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Pereitą šeštadienį, sau
sio 15 d. suėjo lygiai 15 
metų kaip Klaipėdos kraš
tas atgautas ir prijungtas 
prie Lietuvos. Anot vieno 
mūsų tautos veikėjo pa
reiškimo: “Klaipėda yra 
Lietuvos plaučiai”. Taip, 
Klaipėda yra svarbus tuo, 
kad prieina prie Baltijos, 
iš kur laisvai Lietuva tu
ri susisiekimą su pasau
liu.

Klaipėdos atvadavimas, 
prie kurio labai daug pri
sidėjo ir mūsų išeivija, y- 
i a svarbus ir reikšmingas 
žygis. Tas žygis padary
tas nebeaukų. Daug jau
nuolių paguldė galvą, kad 
tą kraštą atvaduotų. Ir 
atvadavo. Prisiminkime 
mūsų didvyrius, žuvusius 
kovose. Dirbkime ir budė
kime, kad mūsų didvyrių 
atvaduoto krašto nepra
rastume.

Minėdami Klaip ė d o s 
krašto atvadavimą, pada
rykime pasiryžimą gau
siau aukoti ir daugiau 
dirbti Vilniaus krašto at
vadavimui.

IŠVAŽIAVO Į AFRIKOS 
MISIJAS

V

Kaimas — Iš Lietuvos 
išvažiavo į misijas pago
nių kraštuose trys jėzuitų 
broliukai lietuviai: An- 
driejauskas, Gomanas it 
Demkvaitis. Kurį laiką jie 
sustos Vokietijoj, o iš ten 
vyks į Pietų Afriką, į mi
sijas Pietų Rodezijoj, km 
daug metų darbuojasi vie
nas lietuvis brolis Gence- 
vičius.

NEIŠDUOS KARIUO
MENES ŽINIŲ

»
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\Vashington, D. C. —
Jung. Valstybių armijos ir 
laivyno viršininkai užlai
kys slaptybėje žinias anie 
karines jėgas ir veikią.

Laivyno departmenta? 
daugiau nebespausdins pe
riodinių pranešimų*' anie 
Amerikos laivyno stipru
mą. laivų skaičių ir jų 
vardų.

Jung. Valstybės duos 
mažiau žinių ir Tautų Są
jungai apie armiją ir lai
vyną.

10,000 DARBININKU
GRĄŽINA DARBAN

Ford

*

4

Detroit, Mich.
Motor kompanija skelbia, 
kad pradedant pirmadienį, 
sausio 17 d., ji grąžina 
darban 10,000 darbininkų. 
Ford Motor kompanija 
žada į trumpą laiką gra
žinti visus atleistus darbi
ninkus.

Kaikuriose kitose auto
mobilių dirbtuvėse taipgi 
pradeda daugiau dirbti.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ
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Katalikas, kurs nelemia katali- 
kiškos spaudos, neturi teisSs va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
r

AMERIKOS LIETUVIU R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBTNTNKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

- ---------------------------- į ...........................................
TEL. SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday), SAUSIS (January) J 8 D., 1938 M., No. 5.

KUN. JONAS BALKONAS, 
Maspetho lietuvių parapijos klebonas, Kunigų Vieny
bės Centro Pirmininkas. Jis šiandien yra labiausia 
laisvamanių spaudos puolamas ir šmeižiamas už tai, 
kad jis, eidamas vado pareigas, išėjo su protestu 
prieš Lietuvos tautininkų valdžią dėl katalikų perse
kiojimo ir jų teisių siaurinimo Lietuvoje.

Lapkričio 12 d., 1937 m., “Darbininko” No. 85, 
tilpo mūsų organizacijų pirmininkų ir kaikurių vadų 
ir veikėjų pareiškimas Lietuvos tautininkų valdžiai 
Teologijos - Filosofijos fakulteto reikalu. “Darbinin
kas” su tuo pareiškimu pasiekė Lietuvą. Skaitytojai 
tą numerį plačiai oaskleidė, kaip praneša iš Lietuvos. 
Tą pareiškimą, tilpusį “Darbininke”, kopijavosi ir 
platino. Lietuvos katalikų vadai dėkoja mums ameri
kiečiams už tą moralę paramą persekiojamiems Lie
tuvos katalikams.

Taigi nesistebėkime, kad laisvamaniai puola kun. 
J. Balkūną, nes jis, kaipo Kunigų Vienybės pirminin
kas, pirmasis išėjo ginti Lietuvos katalikų teises Lie
tuvoje. Mes sveikiname kun. J. Balkūną ir linkime 
sveikatos ir ištvermės.

Paryžius, Prancūzija — 
aip jau žinome, pereitą 

savaitę griuvo Prancūzijos 
ministerių kabinetas, ku
rio premieru buvo Camil- 
le Chautemps. Ministerių 
kabinetas griuvo dėl fi
nansinės krizės. Pirmiau
sia prez. Albert Lebrun 
pasiūlė tam pačiam pre- 
mierui sudaryti naują ka
binetą, bet jis atsisakė. 
Po to prez. Lebrun pavedė 
buvusiam finansų minis- 
teriui, Bonnet’ui sudaryti 
ministerių kabinetą, bet 
jis nerado pritarėjų. Da
bar prez. Lebrun pavedė 
buvusiam ministeriui pir
mininkui Blumui (socia
listui - žydeliui), bet ir 
jam vargiai pavyks suda
ryti.

I

UŽMUŠĖ DVI EINAN
ČIAS Į BAŽNYČIĄ

Avon, Mass. — Sekma
dienį, sausio 16 d. dvi se
serį, Mrs. Laura A. Mac- 
Pherson, 60. ir ios sesuo, 
Mrs. Mary M. Cummings. 
73 m. amžiaus, ėjo North 
Main gatve į bažnyčią. 
Automobilius, kurį vaira
vo James A. McDermontt. 
19 m. amžiaus, iš Ran- 
dolph, trenkė i einančias 
dvi seserį ir beveH; vietoje 
užmušė. Abi mirė į trum
pą laiką. Automobiliavs 
vairuotojas neteko kon
trolės, ir kada automobi
lius trenkė į medį, tai ir jį 
sunkiai sužeidė.
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Radikalai Įsakė Tremtiniams
Išsikraustyti iš Madrido

1

f

SURADO VOKIETIJOS 
PROPAGANDISTUS 

AMERIKOJE

PALIKO $100 KUN. 
COUGHLINO PROGRA

MOMS

TVashington, D. C. — 
VVilliam E. Dodd, buvęs 
Ambasadorius Berlynui įneštas mirusio Martin A 
(Vokietijai), kalbėdama 
pereitą ketvirtadienį N e v riame tarp kitų palikimų 
Yorke, pareiškė, kad i yra 
Jung. Valstybių miestuose Coughlinui S100 radio pr >- 
Hitlerio agentai smarkiai gramų išlaidoms, 
veikia. Dėl tos kalbos Vo- ---------------
kieti jos ambasa d o ri u s PLANINGA PRODUKCI • 
Washingtone pareiškė J. jA TURĖTŲ UŽTIKRIN- “ 
Valstybių Sekretoriui HuII METINES ALGAS
protestą. i ________

Sekretorius Hull pareis- Detroit> Mich. — Kun. 
ke savo atsakyme, kad e- Char]es e. Coughlin, savo 
sant spaudos ir žodžio lai- antroje per radio kalboje, 
svei jis eks-ambasadoriaus p]ačjaį išdėstė būtiną rei- 
negali nei sudrausti, nei Įvesti ir mokėti dar- 
nubausti. Dodd yra priva- bininkams metines algas, 
tus asmuo, ne valdininkas. > 0 ^a(j Įaį gaiėtų padaryt:.

Tas parodo, kad Hitlerio. ; būtinai reikia planin-
agentai labai gyvai seka;<raj pravesti produkciią. 
visus įvykius Jung. Valst. ]" __________
ir dėl mažiausio pareiški- j 1IŽMUŠE, KAD LIKTI 
nio tuoj protestuoja Tal'VIENAM KAMBARYS 
Hitlerio valdžios silpnu- 1 
mas.

Japonija Galutinai Nutraukė 
Santykius Su Kinija

Tokio, Japonija — Ja
ponijos valdžia praneša, 
kad ji ištraukia Kinijos 
valdžios pripažinimą. Šis 
valdžios pareiškimas pa- ■ 
darytas iš įvykusios kon
ferencijos nutarimų, pe
reitą antradienį. Japonijos 
valdžia apie santykių nu
traukimą pranešė visoms 
valstybėms, kurių atsto
vai yra Japonijoje.

Kaip juokinga, kad Ja
ponija tik dabar nutrau
kė santykius su Kinija.

DĖL STREIKO UŽSIDA
RĖ TRYS LAIKRAŠČIAI

Portland, Ore., sausio 17 
d. — Čia sustreikavo trijų 
dieninių laikraščių 245 
spaustuvininkai. Dėl šio 
streiko neteko darbo apie 
3.734 darbininkų ir laik
raščiai turėjo užsidaryti. 
Streikas kilo nesusitarus 
algų ir darbo valandų 
klausimais.

CIO PRISIPAŽINĘ 
KALTAIS

Aubura, Me. — čia lai
ke čeverykų industrijos 
darbininkų streiko buvo 
areštuota keliolika darbi
ninkų ir kaltinami už įvai
rius nusikaltimus. Teisme 
kaltinamieji prisipažino 
kaltais ir jų bylos buvo 
padėtos į arkyvą.

UŽMUŠE 7 VAIKŲ
TĖVĄ

BUS PERTVARKYTA 
ŽEMES ŪKIO PRIEŽIE 

RA

Valstybės ta-Kaunas
ryba parengė žemės ūkiui 
tvarkyti įstatymo projek
tą. Numatoma reguliuoti 
ūkio judėjimą: pardavimą, 
ir pirkimą. Be to, bus pri
žiūrimi apsileidusieji ūki
ninkai. Jiems bus duotas 
4 m. terminas susitvarky
ti. Jei per tą laiką jie ne
sutvarkys, ūkis bus per
duotas giminėms ar par
duotas iš varžytinių. Pini
gai grąžinami b. savinin
kams. Taip pat bus nusta
tytas dalių išmokėjimo di
dumas. Dalys negalės būti 
didesnės, kaip 2/5 ūkio 
vertės. Ūkio skaldymas 
bus suvaržytas.

BAISI SKRIAUDA KLAI
PĖDOS DARBININKAMS

Kaunas — Iš Klaipėdos 
rašo, kad ten miesto poli
cija atėmė vietos gyvento
jų požymius iš kelių šimtų 
lietuvių darbininkų, Klai
pėdoje išgyvenusių net li
gi 10— 12 metų. Esą, tas 
valymas einąs prieš artė
jančius rinkimus į krašto 
seimelį, bet darbininkai a- 
tėmimč pasekmės jaučia 
jau dabar, nes negali gauti 
jokių pašalpų.

Nashua, N. H. — Sausio 
16 d., čia automobiliu, ku
rį vairavo Albert Quellet- 
te, gyv. 194 West Pearl 
St., užmušė Povilą K. Ku- 
čianską, 50 m. amžiaus, 
gyv. 14 Clay St., tėvą 7 
vaikų ir sužeidė Povilą 
Zvvezilla, 57 m.

UŽDRAUDĖ KOMUNIS
TŲ AGITACIJĄ

“Kipa” rašo, kad Argen- 
1 inos vyriausybė išleido 
dekretą, kuriuo draudžia
ma komunistams savo 
propagandinius leidinius 
siųsti paštu. Tuo pačiu 
uždraudžiama bet kokia 
tiesioginė ar netiesioginė 
komunistų propaganda vi
soje valst. teritorijoje ko
respondencijos keliu. Vy
riausybę paskelbti tokį de
kretą paskatino paštinin
kų sąjungos suvažiavimas 
ir aukščiausiojo valstybės 
teismo išaiškinimas, kad 
pagal veikiančius valsty
bės įstatymus komunisti
nė propaganda negali būti 
leidžiama.

KLAIPĖDOJ 50,000 GY
VENTOJŲ

Madridas, Ispanija —
Čia dar esą apie 4000 
tremtinių, kuriem įsakyta 
tuojau išsikraustyti. Pa
gal naują maisto įstaty
mą užsienių diplomatai 

i nebegali gauti maisto sa- 
I vo piliečiams, 

ir kun. Charles E* tiems Madride. Taigi ir 
t items priseina
Užsienių diplomatai, suda
rė komisiją ir ją įgaliojo 
kreiptis prie radikalų už
sienių ministerio ir prašy
ti, kad jis leistų perkelti 
savo piliečius iš Madrido 
į Valenciją.

Tokį sutikimą pereitais 
metais buvo išgavęs Rau
donasis Kryžius, bet leidi
mų neišdavė. Daugiausia 
tremtinių turi Norvegija 
ir Čilė; jų yra apie 700 

Į kiekvienos valstybės pilie
čių.

Radikalai, jausdami, 
kad gen. Franco ruošiasi 
pulti Madridą, skelbia.

i kad jų policija susekė 
gi upę prieš - valstybinių 

Areštavo 
apie 150 žmonių, tarp ku
rių keliolika moterų.

Ispanijos radikalai sa
ko, kad gen. Franco pusė
je, praradus Teruel, įvykę 
sukilimų, daug kareivių 
perėję pas radikalus, kiti 
nepasitenkinę norį taikos. 
Tai žinoma, radikalų pro
paganda ir daugiau nie
kas.

Iš Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos, praneša, kad 
sukilėliai iš naujo pradėjo 
efensyvą Aragono fronte. 
Puolė kelius miestelius. 
Radikalai tas žinias pa
tvirtina, o tik tiešijasi, 
kad nuostoliai maži pada
ryta.

Sukilėliai praneša, kad 
būriai kareiviu 

“ L ne
žiūrint to, kad radikalai I ’

| turi užėmę miestą. Laukia 
išvaduotojų.

i r

Salėm, Mass. — Šiomis 
dienomis i probate teismą

O’Brien testamentas, ku-
gyvenau-

apleisti

I Leningrade, kaip rašo sąmokslininkų. 
U K. C., neseniai buvo pa- PALYDEJO GARBINGA daryta žmogžudybė, kuri 

c rodo, kaip ten trūksta gy
venamųjų butų. Vietinio 
fabriko darbininkas San
drukas išnuomojo kamba-

1 SVEČIA
Sausio 12 d. kun. Pr. M.

Juras, Lawrence liet, kle- r’° kampą pas savo drau 
bonas, 1 
tis iš Worcester, varg. p.
J. Žemaitis, profesijonalas 
o. J. Dirsė ir kit. pasau
liečiai palydėjo į Ne\v 
Yorko uostą kun. F. Kapo
čių, Paminklinės Prisikė
limo bažnyčios Vykd. Ko
miteto Pirmininką, kurį 
laiką viešėjusi Amerikoje. 
Garbingasis svečias, sku
bių reikalų iššauktas, grį
žta į Lietuvą laivu “Aqui- Lenkija oficialiai pripaži- 
tania”. Kelias paskutines nusi Etiopijos aneksija.] du maži 
dienas praleido malonioje Laikraštis rašo, kad šitas; tebesilaiko Teruelyj, 
palydovų draugijoje lan
kydamas New Yorko įžy
mybes. Rep.

i

kun Aug Petrai- Martinenko, kurią po! 
'nrePstPr vnr, n dien^ nužudė. Per!

tardymą Sandrukas parei-j 
skęs, kad jis vienas norė
jęs turėti šį kambarį ir 
dėl to savo draugę nužu
dęs.

I

400 UŽMUŠTA MADRIDO 
POŽEMIUOSE

LENKAI OFICIALIAI 
PRIPAŽINO ETIOPIJOS 

ANEKSIJĄ

“Le Temps” rašo,

Londonas, Anglija, sau- - 
šio 17 d. — Madrido (Is- n^vles 
pamjoj) požemiuose kilo 
ekspliozija, kurioj užmuš
ta 400 žmonių. Eksplioziia 
kilo požemyje tarp Goyai 
ir Diego de Leon, kur ra
dikalų valdžios buvo gin
klų ir amunicijos sandė
lis. Radikalai įtaria, kad

Lenkijos gestas užsie
nių diplomatijoje sukė
lė labai didelį susijaudi

nimą.
Didelį nepasitenkinimą ši
tas lenkų politikos netikė
tumas iššaukė Londone ir 
Paryžiuje. Paryžius vpač j 

, nes tas gesta? 
buvo padarytas po Delbo- 

, so vizito Varšuvoje.
__________

SAVO ŽYGIAMS PATEI
SINTI

REED NOMINUOTAS [ 
AUKŠČIAUSIĄJĮ 

TEISMĄ

Washington, D. C. —
Šiomis dienomis prez. Roc- 
sevelt nominavo Stanley 
Reed, Jung. Valstybių ge- 
ncralį - advokatą, į Aukš
čiausiąjį Teismą teisėju į 
atsistatydinusio teisėjo 
Sutherland vietą, kuris pa
sitraukia šiandien. Nomi
nuotasis teisėju neturįs o- 
pozicijos, tai spėjama, kad 
Kongresas jo kandidatūrą

Vilnius. Lenkų laikraš- 
sukilėlių simpatizatorius čiai praneša esą Vilniaus 
metęs bombą, kuri suar
džius požemį.

i 
MADRIDE NE VIENOS !

atidaros bažnyčios Katalikiškų Draugijų, Kuopų 
Ir Veikėjų Dėmesiui!

Krašte susekę slaptą Vil
niui Vaduoti Sąjungą ir 
suėmę kelioliką lietuvių, lužgirs

“Catholie Herald” rašo, 
kad Madride nėra nė vie
nos atidaros bažnyčios, 
kurioje būtų laikomos pa
maldos. Esą, nėra jokios 
vslties, kad tos bažnyc os. bridge, Mass. Prašome gerb. draugijų, kuopų ir veikė-, 
miestą valdant vyriaus^- jy išrinkti atstovus į seimelį ir pagaminti įnešimus.

L. R. K. F. N. A. Apskričio Valdytus: 
Knn. Pr. V. Strakauskas, Dvaslbs Vadas,
A. Zaveckas, Pirmininkas,
B. Jakutis, Sekretorius.

f

Iš paskutinio Klaipėdos 
m. gyventojų surašinėjimo 
paaiškėjo, kad dabar Klai- bininkams, bus atidarytos, j 
pėdos mieste gyvena tru- Daugely bažnyčių įsteigti! 
pūtį daugiau kaip 50,000 garažai kariniams auto-i 
gyventojų. mobiliams . ,mobiliams .

A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks 
vasario 22 d.’ 1938 m., Nekalto Prasidėjimo P. Mari
jos parapijos mokyklos salėje, 432 Windsor St., Cam-
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Bažnyčios vienybės
1 OKTAVAS .

Sausio 18 d., ‘Katalikų 
Bažnyčia pradės astuonių 
dienų maldos intencijai 
visų atsiskyrėlių sugrįži
mui į Katalikų Bažnyčios 
Vienybę: “Kad visi būtų 
vienas”. Kiekvienai dienai 
nuo sausio 18 iki sausio 
25 d. skyriamos specialūs 
maldų intencijos.

Sausio 18 d. intencija už 
visus nuo Bažnyčios ats 
skyrusius krikščionis.

I

U

Sausio 25 d., kad katali
kų misionieriai ištvertų 
pagohlū kraštilOsė.

Šv; Petro bažnyčioje, So; 
Bostone, Oktavos maldos 
bus 8 vai. rytais.

i f apTinIs temti
- . ’ i.

20 metų Lietuvos Nepir- 
klailsomybės stikak ties 
Jubiliejus iškilmingai mi
nimas, vas. 13 d., Fėdėra-

« DARBININKAS
rr<

* i

Į

LRK FEDERACIJOS
SKYRIAUS stSIRlNKI- 

. MAS 
įvyks antradienį, sausio

Al -LO V*..,

eijos vadovybėje.
Tą įrbdb draugijų vien- ■ 

i balsis pritarimas. Sekan- 
(čios draugijos jau forma
liai, savo susirinkimuose 
l yra nu tariu s ios dalyvauti I 
minėtame tautiniame Ju
biliejuje: Maldos Apašta
lystės draugija, Šv. Vin- 
cėiito Pauliečio draugija,

Stepono bariaus Amerikos legijono 1
2 k

Posto Nr. 317

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ |
HOLLAND - AMERICAN LINUOS

NAUJU, MODERNIŠKU LAIVU į !
NIEUW AMSTERDAM I

Ž

CAMBRIDGE, MASS.
: , i ________________ r

LABDARYBEI VAKA
RAS

Sausio 22 d., American- 
Italian svetainėje, 55 Aus- 
tin St., 7 vai. vakare, į- 
vvks LDS 8 kp. Whist 
Party ir šokiai Elmhurst 
vienuolyno senelių ir naš
laičių naudai. Kortuoto
jams bus įteiktos gražios 
dovanos. Šokiams gros 
žymus orkestras — Wal- 
ter Peters.

Kaip vietiniai, taip ir a- 
pvlinkių kolonijų lietu
viai ir lietuvaitės nuošir
džiai kviečiami dalyvauti. 
Savo dalyvavimu naremsi- 
te senelius ir našlaičius. 
Nors mums yra sunkūs, 
laikai, bet tiems varg
šams yra kur kas sunkes
ni. Taigi, kurie tik galite 
prašomi ateiti. Įžanga tik 
35 centai. Rengėjai

t tfV.m i
S. BARASEVIČHIS IR
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SUNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBE8 
LIETUVIŲ GRABORIUS IB 

BALSAMUoidJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Ggveti. vieta: 838 Dorchester Ava 
TeL Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
502 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St. 
TeL ŠOU Boston 3960

Patamavimat Dieną ir Naktį

L. R. K. Saldž. Šįrd. V. J. 
draugija, Tėvų Marijonų 
Rėmėjų škyriauš, Štębbho 
Daridūš Postas,

| Pasaulinio Karo lietuviai veteranai šiemet rengia į Lietu- B 
! va didelę ekskursiją nauju ką tik pastatytu dideliu 33,000 to- y 
• nu Holland-Amerikcs linijos laivu NIEUM AMSTERDAM.

i1S d., 7:30 vai. vakarė, Šv 
par. bažnytinėje 

alejė, ant 5-toš gatvr
Petro
c

So. Boston, Mass.

I
■w •

es;
Prašo

Vyčit
ma susirinkti visu atstovu

kuopa ir Šv. Joiib Ė v. dv-.

Sausio 19 d., už atsisky- pereitų metų ir naujų išv.

rėlius Rytų šalyse.
Sausio 20 d., už Anglijos 

atsivertimą, kurie atskilo 
nuo tikrosios Bažnyčios 16 
šimtmety.

Sausio 21 d., už luteronų 
ir kitų protestantų grįži-l 
mą. j

Sausio 22 d., kad visi A- 
merikoje krikščionys dė
tųsi prie vienos Kristaus 
Bažnyčios.

Sausio 23 d., kad visi at
sitraukę katalikai Sugrįž
tų prie praktikavimo tik
rojo tikėjimo.

Sausio 24 d., už žydų at
sivertimą.

A'

i rinktųjų šiems metams

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:3O Iki 9 v. v
Seredomis nuo 9 iki 12 7. dieną. 
Subatotnis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nerišliomis nuo I .
. . x____( pagal sytartj)

ja. Štai ką legionieriai ra- 
j šo Rehgiriio, Komisijai:

Ttirių garbės Tamstoms 
pranešti, kad Stepono Da
riaus tostas Nr; 317 savo

I

Bus rerikama valdyba bė
gantiems metams ir kiti 
svarbūs reikalai. Valdyba

y iki 6 vai. vakare
9 Iki 12 '

i Tel. Ttowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. 0.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inmau arti Centrai Sq 
, Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PAIEŠKOJIMAS

Ieškau savo pusbrolio — Adam 
Shultz, seniau gyvenusio Michi- 
gan valst. Kilęs iš Kazliškiu kai
mo. Į šia šąli atvykęs 1903 m. 
Einantieji apie ji arba jis pats 
prašomi pranešti:

EVA KRAUSE 
127-06 — 87th Rd.

Ricliniond Hill. L. T., N. Y.

PARSIDUODA FARMA — vi- 
netoli mie3to, 25 aktarai geros 

žemės, 200 vištų it inventorius, 
triobos geros, garu apšildomos 
gyvenatnas namas. Parduosiu ne
brangiai, nes turiu greitai išvyk
toj Lietuvą. Kas interesuojatės 
štjio pirkiniu, prašome kreiptis 
*1 jjarbininko ’ ’ a dminstraci jor,
316 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

-Uširirikime. jaiky tame 
Sausio 13, 1038, nutarė o-

________ ___ _  ___.e ficialiai dalyvauti Liėtu- 
EKSKURšijA j LlfeTU vos, 20 metų nepriklauso

mybės paminėjime, kuris 
įvyks vasarib 13, 1938.

L. Vyčių ekskursija į ' Valdyba su vėliavom:.-,: 
Imtuvą sekančią vasarą ir garbės sargyba dąly- 
.v , , v r , vaus sv. mišiose, Sv. Pet-isplauks gegužes 21 d., - bažnčioie i-1938 m. laivu New Ams- baznclo3e' 1-
terdam. yį^j p^sto nariai uni-

Šis Holland - America > formuoti su vėliavomis da- 
kortipanijbs laivas yra i lyvauš Kbiicėrte, Munici- 
naujas ir moderniškiau- pal salėje; 2 vai. po pietų, 
šiai Įtaisytas, d kelionėje Postas pageidauja, kad 
tas maloniausia, jwl 
gerą, patogų laivą 
kambarį. Kelionės kainos 
į abi pusi apie du šimtai 
dolerių. Čia nėįtraukidma 
valstybės mokesty s, kaip 
lai pasportas, vizai ir tt

Malonūs lietuviai! Esu 
tikras, kad kiekvienas 
trokštate aplankyti savo, . .
brangią tėvynę Lietuvą; h- “ERŠKĖČIŲ TAKAIS Į 
ypač šibs garbingos šven
tes, dvidešimts mėtų Lie
tuvos nepriklatisomybeš 
proga. Todėl važiuokite šu 
vyčių ekskursija gausin
gai ir, kartu su laisvoš 
Lietuvos broliais lietu
viais įspūdingai apvaikš
čiokime sukakties šventę!

Važiuodami su Vyčių, 
ekskursija turėsite progos 
aplankyti ir didžiuosius. 
Europos centrus kaip tai: 
Paryžių, Londoną, Berly
ną ir kitus.

Laiko jau mažai! Norint 
gauti geresnius kamba
rius, patogesnes vietas 
jau laikas užsisakyti vie-i 
tas. Todėl, kurie manote 
važiuoti, pasikvieskite 
kartu ir savo draugus ir 
Užsisakykite vietas.

Visi į Lietuvą su L. Vy
čių ekskursija!

Organizatoriai

I

SU UlĖTUVUS viCit’

VĄ!
i

!

jei turi būtų duota proga vifenam 
ivą ir i Posto nariui pasakyti 

trumpą kalbą apiie Abra
kam Lincoln, kadangi jo 
gimimo diena išpuola 12 d. 
vasario.

Su tikra pagarba, 
Johii J. Roman, 

Adjutantas.

> šiemet mūsų tėvynė Lietuva minės 20 metą Nepriklauso-
■ mybės sukaktį, i kurią ir mus užjūrio brolius lietuvius mūsų B 
J tėvynė kviečia dalyvauti. Taigi, kurie manote šiemet aplan- ® 
? kyti Lietuvą, prašome prisidėti prie šios mūsų linksmos eks- 
’ kursijos. Kaina (off season) ten ir atgal 3-čia klesa i Kauna •£ 
? ar Klaipėda $208.50 ir Rėvenue Tax $5.00. £
; Dėl platesniu informacijų kreipkitės

DARBININKO LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
Į? 366 W. Broachvay, So. Boston, Mašs. f

kiek
Bi
riu-

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Home ir Res.
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass.

NOTARY PUBLIC

v •

VADAI PRADĖJO VAJŲ 
LABDARYBEI

. Z. "y •

ŠVIESĄ”

i

Bevartydamas 1937 me- 
j tų gruodžo mėn. 31 d.
“Darbininko” puslapius, 
PensyJvanijūs “padangės” 
skiltyse užtikau pono Bi
jūno ilgoką koresponden
ciją; Aprašoma Philade’- 
phijos Šv. Kazimiero baž
nyčios 40 valandų atlaidai. 
Gražu!...

Čia įpinta ir
gyvenimo atgarsiai. Ko
respondencijos tonas iš
duoda, kad ponas Bijūnas, 
huo Lietuvos gyvenimo j

bet i
i
i

i
iIi
i

I<irl UMAVia 
IŠGELBĖJO NUO PRI- į būdu nesutinku!...

GĖRIMO, BET MIRĖ

Šitą 5-kių veiksmų dra
mą šūvaidins L. Vyčių 17 
Algirdo kp;, vasario 27 d., 
bažnytinėje salėje, So. 
Bostbne.

Šį veikalą vyčiai parin
kt; kad pritiktų paminėji- 
mui brangios sukakties 
Lietuvos dvidėšimts metų 
heptiklausomybės. Veika
las vaizduoja rusų laikų 
priespaudą. Todėl kiekvie- turi laikytis nurodytų die- 
nam bus įdomu pamatyti nų; negali laikyti kačių ir 
šį veikalą, prisiminti rusų į šunų, ir yra daugiau su- 
žiaūrūmus, ir po to sus- varžymų. 
tipHntį savo dvasią tauti
niu atžvilgiu, kad čionai s 
ineš išeivijoje labiau įvėr- 
tiritiiiiie; mūsų prdtėVių 
garbingus darbus!

Vyčių artistai jau prak
tikuoja ir tikisi, kad Vei
kalą šavb rolėse atliks 
puikiausiai. Viso yra apie j 
dvidešiiiitš drtištų. Tad-gi 
btiš kb it pažiūrėti: Šitio 
rbikalti teks ir daugiau 
jhmš prahbšti, tad iki kito 
katto? P.

DYKAI BANDYMAS 
nUo REUMATIZMO

Mps turim puikų Me
todų nuo heiimatizmo. 
kurj noriai pasiųsine 
kožiiam šio luikrašėio 
skaitytojui,' kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sųiia- j 
riuose, jeigu jie «*i»- , 
stingę. arba laibai Jau- Į 
siųs, jeigu turit ken
tėti kožnoje o r" per- I 
maino.l. štai jums pro
ga išbandyti paprastų, j

l'knj Metodų, kuris pagelbėję ėiph-1 
tafns. '

^fes noriai pasiųsim jutus PHAA ' 
l’skeij. 7 dienoms DYKAI IšBAN- 
DYMU1, Ir jeigu norėsite natlddti 
daugiau, tų galėsit,'daryti už mažus 
kaJtUK. Mes kviečiume jus naudoti 'tų 
Vaistų 7 dienas. DYKAJL, tnūsg’ kaS- 
t4)s. Pasiuskit savo vardų ir adresą 
Juo Jau į

Didžiojo Bostono 1938 į 
Community fondo vajus 
prasidės sausio 24 d. Jau 
dabar vadai pradėjo vajų. 
J. E. kardinolas O’Con- 
nėll, kuris dabar yra iš
vykęs atostogų į Nasšau, 
į tą fondą aukojo $6,000. 
J tą labdarybės fondą no- 
H surinkti $4;50O,O0O.

■ ,• -

I

SUNKJAt SE&GA 
KAVOLIUS

šiomis difenomiš sunkiai 
Hisitgo p. Simonas kavo- 
IhUčgyv.tU šth Št., uolus 
Šv. Vincento Pauįiečid 
draugijos veikėjas. P-nas 
Kavolius yra Senas “Dar
bininko” skaitytojas ir rė- 

. idėjas. Linkiiiie jam iš- 
JtrifsSE >’R0J.»<;<7i;s CO. Oept '
C7<>8 W. Karveli Avė. CUioigo, IB. SVeiKCl.

štės, ir jei Lietuvos dides
nę dalį jaunimo palieka už 
bažnyčios sienų: turga
vietėse, žydelių gešeftams 
ir jų “pamokslams”, — 
tai kas tuomet besudaro 
šimtus tūkstančių einan
čių išpažinties ir komuni
jos?

Mano išmanymu,
pažįstu Lietuvą, čia p. 
jūno perdaug rašyta ir 
rašyta.

Pasiskaičius tokios 
respondenciios susidaro į- 
spūdis, kad Lietuvos kata
liko gyvenimas nevertas 
nė grašio, kad ten gyvybi
nė katalikybė panaši mui
lo burbului.

Tačiau taip nėra. Lietu
voj religinio ugningumo 
dar nestoka. Lietuvos ka
talikas dar užtektinai tu
ri energijos pėkščias keis
tą kilometrų ateiti į baž
nyčią ir čia šaltoj bažny
čioj kantriai sulaukti pa
maldų galo.

Be to atsimintina, kad 
ten nei kelias, nei oras, 
nei susisiekimo priemones 
katalikui nepataikau ia.

Kodėl p. Bijūnas gyve
nimo nesverta abipusiai? 
Kam čia katalikybės gyve
nimą (supr. Lietuvos) 
vilkti į toki rūbą, kuris 
faktinai yra vertesnis ne
gu norima pavaizduoti.

X-aš.

ko-
1 _

JAMES B. COHER
GRABORIUS
12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

, stalo bus šio to “lyžtelė
jęs”. Tik nežinia, kas jam 
nepatiko.

P. Bijūnas aprašydamas 
: 40 vai. reikšmę tarp ko-ki- 
i to pamini, kad Lietuvoj to 
i gražaus papročio nėra. Ir 
! čia pat siūlo Lietuvos E- 
i piskopatui, 40 vai. atlai-

r . x i dus įvesti visose bažnyčia- Lietuvosi . -n---se, nes anot p. Bijūno ten 
(suprantama Lietuv o j) 
tik labai retai bažnyčiose 
yra įvesta tie gražūs ir 
reikšmingi atlaidai”.

Čia jau tikrai p. Bijūnas 
perdaug sūriu vandeniu 
palaistė Lietuvos bažny
čios šaknis. Ot, jei ponas 
Bijūnas būtų pasakęs at
virkščiai, tai tuomet mie- 

įlai sutikčiau. Dabar jokiu
I k’vlMM. JLl^OUUlllJVU ••••

Gyvenimą reikia imti vi- 
Į sumoje, o ne dalimi. Vic- 

Penktadienį, sausio 14 į nos - kitos parapijos mato 
d., vakare, nuo Broadway: negalima taikyti visai Lic- 
tilto įpuolė į Fort Foint: 
kanalą Matas Dragūrtas, Į 
61 mėtų ariižiaus, gyv. So;f 
Bostone. Pastebėjo tilto 
sargai ir tiltu ėinahti 
žmonės. Tuoj puolėsi gel
bėti nelaimingąjį. Tilto 
sargai laiveliu priplaukė 
prie pludaruojančio Mato 
Dragūno ir jį be sąmonės 
ištraukė į viršų. Sako, kad 
M. Dragūną nuo nusken
dimo išgelbėjo ploščius, 
kuriuo jis buvo apsivilkęs 
Kažin kaip plošČiuje susi
daręs oras išlaikė Dragū
ną vandens viršuje. Nu
vežtas į Bostono miešto 
ligdrtihę po kelių valandų 
ihirū. "

A. a. Matas Dragūnas 
buvo labai ramaus būdo 
žtndgus. Pastaraisiais lai-

drabužių kada nori,

i 
I 
I

I

NfctURl ĘAIšVfiŠ VAL 
UžIČŠ NAMtOSE

Čathbridge; Mašš; —čia 
Jung. Valstybių valdžia a- 
tidarė namus taip vadina
moje New Towhe Cburt 
sekcijoje. Jau gyvena apie 
4Č šeimynų. Tfen yra visi 
fhddėmiŠki įrerig i m a i. 
Nuomos yra tokios: už 3 
kaihbariūš — $23.00; už 4 
Rdmfelritlš $27.00; už 5 — 
$30.80; j

Gyventojai, nors tūri vi-į kais jis sirguliavo; Kaip ir 
sus ' i 
muš, ■ bet nfetUri tokios 
laisvės, kokią turi gyven
tojai privačiuose namuo
se. Valdžios namuose gy
ventojai njagali kabinti 
įveiksiu ant Senų kąip 
ir kur nori;' i

t

I

nadjausiuš patogu- kodėl jis įpuolė į vandenį 
niekas tikrai nematė ir 
nežino/ nep jis mirė neat
gavęs pilnai sąmonės;

vežtas į Nashua, N. H..

tavai. Jei surinkti statisti • 
nes žinias, tai aš manau, 
kad tų “retai” tikrai pri
sirinktų, mažių, mažiau
sia du trečdaliu.

Toliau p. Bijūnas į Lie
tuvos katalikus, atlaidų 
metu, žiūri kaipo į “dova
nos ir žaislų” mėgėjus. A- 
naip tol, taip nėra! Juk ir 
p. Bijūnas pripažįsta, kad 
geri katalikai naudojasi 
atlaidų malonėmis.
— Netik šimtai, bet tūks

tančiai atlieka išpažintį ir 
eina Rohituiijoš — sako p. 
Bijūnas.

Argi šimtų ir tūkstančių 
p. Bijūnui neužtenka?

Nejaugi imš ir Suvažiuos 
ntilįjbhąi, kai tūo tarpu 
pačioj Lietuvoj tik keletas 
ihihjbnų iš viso gy vert tojų 
iepriąjcaitoma.

Tad kam tas klausima s:
— “Kur niinios, kur ki

ti?..”
— Kokių riiinių ieško po■ ■ —_ __ i
Pagaliau jei p. Bijūnas

v •

A. a. Dragūno kūnas nu- nks Bijūnas, — neaišku.
. • Paganu jei p. Bijūnas 

nt sienų kam L kur jis turis seserį ir ten Lietuvoj atlaidus iškelia į 
negili skalbti bus palaidotas. ų

RASTAS KARALIAUS
Saliamono Uostas

Netoli Tel-Avivo rasta 
smėlių apnešta didelė iš 
akmenų pastatyta kranti
nė ir didžiulių, taip pat 
akmeninių, trobesių, griu
vėsiai. Manoma, kad prieš 
tris tūkstančius metų toje 
vietoje buvo karaliaus Sa- 
lamono uostas . ir uosta
miestis; kuris buvo pasta
tytas statant Jeruzalės 
bažnyčią. Jeruzalės uni
versiteto profesirius Su- 
kenikas, kuris vadovauja 
kasinėjimo darbams, tvir
tina, kad šitoje vietoje 
buvo Libano kedrų, iš ku
rių buvo pastatyta Jeruza
lės bažnyčia, sandėliai. Į 
sandėlius į šį uostą ked
rai buvo vežami laisvais iš 
Tiro uosto. Tiro chiramas 
(valdovas) pagal sudarytą 
su Salamonu sutartį ked
rus pristatydavęs ligi Jer- 
kono upės žiočių, o čia 
medžiai buvo tašomi ir pa- 
irubsiami statybai. Iškase
nos kaip tik toje vietoje ir 
rastos, o tai įrodo, kad 
<• '■ tvrč įo būti karaliaus 
Saiamono uostas.-

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
- ”

SOUTH BOSTONE
Kampinis namas, Storas ir 5 šeimy

nos. storas j>er 35 metus išrendavotas 
aptiekos bizniui, labai įgyvendintas, 
ypatingai daug lietuvig apgyvento! 
vietoj. Perdėm atnaujintas iš vidaus 
ir lauko. Nauji aržuoliniai “floorai” 
per visą nawi;j, 5 baltos sinkos, 5 
nauji pečiai, pilnai išrendavotas labai 
pavyzdingoms šeimynoms, visas ISpo- 
pieruotas, išpentintas iš vidaus ir iš 
I: uko. Itendų atneša $1,438.00 j metus. 
Apmokėjus visas išlaidas gryno pelno 
lieka arti $1,000.00 per metus- Yni j- 
važiavimas automobiliams. Dusas su
stoja arti namo.

Galima mainyti ir ant farmos. No
rintieji pasinaudoti šiuo nepaprastu 
bargenu, tuojaus kreipkitės pas:

rnrfepkmftlnl,. Monteriai, pnunonla
kai, kurie skelbtard “iMrbinlnke” tik-• • . • • x ji "<•!» hum sK**inw'*T <*<<• D«n<npramogų bei truKšmo aik- iUj verti skuityfoj^ pu ratuos.

A. J. KUPSTIS
West Brvn«iway, So. Boston, Muks.

Teleplione ŠOU 9423
332

r
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
KRYŽIUS, DĖL KURIO 

JUS MIRĖTE, VĖL BUS 
IŠKELTAS ANT MĖSŲ 

BAŽNYČIŲ

na? atsitikimais. Inžinie
rius reiškia didelį nusiste
bėjimą darbininkų atlygi
nimo kontingentais. Už- 
veizda fabriko, kuriame 
dirbo inžinierius, gauda
vo 13 kartų daugiau, negu 
nustatyta norma, be to, jis 
turėjo valdišką automobi-' 
lį, kuriuo naudojosi savo 
asmeniniams reikalams.

Maskvoje inžinierių y-1 
pač stebino du dalykai: 
butų stoka ir didelis ver
žimasis prie mokslo. Ypač; 
mėgstami matematini a i I 
mokslai. Pav., tarnaitė' 
šeimos, kurioje gyveno in
žinierius. laisvu laiku lan
kė specialius matematikos 
kursus ir ruošėsi inžinie
riaus egzaminams. Va
žiuojant tramvajum, gali
ma dažnai matyti darbi
ninką, vartanti aukštes
niojo ir aukšto jo matema
tikos kurso vadovėlį.

Maskvoje viešpatauja ti
su “Tuo kryžium,:kras butu badas- Pav” 

l viename penkių nedideliu

Neseniai už garsiuosius 
Alkazaro (Ispanijos) ko
votojus, kurie buvo nu
kauti ginant Alkazarą 
nuo raudonųjų buvo atlai
kytos pamaldos. Ta proga 
sukilėlių nariai padavė šią 
pažymėtiną priesaiką:

“Mirusieji, kurie žuvote 
garbės lauke, sveikiname 
jus! Mes sveikiname jus ir 
sakome: mirtis negali mus 
išskirti, kaip negalėjo mū
sų gyvenimas išskirti. Mū
sų ir jūsų išganymas — • 
kryžiuje, nes savo širdis 
mes paaukojame ir jos 
priklauso Išganytojo kry
žiui. Drauge mes veržia
mės nirmvn su kryžiumi 
ir dėl kryžiaus... Su kry
žiumi mes užkertame kelią 
šventvagystėms ir žiauru
mams, l_ — —-------
kur reiškia prisikėlimą ir , , . ,
gyvenimą, kančią, bet ir kambarių bute gyvena 3o į 
garbę: su kryžiumi, kurs,fm0^s- --------
mūsų ir jūsų išganymui, į 
dėl kurio jūs mirėte, bus 
vėl iškeltas ant mūsų baž
nyčių; su tuo kryžiumi, 
kuri mūsų motinos, mūsų 
žmonos, mūsų seserys ne
šioja ant krūtinės; su tuo 
kryžiumi, kurį mes nori
me grąžinti į mokyklas, į 
mūsų vaiku sielas”.

Reik tikėtis, kad šios 
dvasios vedami sukilėliai 
išgelbės Ispanija iš 1
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Dažnai viename
i net 9 

žmonės. Inžinierius tvirti
na, kad pastaruoju laiku 

į bent kiek pagerėję Sovie
tu fabr. gaminiai, nes vy
riausybė įsakė kiekvienam 
fabrikui gaminiuose dėti 

' savo antspaudą. Dėl 'to da- 
įbar galima susekti, kuris 
fabrikas pagamino blogą 
prekę, ko nebuvo galima 
padaryti ankščiau. Inži- 

tos nierius pastebi, kad vis 
baisios padėties, i kurią ją dėlto geriausi gaminiay y- 
įstūmė raudonųjų teroras. į ra— kalėjimų dirbtuvėse 

_______ _ • gaminami.
GERIAUSI SOVIETU 

DIRBINIAI GAMINAMI
KALĖJIMUOSE

VELYKINIS KONCER
TAS ANGLIJAI

Anglų Inžinierius Apie 
Sovietų Rusiją

“Sundai Express” spaus 
dina tik ką grįžusio iš 
SSSR inžinieriaus įspū
džius. Inžinierius rašo, 
kad Sovietų darbininkas 
ne darbo netekti bijo, bet 
bijo, kad to darbo negali 
nusikratyti. Partinis dar
bininkas savo darbą gali 
pakeisti tik partijos ko
mitetui leidus, tačiau toks 
leidimas duodamas labai 
sunkiai ir tai tik išimti-

•

KUN. J. BRUŽIKAS, S. J
uolusis misijonierius, katalikiškos spaudos platinto
jas, “Darbininko” nuoširdus bendradarbis ir rėmėjas, 
per keletą metų skelbė Dievo žodį mūsų išeivijoje ir 
išplatino tonus katalikiškos spaudos. Dabar studijuo-
Ija aukštesnius mokslus Austrijoje. Gyvendamas Eu
ropoje nepamiršta mūsų išeivijos, o ypač LDS orga
nizacijos, kurios jis yra Garbės Nariu, ir organo ‘Dar
bininko’. Dėkojame mūsų vadui, kun. Bružikui ir pra
šome Aukščiausiojo jam sveikatos, kad jis sustiprė
jęs ir pagilinęs mokslus vėl atvyktų darbuotis mūsų 
išeivijoje.

; steigti konferencijas kata-, Brazilijoj gyvenantieji lie- 
likams inteligentams, šio- tuviai pasiryžo eiti išvien. 
se konferencijose inteli- Tačiau per “Lietuvį” vi- 
gentams bus skaitomos saip stengėsi sukliudyti 
paskaitos apie Bažnyčios

i

“Lietuvį” vi-

British Broadcasting 
iComoration paprašė Kau- 
! r.o Radiofoną Velykoms 
suruošti vienos valandos 
lietuvių velykinės muzikos 
koncertą, kurį pertrans
liuosiančios visos tos Cor- 

' poration radio stotys.

RELIGINES KONFE
RENCIJOS INTELIGEN

TAMS

I

Lenkijos vyskupai nuta
rė savo suvažiavime vi
suose Lenkijos miestuose

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

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

‘ ‘ ~ ; naują kilimą. Kolonijos
filosofiją, istoriją, kanonų kapelionai, pritarę ben- 
teisę ir pan. šitomis pa- dram darbui, net vagimis 
skaitomis vyskupai nori apšaukti. Protestai DU 
inteligentiją supažindinti LR-ui nieko nepadėjo, 
su aukštesniuoju religijos Lapkričio 26 n. paaiškė- 
mokslu ir pakelti inteli- j0> kad neleistinų dalykų 
gentu religipį mokslingu- dėjosi kaip tik DULR-ro 
mą. Baigusiems klausyti šelpiamųjų būste, /‘Lietu
siu konferencijų bus su- vio” redakcijoj. Brazilu 
mošti egzaminai, kuriuos policija ir federalinio ban- 
išlaikę gaus diplomus ir ko fiskalai užėjo su krata, 
turės teisę dėstvt.i tikvbns j jų rankas pateko kvitų 
pamokas mokvklose. Kiek 
vieną 
klausytojai turės du kar-i^iaus parašu, iš kuriu pa
tus atlikti praktikos dar
bus. Inteligentai i— — 
skaitąs bus supažindina
mi su šiomis problemo
mis: krikščioniškosios fi
losofijos principais, dog- žadėdamas juos nusiųsti 
matine ir moraline teolo- Lietuvon giminėms, ta
lija, religijų istonia. čiau ten jų negaudavo, 
šventuoju Rastu Senoin ir Daug dokumentų ir kores- 
i^auioio Įstatymu. Bažn"- ’ ’• ••
čios istorija, kanonu tei
se. J ....... .
gija ir katalikų akcija.

su “Lietuvio” antspaudu 
savaitę paskaitų jr redaktoriaus Vancevi-

aiškėjo, kad buvo varo- 
ner na- :nas šmugelis, su valiutos 
_._j. varžymais. Dar daugiau:

Vancevičius imdavo iš 
mūsų tautiečių pinigus,

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tee Creamą ir užkąri 
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams

ipondencijos policija pasi
ėmė su savimi. Dėl aferos 

katalikiškaja snciolo- piliečių buvo pasiskųsta 
' _ ’ _ • į konsului, tačiau be pasek- 

------------- mių.
i KRATA ‘LIETUVIO’ RE-; __________
D AKCIJOJ. — ĮSIKIŠO
BRAZILU POLICIJA IR Lietuvos Generalinis 
FEDERALINIO BANKO Konsulatas (16 West 75th 

FISKALAI St., New York, N. Y.),
  ‘ ! prašo p. Jokūbą Baroną, 

Draugijos Kovai su Tu- 
berkulioza įgaliotiniu A- 

" j' Sąjunga Brazilijoje, merikoi nurodyti dabarti- 
kuri per DULR-o pinigais nį savo adresą — turime v • ♦ V • >19 • ■ ••• • > — —  X X -

Lietuvių koloniją Brazi
lijoj demoralizuoja Lietu
vių i

kai ką jam pranešti.

3 \
jrrūksta vandens šuliniuo- 

3 'se. Dažnai tenka vandens 
* I vykti parsivešti iš tolimų 

Atsistatydino statybos *r to ^nepakanka.
skyriaus vedėjas inž.

. Reisonias
Dėl šios katastrofos K. 

Ji. S-bės statybos sky
riaus vedėjas inž. Reiso- 
nas ir arch. inž. Kudokas 
burmistrui įteikė atsista- 

vaus per 2000 skautų; beitydinimo pareišk i m u t*, 
to, laukiama tam laikui ir; Burmistras atsistatydini- 
Amerikos lietuvių skautų, j mą priėmė.

*

« -• . *• *, v.

JUBILIEJINIŲ METŲ 
PARENGIMAI

KAUNAS. 20 metų Lie
tuvos Nepriklausomybės 
sukakčiai paminėti skau
tai rengia prie Kauno di
delę tautinę stovyklą nuo 
liepos 8 iki 18-to. Daly-

i Gyvuliams girdyti tirpina
| sniegą.
i _______
PRIJUNGĖ PRIE VALS

ČIAUS

R. KATALIKŲ BAŽNY
ČIOS REMONTAS

Ligi šiol Saudininkų R.; 
Katalikų bažnyčioje įdėtos 
naujos medinės grindys, o 
dabar rengiamasi dėti du
ris.

ir

GIEDRAIČIAI

Šeduvoj yra miesto ir 
valsčiaus savivaldybės. 
Nuo 1938 m. sausio 1 d. 
miesto gyventojai, kurie 
gyvena vienkiemiuose, ir 
visa lauko žemė bus pri
skirta prie valsčiaus.

Jeigu Šeduvos miesto

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV JONO EV. BL. PAS ALPINĖ 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkai, Juoraa Švagždys, 
601 6th St.. So. Boston, Mass. 

Vice-Ptrm. Albinas Nevieni. 
16 VVInfield St., So. Boston, Mass.

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

Ftn. RaSt Aleksandras I va Aka, 
1514 Columbia Rd, S. Boston, Mass

Iždininkas Pranas Tulefkls, 
100 Bowen St.. So. Boston, Mass. 

, Maržalka Jonas Talkia.
7 IVInfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
i flg nedėldienj kiekvieno mSneslo 
I 2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492
E. Tth St, So. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS iVČ.

PlrmlnlnkC — Eva MarkstenS,
025 K. 8th St., So. Boston, Mass. 

TeL So. Boston 1298
Vlce-pirm. — Ona Janklene,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot Raft. — Bronė Cnnienė,

29 Gonld St., W. Roitrary. Mass. 
Tel. 1‘A R 1864-W.

Fin. RaUt. — Marijona Markonlntė. 
4115 tVasbfngton St.. Roslindale, Mana.

TeT. Parkwny 05fi8-W 
Iždininkė — Ona StanlullutC,

108 West 6th St, So. Boston. Mass. 
.Tvarkdarė — Ona Miegirdlenė, 
i 1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass. 
Kaao4 Globėja — Ona Slanrlenė, 
\ 448 E. Tth St.. So. Boston, Mana, 
^raglja smrojriMrtnklmna laiko kas

7:80 vai. vakare. pobstnytlnAJ sve 
rainoj

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolų raitlnlnkp.

leidžiamą “Lietuvį” nie
kindavo naujas pastan
gas. kurios siekdavo ko-' 
ionijos susipratimo ir ats
kirų asmesu bei organiza
cijų vienybės.-

Nepaisant agitacijos 
prieš naujai atvykusius 
kolonijon žmones, ypač 
kapelionus. ir įvairių 
skundų prieš juos rašinė
jimą, sparčiais žingsniais 
kolonijos susipratimas au
go, ir lietuviai žengė vie
nybėm Visos legaliai vei-* 
kiančios vietos lietuvių or
ganizacijos (išskyrus L. 
Sąj. Brazilijoj) sudarė lie
tuvių organizacijų centrą 
T jį nariais stoja ir jokiai 
organizacijai nepriklau- Iš viso buvo išrinkta 1.143 
sančių tautiečių šimtai, atstovai, jų tarpe 288 ne- 
Lietuviškojo darbo dirbti

IŠRINKTI 288 NEPARTI
NIAI ATSTOVAI

Maskva —“Tasso” agen
tūra paskelbė centrinės 
rinkimų komisijos prane
šimą, kuriuo paduodamos 
žinios apie balsavimų i 
vyriausiąją Sovietų Sąjun
gos tarybą rezultatus be
veik visose rinkimų apy
gardose, išskiriant tik pa
čias tolimiausias.

Rinkimuose dalyvavo 
vidutiniškai 964% 

rinkikų.

partiniai.

KAUNAS — Dar 
šiandien būriai kauniečių 
lankosi ir apžiūrinėja į- 
vykio vietą. Katastrofos 
nuostoliai visaip skaičiuo
jami, tačiau jie paaiškės 
tik šiomis dienomis. Kai 
kas įtikinėjo, kad nuosto
liai nebus didesni, kaip 
100 — 150 tūkstančių litų. 
Tie įtikinėjimai neturi jo
kio pagrindo. Vien tik už 
darbo jėgą darbininkams 
išmokėta apie 250 tūks
tančių litų..

Garažo statyboje vasa
ros metu dirbo aoie 400 
darbininkų. Buvo dirbama 
net ir šventadieniais. Eili
niai darbininkai uždrbo 3 
—4 litus per dieną, kiti S 
—10 lt., o vežikai net oo 
10 — 15 litu. Specialistu 
meisteriu ų . be to. priežiū
ros personalo žmonių die
nos uždarbiai dar buvo di
desni. Prie garažo buvo 
dirbta 160 dienu. Imant, 
vidurkį, kad už kiekvieną 
darbo jėgą per dieną buvo 
mokama po 5 litus, už vi
sas darbo dienas jau išei
na 250 tūkstančių litų.

Be to, kanalizacijos ir 
cc ntrinio šildymo rango
vas tech. J. Mozelis patie
kė savivaldybei 35.000 li
tų sąskaitą. Tiek nuosto
lių ši katastrofa jam pa
dariusi.
Į garažą įdėta 620.000 litų.

Savo ruožtu burmistras 
paskyrė komisiją padaryti 
buhalterinius apskaičiavi
mus. Toji komisija patik
rino visas sąskaitas, suba
lansavo visas statybos iš
laidas. Pasirodė, kad savi
valdybė į garažą yra įdė
jusi jau apie 620 tūkstan
čiu litų.

Tinkamos statybinės me
džiagos iš sugriuvusio ga
ražo nesitikima gauti. Ar
dant garažo sienas, ne vi
sos plytos liks sveikos, ce
mentas taip pat visas 
žlugs (jo buvo anie 11.000 
maišelių). Geležis? Bet ir 
geležis ne visa bus tinka
ma naujojo garažo staty
bai.

Katastrofos priežastys 
dar neišaiškintos.

Katastrofos priežastims 
tirti, kaip žinoma, yra su
daryta speciali komisija. 
Nusistatyta pirmiaus i a 
kai kurias nesugriuvusias 
sienas sugriauti, kitose' 
vietose padaryti reikalin
gas atramas, o tik tada 
pradėti tyrimo darbą. Ga
ražo griovimo ir kt. dar
bus prižiūri vienas iš tos 
komisijos narių inž. St. 
Kairys.

Teismo tardytojas tar
dymą taip pat tęsia.

v •

Mirė Mokytojas Baleika
Trapelių pr. m. mokyto- laukai prieš gyventojų no- 

jas Baleika, visų labai rą bus priskirti prie vals- 
mylimas, išvažiavęs prieš čiaus, tai miesto savival- 
Kalėdas į Kauną operaci- dybė nustoja apie 6 000 ll- 
jai, ten ligoninėje ir mirė, tų pajamų, o gyventojams, 

Nors trumpai mokytoja- kurie turi mieste trobas ir 
vo šioje nuskurdusioje a- lauke žemės, uždedama 
pylinkėje, vos 2 mėnesius, bereikalinga našta turėti 
bet savo nuoširdumu vi- 

1 siems paliko neišdildomą 
įspūdį. Tai buvo reta ide
alisto asmenybė. Jis 1920 
met. Giedraičių fronte, 
kaip karininkas savanoris, 
su savo kuopa narsiai ko
vėsi pirmose eilėse prieš 
dešimteriopai didesnį prie
šą. Čia buvo tris kartus 
sunkiai lenkų sužeistas: į 
galvą, koją peršautas ir 
lenkų raitelių kardu per
kirstas. Kaip nukautas jis 
buvo atneštas iš apkasų, 
ir tik po ilgo laiko atgavo 
sąmonę.

Jo gyvenimas buvo labai 
tragiškas; jis dėl savo ne- 
veidmainingumo, pasitikė
jimo žmonėms, dėl savo 
troškimo tėvynei geresnės 
ateities, daug kentėjo. Ne 
kartą jis stovėjo mirties 
angoje, bet mirties nebijo
jo ir niekada nemaldavo 
malonės. Ilgą laiką jis bu
vo be vietos. Tik prieš 2 
mėn. gavo mokytojo vietą, 
atvyko dar kartą į šią pa
frontę ir čia mirė. Per 17 
metų ant savo gauto skly
po negalėjo pasistatyti na
mo. Paskutiniu laiku kal
bėjo, kad jei leis dar kiek 
mokytojauti, tai baigs na
mus. Netikėta mirtis vis
ką baigė. Važiavo lankyti 
savo sergančios motinos, 
ir pats mirė.

SAUDININKAI

reikalo su dviem savival
dybėm.

LAIVO LINIJA KLAIPĖ
DA — LONDON

Kaunas. Nuo sausio 1 d. 
įkurta ir pradėjo veikti 
“Anglo - Lithuanian Shi- 
pping Company”. Tos Ben
drovės keli laivai palaikys 
nuolatinius reguliarius 
reisus tarp Londono ir 
Klaipėdos. Bendrovės pre
zidentu išrinktas lordas 
Inverfort, iš lietuvių di
rektorium įėjo Balickas.

DAUG IŠEIKVOTA 
PINIGŲ

TAURAGĖ. Paskutinė
mis dienomis buvo iš Kau- 

\no atvažiavusi tikrinimu 
i (komisija patikrinti “Spau
dos Fondo knygyno sąs
kaitas. Ir rado, kad išeik
vota apie 60.000 litų kny
gyno pinigų. Išeikvotais 
pinigais knygyno vedėjas 
buvo patogią valgyklą į- 
rengęs. Žinoma, dabar su
sekus, teks skaudžiai at
sakyti. Tenka pažymėti, 
kad tokiais atsitikimais 
Tauragė nelaiminga, nes 
daug panašių dalykų daž
nai atsitinka.

Vandens Stoka
Apylinkės ūkininkams

SVIESTO EKSPORTAS
Kaunas. Pienininkystei 

Lietuvoje besipleč i a n t, 
1937 metais sviesto eks
portuota arti 15 milijonų 
kilogramų.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!

. Atėję { tavernos ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

I
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DARBININKAS
(THE W0BKEB)

Published every Tuesdav and Friday eieept Holidaya sueh ai* 
Nevv Year, G«od Friday, Memorial Day, Indenendenee Day, 

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

BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN B.C. AS8OCIATI0N OF IABOR
as 'w>cr>n«1-elaf« mntter Sepc. 12, 1915 at the post efflee at Boston. 
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<>f October 8. 1917 authorlzed od Jnty 12. 1918

SURBSCRIPTION ftATES.
Domestic yearly .............
Foreign yearly ...............
Domestic once per week 
Forehm once per week

tykiavinąąs.nėra normalus — ne dėl Bažnyčios kaltės - F'jsl D o rnn
— tai Amerikos dvašiškijai tenka nemalonus uždą vi- ■ UC1 l>ctl UU

Žmonių Teisių :
tykiavirųąs. nėra norųaalus — ne dėl Bažnyčios kaltės J 

dvaši

PRENUMERATOS KAINA.
$4.06; unerlkoje metama ................... $4.00
$5.00 i Užsieny l kart aaealtdj metane $2.50 

yearly $2.00į Vieną kart savaitėje metama $2.00 
yearly $2.50 Užsieny metams ............ $5.00

DARBININKAS
South Boston, Mass596 West Broadway,

Telephone SOUth Boston 2680

Bažnyčios Vieningumo 
Oktava

nys užtarauti skriaudžiamąją Lietuvos katalikybę, J 
nes katalikų vadai Lietuvoje yra tiek suvaržyti, kad 
nė prasižioti negali savo teisėms apginti. Tokiai pa- į 
dėčiai susidarius, mums amerikiečiams tylėti bei pa- į 
šyviai užsilaikyti būtų ne tik negražu, bet ir išdavi
kiška. Prabilti čia tenka Kunigų Vienybei, kaipo or
ganizuotam kūnui, nes jei tik viens kits dvasiškis 
atsilieps, tai jo balsas nuskambės nė nesuaidėjęs. Dau
gių daugiausia užsipelnys keisto išsišokėlio vardą. 
Kas kita organizuotos katalikijos balsas. Tie dalykai 
juk kiekvienam gerai žinomi.

Šiais sukrėtimų laikais Kun. Vienybes priekyje 
tenka stovėti kun. J. Balkūnui, kuriam net oponentai 
pripažįsta, kad tai “uolus gabus ir sumanus veikėjas, 
mėgstąs plunksną vartoti” (“Vienybė”). Jis būtų ge
ras, net idealus, bet... pradėjo veikti. Savo uolumą, ga
bumą, sumanumą ir plunksną pavartojo tokiems ka
talikiškos akcijos žygiams, nuo kurių kai kam tenka 
čiaudėti. Katalikiška veikla natūraliai netinka tiems, 
kurie katalikybei priešingi. Taigi jie, tur būt laikinai 

j išstumti iš sveikos galvosenos vėžių, katalikišką^, 
darbuotę pavadino... skandalu. (Tiesa, tas išsireiški
mas jau nebe naujas. Jau Šv. Paulius yra pasakęs,

smerkia dabartinę padėti, 
pagrįstą pinigo hegemoni
ja. Tulūzos vyskupas pa
brėžia, jog krikščionybė 
jokiu būdu nesolidarizuo
janti su kapitalizmu, o Li
lio ark. kard. Lienartas 
pažymi, kad Bažnyčia vi
sada smerkia klasių ko
vą. Reikia paminėti ir Pa
ryžiaus ark. kard. Verdiei 
kreipimąsi į Prancūzijos 
katalikus, kad jie visus

niniais 
i

!
I
I

i
i

Nuo sausio 18, Šv. Petro Katedros Romoje šven
tės, iki Šv. Povilo Atsivertimo, sausio 25, tęsiasi Baž
nyčios vieningumo Oktava, kurioje visas katalikiš
kas pasaulis meldžiasi už grįžimą visų krikščioniškų- kad jis skelbia kryžių — žydams skandalą, gi pago- 
jų sektų į Katalikų Bažnyčią. Įnims — kvailystę). Kad nors kiek pateisintų tokį

Pirmą kartą tas vieningumo vajus pasireiškė keistą idėjų sugretinimą (prilyginant katalikišką ak
ciją prie skandalo!). “Vienybės” tautininkai teigia, 
kad kun. Balkūnas “ryžosi tęsti Lietuvoje uždarytos 
krikščionių demokratų partijos veiklą Kunigų Vieny
bės vardu”.

Tai nudėvėtas iki nuobodumo tautininkų maniev- 
ras. Perdaug jau puola akysna, kad tą seniai palaido
tą nabašniką tautininkai prikelia iš numirusių kiek
vieną syki, kada tik jiems pravartu pulti katalikų 
veikimą. Pasityčioję kiek tinkami iš negyvėlio ir pa
grasinę katalikams, kad štai jūs sekate jo pėdomis, 
tai ir jums bus toks pats galas, vėl jį palaidoja, kad 
paskui išnaujo prikeltų kada prireiks. Mums ameri
kiečiams nesuprantama ta baimė, kurią krikšč. demo
kratai buvo tautininkams įvarę, ir mums visai neįdo
mu, kam ir koks pavojus nuo jų gręsia. Mes tik tiek 
žinom, kad kun. Balkūnas varo katalikų akciją, ir 
kaipo tokią tinkamai ją įvertinam ir jaučiamės įpa
reigoti ją paremti. Ar katalikiškoji akcija kai kuriais 
atvejais supuola su krikšč. demokratų partijos prog
rama, tai mums grynai akademinis klausimas, kurį 
spręsti paliekam tiems, kuriems tai daugiausia rūpi, 
t. y. mūsų oponentams. Mums gi ęūpi vien sąžinės 
laisvė ir katalikų teisių apgynimas. Todėl mums dau
giau negu keista, kad kova dėl tikėjimo laisvės skan
dalu vadinama. Sveiko žmogaus galvosena ir nepakri
kusi sąžinė, kaip tik priešingai, skandalu pavadintų

New Yorke 1908 m., kuomet ištisa Episkopatų grupė, 
vadinamoji Atgailos draugija, atsivertė į katalikų ti
kėjimą. Po to, 1912 m., dalis anglikonų benediktinų ir 
benediktinių, gyvenančiųjų Anglijoj, taip pat grįžo į 
Katalikų Bažnyčią. Tais pačiais metais panašus atsi
vertimas įvyko Kanadoj.

1909 m. Šv. Tėvas Pijus X ir 1915 m. Benediktas 
XV karštai užgyrė tą Bažnyčios vieningumo Oktavą 
ir apdovanojo gausiais atlaidais. Nuo to laiko tas 
dvasinio atsivertimo vajus kas met įgyja vis didesnio 
populiarumo, nes jis atneša daug gražių vaisių. Pa
stebėta, kad po tokios maldų oktavos skaičius masi
nių atsivertimų vis daugėja, ypač tarp rimtesniųjų 
anglikoniškų sektų.

Ir mes lietuviai turime daugelį savųjų paklydėlių 
atversti į Katalikų tikėjimą. Tad ši oktava tegu būna 
gausinga maldomis šv. Tėvo intencija, lankymu baž
nyčių ir priėmimu Sakramentų katalikiškojo tikėjimo 
sustiprinimui. K.

Neapgalvotas Puolimas
’ ' '-i -------------------i *

Tautininkams bei laisvamaniams nepatinka ben- 
dras katalikų frontas. Bendro fronto jie trokšte trok
šta, bet nekatalikiško. Taigi vieningas katalikų vei
kimas juos gąsdiną, nes jeigu jis pilnai pasisektų, y-_____------ y —t-------- --------------
pač būsimose 16 vas. tautinėse iškilmėse, tai tautinin- i pasyvų tylėjimą ir liurbišką pasidavimą, 
kija pasijustų neturinti atramos. Tad kiekvienas są- Kun. Paulioniui taip pat prisegama “skandalas” 
moningesnis katalikų krustelėjimas per širdį jiems už tai, kad jis nesuteikė katalikiško palaidojimo vie- 
nudiegia.

Taip dalykams stovint tautininkai akyliai dabo
ja, kad iš kunigų pusės nebūtų jokio savarankiškesnio 
užsimojimo tuose klausimuose; kurie paliečia Bažny
čios su valstybe santykiavimą. Bet kadangi tas san-

šam laisvamaniui ir pašalino iš savo svetainės neza- 
ležnikų talkininką. Tokie darbai žmonių kalboje vadi
nasi uolus kunigiškų pareigų atlikimas.

Ir simpatingas, veiklus, patriotingas kun. Vaite
kūnas susilaukė panašaus likimo. Jo “skandalas”

Parašė: Jo Eksc. Vyskupas Jonas F. NolI

Katalikiško Veikimo Sritys
Vertė

GINTARAS
(Kun. J. A. Karaliaus premijuotas vertimas)

(Tęsinys)

DOROVĖ JUNG. VALSTYBĖSE
Sakoma (ir tai nebepagrindo), kad Ame

rikoj išleidžiama daugiau pinigų tvarkai palai
kyti, nusikaltėliams sumedžioti, kalėjimams 
išlaikyti, piliečių gyvybei ir nuosavybei apsau
goti, negu kad išleidžiama Amerikos vyriausy
bės (su 48 valstybinių vyriausybių) įstaigoms 
valdyti. Toji suma siekia 15 bilijonų doleriu.

Iš patikimų davinių, išleistų pernai, New 
York didmiesty, kuriame gyvena penktas nuo 
šimtis Amerikos gyventojų, randas 20,000 po
licininkų. Jie kasmet daro 500,000 “areštų” ar
ba, palyginant, daugiau kaip 1,500 į vieną die
ną. Kitais žodžiais tariant, per kiaurą dieną ir 
naktį jiems tenka iškviesti teisman kas minu
tę po vieną nusikaltėlį. Tą rezultatą padaugi
nus 19 kartų, gaunasi nemalonus įspūdis kas- 
link nusižengimų išsiplėtojimosi mūsų šalyje.

Nedorame šeimos ardymo veikime, Ameri
ka smarkiausia darbuojasi. Persiskyrimo arba 
divorso dėka, tasai nešvarus darbas jau varo
mas 3,000 teismo rūmuose. Kur kas liūdniau, 
daugelis jų net lenktyniuoja dėl tokios vertel- 
gystės.

Nepaisant valdžios įstatų, ir visuomenei

pritariant, 300 bendrovių verčiasi pramone, ku
rios tikslas yra garnį atbaidyti nuo gyvybės 
šaltinio. Vadinas, jųjų gimdymo kontrolei vai
stai dar negimusiems kūdikiams pastoja kelią 
i laikinį ir amžiną gyvenimą. Girdi, žmonės 
kaip tik tokių vaistų ir reikalauja! Už tokį iš
tvirkimą galime beveik visą kaltę užversti ant 
mūsų lengvapėdiškų divorso įstatymų.

Jei bendruomenės vienatą sudaro šeima 
(ir to niekas neužginčys), tai prie kurio taško 
besiartina dabartinė bendruomenė, ypač turint 
omenin tai, kad šeimos pagrindai sparčiai 
griaunami, ir kas kart plėtojęs sąmokslas prieš 
naujų šeimų įkūrimą? Niekuomet tauta nebus 
galinga, jei jos vyriausybė pritaria tokiems 
pratimams, kurie ją silpnina. Tiesa, bujojo ka
daise galingos tautos, o šiandien jų nebėr. Su
smuko jos ir išnyko dėlto, kad, vyriausybei 
pritariant, jos atsidavė ištvirkimui, kuris ir 
sugriovė šeimos pagrindus.

Nuostabu, kad Amerikos diplomatai ir vi
suomenės atitaisytojai ateitimi, regis, niekad 
nesirūpina, kai tuo tarpu visos jų programos 
taikomos vien šių dienų spragoms užpilti. Jie 
tuo pačiu nė nesivaizduoja, jog ateityje gali 
būti perdidelis skaičius pasenusių gyventojų,— 
jog gali išnykti pirmųjų ateivių padermė, — 
arba kad gali paimti viršų negrai. Bet visa tai 
jie ranka numoja.

Vienok vis žiūri į ateitį Europos diploma
tai, žinodami, kad tik toliai išliks jų tauta ir 
galinga bus, kolei vientautiškų gyventojų prie

niversitetuose bei kolegi- 
t jose buvo suorganizuoti 
atostogų kursai visuome- 

bei socialiniais
klausimais, kuriuose daly
vavo apie 35.00Č intere
santu.

*■ •

Katalikų socialinis sąjū
dis žengia į priekį ir Pietų 
Amerikos Valstybėse. Ar
gentinoj įsteigtas katalikų 
socialinio veikimo tautinis 
sekretoriatas. Čilės ir Bra
zilijos valstybėse sėkmin
gai pravesta akcija už tei
singą atlyginimą, prieš 
netvardomą spekuliaciją 
ir konkurenciją.

Ženevos metrašty pažy
mėti ir katalikų jaunimo 
organizacijų socialinėj 
srity nuveikti darbai, 

i Krikščionių darbinin k ų 
jaunimo sąjungų jau yra 
Austrijoj, Čekoslovakijoj, 
Kanadoj, Jungt. Valstybė, 
Kolumbijoj, Brazilijoj 
Belgijos Konge, S. Afri
koj, Indokinijoj, Japonijoj 
'r Vengrijoj. Visur studi
juojamas jaunųjų bedar
bių klausimas ir ieškoma 

i būdų jam išspręsti. Ta 
.problema rūpinasi ir atsa
kingi įvairių šalių žmonės. 

XX.

Į
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Tarptautinis Darbo Biu
ras Ženevoj kasmet išlei
džia metraštį, kuris pa
duoda tais metais atliktų 
svarbiausių socialinių dar
bų apžvalgą. Kaip kiek
vienais metais, taip ir šie
met tame metrašty pa
skirta vietos ir Katalikų 
Bažnyčios nuveiktiems so
cialiniams darbams pažy
mėti.

Vienas iš aki vaddži ausiu
1936 m. faktų, rašo šiemo- galimumus išnaudotų dar- 
tinis metraštis, buvo dide- bininkų buičiai pagerinti 
lis skaičius ganytojiškų ir tikrosios taikos bei mei- 
laiškų, kuriais visų šalių j ės dva siai grąžinti.
ir kontinentų katalikų vy-1 Didelėse socialinių stu- 
skupai savo tikinčiuosius dijų savaitėse, kurios bu- 
ragino atlikti ypatingą- vo suruoštos Kanadoj, 
sias socialines pareigas ir Belgijoj, Brazilijoj, Lenki- 
parodyti kuo didžiausį joj, Prancūzijoj, Anglijoj 
veiklumą. ir Olandijoj, buvo matyti

Štai, Austrijos kard. ar- didelis susirūpinimas Po- 
kivyskupas Innitzeris aš- piešiu enciklikose paskelb- 
triai prikaišiojo toms įmo- tų principų praktiniu rea- 
nėms, kurios nepaiso so- irzavimu ir susidomėjimas 
dalinio teisingumo, išnau- 
dodamos sunkią ekonomi
nę padėt, ir nedarbą. Len
kijos vyskupai Teodorovi- 
čius ir Tvardovskis relje
fiškai išdėstė darbo žmo
nių skurdą ir nurodė ben
druosius naujo didelio pla- į 
no bruožus. Anglijos epis- 
kopatas pažymėjo, kad 
socialinis neteisingumas 
privedė prie bedugnės kra
što krikščioniškąją kultū
rą, prieš tai jis drąsiai į 
kelia balsą. Ir Belgi jos vy
skupai primena esminguo
sius krikščioniškojo visuo
menės mokslo principus— 
žmogaus asiiiėnybės vertę 
ir šeimos gerbimą. Jie 
tarp kitko nurodo krikš
čioniškųjų profesinių kor
poracijų sudarymo reika- deniai su Kolumbo rite- 

1 lą. Prancūzijos vyskupai riais. Daugiau kaip 125 u-

glūdi tame, kad buvo iš Lietuvos ištremtas. Gerai ži
nome už ką: už pilietinę drąsą. Ir taip: katalikiškoji 
akcija, uolus klebono pareigu atlikimas ir pilietinė 
drąsa tautininkų kalboje vadinasi skandalais.

Kokį futuristinį žodyną teks vartoti, kad galėtu
me su tautininkais susikalbėti? K.

I

korporacine santvarka.
Ypatingas dėmesys krei

piamas į kard. Pacellio vi
zitą pas prezidentą Roo- 
seveltą, kuris labai pagar
biai atsiliepė apie “Qua- 
dragesimo anno” encikli
ką. Toji enciklika Jungt. 
Valstybių senato nutari
mu ištisai įtraukta į svar- i Neseniai iš Lietuvos aš- 
biųjų aktų ir dokumentų' Vv’kęS Misijonierius, jėzui- 
rinkinį- Visoj Amerikoj tas, Jonas Kidykas prane

ša, kad jeigu kuris iš Ger
biamų Klebonų norėtų jį

buvo iškilmingai paminė
tos Leono XIII ir Pijaus

i XI enciklikų sukaktys, gauti vesti misijas, prašo- 
; spaudoj, mokyklose, ra- ma kreiptis šiuo adresu: 
diofonuose, mokyklo s e, 
kursuose, paskaitose buvo

! iškeliama enciklikų reikš-
• *■

mė.
Gyvai socialiniame gy

venime pasireiškė ir stu-

auglis bus užtektinai didelis ir užtikrintas.
Krutamieji paveikslai, kuriuos jau seniai 

palaiko Amerikos visuomenė, bene bus geriau
sia rodyklė į dorovinę mūsų krašto padėtį. Sy
kį i savaitę kino teatruose paprastai suplaukia 
6,000,000 žiūrovų, ir ten jie vaišinami patrauk
liais nusižengimo, svetimoterystės, ir ištvirku
sios jaunuomenės vaizdais.

AUKLĖJIMAS AMERIKOJE
Su mažomis išimtimis, tikyba ir dorovė 

mokyklose, yra dėstoma vien katalikų vai
kams. Kitaip pasakius, tų 70,000,000 laisvama
nių vaikai, drauge su tais 30,000,000 protestan
tų vaikais, yra auklėjami sulyg grynai pasau
linio mokslo principais bei pažiūromis. Vadi
nas, ten aprūpinti vien tik laikiniai jųjų inte
resai arba reikalai.

Tose perdėm nekatalikiškose mokyklose 
randas 2,000,000 kat. vaiku, neturėjusių pro- 
sros eiti mokslus parapijinėse mokyklose. Tai 
galėjo būti dėlto, kad nebuvo lėšų mokyklai 
pastatydinti arba dėlto, kad vaikai gyveno ne
tirštai apgyventose apylinkėse, perdaug toli 
nuo kat. mokyklos.

Štai natūralios tokios apšvietimo pasek
mės. žmonės yra prislėgti ne tik dvasios neži- 
nyste, bet ir nieko nepaisėjimo liga, kuri tikė- 
iimui esanti pavojingesnė už gyvą pasiprieši
nimą arba persekiojimą. Štai kodėl: pasiprieši
nimas išjudintų tikinčiuosius tikybos tiesoms 
ginti, ir uždegtų jų širdis uolumo ugnimi. Prie
šingai, nieko nepaisėjimas tikėjimo dalykuose 
duoda pradžią nieko nžpftisėjimui ir dorovės 
reikaluose, ir nuosekliai priseina prie to, kad 
niekinama visa valdŽJk/ visas autoritetas. Vi
sa tai išūgdd jauiujš4Aitekaltaius, kurių ne
dori žygiai dažnai patenka laikraščių skiltyse.

ma kreiptis
Rev. J. Kidykas, S. J., 

Į1976 W. Roosevelt Rd., 
■Chicago, III.

Dar galima prieš Užga- 
vėnias gauti ir po Velykų, 
nes Gavėnios laikas jau 

: užimtas. Misijų kelionės 
■ sutvarkymas labai pato- 
; oru, jeigu kas užprašo iš 
anksto, sakysim, už metų 
ar keletos mėnesių.

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

Šv. Augustinas

Už niekad neišmokytus apie Dievą mažu
tėlius, blogesnė yra būklė tų jaunuolių, einan
čių aukštesnius mokslus nekatalikiškose kole
gijose ir universitetuose, kuriuose pavojinga 
įtaka nuolat veikia tikėjimo ir dorovės nenau
dai.

AMERIKOS SPAUDA
Svarbiausi žinių šaltiniai tėra dienraščiai, 

kurie atnešami į beveik kiekvenus namus, — 
mėnraščiai, kuriuose įvairenybės apibūdina
mos sveikais ir nebesveikais atžvilgiais, —- 
žurnalai ir novelės, kurios žymia dalimi patai
kauja skaitytojo užgaidoms patenkinti. Jis iš 
šių leidinių netinka tikybos ir dorovės tiks
lams. Priešingai, daugelis jų yra tiesiog kenks
mingi. Duokim sau, kad bedievystės jis nė ne
platina, negarsina, tačiau skaitytoją jie links
ta prie skepticizmo, radikalizmo, nepastovios 
sąžinės, ir tikrai prie abejojimo amžinybės da
lykuose.

Mūsų dienraščiai visų pirma daro vaka- 
ivkščių ginčų, nuodėmių ir prasikaltimų sąra
šą, o sekmadienio prieduose plačiai rėkliamuo- 

■ ja nekrikščionių nedakeptas teorijas bei pa
žiūras, visai neatitinkančias krikščionių idea
lams. Populiariškiausių knygų dorovini pobū
dį galima sužinoti iš pasmerktų judamųjų pa
veikslų, kurie ne kas kita, o tos knygos, per
dirbtos ir pastatytos kino scenoje.

Jei visai eilei žurnalų uždrausta pačtu ei
ti, ir jei dar 40 iš jų negali būti viešai rodomi 
knygynų spintose dėl jų nešvaraus ir pašvin
kusio pobūdžio, — tai vien aišku — Amerikos 
spauda neša nepalyginamai daugiau žalos ne
gu gero. Tokius leidinius palaiko eiliniai žmo
nės, ir dar tokiais laikais kada patys teturi la
bai mažai atliekamų pinigų.



Antradienis, Sausio 18 d., 1938
KS

bARBĮNINKAS
Kun. A. T. (Samata) vieną Ganytoją.

Bažnyčios Vienumo Oktava
f .

Šiais metais sukanka ly
giai 30 metų, kaip Tėvas 
Povilas Jokūbas Francis, 
tuomet būdamas angliko
nų dvasininkas, kad savo 
sekėjus subūrė Susitaiki
nimo kaine, Graymoor, 
Garrison, N. Y., ir čia į- 
kūrė Susitaikinimo Pran- i Falconio, Bourne, Louge 
ciškonų Vienuolių Ben- ir kiti Bažnyčios dignito- 
driją, kuri šiandien yra riai.
paplitusi visuose pasaulio Gruodžio mėn. 1909 me- 
kraštuose ir išganingai j tais, Popiežius Pijus X pa
veikianti, kad būtų viena tvirtino ir laimino tos ok- 
Avidė ir vienas Ganyto- tavos užlaikymą. Gi vasa- 
jas. į rio 25 dieną, 1916 metais.

Tėvas Povilas Jokūbas Popiežius Benediktas XV,

t

DSausio 19 d? Melstis už
visų Orientinių Seperatis- ' 
tų sugrjžimą ir susitaiki-: Jeigu kas įdomautus:.

I ĮirrfiRf ■ 111^- ir.i'M^w t

Čia Tai Komunizmas
*■ O E t **** •***••**• . jeigu hdb ^UUHiaUv^Ol,

jų pirmasis, kurs patvirti- nimą su Apaštalų Sostu. . kaip išrodo, komunistinis 
no ir laimino tą oktavą, Sausio 20 d. Melstis, kad gyvenimas, tai tam patar-

t
gražiausią komunizmą, ly« 
gybę, brolybę ir meilę pa
skelbė pasauliui, nes kc« 
monizmas reiškia bendrą 
gyvenimą be nuosavybės.

Kitą vakarą skaitome 
pagarsinimą: “Prie kūte
lės įvairių tautų giesmės!” 
Traukiame burtus, kad ne 
viena tauta neužsigautų, 
jeigu ją ne pirmą pašau
kė. Pirmutinę giesmę ten
ka sugiedoti lietuviams, 
Pasigirsta: “Jėzau, Kūdi
kėli, būk pasveikintas!.., 
“Antrą burtą ištraukia 
vokiečiai, trečią ameriko
nai, ketvirtą, lenkai ir tt.

Taigi, kaip matote, ko
munizmas nėra baisus, 
bet tik su Kristum! Kris
tų atimk iš komunistų tar
po, tuomet komunizmas 
pasidaro baidyklė, kuris 
su savo raudona, kraujo

i prisigėrusią vėliava mosy- 
kuoja po pasaulio tautas 

j ir suerzina į baisią žiau- 
I rią luomų kovą. Čia iau ne 
! tik tautos dega kerštu 
prieš viena kitą, bet tėvai 

; prieš vaikus, vaikai prieš 
I tėvus ir brolis broli žudo!

J. Bružikas, S. J.

daikto, nuėjo į prokūrąj 
užrašė ant lapelio, rytoj 
jau stovės daiktas padė
tas prie tavo durų!

Valgome visi vienodą 
valgį, nėra skirtumo tarp 
profesoriaus ir laikinai 
paprasto broliuko. Išimtis 
j/ra tik tiems, kuriems gy
dytojas kitą valgį nurodo.

Bet kas gražiausia ir Į- 
domiausia iš to bendro gy
venimo, kad visi jaučia
mės broliai tarp savęs! Čia 
nėra to šnairavimosi, pa
vydo, keršto, neapykantos, 
iuomų ar klasių kovos, ku
rią komunistai taip sėto- nebėra nei vargo, nei lais- 
niškai platina po visą pa- vojo... nes jūs visi esate 

j šaulį. Bolševikai žmogų vienas Kristuje Jėzuje” 
! vadina broliu, prieteliu (Gal. 3, 28). O vienok ko-l 
i (tavorščium), bet nespėjai munistai Kristų keikia! 
I apsižiūrėti, jau tavo “bro- Kur logika?! 
i iis” tempia tave prie sie-
. nos...

buvo Jo Eminencija Gu- 
lielmas kardinolas O’Con- 
nell, D. D., Bostono arki
vyskupas. Taip pat pat-Į 
virtino ir laimino šie kar-i 
dinolai: Farley, Gibbons,!

i t
I 
I į
i

anglikonai pasiduotų Kn- č’au atvykti pas mus pasi 
staus Vietininko klusny-» žiūrėti, 
bei.

Sausio 21 d. Melstis, kad 
liuteronai ir protestantai 
Europoje rastų savo kelią 
atgal į Katalikų Bažnyčią.

Sausio 22 d. Melstis, kad 
krikščionys Amerikoje bū
tų vienoje vienybėje su 
Šventojo Petro Sostu.

Sausio 23 d. Melstis, kad 
visi atšalėliai ir atsimetė
liai katalikai grįžtų 
sakramentų.

Francis, realizuodam a s per Apaštališkąją Groma-j Sausio 24 d. Melstis už 
mūsų Viešpaties Jėzaus i tą, ne vien patvirtino ir ( žydų atsivertimą.
Kristaus maldos galybę, laimino, bet ir išplėtė V>-‘ C---- 2_ 2Z
“Kad Visi Būtų Viena,
Kaip Tu, Tėve, Esi Many- dyti tą oktavą, įturtinda
vę Ir Aš Tavyje”, 1908 me- mas kaip dalinais, taip i: 
tais, pradėjo maldos okta- visuotinais atlaidais. O, šaulį Kristui.

—W • i -r 1 > • *• — - . •
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MARTINAS JANKUS, 
vienas iš Klaipėdos krašto 

vaduotojų.

Austrijos mieste 
Innsbrucke, kur aš laiki
nai gyvenu, yra suvažiavę 
iš viso pasaulio šalių ir 
tautų mokslą mylį jaunuo
liai. Čia pamatysi italą, 
ispaną, čeką, jugoslavą, 
lenką, vokieti, japoną, n- 
merikietį, columbijietį, lie
tuvi (net 11), švedą ir tt.

Išskyrus keletą visi tie 
j jaunuoliai yra apsigyvenę

?ne ■ dvejuose bendrabučiuose, 
vadinamame ‘Canisianum’ 

- —j ir Jėzuitų Collegium. Ca- 
*.vvrvĮ avcivviLMuą. ' nisianum turi 183 žmones,

bet ir išplėtė Vi-! Sausio 25 d. Šventojo pet iš 59 diecezijų ir 8

šventę reikia melstis, turime‘134
, misiionieriai net iš 22 provincijų ir 14

- ■ j tautų! Visi gyvename vie-
vą Bažnyčios Vienumui, dabartinis Popiežius Pijus, KASDIENIAI KALBĖTI nam name, 
pradedant tą oktavą su XI ne vien kad patvirtino 
švente Šventojo Petro So- ir laimino tą oktavą, bei 
sto Romoje (sausio 18 d ) 
ir baigiant Šventojo Povi
lo Apaštalo atvertimo 
šventėje (sausio 25 d.-).

Praėjus vieneriems me
tams, lyg atsakyman toms 
maldoms, pats įkūrėjas su 
visa 
pasidavė Romai, ir ben-

i 
realizuodam a s per Apaštališkąją Groma-

suotinąjai Bažnyčiai vyk- Povilo Apaštalo atvertimo Į planingų vienuolynų,

f

Visi naudoja
mės bendro gyvenimoOKTAVOS METU

(2®0 dienu atlaidai kiek- priemonėmis. Iškratytu™ 
viena Oktavos dieną) ! V1S« ^išėmus nesurastum 

• i nė pas vieną nė sulinkusio ANTIFONAS. Kad visd F - -...................
būtų Viena, kaip Tu, Tė
ve, esi Manyje ir aš Ta
vyje; kad ir jie būtų mu- 

! myse Viena, kad pasaulis 
; įtikėtų, jog Tu esi mane 

j______ _____ 7 _____  _____ _________ t siuntęs. — Jon. XVII, 21.
dra^ visi, kaip vienas kon- tinį kongresą Washingto- V. Aš tau sakau: tu Pet-

ir kiekvienų metų sausio 
18 dieną taip pat atnašau
ja šv. mišias, kurias au-. 
koja visoms tos oktavos j 
intencijoms.

Jungtinėse Valstybėse, 
rugsėjo mėn. 1921 metais,

Bendrija in eorpore Katalikų Bažnyčios hie
rarchijai suvažiavus į me-

i visų kišenius nesurastum
• i ne pas vieną nė sulinkusic 

! cento, bet visi patenkinti, 
i visi linksmi. Reikia kokio
I
I
I
I

vertitas, tapo korporaty- 
viai priimti į Katalikų 
Bažnyčią.
VYSKUPAI, KARDINO.

LAI, POPIEŽIAI PA
TVIRTINO IR LAIMINO

Tėvas Povilas Jokūbas 
Francis yra plačiai žino
mas kaip Susitaikinimo 
Pranciškonų Vienuolių 
Bendrijos Tėvas - Genero
las. Maldos astuonios die
nos, kurias jis pradėjo 
kaip maldos oktavą Baž
nyčios Vienumui, sušilau- 
kė nepaprasto entuziazmo 
ir populiarumo plačiame 
katalikų pasaulyje. Vys
kupai, arkivyskupai ir 
kardinolai patvirtino tą 
oktavą savo diecezijose. Iš

Prisiartino Kalėdų šven
tes. Bendrasis susirinki- 

štai prie stalo sėdime 12 rn„ kambarys kažkodėl 
žmoiiių. Sakau, reikia pa- užrakintas, bet girdisi pro

: duris kažkoks bildesys.
Pasigirsta 

vienas, antras plaktuko, 
,J k aukšt dėjimas. Štai ats: • ! 

daro durys. Gražiausi?r i 
, reginys! Betliejaus kute1'- ! 
ir šalia ios žiburėliais an- i *■ I 
sagstyta Kalėdų eglutė. 
Visi pasijutome lyg maži 
kūdikiai.
spindėjo 
džiaugsmas, 
mas, ramybė, 

' sau Jis negali duoti, nes _
KOMU- ’ Tikroji ramybė gali būti sunkios, krizės peri jodą, 

ramiose nekaltose širdyse.
Atsakymas labai Ieną- Pasigirdo giesmė: “Garbe 

, o ra
mybė geros valios žmo-.

”. Pasinėriau minty
se apie nelaimingą Rusija. 
Ispaniją, Meksiką, kur 

' raudonasis budelis krau
kis aptaškytu kardu pla

išia visokią žmogaus ra- 
11 ’nybę ir sėja kerštą, nea-

tikrinti, kiek čia tautr 
atstovaujama? Jųgosla- braškėjimas. 
vas greičiau už mane su- v; 
skulao suskaičiuoti, nes j( 
raportas toks: “Kiek žmo 
nių, tiek tautų!” Vadinasi

112 žmonių, 12 tautų. Kal-: 
'heme maldą: “Laudate
Dominum omnes gentes.. ” 
(Garbinkite Viešpati vi
sos tautos...-), man dingt!
Čia tai teisinga
Psalmės žodžiai 
tinka.

DĖL KO TOKS
NIZMAS?

SOVIETAI NERODO 
FABRIKŲ SVETIMŠA

LIAMS
čiausiąją Širdį, kad tos vi
sos avys, kurios dabar 
klaidžioja paklydymuosc. ■ 
būtų atverstos ir grąžin-į 
tos Tau, visų sielų Gany
tojau ir Valdove, Kurs 
gyveni ir viešpatauji per 
nesibaigiamą amžinybę, j 
Amen.

300 dienų atlaidų. —- Po
piežius Pijus X, spalių 26 
d. 1905 m.

į Laikraštis “Jour” rašo, 
Visut veiduose kad sovietų Rusijoje natų- 

nežem iškas, ja “valymo” banga palie- 
patenkini- tusi visą eilę atsakingų 
kokios pa -' pareigūnų. Sovietų pramo

ti p nė dabar gyvenanti labai ■» i i • i •- _ * 
Esą, užsieniečiams, kurių 
dabar tik labai mažas 

' skaičius patenka i sovietų 
Rusija, jau neberodomi di
dieji fabrikai. Toliau laik
raštis tvirtina, kad tokia 
pat krizė jaučiama ir už
sienių prekyboje. Ligi lap
kričio mėnesio užsienių 
prekybos atstovai turėjo 
teisę palaikyti tiesioginus 
santykius su ‘Vnieštorgu*, 
o nuo lapkričio mėnesio ta 
teisė jau panaikinta, ir už
sienių prekybos atstovai 
dabar tegali turėti santy
kius tik su komisarijatu 
užsienių prekybos reika
lams.-

ras;ne, D. C., Jo Eminencija
Dionyzas kardinoals Dou- > R. Ir ant tos Uolos aš pa- 

statysiu savo Bažnyčią 
! MALDA

O Viešpatie Jėzau Kris
tau, Kurs tarei Savo apaš
talams: — Aš jums palie
ku Rąmybę, duodu jums 
Savo Rainy bę, — neatsi- 
žvelgk į mūsų nuodėmes, 
bet užlaikyk Savo Bažny
čios tikėjimą, ir jai su
teik tą ramybę ir vieny
bę, kurios sutinka su Ta- 

i vo valia, Kurs gyveni ir 
i viešpatauji Dievas per vi- 
' sus amžių amžius. Amen.

Viešpatie Jėzau, Malo
ningiausias Pasaulio Iš-
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gherty, D. D., patiekė re-
• zoliuci ją ir tapo priimta, 
kad ta Bažnyčios Vienu
mo oktava būtų vykdoma 
visose Jungtinių Valstybių 
diecezijose.

Ir šiandien Bažnyčios 
Vienumo oktava' yra pa
plitusi po visą platųjį pa
saulį, ir ją vykdo ne vien 
uolieji katalikai, bet ir 
rimtieji kitatikiai.
INTENCIJOS KIEKVIE
NAI OKTAVOS DIENAI

Sausio 18 d. Šventojo 
Petro Sosto Romoje šven
tę reikia melstis už visu 
“kitų avių” i 
vieną Petro Avidę, pas I meldžiame per Tavo Šven-' dienos intencijai.

u
I 
I
I

PASTABA. Šventasis 
Tėvas suteikė visuotinus 
atlaidus visiems tikintie
siems, kurie Oktavos me- 

i tu paprastomis sąlygomis 
! pi iims Šventąją Komuniją. 
; taip dažnai, kaip galinti, 
! o ypatingai pirmąją ir pa
skutiniąją Oktavos dieną.

PATARTINA, kad viena 
Rožančiaus dalis būtu at-

malda: 
kaip Z

sugrįžimą į j gelbėtojau, mes nuolankiai j kalbėta kiekvieną Oktavos 
Avide, nas' meldžiame nėr Tavo* Šven-’ dienos intpne.iia.i.

vas. Kristaus mokslas taip Dievui aukštybėse, 
mokina. Kristus pats pa 
sakė “Iš to visi pažins, nems 
kad jūs mano mokiniai, 
jei turėsite meilę vienas 
kito” (Jon. 13, 35). Ir Jis 
pats pasidarė lyg vienas 
Iš mūsų. Jis pasakė: “Jū, 
mano prieteliai... Aš ja' 
nebevadinu jūsų tarnais’ pykantą, kovą. Pats neti • 
(Jon. 15, 15)), o Šv. Povi-i ri ramybės 
Jas šaukia: “nes tikėjimu 
į Jėzų Kristų jūs visi esą- dantimis skelbia 
te Dievo vaikai... Čia ne
bėra nei žydo, nei graiko; Sūnui Jėzui Kristui, kuris-

ir kitam nori 
ją išplėšti. Grikšėdamas 

net pa
čiam Dievui kovą ir Jo

SOCIALINIS NETEISINGUMAS AMERIKOJ

Tie, kurie pritaria Naujos Dalybos ekono
miškiems planams, kartu su tais, šaltai į juos 
žiūrinčiais, prieina vienos ir tos pačios išva
dos: Amerikos ekonominė santvarka šaukte 
šaukias griežto atitaisymo.

Amerikos žemė ir turtai perdaug nelygiai 
išdalinti, ir tokiu būdu nėra kalbos apie ben
drą žmonių patenkinimą. Ligi šiol išdirby ščių 
pelnas buvo perdaug didelis;, algos perdaug 
mažos; nuomos peraukštos. Aukštai pakilo ir 
mokestvs arba taksos, kurių naštą visados ne
šą darbininkai ir mažo masto biznieriai.

Mūsų bankos beabejo turėtų pasidžiaugti 
žmonių pasitikėjimu, nes joms pavesta sutau
pyti liaudies pinigai. Deja,, daugely atvejų jos 
išnaudojo pavestą joms kapitalą. Jų sandarbi- 
ninkai ir agentai bei atstovai perdaug dažnai 
yra užvertę ant žmonių visokių nesveikų ir be
veik niekam nevertų užstatų bei akcijų.

Inimant savininkų gobšumą su masine 
produkcija mašinerijos dėka, gaunasi tokia di
delė nelygė tarpe pagamintų produktų ir jų su
naudotąją, kad milijonai gerų darbininkų dy
ki turi būti, nežiūrint kad ir “gerų laikų”. Taip 
dalykams esant, būtinai atsiranda nepasiten
kinimas, nuosekliai pasireikšdamas Darbo 
maištais prieš Kapitalizmą,, ir komunistų prie
augliu. Prie komunistų linksta ypač jaunuoliai, 
kurių siekimai ir užsimojimai vėjais nuėjo.

Tokosc aplinkybėse atsiradus, ei vi lės 
(valstybių, miestų) vyriausybės turi pakelti 
sunkiąją naštą, aprūnindamos bedarbius ir jų 
šeimas ne vien maistu ir drabužiais, bet ir pa>[ 
stoge. : ’

ŠIAIS FAKTAIS SUMANYMUS sus nesuteptos širdies. Bažnyčios vyriausybei
PAGRĮSKIME pakėlus balsą prieš nešvarius krutamuosius

Šioji trumpa Amerikos gyvenimo apžval- vaizdus, amerikiečiai beveik visur atsiliepė la- 
ga mums patiekiama kaipo vaizdas arba brai- bai palankiai. Be to, argi milijonai nekatalikų 
žinys, kuris padėtų mums tiesti Kat Veikimo nepritaria Bažnyčios nusistatymui prieš divor- 
gaires. są. gimdymo kontrolę, nešvarius žurnalus, gir-

Bet ar gali katalikai susilaukti kokių tavimą ir socialini neteisingumą?
nors vaisingų rezultatu, bekovojant su tokio- Tik pripažink žmonėms bent krisleli su
miš galingomis priešų pajėgomis? Ar gali jie pratimo, ir būsi linkęs manyti juos 
ką nors iškovotu taip išsiplėtojus nieko nepai- 
sėjimo įtakai, — taip Įsivyravus nekrikščioniš
kiems įpročiams,. — taip paplitus viešųjų mo
kyklų sistemai,. — taip supasaulėius mūsų 
spaudai, — taip giliai Įsišaknijus išdirby stos 
.sistemai? *

Atsakymas trumpas: TAIP. Esu Įsitiki
nęs. kad pasisekimo viltys labai šviesios, daug 
ka žadinčios, Beabejo dera man išaiškinti 
dėl esu taip optimistiškai nusiteikęs,

(1) KASLfNK MOŠŲ TIKĖJIMO:
Bendrai imant, taip Amerikos, taip pasau

lio žmonės yra pripažinę tą pati principą, ku- 
riuomi remiasi mūsų tikėjimas, būtent: vado
vybės ir autoriteto taisykle arba dėsniu. Begu 
jie nesilaiko šio principo ir kitose srityse, pa v. 
dabartinėj ekonomijos suirutėj? Siekia ir jie 
Šviesos ir vado, galinčio išvesti juos iš tos ne
lemtos padėties. Tai kam gi negalėtų jie būti 
palankesni' -tam naciam principui ir tikėjimo 
srityje, ypač kai Dievo valios pažintis tikrai 
pagrįstas autoritetu?'

Tokiose tamsybėse beabejo jie ncklaidžio- 
tu, kaiD kad dabar daro, sykį jiems išgirdus 
Motinos Bažnyčios balsą, kurt vienų viena tc- 
cįrįsta kalbėti dievišku put ori te to balsu.

(2) KASLLNK DOROVES:
Krikščionių dorovės įstatai patraukia vi-1

ko-

pripažįs
tant tiesą, kad socialiniai papročiai derėtų bū
ti grendžiami dorovės dėsniais, negu kad doro
vės taisyklės išsivystytų iš socialinių Įpročių.

(3) KASLINK AUKLĖJIMO:
Amerikiečiu nuomonės sutampa su dabar

tine viešųjų mokyklų sistema. Jie laikosi pa
žiūros, kad Valstybei atsiskyrus nuo Bažny
čios, todėl reikia grynai supasaulėtinti ir vie
šųjų mokslainių sistemą. Vis dėlto jie beveik 
visi pripažino, kad norint išugdyti mokiniu- 
vaikučių būdą, reikalaujama bažnyčių ir įvai
rių organizacijų paoildomos pagalbos. O ku
riam tikslui Įsteigiamos vaikų ir mergaičių- 
Skautų organizacijos, šventraščio vasarinės 
mokyklos, Y. M. C. A., Y. W. C. A., ir visa eilė 
kitų organizacijų?- Ir kam perleidžiamos nekė
lios radio programos, kurios siekia išjudinti 
suaugusius, idant jie nurodytų jaunimui dory
bes kelius?

Argi šis sąjūdis ir veiklumas neliūdi ja ne- 
katalikus pripažystant principą, kuriuomi pa
grįstas parapijinių mokyklų surėdymas? Deja, 
daug didesnė pusė amerikiečių lieka nepertik
rinti, kaip kad buvepisitikmęs Tautos Tėvas— 
•Jurgis Washington — jog dorovė privalo būti 
pamatuota tikėjimo principais, ir kad sveiki, 

i tvirti doros ir tikybos pratimai turi būti pa- 
I grįsti ne kuo kitu, o tikėjimu. »

v*.

I

I

Politikos vadai mums sakyte sako, būk jie 
veda atkaklią kovą prieš depresiją, seną išdir- 
bystės sistemą, ir nusikaltimą. Kodėl gi neat
eina jiems galvon mintis patobulinti, sustip
rinti viešųjų mokyklų jaunuomenę, supažindin
dami ią su dorovės Įstatymais, sulyg kuriais 
susidarytų busimųjų piliečių sąžinės? štai kur 
Įmonė nusikaltimams trukdyti!

Vienok esu įsitikinęs, kad milijonai mūsų 
nekatalikišku brolių paremtų įnešimą (tik ne 
katalikų Įneštą) pritaikyti mokykloms ne vien 
Naująją Dalybą, bet ir Kristaus įsakymus, pa
mokymus.

Ir kam manyti, Kad Naujoji Dalyba gali 
būti pritaikoma visam kam, išskyrus auklėji
mą? Ar nedera manyti priešingai, būtent — 
kad pelėsiais kvepiančia auklėjimo sistema tu
rėtų būti perdirbama sulyg šių laikų reikala
vimais?

Kai mokytojo Horace Mann sumanymas 
buvo priimtas prieš 100 metų, mes buvome 
dvasiškai nusiteikusi! tauta, bet tai ne tiesa 
dabartiniais laikais.

Nors mūsų civi’ė vyriausybė pripažįsta 
tėvams teisę leisti savo vaikus į nevalstybines 
mokyklas, tačiau jie apsunkinami dvejopu ir 
net trejopu mokesčiu mokyklos reikalams. Tai 
bene bus vienintelis pavyzdys, vaizduojąs Val
stybę atmokant blogą už gerą. Sakėme, kad 
Jung. Valst. nusikaltimo sąskaita kasmet sie
kia 15 bilijonų dolerių. Galint ją žymiai suma
žinti tikėjimo pagetba, argi nebūtų gera biznio 
taisyklė pripažinti lygias teises ir toms moky
kloms, įkvėpiančioms vaikučiams tikėjimo ir 
dorovės principus? Juk vienas penktadalis nu
sižengimo sumos padengtų visas tokių mokyk
lų lėšas.

(Bus Daugiau)
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Įkas girdėti lietuvių
I KOLONIJOSE

PASIŽADA NUOŠIRDŽIAI “ *rsė prie G. D. L. K. Gedi
mino draugijos. Po iškil
mingų pamaldų iš šv. Ka- 

1 zimiero bažnyčios nulydė- 
“Darbininkui” paskelbus (tas į kapines.

‘Katalikiškos Spaudos Mė-j ---- =----- --
nesiūs’ — nuo sausio 1 iki’ 
vasario 28 d., tuojau ‘Dar
bininko’ prieteliai ir nenu
ilstanti katalikiškos spau
dos apaštalai atsiliepė, pa-

DIRBTI

Į Šiuomi mes nuoširdžiau
siai dėkojame giminėms, 
draugams ir pažįstamiems 
už dalyvavimą laidotuvė
se, užprašymą šv. mišių, 

sižadėdami per tuos mene- pareikštą mums užuojau- 
fdus pasidarbuoti.

Bostonietė, p-lė M. Kil-! 
moniutė atsilankė asme- ’ 
niai į ‘Darbininko’ rašti
nę ir pareiškė: “Pamačiu-! 
si ‘Darbininke’ atsišauki- į 
mą, kviečiant dirbti kata-' _ _____ ____ _
likiškai spaudai, aš tuojau SPAUDOS PRAKALBO^ 
ir pradėjau. Štai, dabar V
atnešiau keturis ‘Darbi-! Sekmadienį, sausio 23 
ninkui’ prenumeratas, bet d ( 5 val p p šv. Kazimie
rai tik pradžia — 
pasistengsiu jų gauti dau
giau”.

Worcesterietis, ilgame
tis “Darbininko” platinto
jas n. V. J. Blavackas ra
šo: “šiandien gavau Tam
stų laiškeli, kviečiant pri
sidėti prie Katalikiškos 
Spaudos Mėnesiu, už ku
ri dėkui. Aš visuomet pla
tinu “Darbininką”, nes jis 
man labai patinka ir yra 
prie širdies. Per tuos noro, 
menesių kiek mano jėgos 
leis ir gi dirbsiu. Jau tu-' 
riu keletą prenumeratų ’ 
užrašęs ir pinigus tuojau 
prisiųsiu”.

• Brocktonietis n. K. J. 
Grigas rašo: “Pranešu, 
kad Tamstų laiškeli ga
vau, dėkui. Kataliku Snau- 
dos Mėnesiuose dirbsiu 
kiek mano aplinkybės ir 
sveikata leis. Taipgi steng
siuosi ir kitus paraginti, 
kad ir jie prisidėtu prie 
šie naudingo darbo”.

Cambridgeietis, n. A. Za- 
vetskas. atėies į raštine, 
pareiškė: “Man “Darbi
ninkas” visuomet buvo ir 
yra prie širdies, todėl aš 
platinsiu “Darbininką” ne- 
vien per tuos mėnesius, 
bet per visus apskritus 
metus”.
. -Iš tikrųjų, re’kia tik pa
sidžiaugti. 1---------- -----
tokių nuoširdžiu rėmėju ir tatyti. Apie 7-ta vaian- 
prietelių, kurie su tokiu duryse nasirodė <rerh.

žmona, kun. A. T/nkup. jr 
teisėjas John T. Zuris su 
žmona. Žmonių d^inu plo- 
ilmns palvdėio juos iki 
garbės stalo. (Poniai Poš
kienei buvo prisegtas pui
kus rožių “corsage”).

Bankietui nrasidėjus 
matvt buvo, kad dauguma 

> svečių suvažiavo iš Bria- 
geporto, Ciceros ir Brigh
ton Parko.

Po gardžios vakarienės 
prasidėjo įspūdinga pro**- 

I rama, kurią vedė d. V 
Balanda, nušviesdamas 
pagerbtuvių reikšmę, ir 
perstatė kun. A. Linkų 
“toastmasteriu”. Pirmiau
sia dain. Janušauskienė, 
akompanuojant varg. Ja
nušauskui, išpildė ‘Aukš-

tą ir gėles.
Nuliūdusi

Savicku šeima.

WORCESTER, MASS.

tai Pakelkim Taurę” (aria šio mėn. 23 d., 7-tą vaL 
iš operos Traviatą). Ivak., Šv. Jurgio parapijos 

Publiką tikrai sužavėjo! svetainėje. Rengimo komi- 
dain. Jadvygos Gricaitės! sija kviečia visus skaitlin- 
solo, akompanuojant prof. 
A. Pociui. Dainininkė iš
pildė “Sielos Ruduo” (Ži- 
žiūno), Aria iš operos 
“Rigoletto” — (Verdi) ir 
‘‘Ausk Močiute Drobeles” 
— (Pociaus). Iššaukta pa
kartoti. Po tam sekė gra
žus duetas, kurį išpildė J. i 
Samoška ir dain. Gendri- 17111 visokių yra.

gai dalyvauti.
Viena iš komisijos.

ELMHURST, PA.

čius Jr.

NEWARK. N. J. f
------ u---------------

Kalėdoms praėjus labai 
iškilmingai, tai dabar jau 
iki Užgavėnių vėl parengi-Į
• y

toliau ro par saiėje> Providence 
St.., įvyks svarbios pra- 

1 Kalbos. Kalbės iš Maria
is apolio Kolegijos kun. A- 
domas Morkūnas, MIC ir 
LDS. N. A. Apskr. pirm. 
Jonas Kumpa ir kiti kal
bėtojai. Įžanga dykai. To- įj. 
dėlei visus kviečiame da
lyvauti.

mas, pritariant Janušaus
kui pianu. (Turėjo daly
vauti programoj ir gra
žiabalsė p-lė Kondrotaitė, 
bet pranešė, kad ūmai su
sirgo).

Apart telegramų ir laiš
kų. gražius linkėjimus pa
reiškė: Lietuvos Konsulas, 
Chicagoje, p. Daužvardis; 
teisėjas John T. Zuris; 
kun. Baltutis; kun. Alba- 
vičius; kun. Draugelis; 
kun. Urbonavičius; sve
čias iš Lietuvos, kun. įdu
bau skas; Dr. Striko); Dr.i 
Al kočiūnas; Dr. Stulga; I 
adv. Savickas; adv. Zekas; 
p. Sriubienė; A. Nausėdie
nė; p. Jakaitis, Al. Kums- 
kis, V. Rėkus, F. Voidat, 
J. Juozaitis, adv. Kai ir ki-

IŠKILMINGAS DR. J.
POŠKOS SIDABRINIS 

JUBILIEJUS
Chicago. III. — Sekma

dienį, sausio 9 d., Gim. 
Pan. švenč. parapijos sve
tainėje, Marąuette Parke, 
susirinko daug profesije- 
nalų, dvasiškiai ir tautiš
kai susipratę veikėjai, pa
gerbti Dr. Joną P. Pošką, 
kuris šiais meais mini sa
vo 25 metų visuomeninio 
bei bteratinio darbo su
kaktį.

Anie šeštą valandą jau 
pradėio rinktis būriai 
žmonių. Gabiosios Univer- 
sal ręsta" ranto virėjos ga
mino valgius.

i Svetainė kopuikiausia 
išruošta; stalai S’dabri- 

kad atsiranda n’ais lapais ir gėlėmis ans-

pasiaukojimu dirba kata- hibi’iat?* Dr. 
iikiška darbą. ,_________

PROVIDENCE, R. I.
Sausio 5 d. .mirė Juozas 

Savickas 42 metų amžiaus. 
Paėjo iš Vizantų kaimo. 
Ylakių parapijos. Velionis 
paliko dideliame nuliūdi
me žmoną Marcelę, tris i

EDW. V. WARAB0W
(WRITBLIASKAS) 

LIETUVIS GPABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washingtoi> 8t 
NOHIVOOI). MASS 
TEL Norwnod 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
TEL Brockton 2005

IR
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BROCKTON SAVINGS BANK
ĮSTOK Į CHRISTMAS CLUE 

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

Joint Acoounts from $1 to $8,000 
“THE BANK ON THE HILL” J

Dvasios Va
Grimailaitė, ir Marijona 
Rutkauskaitė.

Moterų Sąjungos narės 
iš Wyoming Valley, nepa
sidavė ir šiais metais. Jos 
su savo dovanėlėmis ir 
žaisleliais prisidėjo prie 
palinksminimo senelių ir 
našlaičių.

Netiktai moterys pasi
rodė su dovanomis per 
Kalėdas, bet ir vyrai. Jau
nų Vyrų “Taurus Klubas” 
pristatė po porelę bateliii 
visiems berniukams naš- 
laityne. Ištikrųjų, šis bu
vo vienas iš didžiausių pa
linksminimų toje dienoje. 
Lai ir ateityje gyvuoja šis 
kilnus jaunimas!

Net ir Pittstono ‘Vyčiai’ 
sudėjo savo dovaną. Dėkų 
jiems už tą dėžę apelsinų 
(oranges), kuriuos našlai
čiai giliai įvertino Kalėdų 
metu.

Daug kitų asmenų savo 
dalį atidavė našlaičiams ir 
seneliams tame duosnumo 
laike. Norėtume kiekvieno 
vardą pažymėti, bet ka
dangi aplinkybės nelei
džia. tai mes kartu su se
neliais ir našlaičiais pra
šysime jiems visiems gau
siausio atlyginimo nuo Ge
rojo Dievo.

Dėkingos esame visiems, 
I o visiems, kurie suteikė 
‘ mums tiek daug Kalėdinio 
džiaugsmo net ir laiškais 
ir atvirutėmis. Dėkų ypa
tingai gerbiamiesiems ku
nigams: P. J. Juškaičiui 

: už auką ir linkėjimus; J.
gerb. p. S. Žemaitienei, nes, p. Boll už didelę dovana, 
ji per tokį trumpą laiką į-,-r p. Virmauskiui už do- 

Į I 
I

PADĖKA VISIEMS
Nuoširdžiai dėkojame 

visiems mūsų įstaigos ge
radariams, kurie savo 
duosnumu suteikė džiaug
smo mūsų našlaičiams Ka- į 
ledų metu.
' Štai iš įvairių miestų ge-' 

ros širdies žmonės sudėję 
(vaisių

Tai jau sunkaus pasidarbavimo) 
atvežė jas į Elmhurstą ir 
tuomi palinksmino tuos 
pavargėlius senelius ir 
našlaičius, gruodžio 19-tą

Raštininkas; 
Kun. P. C. Česna — Dva
sios Patarėjas; Kun. K. J. 
Rakauskas 
das.

Auksinio Jubiliejaus su
kaktuvės svarstymas buvo 
rimtas ir įspūdingas. Dė
lei laiko trukumo, "auksi
nio Jubiliejaus komitetas 
nebuvo išrinktas.

Pagaliau, sporto direk
torius V. Supernavičius 
skaito raportą apie Šv. 
Vardo draugijos sporto 
veikimą. Narys.

Sausio 9, šv. Cecilijos 
choro vaidyLos vad. A. 
Stanišauskui, suvaidino o- 
peretę “Adomas ir Ieva”, i savo dovanėles 
Paterson, N. J. 
buvo antras vaidinimas 
pirmas Linden, N. J., o da 
bar Paterson, N. J. Tikrai 
ši operetė yra labai graži, 
pilna juoku. Adomo rolėj dieną po pietų, 
vaidino J. Spranaitis, pa- 

, tersonietis; Ievos rolėj, 
newarkietė R. Jurkaitie- gražiausiai parodė sek- 
nė; grafo rolėj J. Krukau- mingą darbuotę, 
skas ir kiti.

Dabar sausio 30 d., bus 
vaidinama Newarke, N. J.: kalakutų, ir kitų Kalėdi- 
parapijos salėj, 7:30 vai.
vakare. Vaidylos pasiro- sius teko iš tos “Card Pa- 
dys dar geriau. Po vaidini- rty”, kuri įvyko šv. Juoza- 
mo visas choras padainuos po bažnyčios salėje pra- 
kelias naujas dainas, ir džioje gruodžio mėnesio, 
bus šokiai iki vėlumos. Žinoma, pasisekimas pir-

Galėtų ir kitos kolonijos i miausiai priklauso Pralo- 
pakviesti vaidintojus, ku- tui J. V. Miliauskui, kuris 
rie, kaip girdėti, 
suvadinti.

Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas šį metą 
įvyksta vasario 20 d.; jau 
kalbėtojai ir programos 
dalyviai pasižadėjo daly
vauti. Rengėjai tuojau 
praneš sąstatą dalyvių.

Matęs.

i

Baigiant programą, p. 
Poškienė ir pats jubilia
tas, Dr. J. Poška, visiems 
nuoširdžiai dėkojo už iš
kilmingas pagerbtu v e s. 
dovanas, sveikinimus ir 
visai renginio komisijai už 
šankų pasidarbavimą.

Rengimo komitetą suda
rė šie: n-lė Nevulytė, Dr. 
A. Stulga, Prof. Pocius, 
Dr. Atkočiūnas su žmona, 
Viktoras Balanda, n. Ja
kaitis, p. Sriubienė ir pp. 
Rekai. Visi komisijos na
riai yra plačiai žinomi vi
suomenės veikėjai. Jų dar
bai yra gražūs ir pavyz
dingai vedami. Ypatingai 
yra iiems garbė, kad su
maningai surengė minėtą 
vakarą.

Linkime Dr. Jonui Poš
kai ir jo žmonelei daug 
sveikatos ir ilgiausiu me
tų nenuilstančiai vėikti 
Bažnvčiai ir tautai ir su
laukti auksinio Jubilie
jaus!

1
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Ieva Lukošiūtė

DETROIT. MICH.

I

Ypatingai Šv. Juozapo 
parapijiečiai iš Scrantono,

kuomet 
suteikė mums gausią pini- 
gišką dovanėlę, dvylika

nių skanumynų, šis vai-
i
i

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PRAEITIMI
Ką tik išėjo iš spaudos 

magistro kun. M. Urbo
navičiaus, MIC. parašyta 
“Trumpa Lietuvos Istori
ja Paveiksluose”, kurioje 
suglaustai atpasakojama 
visa Lietuvos istorija nuo 
1387 iki 1937 metu. Istori
ja iliustruota gražiais pa
veikslais. Knygos gale y- 
ra žemlapis, rodantis Lie
tuvos rubežius nustatytus 
sutartimi su Maskva 1920 
metais.

Jos kaina 50c. Užsaky
mus siuskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

sutiktų nuoširdžiai ragino visus 
prie to kilnaus darbo, pa
kėlė ūpą savo moraline ir 
pinigiška pagelba. Apart 

į to, Pralotas suteikė Sese
lėms asmenišką, piniginę 
dovanėlę suvažiavimo die
noje. Jam tariame širdin
gą dėkų!

Bet nemažai garbės eina

IŠKILMINGAS LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMY 
BES 20 METŲ PAMINĖ

JIMAS LIETUVOJE

Skaitlingos Amerikiečių 
Ekskursijos

Statement of The Ownership, 
Management. Circulation, etc. 

Reųnired by The Act if 
Congress of Angust 24* 

1912.
Darbininkas published Semi-weeklv 
Boston. Mass. for October 1, 1937

vanėlę.
Dėkingos

Nukryžiuoto Jėzaus
Seselės.

of 
a t 
Statė of Mass., County of Suffolk.

Before me, a Notary Puhlic in and 
l'or the Statė an<l county aforesaid, 
personai) y appeared Anthony Pel- 
<!žius. who, having heen dūly swum 
necording to law, deposes and says 
that he is the Business Manager of 
the Darbininkas and that the follow- 
ing is, to the best of bis knowledge 
and beiief, a true statement of tho 
<-wnership, manazement etc., of tfie 
aforesaid publication for tbe date 
shotvn in the above caption. required 
by the Act of A usnis t 24. 1912, emho- 
died in section 537. Postai I.aws and 
Regulations. printed on the reverse of 
this forin, to wit:

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, editor. and business 
mnnngers are: Pnhlisher St. jos. 
Lith. R. C. Ass’n of T.ahor. 3«fi Broad- 
« ay. So. Boston. Mass.; Editor A. 
F. Kneižvs. 50 Cottage St. NorWood, 
Mass.: Business Manager. Anthony 
Beldžias. 36C W. Broadtvay, So. Bos
ton. Mass.

2. That the ovvners are: Snint .Tos- 
enh’s Lith. R. C. Ass’n of Labor, 

Brondwav, So. Boston. Mass.
Rev. J. Švagždys, Presldent, 20 

IVehster St.. Montello. Mass.
A. F. Kneižvs. Secretary, 50 Cot- 

tnr,e St.. Nortvood. Mass.
Anna Siauris. Trensurer, 443 E. 

7th St. So. Boston, Mass.
3. That the known itondholders, 

rrortgnzees. and other securlty ho>- 
ders otvaing or boldtng 1 per cent or 
more of totai amount of bonds. mort- 
Er-.ges or ther securities are: Tautos 
Fondas. 2334 So. Oakley Avė., Chic.n- 
20. Tll.

4. That the two parazraphs ahore, 
giving the 
stockholders. 
any. centain 
stockholders 
they nppear 
companv. būt
stockholder or security holder apnenrs 
iinon tho hooks of the comnnny s>s 
trnstee or in any othor fidnclary 
rolation. the name of tho person nr 
'•ornoration for whnm sttch trnstee ?s 
ading, is givon: also that said tvve 
nanigranhs contaln statmenis emhrn- 
cirtr affiant’s full knotvledge and 
beiief as to the circntnstances and 
contlltions under tvhich stockholders 
and security holdors who do not 
nppear upon the books of the <v.m- 
piny as trnstees, hold stock antį so- 
eurities in a capicity other than that 
of n bona flde ovvner: and this 
affiant has no rea«on to bei leve that 
any other person, associatlon. or cor- 
poration has any interest direct or 
ipdiroet in the said stock, bonds. or 
«‘lier securities than as so stated by 
him.

< Anthony Peldžins. Business Manager, 
«xvnm to and snbacribed before me 
tbi« 151 h day of .Tanunry 1938.

Anthony O. Shallna, Justice of the 
Pence.

(Mv commlssion erplren Oct. 22. 
1SM8.)

vykdė tą “Card Party” ir 
džiaugsmingai įgyjo pa
sekmes savo veiklumo.

Gerb. p. M. Sadlickiutū 
iš Hyde Parko, daug laiko, 
vargo ir pasidarbavimo 
paaukojo tą vakarėlį ren
giant. Ji nepasitenkino 
vien tuo, ji irgi nemažai 
aukos davė pinigais.

Vardas gerb. Daktaro Įėję, 1:00 vai., po pietų, į- 
Krikščiūno mums prime- į vyko nepaprastas, šv. 
na gausią pinigišką para-! Juozapo Šv. Vardo drau- 
mą Kalėdose. Jam ir jo gijos metinis susirinki- 
šeimai tariame širdingiau- mas. Susirinkimo tikslas: 
šią dėkų!

Scrantone taipgi atsira- aptarti kaip iškilmingiau 
do kilnus ratelis Jaunų paminėti Šv. Juozapo pa- 

i Mergaičių, kurios pašvęs- rapijos auksinio jubilie- 
damos laiką ir darbą pri- jaus arba 50 metų sukak- 
rengė našlaičiams “Par- tuves. 
ty”, kuri įvyko tą pačią 
19-tą dieną. Ištikrųjų jos 
daug linksmybės atsinešu- 
sios džiugino netiktai vai- 

į kelių širdeles, bet ir gilų 
įspūdį padarė ant visų, 
kurie matė šį įvykį.

Moterėlių būrelis iš Wil- 
kes-Barre suteikė vieną iš 
žymiausių aukų. Gerb. p. 
J. Grimailienė, stengda
masi sunkiausiuose lai- 
kuošte remti Seseles, su
rengė “Party” Valaitienės 
namuose, gruodžio 14-tą 
dieną. Sėkmingas vakarė
lis atnešė reikalingą para
mą mūsų įstaigai. Jai pa
dėjo sekančiosios gerbia
mosios: P. Valaitenė, A. 
Čeponienė, P. Juknavičie- 
ne, Ona Juknavičiutė, Ona

I 
i 
I t 
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Kaip jau teko skaityti iš 
Lietuvos prane Šimus 
spaudoje, Lietuva rengia
si iškilmingai šiais metais 
atžymėti 20 m. nepriklau
somo gyvenimo. Gražioji 
Lietuvos gamta jau savai
me vilioja kiekvieną lietu
vį pas save, pasisvečiuoti 
vasarą, pasigerėti jos gra
žiais vaizdais. Pažinkime 
gražiąją Lietuvą, lankyki
me Ją!

Lietuvos Dukterų Drau- Kurie mano vykti į Lie- 
gija sausio 9 d., Šv. Jurgio tuvą jau dabar patartina 
parapijos svetainėje su- kreiptis pas laivokorčių a- 
rengė vakarą. Suvaidinta gentą sutvarkyti savo ke- 
keturių aktų, šešių atiden- lionės dokumentus, ypa- 
<?imu melodrama “Mage- tingai jei kuris yra Lietu- 
liona”. Į vakarą publikos vos pilietis ar pilietė, nes 
susirinko daug, tarpe ku-sulig naujo patvarkymo, 
rios matėsi daug profesio- į pasų prašymai reikės siųs- 
nalų ir biznierių. Nes vai
dino geriausi artistai : A. 
šalaševičius, P. Medonie- 
nė, R. Valatka, J. Vaitkus, 
M. Aukščiunienė, S. Buk- 
šaitė, K. Dailydienė, A. 
Mitrikas, J. Vaitkus ir J. 
šalaševičius.

Artistai labai gerai at
liko savo užduotp Didele 
padėka priklauso musu 
draugijos pirm. P. Ban- 
dzienei, kuri vadovauja 
šią draugiją ped ilgus pie
tus. Po vaidinimo visi lin
ksmai vaišinosi ir šoko i- 
ki vėlumos.

Ten buvusi.

v •

I MAHANOY CITY, PA.
Sekmadienį, sausio 9 d., 

Šv. Juozapo parapijos sa-

išrinkti naują valdybą ir

Moterų Sąjungos 54 ko. 
rengia nepaprastą vaka
rienę ir šokius, sek., sau-

ti į Lietuvą, spręsti pilie
tybės klausimą ir tam ži
noma užims ilgesnį laiką. 
Kad užtikrinti laive vietą, 
reikia dabar rezervuoti.

Metinės ekskursijos Šve
dų Amerikos Linija ypa
tingai šiais metais jomis 
vykstanti parvyks į pa
čias iškilmes Lietuvoje, 
kurių kalendorius bus pa
skelbtas vėliau. Pirmoji 
ekskursija išplauks gegu
žės 28 d. motorlaiviu 
GRIPSHOLM, kuris sykį į 
metą plaukia iš New Yor
ko į Klaipėdą, -šioji bus 
tiesioginė ekskursija, ant
ra išplauks liepos 1 d. tam 
pačiam motorlaivį, per 
Gothenburgą - Stockhol- 
mą, iš Stockholmo moder-* *'I r

Ryte, 8:00 vai., visi na
riai bendrai ėjo prie Ko
munijos. Kaip gražu buvo 
matyti mūsų jaunimą ir 
didelį vyrų skaičių ben
drai reiškiant savo katali
kiškumą ir vyriškumą šv. 
Vardo Jėzaus Garbei. Kle
bonas kun. P. C. Česna. Šv. 
Vardo Globėjo šventėje, 
pasakė turtingą ir ilgai 
atmintiną pamokslą.

1:00 vai., po pietų, susi
rinkime į naują valdybą 
išrinkta: 
laskas
Supernavičius 
mininkas; Jonas Cisarikas 
iždininkas; J. Anceravi-

niškuoju laivu Marieholm 
į Klaipėdą. Tarp Švedijos 
ir Klaipėdos laivu Marie
holm palaikomas per išti
sus metus nuolatinis susi
siekimas. '

VI. P. Mučinskas

Dr. T. J. Tače- 
— Pirmininkas; V. 

— Vice-Pir-

namcs of the o«npr=. 
nn<1 s«cnritv holdcrs, if 
not only the li«st of 
nn<l seeurty hokl^rs ns 
npon the hooks of tho 
also, in rases where tho

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

l Angliškai-Lietuvišką žodyną (Dictionary). Jis j 
turi 399 puslapius. Apdarytas $2.25, be apdarų — 1 
$1.50. Užsakymus siųskite tuojau, nes apribotą 
skaičių teturime.
Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. į
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Kan. F. Juškaitis — Pirmininkes; P, Maukus — I Vice-Ptrminin- 
kas; M. I’iktalytė — II Vice-I’irmininkas; V. J. Blavackas — Raš
tininkas, 7 'Mott SL, \Vorwster, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 
G 'Coinmomvealth Avė.; \VOrcesler; Mass.; A. Zavcckas ir P. Ma- 
žiukuaitė — Iždo Globėjai J. Ruja — Redaktorius, Marianapolis 
Cdllėge, Thompson, Conn.

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

saiką; ar -Jai 
arseną-bute- 

toks yra

Ar Yra Kur Saikus Gėrikas

4

*

Atšaukus Jungtinėse A- neva geria su saiku, 
merikos Valstybėse prohi- Alkoholio blogumus ži- 
biciją, daugelis nusidžiau- nantiėms, saikus gėrikas 
gė. Bravorai džiaugte stovi matomoje, aiškioje 
džiaugėsi ir džiaugiasi — vietoje. Jis vaidina scėno- 
jų bankos knygučių lapai je. Apie jį fiziologai, pro- 
nėbaltuoja. Svaiginančių fesoriai, gydytojai yra pa- 
gėrimu mėgėjai sūsisapna- rašę knygas. Ir mes apie 
vo kokią tai Utopiją. Jau jį pasikalbėkime, 
nebereikia slapstytis. Alkoholinių gėrimų šai

žiais laikais, kur nenu- kus vartotojas yra sau nu
eisi žmogus, visur pasiro- .sistatęš kiekį alkoholio iž
do dievaitis alkoholis, gerti per kurį nors laiką. 
Žmogus nueina krutamu- Saikųjų tarpe randasi if 
jų paveikslų pasižiūrėtų, senų ir jaunų — bfet kas 
ir ten matyti kaip švelniai 
ir mandagiai pridera mė
gėjui gerti 
na žmogus gatve, kur jis 
nėapsidairys, matyti alko
holinių gėrimų garsinimai. 
Kai kuriems gėrimams 
duota net ir eufemistiški 
užvardinimai — keturios 
rožės, creme de mint, ir 
it. Pasiimi dienraštį matai 
skelbimą po skelbimo į- 
vairiausių stiprų gėrimų.

Kas pirmiau net iš tolo 
vengdavo girtuoklio, šian
dien gi ne vienas toks su 
juo mina tuos pačius ke
lius. Berods, šiandien jau 
nėra nė gėdos viešai gerti 
svaiginančius gėrimus. 
Smukles tanko kaip vyrai, 
taip ir moteryš. Jaunuolių ■ 
tarpe ištisos yra eilės al
koholio garbintojų. Jeigu 
jau jaunystėje jaunuolis; 
ar jaunuolė pradeda var-Į 
toti alkoholį, tai, klausia 
ne vienas suaugęs, ko gali 
tauta tikėtis gero iš tokio 
ar tokios. Kam pirmiau nė 
mintis neateidavo Svaigi- saikus gėrikas. Jis steng
iančių gėrimų gerti, da- davosi tai įvairiai pripa- 
bar gi priėmė vartojančių rodyti 
antspaudą. Jie sakosi ‘mes' 
tik biskūtį geriame’. Jie

šu etika. Ei

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street — 

BALTIMORE, MD.
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jis nebūtų, galima sakyti, 
kad einą žemyn. Laipsniš
kai jis atitolsta iiUo savo 
nusistatymo saiko. Ir jei
gu ji sutiksi kitą mėnesį 
arba kitais metais patė- 
mysi, kad jis jau nesilai
ko savo kiekio.

Tūlas ponas škotas bu
vo vienas iš šitų saikiųjų 
mėgėjų. Jo saikas buvo 
kasdien tik vieną butelį 
degtinės išgerti. Po vaka
rienės jam kas vakaras 
būdavo pastatyta kvorta 

i degtinės. Ir jeigu koks 
draugas gėrikas atsilan
kydavo, minėtasis nepasi- 

į dalindavo iš savo butelio, 
bet liepdavo tarnui atsi
lankiusiam atnešti butelį. 
Per vakarą ponas gerdavo 
pamėgtąją degtinę — /r 
maždaug prieš pačią vi
durnaktį “netekdavo pro
to” — sąmonės. Tatai, tar
nai - geradariai jį užneš
davo į miegamąjį kambarį 
ir paguldydavo. Nekartą 
jis buvo pareiškęs esąs tik

cituodavo net 
autorius latinistus ir jų 

į gražius bei skambius išsi 
reiškimus liečiančius alko
holio gėrimą. Jis sakyda
vo alkoholio gėrime yra 
vienas blogumas, būtent, 
kad laipsniškai tampa i- 
pročiu. Reikia saugiai ger
ti, žiūrėti, kad neįpultum į 
pajunkimą. Žmogus, nusi-
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statęs sau saiki 
vieną stiklą, , 
lį, ir to laikosi, 
saikus gėrikas. Jis if geria 
tik tiek. Jis geria ‘alkoho
lį, bet ne alkoholis jį, kad 
taip išsireiškus.

Pirmu žvilgsniu, toks 
pr otavimas gal kam atro
do geras. Saikaus vartoto
jo valia gal dar nėra visai 
nusilpusi. Ji kartais pasi
rodo ir liepia “nustok — 
tai tavo saikas”. To škoto 
logikoje randasi silpnybė 
—klaida. Alkoholizmas ei
na dvejais keliais. Pirrhu- 
tiniš yra, kad tas asmuo 
visuomet turės palinkimą 
prašyti daugiau — jis ne
jučiomis padaugins save 
kiekį. Sakykime, kad jis 
ir nepereitų savo rybų. 
Jam atrodo, kad viskas 
tvarkoje. Jis neatsižvelgia 
į faktą, kad alkoholis gali 
jį įveikti. Proto gražios, 
švelnios sudėtinos dalys, 
dirksnių centrai jau nete
ki patys kai būdavę priėš 
savininko pradėjimą alko
holį gerti. Laipsniškai tas 
žmogus pasijunta jau ne
sąs koks buvo morališkai, 
protiškai ir kūniškai. 
Kiekvienas lašas alkoholio 
atlieka žalingą darbą ne
lik kas link kūno, bet ir 
proto.

Tiesa, jis gan teisingai ir 
noriai laikosi savo saiko, 
bet tuotarpu kūnas į kuri 
pila svaiginančius gėri
mus progresuoja alkoholi
nėje disoliucijoje. Kas va
kar gal buvo saikingumas, 
šiandien jau ne.

Saikų gėriką galima pri
lyginti prie keleivio. Jis 
vietoje neilgai stovi; bet 
kelauja pirmyn arba at
gal. Saikus gėrikas arba 
keliauja pirmyn arba ai
dam as, arba grįžta prie 
blaivumo.

Sykį Naujorko laikraš
tyje tilpo tokia mintis: 
saikaus svaiginančių gėri
mo blogumai yra žinomi 
tik kai kuriems, 
kad randasi labai mažas 
skaičius saikiųjų gėrikų 
tarpe. Labai mažas skai
čius, arba galima sakyti, 
visai nėra tokių, \ kurie 
gertų svaiginančius gėri
mus su saiku. Toks mėgė
jas arba grįžta atgal prie 
blaivumo normų arba žen
gia prie girtuoklystės. Kū
niška pažanga prie alko
holinės degeneracijos yra 
nuolatinė, nors asmuo ir 
laikytųsi savo saiko. Sai
kingas gėrikas atsiekia 
savo tikslą Įdek ir girtuo
klis.

Yra svaiginančių mėgė
jų, kurie laikosi saiko ar
ba iš temperamento arba 
ko kito dėlei. Vienok jų 
protas dėvi alkoholio mė
gėjo antspaudą. Ir kaip ži
nome, protas yra gerųjų 
moraliniu ypatybių namas 
Saikusis savo saiku ilėju- 
čiomis lipa žemyn morali
niu laiptu.

Seniau gydytojų tarpe 
radosi tokių, kurių nuo
monė alkoholis buvo tnais- 
tafe. ir, žinoma, į blaivinin
ką jie simpatiškai atsi- 

] žvelgdavo, nes žaTdžia iiė 
tik sii šavb sveikata, bet 
ir sii savo gyvybe. Seiliau 
tūlas blaivininkas privalė- 
jo kiek daugiau Užsimokė
ti apsidratidinid konipani- 

I jai. riėgu neblaivia ji,
* Itandfbvė Uiatie, būk, bū
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KIEK PASAULYJE YRA AUKSO
»

Šiuo metu pasaulio auk
so fondas siekia 13 mili
jardų dolerių. Iš to skai
čiaus Prąneūzija turi apie 
2 milijardu aukso dolerių, 
Anglija — l1/^ milijardo, 
Šveicarija — 400 milijonų, 
Belgija — 380 milijonų, 
landija — 350 milijonų, 
Švedija — 142 milijonus 
if Vokietija 33 milijonus. 
Visos kitos valstybės turi 
žymiai mažiau už Vokieti
ją — vos po kelis ar kelio
lika milijonų aukso dole
rių. Kiek turi aukso So
vietų Rusija — niekas ne
žino. Manouna, kad apie 
800 milijonų dolerių su
mai. Mat, ji nemaža aukso atneša, 
iškasa Sibire; Urale ir ki- meilės 

teisingumo.

įvairius metalus ir kito
kius gaminius. Ūž tai siū
lo Amerikai dar daugiau 
aukso. Neseniai Londone 
Sovietų Rusija pasiūlė au
kso už 200 milijonų dole
rių, bet Amerika atsisakė 
jį pirkti; Bet visvien auk
sas iš Europos vis plau
kia į Ameriką; Vien tik 
per 3 šių metų mėnesius į 
Ameriką buvo išgabenta 
aukso už 400 milijonų do- 

! lerių. O vis tik keista, kad 
Amerika, turėdama tiek 

j aukso, negali pasiekti ger- j 
, būvio. Ir dabar joje vra 
milijonai bedarbių. Vadi
nasi ir auksas laimės ne-

, jei nėra artimo 
i ir krikščioniško

tose vietose;
Ligi pereitų metų pava

sario Ispanija aukso turė
jo žymiai daugiau; negu 
kitos Europos valstybės, 
išskiriant Angliją ir Pran
cūziją. Per karą Ispanija 
gerokai pasipelnė, ir 1936 
m. pradžioje ji tūrėjo auk
so už 425 milijonus dole- 
dių; vadinasi, 13 kartų 
daugiau, negu Vokietija. 
Bet prasidėjus pilietiniam 
karui, Ispanijos auksas 
pradėjo gfeitai tirpti. Tris 
ketvirtadalius viso aukso 
pasigrobė vyriausybinin
kai, o likučiai atiteko na
cionalistams. Dabar ir 
vierii if kiti ųž tą‘ auksą i 
perka ginklus if athUnici-! 
ją, samdo svetimšalius ka- i 
rius. Todėl, manoma, kad 
greitai Ispanijoj aukso ne- ■ 
liks nė trupime — karas 
suės visą. Ai*z.rI

Bfet Vi^ų Ždrbbos' vals
tybių turimą auksą paly
ginus Su Amerikos turimu 
auksu, Europoje yra tik 
trupiniai. Nes Amerikos 
Jungtinės Valstybės šiuo 
metu turi aukso už 8 mili
jardus dolerių. Amerika ir 
pati nebežino;Lur tą auk
są dėti. Didesnę jo dalį pa
slėpė kalnuose įrengtose 
slėptuvėse. Dalį laiko ban
ku rūsyse. O Europos val
stybės, norėdamos stip
riau apsiginkluoti, perka

I

damas blaivus, sutiks ank- 
stybinę mirtį. Bet blaivi
ninkas nusijuokė ir juok
davosi tai prisimindamas. 
Jc mirties pranašai apsi
vylė, nes jis mirė sulau
kęs 82 metų.

"tfuko ilgus metus ne
mažą žmoni jų įtikinti, kad 
mažiausias kiekis alkoho
lio yfa iluodai. Ir tai ma
toma iš ekbno’minio, sočio- 
loginio, medicinos, ir eti
kos atžvilgiu. “Centrai 
Būfėau of Medico - Actua- 
rial Mortality Irivestiga- 
tion” ištyrė, 'kad daugiau 
miršta saikiųjų gėrikų, ne
gu btaiVihinkų.

Svaiginančių gėr i m ų 
naudojimas at tai būtų ne- 
saikus ar saikus neneša 
žmogui naudos. Geriau vi
sai nepradėti jų vartoti, 
negu paskiii verkti, ver
gaudamas alkohbiiui. Blai
vininkai jų nevartoja if Į 
gyvena ir sveiki gyvena, o i 
vartotojai — saikieji ar 
kas jie nebūtu, svaiginan
čias gėrimus vartoja, o 
vietoje rakti ko gero/ran

......
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atydžiai tėmijo. Dėlei to į? 
vykio niekas penukentėjo; 
tačiau baimes pradžioje, 
visiems gat^ekary esan
tiems, .buvo pakankamai.

Galop, po visų taip sa: 
kant, ceremonijų, policis
tai surištą gulbę nunešė j 
netoliesia nuo ten esantį 
Richmond parko prūdą, 
ten ją paleido. Nuostabu 
tai, kad gulbė kirtusi į 
gatvėkario langą ir vėliau

rių Glasgow’o parkų prū
duose ir pačioje Clyde u- 
pėje,. nemažai plaukioja. 
Pirmosios dvi, laimingai 
pro gatvekarį spėjo pra
skristi; bet trečioji, būda
ma truputį nuo savo drau
gių atsilikusi, — visu 
smarkumu švilpiančiais 
sparnais beskrisdama, kir
to tiesiog į gatvėkario 
langą, netoli galo, ir vie
nu akymirksniu, kartu su 

gatvėkario ant grindų kohvulsingai 
_______  ‘ ~ , atrodė 

gatvėkario kad jau užsimušė. Tačiau 
Laimė, kad pol icistams parke jos

sudūžūsiais 
lango stiklais, tarsi mete- besiblaškydama, 
oritas įsivertė 
lango vidun.
gulbė pataikė į tą langą, sparnus ir kojas 
kurs yra gatvėkario ope- vus, — gulbė prūdo vande- 
ruotojo kabinoje, ir paša- ; nin taip nuskrido, kaip 
žierų ten niekas nebuvo, kad suvisu nieko nepa- 
išskyrus patį operuotoją, prasto, su jo nebebūtų at- 
kabinos vidury bestovintį, sitikę. J. Butkevičius. 
Kitaip; sudužusiais lango 
stiklais, būtų nemažai 
žmonių sužeidusi. Vargšė 
gulbelė, matomai, labai 
prisimušė, nes įkritusi ka- 
binon, pradėjo konvulsin- 
gai traukytis ir blašky
ti es; tačiau greitai atsiga
vo. Operuotojas dėlei to į- 
vykio nemaž nusigandęs ir 
susimaišęs būdamas, ū- 
mai sustabdė gatvekarį ir 
norėjo sugauti besiblaš
kančią gulbę. Tačiau pa
staroji nors ir nelaisvėje 
būdama, visomis savo jė-

~ gorins gynėsi ir gatveka-
.a- 

vė ją suareštuoti. Gatve- 
kario operuotojas, atsidū
rė tiesiog taip sakant, ke-

■ blioje, Europos dijlomatų 
politinėje padėtyje. Dabar 
jis nebežinojo ką daryti?

j Ar važiuoti tolyn, — ar 
tęsti karą su gulbe. Paga
liau nusprendė per telefo- 

| ną pasišaukti policistą, 
kuris tą klausimą išrištu. 
Atvykę du policistai irgi 
nemažai varsto turėta, kol. 
įpykusią gulbę galutinai 
apgalėjo ir surišo ralingus

■ jos sparnus. Polieistu, gat- 
vekary esančiu, ir visu tą 
ivvki mačiusiu žmonių 
nustebimas buvo didžiau
sias! Apie gatvekarį ūmai 
sustojo didžiulė minia 
žmonių ir juokdamiesi vi
si tą keistą sceną iki galo
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Prancūzijoje, Paryžiaus 
priemiestyje yra gana 
keistas turgus, kuriame■ 
pardavinėjamos ir perka
mos tik rupūžės. Šitų ne-Į 
gražių padarėlių YPar ri0 operuotojui rienasidž 
'daug parduodama pavasa- '
rį. Paryžiaus ir tolimes
niųjų apylinkių ūkininkai 
į tą turgavietę pristato 
tūkstančius rupūžių. Pir-į 
kėjai yra vienos firmos a-Į 
gentai. Jie rupūžes perka 
tik gyvas, o paskui siun
čia į Angliją, kur parduo
dama daržų ir sodų savt- 

: ninkams. O šie jas mielai 
j perka dėl to, kad jos labai 
j stropiai naikina įvairius 
daržų ir sodų kenkėjus. 
Prancūzijos rupūžes ana
lai noriai perka, nes jos v- 
ra stambesnės, negu kitu 
kraštu, ir žymiai rajesnės. 
o tokios daugiau sunaiki
na kenkėju. Paryžiuje už 
vieną rupūžę mokama po 
$2.75, bet atvežtos į An
gliją jos jau pardavinėja
mos po $5.50 litus, nes kai
nuoja pervežimas, o agen
tams taip pat reikia už
dirbti. Tuo būdu iš Pary
žiaus kasmet išvežama į 
Angliją apie 40,000 rupū
žių.

IR GULBĖ UŽSIMANĖ PER 
ŠV. KALĖDAS GATVEKA-

Riy PASIVAŽINĖTI!

v •

v •

v •

Kiek yra pasaulyje., pauk 
ščių

Šitokiais klausima i s. 
kaip paukščių apskaity
mu, turėtų, rodos, užsiim
ti tik amerikiečiai. T; 
šiuo žygiu ameriki 
pralenkė anglai. Jie 
skaitė, kad Angliioje da
bar yra apie 200.000.000 v 
vairių paukščių. Kituose 
kraštuose paukščių yra 
žymiai mažiau. Anglijoje 
paukščių yra todėl daug 
kad Anglijoje smarkiai 
baudžiama už paukščit 
šaudymą ir lizdu ardymą.

Anglai, užsiėmę paukš
čiu anskaitvmu. užsigeidė 
sužinoti, kiek plunksnuoti 
įnamių yra Londone. Ap 
skaityta, kad Londone yra 
1.800.000 žvirbliu, 300.000 
laukinių karvelių, 35.00T 
naminių karvelių ir kiti 
paukščių po mažiau.

Iš viso pasaulyje, kair 
tvirtina apartai, yra 75.000 
000.000 paukščių.

Pažvelkite į saulę? J: 
visiems šviečia, visus šil
do, nelaukdama prašyme 
ir padėkos. Taip pat ir jūs 
nelaukite maldavimu ii 
pagyriinų, bet padėkite 
žmonėrtis gera valia — ii 
būsite mylimi kaip saulė.

Epiktetas
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Škotų savaitraštis “The 
Sunday Post”, 25 d. gruo
džio, pranešė itin keistą į- 
vykį, į Kūrį iškarto, rodos, 
nėberiorėtųsi ir tikėti. Ta
čiau šio įvykio tikrumą, 
netrūkūs man pačiam, as
meniniai teko sužinoti ir 
patikrinti. Tas keistas į- 
vykis buvo štai koks:

Gruodžio 25, t. y. pirmą
ją Šv. Kalėdų dieną, Glas- 
gow mieste, Škotijoje, a- 
pie 10 valandą ryto, nuo 
Bridgeton Cross, pasileido 
važiuoti į South Side mies
to dalį, pilnas žmonių pri
sėdęs elėktrmis gatveka- 
riš. Iškarto nieko nebebu
vo ypatingu. Gatvekaris 
smarkiai bebėgdamas, ne
trukus užvažiavo ant pa
ties vidurio didžiulio Bal-Z 
iater Str. tilto, einančio 
skersai upę Clyde. Tuo 

■ mementu, kai gatvekaris 
ubego pačiu tilto viduriu,—
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and 

(juarantee

fcČFUCLFOR
Modem 
tioMes

New 
Engiand 
COKE

* * *
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MALDAKNYGES

I
I

da nifekį ir ligas ir to ko nao Qiasgow Green parko, 
nesitikėjo. į Rfchmončbpark pusę, žc-

J. Petrauskas,1 im^-pfo tWViršti, skrido 
Marianhpdfid KolegijaAtfjfe dfcfžftflėggulbės,■' kuj

“Pulkim Ant Kelių”, juodais odos apdarais $2.50 
“Vyrai Broliai” specialė vyrams maldaknygė 

atspausdinta ant šilkinės popieros........$1.30
„Maldų Rinkinėlis”, juodais odos apdarais ....$1.50 
“Maldų Rinkinėlis”, juodais audeklo apdarais
“Maldų Rinkinėlis”, baltais celoloido apd.......
“Maldaknygė” mažo formate juodais audeklo 

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

vaikams pritaikinta maldaknygė, juodi 
apdarai, paauksuoti kraštai...... .................

“Naujas Aukso Altorius”.........  ..... ........$1.00
Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

.75

.90

.60

.40

J. Petrauskas;1
h
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Antradienis, Sausio 18 d., 1938
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Ką Pasakoja Ištremtas Vilnietis
šeštadienį Vestuvės, o Pir- ta, bet jai valdžios paskir- 
madienį į Kalėjimą. Kaip tas lenkas kuratorius šve- 

Dabar Atrodo Vilnius. Į das. Kuratorius atsivedė 
---------- i savo 3 valdininkus ir da- 

Ko Lenkai Siekia Masine- bar centre “veikia”. Lab- 
mis Kratomis ir Areštais, darybės draugija turėjo 

Ūkinis Vilniaus Gyveni- I savo krautuvę, išlaikė 7 
mas.---------------- į bendrabučius, įvai r i a s

dirbtuves etc. D-jos krau
tuvei dabar kuratoriaus 
įsakyta, kad tik parduotų 
turimas prekes, bet pati 
nieko nepirktų, gautus pi
nigus dėtų jo žinioj į ban- 

j ką ir nieko 
' įstaigoms,

Prieš kiek laiko į Kauną 
atvyko vilnietis lietuvis 
Vladas Pūkas, lenkų iš
tremtas už lietuvybę iš O- 
kupuotos Lietuvos. Ankš- 
čiau jis ten buvo lietuvi. ką ir nieko iš jų neduotų 
skaityklos vedėjas. , įataigomSi — žodžiu, nori

XX Amžiaus redakcija į- visiškai sulikviduoti.
dėjo su juo įdomu pasikal- 
įėjimą, kurį čia ir pers- 1;a"“ 
pausdiname. !
S- Kuo reikia paaiškinti Rausantieji prie'liti dr-jų j 
sustiprintą lietuvių perse- ar šiai daugiau susipratę 
kiojimą okupuotose srity- | tautiečiai būdavo perse- 
se ’ i kiojami kiek paslėptu bū-
— Tų persekiojimų tiks- du, — ne dėl to tiesiogiai, 

las aiškus — užgniaužti 
kiek tiktai bus galima lie
tuvių veikimą. 
1936 m. veikti buvo labai 
sunku, tačiau 
bent taip nevaržė kultūri- švaros lenkų ūkininkuose 
nio veikimo. Dabar I būdavo tiek ir tiek, valdi-

griebiamasi tiesiog tero- ninkai betgi to “nepaste- 
rištinių priemonių.

1936 m. paskyrus Vilniaus tik prie lietuvių ir dėdavo 
vaivada Bocianskį, lietu- jiems nemažas pabaudas, 
viams prasidėjo nepapras- Tik paskiau, ne kartą, vi
lai sunkios dienos. ’ sas reikalas paaiškėdavo

Imtos likviduoti kokios tikroje šviesoje — pasaky- 
tik dar buvo likusios drau- davo, kad

J ______ _ .

gijos, uždarinėti skyriai.’ 
Pav., iš tokios Šv. Kaži-: 
miero Dr-jos daugiau kairi
400 skyrių beliko vos keli, stadija — pradėjo kabinė- 
iš “Ryto” daugiau kaip tis prie lietuvišku mokyk- 
300 skaityklų tik 7, ir tai lų, mokytojų, skaityklų, 
nežinia, kaio ilgai tos pa- Gyventojus ragindavo iv 
čios. Ūkio dr-jos uždaryti paspausdavo, kad joms 
visi skyriai. Sulaikytas neišnuomotų buto, kad. 
Mokytojų s-gos veikimas, nors ir išnuomavę, vėliau 
Švenčionyse i 
duotas muziejus, skaityk
lose sukonfiskuotos veik 
visos knygos etc. Uždary
ti laikraščiai “Vilniaus 
Rvtojus”, kuris buvo di
džiausias ir turėjo daug 
prenumeratorių, ir 
Draugas”. Liko tik 
lininku leidžiamas 
niaus Žodis”.

Paskutinių dienų 
darbis” — likvidavimas tos jų jau nebebaido.

—Vilniaus lietuviu labda
rybės draugijos.

Tiesa, ji kol kas, bent for
maliai, visiškai neuždary- Taip pat taikomos

t
i Seniau lenkai daugiau, 

x , spausdavo
gal mases, sodžių. Pri-

t

Jau prieš

tada dar

kad priklauso prie dr-jų, 
bet reiškiant įvairių kitų 
priekabių, pav., už nepriri- 
šimą gyvulių, nešvarą etc. 
Nors ten pat greta tos ne-

bėdavo”, prisikabindavo

neprisidėk prie lietuvių, 
tai ir pabaudų nebus.
Antroji persekiojimo

I
i
i

užantspau- atsakytų, jas išvarytų etc. 
~ Paskiausiai užsipuolė;

pačius centrus ir vadus. 
Susidarė toks įspūdis, kadi 
vadus nori atskirti nuo 
masės.
— Ką reikia manyti dėl 

“Jaun. paskutiniu metu, vykdomu 
kultu- masinių kratų ir areštu? 
“Vii- — Jų tikslas aiškus, bet 

i tenykščiai lietuviai taip su 
“žyg- jomis apsiprato, jog kra-

Masinės kratos ir areš
tai vykdomi ne tik mies
te, bet ir provincijoje.

masi-

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

jo visuomet reikalausite.

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

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

lietuviai, 
mokyklas, 
valdinėse

DARBININKAS
— . ................ —
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LDS. NARIŲ IR “DARBININKO 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!

Šiuomi “Darbininkas” skelbia Sausį ir Va
sarį kaipo Katalikiškos Spaudos mėnesius — 
vajų. Per tuos porą mėnesių Darbininko kaina 
sumažinta iki $3.00 metams. Už pusę metų — 
$1.50. Sykį i savaitę metams $1.50. J Lietuvą 
metams $4.00, pusei metų — $2.00.

Taigi prašome gerb. “ 
tytojų pasinaudoti šia proga 
numeratą iki vasario 28 d.

Primename ir LDS kuopų nariams, kad 
ne vilkintų savo duoklių, bet pradžioje metų ap
simokėtų už organą “Darbininką”.

Darbininko” skai- 
atnaujinti pre-

kai aptvarkė šaligatvius, 
ir per Pilsudskio laidotu- 

skursta ves.
i
t

--- -———-------
. Lietuvių Bylos Vilniaus Krašte
Antano Bubulio byla

Gervėčių miestelio pra
džios mokykloje viena da
lis vaikų tikybos mokosi 
lietuvių, kita dalis — len
kų kalba. Nuo šių mokslo 
metų pradžios toje moky
kloje tikybos lietuviškai 
besimokančių vaikų skai
čius žymiai padidėjo.

Gruodžio mėn. 13 d. Mie- 
; sto teisme Varnionyse bu- į 
j vo svarstyta buv. Miciūnų 
kaimo “Ryto” skaityklos 

Į vedėjo Antano Bubtflio 
byla, kurioje jis buvo kai-' 

i tinamas, kad 1937 metų 
rugsėjo mėnesį agitavęs 
vietos gyventojų vaikus, 
kad jie Gervėčių mokyk
loje tikybos mokytųsi ne

nės pabaudds?LPaškiausiai 
tokiu būdu buvo nubaus
ta per 20 žmonių už gie
dojimą per Vėlines kapi
nėse himno. Nubausti net 
tie, kurie tuo metu visai 
nebuvo Vilniuje. Tačiau 
tokie “žygdarbiai” lietu
vių nuotaikos vis tiek ne- 
palauš.
— Kaip Vilniaus kr. lie

tuviai žiūri į p. Stašio by
lą?
— Kaip į reikalą, kuris 

liečia visus lietuvius. Žmo
nės jo kalinimu ir jam 
bylų kėlimu labai nasipik- 
tinę. Lenkai Stašio bylą 
norėjo išpūsti ir padaryti 
valstybės išdavimu, bet 
tos rūšies kaltinimai, kaip 
visiškai nepagrįsti, buvo 
atmesti jau paties lenkų 
teismo. Stašiui tepritaikė 
pabaudas už nusižengimus 
devizų įstatymui. Bet tuo 
bylų serija dar nesibaigia: 
lietuvių veikėjams bus jų 
dar ir daugiau.
— Ar gauna 

baigę lietuvių 
kur nors lenkų
įstaigose vietas?
— Apie tai visiškai ne

tenka galvoti. Tiesa, būda
vo kartais tokių atsitiki
mų, kad lenkai imdavo lie
tuvius mokytojus ir juos 
siųsdavo į tas vietas, kui’ 
gyventojai lenkai mokyto
jo visai nenorėdavo įsilei
sti — nesiųsdavo prie jo 
mokytis savo vaikų, bet ir 
iokius mokytojus visuo
met stengdavosi panaudo
ti savo tikslams — lenki
nimo akcijai.

šiemet visus lietuvius 
mokytojus lenkai atstatė, 
o du iš viso iškėlė į Lenki
jos gilumą. Tokių, kurie 
savo noru stengtųsi len
kams padėti, taip pat ir 
viso teatsirado tik koki?, 
pora. Iškeliami net iš 
prieškarinių laikų išsili- 
kusieji geležinkelininkai.

Ten kekvienas tarnauto
jas turi priklausyti drau
dimo įstaigai ir mokėti jai, 
palyginti, nemažą mokes
tį. Kai buvo uždarytos lie
tuvių skaityklos ir moky
klos, tai mokytojai ir jų 
vedėjai atsidūrė be duonos 
kąsnio. Tačiau draudimo 
įstaiga vis tiek jiems 
nemoka įstatymais garan

tuotų pašalpų, 
aiškindamasi tuo, kad jie. 
girdi, turėtų vietų netekę 
dėl savo kaltės... Tuo tar
pu toks Gardino vaivada 
pats savo rašte pareiškė, 
kad m-los ir skaityklos 
ten uždaromos ne dėl jų 
kaltės, bet dėl to, kad jų 
negali būti pasienio ruo
že. Bet ir tai numatytųjų 
pašalpų vis tiek neišmo
ka. Lenkai neduoda lietu
viams net radijo aparatų 
leidimų (ką kažin sakytų 
Lietuvos lenkai, jei kas iš 
jų tokių leidimų radiju’ 
neišduotų?).

Iš viso reikia pasakyti 
kad

ten lietuviai norėtų to
kių sąlygų, kokias turi 

lenkai Lietuvoje.
Lietuviams ten prasimušti 
kelias užkirstas visose sri
tyse. Visose dalyse, kurios 
3937 m. išleistu įstatymu 
įskaitytos į pasienio zoną, 
jei kas nori įsigyti nejudo- 
mą turtą arba, pav., ati* 
daryti krautuvu, reikia 
specialaus karinių vai* 
džios organų leidimo. Toks

įstatymas taikomas ir ki
toms mažumoms.
— Ar smarkiai 

Vilniaus kraštas?
— O, skursta.. Lenkai, 

užėmė okupuotąsias sritis, 
nedarė jokių investicijų ir 
pakraščiais veik nesirūpi
no, tartum tegyvendami 
šia diena. Kaip buvo prieš 
karą, taip ir liko. Tik nuo 
šių metų rodo didesnį su
sidomėjimą. Pačiame Vil
niuje pradėjo statyti ke
letą stambesnių namų: 
krašto ūkio banką, drau
dimo įstaigą ir porą kitų. 
Pastebima pažanga buvo 
padaryta tik per parodą.

— Kiek iš viso ten yra 
suimtų, kalinamų ir iš

tremtų lietuvių?
— Tiksliai sunku pasaky

ti, ypač kai nėra spaudos. 
Paskutiniu metu pagausė
jo areštai sodžiuje. Ir iš 
viso suimtųjų lietuvių 
skaičius padidėjo. Būdavo 
net tokių atsitikimų, kad 
pav., viena mokytoja šeš
tadienį ištekėjo, o pirma
dienį už lietuvišką knygą 
jau buvo pasodinta į kalė
jimą.

lenkų, bet lietuvių kalba. 
Pasak kaltinimo akto, A. 
Bubulis kalbėjęs vaikams, 
kad jie yra lietuviai ir to
dėl tikybos turi mokytis 
savo gimtąja lietuviška 
kalba, kartu dar raginda
mas, kad susirašytų į lie
tuvišką Eucharistijos kar
žygių kuopelę.

Visa, kas kaltinimo akte 
prieš A. Bubulį sužymėta , 
teisme parėmė liudytojai: 
Gervėčių policijos komen- 

, dantas Gelertas, mokyklų 
prefektas kun. Trochimas 
ir pora kitų asmenų. Tuo 

i tarpu pradžios mokyklos 
vaikai: Kazys Valeika (14 
metų), Mečys Skeria (12 
m.), Marė Jankavičiūtū 
(11 m.), Bronys Jankavi- 
čius (10 m.), Jonė Puišytė 
(10 m.), Jadvyga Grinavi- 
čiutė (10 m.)., Irena Glau- 
delytė (9 m.), Jadvyga 
Marcinkevičiūtė (11 m.,). 
Vytautas Bazevičius (10 
m.) ir kt. tvirtino priešin
gai. Jie sakė, kad jų A. 
Bubulis neagitavęs, kad jų 
vieni patys perėję į lietu
viškąjį komplektą, kitus 
užrašę jų tėvai.

Teismas vaiku parody
mams patikėjo ir kaltina
mąjį išteisino.

f.

Lietuvos Spauda
Kaip galima spręsti iš viškuoju spaudos žodžiu 

rankraščio apie atskiro nevisi gali naudotis, nevi- 
žmogaus intualektinį išsi- siems jis prieinamas. Trys 
lavinimą, taip galima į- Lietuvos dienraščiai savo 
žiūrėti šalies kultūringu- gana aukštomis prenume- 
mą bei civilizacijos žy- ratos kainomis, dažnai ir 
mes jos spaudoje. Ir juo- didelį spaudbš inėgėją ats- 
tik tauta savo gyvenime tumia. “Lietuvos Aidas”, 
progresuoja, įvairiose sri- kuris išeina į dieną du 
tyse kyla, juo lygiai spau- kartu, metinė prenumera- 
da masiniai plečiasi, pla- ta siekia iki penkiasde- 
čiausiu mąstu. šimt litų. “Lietuvos Ži-

Kad spauda galėtų nuo-^108” !r “XX Amžius” yra 
lat tobulėti, reikia išplėsti zymiai P‘Sesm lr teiKia 
jos tiražas, 1 kuo daugiau savo skaitytojams paleng- 
rasti skaitytojų, o čia kaip 
tik spaudos vadovai susi-; Lietuvoj, yra nusistovė- 
dųria su trims būtinomis jusi tokia tiesa (Įsaky- 
aksiomomis: Pirmiausiai, 
svarbu, kad laikraštis,• 
kiek leidžia sąlygos būtų tuvėj, tai jau prašom skai 
pigesnis, tai yra, kad būt 
prieinamas visiems žmo
nių luomams. Antroji bū
tinoji sąlyga, kuri plečia 
laikraščio prenumeratą, 
tai spaudos darbininkų su
gebėjimas kuo įdomiausiai 
laikraštį pravesti, reiškia, 
kad skaitytoją užimpona
vus, kad jis jį pamėgtų ir 
trečia, laisvas ir nevaržo
mas spaudos žodis.

Kada spaudos persona
las galės šias tris aksio
mas toleruoti, 
sieks maksimumo laips
nio, 
žmones, kurie dar spaudos 
reikšmės nesupranta.

Lietuvos spauda, ant 
kiek ji yra dabar pasieku
si tam tikro aukščio, tai 
paskutiniojo dešimtmečio 
bėgio reiškinys. Pažengta 
nemažai pirmyn ir laiko 
bėgyje ateity reik tikėtis 
pasieks dar didesnių spau
dos laimėjimų.

Nors aukščiau minėtų 
privalumų Lietuvos spau-. 
da ir nevisai tūri, tačiau 
kiek tai priklauso nuo pa
čių spaudos vadovų, deda
mos pastangos tam at
siekti.

Tiesa, * dabartiniu lietu

*• ♦

* T

laikrašti

apimdamas ir tuos

■

mas. Red.), jeigu tarnauji 
valdiškoj įstaigoj ar dirb-

ūkininkų tarpe “Mūsų Lai 
kraštis”, “Ūkininko Pata
rėjas”, “Ūkininkas” ir ki
ti. Jie teikia jiems daug 
patarimų įvairiose ūkiško
se srityse. Daugiausia 
tuos lakraščius redaguoja 
agronomai, arba bent ar
timai bendradrbiauia, ku
rioms ūkiškasis gyveni
mas yra gerai žinomas.

Mėgėjai poezijos ir pro
zos kurinių susilaukė gra
žių žurnalų, kuriuose dir
ba. Lietuvos poetai, bele
tristai bei lengvaus žanro 
rašytojai. Mokslui einan
čiam jaunimui priskiriami 
žurnalai: “Židinys”, kuria
me dirba pačos galingiau- 

: sios jėgos katalikiškosios 
spaudos, šis žurnalas pasi
žymi vienu iš geriausių 
Lietuvoj. Savo giliais fi- 

I losofiniais !
pagrįstu katalikiškuo j u; mokslo akademijoj 

i 
I I

i

I

IR SKRUZDĖS TURI 
VERGUS

Vienas anglų entomolo- 
igas neseniai išleido kny
gą, kurioje jis paneigia 
vergų buvimą pas skruz
dės. Tai išgirdęs austrų 

i profesorius Maidlis, nese- 
straipsniais, • n įaį padarė pranešimą 

j apie 
mokslu, veda Lietuvos ka- savo ilgamečius Europos 
talikiškąjį mokslą einanti skurzdžių gyvenimo pa- 
jaunimą — studentiją tie- pročių tyrimus. Profeso- 
sos keliu. rius Maidlis nesutinka su

Taip pat logiškiau ga- savo anglų kolegos nuo- 
lintiems galvoti, leidžia- mone- 
mas katalikų profesiona
lu “Studentų Dienos”, “A- Europoje 
teitis” ir “Ateities Spindu- skruzdžių 
liai”.

Kaimo liaudžiai pritai
kintų tokių žurnalinėj for
moj yra “žvaigždė”, “Mo
teris” ir daugel kitų.

Iš viso Lietuvoj perijo- 
dinės spaudos vedamąjį 
vaidmenį sudaro, vien tik, 

į katalikiškoji spauda.
gili jos praeitis mums ro- ! kios progos joms nepasi- 
do nuveiktus darbus ir taiko, tai jos pačios pui- 

i laimėjimus Lietuvių tau- kj ai moka išsiversti savo

sai negali gyventi be ver
gų, nes jos pačios nesuge
ba paruošti sau maisto; 
jos yra priverstos naudo
tis svetima pagalba; joms 
vergų netekimas — gyve-

• v

Prof. Maidlio žodžiais, 
esančios dvi 
rūšys, kurios 
vergų darbu.

— v

V •

v •

v •

!

tyti pirmiausiai “Lietuvos 
Š Aidą” ir tik vėliau gali pa- 
; si rinkti kitokios minties 
1 laikraščius. Tarnauja n t 
Susisiekimo M-joje, turi 
skaityti žurnalą “Geležin
kelininką”, nori ar ne, ta
čiau mėnesio gale įvykdo 
iš algų išskaitymus.

Kalbėti apie laikraščių į- 
domumą, reikia pasakyti, 
kad patenkina skaitytoją. 
Gabūs spaudos vado va: 
žurnalistai, sugeba laik
raščių puslapius savo 
straipsniais užimponuoti 
skaitytojus.

Tautinė dabartinė Lietu
vos vyriausybė, ankštai ( 
suvaržė spaudos žodžio i 
laisvę. Už bet kokį laisves
nį žodį, kuris atrodo, vi
sai neliečiąs, ar tai vyriau
sybės ar jos santvarkos, 
griežtai baudžiama, re
daktoriai suspenduojami j 
ir konfiskuojamas, neiš
leidžiamas to laikraščio 
numeris.

Be dienraščių, nemažas 
skaičius išeina savaitinių 
perijodinės spaudos laik
raščių, kurte-daugiau pri
taikyti kaimo ūkiškajam 
gyvenimui, kaip tai popu
liarus ir labai mėgstamas

naudojasi
Tai — raudonosios skruz
dės (formica sanguinea) 
ir taip vadinamos “ama
zonės”. Tarp šių skurz- 
džių tik tiek tėra skirtu
mo, kad raudonosios nau
dojasi vergais tik tais at
vejais, kai jos nugali sve- 

Ir timą skruzdėlyną; jei to-

i
tai, o dabartis atskleidžia i jogomis. Amazonės gi vi- 
viltį ir žada tėvynei ne
vystantį katalikiškąjį gar
bės vainiką. O mes Naujo
sios Anglijos lietuviai, lin
kėkime jai, teišsipildo vi-
si kilnūs josios norai ir te- nimo pražūtis; raudono

sioms skruzdėms vergų — 
turėjimas — tiktai pra- 

Stud. Ant. Tamulis, bangos dalykas.

lydi ją laimė ir pasiseki
mas.

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

.Tei keliausite ekspresiniais garlaiviais 

__ BREMEN • EUROPA 
Greiti traukiniai prie pat laivų Rremen lr Europa 
Bremerbavene užtikrina patogių kelionę J Kainu).

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEWYORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas 15 Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbMme Jums išgauti svečių ir 
immigrncijos visas dėl Jflsų giminių ift Europos. 

Informncijų klauskite pas vletlnj agentų arba

252 Boylston St., Boston, Mass.

HAMBHG-AM1BICAM Lili 
NOBTI GEIMAM LLOYD
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