nuo kė: “Ginklu prie valdžios atėjom, jos tad ir laikysi- 
S5 iki $15. mės. bet kokia kaina (mpbr).

------------- Iš tikrųjų, per visą dešimtmetį tautininkai val- 
AMERIKOS LAIKRAŠTI- Ežioje laikėsi bet kokia kaina, t. y., nesivaržydami su 

NINKAS UŽMUŠTAS
ISPANIJOJE

i A. Smetona Pasiskelbs 
■“ Karalium?

RADIKALAI PANEŠĖ 
MILŽINIŠKUS NUOSTO

LIUS
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Henday, Prancūzija — 
Ispanijos rubežius, Sausio 
3 d. — Naujų Metų dieną 
Ispanijos nacionalistai iš
kilmingai šventė ir dėkojo 
Dievui, kad jiems pavyko 
atsiimti svarbų miestą, 
kurį buvo užgrobę radika- go. 
lai. Radikalų valdžios ka-

kad užsiregis- žinome, liaudininkai (tada dar Voldemaro įtakoi)
9AA AAA t __ _________________

Iš Kauno privačiai praneša, esą, 1938 metų pra- 
i seimas svarstvs

Visoje Ispanijoje siaučia 
baisūs šalčiai. Teruel karo 
lauke daug kareivių ir ci
vilių žmonių sušalo. Mad
ride ir apylinkėje tokios 

| pūgos, kokių nėra buvę 
j per 20 metų. Abiem ka- 
’riaujančiom dalim susida
rė sunkumų tęsti karą, nes 
nebegali pristatyti karo 

į reikmenų dėl gilaus snie-

: riu.°“e?«i užėmus . Teru«*’ ANGLIJA NESISKAITO

Pereitą savaitę automo
biliai užmušė 31 žmogų 
Massachusetts valstybėje. 
Jš užmuštųjų buvo 24 ke
leiviai. Automobilių regis
truotojas sako, kad turės 
griežščiau patvarkyti al- 
koholiškų gėrimų parda
vinėjimą tavernuose ir re- 
staurantuose, kad suma
žinti užmušimus automo
biliais.

Jokiomis priemonėmis: spaudos, draugijų, žodžio lais
vės užgniaužimas, milžiniškos neturtingo biudžeto su
mos šnipų, armijai, aukštųjų karininkų papirkinėji- 

Zaragoza, Ispanija, Sau- mai, apsistatymas atsakingose 
šio 3 d. — Naujų Metų giminėmis, suvalkijos ūkininkų 
vakare, Teruel karo laike dymai, koncentracijos liogeris, 
buvo sužeistas Edward J. “darbo stovykla” etc.,. etc...
Neil, Associated Press ko- Jau seniau buvo kalbama apie karjeristų kombi- 
respondentas. Jis mirė nacijos pasenusį, be energijos ir tautai dėl įkyrios 
nuo padarytų žaizdų sek- (“vadizmo” propagandos nusibodusį A. Smetoną “vai- 
madienį, sausio 2 d. Tą pa- nikuoti”. Dabar, kaip matyt, juokai gali virst rimta 
čia dieną sužeista kiti du tikrove... tautos, valstybės ir konstitucijos juodon są- 
jo draugai amerikiečiai skaiton...
]o ilrm Štili i n Irai ,------------------------------------------

Amerikos laikraštinin- RUMUNIJA PAKRYPO 
kai darė užrašus, kada Is
panijos nacionalistai atsi
ėmė Teruel miestą iš radi
kalų, dėl kurio vyko 
smarkūs mūšiai.

valstybinėse vietose 
kankinimai ir sušau- 
švelniau vadinamas

apie 6,000 nacionalistų vy- SIT ISPANIJOS RADIKA- 
rų, moterų ir vaikų liko 
požemiuose ir gynė mies
tą. Radikalai panaudojo 
žiauriausias priemones na
cionalistus išžudyti. Per 
je^-aS_ die?aS.„SpTOg^n? ir šaukė savo ambasadorių 

iš Ispanijos, kuris buvo 
radikalų teritorijoje. Kaip 
jau žinome, Anglijos val
džia neseniai paskyrė savo 
atstovą Ispanijos naciona
listų vvriausybei, tuo pu- 
__________ i pripaž i n o 
gen. Franco vyriausybę.

< Anglijos politinė kryptis 
Į baisiai erzina Prancūziją 
ir Rusiją.

LAIS
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CUKRAUS DIRBTUVĖ
SE DARBININKAI UŽ

TIKRINTI DARBU 1938

v • Londonas, Anglija, Sau
sio 3 d. — šiomis dieno
mis Anglijos valdžia at

NACIONALIZMAN
STREIKAS PARYŽIUJE 

LIKVIDUOTAS

Bucharest, Rumunija — 
Šioje šalyje įvyko val
džioje perversmas. Nau

juoju Rumunijos ministe- 
rių pirmininku yra Octa- 
vian Gogą, nacionalistų 
vadas. Naujoji valdžia 
tuojau pasisakė prieš žy
dus, panašiai kaip Vokie-

I

Washmgton, D. C. —
United Sugar Refiners tijoje. Rumunijos perver- 

Association viršininkai smu džiaugiasi Vokietija 
praneša, kad nežiūrint jr Italija, nes susilaukė 
biznio sumažėjimo kitose naujos talkininkės, 
industrijos šakose, cuk- Rumunija turi apie IS, 
raus išdirbimo dirbtuvėse 000.000 gyventojų, iš ku-

v •

y; —

industrijos šakose, cuk- p 
raus išdirbimo dirbtuvėse 000,000 gyventojų, 
— Sugar Refining Com- , rfų apie 1,500,000 žydų, 
pany, So. Boston ir Reve-;_________
re Sugar Refinery, Char- 
lestowne, kur samdo apie Lavvrence, Mass.

Paryžius, Prancūzija — 
Pereitą savaitę čia buvo 
kilęs viešųjų įmonių darbi
ninkų streikas. Darbinin
kai reikalavo 100 frankų 
daugiau atlyginimo už 
darbą per mėnesį. Val- 

Į džios sudaryta arbitraci- 
i jos komisija streiką likvi
davo, pasiūlydama darbi
ninkams 70 frankų mėne- 

isiui. Darbininkai , bijoda- 
; mi valdžios grasinimų, 
priėmė pasiųlytas sąlygas 
ir grįžo darban.

degino istorinius namus,: 
kurių požemiuose buvo 
ginkluoti nacionalis tai, 
bet radikalams nepavyko ( 
paimti nacionalistų tvir
tovės. Teruel gynėjai lau- 
kė gen. Franco išvadavi- "faUofic‘iaTiii 
mo. Ir sulaukė.

Sakoma, kad 
lams užimant Teruel ir 
nacionalistams jį atsi- 

. imant buvo toki žiaurūs ir 
Į smarkūs mūšiai, kurių ne
są buvę visame civiliame, 
kare. Gen. Franco, visas i 

i jo karo štabas ir visi Ispa
nijos gynėjai tikisi greit 
karą laimėti ir išgelbėti 
savo tėvynę nuo raudono
jo teroro.

Dabar eina pasiruošimas 
pulti Madridą.

radika-

v •

KINIJA RUOŠIASI ILGAM 
KARUI

Sek- 
1200 darbininkų, darbas padienio vakare,^sausio 2, 
esą užtikrintas 1938 m.

ROOSEVELTAS SUMA
ŽINO SIDABRO VERTĘ

; kilo gaisras McCabe Boi- 
ler Works įstaigoje, kuris 
padarė $200,000 nuostolių.

Washington, D. C. — 
Prez. Roosevelt sumažino 
sidabro vertę nuo 77 cen
tų ir 57 šimtadalių iki 64 
centų ir 64 šimtadalių už 
unciją.

Bostone WPA darbus 
dirba 16,327 darbininkai. 
Sunkius darbus dirba 10, 
909 darbininkai. Taigi 
kaip matome apie 6,000 y- 
ra baltarankių darbinin
kų.

Shanghai, Kinija — Ki
nijos vyriausias karo va
das Chiang Kai-Shek atsi
sakė premiero vietos, kad 

j galėtų geriau susikoncen
truoti vedimui karo prieš 

MŪŠIAI DĖL TERUEL Į Japoniją. Kinija praneša, 
TEBESITĘSIA

' ' ■— !

Hendaye, Prancūzijos — i 
Ispanijos rubežius — Pra-j 
nešama, kad mūšiai dėl; 
Teruel tebesitęsia. Radika
lai dar vis laikosi rytinėje 
Teruel dalyje. Šalčiai ir 
dviejų pėdų gilumo snie
gas karo lauke trukdo už
baigti mūšius toje dalyje. 
Radikalų kariuomenė yra 
įsistiprinus miškuose palei 
Turia upę. Nacionalistu ir 
radikalu paduodamos ži
nios iš karo lauko prieši- 
nasi vienos kitoms. Tokiu 
būdu sunku nustatyti tik
rą dalykų stovį. Naciona
listai praneša, kad jie jau. 
visai užėmė Teruel miestą, 
bet radikalai sako, kad jie,kas mėnuo pašalpą pagal 
dar tebesilaiką ir kad ruo-socialės apsaugos progra- 
šiasi tą miestą vėl užimti, mos.

i 
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lankai dar negrąžino Lie
tuvos pasienio policininko

Kaunas, Gruodžio 18 d. 
— Š. m. lapkričio 13 d. 
lenkai pagrobė antrą Lie
tuvos demarkacinės lini
jos policininką Malecką, 
kurio iki šiol vis negrąži
na. Tuo būdu lenkų admi
nistracijos linijos valdi
ninkai pradėjo naują erą 
kaimyninių valstybių san
tykiuose, būtent: pradėjo 
vogti Lietuvos policinin
kus.

kad dabar karo lauke turi 
900,000 kareivių, kurie 
padalyti i 90 divizijų po 
10,000 kareivių įvairiuose 
karo frontuose ir kad 800, 
000 vyrų mokomi už karo 
frontų ir jie bus paruošti 
laike trijų mėnesių. Taigi 
Kinija ruošiasi ilgam ka
rui.

21,000 GAUNA PAŠAL-: 
PĄ KAS MENUO •

Washmgton, D. C. — 
Socialės Apsaugos taryba 
praneša, kad daugiau kaip 
21,000 reikalingų pašalpos 
asmenų — senelių, aklų ir 
vaikų, kurie patys dar ne
gali užsilaikyti — gauna



z darbininkasAntradienis, Sausio 4 d., 1938
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Sausio 2 d. 7:30 vai. va
kare,’ šv. Petro par. baž
nytinėje salėje įvyko kata
likiškos spaudos prakal
bos. Pirmiausiai vietinis 
klebonas kun. Pr. Virmau- 
skis pasakė Įžanginę pia- 
kalbėlę, paaiškindamas 
šių prakalbų tikslą ir ra
gino susirinkusius ne vien 
skaityti savo spaudą, bet 
ir būtį jos apaštalais. Pas
kui pristatė kalbėti misi- 
jonierių kun. Aukštikalnį, 
kuris savo trumpoje kal
boje nurodė katalikiškos 
spaudos svarbą ir kaipo 
didžiausią priemonę kovo
ti su bloga. Jis ragino su
sirinkusius, kad kiekvie
noje šeimoje rastųsi bent 
vienas katalikiškas laik
raštis.

Po jo kalbos buvo pri
statytas kalbėti vyriau
sias “Darbininko” redak
torius kun. K. Urbonavi
čius, kuris be galo įdomiai 
kalbėjo apie valandą laiko, 
apibudindamas spaudos
reikšmę, jos pradžią ir ga
lingumą. Anot kun. K. Ur
bonavičiaus žodžių, kad 
katalikai būtų susipratę,

skaitytų savo katalikišką 
spaudą, tai katalikiški 
laikraščiai turėtų po kėlęs 

' dešimts2 tūkstančių' skai
tytojų.' Tik deją, kad mū
sų katalikai ne visi remia 
savo spaudą, labai dažnai 
jie prenumeruoja tokius 
laikraščius, kurie iš jų pa
čių juokiasi. Jis ragino ka
talikus susiprasti Ir skai
tyti tik savąją spaudą, pa
skui kalbėjo’ dr. j. Lan
džius ir mokytojas Pr. Ga
linis. Pastarasis apgailes
tavo, kad mūsų profėsijo- 
nalu bibliotekose nesiran
da lietuviškų'knygų ir kad 
jie neihteręšųojąSi lietu
viška literatūra.

Prakalbų metu užrašinė
jo laikraščius p-lė M‘. Kil - 
moniutė, nenuilstanti ka • 
talikiškos spaudos plątim 
to ja ir LDŠ 1-moš kp.' se
kretorius p. J. Jeskevi- 
čius. A. Peldžius,

i LAIKINOSIOS KOMISI
JOS POSĖDIS

I

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway. So Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nūn 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 Iki 12 ». dieną. 
Subatomis nUo 9 lkf 6 vai. vakare.
NedėJiomis nuo 9 Iki 12 vai. dienų.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
278 Harvard Street, 

kam p. Inman arti Centrai Sq.

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

" BLAIVININKŲ ^USIVIENYMO CENtSo ’ 
VALDYBA - .

Knn. I'. Juškaitis —- Pirmininkes; P. Maukus — I Viee-Pirminin- 
kus; M. Piktalytė — II Vice-Piimiuinkas: V. J. Blavaekas — liaš- 
tiuiukas, 7 Moti St.. IVorcester, .Mass.: O. Sidabrienė — Iždininkė. 
G <>»iiim«'t>wealth Avė., Worces|er, Mass.: A. Zaveckas ir I'. Ma- 
žiuknaitė — Iždo Globėjai: J. Ruja — Redaktorius, Muriauapolis 
College. Thonipson. Conn.

i

SHENANDOAH, PA. PHILADELPHIA, PA.

'■•Z

*• * * >• .f JmŽį

2 .
'paliko gražią sumą kajaii-> 
kams studentams, :kiiriq 
stipendijomis daugelis ka
talikų studentų Lietuvoje • 
ir naudojasi.

Lietuvoje dar yra gyvas 
jo brolis kun. P. Kudirka 
— jubiliatas, 84 metų, ku
ris gyvena Marijampolėje, 
kunigų prieglaudoje.

Bijūnas.

II
Į KALĖDŲ PROGRAMA

Neperseniai mūsų para-. 
pijiriės mokyklos vaikeliai, 
buvo surengia gražią Ka
lėdinę programą. Vaikeliai1 
labai puikiai palinksmino 
visus susirinkusius žmo
nes'su lietuviškais vaidi
nimais bei dainomis. Ma-I 
lopu "buvo klausyti kaip 
tie mažyčiai gražiai lietu
viškai kalba. Tai matome Į 
didelę pažangą ir vertę 
mūsų parapijinės mokyk- į 
los, ir jaučiamės daug 
Skolingi toms Seselėms, 
kurios tuos vaikelius mo
kina.
A 4

JUOZO GUDONIO 
LAIDOTUVĖS

Gruodžio 15 d. Šv. An
driejaus bažnyčioje buvo 

.iškilmingos laidotuvių pa
maldos už a. a. Juozo Gu
donio vėlę, 58 m. amžiaus, 
kuris buvo kilęs iš Žemai
tijos. Aprūpintais Šv. Sa
kramentais mirė širdies li
ga. Jis buvo pavyzdngas 
katali) as. -Jis uoliai dar
bavosi besikuriant šv. An
driejaus parapijai ir mo
kyklai. Uoliai darbavosi 
katalikiškose organizaci
jose, spaudos platinime ir 
visuose parapijos parengi
muose. Turėjo sūnų ir 
dukterį. Sūnus irgi jau 
vedęs, gi dukrelę ir auklė
tinę - giminaitę išleido a- 
bidvi į Kazimieriečių vie
nuolyną. Klebonas kun. J. 
Čepukaitis labai apgailes
tavo savo gero parapijie
čio. Laidotuvėse dalyvavo 
net 5 kunigai. Sykiu tre
jas Mišias laikė: kleb. 
kun. J. Čepukaitis (giedo- 

I tinęs) ir prie šoninių alto- 
; rių kun. I. Valančiūnas ir 
i kun. M. Brundza. Po mišių. 
• kun. Brundza pasakė pa- 
i mokslą, pažymėdamas ve
lionio nuopelnus parapijai. 
Į kapus palydėjo 4 kunigai

' IR seimą
LRK Pilnųjų Bląįyinin- tovai-vės ir 28 svečiai. Iš 

kų Šušivienymo 26tas sei- viso 55 dalyviai.
- Skaitymas irną 1937 m. Šv. Pranc:s- H........ - ’

559? P^apųoję, ĄttyoLl 
Mass. Seimas pradėtas is-! 
kilmingomis šy. miŠIomis ; 
Šv.’ Pranciškaus bažnyčio
je 10:3D vai. rytą,' kuriąs pentro Valdybos Ęąportai 
atlaike Blaivininkų Čen -----1—- »—
iro pirmininkas kūn. An 
tanas M. Švedas, £ttC. Ce 
lebrąntaš v.
męms pritaikintą pamoks- atsicįuotį. blaivybes dar: 
lį. Pęr; Šv. Risiąs blaivi- bąms, nes buvo užimtas 
ninlrai nripmn Šv TCnmimi- našalinėmis pareigomis.

Raportas priimtas. I vice 
PIRMOJI SĖIMO SESIJA PJjnnninkas, P. Mankus, 
r ‘ ‘ išduodamas raportą, sake-Pirmoj. seimo sesija sį dirb kįek lgjo Ta
nrasinpio 1 valanda nn i .. •», - 7-. . . /

mininkas p-lė M. Piktaly- 
tė. Centro raštininkas p. 

i V. Blavaekas savo rapor
te pažymėjo, kad iki 26-to nu — klierikas Jeronimas 

Ceremonijo-

mas ir 
Raportai ?

Blaivininkų 25-to seimo 
(protokolas skaitytas ir 
priimtas su pastabomis.

■ » ■» ■' .c ’ k ' ,-»• . w-. X

Centro pirmininkas kun. 
jAntanas M. Švedas, MIC., 
išduodamas raportą įiažy- 

pasake ' iškil- mėjo, kad negalėjo pilnai

ninkai priėmė Šv. Komūni- pašalinėmis 
S '

KALĖDOS
Šįmet mūšų' parapijoje, 

kaip ir kitais metais, Ka- 
lėdū Šventės praėjo kuo- 
puikiausiai.

Kalėdų rytą, 6-tą vai., Į- 
vyko iškilmingos šv. mi
šios, atlaikytos su asista. 
Celebrantu buvo mūsų 
klebonas, ’ kun. J. Kara
lius ; diakonu — klierikas 
Jurgis Degutis; subdiako-

GRABORIAI
, I 4

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Soti. Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
TeL Columbia 2537

LRK Federacijos 3-čias 
skyrius savo pereitame 
susirinkime, kuris įvyko 
gruodžio 21, 1937 m. išrin
ko penkius atstovus ir su- 
teikė teisę kooptuoti, kad 
sudarius laikinąją komisi
ją, kuri išdirbtų planą, 
kaip iškilmingiau surengti

Į 
i 
I

I

>K3O£SSXXX3O«36XXXX36XXXXX3O£3»’

l JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS)

| Lietuvis Graborius ir i i Balsamuotojas
3 NOTARY PUBLIC
z 494 East Broadway
5 South Boston, Mass.
5 Tel. ŠOU Boston 1437
« Residence: 198 M St.
5 TeL ŠOU Boston 3960
a Patarnavimai Dieną ir Naktį

prasiėjo 1 valandą po, pati pareiškė n pir 
pietų Šv. Praneiskaus pa- n.ls M pikt;lv
rapijos salėje. Seimą ati
darė Blaivininkų Centro 
pirmininkas kun. Antanas
AT ATTC nakviės- "" uu — Kue.r. .......M. Švedas, MIC., pakvies Blaivininku seimo buvo 92 Bagdonas. Ceremonijo 
damas minėtos parapijos ; • ■i™' nariai, kurie buvo centre naus, tunferanjaus ir akleboną, kun. P. Juraiti, „xi;u,
atkalbėti maldą. Sveikini- , 
mo kalbas pasakė kųni- ka(J ikj seimQ ižde’buv0 
gai: P. Juraitis ir P. Jus- ini $83 67 
Kaltis.

Seimui vadovauti buvo «"yCT Kemistjos Rapor- 
išrinkti sekantieji ašme- *“*
n'vš:•f ,

J. Liolia — Pirmininkas,
M. Piktalyte, — Vice-Pir- 
mininkas; V. Blavaekas ir 
p-lė P. Mažūknaitė — raš
tininkai.

Rezoliucijų ir įnešimų 
komisija: kunigai: P. Juš
kaitės ir P. Jųraitis ir A. 
Zaveckas.

Centro raštininko ir iž
dininkės knygų patikrini
mui komisija: p. J. Pet
rauskas, J. Švirskas ir p. 
M. Bagdonaitė.

Blaivininkų kuopų ats
tovų - atstovių mandatų 
priėmimas ir patikrini
mas: I-ma kuopa — Wa- 
terbury, Conn. — J. Gai
lius; 7-ta kuopa — Cam
bridge, Mass. — Kun. P.

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
FuneraI Home ir Res. 

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

į’; užsimokėję. Centro iždi- KoJatų pareigas atliko 
‘ nihkė O. Sidabrienė sakė, klierikai: J. Gibas, A. Stu- 

pįenius, J. Gatavynas ir T. 
Sokaitis.

« ŠJL^mišių mūsų įr desėtkai automobi
lių. Gražus čia įvesta pa
protys, kad vietoj vainikų, 
ar gėlių, reiškiant velionio 
šeimai užuojautą, aukoja
ma šv. Mišioms. Už a. a. 
Juozo Gudonio vėlę užpra
šyta 18 mišių. Tą gražų 
paprotį visur turėtų kle
bonai įvesti ir palaikyti, 
nes kuopi gi geriau galima 
pareikšti šeimai užuojautą 
ir velioniui pagelbėti kaip 
šv. Mišioms? Katalikai, 
palaikykime katalikiškus 
papročius ir į viską žiūrė
kime katalikiškai! Rūpin
kimės šv. Mišių aukomis 
ir maldomis pagelbėti ve
lionio sielai, nes vainikai, 
ar gėlės, ar orkestras tai ! 

(gyviems, o ne velioniui.
Gėlės labiau tinka vestu-Į 
vėms, o ne laidotuvėms. į .f r - |

Šia proga buvo kapuose 
ir a. a. kun. J. V. Kudir
kos paminklo pašventini- Į 
mas, klebono kun. I. Va-! 
lančiūno rūpesčiu pastaty
tas. Pašventinimo apeigas 
atliko kun. I. Valančiūnas, 
dalyvaujant kun. J. Čepu-' 
kaičiui, kun. V. Matulai
čiui (jo draugi) ir kun. M. 
Brundzai. Šalę kun. Ku
dirkos palaidotas ir a. a. 
kun. M. Šedvydis.

A. a. kun. J. V. Kudirka 
buvo labai labdaringas ir 
mylėjo katalikišką jauni
mą. Jis ir savo testamente

parapijos choras, muz. E.: 
Medoniui vado vau j ant, 
giedojo Kalėdines gies
mes. Taipgi smuiku labai 
gražiai grojo kelias gies
mes mūsų vargonininko 
žmona p.<E. Mėdonienė.

Šv. mišių klausė daug 
žmonių, nors oras tą rytą 
buvo labai blogas.

Bažnyčia buvo labai 
gražiai papuošta. Altoriai 
buvo papuošti raudonomis 
gėlėmis, o šonuose buvo 
pastatytos eglaitės. Prie 
vieno šoninio altorėlio bu
vo pastatyta Betliejaus 
stainelė — o kaip gražiai, 
kad net sunku apsakyti. 
Visi gėrėjosi.

10 vai. rytą Įvyko sum£ 
Šias šv. mišias laikė mūsų 
vikaras kun. Degutis. Jam 
asistavo tie patys viršmi- 
nėti klierikai.

G. Bukas

tai
J. Petrauskas, J. Svirs- 

ikaš, A. Zaveckas ir p-lė i 
M. Bagdonaitė praneša, ■ 
kad raštininko ir iždiniu- j 

I kės knygos tvarkoje. Ra- 
' portai priimti-.
1
I

t

I20 metų Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą. 
Laikinoji komisija: kleb. 
kun. Pr. Virmauskis, Eva 
Marksienė, Amilią janu- 
šonienė, Jonas Kumpa, 
Dr. J. Landžius (Sey - 
mour), Antanas Peldžius, 
mokytojas Pranciškus Ga
linis, savo posėdyje laiky
tame vakare, sausio 2 d., 
1938, Šv. Petro par. klebo
nijoje, po ilgų ir nuodug
nių diskusijų nutarė turė- 

įti milžinišką minėjimą ir 
j apvaikščioti su didžiausio- 
j mis iškilmėmis.

Visų pirma nutarta 
I kviesti į pastovią komįsi- 
i ią profesionalus ir visuo- 
! menes veikėjus.

Komisijos pirmas susi
rinkimas nutarta turėti 

i sekmadienį, sausio 9, 1938 
i m., 8:30 vai. vakare, šv. 
Petro par. salėje ant 5-tos 

i gatvės, So.’ Bostone. Šis 
Susirinkimas nustatyt i s 
tolimesnę darbų eigą ir iš
rinks prezidiumą ir kitas 
darbo komisijas. Rap.

I -4

I

Blaivininkų Kuopų 
Raportai

I kuopa -— Waterbury, i 
Conn. J. Gailius rauortuo-i• . A
ja, kad iki seimo pilnų na- j 
rių yra 16’-ir kuopa gra
žiai gyvuoja; 7-ta kuopa 
Cambridge, Mass. — B. 
Jakutis sako kuopoje esą 
20 narių ; <24-ta kuopa — 
Athol, Mašš. — J. 'Mans-i

Į

ISSIRENDAVOJA 6 kambariai, 
viskas moderniškai Įrengta, 
steam heat ir visi parankamai. 
Kenda nebrangi. Atsišaukite: 
41 Wood Avė., Mattapan, Mass.

PRISTATAU ALŲ IR
TONIKĄ 

įvairiems parengimams 
ir į namus. Patarnavi

mas skubus.
C. BARISAS

220 E St., So. Boston 
Tel. ŠOU 9328

EKSTRA FEDERACIJOS
'■ .« « .r

r

r
F
■ Tuk.tančiai pasiekė palangei-

■ rtimo rėlimu ir skausmu nuvar- 

|| fintuos muskuluose su keliais

lvSilI JHJHUI.y.

| PAIN-EXPELLERIS 
su "tnalcro" vaisksiesJdiu jn 
^naudojamas per'7* imtų.-1T II M f M E N T

skyriaus paskelbtas susi
rinkimas, kuris turėjo į- 
vykti antradienį, sausio 4, 
1938, vakare, neįvyks. Bet 
įvyks vėliau praneštu lai
ku. * Valdyba.

KRIKŠTAS
a. ♦* i *

I

5
•t

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū- Ų 
sies auksinius ir sidabrinius ¥ 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

• . > ‘(Athol, Mass.
t.ienė praneša, kad prie jų 
kuopos priklausą 28 na
riai ir gražiai darbuojasi; 
25-ta kūopa -— Woręester, 
Mass.

I ......... .

j

___  , ,.f J. Svirskas 
Juškaitis,’ A. Zaveckas, B. džiaugiasi, kad pas juos 
Jakutis, M. Norbutaš; 24- prisirašė 8 nauji nariai ir, 
ta kuopa — Athol, Mass. kad senieji nariai grįžta
— kun. P. Jųraitis, J.. veiklon. Pilnų narių yra 
A'Ianstienė, i**, uaguvncu- 
tė, S. Tamulįonytė; 25-ta 
kuopa —Worcester, Mass.
— P. Mankus, O. Sidab
rienė, J. Svirskas, V. Bla- 
vackas, P. Mažiuknaitė, P. 
Mankienė, M. Piktalyte, 
M. Piktalienė, O. Žiurins- 
kienė; 51-oji kuopą — 
rianapolio Kolegiją, 
Thompson, Conn. — kun. 
A. Švedas MIC., J. Liolia, 
J. Petrauskas.

Iš viso dalyvavo 23 ats-

• 4

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, M^ss. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

ta kuopa — Athol, 
Jųraitis,

M. Bagdonai-j 32.
Pertrauka nuo trečios 

valandos po piet iki pu
siau ketvirtos.

Antroji Sesija
Antroji sesija prasidėjo 

3:30 valandą po pietų. 
Skaitomos paskaitos: J. 

i Petrauskas, Marianapolio 
studentas, skaito tema — 
“Saikus Gėrikas”.

| Paskaitą ‘Mūsų Amžiaus 
i Žmonės ir Alkolis”, skaito 
J. Liolia, Marianapolio! 
moksleivis.

Šeimas nuoširdžiai dė
koja prelegentams ir Ma
rianapolio kolegijos vado
vybei už tokias įdomias 
paskaitas ir prašo įtalpin
ti spaudoje.

Rezoliucijos *
I — Kad raštininkas ra

gintų kuopas daugiau dar
buotis blaivybės labui. 
' H — Atgaivinti “Blaivy
bės Dirvą”.

• DI ■— Kad kuopos daž-.

kalbintų jaunimą pi’io 
blaivybės.

Pirmos kuopos atstovas 
J. Gailius kviečia, kad 27- 
tas šeimas įvyktų Water- 
bury, Conn. Seimas reiš
kia pirmajai kuopai šir
dingiausią padėką už pa
kvietimą ir nutaria 27-tą 
seimą laikyti minėtoje 
vietoję.

Seka 1938 metams Cen 
tro valdybos rinkimas. 
Buvo išrinkta sekanti val
dyba: — Kun. P. Juškai- 

itis — Pirmininkas; P. 
Mankus — I Vice 'Pirmi
ninkas; M. iPiktalytė — II 
Vice Pirmininkas; V. Bla- 
vackas — Raštininkas; 
O. Sidabrienė — Iždinin
ke; A. Zaveckas ir p. Ma
žiuknaitė iždo glčbėjai; 

kJ'“Biria?— Redaktorius.
Seimas reiškia širdingą 

ačiū kun. P. Juraičiui ir 
i vietiniai blaivininkų kuo- 
; paį už mąioūų priėmimą. 
; Seimas baigtas 5-tą va- ui — n.au Kuypon u^-,ian<j vakare- 

ipau parengtų blaivybes ■ ■ v J Blavaekas. Vbjis. naujų’ narių igyji-Y

įIV — Kad blaivininkai, “Spaudos tarnyba yra 
nesilankytų, kur yra svai-1 nė kiek nemažiau svarbi, 

Vargonavo-'-mm^is^^^galai. ' i kaip indėnų atvertimas”.
V — Kad blaivininkai' šv. Petras Kanizijus.

Ma

čioje įvyko šv. Vardo "Vy
rų Draugijos medinės pa
maldos. Apart šios para
pijos vyrų, dalyvavo mi
nėtos draugijos vyrai iš 
kaimyninių parapijų: Šv.j 
Petro ir t’ovilo! Sv. Vin
cento ir Rožancavos.

Mišparus laikė ir palai
minimą Švenčiausiu teikė, 
kuri. T. Sullivan. Asistoje 
buvo kunigai R. Lee, J. 
Mahoney, K. Jenkus ir J. 
Keamy.

Pamokslus angliškai u 
lietuviškai pasakė kun# P. 
Aukštikalnis, S. J.

Baigoje visa bažnyčia 
vyrų Sugiedojo Holy God. >

Sausio 1 d., tapo pakrik
štytą duktė Juozapo’ ir 
Stepam jos (Sinauskaitės) 
Zujįį vardu Marijona: Kū
mai buvo Jurgis Geltonis 
ir Marė Baikaitė. ...........

Sausio 2 d., tapo pakrik
štytas sūnus Silvestro ir 
Petronėlės ' (Sutkiūtės) 
Strokų, vardais Robertas 
Silvestras. ”’ Kūmai buvo 
Stanislovas Gylius ir Julė 
Sutkiutė. -,

ŠU VARDO PAMALDOS
»it * • • .

ŠaWe«2 gU, vai. p. p., 
Šv. Petro lietuvių bažny-

I

Išėjo iš spaudos nauja vaistų knyga 
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimis, 
Augm<»nfmls, žfevAnis. žiedais, sėk
lom Ir LapRis. -Joje telpa 31.1 vardų 
Visokių augalų Uetuvifflral. angliškai 
ir lotyniškai, ir fauiftidnimat kokias 
ligas gydo Jr kaip reikia' vartoti. Kai
na su prtsiuntinju flirto. _ Pinigus ge
riausiai siųst Money Orderi, arba po
pieriai doleri laiške. Adresas: 

paul Mikalauskas
248 W. Fourth St., So. Boston. Mass. 

(15-19) Juška.

UŽDYKA Pristatome į Namus
PROSPĘRITY WINNEK 100 Proof 1 m. Senumo 

I KVORTA — $1.25
Ruginė Straight degt. 90 proof 1 m. senumo $1.25 
California Grape Brandy didelis butelis už $1.25 
GĮN kvorta ..... *................................................... .99c.
. f Y f

GARRISON ' > „
90 proof degtinės 

Kvorta— $1.09

RUM už pt. — 69c. — kvorta

ALUS
BAY STATĖ 3 kenai

už. 25c. <•



---------- 1-----------------—------- —
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MIRĖ

<

I

daug paliko!...
P. G

visų

SUSIŽEIDĖ

miesto ligoninę.

Prof.

iK. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

KVC KONFERENCIJA 
LIETUVOJE

8 ŽUVO SNIEGO 
AUDROJE

iii

7:30 ral. pobR»nyt1n*j
talMtf.

VlMrt drangtjo* reikalais kretpkltfr 
pas Bmtokoln raltlnlnka

i

POLICIJA NUŠOVĖ 
BANDITĄ

RUSIJOJ SUŠAUDYTAS
21 AUKŠTAS PAREIGŪ

NAS

Pristatau Tce Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiem? 

parensrimams

ĮVAIRIOS ŽINIOS

i

ferencija į Vyr. Valdybą 
išrinko: Prof. kun. Ūsorį. dirbantieji:

Antradienis, Sausio 4 d., 1938

TIESIOGINIS LAIVAS Iš 
BOSTONO Į KLAIPĖDĄ

Garlaivių linija Cunard 
’Vhite Star paskelbė, kad i 
ateinančiais metais bus 
siunčiamas tiesioginio su
sisiekimo laivas LANCA-

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

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

LANKĖSI SESUO 
VIENUOLĖ

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

r 9

VIETINĖS ŽINIOS!
’i ----------- -------------------- £ 

STRIA į Klaipėdą. Tasai 
laivas išplauks iš New 
Yorko gegužės 21 d., o iš 
Bostono gegužės 22 d. be 
persėdimo į Klaipėdą.

Kadangi Lancastria iš
plaukia dar prieš praside
dant vasaros sezonui, tai 
laivakortės šiam išplauki
mui žymiai pigesnės, negi’ 
po gegužės 23 d., kuomet 
įeina į galę vasaros sezono 
kainos.

Gruodžio 30 d., staiga 
mirė Petras Dravinskas, 
43 metų, savo namuose, 
317 E. 8th St. Jis paėjo iš 
Pabiržės parapijos. Ame
rikoje pragyveno 27 me
tus. Paliko žmoną Elzbie
tą (Budriunaitę), 4 dukte
ris, sūnų, du broliu ir 5 
seseris. Palaidotas sausio 
3 d., iš šv. Petro bažny
čios, Šv. Patriko kapuose, 
Rockland, Mass.

Sausio 1 d., savo namuo
se, 401 W. 4th St., mirė, 
du mėnesiu pasirgęs, Juo
zapas Švagždys, 65 metų 
amžiaus. Jis paėjo iš Rad
viliškio parapijos. Ameri
koje pragyveno 31 metą. 
Paliko žmoną Veroniką Į 
(Monkaitę), 
vieną sūnų, du broliu ir 
seserį. Laidojamas iš šv. 
Petro bažnyčios, sausio 4 • cija atvykus, užklupo ban- 
d., 9 vai. r., Šv. Benedikto ■ ditus, kurių buvo trys, ir 
kapuose. Į vieną bėgantį, Sidney Po-

------------- |wer, 25 m. amžiaus, nušo-
J. E KARDINOLAS ! vė. Banditas iššokęs per 

O’CONNELL IŠVYKSTA I langą, palindo po aliejaus 
ATOSTOGOMS įtroku ir pradėjo šaudytu į 

______ . policiją, bet policijos šū- 
Ateinantį šeštadie n į, i viai pataikė banditui į 

sausio 8 d., J. E. Kardino- i galvą ir krūtinę ir jis tū
las William H. O’Connell | rėjo pasiduoti. Kada iš- 
išvyksta i Nassau pralei-į traukė jį, tai jau jis buvo 
sti 3 mėnesių atostogas, i negyvas. Toks tai visų 
Jo Eminencijos palydovais: piktadarių galas, 
bus Rt. Rev. Jeremiar F.' 
Minchan ir Rt. Rev. Mi- 
chael J. Splaine, St. Mary ; 
of the Assumption par. 
(Brookline) klebonas.

Pereito penktadienio va
kare banditai užpuolė 
Standard Oil kompanijos 
(Stoneham, Mass.) ištai
gą. Banditai suvarė darbi
ninkus į vieną kambarį. 
Bet kieme buvo daugiau 

dvi dukteri, darbininkų, ir vienas iš iu 
pastebėjęs kas dedasi ofi
se, pašaukė policiją. Poli-

U M. Dagilėlis

MODERNIŠKA PASAKĖČIA
■f ' —

Kai Leninas sukūrė bolševizmą rusuos 
Ir pavertė piliečius kuinais urmu,— 
Koks pavyzdys! — italas garbus mūsų 
Antru galu tuoj pasekė pridurmu. 
Toliau seržantas ir atsikvošėjo, 
Pamojo tiems draugams iš tolo: 
Galiu aš vokiečių patapti generolu!— 
Ir Vokietija, kapt, nacijonalizėjo!
Dar atsirado vienas, kits menkutis..'.
Dėl ko jais nepasekt išvengus suirutės?
Tai taip ir atsirado viešpačių plejada:
Tik girias, daug tautiečiams žada...
Gražu! — Bet vilkas ir nemaž ketino,
Kai pas Krylovą avį ganė,
Bet gi paskiau — kas to nežino? — 
Avims tik pragaištį ir skurdą tesumanė.
O tautos tą minės istorijos atsitikimą
Ir palikimą:
Planetoj mūsų buvo amalas užėjęs
Ir tiek tiktai pasižymėjęs,
Kad ekonominiai gyventojai nupliko, 
O mėšlo

P. Ona Brazienė, gyv.
15 Vickšburg St., lipdama 
laiptais paslydo ir nusi
laužė kojas per kulkšty- 
mus. Pašauktas Dr. Duse- 
vičius (Duserick), tuojau 

Pereitą savaitę, Darbi- nuvežė sužeistąją į Bosto- 
hinko redakcijoj lankėsi no 
Sesuo Piata, Kazimierietė 
š Pennsylvanijos. Ji buvo 
itvvkus pas savo mamytę 
>onią Lansbergienę ir se- ; 
lutes i Montello, Mass.; 
praleisti Kalėdų šventes.

Naujuose Metuose viso- 
Nauioje Anglijoje siau

tė didelė sniego audra. J 
vakara pradėjo lyti ir 
rakti šalti. Daug automo- 
bi’ių nelaimėse sužeista. 
Astuoni žmonės užmušta, 
heliai ir gatvės nasidarė 
taip slidūs, kad nė važiuo
ti, nė eiti buvo neįmano
ma. ~

a DRAUGIJ Ų VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA M0TIN08 1V0.

Pirmininke — Eva MarkslenA
825 E. 8th SL, So. Boston, Man. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Janktene,

1428 ColumBla Rd., S. Boston, Mana. 
Prot RaAt. — Bronf CunlooS,

29 Gonld St., W. Rorhnry, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

np. RAAL — Marijona MarkonlnM, 
4115 VVashington SU Roslindale, Mase.

TeL Rarkway 0M8-W 
TidintnkA — Ona StanlnllntS,

106 Vest 8tb SL. So. Boston, Masa. 
Tvarkdar* — Ona Mlzglrdiene,

1512 Colnmbia Rd., So. Boston, 
Kisos Globėja -ĄOn* SlanrtenA,

445 E. Tth St. Po. Boston, Mase. 
DrandJa savo anirtrlDklnma laiko kaa 

antra utamlnka

tv. JONO EV. BL. PAAALPINe 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Svajrždya,
001 Oth St, So. Boston, Mass. 

Vice-pirm. Albinas Nevlera,
16 Winfield SL, So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt Jonas Gllneckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston. Masa. 

Fin. Ra'SL Aleksandras Ivsflka,
1514 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass 

ISdlnlnkas Pranas Tuleikls,
109 Bowen S t., So. Bos:on, Masa 

Maršalka Jonas Talkia
7 VVlnfleld St., So. Boston, Masa 

Draugija laiko susirinkimas kas trr 
di$ nedAldienJ kiekvieno menesio.
2 vai. po pietų. Parapijos sal4j, 492 

E. 7th SU So. Boston, Mana

Kelione Į Kitą Pasaulio Kontinentą
■

North Dakota...... 26,962
Ohio.......304,682
Oklahoma ...........114,114
Oregon ......  58,557
Pennsylvania ....... 566,437
So. Carolina.........  73,227
South Dakota ...... 26,002
Tennessee ........... 116,142
Texas ...................229,254
Utah ..................... 18,843
Virginia .............  84,487
Washington .......... 89,871
West Virginia ... 86.449

j Wisconsin .......... 112.728
W^oming .............  7.665

Valstybėse Šelpiami dar
bininkai:
Alabama ........  38,739
Arizona .................  8.476
Arkansas .............  34.254
California .............  91.055

iColorado .............  20,829
Delaware .............  2.429
Dist. Columbia ...... 9,765
Florida ................. 33,151
Georgia....... :......... 36.587
Idaho .....................  7,239
Ulinois...................121,688
Indiana .................  53.267
Iowa ................   23.765
Kansas .................  35.088
Kentucky ...........   54.352
Izmisiana .............  33,160
Marvland .............  12,947
Michigan .-............  54,172
Minnesota.............  45,684
Mississippi .........  29,377
Missouri .............  65.109
Montana .....  20.203
Nebraska .............  25,850
Nevada ................. 1,757
New Jersey .........  70,354
New Mexico .........  9,428
New York ...........206.518
North Carolina .... 31.030 
North Dakota ...... 18,707
Ohio...................... 105.185
Oklahoma .............  58,725
Oregon ...................14.634
Pennsylvania ........ 184.014 
So. Carolina ........  29,401
South Dakota ...... 23.680
Tennessee ...............31.956
Texas .............. :.... 76.355
Utah ....'.................  10.945
Virginia .............. 28.112
V/ashington .........  31,078

įVVest Virginia ...... 34.061
Wisconsin .............  46.574
Wyoming .............  3,191

tuvos Krikšto, 25 metij 
nuo “Pavasario” Fed. įsi
kūrimo ir 20 metų nuo

Kaunas, gruodžio 4 d. į- Lietuvos nepriklausomy- 
vyko ■ ]
Centro (KVC) konferenci-1 gražiausiai 

Ija. :
KVC pirmininkas ir dva
sios vadas kan. P. Dogelis 
malda. Į garbės prezidiu
mą pakviesti J. E. vysku
pas P. Būčys, vysk. Stau
gaitis, vysk. Kukta ir 
vysk. M. Reinys. Darbo: 
Dr. J. Pankauskas, kun. 
Adomaitis, p. Barisienė, 
stud. Em. šešeikienė ir J. 
Daugis.

J. E. vysk. M. Reinys 
skaitė paskaitą: “Katali
kiškoji Akcija Jung. Vals
tybėse”. Prelegentas pa
brėžia, kad Amerikoj yra 
labai didelės veikimo gali
mybės. Tauta, turinti a- 
pie 120 milijonų gyvento
jų, kurių daugelis emi
gravę iš įvairių kraštų su 
didele iniciatyvos ir veiki
mo dvasia, ryžtasi pozity
viam religijos ir kultūros

v • " A L L L * 1 1 * 4- BEDARBIAI JUNGTINĖSE pažymi ir Amerikos lietu- ifiiATvn-Ar
vių katalikų organizaci- VALSTYBĖSE
jas,, tarp kurių ir Lietu- _____
vių Darbininkų Sąjungą, 
kurios veikia katalikybės 
ir lietuvybės dirvoje.

KVC konferencija praė
jo gražioje dvasioje.

Į naują KVC Vyriausią 
Valdybą Vyskupų konfe
rencija paskyrė: 
kan. Pr. Kuraitį, M. Gal
dikienę, Dr. J. Pankauską, 
<ryd. Balčiūną, Sereikytę, 
Dr. J. Leimoną ir Dvasios 
vadu kan. P. Dogelį. Kon- tybėse šiaip — 
ferencija į Vyr. Valdybą Valstybėse visiškai ne-

Katalikų Veikimo bčs atgavimo jubiliejus ---- v:---- jr prasmin- 
Konferenciją atidarė gi ausiai paminėti.

I 3. KVC konferenc i j a 
kviečia visas katal. orga
nizacijas susirūpinti vis 
daugiau įnešti katalikiš
kai tautiško meno į gyve
nimą ir tuo jį gražinti, es- 
tetinti, kilninti.

4. Prieš gręsiantį Lietu
vai komunizmo pavojų or
ganizuoti jėgas, kurios po
zityviu darbu atlaikytų 
antikomunistinį frontą.

5. Studijuoti snaudos są
lygas ir katalikišką spau
dą gerinti ir ją koordinuo
ti. Tam tikslui išrinkta 
speciali komisija,- kurią 
sudaro: Dr. Urmanas, agr. 
J. Valatka, Dr. J. Leimo- 
nas, Dr. Skrupskelis .ir 
Alb. Graževičius. Konfe
rencijoje dalyvavo 191 at
stovas ir daug svečių.

Washington, D. C. — 
Bedarbių surašinėjim a s 
nuo lapkričio 16 iki 20 d., 
1937, parodo, kad šioje 
šalyje buvo 7,822,912 be
darbių. Bet spėjama, kad 
bedarbių buvo apie 10,870, 
000, nes surašinėjant be
darbius ne visi išpildė ' ir 
gražino blankas. Asme
nys, kurie išpildė ir graži
no blankas dalinami vals-

Noras pamatyti svetimų nės galas, 
kraštų kultūros, gyvenimo Prisiminė

■« 
erškėčiuoti * 

santvarkos, papročių ir į- žmonių keliai, prisiminė 
vairenybių vertė ieškoti 
priemonių, kurios sudary
tų galimybę visą tai rea
lizuoti. Kaip tiktai teisę į- 
važiuoti. J. A. V-bes turė
jau ir greitai pasistačiau 
sau tikslą visą tai įgyven
dinti.

Važiuojam... Man dole
rių, man daug laiškų, man kelionės pasiekėm Klaipė-

--------------------ją Maloniai pasitiko mus 
švedų - Amerikos linijos 
atstovas, nuveždamas mus 
subaigti tvarkyti reikia
mus dokumentus iš ten,

vargas ir skurdas.
Panašios mintys 

blokšdavo galvoseną, to
dėl dažnai pastebėję tai 
lydėjusieji draugai neleis
davo taip nusiminti ir sa
vo kalbomis teikdavo 
džiaugsmą ir juoką.

Pagaliau po neramios

pri-

pirmą laišką, man ką pa
žadėjau, nepamiršk, būti
nai atsiųsk ir t.t. ir t.t.. 
tokie ir panašūs aidai 
skverbėsi tada į mano au
sis, kaip apleidžiau laiki- į muitinę, jūros kontrolę 
nąją Lietuvos 
Kauną.

Dar ilgai, ilgai 
jo palydėjusieji 
kol pagaliau traukinys įė
jo į tunelį ir viskas sudu
žo jo sienose.

Garvežys lig nujausda
mas ilgą kelionę, lig de
juodamas nenoromis rie
da blizgančiu plieno keliu sitraukti nuo krašto.

sostinę ir į prieplauką.
I Uoste susirinkęs skait- 

s!ca!?. : lingas žmonių būrys paly-
zodziai, dėtį lietuvius.

I Kiekvienas stengia s i 
kuo daugiau pasakyti, kuo 
daugiau išreikšti savo pa- 

, dėką ir linkėjimai laimin- 
j giausios kelionės. Garlai- 
i vio sirenos davė ženklą at-

į Lietuvos pajūrį — Klai
pėdos uostą.

Pradžia kelionės. Stoviu 
koridoriuje susimąstęs ir 
pučiu savo kvapą į apšalu
sį stiklą ir kartu su mano 
ašaromis varva nuo lango 
tirpstantis sniegas, o 
žvaigždėto dangaus ramu
mas teikė raminančio 
džiaugsmo.

Širdis kupina ilgesiu iš-

Liūdni atsisveikinimai 
sujaudino kiekvieno širdį 
Pasidariau lig užburtas, 
stoviu sustingęs.

žodžiai iš surakintų lū
pų, liejosi kartu su ašaro
mis ir tvindė Baltijos jū
rą.

Laivas tolinasi nuo 
kranto. Neprisimenu, ar 
buvau kada savo gyveni- 

i ar 
i jaučiau kada tiek daug 
meilės tėvynei ir savie
siems.

Viskas nyksta, tolumoje 
matyti plevėsuojanč i o s 
rankos.

Nedidelis būrelis lietu
vių stovi ant laivo, dar no
ri vis kuodaugiau matyti 
tėvynės pakrantes, stovi, 
visi lig netekę motinos ir 
ir tyla viešpatauja visų 
lūpose. Pagaliau viskas iš
nyko ir susilieja jūra su 
dangumi.

Dar ilgai, ilgai palydėjo 
mus aplinkui skraidančių 
žuvėdrų klyksmas, o nera
mios Baltijos bangos, atsi- 
mušusios į laivą išnykda
vo, kaip išnyko iš akių 
viskas kas buvo miela «r 
artima.
Tėvynė brangi, tavęs

Nepamiršim, 
Su tavim mes gyvensim 

Kartu. 
Sugrįšim visi pas tave mes 

Numirti, 
Nes tik tavoji žemė bus 

Mums lengva. 
Prasidėjo naujas gyveni

mas, nauji žmonės, naujos 
pažintys, nauja tvarka. 
Viskas pasikeitė.

Iš Lietuvos važiavome 
berods 10 žmonių. 7 važia
vome pirmą kartą, o 3 va
žiavo Amerikos lietuviai, 
kurie buvo atvykę vasarą 
su ekskursijomis tai: Pra
nas Stankūnas, Ona Janu- 
lienė ir ponia Antanina 
Uždavinienė.

Ieškau pirmos progos su 
jais pasikalbėti! Man buvo 
įdomu, kokį įspūdį paliko 
jiems aplankymas šią va
sarą tėvynės.

Pastebėjau kartą ponią 
Uždąvinienę sėdint ir kaž
ką tai giliai galvojant. į 

Priėjęs užkalbinau ir pa
prašiau papasakoti bent 
kiek įspūdžių iš kelionės 
po Lietuvą.

Antanas Tamulis.
(Bus daugiau)

spaudžia vis karštesnes a- me sujaudintas
šaras. TrumDu laiku min
tys aplėkė visą jaunatvę, 
visą gyventą čia laiką. 
Juk čia mano jaunystė žy
dėjo, čia rasotais tėviškės 
dirvonais bėgiojau, čia 
dėtos visos viltys į gyveni
mą, čia tekėjo ir leidos 
Lietuvos saulutė, čia ma
no tėviškė, čia tėvynė 
brangi, viskas ir visiems 
sudie.

Didelis žmonių susigrū
dimas traukiny išsklaidė 
mano sukauptas mintis. '

Dažnai taip būdavo nę- 
ramu ir negalėdavau nusė- 
dėti vietoje. Mintys blaš
kydavos tai čia, tai ten įr 
nerasdavau ramumo.

Pro langą skverbėsi iš
lindęs iš po debesų mėnir- 
lis ir savo spinduliais nu
skaidrindavo mintis. č

Kartais pasistatydavaif ! !__ ___t___ __ V . <

t 
i 
i

Paryžius — “Journ. de 
Geneve” rašo, kad šiomis 

; dienomis Sovietų Rusijoje 
sušaudytas 21 aukštas pa
reigūnas. Iš jų šeši sušau
dyti Charkove, penki šiau
riniame Kaukaze, šeši 
Sverdlovsko rajone ir pen- sau klausimą, kur važiuo*- 
ki Samaroje. Visi buvo ju, ar į tėviškę, kur tuo 
kaltinami šnipinėjimu ir pačiu keliu važiuodavau, 6 
sabotažu. gal greitai bus jau kelio-

nrof. Pr. Dovydaitį, gyd. Alabama ........... 150,145
Ragaišienę, adv. Katilių, Arizona....................12,948
J. Senauską ir C. Surdoką. Arkansas ..........  92,149
I revizijos komisiją: kun. California ........... 258,005
St. Ylą, p. Naudžių ir p.'Colorado ..............  44,272
Valiukevičių. Konferenci- Delaware ..............  8,907
ja reziumuodama dalyvių j Dist. Columbia .... 37,600 
pageidavimus ir nutari- Florida ...’..............  73,479
mus priėmė visą eilė rezo-' Georgia ..............  130,803
" Jldaho........................18,641

Illitiois .............. 338,055
Indiana ............. 133,136
Iowa ...................... 61,531
Kansas ................... 64,575
Kentucky ...... 143,031
Louisiana................97,317
Maryland...........................   58,288
Michigan................195,016
Minnesota................98,495
Mississippi ...........  89,584
Missouri ................ 191,873
Montana ..............  28,390
Nebraska ............... 44,872
Nevada .................. 3,091
New Jersey ....... 217,176
New Mexico ........... 21,162
New York ........... 763,322
North Carolina .... 94,711

liucijų:
1. Konferenciją turėda

ma galvoje didelę reikšmę 
Teologijos - Filosofijos fa
kulteto ne tik katalikų ir 
visos lietuvių tautos gyve
nimui, bet ir pozityviai 
mokslo pažangai, prašo 
Vyr. Valdyba daryti žygių 
Lietuvos Vyriausybėje, 
kad Teol.-Filos. fakulteto 
filosofijos skyriui būtų 
nalikta . bent ta padėtis, 
kuria jis turėjo pastaruo
ju laiku.

2. KVC. konferencija 
kreipiasi į katalikškąją 
Lietuvos visuomenę ir 
kviečia 550 metų nuo Lie-

i

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!

Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai fsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700/ • / ■;
Nereikia gerbti turtin

go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

šv. Augustinas
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DARBININKAS

(THE W0RKEB)
Pablished every Tuesday and Friday eicept Holidays such as 

New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeuendence Day, 
Labor Day, Thanksgiving and Christmaš 

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

Mass. nnder the Act of March 3. 1870
Iccėptance for mailing at speclal rate of postage provided for ln Sectton 1103 

Act of October & 1917. authorized on Jnly 12. 1918
SURBSCRIPTION KATES:

Domestic yearly ................ . $4.06
Foreign yearly .......................... $5.00

PRENUMERATOS KATNA-
Amerikoje metams .................. $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 

.00

.00

... . ___ .
išrišti, jei neskaito katalikiškų knygų ir laikraščių. 
Kitais žodžiais, katalikas skaitąs nekatalikišką spau
dą įsiveda į savo namus neprietelių, kurio nepajėgia 
nugalėti, nes neturi jokio apsigynimo ginklo, t. y. ka
talikiškos spaudos. O jei greta su nekatalikiška ja jis 
ir katalikišką spaudą skaitytų, tai vis vien užduoda 
sau bereikalingą darbą — kamuotis su gudriais ir vy- 
liugingais laisvamanių užmetimais bei priekaištais, 
kurių klastingumą eiliniam skaitytojui nelengva i- 
žiūrėti. Gi jeigu nekatalikiška spauda jau tiek negud
ri. kad tiesiog puola tikėjimą, iškoneveikia Bažnyčią 
ir jos mokslą, tai katalikui ją beskaitant, darosi pik
ta ir neskanu. Taigi čia savaime kyla klausimas: kam ; 
tokį laikraštį imti į rankas, kurs palieką tiek neska- 
numo, kad net pikta ant širdies darosi? Kam gi save 
bereikalingai erzinti ir kankinti, tarsi gyvenimas dar 
permažai visokių nemalonumų suteikia? Mes pakan
kamai turime vargo ir be laisvamaniškos spaudos.

Teigiamoji bei geroji spauda nuramina žmones, 
juos kultūrina, iškelia gerą, paneigia piktą, rimtai

Domestic once per week yearly $2.00 Viena kart savaitėje metams $2J
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny metams .......................... $5J

DARBININKAS
806 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Remkime Sava ją
Spaudą

v •

Lietuvos Karo mokyklos auklėtiniai, kuriems per Kariuomenės šventę, lap
kričio 23 d. Vytauto Didžiojo Universiteto studentai nupirko ir padovanojo šau
tuvus. Be to, studentės papuošė juos gėlėmis. Kairėje studentė sega kariūnui 
gėlę.

nustato gyvenimą — o tai vis dėlto, kad ji stovi ant 
atnžiais išmėginto pagrindo — krikščionybės princi
po. Tasai principas neužvylė žmonijos beveik per du 
tūkstančiu metų, neužvils jos ir toliau. Tai saugi, įs

Spaudos rėmimo reikalu rašoma ir kalbama taip bandyta gairė, kurią sekant nėra pavojaus suklysti. X._ - 1_ J 1—ŽX.±__ k. __1 • ? j • I » j ' r J • * « _ - ....... . -• • •• ■ -v, • v—t • • 1 •! tai skaityti ir i_ _______
Kad ką nauja išgalvotumėte — sako jie — balsiai dažnai kaitaliojasi. Viena revoliucija juos at- 

gi dabar vis tą patį ir tą patį, net nusibosta klausyti”. Įneša, kita nušluoja; Jų ateitis nepatikrinta. Šiandie 
Tas tiesa. Mes raginam remti spaudą net iki nuo- lyra, rytoj tik vardas bepaliks. Gi kol jie yra, žalos 

bodumo. Tačiau jei jiems nusibodo skaityti ir kiaušy- Įneša labai daug. Tad katalikui remti tokius komunis- 
ti, tai mums nusibodo dažnai susidurti su jų šaltu a- tuš, fašistus, nacistus ir bet kokius tikėjimui nęprie- 
bejingumu spaudos reikalais. Nusibosta dėlto, kad f Alingus; “istus”, skaitant jų spauda ar lankant ių pa- 
nolatinis rašymas bei kalbėjimas tik maža naudos te-; 
atneša. Bet iš to dar neseka, kad agitacija spaudos • 
palaikymui reikia nutraukti. Visai ne. Yra daug pa- i 
reigų, kurias kasdie atliekame, o bet gi jos nenusi- ' 
bosta. Pavyzdin, kasdie prausiamės, apsirengiame, pa- j 
valgome. Kasdie tas pats, o bet gi nesiskundžiame,I 
kad tie dalykai būtų nusibodę ar kam įsipykę. Taip ir 
su spauda. Jei katalikai taip susiprastų, kad spaudos 
rėmimą įskaitytų į kasdienines savo pareigas, tai ir 
mūsų raginimai pasiliautų. Raginti tenka tik ram
biuosius. Tik nepaslankieji, nesusipratėliai ir apsilei
dėliai akstino reikalingi. Deja, dar to nesusilaukėme, į 
kad visi katalikai uoliai savo spaudą remtų, gi neka
talikiškąją boikotuotų. Yra daug tokių, kurie remia į 
ir savą ir svetimą, o dar daugiau tokių, kurie sveti-1 
mą remia, gi savąją boikotuoja. Kol toks keistas ne- | 
susipratimas iš mūsų tarpo neišeis, tol laikraštija tu- Į 
ri būti kaip tas vanduo, kurs lašas po lašo ant akmens 
krinta. Vanduo skystas, akmuo kietas, o bet gi nuola
tiniu lašėnimu skystas vanduo kietam akmeny pada
ro duobutę.

Nuolatinis raginimas ir, jeį taip galima išsireik
šti, ujimas atšalėlių vis dėlto be naudos nepalieka. 
Net rambiausieji atidaro akis ir pastebi, kad remti 
savo spaudą yra pareiga, kurios būtinumą kietas gy
venimas vis daugiau įrodo. Neigiamoji spauda, vadi
nasi, tokia, kuri ardo krikščioniškąją pasaulėžiūra, 
katalikams jau tuo atžvilgiu netinka, kad ji išstumia 
žmogų iš ramaus gyvenimo kelio, sukelia jo galvose
noj netvarką ir veda į abejones, kurių jis nepajėgia

dažnai, kad kitiems jau įsipyko apie tai skaityti ir 
klausyti. “7

A. P. Šaudys

Gi visi kiti taip vadinamieji moderniški šūkiai bei o-

retigimus, — yra toks kvailas nusižengimas, kad jam 
ir vardą sunku besurasti.

Nors syki apsispręskime kaip vyrai: remkime tik 
saviškius. K.

Trys Išminčiai
Mūsų širdis džiaugsmu ’ rią buvo matę rytuose, ėjo 

tvinsta beskaitant kukių pirm jų iki atėjus sustojo 
Evangelijos Išminčių ke- viršuje viętos, kur buvo 
lionės aprašymą. Neatsi- vaikelis. Pamatę žvaigždę,
žvelgė šie garbingi Rytų jie džiaugėsi labai dideliu 
vyrai į kelionės sunkeny
bes ir pavojus, į pašiepi
mus, kurių galėjo susi
laukti neatsiekus savo tik
slo. Jie troško vieno: sekti 
įstabią stebuklingą žvaig
ždę, kuri vedė juos prie 
naujo, gimusio ] 
Karaliaus, i 
laukiamo 
Atpirkėjo. Mes stebiamės 
jų tokiu giliu pasitikėjimu 
ir viltimi, kurie kaip ma
tome neliko tuščiomis sva
jonėmis, bet tikra gyva 
realybe įvykusi savo Ka
raliaus ir Išganytojo išvy- 
dime.

Ši Išminčių kelionė iš ti
krųjų savy yra žavinanti 
ir daug išorinei mūsų Tš- 
ganytojaus garbei priduo-

džiaugsmu. Įėję į namus, 
jie rado vaikelį su jo mo
tina Marija ir parpuolę 
pagarbino jį. Paskui jie a- 
tidengė savo turtus ir da
vė jam dovanų: aukso, 
smilkalų ir myros. Gavę gi 

’ • pasauly sapne persDėjimą nebeiti 
ilgai žmonijos atgal pas Erodą, jie kitu 
Išganytojo ir keliu sugrįžo į savo šalį. 

(Mato 2; 9—12).
Kaip iškalbingai per vi

sus bėgančius šimtmečius 
jų suteikta savo Karaliui 
ir Atpirkėjui pagarba ir 
dovanos skelbia jų širdžių 
duosnumą, pasiaukojimą 
ir prisirišimą. Kiek paga
liau, ši Išminčių kelionė, 
jų dovanos sukėlė ir suke
lia rašytojų širdyse inspi
racijų, įkvėpimų. Kiek 

danti apraiškos. Tiesa, E- turtinga ji minties turiny, 
vangelistas šią Išminčių kaiū pilna dvasiškų pamo- 
kelionę aprašo visai skū-Į^ymU- 
piai. šv. Matas pamini Pirmasis Išminčius pa- 
. aktą, kad šie Išminčiai: aukavo aukso, šia brangia 

dovana išpažino mažąjam 
Kūdikėliui Jėzui karališką 
valdžią ir taip pat savo 
meilę ir prisirišimą. Ka
dangi auksas yra Iš visu 
metalų brangiausias , tad 

,ir karaliaus atitinkamiau-

i

vusį, nuo ligų parblokštą
darbininką žmogų, kuria- bile kupam tikslui prade- vus. O čia norėtųsi patai-

. • -* J v • j . i , • • t • - J . . . •• . ■

ti... bažnyčios naudojamos saros karščiai išdegino ja-

me yra to paties Mažojo 
Vaikelio Jėzaus paveikslo 
ir panašumas. O taip! Ka
talikų Bažnyčia ir kiti do- munizmo baisumą Angli
ni krikščionys atjaučia to • jos armijos viršininkas, 
nelaimingo žmogaus būk- kuriam teko savo akimis 
lę ir darbuojasi ją page- matyti tuos baisius įvy- 
rinti, sunormuoti. Bet kiek 
daug randasi tokių, kurie 
ieško suglemžti, pavergti, 
sunaikinti jį! Nė vienas iš 
mūsų nėra toks vargšas Rusijoje tebesikartoja. Is- 
ir neturtingas, kad bent 
neišgalėtume paaukoti 

kuri teko jiems patirti be- “ūsų maldos smilky- 
ieškant Mažojo Vaikelio. tuTO kylančius aromatm- 
Mes taipgi galime panašiu debesėlius uzsavo 
būdu paaukoti savo skau- bendradraugius: neisgale- 
dzių kentėjimų ir vargų 
miro kiekį mūšų Viešpa
čiui ir Išganytojui, kurį 
Jis ištikrųjų teiksis pa
saldinti.

Jei kada nors prireikė 
mūsų Išganytojui paauko
ti dovanų, kaip šv. Išmin
čiai padaro, tai šiais lai
kais ypač to būtinai reika
linga. Jų kilnus pavyzdys 
aiškiai stovi prieš pavydo 
ir gobšumo pilną pasaulį, 
kur retas kuris temato — 
o, iš tikrųjų būtina ma
tyt — vargų, skurdo, ne
laimių, nuo alkio sugriu-

trai nuliejami. Tyras auk
sas, kaip tyra meilė, kalba 
visomis kalbomis. Skur
džiausi namai aukso nu
dabinti patampa garbin
gais rūmais ir palociais; 
paprasčiausi įrankiai auk
su nugražinti tampa kiek
vieno žmogaus papuošalu. 
Laikas kitus metalus pa
maino, taip kad jų pirma
sis grožis pranyksta; ty
rojo aukso pirmykščio 
grožio ir žvilgesio laikas 
nepaliečia. Tad pritiko, 
kad karalių Karaliui būtų 
suteikiama gryniausia Jo 
sutverto ir valdomo me
džiagos pasaulio dovana.

Antrasis Išminčius smil
kalų paaukavo. Šiąja do
vana išpažino Kristaus 
Dievystę. Jau nuo pat 
ankstyviausių laikų žmo
nija naudojosi smilkalu 
dievmaldystės tikslui. Se
name Testamente žydų a- 
peigosę neapseita be smil
kalų. Net ir patys pago
nys naudojosi smilkalu, 
kad tuomi galėtų pareikšti 
ęilosiię S2 vo dic*
vaičiams. Smilkalo naudo- noja civilizacijos apačio- ^os mirkomos su skiedi- 
jimas išreiškia tikėjimo je nuo gegužės 1,1776, ka- kuris sutraukia odą. 

ties, kad pirmieji krikš- gč slaptą Hluminati orga- Per riešus, P° to nulupa i- 
čionys atsisakė paaukoti riizačiją Europoje. kl ,na^ų_ Prikabina
smilkalų romėnų dievai-į “Gaisras prasimušė į!kaiP pirštinė is žmogaus 
čiams jie buvo taip žiau- viršų įvairiais laikais tarp odos— Kankinys įsibaugi- 
riai persekiojami ir žudo- įvairių tautų, kurio pa,- na !r P^lrvaista... Kiti vai
rai. Smilkalas yra maldos sėkmės buvo gaujos ban- Z(iaį yra^moterų. Moterys 
simbolis; išreiškimas.— gų žiaurumas. Nusinešė su. M grutėmis nupiauto- 
Kaio malda kilsta iš mūsų milijoną ir pusę gyvybių mis lkl . u.»bolševikų• ■“ i - - - - - ‘ komisarai išduoda leidi

mus... juos turinčius įga-

merginą kareivių naudoji- 
‘mui. Tokiu būdu buvo a- 

j šešiosdešim t s 
dvi merginos įvairių luo
mų ir pavestos- bolševikų 
kareiviams.

v •

dant teatrais ir baigiant syti vargonus, 
“skerdykloms”. .

Taip tai atvaizduoja ko-

kius ir vaizdus sovietų 
Rusijoje 1919 m. Tie įvy
kiai ir vaizdai komunizmo 
nepasikeitė. Ir šiandien

panijoje, kurios dalis ra
dikalai tebeturi, komuniz
mo baisumas nemažesnis 
už Rusijos.

Laikraštis “South Bos
ton Gazette” rašo, kad pa
skutinis laiško sakinys 
reikalauja gilaus susido
mėjimo visų krikščionių,

tūmė suaukot tą savęs at
sižadėjimo miro aukos, 
kad tokiu būdu padėiuš ir 
bent truputi pasaldinus katalikų ir protestantų.

Šv. Matas pamini 
kad šie Išminčiai 

sustojo Jeruzalėje. Ten 
karalius Erodas ir Rašto 
žinovai teiravosi, jų kur 
Kristūs turėjęs’ gimti. 
(Mato 2; 1—8). Toliau Ė- 
vangelistas tęsia savo pa
sakojimą šiais žodžiais:-- ___________________
Jie, išklausę karalių, iške- ?ia dovana. Iš aukso kara
liavo. Ir štai žvaigždė, ku- lių karūnos, sostai ir scep-

atnaujinti 
altorius, vaikučiams pada
lyti katekizmėlių, elektros 
šviesa įvesti bažnyčion, 
kad Dievo namai ‘ tinka
mesni būtų suvargusiam 
sodiečiui; pagaliaus įsteig
ti parapijinį orkestrą. Bet 
visų pirmiausiai reikėtų 
pasistatyti liaudies namai, 
kur galėtume nors šven
tadieniais susirinkti ir 
bendrai savo reikalais pa
sitarti. Tačiau visiems 
šiems sumanymams įgy
vendinti trūksta lėšų.

Labai gražų dąrbą yra 
padarę Amerikoje gyveną 
Marcinkoniečiai. Jie Di
džiojo Jubiliejaus metu, 
prieš keliosdešimts metų 
pastatydino aplink bažny
čią šventoriuje Kristaus 
Kančių stotis, kurios ir 
šiandien skelbia lankyto
jams aukotojų pavardės.

Aš esu giliai įsitikinęs, 
kad ir šiandien Brolių A- 
merikiečių tarpe atsiras 
geros valios žmonių, kurie 
panorės prisidėii prie šios 
parapijos pakėlimo. Pasi
tikėdamas Tautiečių Vie
nybe, kuri pastaraisiais 
metais gyvai pasireiškė 
kreipiuosi į Jus, kviesda
mas ištiesti Marcinkonit 
parapijiečiams pagalboj 
ranką ir padėti jiems is 
pradžios pasistatyti liau
dies namus ir tinkamai 
aptvarkyti bažnytėlę —■ 
Dievo namus.

Į Darbą, Broliai, Kas 
Gali!

Kiin. Z. Butkevičius,
Marcinkonių par. Klebo

nas.

neiaimingešniam už save 
draugui. Tiesa, ne kiekvie- 
nas.gali auksu - pinigais dvidešįmts metų
pagelbeti savo artimui, -
betjt« gįįjp Bažnyčios amžiais”.

Straipsnį užbaigia šiaip: 
“Diktatūra, kokia ji ne

būtų, ankščiau ar vėliau į- 
siveržia į religijos kara
lystę. Tai yra ypatinga 
tiesa apie komunizmą, ku
rio religija yra ateizmas 
(bedievybė). Taigi, jeigu 

—1 Katalikai ir Protestantai 
yra susipratę, jie sudarys 
“bendrą frontą” prieš jį 
(komunizmą).

“Kada komunistai jau y- 
ra pasiruošę sprogdinti 
bažnyčią, tai jie nežiūri ar 
ant jos viršaus yra kry
žius ar varpinė. Jie neap
kenčia viso to, kas turi 
krikščionišką vardą.

“Komunizmas yra prieš- 
Dievą; prieš-Kristų. Ame
rika galutinai bus pašauk
ta pasirinkti Betliejų ar.
Maskvą”. KĄ DAR MATYS LIETL-

Komentarai nereikalin- VOJ ATSILANKĘ 193K 
gi. Pradėję Naujus Metus 
padarykime rezoliuciją, į 
kad visais kultūringais 
būdais kovosime komuniz- 
ma. tą civilizuoto pasaulio. rris^ideles‘“Š^ėnteš.'’ 
naikintoją.

Rašo: “Rusijos Krikš-
- čionių kančios per tuos

........ . .......................viršija pagelbeti savo artimui, pęerono terorą pirmaisiais

našt, palengvinti išreikš
damas jam tikrą Kristaus 
meilę, kuri išskiria mus iš 
kitų tarpo, padaro mus 
Jo Karalystės piliečiais, 
Jo dieviškų paslapčių ži- 
niais ir Jo Atpirkimo ma
loniu dalininkais.

“Betliejus ar Maskva“
South Boston Gazette liūs vaizdus, bolševiku nu- 

tokia antrašte įd ė j o. trauktus... Aš patariu tau 
straipsnį apie komunizmo i plačiai juos paskleisti. Jų 
baisenybes, sausio 1 d. lai- baisumas gal įtikins žmo- 
doje.

Rašo:
“Raudona liepsna lieps- Per alkūnes vinimis. Ran- 

apačio-; .

nes... Kankinys nukry
žiuojamas su perkeltais

t
!

aktą. Vien iš tos priežas-.da Adam Weishaupt įstei-;^^ skustuvu
* a j ►» x -i y _ .. —.. . .. nt-r -nn ta nnliina i-

riai persekiojami ir žudo-

simboliSj išreiškimas. —

širdies smilkytuvo pagar
bintų mūsų

laike Prancūzijos revbliu-
Viešpaties ėijbS. Ir vėl iškilo 1848 m.

Dievo, taip kunigo aukoja- Karolio Markso vadovv- -^i e ^raz?.a
mi smilkalų, saldžiu aro- bčjė; Dvidešimts metų at
matų atsiduoda, kylanti gal iškilo į viršų Rusijoje, 
iš smilkytuvo debesėliai 
išreiškia mūsų sielų Jame 
pasitikėjimą ir viltį.'

Trečiasis Išminčius pa
aukavo myros. ši dovana 
mistiškai išreiškia Kris
taus mėsijaniškumą, Ji e- 
sant mūs Išganytojumi ir 
Atpirkėjumi. Myras yra 
balsamiško augmens kar
tūs sakai. Senovėje jį nau
dodavo numirėlių kūnų 
balsamavimui. Myro do
vana iš anksto atvaizdavo 
mūsų Išganytojo baisias 
kančias ir karčią mirtį ir, 
taip pat Jb švento kūno 
palaidojimą, širdies kalbo
je myras išreiškia pasiau
kojimo ir pasišventihio 
simbolį. Ši dovana taipgi 
yra simbolis išreiškiantis 
visų Išminčių kelionės 
nuovargį ir nemalonumą,

v*

Bet šiandien, pirma kartą, raštuotos
praihatomas pasauli n i s 
užsiliepsnojimas.

“Komunizmas neprasi-

Šių metų balandžio mėn. 
29 dieną J. E. Vilniaus Ar- 

i ki vyskupo paskyrimu at-
—------------- —r----  Tos, kurios Vyjęau į Marcinkonis. Ap

dėjo dvidešimts metą At- nepasidavė buvo užmuš
ėjai. Jis yra amžių sąmdk- ^OS;” Kitos išnaudotos..., _
šlihinkas, vykdomas ir vė- Į nukankintos ir negyvos, pasidarbUOti, kad pakiltų 
damas pačių propaguoja-, ar^a niirstancios npvo į-i Marcihkohiečių tarpe ger
inos griovikų organizaci- mestos j upę. Skerdyklos jr fcartu
jos. Kiekvienoje tautoje, buv0 užverstos lavonais... 
kur tik jis (komunižmas) Šimtai įtartų vyrų, mote- 
įkėlia koją, pasekmės t ir vaikM buvQ suvaryti 
kraujo praliejimas. 1 i skerdyklas; durys ir lan-

“Lapkričio 14 d., 1919 užkalti tr j bekovojan- 
“Lohdon Times” įtalpino ci5 
laišką, rašytą Britų armi
jos viršininko, pasiųsto iš 
Rusijos, savo žmonai, gyv. -
Anglijoj^ Laiške aprašo- į palieka...’ tikros maro de- 
mAS pasaulio sukilėlių mės„. sukeliančios uzsi- 
progtamos žiaurumas vi- .įieciancias epidemijas... 
šbje nuogumoje: Biblija, jiems yra tai

I sidairęs jų padangėje pa-
1 stebėjau, kad daug reikėtų

pakol dauguma iš jų yra 
mirę arba miršta. Tada 
duris užrakina ir juos ten

progframos žiaurumas vi- epidemijas...
šbje nuogumoje: Biblija, jiems yra tai

“Bolševikai yra Veifliai... “prieš-revoliueijinė kny-
Aš siunčiu jums 64 oficia-1 ga”, kurią turi sunaikin-

su juo di
desnis tautiškas susipra
timas ir atsparumas, vie
nybė ir pasiryžimas kovo
ti su kliūtimis. Kupinas 
noru pasiryžau imtis dar
bo Bažnyčios ir Tautos la
bui. Tam darbui dirva 
plati, tačiau sąlygos, kaip 
visiems žinoma, yra sun
kios ir nepalankios. Patys 
marcinkoniečiai neturtin
gi, ne vienam jų stinga 
auksino laikraščiui užsisa
kyti, daug kam stigs ir 
duonos, nes šių metų va-

METAIS
I

Lietuvos Valstybės Te
atras 1938 metais suruoš 

■ bū
tent : Kaune nuo vasario 

114 d. iki 16 d. ir nuo gegu
žės 1 iki 15 d, ir provinci
joje muzikos šventę nuo 
rugsėjo 20 iki 30 d. Tos 
šventės bus lyg ir naujas 
dalykas Lietuvoje, kurio
se bus duota proga ypa
tingai užsienio svečiams 
pamatyti, ką Lietuva yra 
nuveikusi teatro ir muzi
kos meno srityse per savo 
20 m. gyvavimo laikotar
pį. Svečių iš užsienio 1938 
metais laukiama nepapra
stai daug, ypatingai smar
kiai ruošiasi visuose pa
saulio kampuose gyveną 
lietuviai, nofrėdami kartu 
su giminėm paąidžiaugli 
savo senosios tėvynės, pa
lyginti, trunlDU liiku at
siektais dideliais laimėj’.- 
mais. Net Brazi

• •

. 3razilijoje ir 
Argentinoje'' organliįibja- 
mos lietuvių ekskursijos 
Tais metais užsieniečiai 
Lietuvoje pamatys dau
giau negu tįet kada.
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A. P; Šaudys
Ar Žengiame Pirmyn?

Iš istorijos žinome, jog 
naujoji Vidurinių Amžių 
epocha gimė iš antikines 
civilizacijos griuvėsių. F- 
same skaitę įvairiausių 
nuomonių tu taip vadina
mųjų “tamsiųjų amžių” 
klausimu. Vienas tas tar
pas, nuo Romos žlugimo 
(476 m. A. D.) iki Ameri
kos atradimo (1492), arba 
kitų skaičiavimu nuo pir- vangeliškoji gyvenimo o- 
mosios krikščioniškosios rientacija. Idealai, - veiks- 
valstvbės įkūrimo (481 mai, invidualiniš ir socia
lu.) iki liuterizmo pasiro- linis gyvenimas turėjo sa- 
dvmo (1517), atrodo tam- vo pamatus religijoje. Li- 
siąja, žiauriąja i barbariz-; teratūra ir tapyba pasiekė 
mą grižtančiąja era. Ki- savo kulminacijų aukštv- 
tifeins Viduriniai Amžiai ;bių. Žiūrėdami į kurią 
— milžiniškos kūrybos, nors tu laikų arkitektūrą 
darbo, kultūros ir religin- paskęstame kažkokiame 
gurno tarpas. Daugelis j mistiškame žavume, 
mūsų bent paviršutiniai e-!KR1Z£ ruVO NEžlNO- 
same susipažinę su Vidu-i 
riniaisiais Amžiais. Į 
smulkmenas, tad, nesilei- 
Sime. Svarbu žinoti, jog su; kad krizg simį>tom^“ku- 
V=duriniaišiais Amžiais a- rje taip smaugja dabarti- 
tėjo naujoji tikyba - krik-,nę ekonominę sistema, bu* 
ščionybė, nauja p-1—-- 
tauta — teutonai, ir nau
ja kultūra — krikščioniš
koji, kuri savus pradus tu
rėjo senojoj pagonų kultū
roj.
Bažnyčia panaikino ! 

vergiją
Pažymėtina, kad Vidu

rinieji Amžiai pasižymėjo 
širdies kilnumu, krikščio
niškuoju broliškumu, in
telektualine pažanga. Vi
sų šių taip karakteringų į yy*smas 
viduriniojo amžiaus pažy
mių vadovė buvo Bažny
čia. Jos inicijatyva išsi
plėtojo mokslas. Bolonijoj, 
Paryžiui, Neapoly įsteigta 
pirmieji universitetai. Ki
taip tariant, Bažhyčia su
teikė pasauliui svarbiau
sią civilizacijos ir kultū
ros akstiną — universite- į 
tus. Bažnyčia panaikino 
vergiją, kuri taip ilgai 
smaugė savo mirtinguos 
naguos žmoniją, vergiją, j 
kuri šiurpė paskutiniąsias Į 
laisvės sultis; 
moters asmenį 
Nežiūrint, nors būta nei
giamų apraiškų, bet mūsų 
dėmesį patraukia tas Vi
duriniųjų Amžių idealiz
mas ir dideli darbai. Toks 
Viduriniųjų Amžių supra
timas padės mums sukurti 
kontrastą tarp mūsų taip 
vadinamojo civiliz uoto 
XX-ojo amžiaus ir anų Vi
duriniųjų Amžių.

MODERNIOJI 
KULTŪRA

Kaip Viduriniųjų Amžių 
kultūra yra antikinės ci
vilizacijos padaras, taip 
modernioji kultūra turėjo 
išaugti iš Viduriniųjų Am
žių. Amžiai tarp savęs tik
tai tesiskiria viena ypaty
be

I

- , ~ 
įteikusiais žmonėmis”. Į- 
sižiūrėkime arčiau. Mo
derniosios civilizuotos kul
tūros kūrimas kuo remia
si? Jėga ir pelnu. Įvairūs 
reformatoriai, Socialinių

savo idealizmu, taip šie 
modernieji laikai vado- . M
vaujasi deštruktyve mate-licėjų kūrėjai įvairiai basi-
rializmo dvasia; Pažvelg- 
kime giliau į Viduriniųjų 
Amžių dvasią. Kokiais 

i kriteri jumais naudotasi 
j pašau liui su kultūrinti ? 
i Skaitydami Viduriniųjų 
į Amžių istorija patėihysi- 
įme, kad juosė vyravo e-

8

Klausimai ir Atsakymai Apie Nedarbt 
Apdraudos Įstatymą

Konstantinas Stasys, buvusis Vilniaus Lietuvių 
Tautinio Komiteto pirmininkas, žymus Vilniaus kraš
to lietuvių veikėjas. Lapkričio 4 d. tenisų nubaustas.

Klausimas 1. Aš esu ke
liaujantis agentas batų 
dirbtiivėš ir uždirbu $60. Kada aš sulauksiu 65 me 
00 i savaitę. Aš neesu mo- tų, ar aš galėsiu gauti Se 
kėjęs į Nedarbo Apdrau
dos Fondą. Ar aš privalau 
mokėti?

Atsakymas. Prieš birže
lio 30 d. šių metų Tamstai 
nereikėjo mokėti į Nedar
bo Apdraudos Fondą dėl1 ston St 
to, kad Tamsta uždirbai noru Tamstai suteiks pa 
daugiau kaip $50.00 į sa
vaitę. Pradedant liepos 1, 
1938, jfeigu Tamstos darb
davys yra liečiamas šio į- 
staiymo, Tamsta turėsi 
mokėti vieną nuošimti sa
vo algos kol uždirbsi 
$1250 tarp liepos 1 d. 
gruodžio 31, 1937. 
mokėti viena nuošimti nuo 
savo algos, bet nedaugiau 
kaip nuo $2500 Į metus.

Klausimas 2. Aš nuola 
dirbu, bet neesu pilietis

dč išahaiįznoti šio moder
niojo amžiaus taip mora
linę, taip ekonominę kom
plikuoti padėti. Prieita 
prie šios išvados: — siu 
amžių karakterižunjanti 
ypatybė yra šimohiii^bš 
iE nesąmoningos pastan
gos kotoįiaiišiai nukrypti 

į nuo Dievo. Vieton ieškoti 
sielai rėrio, protui inte
lektualinio maišto, širdžiai 
ramybes, milijonai senų ir 
jaunų teieško sensacijų ir 
naujienų. Jėga, 
pelnas, šiurkštus 
nis nusiteikimas, 
patenkinimas — 
moderniojo amžiaus ap
raiškos. žmonija jau pra
rado savosios sielos gravi
tacijos centrą — Dievą. Ji 
prarado ir savo žmonišku
mą, savo socialinius, poli- 

i tinius ir ekonominius ry- 
šius. Seka aiški išvada. 

(Dievas negali būti savo 
sutvėrimų ignoruojamas. 
Dievas 
žmonės nuo Jo nusigrįžta. 
Dievas pasilieka visatos 
centras, nežiūrint ar žmo
gus tai nripažišta ar ne 
Nusikreipdamas nuo Die
vo žmogaus patenka i tuš- 

(tuma, kurioje negali su- 
! rasti ramvbės. Šiudienir 
i blogio ir gėrio supratimas 
i maža kuo skiriasi Adenas 
nuo kito. Meilė ir vedy
bos — kažkokios senųjų 
amžių užsilikusios senie
nos. Bekraštis šio amžiaus 
polėkis, deja, neturįs aiš
kaus tikslo ir nuovokos. 
Šalys, valstybės ir mies
tai ‘sunkiu ginklų pris
pausti. Visi galvotrūkčiais 

i skuba, bėga, planuoja.
AR ŠIŲ DIENŲ ŽMOGUS 

TOLSTA NUO DtEVO?
Nevienas pasakys, kad 

perdaug pesimistiškai i 
gyvenimą žiūrima. Nejau
gi. Bendrais bruožais paa- 
naJizuokime moderniojo 
žmogaus religinius, civili
nius ir socialinius nuosta
tus.

Ar šių dienų žmogus ti
krai tolsta nuo Dievo? 
Šiųdienis pasaulis jokiu 
būdu nesiorientuoja pagal 
evangeliją. Ar manoma, 
kad uždavus pasauliui per 
viena skruostą, jis atsuk
tų kitą ? Iš tikrųjų, tai bū-

I

greitis, 
egoisti- 
užgaidų 
tai vis

»1“ iiatvės pašalpą, jei aš ne 
galėsiu ilgiau dirbti?

Atsakymas. Senatvė: 
pašalpa nėra panaši j Ne 
darbo apdraudą. Sočia 
Security Board, 120 Boyl 

Bostone mieli

MA -
Nagrinėdami tų Amžių 

ekonominę būti randame,

aiškinimų apie Senatvė: 
pašalpą. Tamsta galės 
gauti Nedarbo Apdraudą 
jei išpildysi Įstatymo rei
kalavimus nepaisant ai 

.Tamsta būsi pilietis ar ne 
Klausimas 3. Aš prade

ir jau mokėti į Nedarbo 
Toliau draudos Fondą sausio mė- 

1 nesyje. Jeigu aš ištekėčiai 
už vyro ar mano įmokėti 
pinigai bus man sugražin
ti? '

Atsakymas. Ne. Pana
šiai kaip apdraudos nuc 
ligos Tamsta negausi kol 
nesusirgsi, lygiai Nedar
bo Apdraudą gausi tiktai 
kada neteksi darbo, ne iš 
savo priežasties ir norėsi 
ir galėsi dirbti, bet negalė
si darbo gauti.

Klausimas 4. Aš gyvenu 
Roxbury ir esu vienintelis 
darbinin kas Massachu- 
sett valstybėj mano darb
davio, kurio fabrikas yra 
Chicagoje. Jo produktai 
yra parduodami po visą 
Ameriką nėr vietinius ofi
sus. Ar aš privalau mokė
ti i Nedarbo Apdraudos 
Fondą?

Klausimas 5. Aš esu vi
rėjas ir gaunu $25.00 i sa
vaitę ir valgi. Ar aš priva^ 
lau mokėti i Nedarbo Ap- 
draudos Fondą nuo vai

ga inga vo nežinbmi. Tai buvo to
dėl, kad gildijų sistema 
normavo darbo atlygini
mą, gamybos kieki ir kai
nas. Kitaip tariant, šios 
gildijos suorganizuodavo 
gamybas kooneratvviniais 
pagrindais. Taip išvengta, 
visokeriopo ekonominio iš
naudojimo.
DARBO PASTOVUMAS

Kitas tų Amžių svarbus
> — teisingas dar

bo pastovumas. Ši darbo 
pastovą yra viena mūsų 
principalių socialinių reik
menų. Neigiama darbo pa- 

1 stovą tai destruktyvi, 
chaotiška kiekvienai civi
lizacijai ir kultūrai jėga. 
Tai didžiausia pasaulio 
blogybė. Kai žmogus netu
ri kuo užsiimti, jis atviras 
visoms blogybėms. Didžių 
idėjų žmonės visados buvo 
tos nuomonės, kad tam ti
kras gyvenimo darbas sa
vyje yra morali disciplina. 
Iš td išeina, kad tam tik
ras darbas, nežiūrint ar 
jis būtų ir pats papras
čiausias. yra esencialus 
normalus ir moralinio gy
venimo elementas. Tą e- 
sencialu elementą aiškiai 
pamatome Vidurį niuo s e 
Amžiuose.

AR MUSŲ AMŽIUS 
CIVILIZUOTAS?

Modernusis amžius nusi
teikęs žiūrėti Į Viduri- 
niuosius Amžius kaip į 
tamsiuosius, nekultūrin
guosius ir necivilizuotus 
laikotarpius. Ar iš tikrųjų 
mūsų gyvenamasis amžius 
tikrąja žodžio prasme ci
vilizuotas? Ar civilizacija 
šiais žodžiais: “prekybinis 
teapima tik gyvenimo pa
togumus? šio amžiaus pa
veikslą galima paduoti

i

išaukštino 
ir vardą.

v •

dvasia. Kaip Vidurį-

BATCHELDER WHITTEMORE COAL CO,

nieji Amžiai pasižymėjo amžius su prekybiniai nu-
T
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nenu.kenčia, jei
* “ ■ z y j

pasilieka visatos užsispyręs ir aktyvesnis, 
nes jis išplaukia iš didelio 
nežinojimo ir, jis šėtoniš
kai neapkenčia Dievo ir 
žmonijos ir visa kas liečia

komunizmas nenutraukia 
savo kovos prieš tikėjimą 
— pakeičia tik savo meto
dus. Pirmiau, kur jėga ko
vota, dabar protine kova
paversta. Religija, anot jo, tikėjimą ir Katalikų Baž- 
turi būti visai išgriauta, nyčią”. Ir iš tikrųjų, 
nes ji žmogui pavojinga.

Daugelis iš mūsų nusi
šypsome šia taip baisia 
komunizmo jėga. Mano
me, kad toks dalykas kaip 
komunizmas Amerikos jo
kiais būdais negali pasiek
ti- ’ -
elementas jau gerai įsi- 
šaknyjo ^Amerikoje. Ne 
vienam, bet daugely jau 
valdžios universitetuose ir 
kitose valdžios Įstaigose 
komunizmas gerai save Į- 
sisteigė. Nors tiesa ši pro
paganda tiesioginiai nėra nori jau taip greit pa
varoma, bet savo subti- sent?! Jis naudojasi moks
liais, gudriais argumen- lo Įstaigomis, nes čia jis 
tais patraukia ir įvilioja turi progos platinti savo 
mūsų jaunąją šviesuome- neva, plačios pasaulėžiūros 
nę. Kad tas vystosi paro- mokslą. O kas nenori į- 
do tas faktas, kad Ameri- gyti plačią pasaulėžiūrą?! 
koje yra jaunųjų studentų Jis naudojasi darbo unijo- 
didoka organizacija rūpin- rais, nes jis trokštas socia- 
tis komunistiškos propo- iinės gerovės ir geresnės 
gandos gerove. Komuniz- darbininko būties, norįs 
mo pavojus Amerikoje čia sutverti neva proletariato 
pat po ranka. Nes, jei ša- rojų čia žemėje. O kas to 
lies šviesuomenė dvasia rojaus neieško, kas nenori 
pradeda doriniai irti, švie- geresnių gyvenimo sąly- 
suomenei, kuriai nhivalu gų?! Ir taip siūlyti siūlo

jis 
pavojingas, nes šiandien 
jis moka pavartoti labai 
gudrius būdus patraukti 
savo klijentus. Kitaip ta
riant; jis panaudoja mo
derniškus būdus apdūmt 
savo aukų akis. Įvairios 

O kaip tik komunizmo vakaruškos, tai jo didžiau
sias piūties laukas; čia jis 
neva knibžda žmogui ir 
siūlo pagijstą argumentą, 
kad kiekvienam reikalinga 
ir net labai naudinga išsi
blaškymas; kitaip žmogus 
greitu laiku pasens. O kas t

anie ateinančius laikus:— 
“Už šimto metų pasauly 
pasiliks tiktai dvi jėgos: 
komunizmas ir Katalikų 
Tikėjimas”. Kad šiam pa
sakyme glūdi daug tiesos

- netenka abejoti. Šių dienų 
protestantizmas, anot sa
vų vadų, yra bankruto 
stovyje. Laikui bėgant, 
teliks jo tik nuotrupos: 
jos no kiek laiko taipgi 
išnyks. Tos protestantiz
mo šakos, ypač greitu lai
ku išnyks, kurios užgina 
Kristaus Dievystę ir skel
bia humanizmą. Tos pro
testantizmo šakos, kurios 
pripažįsta Kristaus Dievy
stę ir Žmogystę ankščiau 
ar vėliau prisijungs prie 
Katalikų Bažnyčios.

MODERNIOJO ŽMO
GAUS SIEKIAI

Dabartinis amžius net
to Viduriniųjų Amžių pa- <rio lygiai kaip ir nuo $25 
prastumo, kuris buvo pa- 00?
matuojamas savo Dangis- Atsakymas. Jeigu Tams- 
kojo Tėvo valioje. Ar bū-!Į0S darbdavvs moka mo 
ta kada nors tiek abejo- į keščius einant IX skyrii 
nių, kaip mūsų laikuose?! Federalės Socialės Ap^ 
ar doros dėsniai buvo ka.- draudos Įstatymo ir jeigu 
da nors taip užginčijami, jip furį vieną ar daugiau 

ar darbininkų Massachusėtts 
rita valstybėje darbe, kuris i- 

bu.vo statymo numatytas, jis y-

ur

tų paradoksiška. Šiųdienio rūpintis šalies gerove, kas jis mums ivairioniausios 
’*'“ - —— —-2- ---—j atei- ’ geroves. 27 , 

Ramybe ka- ty? Jėi ištaigų doriniai na- Rojaus žemėje
A l.-orai __ 1.^2 1 — 2 * i 1 -

pasaulio šūkį galime šiaip mūs laukia artimoj 
formuluoti:
rais Įgyjama,, d karai nu- matai prideda pūti,
stelbiami didesniais ka- kui bėgant grius 
rais.” i nacios įstaigos. (
AR KOMUNIZMAS GALI 
PASIEKTI AMERIKĄ?
Vieton, kad apsišarva

vus Dievo vaikelių ramy
be ir laisve, harmoninga 
brolybe, pasaulis ginkluo
jasi taip ginkline, taip mo
ralinė jėga; ginkline, kad 
Įsteigus galingas valsty
bės, moraline, kad sii- 
drumščius pačius, žfnogaus 
Jotos pastatus, būtent: 
tiesą, teisingumą, meilę ir 
gailestingumą. Sv. Povy- 
las jau savo laikuose sa
kė, kad mūsų kova yra su 
nedorybių dvasiomis što- 
viričiomiš aukštose vieto
se. Šiandien tos piktosios 
dvasios tiesiog įsikūhiju- 
šioš Rusijoj®, Ispanijoje, 
Meksikoje ir Vokietijoje. 
Tose šalyse kova prieš ti
kėjimą, nors metbdiis ski
riasi, atvihai paskelbta. 
Kiek laiko Atgal žiaurusis 
žmonių skerdėjas Stalinas 
pasauliui paskelbė, kad

atei- ererovės. Neapsivylkime.
: nerasime, 

lai- nes kitokiam visai tikslui 
s ir tos įmes esame sutverti. Mūs 
Gerai to laimė tiktai kitame pašau- 

reikalo esme suprato bu-(lyj: — regėti Dievą ir su 
vusis Ispanijos komtinis- Juo amžinai gyventi, 
tų vadas Cabellero. Anot j DVI PASAULY
jo žodžiu: Kad įsteigus 
proletarinę valdžią reika- morali„ė krizė, 
linsa pirmiausia, įsnaikin- ,js Afrikos ir Azijos da_. 
ti salyje esančias įstaigas, j kur pirti)iau krikščl0. 
ynac g. Bažnyčią”. O .tas n b6 žydiu žyd5jo. dabar 
išnaikinimas lengvai įvyk- užviešpa-
sta, kuomet jstaigos pa- tauta ui ten viena ki. 
grindimai dėsniai pradeda HHkšgionybes oazė 
būti abejoigmi ir uzgincy- drykso Europoje ir kitose 
jami, pasi.ieka įstaigos civilizuotose šalyse doros 
bendrijos ginčijamuoju dĘsnik gyyruOj4. jbkia fe.
dalyku. lis, joks pavienis žmogus,!

NEAPSIVILKIME -jokia brganižacija; išsky- 
Mūsų Šv. Tėvas Pijus riis viėhą Katalikų Bažny- 

XI, tėmydamas Ispanijos ! čią, šiaildieh negali Save 
tragiškus įvykius prakal- uŽlikHnti, kad gerame ga- 
bėjo į pasaulį šiais žo-įlęs ištęsėti. Viena tiktai 
džiais: — “Šie baisūs Is-Katalikų Bažnyčia gali 
panijos Įvykiai , skelbia (sakyti, kad jos būvimas 
Europai ir visim pašau- yra užtikrintas, nes Jai! 
liui, kad vėl iš naujo yra tik viehai Kristūs tą iš- 

visos tvarkos, tęsėjiiho prižadėjimą su- 
ir • civilizacijos j teikė. Leninas, žiaurusis 
Šis priešas yra ( Rusijos revoliucijoništas, 

pavojingesnis, savo laiku štai ką pasakė

i pačios Įstaigos.
- i- ...

užpuolami 
kultūros 
pagrindai, 
to labiau

Žmonijai, iš tikrųjų, už- 
Dide-

kaip jie šiandien yra? ar darbininkų Massachusėtts 
tradicijos, tas kas šventa valstybėje darbe, kuris i- 
žmogaus širdžiai, buvo statymo numatytas, jis y- 
tain po kojų paminama? j liečiamas Massachu^ 
Puikybe, dorinė dekanden • setts Įstatymo ir Tamstos 
cija, darbo nekentimas,į darbdaves ir Tamsta uri- 
gyvenimo patogumų ieš-ĮvaIote „^ti į Massachu- 
kojimas — moderniojo: se£fs Nedarbo Apdraudos 
žmogaus siekimai. Moder-; pOndą.
niojo žmogaus protas ižv- ! Atsakymas. Taip. Mas- 
miai paviršutinis. Gyveni-;sachusetts Nedarbo Ap- 
mo pagrindai, egzistenci- draudos Įstatymas sako, 
jos rimtis, nuodėmės blo-,kad darbininkai moka vie
numo diskriminacija, pa- na nuošimti nuo jų algų. 

“Algos” reiškia visokios 
rūšies atlyginimas, ar jis 

moderną jam būtų duodamas tiesiogi- 
visai nežinomi da- nįai ar netiesioginiai, kaip 

* algos, komisai, magary-
—. -J 

laikymo, nuomos, kamba
rių ir t.t.

Klausimas 6. Aš mokti Į 
Nedarbo Apdraudos Fcfti* 
dą, bet neturiu Specialus 
Apsaugos numerio# Ar aš 
privalau gauti numerį? ;

Atsakymas. Taip. Labai 
svarbu, kad kiekvienai 
darbinin kas Massachtbgj 
setts valstybėje turėtfl 
Socialės Apsaugos numel 
rius. Tamstos uždirbtos 
algos sąskaita bus vedama 
nagai Socialės Apdraudos 
numerį ir todėl svarbu, 
kad kiekvienas darbinin
kas išsiimtų Socialės Ap
saugos numerį.

• Jeigu Tamsta turi klau
simą apie Nedarbo Ap
draudos Įstatymą parašyk 
šio laikraščio -redakcijai 
įrba Nedarbo Apdraudos 
Komisijai, 1 Statė St., 
Boston, Massachusėtts.

žinimas Atpirkimo paslap
ties realizacija. šeimos 
šventumas 
protui 
lykai.

Atsakymas. Taip. Mas-

• w

---- e Kuiuisdi, iiiaį^ary- 
Kad pasaulis strimsral- čįOš ir tinkama verti už-

linksmybių ieško,viaiš
parodo kiekvienų Naujų 
Metų šventė. Didžiuose 
miestuose milijonai dole
rių praleidžiama. Ir vis 
tai kam? Gomuriui ir kū
no geiduliams patenkinti. 
Pasaulio sūnūs vieton pra
dėjus Naujus Metus su 
Dievu, pradeda juos Baa- 
cho orgijose. Kutenanti 
“fokstrotų” ir “tango” 
muzika virpina visą jų už
degtų nervų kūną, kad 
pagaliau, jis nė nežino ne* 
į kurią puse kraipytis 
Bonkos šampano ir vvtic 
šluote nušluojamos. Ma
nytai žmogus, kad žmo
gaus gerklė koks ištuštini 
mc alkoholių kanalas. It 
taip praskrieja Nauju Me 
tų išvakarės ir pati Nau
jų Metu diena atnešdama 
jiems tiktai baisu galvos 
apsunkinimą ir skaudėji
mą.

Bus daugiau



DARBININKAS

OŽIAI

I

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE

PASIAUKOJIMAS OIE-
VIŠKAJAI JĖZAUS ŠIR- ir jos šeimą ir Marijoną 

Račkauskaitę.
Į Velionis priklausė pr«e 
įvairių draugijų, Šv. Jur
gio, Saldžiausios Jėzaus 
Širdies, L. R. K. S. 41 kp., 
ir Lietuvių klubo.

Gruodžio .14 d. palaido
tas iš Aušros Vartų para- 

kurioje 
šv. mi- 
paskuti- 

Pamal-

’ Mes Providence, R. I. šv. 
Kazimiero parapijos lietu
viai, būdami absoliutėje 
daugumoje vilniečiai, susi
rinkę savo svetainėje 1937 
m. gruodžio 26 d., išklau
sę paminklinės Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčios ats
tovo kun. F. Kapočiaus 
pranešimo, jungdamiesi su 
visa lietuvių tauta, šau
kiamės dieviškosios Jė
zaus Širdies globos, paau
kodami Jai mylimąją mū
sų Providence, R. I. šv. 
Kazimiero parapiją, savo 
šeimynas ir ypatingai 
skaudžiai kenčiantį bran
gųjį mūsų gimtąjį Vil
niaus kraštą, karščiausiai 
maldaudami švenčiausiąją bertą Tamuli. 
Jėzaus Širdį, kad mus vi
sus iungtu Dievo ir tėvv- 
nės Lietuvos tvirčiausius 
meilės ryšiais, kurių jo
kios audros per amžius 
nepajėgtų suardyti.

Šiuos mūsų nutarimus į- 
rašome į šventąsias mūsų 
tautos knygas ir siunčia
me, kaip mūsų širdžių 
meilės ženklą, padėti i mū
sų tautos šventovės Prisi
kėlimo bažnyčios Jėzaus 
Širdies altorių.

Pasirašome viso 
rinkimo įgalioti: 
Kun. Jonas H. Vaitekūnas

Klebonas, 
Edvardas čiočys, 
Marijona Čižauskienė, pardavė laivakorte. Atvv- 
Marijona Svikliutė, 
Antanas O. Avižinis, 
Juozas Vaitonis.

pijos bažnyčios, 
buvo iškilmingos 
šios, ir suteiktas 
nis palaiminimas.
das atlaikė kleb. kun. K. 
Vasys.

Prašome giminiu 
žjstamų pasimelsti 
vėlę.

Račkauskų

ir pa- 
už jo

šeima.

v •

susi-

T

6

S Ui/
.i

■

Naujasis Amerikos Jungtinių Valscybių pasiuntinys Lietuvai Owen J. A. 
Noremas. Šalia jo stovi protokolo direk torius igaliot. minist. Girdvainis ir už jo 
J. A. V. karo attache maj. Guentheris.

f.

si, jog dalykai taip supuo
lė, jog galėjo jie šį svarbų 
žingsnį padaryti savo ga
lingosios globėjos, Dievo 
Motinos, iškilmingoj šven
tėj. Džiaugtasi ne tik tuo
jog buvo priimti į dvasiš
kijos eiles, tačiau dar ir 
tuo, jog šios iškilmės su
puola kaip tik Marijonų 
“vardinėse”. Visi jautė, 
jog Marija tą dieną visus 
gaubė ypatinga globa.

Gruodžio 2 d., tie patys 
minėti klieriką i 

(pridėjus ir keletą kitų) 
Pavasarinink a s, iš Vyskupo O’Brien ran- 

laikraš č i ų kų priėmė pirmuosius du 
Studentas mažesniu šventinimu. Bu

vo pramatoma. jog gruo
džio 19 d. Vyskupas Sheil. 
šventinsiąs į kunigus, taip 
kad ta proga 
nams klierikams 
priimti ir paskutiniu 
mažesniu šventinimu.

Prieš pat Kalėdas į šią 
kolonija atvvko pas p. Al- 

eyv. 10 
Main St. svečias iš Lietu
vos. p. Antanas Tamulis. 
Jis yra baigęs technikos 
mokykla Lietuvoje. Dirbo 
Susisiekimo ministerijoje. 
Jis yra Pavasario gimna- viršuj 
zijos 7 kliasos studentas, 
veiklus 
katalikišku 
bendradarbis. 
Antanas Tamulis 
stoti į Marianapolio 
gija ir studijuoti 
kalbą.

Studentas A. Tamulis 
atvyko iš Lietuvos per 
Darbininko Laivakorčių ?- 
gentūrą, kuri išrūpino at
važiavimo dokumentus ir

žada
Kole- 
anglų 

ę

ko Švedų Amerikos linijos 
laivu.

Mes Greenfieldiečiai lin
kime stud. Antanui Tamu
liui geriausiu sėkmių šioje 
šalyje. A. Dėdinas.

Prierašas: Sveikiname
jauną studentą, Antaną 
Tamuli ir kviečiame ben
dradarbiauti “Darbinin
kui”.

LIŪDNOS ŠVENTĖS 
RAČKAUSKŲ ŠEIMOJ
A. a. Antanas Račkaus

kas mirė gruodžio 11. 1937 
m., 4 vai. p. p., sulaukės 
pusės amžiaus. Kilo iš Su
valkų, Kalvarijos parapi
jos, Eglebaliu kaimo. A- 
merikoj išgyveno 32 metu.

Paliko dideliame nuliū
dime žmoną Marcelę (Pet- 
kūnąitę) po pirmu vyru 
’Pinkuvienę, dvi dukterį — 
Joaną ir Graciją, tris po
sūnius — Juozapą, Alber
tą ir Teodorą Pinkus, dvi 
seserį — Ievą (Šv. Kaži- Vyskupo W. O’Brien ran- 
miero Seserų Vienuolyne. 
Seserį Mortą) ir Uršulę. 
Long Island, N. Y., broli 
Petrą, Worcesteryje. pus
brolį — Kun. S. Draugelį, 
Šv. Kazimiero parapijos 
kleboną, Gary, Indiana; 
tetą Magdaleną ir Laury
ną Gvazdikus, jų sūnus — 
Pranciškų, Juozapą, An
drių ir»Joną; dukterį Ade
lę, gyvenančius Tamaąua, 
Pa.; tetą ir dėdę Karaliū
nus; dėdę Andrių Zubavi- 
čių ir jo šeimą, ir tetą 
Marijoną Bagdonienę, gy
venančią Spenceryje. Lie
tuvoje tėvą Antaną Rač
kauską, Budviedžių kai-

HINSDALE, ILl.

šinas, apdovanojo savo 
darbininkus Kalėdų dova
nomis. Kiekvienas darbi
ninkas, kuris uždirba ma
žiau kaip $60 į savaitę, ga
vo po $20.00 dovanu, iš
skyrus tuos, kurie nėra iš
dirbę tos kompanijos dirb
tuvėje 6 mėnesių.

Sausio 23 d. įvyks var
gonų pašventinimas, 7 vai. 
vakare.

Kalėdų antrą dieną, 
gruodžio 26, įvyko parapi
jos mokyklos vaikučių va
karėlis, Seserų Pranciš
kiečių vadovybėje. Susi
rinkusieji labai ramiai už
silaikė. Vietinis

RINKITE IR TAUPYKITE 
VARTOTUS PAŠTO 

ŽENKLUS
RĖMĖJŲ VAKARIENĖ Į

Gruodžio 12 d., Aušros j 
Vartų parapijos salėje 

į (Chicagoje) įvyko Mari- 
• jonų Rėmėjų metinė vaka
rienė, kurioje dalyvauti 
turėjo garbės taip gi semi- 

; narijos rinktinis choras ir 
; vakaro eigoje išpildyti ke
lias giesmes ir dainas. 

! Klierikams parengime da
lyvavusiems, teko patirti 
Į nemaža gražių įspūdžių.

Pirmiausia, malonų į- 
spūdį padarė tai, kad pa
rengime dalyvavusių skai
čius labai skaitlingas, ir 
kad susirinkusių tarpe 
matėsi nemažai inteligen
tijos, biznierių ir žymes
niu lietuvių visuomenės 
veikėjų. Toliau, vakarie
nės metu pasakytos kal
bos nepaprastai paveikė į 
klausytojus. Visų rėmėjų 
ir bendradarbių kalbose 
reiškėsi nuoširdumas, ar
timas bendradarbiavimas 
ir karštas troškimas bei 
pasiryžimas toliau dar
buotis Tėvų Marijonu rei
kalams. Graži viso vakaro 
tvarka, skaniai ir stropiai tuvius mokytojus, 
paruošta vakarienė, man- Kadangi kun. J. Vyš- 
dnvus natarnavimas. aiš- niauskas buvo didelis mu
kiai rodė, kad tame paruo- zikos mylėtojas, ir nors 
Šime idėta daug darbo ir jisai darbais buvo apsun- 
rūpesčio. idant jis būtu kintas, tačiau surado laiko 
ko sėkmingiausias. ■ Ir be suorganizuoti chorą, 
abejo, visi rėmėjų kuoru 
atstovai grįžo į savo kolo-1 giedodavo 
niias naujai pasiryžę visi 
uoliau pasidarbuoti ir ši 
kilnų rėmimo darbą toliau 
sėkmingai varyti.

Matydami rėmėjų tokį 
pasišventimą bei rūpestin
gumą, klierikai jaučiasi, 
kad tokiu vienu viešu sa
vo pasirodymu, keliomis 
ten dainomis bei giesmė
mis, jie rėmėjams per ma
žai parodė savo nuoširdžią 
padėką bei pagarbą už jų
jų paramą bei nuoširdų 
veikimą. Tačiau, tikisi jie. 
ateityje aiškiau ir plačau 
išreikšti tą dėkingumą bei 
įvertinimą, koki jie jaučią 
Marijonu Rėmėjams už jų
jų pasidarbavimą ir dar
bus, atliktus ir atliekamus 
Tėvu Marijonų naudai.

A. M.

I

gal Marijo- 
teksią 

du

žisuoja-: - mokytoja Alena 
Bandžiūtė.

Dabartinis klebo nas 
kun. J. J. Bobinas, kuris 
dirigavo ‘Montreal’io Se
minaristų chorą per kele
tą metų, taip pat daug 
darbuojasi mūsų chore; 
tokiu būdu yra varg. dide
lė pagelba.

Šv. Kazimiero parap. 
choru gėrisi ne vien lietu
viai, bet prancūzai ir ang
iai, kurie kiekvieną sek
madienį, lanko mūsų baž
nyčią vien tik choro pasi
klausyti. Dažnai giedamos 
sekančios mišios: Mass in 
F — W. A. Leonard, Mass 
in E flat — W. A. Leo
nard, Mass in B. flat — 
W. A. Leonard, Short 
Mass in E flat — W. Dres- 
sler. Taipgi mišios per .J. 
B. Molitor ir J. Diebold, 
F. Dieriex — Grigorijoniš-MONTREAL, CANADA i kos mišios. De Angelis Se- 
cond Tone ir 6th. Tone. 
Įvyru balsams).

Solistės yra: mok. A. 
Bandžiūtė, mok. O. Ban- 
džiutė, J. Dereskevičiutė. 
Vyrai solistai: V. Bobelis, 
J. Skyrys, P. Bobinas, V. 
Kajackas. Buvusieji solis
tai: M. Abraičiutė, E. Jan
kauskaitė, mok. M. Arlau
skaitė, K. Čebanauskaitė. 
M. Galvanauskaitė, A. Du
bauskas, J. Skyrys, S. Sa
snauskas.

Noriu pažymėti, kad 
Spalių 9tą š. m., Vilniaus 
Gedulio dienoje, choras iš- 
oildė radio programą C. 
B. M. stotyje.

i Programa puikiai pavy
ko. Balsai žavėte žavėjo 
klausytojus. Telegramai, 

į telefonai ir laiškai per ke
letą dienų plaukė su pagy
rimais nuo įvairių 
žmonių.

i Valio.’ choristams 
kį pasidarbavimą, 
kad 1938 metuose choras 
dar labiaus atsižymės ir 
darbuosis, nes ūpas ir no- 

| ras yra didelis.
Geriausio pasisekimo!

Choro Komisija

IŠv. Kazimiero lietuvių 
parapija tapo oficialiai į-j 
steigta 1915 metuose.; 
Pirm to, neturint savo 
bažnyčios, lietuviams tek
davo bažnytinėse ceremo
nijose dalyvauti prancūzų 
parapijose, nors kunigas 
patarnautojas buvo lietu
vis. Finansiška padėtis, 
tais laikais buvo silpna., 
tad perėjo gana ilgas lai
kotarpis kol lietuviai stip
riai susiorganizavo. Po tų 
sunkių metu su didžiau
siomis kun. J. Vyšniausko 
pastangomis, tapo pasta
tyta lietuvių Šv. Kazimie
ro par. bažnyčia.

Apie kun. J. Vyšniauską 
čia trumpai pabrėšiu, nors 
būtų galima apie jį daug 
aprašyti. Tai buvo tikras 
lietuvių
rėmėjas, energingas dar
buotojas. kurio pastango
mis įsigijome ne vien tih 
savąja bažnyčią, bet ii 
lietuviškas kliasas bei lie

tautos gynėjas,

v •

• v

tautų

kelinti 
vadina-
kuopa, 

žmonių

Ar norite geros progos 
dirbti tikrą misijonierišką 
darbą? Ir tai dar lengvu, 
visiems prieinamu būdu? 
Štai tas lengvas ir visiems 
parankus būdas — rinkti 
ir taupyti vartotus pašto 
ženklus.

Marijonų Seminarijoje 
(Hinsdale, Illinois) yra į- 
sisteigusi ir jau 
metai kai veikia 
ma Misijonierių 
kuri pasaulinių
padėdama, stengiasi viso
kiausiais būdais gelbėti 
misijonieriams įvairiose 
vietose (šioje šalyje ir 
svetur) misijų darbą dir
bantiems. Apart kitų bū
dų, ši draugija renka viso
kius vartotus pašto ženk
lus, kurie misijų reika
lams neša daug naudos.

Mūsų gerbiamų skaity
tojų tarpe, be abejo, yra 
nemaža žmonių, kurie dir
ba įvairiuose pašto cen
truose, (“mail houses” ir 
“stock exchanges”) ofi
suose ir panašiose vietose, 
kur suvežama ir atidaro
ma daug laiškų bei siunti
nių; tokiose vietose kaip 
tik geriausia proga gauti 
daug vartotų pašto žen
klų. Kurie, tat gali prašo
mi nrie progos vartotus 
pašto ženklus surinkti ir 
atsiusti Seminarijos Misi- 
jonieriu kuopai.

Kalėdų ir Naujų Metų 
šventėse siuntinė j a m a 
daug laišku ir paštu daug 
visokių siuntinių. Todėl, 
?erbiamieji skaitytojai, 
kada gausite laiškus arba 
siuntinius, nupieškite paš
to ženklus (palikite apie 
ženklus apie pusę colio po- 
nieros) ir kada ju daug 
prisirinks, pasiųskite Se
minarijos Misi joni e r i ų 
kuopai.

Vartotus pašto ženklus 
visais laikais siuskite a- 
dresu: Mission Club

Marian Seminary 
Hinsdale, Illinois.

N. B.—
Seminarijos Misijonierių 

kuopa renka taipgi viso
kius blizgučius (seną auk- 
sa), sutraukytus ražan- 
č’us, medalikėlius, paveik
slėlius ir panašius daly- 
ku.s A.J.M.

GRUODŽIO 8 d.
Nekalto Prasidėji m o 

šventė seminarijoje buvo 
ypatingu būdu paminėta. 
Apart to, ta diena kai ku
riems klierikams buvo y- 
patingomis malo n ė m i s 
gausinga (kuriems klieri
kams teko tą dieną priim
ti tonsūrą). vakare dar 
buvo suruoštas šventei pa
minėti ypatingas vakarė
lis, kurį sudarė kalbos, pa
skaitos ir muzikalinė da
lis.

Paskaitas skaitė klieri
kai A. Ignotas (tema — 
‘Nekalto Prasidėjimo Dog
mos išsivystymas’) ir P. 
Cinikas (tema — ‘Marija 
— Naujoji Tęva’). Abėjo- 

' se paskaitose apibudinta 
, jos vys- 

j tymosi eiga ir Marijos 
malonių pilnybė. Muzika- 

■ T °J‘ linę programo dalį išpildė 
’ seminarijos rinktinis klie- 

i riku choras, vadovaujant 
i S. Vaičaičiui, ir solistas 
(A. Miciūnas).

Programą daug kuomi 
naturtino Provinci j o 1 o

ŠVENTINIMAI
Gruodžio 8 d.. Nekalto 

Prasidėjimo Švč. Panos 
Marijos šventėje, Marijo
nu Seminarijos klierikų 
būrelis Ouigely rengiamo- 
yios seminarijos koplyčio- ~7k7mė~
je (Chicagoie) iš J. E.

t

ku priėmė tonsūrą. i 
sūra turėjo suteikti J. E. 
Vyskupas Sheil gruodžio 
5*d., tačiau jis staiga su
sirgo ir iškilmės atidėtos 
į gruodžio 8 d.) Bet ir tą 
dieną, pasirodė, jog Vys- 
kūnas Sheil nebuvo taipiKuni j Jakaičio Mic

5 t' kalba, kurioje jis iškėlėjęs iškilmėms pribūti. Jo 
vietoje tonsūrą gruodžio 
8 d. davė Vyskupas 
O’Brien-.

Klierikai Marijonai, gr.
8 d. tonsūrą priėmusieji, 
žinoma, apgailestavo Vys
kupo Sheil negalę, ir visi 
pasimeldė jojo inteniijai. 
tačiau visi labai džiaugė-

BROCKTON SAVINGS BANK
ĮSTOK Į CHRISTMAS' CLUB 

Comer Main and Court Streets
Deposits Received from $1 to $4,000 

Joint Accounts from $1 to $8,000 
“THE BANK ON THE HILE”

aukštą Nekalto Prasidėji
mo šventės svarbą, gražiai 
nušvietė Dievo Motinos 
nepaprastas ypatybes bei 
josios kilnu, šviečiantį pa
vyzdį ir įtikinančiu būdu 
paskatino visus uoliai tą 
pavyzdį sekti. Be to, Ku
nigas Provincijolas įdo
miai nupasakojo žinių ir 
nuotikių iš savo kelionės 
po Rytines J. V. valstybes, 
kurias buvo ką tik aplan
kęs.

Programą gražiai vedė 
klierikas A. Sandys; o va
karėlio suruošimo rūpino
si seminarijos Studentų 
kuopa per savo atstovus 
klierikus J. Kamandulį ir 
A. Sandį.

v •

už to- 
Tikiu,

•v

ELIZABETH. N. J.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji 
mo. Ksenofontas

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GFAJBORIUS IR 
BALS AMUOTOJA8 

1000 WashingtoiJ St. 
N<»RW(M)D. MASS 
TEL Norwm>d 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
TEL. Brockton 2005

Choras (tais laikais) i 
vien tik per 

Kalėdas, Velykas arba ki
tose didelėse iškilmėse.

Ne maža darbo jis turė
jo, nes neturėjome lietuvio 
vargonininko. Tad prancū
zui vargonaujant ir J. Va
lu kui padedant, choras co 
truputį pradėjo stiprėti.

Kun. J. Vyšniauskui iš
vykus Lietuvon. 1919 m., 
jo vietą užėmė kun. J. 
Šimkus, — vėliau kun. J. 
Daknys, kun. P. Vanagas, 
kun. J. J. Mačiulionis ir 
dabartinis kun. J. J. Bo
binas.

Tais metais (1919) pa
kviestas tapo pirmas lie
tuvių vargonininkas J. 
AučSus. Jisai įsteigė nuo
latinę parap. chorą. Buvo 
tai jaunas, gabus, veiklus 
asmuo, kuris puikiai cho
rą išlavino. Jam apleidus 
Montreal 1922 m., jo vie
tą užėmė J. Brazauskas. 
Gerb. K. žižiūnas liko šios 
parapijos vargonininku 
nuo 1923 m.

Varg. Kaz. žižiūnui va
dovaujant, daug tapo nu
veikta muzikos srityje. 
Choras yra išpildęs dau
gelį muzikališkų kūrinių 
bei koncertų..

Garbė vargonininkui, 
kuris yra sukomponavęs 
gražių dainelių ir šiaip 
pianui žavėjančių harmo
nijų. Muzikališkuose pa
rengimuose turime ir gra
žių vaidinimų, kuriuos re-

Šiomis dienomis mirė 
kun. Antanas Pranciškus 
Goeble, O.S.S., Švč. Sakra
mento parapijos įsteigėjas 

į ir klebonas. Laidotuvėse 
dalyvavo daug draugijų, 
kaip tai: Knights of Co- 

Jumbus, Šv. Vardo ir kitos 
. ir minios žmonių. Iškil
mingas gedulo šv. mišias 
atnašavo kun.
Kienle, O.S.S. su 
Laike šv. mišių

'Tėvu Benediktinų
i iš Newark.

I

Anseim 
asista. 

giedojo 
choras

Taipgi šiomis dienomis 
mirė seni gyventojai Eli- 
zabethe, Aug. Grebliūnas 
ir S. Zitaveckas, biznie
riai. Abu priklausė prie 
Šv. Kazimiero Karalaičio 
draugijos.

if Lietuvių katalikų drau
gijos rengia bendrai balių, 
sausio 9 d., Liberty salėje, 
kurio neiną skiria vargo
nų fondui.

Singerio kompanija, ku
ri išdirba siuvamąsias ma-

į ANGLIŠKAI ■ LIETUVIŠKAS ŽODYNAS
Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių 

! Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary). Jis 
j turi 399 puslapius. Apdarytas $2.25, be apdarų — 

i $1.50. Užsakymus siųskite tuojau, nes apribotą 
skaičių teturime.

! Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.



ŽIEMA LIETUVOJE

kę į mares žvejoti.

LINE

Kaunas, gruod. 27 d. — 
Per Kalėdas Kaune susi
tuokė 109 poros ir pakrik
štyti 248 vaikai.

Antradienis, Sausio 4 d., 1938

masinės vedybos 
IR KRIKŠTYNOS 

KAUNE

Keliaukite'Į Lietuvą'

HOLLAND-AMERICA

Maskva, gruod. 23 d. — 
Pasirašyta Lietuvos ir So
vietų Rusijos prekybos su
tartis 1938 metams.

•r*

Vietomis Sustojo Autobu
sai. Jūroje Įšalo Žvejų 

Laivai

DAfcBINlNKAS

i»

Didelis Sniegas ir Pusnys. nįnkų parodos bus suruoš
I

mokyklose buvo tiktai 3 
metų. Taigi dabar Lietu
voje pradžios mokslas yra

Žinios Iš Lietuvos
Kaunas, gruod. 27 d. —- 

Valstybės Prezidentas Ka
lėdų Švenčių proga dova
nojo bausmes dešimčiai 
nubaustų ūkininkų ir pen
kiems Klaipėdiečiams.

trauktas. Taip pat dėl 
siaučiančios pūgos’ kurį 
laiką buvo nutrauktas ir 
telefono susisiekimas 
Nida.

— Lietuvos muzikų drąu- 
gija 1938 m. vasario mėn. 
7 ir 8 d. šaukia Kaune mu
zikų ir chorvedžių suva
žiavimą. Tarp kita ko bus 
aptarti visuotinos dainų 

•šventės klausiniai.
i — Išeiviai lietuviai iš j 
■Pietų Amerikos prisiunčia| 
į Lietuvos valdžios įstai- 
Į goms prašymą, kad jiems 
pagelbėtų grįšti į tėvynę. 
Prašymus siunčia tie išei-i 

jviai, kurie iki šiol nėra! 
gavę pastovaus darbo ir 
svetimam krašte labai 
vargsta.
— Italų ir vengrų daili-

Paskutinėmis dienomis 
vietomis labai daug pris
nigo. Kai kur buvo pus
nys, kurios sutrukdė susi
siekimą autobusais. Kai 
kurie autobusai iš šiaurės 
Lietuvos į Kauną atvyko 
daugiau kaip valandą pa
sivėlavę. Nežymiai vėlavo 
autobusai ir iš kitų linijų. 
Iš Kauno į Dusetus, Molė
tus ir Rokiškį autobusai 
visai nevažiavo. Atvykę iš

tos Kaune 1938 metų pra
džioj. Lietuvos dailinin
kai suruoš savo kūrinių 
parodas Skandinavijos i 
valstybėse (Švedijoje, O-i 
landijoje, Danijoje).
— Lietuvos pradžios mo

kyklose dabar mokosi 
270.000 vaikų ir mergai
čių: juos mokina 5475 mo
kytojai. O prieš karą, 1913 
metais, dabartiniame Ne
priklausomos Lietuvos 
plote mokytojavo 1020 

T j mokytojų ir visose pra
džios mokyklose buvo tik
tai 51.000 mokinių. Be to.

tų apylinkių keleiviai pa- (-iabar pradžios mokslas 
šakoją, kad sniego pusny s į-ęSįasj 4—5 metus, o rusų 
vietomis siekia pusantro mokykiose buvo tiktai 3 
m. aukštumo. Keliai, o y- . — • ■ - - - ■
pačiai mažesni visai už- . - * - -
pastyt! ir jais tegalima tent šešetą kartt4 plates.
pamai mažesni visai už-

važiuoti tik rogėmis. Kai, 
kuriuose autobusų ruožuo-' 
sc šoferiai ir konduktoriai 
užpustytus kelius turėjo 
at si kasti.

Staiga stipriau pašalus, 
Kuršių marėse įšalo kelio
lika Nidos, Preilos ir Per

nis.

LIETUVOJE PRIVALO
MAS DARBO TEISMAS— 

ARBITRAŽAS

Pagal veikiančius Lietu-
vėlkos žvejų laivų, kuriais vo-ie darbo apsaugos įsta-; 
apie 30 žvejų buvo išplau- tymus, tarp darbdavių ir 
kę į mares žvejoti, šeši i darbininkų kylančius ne- 
laiyai, matydami artėjant susipratimus padeda iš- 
ledo pavoju ir negalėdami sPfęsti darbo inspektoriai
parplaukti į namus, iš
plaukė į krantą Vokietijos 
pusėje, ties Karkle. Dide
lių sunkumų su ledais tu
rėjo ir pasienio policijos 
laivas “Šaulys”, kuris mė
gino nuplaukti į Nidą, ta
čiau paplaukęs už Juod
krantės, įstrigo į ledus ir, 
tik po didelio vargo iš jų 
išsivadavęs turėjo grįžti.

Susisiekimas marėmis 
tarp Nidos, Juodkrantės ir 
Klaipėdos, kurį iki šiol 
turgaus dienomis dar pa
laikė tik vienas laivas, da
bar dienos visiškai nu-

. Tht Flajship S.S. Stetendtm
• Patoąfis, greiti ir švarfls laivai. 
{ Uvtuvą važi liejai) t puranklau- 
fefa yra važiuoti šia linija.

laivai išplankia iš New Yorko 
m.:.

iunTERTiAM ----- Balandžio 9.
VOr.ljNDAM .... .A., nalmidžio 23,
STATKNUAM ........ Balifndžlp 26.
VEKNiĄM' —.....-- Uepižfs 7,
i I-A" AMSTJJltOAM Cpgužfti 21, 
|dLKNUAM .........  Gestlž^ 28,
> Vh»His kelionės reikalais kreip
kitės pas. vietinius .. autorl- (
kuotA agontUs-'hrba' I
HOLLAKD-AMMtMUL LINE 

14 Providence Street,
Boston, Mass.

Jeigu darbo inspektoriai 
randa kur prasilenkimą su 
veikiančiais darbo apsau
gos įstatymais, tai jie pa
tys nesusipratimą išspren
džia, pasiremdami įstaty
mais. Tačiau kyla daug 
nesusipratimų dėl darbi
ninkams mokomo atlygini
mo didumo. Vidaus rei
kalų ministerija turi teisę 
nustatyti atlyginimo mi
nimumą : vadinasi, tokį 
atlyginimą, už kurį ma
žiau negali būti mokama. 
Toks atlyginimo nustaty
mas nėra labai geras bū
das darbininkus nuo iš
naudojimo apsaugoti. Daž
nai Čia būna nepatenkinti 
ir darbdaviai, ir darbinin
kai. Darbininkai kartais 
stato savo reikalavimus 
ir juos kai kada paremia 
streiku. Kadangi darbi
ninkai nežino įmones fi
nansinio pajėgumo ir daž
nai pastato perdidelius 
reikalavimus, tai prąlaimi 
ir skaudžiausiai nukenčia 
patys dąrbminkai. Dabar 
Lietuvoje ruošiamasi į- 
vesti naują tvarką darb- 
dąvįų ir darbininkų nesu
sipratimams spręsti. Bū
tent, ruošiamasi įvesti 
privalomus arbitražo teis
mus, Čekoslovakijos tokių 
teismų pavyzdžiu. Teismą 
sudarys darbdavių, darbi
ninkų ir valdžios atstovai: 
juose dalyvaus patyrę tei
sininkai, ir bešališki eks- 
pertai. Teismas gerai išna
grinės kylusių nesusipra-

v •

!

Prie gen. S. Žukausko karsto gener olų .garbės sargyboje budi kariuomenes 
vadas brig. gen. St. Raštikis. Laidotuvių eisena Kauno gatvėse.

timų priežastis ar darbi
ninkų reikalavimų pama-

i tuotumą, ir pada i y s į 
sprendimą, kuris bus pri
valomas ir darbdaviams ir 
jų samdiniams. Įvedus 
privalomus arbitražo teis- mis ir... avies kailiu, 
mus darbo konfliktams! kada pasitaiko miško par- 
spręsti, nebus pagrindo ir i davimo varžytinės, tai 
reikalo darbininkams grie- žmonės puola, kaip bites 
btis streikų, kurie daž- prie medaus. Šio mėn. 16 
niausiai jiems patiems ia- d. Vaškuose per varžyti- 
bai pakenkia, yra žalingi nes įvarė keturis kartus 
įmonėms 
ūkiui; 
visai uždrausti.

VEGERIAI
.

Viena bėda ne bėda, prie 
tos ir kita prisėda: čia ir 
malkų nėra. Žmonės tenki
nasi žabomis, pasausiais, 
o kambarius bando apšil- gydytojo. Į Akmenę 15 
dyti primusinėmis lempo-

. Jei

Nesulaukia Gydytojo 
Vegeriai iki šiol neturi

km, o į Mažeikius per 40 
km. Čia gydytoją pasiekti 
yra labai sunku, ir retas 
teišgali.

—Svėdasuose pastatyta 
didelė graži pradžios mo
kykla. Kaštuos apie 100. 

ir visam krašto brangiau, negu parduoda- 000 lt. Baigiamas statyti 
todėl streikai bus moji kaina, pav., nuo 1 lt. kan. Tumui — Vaižgantui 

iki 28 lt., nuo 14 lt. iki 60 paminklas.
lt. Be to, kas neturi savo 

: nekilnbjamo turto (že
mės) ir nėra išsiėmę ati- 

1 tinkamo liudijimo, negali 
gauti pirkti miško. Beže-

KĄ PASAKĖ ŽYMUS 
RAŠYTOJAS

KOKIŲ DAR ESAMA 
MOKYTOJŲ?

Ariogala — Vietos kle
bonas vizituodamas G-ų 

salėje žymusis miai atsiduria labai sun- kaimą panorėjo pamatyti 
-----J"x-nei iš to- ir savo mažuosius parapi- 

laikė paskaitą apie lietu- liau parsivežti miško, nei jiečius. Bet vos tik įėjus į 
klasę mokytoja pradėjo 
tyčiotis ir plūsti, kad jai 
darbas trukdomas vaikų 
akyvaizdoje. Minėtoji mo
kytoja iki šiol buvo vienos 
organizacijos, kurios pa
saulėžiūra grind ž i a m a 
krikščioniškąja morale, 
vadė ir ten, žinoma, skie
pijo gal kiek ir kitokias 
mintis. Įdomu, kaip bus į- 
vertintas šis mokytojos 
elgesys mokyklos tėvų 
atitinkamų įstaigų?

Rokiškis. Rokiškio gim
nazijos ! 
mūsų rašytojas Vydūnas kioje padėtyje: nei iš to-

vių tautos uždavinius. Jis nusipirkti 
paminėjęs, J
vių tautos uždavinius. Jis nusipirkti — kas daryti? 
paminėjęs, kaip viskas Vaškiečiai, gaudami miš- 
gražiai pasauly sutvarky- ko už 14 km. sako netoli, 
ta, pabrėžė, koks turi bū- kai tuo tarpu šilai (Parį, 
ti protingas ir didis Tvar- aps.) neperka miško toliau, 
kytojas. Sakė: “Juo žmo- 3 km, nės sako, kad per 
gus kultūringęsnis, tuo toli.
jis turi būti dievobaimin- — Čia alus visų darbų 
gesnis”. Jei žmogų Kūrė- pradžia ir pabaiga: duok 
jas taip išaukštino, tai alaus, bus ir darbininkas 
žmogus turi saugotis visoj ir “puikus veikėjas”. Or
kas jį žemina. Būtent: rū- ganizacijoš, kurios drau- 
kymo, gėrimo svaigalų ir džia gerti Alų, nariais ne- 
ištvirkimo. Pasakė, kad skaitlingos, 
lūpoms dažyti tepalas ga
minamas iš utėlių kraujo. 
Priminė, kad gadina jau
nimą nedora spauda, ki-

ir

RABINAS IŠVAIKĖ 
LAISVAMANIUS 

Triukinai —- Mūsų apy- 
nai, smukles ir netikę pa- linkėję gyvena vienas mo
si linksminimai. Ragino vi-, kytojas, kuris labai susi- 
sus, kas myli savo tėvynę, rūpinęs laisvamanių 
saugotis viso, kas pažemin 
tų žmogų. Tas būtų ir tė
vynėj žalinga. Paskaita 
visi labai patenkinti.

TRŪKSTA VANDENS IR 
MALKŲ, O ALAtS YRA

Vaškai. Sausas ruduo 
žmonėms baigia ištuštinti 
šulinius. Kai kur (Skrebo
tiškio parap.) jau veža 
vandenį 3 kilometrus.

■' * £a£>SĖL,afe5s j*.

ŠIAULIAI

Išmušė 300 Langų
Lapkr. iš 21 į 22 d. nak

tį nežinomi asmenys iš
mušė apie 300 žydų krau

»

i vei- j
kimu. Neseniai su “gar-Į tuvių ir gyvenamų butų 
siąja Triukirtų daktarka j langų. Įvykį tiria policija 
buvo nuvykęs į Rūkų kai-' *-------------
mą, Mosėdžio valsčiuj, kur' 
laikė ' vietos laisvama
niams paskaitą ir įkūrė 
laisvamanių skyrių. To- j 
kiais pat tikslais lankėsi 
ir Ylakiuose, tik čia tru
putį nepasisekė, nors buvo.
ir abu su Šliūpu, bet žydų \ — Tuapse plaukė 22 die- 
rabinas išvijo iš žydiškų f nas. Tarp laivo įgulos 40 
patalpų. ' vyrų yra ir du lietuviai.

VIENAS anglų 
LAIVAS

atvežė į Klaipėdą iš SSSR 
4,5 mil. kg. degamos me
džiagos: gazolio, žibalo, 
benzino. Laivas iš Batum,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L
KAIP Aš PĖSČIAS APKELIAVAU 1? AMERIKOS

Va

Vokietis įsigeidė į jį įlįsti? 
Aš atsisakiau ir laukiąjį 
grįžtant. Tik išlindęs iš 
urvo, vokietis šalia manęs 
krito negyvas. ;

Brazilijoj ir Uragvajuje 
lietuvių sutikau daug. Be
veik visi skundžiasi sun
kia padėtimi ir labai nori 
grįžti į tėvynę, kur mielai 
sutiktų pas ūkininką tik 
už maistą ir drabužius 
dirbti-

I

VALSTYBIŲ • x
-i

Kaimas — Į “XX Am
žiaus” Redakciją užėjo tik 
šiomis dienomis grįžęs iš 
Amerikos raseinietis Pra
nas Navickas, kuris pėš- 
čias yra apkeliavęs net 17 
Pietų Amerikos valstybių,; 
atlikdamas kelionę nuo i 
Ramiojo Vandenyno ligi 
Atlanto krantų. Navickas 
turi su savimi kelionės 
žurnalą, kuriame keturių 
Pietų Amerikos valstybių 
prezidentų, ministeriu, au
kštųjų karininkų ir šiaip 
atsakingų pareigūnų para
šai ir atestacijos. Žurnale 
aukštieji įvairių valsty
bių pareigūnai Navicką a- parapija nedidelė, 
testuoja, kaip inteligentiš- parapijiečių duosnumu y- 
ką ir išsilavinusį žmogų, patingai Katalikiškų orga- 
nastebėdami, kad su juo nizacijų ir vietos Klebono: 
kalbėjęsi politinėmis, kul- pastangomis įrengta di- 
tūrinėmis, socialinėmis ir dingą parapijos salė, kuri 
kitomis temomis. Kėliau- š. m. lapkričio 21 d. buvo 
damas po Pietų Ameriką, iškilmingai pašventinta. 
Navickas skaitė apįe Lie- -------------
tuvą paskaitas. DRAMBLIŠKI ŠVIETIMO
— Kelionėje teko patirti REIKALAI SOVIETUO-

visokių nuotykių ? — klau-, • gg
siu. ■ _______
— Buvo visko. Dažnai Sovietų mokyklose isto- 

gyvybė ant plauko kybo- rija dėstoma pagal inte- 
jo. 
išgyvenau Peru Valstybė- rijos principus.
je, kur 13 parų keliavęs iš mokytojų 
per dykumą be vandens didieji karvedžiai, 
priėjau į " 
šliužų upę. Grįšiu — žūsiu tik “buržuazinės fantazi-. 
dykumoje iš bado ir troš- jos” vaisius. Vienintelis 
kulio, kelsiuosi per upę — istorijos kūrėjas buvo ma- 
kaimanai sudraskys. Ryž- ges.
tis reikėjo. Susiradau di- Nelinksmas ir rusų poe- 
džiulį rąstą, pririšau prie tų bei rašytojų likimas, 
jo dokumentus, drabužius, Gorkis toleruojamas, nors 
užsilipau pats, persižegno-i ir jo kūryboj esą “smul-- 
jau ir šaudydamas iš re- ---- - j—
volverio pasileidau plauk
ti. Šūvių gąsdinami kai- nuopelnas tas, 
manai vis dėlto manęs ne
sučiupo. Už poros dienų 
radau indėnų kaimą, kur 
ir atsigavau.

Keliaudamas per Ekva
dorą, kurio didesnė dalis 
apaugusi neįžengiamais 
miškais, užtikau indų 
laikmečio akmeninį mies
tą. Už įžengimą į šventą 
indėnų vietą jie mane suė
mė, nuginklavo ir įmetė į 
kalėjimą. Laimei netoli 
buvo nedidelis kaimelis, 
kuriame gyveno mokyto
jas. Jo padedamas krei
piausi į gubernatorių, ir 
tik jo griežta telegrama 
indėnams mane išgelbėjo 
nuo tikros pražūties.

Peru valstybėje sutikau 
atsitiktinai lietuvį, kuris 
neturi darbo ir labai var
gsta. Kitą vienišą lietuvį 
sutikau Panamoje. Šis gy-1 
vena gerai, nes čia vargo- nuošė 350 mokytojų rašė 
nininkauja. Susitikome ir diktantą, susidedantį 
išsiskyrėme kaip geriausi 
broliai.

Kartą Hondurase susiti
kau su vokiečiu, taip pat 
keliautoju. Mudu suradom 
požemininkų laikų urvą.

PAŠVENTINTA NAUJA 
PARAPIJOS SALE

Rageliai. Nors Rageliu; 
tačiau

4 .

Sovietų mokyklose isto-

Ypač baisų momentą graJinės klasių kovos teo-’ 
. Mokiniai 

sužino, kad 
, kuni-* 

pilną plėšriųjų gaikščiai ir politikai tėra

■v —

v •

v

Gorkis toleruojamas, nors

kiosios buržuazijos dva
sios”. Puškino didžiausia^ 

kad jį ca
ras buvo kelis syk ištrė- 
męs; Turgenevas pažymi
mas kaip “smulkiųjų bajo
rų ideologas”, o Lerman- 
tovą, Dostojevskį ir Gogo- 

I lį galima skaityti “tik su 
atsargumu”.

Apie mokymo lygį bylo
ja faktas, kad Maskvoj 
64,000, o Leningrade 62, 
000 mokinių sėdi vienoj 
klasėj po dvejus metus, d 
3,000 mokinių — po tre-’. 
jus. Tuos skaičius pada
vęs, vienas Sovietų laik
raštis ne be ironijos kląu-' 
šia: “Draugai mokytojai, 
malonėkit pasakyti, kiek' 
penkmečių reikia, kad vai
ką išmokytumėt skaity-- 
ti?”

Bet kad ir pačių “drau
gų mokytojų” mokslas ne 
iš didžiųjų. Antai, vienui * 
se konkursiniuose egzami-

i

J.

is' 
153 žodžių. Nebuvo nė vie
no, kuris diktantą būtų 
parašęs be klaidos; klaidų* 
skaičius svyravo tarp 24 
ir 220. (‘Revue de deux 
mondes’).
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“Pulkim Ąnt Keliu”, juodais odos ąpdarais $2.50 
“Vyrai Broliai” specialė vyrams maldaknygė 

atspausdinta ant šilkinės popįeros .*...... $1.30
„Maldų Rįnkinęlis”, juodais qdos apdarais ..$1.50 
“Maldų Rinkinėlis”, juodais audeklo apdarais 
“Maldų Rinkinėlis”, baltais ceĮoloido apd. . .. 
“Maldaknygė” mažo formato juodais audeklo 

apdarais ...................................................
“Jėzau, Pas Mane Ateiki”, specialė mažytė 

vaikams pritaikinta maldaknygė, juodi 
apdarai, paauksuoti kraštai

“Naujas Aukso Altorius”..........
Darbininkas, 366 W. i

v-

L

.75 

.90

.60
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Krikščioniškoji Dora
? - •

į Beveik visos nepriklau- šviesos keliu. Žmogui tar
šomos bei laisvosios eti- si yra prigimta pirmutinis 
kos sistemos savyj turi doros įsakymas: “Gerai 
pagrindinį nedateklių; daryk; sergėkis pikto;”
kiekvienas jos pasekėjų Tuo pačiu žmogus iš pri- 
savaip aiškina viską. Per gimties žino, kad tai yra 
tai nesutinkant nuomonė- Dievo valios reiškimas. To 
mis, laisvieji nesugebia 
nustatyti principalio eti
kos uždavinio: kuo yra 
pagrindinis doros tikslas0 
2 Mes gi, katalikai, pa
tenkinti atsakymą suran
dame krikščionybės pa
saulėžvalgoje. Taigi, bent 
trumpai ir paviršutiniai 
peržvelgsime jos paniū
ras.
. Kas gi yra toji dora To|jau žmogus sužinojo 
(morali tas)?

ANTGAMTINIS 
APREIŠKIMAS 

Viešpats Dievas ne tik 
gamtiniu būdu, bet taip 
pat ir antgamtiniu būdu 
apreiškė per Senojo Įsta
tymo patriarkus ir prana
šus, pagaliau per viengi- 
mį Savo Sūnų, Kurį šin 
pasaulin siuntė kaipo Iš
gelbėtoją.

Iš antgamtinio apreiški
mo sužinome, jog pirmieji 
mūsų tėvai buvo pakelti 
antgamtinin rėdan. Iš ne- 
apribuojamos širdies ge
rumo Dievas pirmajam1 

I žmogui suteikė antgamti
nę laimę, apdovanodamas 

ir Geriausiajam jo Tėvui, -ii. antgamtinėmis malonė- 
garbė ir šlovė ir meilė. Diis.JTos dovanos būtų pa

principo pagrindu žmogus 
gali spėlioti ir tolimes- 
nias doros įsakymų išva
das.

Žmogus, svarstydamas 
savo atsinešimus prie Die
vo, dasiprotėjo, kad pri
klauso Jam, kaino Aukš
čiausiajam jo Viešpačiui

veldėjimu parėję ant visu 
būsiančių gentkarčiu, jei9

_ kad Dievas yra doros ir j ..... .
Pagal knkscionybes mo- tvariKOS Rėdytojas, Kurs širmieji musų tėvai butų 

kinimą Viešpats Dievas i ’ .-—i—x_ -----------
ją mums apreiškė dvejo- kaĮsta. Dėl į0 su^a"me 
Fu ..du, būtent: per gam- senovėje pas įvairias tau- 
|inį ir antgamtinį apreiš- įas kokias nors pamaldas

Dievybės garbei, ypač už
sirūstinusio Dievo permal
davimui. Be to, visi gerai atmetė žmonijos 
suprantame, I 
tvarka nėra palikta paties meilėje Dievas 
žmogaus valiai, tačiau 
žmogaus vertė ir jo liki
mas po mirties priklauso 
nuo to, kokiu buvo jis gy
vena šiame pasaulyj.

Sekančiai tyrinėjant sa
vo atsinešimą prie artimo, 
žmogus sužino, 
jis gyventi bendru su juo 
gyvenimu ir privalo ser
gėtis žmogžūdybės, vagy
stės, ir t.t. Už tatai žmo
gus privalo stengtis, kiek 
išgalėdamas, kad būtų 
naudingas ir teisingas ir 
prigelbstąs kitiems.

Galop, suėmęs viską ir 
bemintvdamas apie atsi
nešimą į save patį, žmo
gus prieina prie suprati
mo, jog savo sielos dėlei 
turi pareigas tikslinti sa
vo gyvenimą ir tuo būdu 
neišeiti iš doros ribų. Kas 

^iXOWV^?iūnk kūno, žmogus turi 
kitų daugybė. žmo-!?are^ rūointis jį auklėti

kurie nusi- išlaikė įsakytą jiems drau- 
. sme. Per savo nuonuoli iin

kimus.
GAMTINIS APREIŠKI

MAS IR PRIGIMTOJI 
DORA

Kaip iš genijalio daili
ninko kūrinių bei veikalų 
galime spėlioti ne tik apie 
jo būtinumą, bet ir anie 
jo dvasią ir pažvalgas; 
taip pat iš prakilnaus pa
saulio tvarkos surėdymo 
galime pažinti Dievo - Kū
rėjo - Tvėrėjo mintį ir no
rus. Tai yra gamtinis ap
sireiškimas arba apreiš
kimas, imtas platesnėje 
žodžio prasmėje. Kiekvie
nas protingas sutvėrimas, 
t. y. žmogus, gali tai iš
skaityti iš niekuomet ne
užsidarančios gamtos kny
gos ir, išvadų pagalba, 
prieiti prie Dievo pažini
mo. i

. Kad ištikrųjų yra taip, 
mes tai matome iš garsių
jų senovės filosofų išva
dų, kurias jie sudarė filo
sofiškuose savo veikaluo
se, kaip tai Konfusijus, 
Sokratas, Plato, Aristote- į 
llS II* XX. IV VICAU

gaus gi protas, geiduliu į-jir S11 derinti taip, kad vi-, 
tėkmės nusilpnintas, vie-i suorP5t ; .a’(
nok nesugebėjo suprasti ™u’ ir nuolankiu sie- 
pagrindinių tiesu, artinant įos lrankip* to»j
čių žmogų prie Dievo. Per j žmogus sužino, jog jis yra 
tni CAnrrvA-iA hnvn isihrin- °emes ir V1SOS gyVUllJOSj 

viešpačiu, kad valia jam 
pajungti juos tinkamiems 
ir geriems siekiams.

Šitie visi pavyzdžiai, vir
šui pažymėti, yra prieina
mi žmogaus proto pagal
ba, ir yra niekas kitas, 
kaip tik prigimtoji arba 
gamtinė dora. •

tai senovėje buvo įsibrio- 
vusių nemaža klaidų. 
Krikščionybės gi apreiškė 
mas atitaisė tas klaidas f r 
žmogų privedė prie tiesų 
pažinimo ir supratimo.

Kaip prie Dievo pažini
mo, taip pat ir prie doros 
dėsnių supratimo, žmogus 
prieina prigimtosios proto

r Jėzui gimus trįs karaliai
Iš rytų prie Jo atėjo,
Pagerbė nors mažutėlį 
Kūdikiui aukas sudėjo. —

♦ ♦ ♦

Teikė auksą, kaip karaliui 
Myrą, kaip tikrajam žmogui, 
Gi smilkytą atnašavo, 
Kaipo Amžinajam Dievui.♦ ♦ Ą
Pavyzdingiems trims karaliams, 
Nors keliaujant, vargt Drisėjo, 
Visą laiką sekant žvaigždę
Išganytoją regėjo —* * *
Per užtarimą šventųjų, 
Mokslą Jėzaus jeigu seksim, 
Ir mes Jėzų pamatysim, 
Jeigu garbei Dievo veiksim.

Seirijų Juozas

Kun. Kapočiaus Atsisveikinimo Kalba
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tuvių tauta, kuri tiek daug 
iškentėjo.

Prisikėlimo bokšto vir
šūnėje bus graži Šv. Ka
zimiero, Lietuvos Užtary
tojo, koplytėlė, į kurios al
torių bus įmūrytas 16 va
sario Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo ak
tas. žodžiu sakant, mūsų 
tautos šventovė, statomo
ji Kaune Kristaus Prisi
kėlimo bažnyčia bus visos 
mūsų tautos šventoji Je
ruzalė. Tenai kartas nuo 
karto rinksis mūsų tautos 
vaikai prašyti Aukščiau
siojo pagalbos ir dėkoti 
Jam už Jo dievišką globą. 
Ten kasdieną kils i dangų 
karštos visu maldos už 
brangią tėvynę ir už visus 
lietuvius, gyvenau čius 
Lietuvoje, Amerikoje ir 
visame pasaulyje.

Atvažiavęs pas jus, mū
sų brangūs užjūrio broliai, 
aš patyriau nepaprastai 
didelės jūsų Dievo ir Tė
vynės meilės, kurią gra
žiausiais žodžiais įrašėte į 
šventąsias mūsų tautos 
knygas. Aš jas parvešiu 
tėvynėn ir padėsiu pamin
klinės Prisikėlimo bažny
čios altoriuosna, kaipo jū
sų neužgesinamos meilės 
ženklą. Į tas knygas įra
šysiu kiekvieno lietuvio 
patrijoto vardą, kurio šir
dy dega tėvynės meilė.

Baigdamas noriu pri
minti gražius Amerikos 
lietuvių Kunigų Vienybės 
žodžius, kuriuos įrašė į 
šv. knygas: Amerikos Lie
tuvių Kunigų Vienybė vi
su Amerikos lietuvių ku
nigu vardu, reikšdama 
karščiausią tėvynės meilę, 
prašo Dieviškosios širdies 
per amžius viešpatauti tė
vynėje Lietuvoje ir viso 
pasaulio lietuvius sujung
ti nesuardomais Dievo ir 
tėvynės meilės ryšiais to- 
bulon vienybėn, kurios jo
kia galybė niekuomet ne
galėtu suardyti.

Skubiais statomosios 
bažnyčios reikalais esu 
verčiamas greitai apleisti 
Ameriką. Todėl šiuo kartu 
noriu tarti ir atsisveikini
mo žodelį. Sudiev, bran
giosios mūsų sesės ir bro
liai Amerikiečiai. Nuošir
džiausiai dėkoju jums už 
parodytą jūsų gerą širdį, 
kur tik man teko apsilan
kyti. Jūsų gerumo, jūsų 
gražiosios Dievo ir tėvy
nės meilės niekuomet ne
pamiršiu.

Tegul visu mūsų stato
moji paminklinė Prisikėli
mo bažnyčia, — mūsų tau
tos šventovė — jungia 
mus visus į vieną Lietuvos 
tėvynės šeimyna ir tegu 
mūsų tautos šventovės 
vardan užmegsti mūsij 
Dievo ir Tėvynės meilės 
ryšiai niekuomet, niekuo
met nenutrūksta.

Eucharistinį kongresą ir 
visi suklaupę prieš išsta
tytą šv. Sakramentą, pasi
aukojo Jėzaus Dieviška
jai Širdžiai, karščiausiai 
maldaudami, kad Jėzaus 
širdis saugotų ir globotų 
mūsų tautos laisvę ir ne
priklausomybę, kad gero
ji Jėzaus širdis surinktų 
visus svetur išblaškytus 
mūsų tautos vaikus ir su
jungtų nesuardomais tė
vynės meilės ryšiais. Tą 
gražiausią malda pasirašė 
visi Lietuvos Vyskupai, 
Prezidentas*, Vyriausybė, 
Kariuomenė, Amerikos, 
Anglijos ir kitų kraštu lie
tuviu atstovai, ir nutarė 
padėti į mūsų tautos šven
tovės
nyčios Jėzaus Širdies alto
rių.

Visa mūsų tauta dabar
tiniu laiku stato tą Prisi
kėlimo bažnyčią Kaune 
ant aukšto kalno Žaliakal
ny. Toji bažnyčia reikš vi
sos mūsų tautos padėką 
Dievui už atgautą laisvę ir 
nepriklausomybę. Todėl 
toji Prisikėlimo bažnyčia 
bus visos mūsų tautos ir 
valstybės nepriklausomy
bės paminklas.

Josios didžiajame alto
riuje bus sudėtos švento
sios mūsų tautos knygos, 
į kurias rašosi tūkstančiai 
Lietuvos ir Amerikos lie
tuvių, mylinčių Dievą ir 
tėvynę. Už altoriaus bus 
didžiulis paveikslas: jame 
matysis Lietuvos milžin
kapiai, už kurių kyla rau
donuose spinduliuose Vy
tis — Lietuvos Prisikėli
mo ženklas. Iš kapinynų 
išeina mūsų protėvių dva
sios — milžiniška nepri
klausomos Lietuvos ka
riuomenė su savo laisves 
vėliavomis. Viršum to vi
so didžiausioj šviesoj ke
liasi iš numirusių Kristus 
savo pergalės triumfe. Ke
liasi su atvira dieviška 
širdimi, iš kurios spindu
liai krinta ant laisvosios 
Lietuvos. Vakarais tas pa
veikslas ir altorius bus 
apšviečiamas didžiuliais 
prožektoriais, bus išstato
mas Šv. Sakramentas ir 
iškilmingiausiai bus kar
tojamas lietuvių tautos 
Jėzaus Dieviškajai Šir
džiai Pasiaukojimo malda. 
Bažnyčios stogas bus pa
plokščias. Ten aukštai pa
dangėse bus graži koply 
čia įnirusiems už tėvynės 
laisvę prisiminti. Pakeliui 
į tą gražiąją koplyčią auk
štai po atviru dangumi 
bus išliedinti gražūs 
skulptūriniai Kris taus 
kryžiaus keliai. Po kiek
vienu kryžiaus keliu at
vaizdu bus Kristui paau
kota Lietuvos kruvini 
kentėjimai už savo ir baž
nyčios laisvę bei nepri
klausomybę. Pavyzdžiui: 
grupė — Kristus miršta 
ant kryžiaus, apačioje ba
reljefas 
žygis savanoris miršta už 
mūsų laisvę; Kristus par
puola po kryžiumi, apačio
je: knygnešys parpuola po 
sunkia knygų našta, arba 
— Sibiro kalėjimuose ant 
kelių parpuolę lietuviai, 
kenčia už savo tautos ir 
bažnyčios laisvę; Kristus 
plakamas, — apačioje — 
Kražių kankiniai, rusų 
kazokų kapojami; Kristus 
guodžia verkiančias mote
ris, apačioje — Lietuvos 
močiutė 500 metus verku
si savo sūnų po svetimųjų 
jungu mirštančių, ir t.t. 
Tokiuos gražius. ir grau
dingus Kristaus kryžiaus 
kelius turės tik viena lie-

Prisikėlimo baž-

sinę. Per savo nuopuolį jie 
užtraukė nelaimę ant vi
sos žmonijos.

Vienok dėl tos pirmgi- 
mės nuodėmės Dievas ne- 

nuo Sa- 
kad doros vęs. Neapimamoje Savo

> prižadėjo 
Išgelbėtoją ir išrinko Iz
raelio tautą to prižadėji
mo sargu. Kada laikas iš
sipildė, tuomet šin pasau
lin atėjo Praamžių Dievo 
Sūnus, kaipo Dievas-Žmo- 

, gus, kad Savo kančia ir ui uiiiiU, “ ”
jog turi mirtim Dievui padarius 

begalinį užganapadarymą, 
reikalingą dėl žmonijos 
nuodėmių atleidimo, tuo 
pačiu žmonijai suteikus, 
teisingumą ir pažadėtąją 
malonę. Kuomet Dievo Sū
nus, atpirkęs žmoniją iš 
nuodėmių vergijos, turėjo 

įsugrišti Dangiškojon Sa
vo Tėvynėn, įsakė Savo a- 
paštalams ir jų įpėdi
niams platinti Jo mokini
mą po visą pasaulį. Tame 
ir yra antgamtinis apreiš
kimas, tuo pačiu ir krikš
čionybės apreiškimas.
DORA KRIKŠČIONYBĖS 

PASAULĖŽIŪROJE
Tas krikščionybės ap

reiškimas turi ištisą eilę 
pagrindinių doros įsaky
mų, jau tai suteiktų per 
Patį Kristų, jau tai įsaky
tų per Jo Bažnyčią.

Ir kokie gi yra tųjų įsa
kymų santykiai kas link 
prigimtosios arba gamti
nės doros?

Taip, kaip Dievo malonė 
nenaikina žmogaus būdo, 
tačiau jį sutvirtina ir to
bulina; taip pat ir krikš
čionybės dora nenaikina 
gamtinės doros, tačiau ją 
laiko už savo irankį, kurį 
pamatuoja ištverme ir 
tvirtybe. Visi doros įsaky
mai, kuriuos galima logiš
kai išvesti proto pagalba, 
liekasi galingesniais ir 
naudingesniais krikščio
nybėje. Tai aišku iš De
šimt Dievo Įsakymų, kurie 
savyj tveria beveik gam
tinės doros įsakymus. Ap
reiškimas ant Sinai kalno, 
o vėliau Kristaus mokini
mas. tai patvirtina ir ap
reiškė, kaipo tiesas, rišan
čias kiekvieną, 
nybė ištikrujų 
klaidas, kurios senovėje 
buvo įsibriovusios žmoni
jos vaidentuvėn, kaip tai: 
netikrasis Dievo ir artimo 
supratimas. Tačiau, krik
ščionybė neišmetė iš savo 
rybų jokios dorinės tiesos, 
kuri įsigyvenusi liko už
tvirtinta sveiku žmogaus 
protu.

Be gamtinės doros, krik
ščionybės dora apima 
daugelį įsakymų, kurie 
savyje turi artimesnius 
ryšius su gamta ir tuo 
juos papildo. Toji tiesa tu
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PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

■

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Colnmbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston

(Kalba Kun. F. Kapočiaus, 
pasakyta per Darbininku Ra
dijo pusvalandi Kalėdose 
1937 m. Gruodžio m. 25 d.)

Nuoširdžiai dėkoju Auk
štai Gerbiamam Ponui 
Antanui Kneižiui, ‘Darbi
ninko’ Redaktoriui, dide
liam statomosios Kaune 
Paminklinės PrisikėlimoI

bažnyčios Prieteliui, už 
suteiktą man taip gražią 
progą į Tamstas prakal
bėti ir už didelį palanku-

v •

mą mūsų tautos šventovei, 
kurį visą laiką savo veda
mame laikrašty jisai paro
dė.

Brangiosios mūsų užjū
rio sesers ir broliai. Turiu 
didelio džiaugsmo pasvei
kinti Jus su šv. Kalėdomis 
ir N. Metais mūsų tautos 
prisikėlimo vardan. Var
dan to prisikėlimo, kuri 
atnešė pasauliui prieš de
vyniolika šimtmečių gimęs 
Betliejuje Kūdikis.

To kūdikio, gimusio di
džiausiame varge skur
džiame tvartely, vardą 
antrą tūkstantį metų mini 
visas pasaulis. Jo vardą 
su didžiausia meile taria 
milijonai kūdikių, savo 
nekaltas akeles keldami į 
šviesųjį dangų, Jo vardo 

minios vargšų

v •

ri savyje daug apskritu
mų. Tikrai gamtinė tvar
ka liktų įsakmingesnė, 
betgi antgamtinėje dabar- 
ties tvarkoje dalimi Pats 
Kristus aiškiai apreiškė, 
arba paliepė tai atlikti 
Bažnyčiai, kuriai suteikė 
tikrą ir tvirtą įpareigoji
mą. Dėl to tai žmonės pri- šaukiasi 
valo būtinai lankyti Baž- skausmuose paskendusių, 
nyčią, naudotis iš Šakra- Jo vardą tyliai šnabžda 
mentų, Kristaus įvykdytų, milijonai žaizdose mirš- 
Apie tai, kaip tas viskas tančių; Jo vardan nesus- 
pildoma, Katalikų Bažny- kaitoma daugybė laisvu 
čia išaiškina iš išdėsto bei 
mokina.

Kristaus ir Bažnyčios 
i santvarka įsakymų, kurie 
| aiškiai perstato doros tie
sas, būtent, ^krikščionybės 
dora, imant apskritame 
supratime, sudaro tą krik
ščioniškosios doros dėsnį, 
kurs yra ypatingas kiek
vienam krikščioniui ir, 
kurs jį atskiria nuo kitų 
tikybų išpažintojų.

Ir suėmus viršui 
tas išvadas klausiman: Pildosi
— Kas tai yra doros nor- džiai: 

ma bei kokie jos santy- aš su jumis esu per visas 
dienas ligi Pasaulio pabai
gai”!

Kas pažysta ir pamyli

noru išliejo savo kraują 
ir atidavė savo gyvybę; 
Jo vardan po šiai dienai 
stiebiasi į padanges tūks
tančiai bažnyčių, kuriose 
milijonai žmonių lenkia 
savo kelius ir galvas, pasi
ryžę už jį savo gyvybę ati
duoti. To kūdikio vardas 
yra — Jėzus — Pasaulio 
Išganytojas.

Jėzus — yra Dievas. Jė
zus yra gyvas mūsų tarpe, 

minė- jis gyvena mūsų širdyse. 
Jo dieviški žo- 

“Nesibijokite, štai

Krikščio- 
atitaisė

kiai ?
Gauname atsakymą:

— Dievas yra amžinasis
ir nepakeičiamasis doros gerąjį Jėzų, tas yra šven- 
šaltinis ir pagrindas ir tas. Lietuvių tauta prieš 
tikslas; dorinė žmogaus 500 metų pažinusi Jį, visa 
elgimosi bei gyvenimo širdimi pamylėjo. Ji daug 
vertė priklauso nuo jo pa- iškentėjo už Jo šventąjį 
ties atsinešimo prie Dievo vardą. Spaudos draudimo 
valios, išreikštos, kaip metu mūsų knygnešiai, ri- 
gamtiniame, taip ir ant- zikuodami savo gyvybę, 
gamtiniame apreiškimuo- nešė į Lietuvą iš Prūsų 
se. maldaknyges. Gindami sa-

Taigi, gera ir dora yra vo bažnyčias daugelis mi- 
visa tai, kas sutinka su rė ištremti iš savo tėvynės 
Dievo valia, o piktu — vi- tolimoje Rusijos žemėje, 
sa tai, kas yra priešinga arba supuvo Sibiro kalėji- 
Dievo valiai. muose. Išmušus Lietuvos

Šiandien, jei pasaulis laisvės kovų valandai, 
tūkstančiai savanorių ėjo, 
kovoti už tėvynės ir baž
nyčios laisvę, aukodami 
savo brangią gyvybę. Už
tat mūsų tėvynė buvo va
dinama šventoji Lietuva.

Bet štai, iškovojus mūs 
laisvę ir nepriklausomybę, 
pradėjo mūsų tautiečių

v •

Lietuvos kar-

I
pildytų ir vykdytų Dievo 
valią, ir, pats žmogus — 
žemės viešpats, jei nieka
da neatsitoltu nuo savo 
Sutvertojo, Kurs jį su
tvėrė Savo paveikslu ir 
panašumu, tai tautose ne
būtų karų, negyvuotų ne
apykanta ir pavydas, iš
nyktų kerštas ir atmoniji- širdyse atšalti toji Dievo 
mas, nesiplatintų dorinis ir tėvynės meilė. Nesan- 
nuopuolis ir nesimatytų e- taika, stoka vienybės ir 
konominio ar dvasinio kitos nelaimės labai pri- 
skurdo; ir, visi, vieno Die- slėgė mūsų brangią tėvy- 
vo meilės vaikai, būtu nę.
“viena avidė”, gyvuojanti Tad visa lietuvių tauta, 
Dievuje ir Dievas juose. • 1934 m. liepos mėn. 1 d.

Samata. susirinko Kaunan į I-jį
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LIETUVIŠKI ŠOKIAI
Kas mėgsta groti lietu

viškus šokius, tai įsigyki
te parašytą žymaus komp. 
V. Niekaus Lietuviškų Šo
kių Albumą. Jis tinkamas 
yra piano solo, 1-mai ir 2- 
rai smuikai, 1-mam ir 2- 
ram klarnetui ar trumpe- 
tui. Jo kaina $1.00. Užsa
kymus siųskite “Darbi
ninkui”. 366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

Telefonas: Pla» 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Pace Street 
BALTIMORE, MD.




