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Anglijos lietuvių koloni

jos, ypatingai Londono, 
Manchešterio ir Škotijos 
lietuviai taip pat giliai ir 
su dideliu džiaugsmu per
gyveno Vilniaus sugrįžimą 
Lietuvai. Apie Vilnių kal
bama ir ties bažnyčia susi
rinkus, ir klube, ir namuo
se ir darbe. Žinios apie Vil
nių skrenda iš lūpų į lūpas, 
laikraščiai su žiniomis a- 
pie Vilnių gaudyte išgau- 
domi. Gruodžio 3 d. Londo
no lietuvių kolonija suren- 

i gė specialę Vilniaus grįži
mo šventę, savo kolonijos 
bažnyčioje ir klube. Nie
kas neatsimena tokio gau- 

i saus lietuvių susibūrimo, 
r kaip tą dieną. Iškilmėse 
' dalyvavo ir Lietuvos atsto

vas Balutis su visu atsto- 
vybės per^&ialu. Šventės 

5 iškilmių programa b’ivo 
. baigta sveikinimo telegra- 
į momis Respublikos prezi

dentui, vyriausybei ir Vil
niaus lietuviams ir čia pat 
surinkta vilniečiams pa- 
šelpti 600 litų aukų. Man- 
chesterio lietuviai ir gi at 
siuntė vilniečių reikalams 
jau 4 svarūs ir 10 šilingų, 
o Škotijos lietuviai per sa
vo laikraštį “Išeivių Drau
gas” pradėjo wnkti aukas 
Vilniaus kraštui paremti.

Po Vilniaus lenkų gim
nazistų “streiko”, nuo 
gruodžio 10 d. pradedami 

- priiminėti prašymai tų tė
vų, kurie nori, kad jų vai- 

. kai galėtų netrukdomai 
mokytis. Visi mokiniai, 
kurie nustatytu laiku nea
tėjo į pamokas, išbraukti 
iš gimnazistų-skaičiaus.
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Paryžius, sausio 11 — 
Penki jauni amerikiečiai 
lakūnai šią savaitę išskri
do iš Paryžiaus į Suomiją, 
kad pagelbėti suomiams. 
Lakūnai čra šie: Vincent 
Schmidt, Fred Ottesen, 
Marcus Clark, George 
Folds ir Charles Stehlin.
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Bridges Laimėjo Bylų
Washington, D. C., sau

sio 11 — Šiomis dienomis 
Darbo sekretorius, p-lė 
Perkins panaikino įsaky
mą deportuoti Bridges, 
kaipo pavojingą šiai šaliai 
svetimšalį, Pacifiko uosto 
darbini: .kų organizatorių. 
Bridges buvo artimai susi
rišęs si komunistais, bet 
tyrinkime niekas aiškiai 
neįr<ęs, kad Bridges pri
klauso prie komunistų. 
Taigi tyrinėjimo komisijos 
pirmininkas Landis padarė 
pareiškimą, kad Bridges 
nepriklauso prie komunis
tų, ir todėl jis nėra nusi
kaltęs šios šalies įstaty
mų laužyme.
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Rooseveltas Turįs Taikos 
Pasiūlymus

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

Washington, sausio 11,— 
Jungtinių Amerikos vals
tybių prezidentas pareiš
kė, kad jis turįs sudaręs 

Švedijos vyriau- Pasaulio taikai pasiūly- 
mus, bet atsisakė juos šiuo 

vaikw« metu paskelbti. Jis pasa-

<1J
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Stockholm, Švedija, sau
sio 11, - 
sybė sudarė planus, reika
lui uždėjus, visus 1_____
nuo 9 iki 14 metų amžiaus'kad Uukti Pat<>
išvežti ii miestų į saugias gaus laiko taikos pasiūly- 
vietas. Švedija bijosi, kad.mama sl«įbtl- Protestan- 
vokiečiai ar sovietų Rusai į*» PradeJ° P«>-

■ ti uz jo asmeninio atstovo 
paskyrimą Vatikanui. Jie 

, kad Popie
žius gali atvažiuoti į Ame
riką ir apsigyventi Wa- 
shingtone. Prezidentas 
Rooseveltas, sušaukęs pro
testantų ministerius, pa
aiškino, kad atstovas yra 
siunčiamas į Vatikaną pa- 

sudarė sutartį su Italija,' šaulio taikos reikalais, 
kad sovietų Rusams už- Rooseveltas vėliau pareiš- 
puolus Balkanų valstybes,! kė, kad protestantų vadai 
Italija teiktų joms milita- buvo patenkinti jo paaiški- 
rinę pagalbą. i nimu.

neužpultų ir jų krašto.
MuParAmfaKamfib. įvaizduoja, 
a a tampa ux_ aob aawa *»us -.-i.

Mus Vengrijai

Belgrade, Jugoslavija, — 
Sausio 11, — Iš Italijos at
gabenta daug karinių or
laivių į Vengriją. Vengrija

HITLERIO ATSTOVAI 
MASKVOJE

DARBINIunijosTSISAKO ^uom*a' Apsupo Vėl Vienę Rūsy
---------------------------------------------- -------------------------------a IJ AM

Jung. Valstybės Davė Norve- Binghamton, N. Y.
I j 

sau- •
gijai 10 Mflijony Merig «o U. - Darbininkai. En-

k dicott — Johnson cevery-

Raudonarmiečių Divizijų
I kų kompanijos baisavi- 

Įmais pareiškė, kad jie ne
nori prisidėti nei prie Ame
rikos Darbo Federacijos, 
nei prie CIO unijosą nes e- 
są pilnai patenkinti kom
panijos sąlygomis ir atly
ginimu. Šimtai darbininkų 
ėjo į bažnyčią melstis už 
savo darbdavį, George F. 
Johnson, kompanijos pir
mininką, kuris sunkiai

Itdliid Nori SfflhrYti Stioni ‘ ser?a- Amerikos Darbo Fe- _ _ _
Froria telia deracija varosi suorgan'’ cljos vireininkaTsako?kad

Kraitį

sau-Washington, D. C 
šio 11 — Vakar Jung. Vals
tybės davė Norvegijai $10, 
000,000 kreditą, šis Jung. 
Valstybių palankumas 
Skandinavijos valstybėms 
dar kartą parodo pasiprie
šinimą Rusijai dėl užpuoli
mo Suomijos.

Frontį Prieš Rusiją

Užmušta 200 Arti Ladoga
4 Darbininkai Užmušta 

Kasyklų Ekspliozijoje

Bartley, W. Va., sausio 11, 
— Pond Creek Pocahontas 
Coal korporacijos Bartley 
No. 1 kasykloje įvyko eks- 
pliozija. Užmušta 4 dar
bininkai ir 91 darbininkas, 
užgriuvus išėjimui, negali 
išeiti iš kasyklų. Korpora- 

   ,___ I 
zuoti darbininkus j uniją. kasyklose dirtK) 125 darbi- 

------------- ninkai, kada kilo ekspliozi- 
1 a A J 1__• • >

Iš Suomijos sostinės 
praneša, kad suomiai vi
siškai sunaikino dviejų ru
sų divizijų likučius ir jau 
trečią diviziją apsupo Ku- 
kkamo apylinkėje. Ketu- 
riosdešimts ketvirtoji so
vietų rusų divizija buvo 
toji pati, kuri puolė lenkus 
ir užėmė Lenkijos dalį. Bet 
suomiai pasirodė nenugali
mi. Suomiai jau atstatė sa
vo rubežių 30 mylių ilgio. 
Kitose karo fronto vietose 
suomiai taip pat baigia iš
vyti raudonarmiečius. 
Suomiai smarkiai supliekė 
sovietus šiaurytinėje La
doga ežero dalyje, kur už
mušta 200 raudonarmiečių 
ir paėmė į nelaisvę 40.

Sovietai atgabeno daug 
karo orlaivių į Estiją, iš 
kur ruošiasi pulti Suomiją.

Belgradas, Jugoslavija 
sausio 11 — ; 
džia daro didelį spaudimą 
į Balkanų valstybes, kad 
sudarytų vieningą frontą 
prieš Rusijos užpuolimą. 
Italija nori išlyginti tarp 
Vengrijos ir 
nesusipratimus ir išgauti ganovitch atleistas iš a- 
Jugoslavijos sutikimą kai- viacijos komisaro pareigų, kūnai bombardavo Vokie- 
kuriom militarėm galimy-'T~ A T
bėm. Pranešama, kad Itali
ja reikalavo, kad Vengrija 
gelbėtų Rumunijai, jeigu 
ją užpultų Rusija. Italija 
pažadėjo Vengrijai duoti 
pagalbą, kad apsaugotų 
dabartinius jos rubežius, 
ir net pagelbėti jai atgauti 
iš Rumunijos vakarinę 
Transylvanią.

Italijos vai- S«Vietl| Aviacijos Komisaras ja,bet?? darbininkai sus
ui i ' a_x£_L. PeJ° pabėgti.Prašalintas

sausioMaskva, Rusija,
11 — Tass žinių agentūra 

Rumunijos praneša, kad Mikail M. Ka-

Anglijos Lakūnai Bombar
duoja Vokietijos Bazes

Toender, Danija,
11,

sausio
Devyni Anglijos la-

Jo vietą užima A. I. Šak-itijos orlaivių bazes Sylt ir 
hurin. Jo pagelbininkais Hekgoland. Vokiečiai sa- 
paskirti šie: Y. A. Yako- ko, kad jie nušovė tris An- 
viev ir prof. Voronin. glijos orlaivius.

Sovietų Rusijos Barbariški 
Darbai Suomijoj

Paryžius, sausio 11, —aidėjimas su Stalinų visai 
Stalinas atsišaukė į Hitle-1 nenugasdfno 'kitų tautų, 
rį, prašydamas pagalbos' Priešingai, net ir Balkanų 
perorganizuoti Rusijos! mažos tautos, pamačiusios 
valstybę, ypač armiją, nes Rusijos armijoje betvarkę 
jam gėda, kad per šešias' ir suvargusius kareivius, 
savaites karo prieš Suomi-! nebijo nei Stalino ąnei Hit

lerio grąsinimų, bet sta
čiai pasako, kad užpuoli
mus jie karo ginklais at
rems. Hitleris tikėjosi iš 
Rusijos pagalbos kovoje 
prieš Angliją ir Prancūzi
ją, bet išėjo, kad Stalinas 
reikalauja pagalbos prieš (valdžia atšaukė iš Suomi- 
Suomiją. Italija pranešė jos karo fronto daugiau 
Hitleriui, kad ji stos ginti kai šimtą karininkų, ir da- i 
Balkanų valstybes, tai vo-‘bar kaikurie iš jų laukia; 
kiečiai geriau lai nemėgi- teismo už “apsileidimą-’, 
na jų pulti. Taigi Hitlerio Karininkai būsią teisiami 
atstovai Maskvoje tikisi į- liaudies komisarų teisme.' 
kalbėti Stalinui, kad jis Ja uesą keli karininkai su-1 
darytų taiką su Suomija, šaudyti.

ją, jo trijų milijonų armi
ja liko nugalėta. Hitlerio 
atstovai jau Maskvoje. Jie 
patarė Stalinui daryti tai
ką su Suomija. Bet Stali
nas sako, kad Suomius rei
kia pamokyti; jis reikalau
ja Hitlerio pagalbos. Hitle
riui dabar*reikia, arba atsi
sakyti nuo Stalino sutar
ties, arba siųsti kareivius 
ir karo ginklus į Rusiją. 
Hitleris pamatė, kad jo su-

I

Trūksta Maisto Europos Į

Anglija Ir Prancūzija Nusiteikusios
I ■
Į
II

Copenhagen, Danija, — 
sausio 11 — Čia gauta ži
nių, kad sovietų Rusijos

I

Kovoti

Vokietijos Darbinė 
Dalį Algų Mokės Pažade ji- 

mik

I f/

Berlynas, sausio 11—Na
cių laikraštis rašo, kad jau 
esą paruoštas planas pa
imti iš darbininkų algų 10 
nuošimtį ir darbininkams 
išduoti vekselius. Tą de
šimtą nuošimtį darbininkų 
algų padalinti pusiau. Vie
ną dalį padėti į taupomą
sias bankas karo reika
lams, o kitą dalį skirti val
stybės įstaigoms, kaip tai 
sveikatos ir apdraudos. 
Kaikurios įstaigos jau 
prieš Kalėdas neišmokėjo 
pilnai algų darbininkams.

9,377,000 Bedarbių 
Amerikoje

Washington, D. C. — A- 
merikos Darbo Federaci
jos apskaitiiavimu, Jung. 
Valstybėse lapkričio mėne
sį, pereitų metų buvo 
9,377,000 darbininkų be 
darbo. j

Bolševikai Verčia Kaliniu Kūnus

Helsinki, Suomija, sau
sio 11, — Pabėgęs iš sovie
tų Rusijos į Suomiją, V. N. 
Kisselev, buvęs Stalino 
valdžios paskirtas Solovki 
salos kalėjimų prižiūrėto
jas, apsako tikrai šiurpu
lingus įvykius. Jis sako, 
kad kalėjimų sargai, nu
kankintus ar sušaudytus 
žmones suverčia į vežimus 
ir privežę prie ežero ar jū
ros kranto suverčia lavo
nus į vandenį. Jis sako: — 
“Kiek man yra žinoma, a- 
pie trys milijonai žmonių 
kalėjimuose buvo nužudy
ta ir jų lavonai suversti į 
vandenius. Sargams jokios 
bausmės nėra už sušaudy
mą kalinių. Kaliniai pri
versti dirbti 12 valandų į 
dieną, penki iš dešimties 

I miršta iš nuovargio. Jų

maistas yra juoda duona ir 
šiltas vanduo. Drabužių 
nėra, kaliniai apsivinioja 
save senais maišais. Ligo
ninėse nėra gydytojų nei 
vaistų. Bausmei kalinius 
sargai išvarydavo basus ir 
nuogus didžiausiame šal
tyje vaikščioti po sniegą, 
iki kaliniai pamėlinavę 
nuo šalčio krisdavo negy
vi. Kalėjime buvo 2,670 ku
nigų, beveik visi jau nužu
dyti. Mergaitės ir moterys, 
kurios atsisako pataikau
ti kalėjimo sargams, yra 
žiauriai kankinamos iki 
mirtis užbaigia jų kančias. 
Man pasisekė pabėgti, nes

“ - — — - - - - - I

Londonas, sausio 11, —| 
Anglijos ministras Cham- 
berlainas pareiškė, kad 
Europos karo dar tik yra 
pradžia, arba prisirengi
mas prie didžiojo mūšio, 
kuris turęsiąs įvykti. Už 
tai Anglija ir Prancūzija 
esą taip nusiteikusios, kad 
nei viena, nei kita nepasi
duos iki karas bus laimė
tas.

Vokietijos Hitleris taip 
pat kalbėdamas į žmones 
sakė: “Jie norėjo karo, ir 
tai jie gaus. Kada vokie
čiai pradės atmušti Angli
jos ir Prancūzijos puoli-j 
mus, tai pasaulis pamatys 
mūšius, kokių dar nebuvo 
istorijoje. Laikykitės ir 
kovokite iki laimėjimas 
bus mūsų”. !

nius ir prekybinius laivus. 
Valstybės reikalingų pra
gyvenimui daiktų negali 
gauti iš kitų kraštų. Angli
jai gręsia stoka maisto. 
Gyventojai jau tik paskir
tą kiekį tegali nusipirkti 
sviesto, mėsos, kiaušinių ir 

i kitų valgių. Anglijos ir 
Prancūzijos laivai sulaikė 
prekybą. Vokiečiai nebega
li įvežti iš užsienio reika
lingų daiktų. Tiesa, vokie
čiai -gavo kiek paramos iš 
Rumunijos, Turkijos ir 
Balkanų valstybių, taip 
pat iš užgrobtos Lenkijos, 
gal kiek ir iš Rusijos, bet 
tikrai visai mažai, nes pati 
Rusija neturi maisto savo 
žmonėms, tačiau Vokieti
jai gręsia stoka maisto ir 
prekių. Jokia tauta be im
porto ir eksporto negali il-

Niekas negali sakyti, kad gai gyventi. Vokiečiai bus 
tai yra tik žodžių karas, bado priversti eiti į žūtbū- 
Ginkluotos galybės, kaip tinę kovą, arba ieškoti tai- 
milžinai stovi vieni kitus’kos. Šis karas tautoms ne
sunaikinti. Badas gali būti' apsakomai daug kainuoja, 
laimėtojas. Vokietijos lai- Tiesa, vakarų fronte dide- 
vai nuolatiniai skandina lio kraujo praliejimo dar 
didžiuosius Anglijos, Pran- nebuvo, bet tautoms badas 
cūzijos ir kitų kraštų kari- žiūri į akis.

Helsinki, sausio 11, — 
Suomijos prezidentas Ky- 
osti Kailio atsišaukė į pa
saulį prieš sovietų Rusijos 
žiaurų užpuolimą ir žudy
mą nekaltų gyventojų. 
Kailio įrodinėjo, kad karo 
pradžioj sovietų Rusijos 
lakūnai iš orlaivių bom
bardavo virš 100 Suomijos 
įvairių vietų ir nužudė 234 
nekaltus gyventojus, sun
kiai sužeidė 269, ir leng
viau sužeidė 210 žmonių. 
Miesteliuose ir kaimuose 
gyventojų namai subom
barduoti. Tai nekaltų žmo
nių žudymas. Prieš tokius 
barbariškus sovietų Rusi
jos žudymus civilizuotas 
pasaulis priešinasi. Mes 
atsimename Ispanijos ka
rą. Kaip mūsų komunistai 
šaukė ir rašė ilgiausius 
straipsnius, kėlė protestus, 
būk Franco bombarduoja 
nekaltus gyventojus. Fran
co savo krašto žmonių ne
žudė, bet Stalinas žudo ne
kaltus Suomijos gyvento
jus, vien dėl to, kad jie at
sisako priimti jo brukamą 
komunizmą. Jei dabar mū
sų komunistai neprotes
tuoja prieš Stalino žudy
mus, tai pasirodo ne užta
rėjai silpnųjų, bet diktato
riaus Stalino, Suomijos 
žudytojo pritarėjai.

Vokiečiai Nuskąra
Laivus

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, sausio 13 d., 2 vai. po pietų, WCOP ra-

aš nebegalėjau pakęsti ir dio stotyj įvyks Darbininkų Radio programa. Progra- 
vykdyti žiaurių valdžios j- mą išpildyti atvyks iš Brocktono dainininkai, daininin- 
sakymų. Aš pabėgau į Sue-įkės ir muzikai, vadovaujant muzikui Jonui Vaičaičiui, 
miją, tai buvo kaip perėji- Prašome pasukti sąyo radio rodyklę ant 1120 kilocyc- 
mas iš pragaro į dangų”. • les ir klausytis gražių lietuviškų dainų ir muzikos.’

Londonas, sausio 11, — 
Pranešama, kad naciai iš 
orlaivių bombardavo An
glijos ir kitų šalių laivus ir 
nuskandino jų šešius. An
glijos keleivinį laivą Dun- 
bar Castle, kuriuo vežė 198 
keleivius, bombardavo ir 
trys žmonės prigėrė, kiti 
buvo išgelbėti.
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lapenai—Kinai SusitarėĮVAIRIOS ŽINIOS Dėl Užkariautų Žemių
LIETUVOS “ELTOS” ŽINIOS

Maskva, sausio 11, — O- 
ficialiai praneša, kad rau
donoji armija buvo priver
sta trauktis atgal prie Suo- 
mussalmi fronto Suomijo
je. Visuose frontuose Suo
mijos gynėjai sumušė bol
ševikų kareivius, išsprog
dino geležinkelius, kad ar
mijos pulkai nebegauna 
karinių ginklų nei maisto. 
Šimtai Rusijos kareivių 
pasiduoda į nelaisvę. Rusi
jos miestuose, ypač Lenin
grade, nuolatiniai pasikar
toja suvargusių žmonių 
sukilimai dėl maisto trū
kumų. Tas Rusijos impe
rialistinis karas pranašau
ja komunizmui mirties 
smūgį. Suomija nėra kapi
talistinis kraštas, toje pra
smėje, kad turtai būtų su
ėję į keletos žmonių ran
kas. Sovietų Rusija užpul- 
dama demokratijos kraštą, 
parodė, kad jai vargšų ir 
darbininkų gerovė nerūpi, 
o tik rūpi įkurti žiaurią ko
munizmo vergovę. Patys • 
Rusijos gyventojai dabar 
aiškiai tai supranta ir už 
tai tie sukilimai prieš Sta
lino valdžią taip dažnai ir 
smarkiai pasikartoja.

•• f R •! •• v
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Tbki 0^ Japonija, sausio 
11 — Japonai ir kinai susi
tarė, kad nuo sausio 15 
dienos Kinijos provincijos, 
kurias užkariavo japonai, 
bus pavestos valdyti suor- 

| ganizuotai centralinei ki- 
nų vyriausybei. Šios kinų 
centralinės

i Lietuva Įsteigė Naujy 
Mokyklų

teiktas dovanas valgiais ir 
drabužiais. Laiške, pasira
šytame 17 vaikučių, rašo
ma: “Gauname taip ska
nius priešpiečius, kad ma
žai kada ir namuose tą vai- j 
gome. Taip pat gavome, 
drabužėlius, kurie mums 
pritiko. Mes kiekvieną die
ną su džiaugsmu lankome 
mūsų darželį ir džiaugia
mės, kad galim laisvai žai
sti, dainuoti ir mokytis po
terių lietuvių kalba”.

Vilnius — Gruodžio 10 d. 
čia įvyko didelės šaulių iš
kilmės — Liet. Šaulių Są
jungos būrių, kuopų, bata
lionų ir rinktinių vadų su
važiavimas, dalyvaujant a- 
pie 1000 atstovų, daugiau
siai atsargos karininkų. Po 
pamaldų Aušros Vartuose, 
iškilmių Gedimino kalne ir 
vainiko uždėjimo ant dr. 
Basanavičiaus kapo, įvyko 
iškilmingas posėdis, į kurį 
atvyko apie 1500 žmonių, 
senųjų partizanų veikėjų, 
šaulių iš tolimiausių pro
vincijos kampų vyrų ir mo
terų, ir visa Vilniaus kari
nė ir civilė vyriausybė, 
šaulių B-gos vadas pik. 3a- 

i ladžius be kt. pareiškė, kad 
reikia nUo Vilniaus nUva- 

> lyti visokios kerpės ir už- 
našos, kad čia būtų miela 
ir jauku kiekvienam lietu
vių žemės sūnui ir dūktai. 
Kas mėgintų drumsti vi
daus rimtį, tokį reikia be 

[jokių glostymų išvaryti iš 
* Gedimino sostinės. Iš Vil- 
i niaus turės klestėti toles- 
' nis Lietuvos gyvenimas 
Į tautos garbei ir jos švie- 
į sesnei ateičiai. Su sostine 
’ Vilniumi prasideda naujas 
gyvenimas. Po vyriausy
bės įgaliotinio, rinktinės 
vado, miesto burmistro 
prakalbų ir Tautos himno, 
pasiųsta sveikinimai Resp. 
Prezidentui ir vyriausybei. 
Nutarta steigti Vilniuj 
šaulių rėmėjų būrį, šaulių 
sporto klubą, ir Vilniaus 
radiofone suorganizuoti 
šaulių pusvalandį, šaulių 
būriai sparčiai kuriasi vi
same Vilniaus krašte.

Sudarant pradžios moky- 
■ klų tinklą Vilniaus krašte, 
valstybinių pradžios mo- 

į kyklų pačiame Vilniaus 
; mieste įsteigta 56, kuriose 
mokys 446 mokytojai; Vil
niaus apskrityje įsteigta 
149 mokyklos su 310 mo
kytojais, Valkininkų aps
krityje —107 mokyklos su 
158 mokytojais ir Švenčio
nėlių apskr. 80 valstybinių 
pradžios mokyklų su 119 

i mokytojų. Viso Vilniuj ir 
; Vilniaus krašte įsteigta 
392 prad. mokyklos su 
1,033 mokytojais. Be to 
Vilniaus krašte veikė apie 
40 privatinių mokyklų su 
apie 300 mokytojais, ku
rias išlaikė įvairios drau
gijos. Šioms draugijoms 
persiregistravus pagal Vi
daus reikalų ministerijos 
nustatytą tvarką, jos galės 
prašyti leidimų minėtas 
privačias pradžios moky
klas toliau laikyti. Jei jos 

i patenkins valstybinius rei
kalavimus, tuomet Vil
niaus mieste ir srityje su 
privatinėmis bus daugiau 
kaip 400 mokyklų su apie 
1350 mokytojų. — Buv. 
Lenkijoj buvo leista tik 
lenkiškos pradžios mokyk- 
loSį į kurias buvo verčiami 

į eiti ir kitų tautybių vaikai. 
! Dabar, kaip patyriama, 
bus leista steigti, nustaty
ta tvarka, ir gudams, žy
dams ir kt. mažumoms sa
vo pradžios mokyklas, ku
riose bus dėstomi Švietimo 
ministerijos nustatyti da
lykai iš lietuvių kalbos, 
Lietuvos istorijos, geogra
fijos ir kt.

Vilnius — KaikUrių len
kų sluoksnių nei praeitis, 
nei dabartis nepajėgia įti- 

______ kinti ir jie vis dar neiš- 
vytiausybės m°ksta realiai protauti.

j.-,... . ,

rie ii ankščiau negalėjo 
greta savęs pakęsti ne len
ko, dabar ir per mokyklas 

i ir per bažnyčias bando 
kenkti geriems norams su
grąžinti mieste ir krašte 
darnumą ir rimtį.,— Per- 

i tvarkius mokyklas buvo 
paliktos 4 gimnazijos su 
lenkų dėstomąja kalba. 
Vien tik dėlto, kad toms 
gimnazijoms paskirti di
rektoriai lietuviai, lenkai 
pradėjo slaptai kurstyti 
moksleivius streikuoti. 
Mokyklose buvo agitatorių 
išdalinti atsišaukimai, o 
vienoje gimnazijoje prie 
kurstytojų prisidėjo ir 
mokytojai lenkai, kurie 
buvo palikti savo vietose. 
Tokiu būdu “sustreikavo” 
visa šeštoji mergaičių 
gimnazija ir dalis Trečio
sios ir ketvirtosios. Buvo 
imtasi priemonių ir visi 
neatėjusieji gruodžio 6 d. į 
pamokas mokiniai pašalin
ti iš gimnazijų, o visi šeš
tosios gimnazijos mokyto
jai, kurstę mokinius, pa
leisti iš pareigų. Kaikurie 
sulaikyti agitaoriai pasi
rodę patys neturį vaikų, o 
buvę pasamdyti. Nusikal- 
tusieji turės atsakyti prieš! 
įstatymus. Pamatę, kad i 
“streikas” išėjo jų pačių 
nenaudai;1 lenkų vadai su
sigriebė ir kreipėsi į savo 
kurstytojus ir sukursty

tai ir toji partija negali tu- tuosius, ragindami moky- 
rėti atstovų. Bet atstovai tis ir mokyti, bet pavėlavo, 
pasiliko, nors jie dabar ne-' Dabar į gimnazijas “strei- 
sivadina komunistais. kininkai” bebus priimami 

Patriotingieji parlamen- tik tie, už kurių elgesį pa
to atstovai labai pasipikti- siims tėvai visą atsakomy-

New York, sausio 11 —.------------ -v------v — m _ ... ... . - . ,
Vakar įvyko Nicholo Do- priešakyj stovėsiąs Kinijos Tam tikra dalis lenkų, ku

Wang Ching-wei.
Neoficialiai pranešama,

zenbergo kriminale byla. 
Jis buvo teisiamas už išga
vimą pasų skirtingais var
dais vykti į Rusiją ir grįžti kad japonų ir kinų susita 
į Ameriką. Nicholas Do- 
zenberg prisipažino kaltu. 
Teismas kol kas nepa
skelbė kokią bausmę jam 
skyrė, bet jis gali gauti de
šimtį metų į kalėjimą ir 
užsimokėti $4,000 piniginę 
bausmę.

Lietuvos konsulas Char- 
bine dt. Jatulis pranešė, 
kad Vilniaus grįžimo pro
ga Charbino lietuvių kolo
nija (Tolimuose Rytuose) 
nutarė paaukoti Lietuvos 
universitetui Vilniuje, Sti
pendijų Fondui 100,090 li
tų. Ligi šiol jau surihkta 
80,000 litų.

rimas esąs toks: 1) Japoni
jos kariuomenė bus iš
traukta iš Kinijos per du 
metus; 2) Kinijos geležin
keliai bus nacionalizuoti; 
3) Kinija pripažįsta japo
nų protektoratą Manchu- 
kuo valstybėje; 4) Japoni- 

Nicholas Dozenberg bu- Ja» Kinija ir Manchukuo 
vo vienas iš organizatorių 

i komunistų partijos Ameri- 
; koje. Jis esą gabus photo- 
' grapas. Keli metai atgal, 
Dozenberg būdamas Ang
lijoje prisisuko prie diduo
menės ir jis padarė tokią 
įtaką, kad jis buvo pakvie
stas nufotografuoti kaka
lių ir jo šeimą. Vėliau, jis 
buvo pakviestas karališkos 
šeimos fotografu. Kadangi
Dozenberg buvęs sovietų do sniege sušalusius 150 

i Rusijos armijos slaptas a- 
jgentas, tai jatn buvo pui- 
! kiausia proga išgauti Ang
lijos visas paslaptis.

Dozenbetg, prisipažinda
mas, kad jis praktikavęs 
pasų klastavimą, pareiškė, 
kad jis gimęs Rygoje, Lat
vijoj. Pirmiau jis sakėsi 
gimęs North Dakota. Jis 
yra vartojęs vardą Nicho
las Dallant ir užsigynęs e- 
sąs komunistas.

Dozenberg yra vienas iš 
, kurie 

yra areštuoti ir teisiami Už 
. Jis yra 

52 m. amžiaus. Teismas

j

vyriausybės pasirašys an- 
ti-komunistinį paktą; 5) 
Japonai ir kinai bendrai iš
naudos Kinijos gamtos 
turtus.

Sušalę 150 Seriety Kareiviu

Stockholm, Švedija, sau
sio 11, — Iš šiaurės vakarų 
Suomijos karo fronto pra
nešama, kad ŠUomiai atra-

sovietų Rusijos kareivius.

Prancūzijos Parlamente 
Įvykę Muštynės

,v •

Kaunas — Lietuvių ra
šytojų draugija saVo cent
rą perkelia į Vilnių. Taip 
pat Lietuvių Dailininkų 
draugija. Daroma pastan
gų šioms draugijoms gauti 
iš Vilniaus savivaldybės 
buvusius kunigaikščių O- 
ginskiiį rūmus, kurie yra 
miesto centre ir turi kele
tą salių ir apie 50 kamba
rių. Kauno žurnalistai lap
kričio 26 d. organizuotai 
lankėsi Vilniuj, kur buvo 
priimti vilniškių lietuvių 
žurnalistų, gruodžio 3 d. 
vilniškiai lankėsi Kaune ir 
buvo Liet. Žurnalistų Są
jungos svečiai.

I

Helsinki, sausio 11 — 
Suomijos ministras Ryti 
pareiškė: “Kaip taiką my
linti tauta, mes pirmiau 
nedidinome karo gamybos, 
bet kada sovietų Rusijos 
bolševikai mus užpuolė, , . .. - v .... 7 1 penkių komunistų,mes visą salies turtą buvo-! x. • x T

pasii klastavimą. 
.... 52 m. amžiaus. .
užsieniu ' Paskelbs jam bausmę sau-

Kiti, kurie yra areštuoti 
ir bus teisiami už J. V. pa- 

1 sų klastavimą ir jų naudo
jimą, yra šie: Earl Brow- 
der, komunistų partijos 
generalis sekretorius; Ro- 
bert William Wiener, ki
taip žinomas Welwel War- 
szower, komunistų parti
jos finansų sekretorius; 
Harry Gannes, “Daily 
VVorker”, komunistų par
tijos organo redaktorius, 
ir Izaah Litvackoff, bedar
bis siuvėjas, kuris taip pat 
turėjęs ką tokio bendro, 
bet nepasako.

Vadinasi, komunistų par
tijos tūzai tūri atsakyti 
prieš teismą už pasų klas
tavimą.

m e priversti sunaudoti ap
sigynimo reikalams. L__
esame priversti pirkti ka-i 
riškus ginklus iš ,
valstybių, už kuriuos bran-j S1<^u. * 
giai turime mokėti. Šiuo i 
metu mums būtinai reika-j 
linga gauti užsienyje pas
kolą, kad galėtumėm ap
ginti savo kraštą nuo už
puolikų”. Yra kalbama, 
kad Jungtinės Amerikos 
valstybės planuoja pasko
linti Suomijai S60.000.000 
dolerių.

DABAR 
$115 

PAINTĖ

Belgija Mobilizuoja 
Bedarbius

Paryžius, sausio 11 —Pe
reitą antradienį susirinko 
parliamentas. Kada par- 
liamento atstovai sustojo 
pagerbti Prancūzijos ka-; 

ireivius karo lauke, tąi ko-; 
munistai atstovai sėdėjo. 
Kadangi komunistų parti
ja Prancūzijoj uždaryta,

Brussels, Belgija, sausio 
11, — Belgijos vyriausybė 
sumobilizavo bedarbius 
vyrus. Tėvai, kurie turi 

; tris ar daugiau vaikų buvo 
paleisti iš kariuomenės ir A 
sumabilizuoti bedarbiai tu
rės užimti jų vietas. Belgi
joje bedarbių priskaitoma 
i 27,000 žmonių.

Kanados Kareiviai Karo 
Fronte

Lapkričio 20 d. Švietimo 
ministerio įsakymu Vil
niaus universiteto rekto
rius prof. Ehrenkreuzas 

no dėl komunistų neatsis- bę ir dėl kurių gimnazijų perdavė savo pareigas pas
tojimo pagerbti kareivius. ■ direktoriai įsitikins, kad kirtam to uhiversiteto val

dytojui rektoriui prof. Ig
nui Končiui. Šiuo metu Vil
niaus universitete mokosi 

j apie 2,500 studentų, o visą 
universiteto mokslo perso
nalą sudaro apie 800 asme
nų. Iki šiol Universiteto 

i profesorių tarpe nebuvo 
nė vieno lietuvio. Iš Lietu
vos kilusių lenkų ir gi te- 

Į buvo tik 12 profesorių. 
Jaunesniojo mokomojo 
personalo tarpe buvo viso 
tik 5 lietuviai.

h
Kilo muštynės. Socialistai jie tikrai nori mokytis, 
puolė komunistus.

Dabar į parlamentą yra te vyriausybė organizuoja 
įneštas bilius, pagal kurį normalų gyvenimą, rem- 
komunistai atstovai turi damasi tautine, _ tikybine 
viešai pasmerkti komunis- tolerancija, teisėtu reika-' 
tų partiją arba bus išmesti Invimu vidaus tvarkos iri 
iš parlamento. Komunistai Respublikos saugumo ribo- 
atstovai dabar prašalinti se.DėlXi!niausarkivyskU- 

iiš visų parlamehto komisi-!P° pakeitimo vyriausybė

Vilniaus krašte perimta 
valstybės žinion apie 200 
tūkstančių ha miškų, kas 
sudaro 34 nuoš. viso at
gautojo žemės ploto. Vil
niaus srities valst. miškų 
ūkiui tvarkyti įsteigtos 12 
urėdijų su 12 urėdų. 66 gi
rininkais ir 350 eiguliais. 
Miškų Vilniaus srityje ras
ta iškirsta daugiau, nei 
metinė kirtimų norma. 
Vienas Vilniaus miestas 
per metus suvartoja apie 
500 tūkstančių kietmete- 
rių malkų (Kaunas per 
metus suvartoja apie 300 
tūkstančių). Į Vilnių iš A- 
lytaus perkelta miškinin
kystės mokykla.

1939 m. Lietuvos mies
tuose pastatyta ar tebebai- 
giama statyti 4,980 trobe
siai, į kuriuo® įdėta apie 66 
milijonai litų. 1938 m. bu
vo pastatyta 5,500 trobesių 
su maždaug 53 milijonų li
tų kapitalo. Į gyvenamuo
sius namus 1939 m. įdėta 
apie 45 milijonai.

MOTINĖLĖS 
DRAUGIJOS 
VAJUS

jy- stengiasi susitarti su Va
tikanu. Užsienio reikalams

TruiHiAifrii KmUbmHIa ministras Urbšys išaiškino 
launnmKy^OTierencija įgimtas Lietuvos užsieniol

politikos gaires, išeinan
čias iš geopolitinės padė
ties. Atsišvelgiant, kad di
džiuma gyventojų katali
kai, valstybės santykiai su 
Šventu Sostu labai svar-

Londonas, sausio 11, — 
Kanados kareiviai prisidė
jo prie Anglijos kareivių 
karo fronte. Iš Kanados 
jau yra atvažiavę 210,000 
kareivių.

Amerikiečiams gerai pa
žįstamas kompozitorius 
Stasys Šimkus jau baigė 
savo operą, pavadintą “Pa
giriai”. Operos siužetas 
vaizduoja kaimo gyveni
mą, bekylantį laisvos Lie
tuvos jaunimą ir šviesaus 

v . _r_______JL __ ūkihinko santykius su at-
litikos dėka išvengė karo? laukiamas Lietuvoje. Spa-. gyvehusiu savo amžį dVa- 
Ateitis bus paremta tarp- lių 10 d. sutartimi Sovietų Iru. Opera yra 4 veiksmų, 
tautiniu teisingumu, pre- Sąjunga pasidariusi Lietu-'Kompozitorius pareiškė: 
kvbiniais laisvesniais mai- Vos sąjungininke; Sovietų “Operą kuriant buvo die- 
nais. Vieningos lietuvių daliniai Lietuvoje laikosi nų, kad visai negalėjau ra- 
tautos tikslas yra išlaikyti griežtai tarp abiejų šalių šyti. 
savo laisvę, nepriklauso- sudarytos sutarties, kuria 
mybę. Ji ištvers neramius uždraustas kišimasis į Lie- 
laikus. Tauta turi būti or- tu vos vidaus reikalus. Lie- 
ganizuota, disciplinuota, tuvos santykiai su Vokie- 
klusni dabartinio rimto tija normalūs, draugiški, 
momento būtiniems įsaky- plečiasi prekybos srityse, 
mams. Ministras pirminin- į Gilus draugiškumas juo
kas A. Merkys pabrėžė di- gįa Latviją, Estiją ir Lie

tuvą. Su visais kraštais 
Lietuva palaiko politiką, 

ju iiuruuy 111211 vduuv?iuj<l 
vyriausybės politikai, tiek Paremta tarptautine teise 
viduje tiek ir užsienio j 
klausimais. Vilniaus kraš- mis.

Lietuvos Kohsulatas 
Bostone praneša, kad 
Kaune gruodžio 5 d. Tauti
ninkų konferencijoje Vals
tybės Prezidentas A. Sme- būs. Tie santykiai horma-
tona savo kalboje pareiškė lūs. Lietuvos Pasiuntinys 
gyvą pasitenkinimą, kad Šventam Sostui paskirtas. 
Lietuva savo taikingos po- apaštališkasis nuncijus

Kaunas —Ministerių Ta
ryba priėmė Universitetų 
įstatymo projektą, kuriuo 
Lietuvos valstybėje yra du 
universitetai: 1. 1918 m. 
gruodžio 5 d. įstatymu at
gaivintasis Vilniaus uni
versitetas Vilhiuje ir 2. 
Vytauto Didžiojo universi
tetas Kaune. Kol bus išlei
stas bendras Universitetų 
statutas, Vilniaus univer
sitetas veiks Vyt. Didž. U- 
niversiteto statutu. Kokie, 
nuo kada fakultetai bei jų 
skyriai veiks Vilniaus uni
versitete, tokius pat fakul
tetus ir jų skyrius sustab- 
daht V. D. uhiversitete, 
nustatys Ministerių Tary-i 
ba.

I
delį Respublikos Preziden
to A. Smetonos autoritetą. 
Jo nurodymai vadovauja

Laikraščiai, radio 
veikia. Karas visiškai atė
mė norą kurti. Ir nebežino
jau, ar baigsiu. Tačiau Vil
niaus atgavimas taip pa
taisė nuotaiką, kad bema
tant opera buvo baigta”.

Vilnius — Vilniaus kraš
to Marijampolės kaimo 
vaikų darželio (Tokių dar
želių įsteigta kelios de
šimts) vaikučiai atsiuntė 

viduje tiek" ir užsienio] ir'pasirašytomis, sutarti-j padėką Vyt. Komitetui Vil- 
_________ _______ ‘________ j niaus Kraštui Remti už su

Vieha didžiausių Kauno 
spaustuvių “Spindulys” 
nuo gruodžio 15 d. galuti
nai įsirengė Vilniuje, kur 
turi išsinuomavusi trijų 
aukštų namo 35 kambarių 
patalpas spaustuvei ir re
dakcijoms. Nors Vilniuje 
užsiregistravo apie 70 
spaustuvėlių, bet nė vienos 
nėra tokios, kurioje galėtų 
patenkinamai būti spau
džiami laikraščiai. Naujoj 
spaustuvėj tuojau pradės 
spausdintis “Vilniaus Bal
sas” ir ‘Gazeta Codzienna’.

Ačiū Dievui, lietuvių tau
tos žmonės turi didelių ga
bumų ir jų tarpe atsiranda 
nepaprastų talentų; jų tie 
gabumai dažnai žūna neiš
vystyti, nes dėl lėšų stokos 
negali eiti į mokslus. Moti
nėlės Draugija tokiems as
menims teikia pagalbą, bei 
Stipendijas aukštiems 
mokslams eiti. Lietuvių 
tauta Amerikoj ir visam 
pasauly tiek pasižymės, 
kiek mūšų tauta bus iš
mokslinta. Tad lietuviai 
nesigailėkite lėšų moks
lams!. Atskiros draugijos 
ir asmenys Motinėlės t)r- 
jai kas metą duoda po $10. 
00 — ir po $5.00.

Nario mokesčius ir au
kas prašome siųsti: Rev. N. 
Pakalnis, 259 No. 5th St., 
Brooklyn, N. Y.

Vajų skelbiame iki vasa
rio 15 d. Nuoširdžiai prašo
me gerbiamos dvasiškijos, 
draugijų ir susipratusių — 
pasiturinčių lietuvių su
teikti Motinėlės Draugijai 
visokeriopą pagalbą ir au
kas.

Valdyba:.
Kun. Dt. J. B. Končius, pirm, 
Kun. J. Balkūnas, vicc-pirm. 
Kun. N. Pakalnis, kasininkas 
Kun. P. Lekešis, sekr.
Kun. A. Jurgutis, trust. 
Kun. P. Juras, Irusi. A?
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gerovės. Bet šių dienų tau-j būtų žmonių gyvenimo tik
tų vadai padarė valstybę slas. Už tai svarbiausias 
ne visuomenės tarnu, bet šių dienų uždavinys yra ne 
dievaičiu. Jie verčia žmo- naują valstybių tvarką su
neš aklai tarnauti valsty- daryti, bet naują žmogų ir

tbei, rodos, kad valstybė naują dvasią.

Naujas Žmogus

v • tybė privalo tvarkyti vi- savo valdžios ir piliečiams 
suomenės gyvenimą sulig nebėra pareigos jų įstaty- 
nepasikeičiamojo nurody- mus pildyti bei jų klausyti, 
mo visuotinių principų, pa- nes jie piktnaudoja savo 
dėti žmonėms žemiškame valdžią. Kristus aiškiai pa
gyvenime atsiekti fiziško, sakė: “Atiduokite cieso-

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4.0C

Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ........  $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS

Kristaus atėjimo į žemę ištyrtumėte, kas yra Dievo 
tikslas, kaip tik ir buvo j valia, kas gera, kas įtinkaI vauia, kas gera, nas
sutverti naują žmogų”, ir kas tobula. Atsinaujin- 

jTai yra atnaujinti žmogų kitę savo išmanymo dva- 
pagal Išganytojo mokslą, šia ir apsivilkite

366 West Broadway, 8outh Boston, M.
Telephone SOUth Boctci. 2680.

Prieškatalikiška Spauda-Mūsų

sakė: “Rašto žinovai ir pa- ’ 
risiejai atsisėdo ant Mozės 
krasės”. Bet Jis aštriai pa
smerkė juos, pirma, už jų, 
neteisingumą: “Nes jie ri
ša sunkias ir nepakeliamas 
naštas ir deda žmonėms protinio ir dorovinio tobu- riui, kas ciesoriaus, ir Die- 
ant pečių, savo gi pirštų lumo, pagelbėti jiems at- vui, kas Dievo”. Jis pripa- 

j jie nenori jų pajudinti”, siekti savo antgamtinį tik- žino ciesoriaus, tai yra 
Jie sulaiko žmones nuo ti- slą. Idėja, teikianti valsty- valstybės, valdžią, bet pa
ke jimo pildymo: “Deja gi bei neribotą valdžią yra sakė, kad ta valdžia neturi 
jums Rašto žinovai ir pari-pragaištinga paklaida”.'teisės pasisavinti Dievo 
šie jai, veidmainiai, dėl to, Kadangi valstybės valdo-aukščiausios valdžios, nei 

nauju kad jūs uždarote Dangaus vai yra gavę valdžią iš veikti priešingai Jo įstaty- 
" .................... ....... 1 . Pijus XII sako:

nes jūs patys neįeinate ir Dievo, tai jų valdžia nėra! “Valstybė gali pareikalau
tų, kurie nori įeiti, jūs neį-, vasagalė, bet apribota. Ir j ti turto ir kraujo, bet netu- 
leidžiate”. Tie vyresnieji i kada jų patvarkymas yra ri teisės reikalauti žmo- 
net žmonių nuosavybes už- priešingas Visagalio Dievo \ gaus sielos, Kristaus krau- 
grobė: “Deja jums Rašto įstatymams, jie nustoja'jų atpirktos.” 
žinovai ir parisiejai, veid
mainiai, nes jūs rijate naš
lių namus, kalbėdami ilgas 
maldas; už tai jūs gausite 
kietesnį teismą”. Jie, apsi-' 
metę Dievo garbės uolu-!
mu, traukė kitus į blogą:; 
“Deja jums Rašto žinovai 
ir parisiejai, veidmainiai, 
nes jūs apeinate jūrą ir 
sausumą, kad padarytu
mėte vieną naują žydą, iri 
kuomet jis padarytas, jūs' 
darote iš jo pragaro sūnų 
dvigubai tokį kaip jūs”.

Antra, Kristus pasmerkė 
jų veidmainystę ir netei
singumą: “Deja jums Raš
to žinovai ir parisiejai, ■ 
veidmainiai, nes jūs duo
date dešimtinę iš mėtos, 
dilių ir kmynų, o apleidžia- 
te svarbesnius įstatymo 
dalykus, teisingumą, pasi-į 
gailėjimą ir ištikimybę. 
Tai reikėjo jums daryti ir 
anų neapleisti. Akli vadai, 
jūs iškošiate uodą ir prari
jate kupranugarį”. Jie pa-

bet savo širdyse buvo blo
gi 'žmonės: “Deja jums 
Rašto žinovai ir parisiejai,. 
veidmainiai, nes jūs apva
lote kas yra iš viršaus tau
rės ir bliūdo, viduje gi esa
te pilni plėšimo ir nešvaru
mo. Deja jums Rašto žino
vai ir parisiejai, veidmai
niai, nes jūs esate panašūs 
į pabaltintus kapus, kurie 
iš oro pusės atrodo žmo
nėms labai gražūs, bet vi
duje yra pilni mirusiųjų 
kaulų ir visokių puvėsių. 
Taip ir jūs iš viršaus, tie
sa, atrodote žmonėms tei
sūs, viduje gi esate pilni 
veidmainystės ir nedoru
mo”.

Trečia, Kristus pasmer
kė tų valdovų išdidumą: 
“Visus savo darbus jie da
ro, kad būtų žmonių mato
mi; todėl jie daro savo at
siminimo ženklus plates
nius ir didiną kitus. Jie 
mėgsta pirmas vietas po
kyliuose ir pirmas krases 
sinagogose ir pasveikini
mus prekyvietėje ir nori 
būti žmonių vadinami mo- 

; kytojais”.
“Vyriausieji kunigai ir 

Rašto žinovai ir žmonių 
vadai ieškojo progos Jėzų 
nužudyti”.

Kristaus pasakyti žodžiai 
žydų vadams tinka ir šių 
dienų valstybės vadams, 
kurie piktnaudoja savo 
valdžią.

Gražiai tas mintis pareiš-žmogumi, kuris sutvertas karalystės duris žmonėms, Aukščiausiojo Valdovo—mams. 
kia Šv. Povilas, sakyda- pagal Dievą teisybėje ir nes jūs patys neįeinate ir Dievo, tai jų valdžia nėra'“Valst;

Šių dienų radikalai, norėdami suardyti esamąją 
socialinę tvarką, visų pirmiausiai siekia sunaikinti re
ligiją ir pakasti šeimynos pamatus. Jie puikiai žino, 
kad gerai sutvarkyta visuomenė remiasi ant šeimos, 
kaipo ant socialinio gyvenimo pagrindo. Tad socialinei 
tvarkai suardyti jie mato būtiną reikalą pakrikdyti 
katalikišką šeimą. Iš kitos pusės, Bažnyčia nemažiau 
rūpinasi apdrausti šeimyną, uoliai ginant moterystės 
nepaliečiamybę ir įpareigojant tėvus, kad auklėtų vai
kus katalikiškoj dvasioj ir pašalintų tokią įtaką, kuri 
galėtų neigiamai paliesti vaikų sielą. Iš kur ta blogoji 
įtaka gali šeimoje pasireikšti?

Visų pirma iš blogos spaudos, netinkamų kino bei 
krutamųjų paveikslų, santykiavimo su ištvirkusiais 
sėbrais ir tt. Tad tėvų akys turi būti visados atviros ir 
širdis susirūpinusi. Ne viską jiems pasiseks sužinoti 
ir sukontroliuoti, bet jų pareiga daryti ką tik gali, ypač 
prižiūrint, kokią spaudą jų vaikai skaito. Tėvams, ne
mokantiems anglų kalbos, tai labai sunki problema, 
tačiau galima atsiklausti mokančiųjų, pav., dvasios 
vadų arba mokytojų. Pagaliau ir lietuvių spauda čia 
gimusiems vaikams ne taip jau svetima. Jie gerokai 
suvokia, kas rašoma raudonojoj spaudoj. Yra tam pa
vyzdžių. Vos rusų - suomių karui prasidėjus, viens 
jaunuolis amerikoniukas prasitarė, kad sovietai neil
gai trukus sumušią suomius į dulkes. “Komunistai be 
galo gudrūs, jų nieks nesubytins” — be mažiausio dve
jojimo teigė tas jaunas bolševikų garbintojas. “Iš kur 
tai žinai?” — paklausė viens lietuvis - ateivis. “Mano 
tėvas tai skaitė komunistų laikrašty”. Dabar tasai jau
nuolis jau nebesigiria su komunistų gudrumu, kada jų 
milijoninė armija tirpte tirpsta prieš suomių atakas. 
Bet kiek gi reikia skaudžių faktų, kad tokia apie ko
munistus nuomonė išsiblaškytų... Gi jie primygtinai 
skelbia apie sovietų “rojų”, o tokie faktai kaip karas 
su Suomija juk ne kasdieną atsitinka.

Tad matome, kad vaikams ir jaunimui yra rimto 
pavojaus ne vien tik nuo anglų spaudos — komunistinė 
agitacija eina visu smarkumu. Iš to išvada, kad labai 
pavojinga laikyti namuose, bet kokią neprietelingą ti
kėjimui spaudą. Ne vieni komunistai ją platina. Tad 
dar vienas argumentas, kad nedera remti prieškatali- 
kiškos spaudos, o visu uolumu palaikyti katalikiškąją.

K.
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Kristus Ir Valstybė

mas: “Taigi, jei kas yra tiesos šventume”, 
naujas sutvėrimas; kas bu-!
vo sena, praėjo; štai visai Iš apaštalo žodžių aišku, 
pasidarė nauja”. (2 Kor. 5, kad naujas žmogus yra 
17). krikščionis pilnoje to žo-

Tas naujas žmogus pri- džio prasmėje. Žmonės pri-! 
valo palikti senus įpročius valo priimti Kristaus mok- 
ir persiimti Kristaus dva- slą visoje pilnumoje, jei 
šia. Šv. Povilas, rašydamas nori sudaryti pastovią ir 
Kolosiečiams, sako: “Ne- teisingą gyvenimo tvarką, 
meluokite vienas kitam; Pijus XII sako: “Pati gi- 
nusivilkite nuo savęs seną- liausioji ir paskutinioji da- 
jį žmogų su jo darbais ir bartinių blogybių šaknis 
apsivilkite nauju, tuo, ku- glūdi atsisakyme pripa- 
ris yra atnaujinimas paži- žinti dorovės teisę, kaip tik 
nimui, einant paveikslu dėl to, kad yra paneigtas 
To, Kuris jį sutvėrė”. Tas Dievas, yra paneigta Kris- 

| naujas žmogus turi paro- taus Dievybė ir Jo Evange- 
dyti naujus darbus. Rašy-; Ii ja”. Reikia religiškai ir 
damas Romėnams, Šv. Po-!dvasiškai perauklėti žmo- 
vilas sako: “Nesitaikinkite niją pagal Evangelijos 
prie šio pasaulio, bet pa-!mokslą, ir siekti, kad Die- 
tys save perdirbkite savo vas būtų pripažintas Auk-i 
dvasios atnaujinimu, kad ščiausiu Valdovu.

Gyvenimo Principai
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Tarnavimo Pareiga

Gal niekad Krikščioniš- žius Pijus XII, savo enci- 
kosios civilizacijos istori- klikoje Summi Pontifica- 
joje nebuvo tokios netvar- tus, tiksliai nurodo tos ne- 
kos ir sumišimo valstybė- tvarkos priežastis. Jis ša
še, kaip šiandieną. Popie- ko:

Metvarkos Priežastys
“Užmiršimas visuotinio 

artimo meilės įsakymo — 
tos meilės, kuri tik viena 
tegali sustiprinti taiką, už
gesindama neapykantą, 
sušvelnindama pavydą ir 
nesutarimus — yra šalti
nis labai didelių blogumų 
tautų taikingam sugyveni
mui.

“Bet yra dar ir antra pa
klaida nemažiau pavojinga 
tautų gerovei ir sėkmin
gam gyvenimui didžiosios 
žmonijos bendruomenės, 
kuri savo ribose yra subū
rusi visas tautas. Ta pa
klaida yra tame suprati
me, kad valstybės valdžią 
galima atskirti nuo viso 
priklausomumo Aukščiau
siajai Būtybei — Pirmajai 
Priežaščiai — ir nu bet ko
kio Aukščiausiojo Įstaty
mo pildymo, kuris yra ki
lęs iš Dievo, kaip pirmojo

žmonėms, rūpintis jų že
miškoje gyvenimo gerove 
ir padėti jiems atsiekti am
iną paskyrimą. Tas valdo
vas, kuris teisingai tar- 

I nauja žmonėms užsipelno 
'pagarbos. Krikščionybė y- 
| ra tikroji demokratijos 
skelbėja, nes visiems pri- 
paįsta tas pačias teises ir

Kristus nurodė, kad vy-j 
resniųjų pareiga yra pa
tarnauti kitiems. Tarp a- 
paštalų kildavo klausimas, 
kas turi didesnę valdžią. 
“Jėzus pasišaukęs jiems 
tarė: Jūs žinote, kad tie, 
kurie laikomi tautų kuni
gaikščiais, viešpatauja ant 
jų, ir jų kunigaikščiai vy-| 
kiną ant jų valdžią. Jūsų gi Į pareigas ir pasmerkia ga- 
tarpe netaip yra; bet kas 
tik nori būti didesnis, tas 
bus jūsų tarnas. Nes ir 
Žmogaus Sūnus neatėjo, 
kad Jam tarnautų, bet kad 
Jis tarnautų ir duotų Savo 
gyvybę, kaip atvadavimą 
už daugelį”, 

j Didžiausia valstybės val
dovų pareiga yra tarnautiKristaus Evangelija nu- tas teises ir pareigas pildy- 

rodo gyvenimo principus tų. Kristus reikalavo to- 
pagal kurių privalo būti kios pat ištikimybės ir įsa- 
tvarkoma žmonijos gerovė, kymų pildymo iš valdovų, 
Kristus nenurodė koki tu- kaip ir iš kiekvieno žmo- 
rėtų būti valdžia, bet prin- gaus. Krikščioniškame 
cipus pagal kurių valstybė moksle tarp valdovo ir pi- ^utin^ ” riša atlikdavo
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ir kiekvienas žmogus pri- liečio yra tik toks skirtu- 
valo gyventi. Jis žinojo, mas, kad pirmasis turi 
kad valstybės valdžia, su daugiau gabumų ir dides- 
laiku pasikeičia, bet prin- nę atsakomybę. Sakyti, 
cipai pasilieka amžinai. Jis kad valstybių vadai gali 
nurodė kokias teises ir pa- nesilaikyti dorovės įstaty- 
reigas turi kiekvienas mų yra nekrikščioniška ir 
žmogus ir reikalavo, kad priešinga Kristaus moks- 
valstybės vadai taip pat lui.

Kristus atėjo 
naują žmogų ir 
naujus principus bendruo-'neteisingai ir priešingai 
menės gyvenimui. Koki tie 
principai?

Šaltinio. Ir tuo taip teikia
ma viešajai valdžiai neri
botą veiklos galią, kuri pa
naudojama pagal pasikei
čiančią žmogiškąją valią, 
arba pagal įstatymus atsi
tiktinių istorinių reikala
vimų.

“O kada Dievo autorite
tas ir Jo įsakymų galia yra 
paneigti, tada civilinis au
toritetas, kaip neišvengia
ma paseka, siekia prisis
kirti sau visuotiną valdžią, 
kuri išimtinai priklauso 
Aukščiausiajam Kūrėjui. 
Valstybės vadai pasistato 
save Visagalio Dievo vieto
je ir iškelia valstybę iki 
žmogaus gyvenimo galuti
nio tikslo”.

Valstybės uždavinys yra 
valdyti, pagelbėti ir nuro
dyti visuomenės gyvenime 
žmonių veiklą, kad jie su
tartinai siektų bendrosios

Svarbiausias Kristaus 
nurodytas principas yra 
tas, kad valstybės valdžia, 
ir visa valdžia, yra iš Die
vo. Kada išdidus Romos 
valdovas grąsino Jėzų sa
vo valdžia, Jėzus davė at
sakymą, kuris per amžius 
skelbia valdovams iš kur 
yra jų valdžia. Pilotas tarė 
Kristui: “Iš kur Tu? Bet 
Jėzus nieko jam neatsakė. 
Tai Pilotas Jam tarė: “Tu 
man neatsakai? Ar neži
nai, kad aš turiu valdžią 
Tave prikalti prie kryžiaus 
ir turiu valdžią Tave palei
sti?” Jėzus atsakė: “Tu ne
turėtumei prieš Mane jo
kios valdžios, jei tau ji ne
būtų duota iš aukštybės”.

Jėzus nesako, kad valdo
vai yra neklaidingi, arba, 
kad jie savo valdžią visuo
met tinkamai ir teisingai 
vartoja, bet kad jiems ta 
valdžia yra duota iš aukš-

sutverti tybių. Bet valdovai, gavę 
nurodė valdžią iš Dievo, gali labai 
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Dievo įsakymams pasielg- , 
ti. Žmogaus siela yra iš 
Dievo, bet ji gali būti labai 
bloga, jei žmogus paneigia 
Dievo įsakymus. Pilotas 
piktnaudojo savo valdžią 
ir leido papildyti didžiau
sią žmogžudystę pasaulio 
istorijoje. Jis turi pasekė
jų, kurie visais amžiais 
piktnaudoja savo valdžią, 
Dievo jiems duotą valdžią, 
ir pildo, arba leidžia pildy
ti nedorybes ir žmogžudys
tes. Tačiau, Kristaus E- 
vangelijos principas pasi
lieka ir teikia didžiausią 
palaimą valdovams, kurie 
pildo Dievo įsakymus. Visa 
valdžia paeina iš Dievo, 
kuris ją tiesioginiai duoda 
žmonėms, gi žmonės tą 
valdžią perduoda valdovui 
arba vyriausybei. Žmonės, 
pirma kaip ją perdavė val
dovams, tą valdžią turėjo 
tiesioginiai iš Dievo, kaip 
savo prigimties įstatymą. 
Taigi visos valdžios šalti
nis yra Dievas.
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Pareiga Ir Atsakingumas

Juo aukštesnė yra val
džia, tuo didesnę ji uždeda 
pareigą ir atsakingumą. 
Valdžia, kuri yra gavus y- 
patingą Dievo pripažini
mą, privalo visuomet lai
kytis teisingumo principų. 
Kristus labai maloniai kai-

bėjo į nusidėjėlius, bet aš
triais žodžiais pasmerkė 
tuos, kurie savo gautą val
džią piktnaudojo.

Žydų tautoje Rašto žino
vai ir Parisiejai atstovavo 
vyriausybę. Kristus tą jų 
valdžią pripažino, nes Jis

linguosius, kurie silpnųjų 
teises varžo, ar jas panei
gia. Ji skelbia, kad visi 
žmonės yra vaikai vieno 
Dangiškojo Tėvo ir broliai 
Kristuje. Kas yra valdžio
je, tas turi būti kaip tar
nas. Popiežius vadina save 
“Servus servorum Dei — 
Tarnas Dievo tarnų”.

Paklusnumas Vyriausybei

Kristus piliečių pareigą žmonės. Kristus pasmerkė 
vyriausybei nurodė šiais Rašto žinovus ir parisiejus 

į žodžiais: “Atiduokite kas už jų nedorybes, bet liepė 
ciesoriaus, ciesoriui”. Jei jų klausyti, kaip Mozės at- 
visa valdžia yra iš Dievo ir stovų: “Taigi, visa, ką tik 

■ ji pildo Dievo įstatymus, jie jums sako, jūs laikyki- 
tai tos valdžios reikia te ir darykite, bet nesielg- 
klausyti. Romos ciesoriaus kitę taip, kaip jie elgiasi, 
valdžia žydams buvo nepa- nes jie sako ir nedaro”, 
kenčiama, tačiau Kristus Taigi Kristaus mokslas 
jiems įsakė atiduoti cieso- yra aiškus; visa valdžia y- 
riui, kas jam priklauso, ra iš Dievo, už tai jos rei- 
tik, žinoma, kada cieso- kia klausyti iki ji užsilai- 
riaus valdžia nesipriešino ko savo ribose, nepasisavi- 
Dievo įsakymams. Jis nie- na Dievo teisių ir nereika- 
kada nekurstė žmonių su- lauja paklusnumo priešin- 
kilti prieš neteisėtą vai- go Dievo įsakymams. Iki 
džią, iki ta valdžia nereika- valstybė rūpinasi žemiš- 
lavo iš žmonių laužyti Die- kais dalykais ir žmonių ge- 
vo įsakymų. Ciesorius ga- rovė, Bažnyčia jos valdžią 
Įėjo reikalauti mokesčių iš pripažįsta ir liepia jos 
žydų. Ir neteisėtai valdžiai klausyti, bet kada valsty 
mokėti mokesnius nėra bė atsipalaidoja nuo Die- 
Dievo įstatymų laužymas, viškojo įstatymo ir nori

Valstybės vadų reikia pavergti žmonių kūnus ir 
klausyti, nors jie asmeni- sielas, tada Bažnyčia to
mai būtų blogi ir peiktini kią valdžią pasmerkia.

Nėra Vergovė
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Apribota Valdžia
Pijus XII sako: “Reikala

vimas valstybei neribotos 
valdžios yra aiškiai prie
šingas žmogaus įgimties
teisei, ją visai paneigia, ir 
už tai palieka tarptautinių 
santykių pastovumą valdo
vų sauvaliai ir taip sunai-

Paklusnumas nėra ver- piktų darbų nereikia slėp- 
govė. Teisėtos valdžios rei- ti. Kristus pripažino Raš- 
kia klausyti, bet valdovų to žinovų ir parisiejų val- 

1 džią, bet jų blogus darbus,
jų neteisingumą pasmer
kė. Jis pripažino Piloto val
džią, bet klausiamas nieko 
neatsakė, nes valdovas 
piktnaudojo savo valdžią. 
Vyriausybė niekada nepri
valo žmonių skriausti, ar 
juos niekinti, bet jiems 
tarnauti, nes visi yra Dievo 
vaikai, visi privalo klausy
ti Visagalio Dievo ir Jo va
lią pildyti.

Pijus XII sako: “Ateities 
gerovė bus ne iš kardo, bet 
iš Dieviškojo įstatymo pil
dymo. Vienatinis išsigelbė
jimo kelias yra pripažini
me Kristaus karališkų tei
sių ir sugrįžime atskirų 
asmenų ir visuomenės prie 
Jo tiesos ir meilės įstaty
mo. Žmonės, grįžkite atgal 
prie Kristaus, kuris yra 
“Tiesa, Kelias ir Gyveni
mas”. T.

Tyrus Raymond Cobb, 
pripažįstamas kaipo įžy- 

kina tikrąją vienybę ir vai- miausias baseball’ininkas, 
singą bendradarbiavimą dabar esąs didelis golfo en- 
visuomenės gerovei. Vals-, tuziastas.
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$v. Bonaventūras Teologas- Didis Bažnyčios Daktaras DARBAS IR PAŠALPOS

Liepos mėn. 14 d., šv. 
mūsų motina — Katalikų 
Bažnyčia, švenčia Serafiš- 
kojo Bažnyčios Daktaro ir 
Teeologo, — Šv. Bonaven
tūro šventę. Yra tai ta pa
ti metų diena, kurioje šv. 
Bonaventūras mirė, 1274 
m. Pranciškonų Ordinas 
tikrai gali prieš visus pasi
didžiuoti tuo, kad Trečiasis 
Šv. Pranciškaus Ordinas, 
turėjo tokį garsų ir didelį 
savo darbais Jėzaus Kris
taus Bažnyčioje, Šv. Bona
ventūro, — Katalikų Baž
nyčios Daktaro ir Teologp 
asmeny. Aukštas jo šven
tumo laipsnis, ištisai visą 
jo gyvenimą, o jam mirų» 
didelė žmonių meilė, prisi
rišimas ir skaitlingas ti
kinčiųjų žmonių į Šv. Bo
naventūrą meldimasis XIX 
ir XV šimtmečiuose, turė
jo tuos vaisius arba pasek
mes, kad jis buvo Popie
žiaus Sikstaus IV, kanini* 
zuotas 1482 m.

Šv. Bonaventūras retro- 
spektiniu atžvilgiu, mums 
pasirodo savo nenuilstamo, 
— karžygiško veikimo tri
lypėje rolėje. Pirma,—kaip 
tylus, kuklus Pranciškonų 
Ordino vienuolis; antra, — 
kaip galingas ir efektingas 
Pranciškonų Ordino valdo
nas, daugelio taip pavojin
gų ir pilnų įvairių painių 
metų ir trečia,
delis, galingas teologas ir 
garsus istorinis rašytojas. 
Šv. Bonaventūro gyveni
mas iš atžvilgio kaip indi- 
vidualio Pranciškonų Ordi
no vienuolio, suvisu tebėra 
mažai žinomas. Jis, t. y. šv. 
Bonaventūras, buvo vienas 
iš tų šventųjų, kuris kiek
vienam savo darbo veiki
mui, iš kalno visuomet bu
vo tvirtai nustatęs gaires, 
ir jo viešasis veikimas ir 
darbas buvo toks, kad jis 
stropiai paliko užrekor- 
duotas ir mums šiandieną 
gyvenantiems, kaip vienas 
geriausias pavyzdys ir re
komendacija! Vidujinis jo Keliolika paeiliui vėliau iš- 
dvasios gyvenimas, kaip ir leistų jo veikalų, aiškiau- 
viešieji jo gyvenimo ir dar- šiai visiems patvirtino ir 
bo vaisiai, ant kiek galima faktais neginčijamai įro- 
Lbūti to dalyko teisėjais, — dė, kaip daug Šv. Bonaven- 
■įaugiausia ir geriausia ga-turas Katalikų Bažnyčios tuvos paviljonas turėtų merikos 
įima pažinti, iš taip begali- labui nuveikė! Didžiausieji 
niai gilios išminties dauge- jo darbai ir svarbiausieji 
lio jo mums paliktų taip jo parašytieji veikalai, — 
svarbių raštų! jo paliktieji raštai, dau-

Kaip Pranciškonų Ordi- gausia buvo tie, kas lietė 
no Generolas, arba Genera- 
lis Vadas, — Šv. Bonaven
tūras drąsiai galima saky
ti, galutinai užbaigė, atre
montavo ir sutvirtino, visą 
Trečiąjį Šv. Pranciškaus 
Ordiną, o ypatingai kuo- kytojas!

kaip di-

an-

______  ________ 4.
- i a 

kartos pasikeitė, išnyko 
garsios tautos, kurios 
šiandien skaitomos tik is
torijos puslapiuose, o kitų 
ir ten neva, išnyko garsūs 
valdovai, — užnešė smiltys 
garsią praeitį... Taip kei
čias gyvasis žemės pašau-

diniu briketu (briąues hol- 
landais) 11,980 kvd. m., o 
963,225 kvd. m. buvo pa
prastas akmenų grindinys.

“Tą patį būtų galima pa-__ ____  _ _
sakyti apie aikites ir par- Us kįdi7n. 'bĮt^žmonės

“Vilniaus Balsas” rašo:
“Dėl viešųjų darbų orga

nizacijos stokos gražusis 
Vilniaus miestas toli pasi
liko nuo šiais laikais visur 
pastebimo miestų tvarky
mo tempo ir ilgainiui grė
sė pasidaryti užkampiniu 
provincijos miestu. Kiek 
tvarkymo atžvilgiu Vilnius 
buvo atsilikęs, matyti kad

Gali būti, kad didžiausias taip labai šv. Pranciškų 
Šv. Bonaventūro darbas, Assyžietį pažino, ir jo gy- 
Pranciškonų Ordino atžvil- venimą stengėsi sekti, 
giu, 
ciškaus Assyžiečio gyveni- kaip tik pačiame didžiosios 
mo parašymas. Čia aiš- akcijos vidury. Jis dalyva- 
kiausia ir vaizdingiausia vo Antrojoje Visuotinojoje 
aprašė šventojo gyvenimą Lyono Santaryboje, kuri 
šventasis. Nuostabiai dide- buvo sukviesta 1274 m. Pa
lis gražumas ir švelnumas sėkmingai įvykdžius toje 
jo tame veikale (Šv. Pran- Santaryboje begaliniai pai- ir iš gatvių ir aikščių tvar- tiek atsilikęs kaip Vilnius. peržengtF'amžinvbės slen-

V* "1^4-1iin „

tai buvo šv. Pran- Šv. Bonaventūras mirė

stropiausią to ordino ben
drųjų regulų pildymą, ne 
vien tik tam laikui, kai 
šventasis gyveno, bet ir vi
sai ateičiai. Neveizint to, 
kaip dideliai idealus koks 
nors individualas bebūtų,
— kaip labai, naujas for
mules tame ordine neban
dytų surasti, griežtos 
Pranciškonų Ordino regu
los išpildyme, — neveizint 
to, kaip arti jis prie to da
lyko nebūtų priėjęs,
ksčiau ar vėliau, — jis vėl 
turi sugrįžti prie to paties 
regulos pildyme standar- 
do, kurį šv. Bonaventūras 
paliko įsteigęs ir nustatęs. 
Už šį didingą Pranciškonų 
Ordinui nuveiktą jo darbą,
— visai teisingai šv. Bona
ventūrą galima pavadinti 
“Antruoju Pranciškonų 
Ordino Įsteigėju”. Mat tuo 
laiku, Trečiajame Šv. 
Pranciškaus Ordine vyravo 
dvi, viena kitai grieštai 
priešingos nuomonės, ben
drų regulos pildymų klau
sime, ypatingai kas lietė* — nė istorikas; tat ir ta jo 
praktišką Ordino idealų 
siekimą, ir pasekmingą tų 
idealų vienuoliškame gyve
nime įvykdymą.

• w

I

Kaip didelis teologas, šv. 
Bonaventūras Katalikų 
Bažnyčios visuomet buvo 
ypatingai gerbiamas, ir 
aukštoje pozicijoje laiko
mas. Tokioje pozicijoje, 
kad Katalikų Bažnyčia nė 
kiek nebeabejodama, pa
skelbė jį Bažnyčios Dakta
ru. Scholastikos studijose, 
ypatingai Filosofijoje, — 
Šv. Bonaventūras turėjo 
kieke ir nedateklių; tačiau 
.tie nedatekliai ištikrųjų 
pasirodė labai maži, kai 
galutinai paaiškėjo, kad 
Scholastikoje, — jis buvo 
labai save apsirubežiavęs, 
ir pats mokinosi ir kitus 
mokino, vien buvusiojo sa
vo prieteliaus, vado ir mo-į 
kytojo, Šv. Tomo Akvinie
čio pamatais ir metodais.

• v

kus. Vilniuje grįstų gatvių mažai pagalvoja apie neto- 
o negrįstų ■ ateitį, ■ kuri palies vi-

j__  __ _ ._ ___ „
būdu retas kuris miestas mliįonieriai, bemoksliai ir 
tvarkymo atžvilgiu tebuvo mokslininkai

yra 161 km., <
122, t. y. beveik pusė. Tuo sus. Paprasti vargšai ir

visi turės
kymo duomenų. Antai iš
994,905 kvd. m. Vilniaus kai, karo nesuardyti ūki-

ciškaus Assyžiečio gyveni- nų ir svarbų darbą, — pa- 
mo biografijoje), vartoja- dėjus tvirtus pamatus nau-l 
mos kalbos,— nejučiomis jam susivienijimui Rytų.miesto gatvių ir aikščių'niai ir gamybos santykiai, 
padaro tą veikalą labiausia Bažnyčios, kuri tuo metu, ploto 1937 —1938 m. tebu-! Lietuvos atitinkamoms į- 
kiekvieną skaitytoją savin gerokai į šalį buvo pašli- vo išgrįsta tašytais akme- staigoms Vilniaus miesto j • j • i w i • ■— • * • • non ii i > . i t « •patraukiantį. Tas veikalas 
parašyta taip, tarsi jis bū
tų visas Trečiojo Šv. Pran
ciškaus Ordino standardas; 
todėl istoriniu atžvilgiu, jis 
atrodo trumpas. O tai dėl 
to, kad jame su visu nėra 
analizuojama tie visi įvai
rūs komentarai ir susikir
timai, ypatingai paskuti
niaisiais šv. Pranciškaus 
Assyžiečio gyvenimo me
tais. Tiesa, šv. Bonaventū
ras nebebuvo nė kritikas,

[parašyta biografija, buvo 
kiek skirtingesnė, negu, 
pavyzdžiui, ankstybesniojo 
šv. Pranciškaus Assyžiečio 
gyvenimo biografo, Šv. To
mo Celaniečio ir kitų, kurie

jusi, — šventasis ūmai mi
rė nė Visuotinosios santa- 
rybos sesijų (susirinki
mų) galo nebesulaukęs!

Baigiant dar tenka pami
nėti dar ir tai, kad jeigu ne 
viešosios valdžios išsižadė
jimas, ir didelis bei gilus 
savęs pasižeminimas, — 
Šv. Bonaventūras labai 
lengvai būtų galėjęs lik- 
ties Yorko Arcivyskupu 
Anglijoje, nes ta vieta sa
vo laiku ir labai buvo siū
lomajam priimti. Tačiau 
Šv. Bonaventūras grieštai 
vengdamas kokios garbės, 
visu griežtumu nuo taip 
aukštos vietos užėmimo, 
visiškai atsisakė.

J. Butkevičius.

Ar Leisim, Kad Lietuvos Paviljonas Hew Yorko Pasau
linėje Parodoje Hebeatsidafjty 1940 Metais?

nimis 14,280 kvd. m., beto- tvarkymo darbai nesuda- 
no grindiniu 1,725 kvd. m., rytų didesnio sunkumo, 
asfaltu 3,705 kvd. m., olan- Žymiai blogiau yra dabar, 

kada Lietuvos valstybės 
iždas turi pakelti visos ei
lės nenumatytų 
naštą, kaip antai išlaikyti

»

galėtų sukelti kiek dau
giau (po 600 ar 700 ar net 
ir daugiau). Tokiu būdu be 
ypatingo sunkumo sudary
tumėm bent 7000 dol. ir

Jei būtų normalūs lai- jr išnyks žemės smil
tyse. Kartais pasitaiko 
skaityti laikraščiuose, kad 
kaikurie mirdami palieka 
savo testamentą, prašyda
mi juos sudeginti ir jų pe
lenus paleisti pavėjui į ke
turias nasaulio šalis, tikė
dami tuos pasipriešinimo 
gamtai, nes jų pelenai ne
teksią žemei. Tačiau, deja, 
žemė priglaudžia ir tas pe- 

: viena 
siela, kuri neebuvo kilusi iš

gomis pajėgomis dirbti ir 
aukoti Lietuvos nepriklau
somybės išlaikymo ir Vil
nijos krašto atstatymo 
reikalams. Pasaulinėje Pa
rodoje mes nieko naujo ne
turime parodyti, gi rodyti 
tuos pačius eksponatus bū
tų bereikalingas, naudos 
neduodantis darbas.

Šiandien tiek pinigų su
rinkti ir išleisti mūsų išei
vija nepajėgia, turint min
tyje Vilnijos krašto atsta
tymą ir Lietuvos nepri
klausomybės išlaikymą. 
Be to, mes turime rūpintis 
atgauti pavergtąsias že
mes: Suvalkiją ir lietuviš
kas Vilnijos dalis.

Jeigu daug turtingesnės 
už Lietuvą valstybės likvi
davo savo paviljonus Ncw 
Yorko Pasaulinėje Parodo
je, tai mūsų valstybei visai 
nereikalinga tiek pinigo iš
leisti.

Brooklyno lietuvių kata
likų saivaitraštis “Ameri
ka” Lietuvos Paviljono iš
laikymo reikalu taip pat 
nerodo entuziazmo. Rašo:

“Plačiajai visuomenei ne
žinoma įstaiga “Lietuvos 
Draugai Amerikoje” iš
siuntinėjo laikraščiams at
sišaukimą, ragindama lie
tuvius amerikiečius pasi
rūpinti, kad ir šiemet Lie
tuva dalyvautų Pasaulinė
je Parodoje. Kadangi vy
riausybė negali finansuoti, 
tai “L. D. A.” ragina lietu
vius suaukoti bent 6,000 
dolerh’ ir tuomi užtikrinti 
paviljono išlaikymą 1940 
metais.

“Bet ar neverta būti 
praktiškiems? Amerikie
čiai dabar aukoja vilnie
čiams šelpti, pernai pava
sarį aukojo klaipėdiečiams 
pabėgėliams, rudenį su ke
liolika šimtų prisidėjo pa
viljonui išlaikyti iki paro
dos uždarymo. Ar ne ge
riau visą dėmesį nukreipti 
į paramą vilniečiams? Lie
tuva pernai savo paviljonu 
pasirodė gražiai, skonin
gai. Ar šicmeet galėtų pa
sirodyti geriau?. Rodytis 
su tais pačiais eksponatais 
jau netiktų. Reikia naujų 
atgabenti, o ar siaučiąs 
karas leistu juos atgaben
ti?

“Čia klausimas, kurs ver
tas šalto apgalvojimo ir 
daugiau atsargumo”.

Pageidaujama, kad Lie
tuvos Paviljono reikalu 
tartų savo žodį mūsų Fe
deracija, vadai ir darbinin-l kurią galima gauti iš Vals 
kija ir visi kiti, ant kurių 
pečių “Lietuvos Draugai 
Amerikoje” nori užkrauti 
Paviljono išlaikymo naštą. 
Kas svarbiau: Vilnijos 
kraštas ir Lietuva ar Lie
tuvos Paviljonas Pasauli
nėje Parodoje ?

išlaidų
iinternuotuosius, tvarkyti ų dulkeles. Tik 

Vilniaus krašto valiutinius , - - 
reikalus, šelpti pabėgėlius, į
rūpintis Vilniaus krašte h- Amerikos lietuviai, ku- 
kusiais tarnautojais ir ap- rfe pradėjo vykti j šią 
škotai visą cionykstj gy- pr,eš 50 ir daugiau metų

Amerikos lietuviai, ku-

venimą perorganizuoti ir 
normalizuoti. Visa tai, su
prantama, reikalauja mil
žiniškų valstybės iždo su
mų.

ir čia sukūrė savo gyveni
mą, jau pradėjo smarkiai 
mažėti, mirti. Likusieji la
bai susirūpino jaunimo a- 

, o jo iš tautėjimuTačiau, nepaisant tų teįtįmį J 1Z X“ 
nenumatytų išlaidų, Lietu- tikrai ’reik< ■'susi7’ap{nū\
vos vyriausybė pagal išga
les nedelsdama ėmėsi Vil
niaus miesto tvarkymo ir įįntis* vanduJ? 
statybos darbų, prie kurių ! _.
jau dirba keli tūkstančiai* Nuėjęs j kapus, pamatei, 
paskutiniu laiku be duonos* istisos eilės mu-
kąsnio likusių darbinin-Įsu senelių lietuvių, kurie 
kų”. .........

nes jaunimas ištautcja įr 
bėga nuo savųjų, kaip te-

Kas is Žemės, Tas Vėl 1 
Žemę

Prabėgo tūkstančiai me
tų, praėjo įvairūs amžiai, 
pasikeitė žmonija, bet že
mė, gamta atlieka vis tą 
patį savo uždavinį — ji 
priima visa į save, kas yra 
iš jos kilę. Žmonijos kartų

daugelį metų sunkiai dirbo 
ir vargo, kurdami sau, sa
vo šeimai ir savo tautai a- 
teitį. Baigiant reikia pasa
kyti, kad mes prieš grįžda
mi į tą pačią juodą žemelę, 
paliktume gyvais, nemir
tingais savo darbus, — iš- 
auklėtume lietuviškoje 
dvasioje savo sūnus ir 
dukteris, kad lietuvių var
das ilgiau šiame kontinen
te gyvuotų. K.M.

Rinkimas Pašalpai Aukų Vartojimui Kariaujančiose Šalyse

, torius priėmė, net 44 renka 
laukas šelpti vargšus Len
kijoj, 2 pareiškia norą da
linti aukas Anglijoj, 3 
Prancūzijoj, ir viena Pran
cūzijoj ir Anglijoj ir ki
toms šalims, kurios su jo
mis stovi.

Neutrališkumo įstaty
mas skiria sunkias baus
mes už neprisilaikymą jo 
taisyklių. Asmuo, kuris 
nubaustas už peržengimą 
šitų taisyklių, gali būt nu
baustas nedaugiau $50,000 
ir kalėjime pasodintas ne
daugiau penkių metų, ar 
abiem bausmėms. Jei kor- 

1 poracija, organizacija ar 
‘draugija peržengtų įstaty
mą, kiekvienas asmuo ar 
agentas dalyvaudamas 

i peržengime bus nubaustas. 
FLIS.

___________________________

Kuomet prezidentas pa-, 
skelbė karo stovį tarp Vo
kietijos, Prancūzijos, Len
kijos, Anglijos, Kanados, 
Indijos, Australijos ir 
Naujos Zelandijos, tai tuo 
pačiu pradėjo galioti neu
tralumo įstatymas, kon
greso, gegužės mėn., 1937 
m., priimtas.

Tarp kitų dalykų, šitas 
įstatymas draudžia rinki
mą aukų kariaujančioms 
šalims.

Prašymas aukų medika- 
liškai pagelbai, maistui ir 
drabužiams palengvinimui! 
žmoniško kentėjimo, gali
mas jeigu tokios aukos 
prisilaikys valdžios nusta
tytų taisyklių ir reikalavi
mų. Tas reiškia, kad žmo
nės ar organiazcijos, ku
rios renka aukas vartoji
mui šalyse, kurios dabar 
dalyvauja karėje, privalo 
užsiregistruoti pas Valsty-: 
bės Sekretorių, ir kas mė
nesį turi pasiųsti prisegtus 
pranešimus, teikiant pil- j 
nas informacijas apie rin
kimą ir išdalinimą aukų.

Aplikaciją dėl užsiregis- ( 
travimo reikia išpildyti 

I ant tam tikros blankos,

Lietuvos Paviljonas 1939 pasiekti net 10,000 dol., 
metais paliko neužmiršta- kaip jau buvo mėginta ap- 
mą įspūdį kaip Amerikos siskaitliuoti. Bet būtų ga- 
lietuviams taip ir visiems Įima apseiti ir su mažesne 
kas jį matė. “Lietuvos Die- suma: jei ne su 5000 tai 
nos” pasisekimas buvo bent su 6000 ar kiek dau- 
triumfališkas: Lietjivių giau.
Tautos vardas Naujame Jei, paimsim sau, Balti- 
Pasaulyje buvo tinkamai more apsiimtų 500 dol. su- 
pagerbtas. Tokių progų kelti, tai kitos aukščiau iš- 
juk retai tepasitaiko. Bet vardytos kolonijos beabeje 
taip buvo 1939 metais.
Kaipgi bus 1940 metais?

Žinome tikrai, kad Lietu
va šiais 1940 metais turi 
kalnus naujų darbų, turi
milijonus naujų išlaidų, ži- Lietuvos, taigi ir Amerikos 
nome, kad Lietuva nebega- lietuvių, dalyvavimas paši
lės pinigais beparemti sa- darytų užtikrintas. Dauge- 
vo skyriaus užlaikymo N. lis Lietuvos eksponatų po 
Y. Pasaulinėje Parodoje dviejų metų dalyvavimo 
1940 metais. Reiškia, Lie- Parodoje tektų dovanai A- 

‘ i lietuvių įstai- 
būti išardytas!? Ir taip ne- goms. 
išvengiamai turės įvykti 
nebent Amerikos lietuvių

k-O!?.ni,.OS£S.‘; nis Centras su Vaizbos Bu-
i tais? Ar gal tektų steigti 
specifiškus komitetus?

| Lietuvos Paviljonas turi 
atsidaryti ir 1940 metų Pa
rodoje, nes jei jo ten nebū
tų, tai bus manoma, kad 
kas negero Lietuvai atsiti
ko. Būkime Lietuvos Drau
gais, — neleiskime, kad 

. taip atsitiktų: savo pasiry
žimus, savo nutarimus ir 

New Yorko, Brooklyno,1 savo paramos užtikrini- 
Amsterdamo ir kitų; New- mus siųskime Lietuvos 
arko ir visos New Jersey; Parodos Komisarui (16 
Bostono ir Worcester, West 75th Street, New 
Mass.; Hartford ir Water- York, N. Y.), prašydami, 
būry, Conn.; Philadelphi- kad Lietuvos Paviljonas 
jos ir anglių rajono; Balti- pasiliktų ir 1940 metais, 
morės, Pittsburgho ir apy-' Lietuvos Draugai
linkių; Cleveland, Ohio,* Amerikoje
Detroit, Mich. ir Grand Ra- U. S. A.
pids, Chicagos ir dar Chi- January 3,1940 
cagos, — jei į Parodą atsi
lankę ten Lietuvos nebe- 
rastumėm. Atsimintina, j 
kad sugrįžimui į 1940 me
tų Parodą ne taip jau daug 
kainuotų: juk pastatas
(trobesys) yra, ekspona
tai ten taipgi yra, — bepa
lieka skyriaus aptarnavi
mas ir eilė neišvengiamų 
įvairių išlaidų, kurios gali mūsų išeivija turi vienin-

mistiškąjį (dvasinį!) žmo
gaus gyvenimą. Ir šioje sri
ty niekas kitas visiškai ne
begalėjo su juo susilyginti! 
Čia, šioje srity, jis buvo di
džiausias žmogus, — mo-

i Natai kaip? Kas imsis 
iniciatyvos? Gal Ekonomi- 

judintų ir pasakytų: NE! y*?1'**’®.0“ y“7
Kai gegužės 1 d. 1940 m. 

vėl suplevėsuos miškas vė
liavų Pasaulinėje Parodo
je, būtų tikrai gaila, kad jų 
tarpe nebebūtų Lietuvos 
vėliavos. Ir tai tik dėl sto
kos keletos tūkstančių do
lerių. Na kaipgi jausimės 
mes, kad ir sekančių did
miesčių lietuviai:

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

Seimelis prasidės iškilmingomis pamaldomis ir po 
pamaldų tęsis dienos programa. Pakviesti ir kviečiami 
referentai, kurie kalbės bei skaitys įvairiomis temo
mis neilgus, bet turiningus referatus.

Visos katalikiškos idėjinės ir pašalpinės bei baž
nytinės draugijos ir kuopos prašomos išrinkti kuodau- 
giausiai atstovų iš visos Naujos Anglijos kolonijų į 
Katalikų Seimelį, kuris įvyks, kaip minėta vasario 22. 
Seimelis bus vienas iš įdomiausių. Bus svarstomi gy
viausi mūsų veiklos klausimai.

Visus nuoširdžiai kviečia:—
Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas 

Antanas Zaveckas, Pirmininkas 
Benediktas Jakutis, Sekretorius.

REDAKCIJOS 
PRIERAŠAS:

“Darbininkas”, Genera
linio Konsulo p. Budrio 
lankymosi proga, Lietu
vos Paviljono New Yorko 
Pasaulinėje Parodoje iš
laikymo reikalu yra pa
reiškęs, kad šiais laikais

tybės Sekretoriaus (Secre- 
tary of Statė), Washing- 
ton, D. C. Blankos taipgi 
parūpintos dėl prislėgtų 
mėnesinių pranešimų.

Iš pirmų 50 pašalpinių 
draugijų, kurių užsiregis-

i travimą Valstybės Sekre-i

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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Pijaus XII Enciklika "Summi 
Pontificatus"

BAYONNE, H. J
1 Šv. Rožančiaus draugija, sau-J 
I šio 14 d. rengia “Silkių ir Balo-• 
nių Balių”. Šis parengimas žada] 
būti labai įdomus, su šokiais ir 
kitais pamarginimais. Pradžia 7 
vai. vakare, parapijos svetainė-, 
je. Visas pelnas skiriamas para- 

ne: pijai. Kviečiame visus parapi-j 
jiečius ir apylinkės lietuvius at-l 
silankyti.' Uoliausiai darbuojasi, 

'tai ponia Nanortienė ir ponia 
_ i Radzevičienė.

mą, atima tautų teisei pagrindą, vertę, ir veda į kitų Sią savaitę pradedama atnau- 
teisių laužymą ir pasunkina santarvę bei taikingą su
gyvenimą.

Dievišku surėdymu, 
grupes, tautas ar valstybes, kurios yra nepriklausomos 
organizavime ir savo vidujinio gyvenimo tvarkyme. 
Tačiau žmonija yra surįšta bendrais ryšiais, dorovi
niais ir juridiniais, į vieną didelę bendruomenę, kuri 
rūpinasi visų tautų gerove ir ypatingomis teisėmis ap
saugoja jos veningumą ir kelia jos gerovę.

Kiekvienas gali suprasti, kad reikalavimas valsty
bei neribotas valdžios yra aiškiai priešingas žmogaus

9. Neribota Valstybės Valdžia
Idėja, teikianti valstybei neribotą valdžią, yra 

tik paklaida, pragaištinga vidujiniam tautų sugyveni-! 
mui, ju gerovei ir didėjančiam ir nuosaikiam jų gėrės-j 
nio gyvenimo plėtojimuisi, bet taip pat daro žalą san-j 
tykiams tarp tautų, nes laužo bendruomenės vieningu-

—:-------
rus. Taip ir turi būti, kur dau
giau darbo, ten ir daugiau gy
vumo ir gražumo. Parapijietis.

PATERSOM, N. J

Surinko J. K-pa

Paskutinėmis dienomis pasi
rodė netik žinios iš Suomijos, 
bet ir paveikslai, kaip sovietai 
iš orlaivių sprogdina ir naikina ’ 

J degančiomis bombomis mies- 
. tus. Nors jiems kariauti nesise- ‘

Į Spaudos žiniomis sužinoma. I 
Į kad Pabaltijo valstybės yra so
vietams tikras kryžiaus kelias. 

!Sako buvęs pasikalbėjimas, ku- 
1 ris šiandien jau reiškiamas, kaip 
j anekdotas, kad Sovietų karo ko- 
j misaras Vorošilovas pareiškęs 
Stalinui: "Mes radome Suomi-

I

I 
jinimo ir pagražinimo altoriaus,] 
zakristijos ir bažnytėlės darbas.

žmonija yra suskirstyta į iKun- s- stoni° Sautas
j p. J. Subačius, kuris yra studi
javęs Italijoj, padaryti atnauji
nimo darbą.

Kun. S. Stonis su varg. Al. Ja- 
kupčioniu surengė gražų pasi
linksminimą choristams, pereitą 
trečiadienį, parapijos svetainėje. 
Reikia džiaugtis, kad choras di-

įgimties teisei, ją visai paneigia, ir už tai palieka tarp- dėja ir vienin?ai darbuojasi su
tautinių santykių pastovumą valdovų sauvaliai, ir taip 
sunaikina tikrąją vienybę ir vaisingą bendradarbiavi
mą visuomenės gerovei.

savo vadu ir klebonu. Rap.

BRIDGEPORT, CONH

Sutarčių Užlaikymas
Ir taip, Šlovingieji Broliai, norint, kad būtų vie

ningi ir pastovūs santykiai, būtinai reikia, kad tautos 
pripažintų ir pildytų tarptautinės natūralios teisės 
principus, kurie tvarko jų normalų išsivystymą ir vei
klą. Tie principai reikalauja, kad būtų gerbiamos kiek
vienos tautos teisės į nepriklausomybę, gyvenimą ir 
galimumą palaipsniui siekti pažangos civilizacijos ke-

Praeitą sekmadienį, kleb. kun. 
J. Kazlauskas išdavė metinę pa
rapijos (1939 metų) atskaitą. 
Parapija turėjo pajamų apie 16 
tūkstančių dol. Buvo daug pa
taisymų, kaip tai: salėje suves
tos naujos šviesos; visi aplink 
bažnyčią išvesti šalygatviai: 
bažnyčios langai, stogas ir bok-

NAUJAS VARGONININKAS
Muzikas Bronius V overis. ne- ka> bet jie siekia naikinimo or-

‘ .......................... ’ laiviais išgriauti ramių ir kul-nenumatytas kliūtis - daug
turingų žmonių gyvenimą. . „ 
nas paveikslas turi parašą: — 
Suomių išgriautas ir degantis 
priemiestis, sovietų bombarduo
tas. kuriame nėra nei gyvos dū-{ 
šios. Čia prisimena Ispanijos ka-

seniai grįžęs iš Lietuvos, kur 
baigė mokslus, pradėjo vargoni
ninkauti mūsų parapijoje.

Užėmęs vargonininko vietą 
Patersone, per trumpą laiką la
bai gražiai prirengė chorą prie 
Keturesdešimts Valandų atlai
dų ir Kalėdų švenčių. Visi gėrė
josi gražiu giedojimu.

Dabar po švenčių choras ruo
šiasi minėti Lietuvos Nepriklau
somybės dvidešimts dviejų me
tų sukaktį. Minėjimas įvyks va- i 
sario 11 d., 3 vai. po pietų, Wa- 
shington Bali room. Yra pasiža
dėjęs Lietuvos Gen. Konsulas, p. 
J. Budrys dalyvauti; pakviestas t 
miesto mayoras ir daugiau žy-l 
mių kalbėtojų.

Tikiu, kad muzikas B. Voveris 
tinkamai priruoš chorą toms iš
kilmėms.

Reikia pasakyti, kad priklau
so didelė garbė klebonui kun. J. 
Kintai už rūpinimąsi palaikyti 
lietuvybę Patersone. Jis rūpino
si gauti gerą vargonininką.

Muzikas Voveris kaip tik yra 
tinkamas, nes Amerikoje augęs, 
žino gerai šios šalies ir Lietuvos 
papročius.

Bendras Komitetas rengia 
> mi-

yie_ sniego, didelį šaltį, audras ir 
pusnis”. O Stalinas sakęs: “Aš 
manau, kad jūs manėte rasti 
medžius pilname žydėjime”.

sigrobti Pabaltės valstybes, kol 
Vokiečiai užimti karu su alijan- 
tais.

Dabar Sovietai kasa apkasus 
ir stiprinasi. Dalykų žinovai sa
ko, kad karas neįmanomas ves- 

I ti ir laimėti rusams, kol jie ne- 
I praves naujų kelių: plentų ir 
■ geležinkelių. Nes vienas gele- 
i žinkelis, tokiame fronte labai I
! mažai reiškia. Kareivių dvasia 
I nupuolus. Jie pusiau alkani ir 
nuo šalčio serganti. Komisarai 
vyksta sustiprinti kareivių dva
sią. Bet priežodis sako, kada či
gonas nudegė liežuvį valgyda
mas karštus kopūstus, tai pas
kiau ir ant lauko pamatęs au
gančius kopūstus pradėjo pūsti

i I

Vilniuje lenkų pabėgėliai, y- 
pač moterys, kad ir žemiau zero

ras, kur radikalai negalėdami į- šalčio matomos su šiaudinėmis , ir aušinti, 
veikti Franco, traukė iš pobaž-

( nytinių ar vienuolynų rūsių 
karstus, iškeldavo lavonus ir 
jiems suko rankas ir kapojo gai
vas. Ištikrųjų atrodo, kad ko
munistams sekasi griauti tuš
čius namus ir kariauti su numi
rusių lavonais.

It
■I

♦

Cambridge miesto taryba nuta
rė išbraukti iš mokyklų vadovė-; 
lių ir kitų knygų Lenino vardą! 
įimant ir miesto Leningrad var- 
vei Petrograd. Bet mayoras už
dėjo savo veto. Gi Chicagos 
Commisionierius užgynė vartoti 
vaidinimuose CIO unijos prezi
dento vardą John L. Levvis.

1

i
Į

I .

skrybėlaitėmis ir vasariniais 
drabužiais. Jie, sako ir tuo] 
džiaugiasi, kad tik pasisekė pa
sprukti ir gyviems išlikti nuo 
užpuolikų ant jų tėvynės.

Hitlerio naujas pažadėtas bo
tagas sakoma nebus tai kokios i 
naujos bombos ar naujas gesas. 
bet maži submarinai. kurie ga
lės paimti tik 2 pilno dydžio tor
pedas ir bus aptarnaujami tik 
penkių ar šešių žmonių. Tos rū
šies botagus Hitleris gamina da
bar pilnu tempu.

Pramatoma. kad karas visame 
savo išdidume prasidės tik pa
vasarį.

Estijoje stovintis rusų - sovie
tų dalinys kartais išleidžia vie
ną kitą kareivį pasivaikščioti. O 
šie užkliūva dažnai ir bažnyčio-

« *

Naujai paskirtas Aukščiausio
jo Teismo Teisėjas Murphy yra 
nevedęs, airys. katalikas, nepri
klauso prie jokių klūbų bei poli
tinių partijų. Tik priklauso prie 

. bažnytinių organizacijų. Jis sa- 
' kąs, kad jeigu nori pasitarnauti 
žmonėms, nėra reikalo dėtis prie 
srovių.

I * *

Aną dieną Mariutė išvažiavo 
su Jurgiu pasivažinėti ir pasi
žvalgyti priemiesčio pakraš
čiais. Kuomet jos draugas sus
tojo prie pluškančio jūrų kran

kto ji pradėjo žvelgti pro jo pu-, 
j sės automobilio langą ir pama
čius ir jam parodžius gražiai 
mirgančias žvaigždeles, susipur- 
tė ir sako, kad tai esąs šaltas 
vakaras. Jurgis tą pastabą paė
mė už tikrą pinigą ir tuojaus 
nusivilko savo švarką ir sako: 
prašau apsivilkti...

• « •

bus maldos, kad Dievas apsau
gotų mūsų Lietuvą nuo tokių 
lietuvių ir nuo visų jos priešų, je. Kartą užklaustas vienas iš jų

------- ----- ! ką jis nori pamatyti bei kuo jis
Praeitą sekmadienį Lietuvos j interesuotas ? Atsako, kad jam 

Dukterų draugija suvaidino la-'labai patinka muzika. 
bai puikų veikalą “Tete iš Ame-, 
rikos”. Lietuvių svetainėje. Pa
sirodė, kad draugijoje yra talen
tų užtektinai. Visą vakarą juo
kino žmones. Nors vakaras bu-!
vo audringas, bet publikos buvo 
daug. Vertėtų, kad žmonės ge- 

, riau paremtų tokius parengi- 
I mus.

I 
i
1

Sausio 27 d. įvyks balius, ku-, 
rio pelnas skiriamas sušelpimui 
Vilniečių, nuo karo nukentėju- į 
šių. Tą balių remia ne tik lietu-1 
viai, bet ir lenkai, kurie davė 
svetainę dykai dėl baliaus ir 
dėl Lietuvos Nepriklausomybės 

Žinius

liais. Jie taip pat reikalauja ištikimybės sutartims SU- štas buvo perdažyti, ir nuo van- Lietuvos Nepriklausomybės 
darytoms ir pripažintoms pagal tautų teisės principus. dens bėgimo sutvarkyti. Jauni-1 nėjimą.

mo namo priekis pastatytas vi
sas naujas ir kiti pagerinimai. 
’Jž pataisas apmokėta ir atmo
kėta skolos $3.000, ir keli šim
tai liko parapijos kasoje. Para
pija auga ne tik finansiniai, bet 
ir dvasiniai. Parapija džiaugia
si savo gražiu gyvavimu.

Dabar draugijos rengia vaka- minėjimo.

Nėra abejonės, kad taikingam sugyvenimui tarp 
tautų, ir tarp jų esančių juridinių santykių pati siela 
būtinai reikalauja savitarpio pasitikėjimo; įsitikinimo 
ir nusistatymo, kad kiekviena tauta bus ištikima duo
tajam žodžiui; užtikrinimo kad abi pusės yra įsitikinę, 
jog “daugiau yra verta išmintis, kaip kariški ginklai” 
(Ecc. 9, 18), ir kad esama palinkimo svarstyti, o nesi- 
griebti jėgos ar grąsinimo jėga tuo atveju, jei atsiras
tų delsimų, trukdymų, pasikeitimų ar ginčų, nes visi 
tie dalykai gali kilti ne dėl blogos valios, bet dėl aplin
kybių pasikeitimo ir tikrų reikalų nesupratimo.

Tačiau, iš kitos pusės, atplėšti tautų teisę nuo 
Dieviškosios teisės inkaro ir ją pagrįsti valstybių sau- 
vališka valia, yra ne kas kita, kaip tik ją nukelti nuo 
sosto ir atimti iš jos pačias kilniausias ir stipriausias 
ypatybes. Tuo būdu ji būtų pavesta asmeninių reikalų 
pragaištingam siekiui ir bendrai savimylai išimtinai 
siekiant užtikrinimui savo pačų teises ir paneigti kitų.

Detroito Žinios

Sutarčių Pertvarkymas
Tiesa, laikui bėgant ir aplinkybėms žymiai pasi- 

kęitus, kurios nebuvo ir gal negalėjo būti permatytos 
darant sutartį, toki sutartis, arba kaikurie jos punktai, 
gali tikrovėje, arba bent atrodyti, neteisingi,, neįvyk
domi, arba per sunkūs vienai kuriai nors partijai. Su
prantama, tokiame atsitikime reikia laiku turėti pasi
tarimus, kad sutartį sušvelninti arba jos vietoje suda
ryti kitą. Bet manyti, kad sutartys yra tik trumpam 
laikui ir tyliai pasiimti valdžią vienpusiškai jas at
šaukti, kada jos nebeatrodo naudingos, būtų paneigi
mas viso tarpusavio pasitikėjimo tarp valstybių. Tuo 
būdu visa tvarka būtų sunaikinta, o tarp žmonių ir 
tautų iškasti pasidalinimo grioviai, kuriuos jau būtų 
vargu užpildyti.

Šiandieną, Šlovingieji Broliai, visi žmonės su bai
me žiūri į bedugnę į kurią paklaidos ir dėsniai, kuriuos 
Mes paminėjome, ir jų pasėkos, juos privedė. Išnyko 
išdidus įsivaizdavimas neribotos pažangos. Jei dar kas 
nepajėgtų suprasti šio fakto, tai šiandieninė baisi pa
dėtis pažadintų juos pranašo šauksmu: “Išgirskite, 
jūs kurčiai, ir jūs aklieji, regėkite” (Iz. 42,18). Kas pa
viršutiniai atrodydavo kaip tvarka, buvo niekas kitas, 
kaip netvarkos įvedimas: dorovės gyvenimo princi
puose sumišimas. Tie principai, jau kartą atskirti nuo 
Dieviškosios teisės didybes, suteršė visą gyvenimo 
tvarką ir veikimą.

Bet palikime praeitį ir atkreipkime savo akis į a- 
teitį. Šio pasaulio galingieji pažada, kada bus užbaig
tas šių dienų kruvinas karas, sudaryti naują tvarką 
pagal teisingumą ir visuomenės gerovę. Ar ta ateitis 
tikrai bus skirtinga; o labiausia, ar ji bus geresnė? Ar 
taikos sutartys, ar nauji tarptautinė tvarka, užsibai
gus šiam karui, bus sudaryta pagal teisingumą ir visų 
žmonių gerovę, ar bus joje ta dvasia, kuri išlaisvina ir 
sutaiko tautas? O gal bus apgailėtinas pakartojimas 
senovės ir netolimos praeities paklaidų?

i 
i

diecezijoje, yra pašauktas grįž
ti į Detroitą ir užimti vieną iš 
lietuvių parapijų. Tikrai nežine, 
kuris, ar kun. Praspalius. ar 
kun. Karužiškis, nes abu pri
klauso Detroitui. Malonu, kad 
mūsų abu kunigai sugrįstų. 
Darbo yra užtektinai abiem.

Detroito lietuviai labai links
mai pradėjo Naujus Metus. Dar
bai gerai eina, oras neperšaltas, 
sniego mažai, ir visose trijose 
parapijose randasi geras ūpas 
ir jausmas labai gerų metų dėl 
žmonijos ir parapijų.

Lietuviai šia proga dėkoja 
laikraščiui “Darbininkui” už 
talpinimą Detroito žinelių, ir ve
lija geresnio pasisekimo plati
nant šį puikų lietuvišką Katali
kišką laikraštį. Suprantama, lai
kraščio išleidimas yra sunkus ir; 
brangus darbas, bet gali redak-1 bažnytinėmis pamaldomis, o va- 
cija jaustis, kad daro daug ge- į kare vaidinimai: dainos, pasi- 
rą lietuviams, ir jų didelis už- linksminimai. Taip būdavo šv. 
mokestis yra tai jausmas, kad Petro parapijos, bet šįmet to 
jie tiek daug gerą padaro dėl ti- ■ visko nebus. Bus visos ceremo- 
kėjimo, tautos ir Amerikos lie-, nijos bažnyčioje. Keletas tikrų 
tuviams. Ačiū “Darbininkui". | lietuviškų tautinių giesmių bus 

---------- į sugiedota; mišios šv. ir atitin-
RED. PRIERAŠAS. Dėkojame karnas pamokslas. Nors ir yra 

už linkėjimus ir bendradarbiavi-J didelis džiaugsmas dėl atgavimo 
mą. “Darbininkas" be nuosir-z Vilniaus, bet turime melstis, 
džių bendradarbių, kokiu yra kad galėtų jį išlaikyti.
Detroito žinių rašytojas, netu-' Kitas dalykas. Kiekvienam 
retų tiek daug žinių. Taigi di- ■ lietuviui vertėtų didžiai džiaug- 
džiausia padėka priklauso "Dar-' tis, kad Vilnius sugrįžo Lietu- 
bininko” bendradarbiams, kurie! 
be jokio atlyginimo ne tik laiką.1 
bet ir centus pasiuntimui žinių 
aukoja “Darbininko” skaityto- '■ 
jams.

Lai Dievulis jus apdovanoja; 
gausiomis malonėmis.

Artinasi laikas, kada beveik 
visos parapijos rengiasi iškil
mingai minėti Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuves. Pa
prastai ta diena prasideda su

šeštadienį, sausio 20, šv. Pet
ro par. bažnyčioje Stanislovas 
Tinskis su Marcele Tamošyte 
priims moterystės sakramentą. 
Vyras ėmė instrukcijas šioje pa
rapijoje ir tapo kataliku. Jis y- 
ra manageris vietinio didelio te
atro. Velijam pasisekimo.

Sekančiais sekmadieniais bus 
trejos vestuvės. Visose vienas iš 
poros jaunavedžių ima instruk
cijas ir pereina į katalikus. Tas 
parodo, kad stipresni katalikai! 
gali netikinčius atvesti į Katali
kų Bažnyčią. Bet dažnai mūsų 
jaunimas per lengvai pasiduoda 
netikinčiam, arba mažos svar
bos laiko savo tikėjimą. Nesu
pranta. kad tikėjimas yra jų 
brangiausia dovana. Yra tikrai 
dovana, nes be Dievo malonės 
žmogus negali turėti tikėjimą.

Patiriamas įdomus Sovietų 
pasiteisinimas dėl Suomijos 
užpuolimo. Sovietai sako, kad 

į jie užpuolė Suomiją ne su tiks
iu iš jų ką nors išreikalauti, bet 
su tikslu, kad išreikalavus iš Vo
kietijos. Nes. girdi, esą slaptos 
alijantų su Hitleriu politinės 
kombinacijos, kurių Sovietai ir 
prisibijo, ir dėl 
drausti, nes tai

, tus.
Bet čia kitų

riai - žinovai tą dalyką ištyrinė
ję randa, kad Sovietai turi tik 
tiesioginį puolimo reikalą — pa-
— ————————— X--------------------------------------------------------------

Pennsylvanijos Žinios

I 
!

kurių norį apsi- 
esą prieš Sovie-

šalių observato-

PITTSBURGH, PA.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar neribota valdovų valdžia teikia bendruomenei

Jungtinėse Valstybėse planuo
jama padirbti karo orlaivius, 
kurie svertų 70.000 svarų. Ligi 
šiol buvo gaminami 38.000 sva
rų sunkumo. Sakoma, kad per- 
geros tokios lekiamo6ios tvirto
vės statyti.

• « •

New Yorke p-lės B. Frezier, 
vadinamos “glamour giri” ap- 
laikymas per vieną savaitę kai
nuoja $1000. Ji aną dieną buvo 
užsikabinus diamontą. kuris 
kainuojąs milijoną dolerių.

Programa susidės iš dainų ir 
kitų dalykų. Programą išpildys 
Jaunieji Pittsburgho lietuviai, 
neseniai atvykę iš Lietuvos, ir. 
dirbs lietuvišką darbą.

RftMEJŲ DARBUOTE
Visur ir visuomet pasišventę 

žmonės uoliai darbuojasi ne 
vien savo labui, bet Dievo. Tė
vynės ir apšvietos. Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Rėmėjai, ne
paisydami šalčio, gilaus sniego, 
lanko susirinkimus ir rūpestin- 

Igai rengiasi prie kortavimo va-';KQ,v.. sausio 14 dieną, 10 vai. 
karo, kuris įvyks š. m. vasario*45 
mėn. 4 dieną. Lietuvių Piliečių 
salėje, 1721 Jane St.. S. S. Pitts- 
burgh. Pa.

Kadangi šiais metais mūsų 
; Sesutės pradėjo didelį ir sunkų 
statybos darbą, tai jos reikalau
ja pagalbos, ir ačių tiems, kurie 
suprasdami Sesučių naštą, atei
na į pagalbą. Beveik visi mūsų 
gerieji lietuviai, Pittsburgiečiai 

i ir apylinkės Rėmėjai, susidomė- 
I ję mokyklos statyba, nori kuo- 
; daugiausia pelnyti. Kviečia vi- 
; sus prisidėti. Nepamirškite die- 
l nos. Lauksime visų, 
į Prie Rėmėjų prisirašė dvi po- 
jnios: Ona Martinonienė ir Ro- 
. zalija Virbickienė. kurios žada 
i daug pagalbos ir darbo Vienuo- 
; lynui ir Naujai statybai.

Linkiu pasekmių Rėmėjams ir’ 14-tą sausio įvyksta parapijos 
j darbininkams per šiuos 40 me-į 
1 tus. Rėmėjas.

Pittsburgho Jaunimo draugi- 
; ja praneša, kad nuo sausio 14 

dienos pradedama lietuviška ra
dio programa.

I

Ketvirtadienio vakare, sausio 
18. įvyks “pinochle ir bunco” 
žaidimas šv. Petro par. svetainė
je. Dovanos kuopuikiausios ir 
proga labai linksmai vakarą 
praleisti. Kviečiame visus Det- 

| roito lietuvius linksmai praleis- I
ti vakarą su Petriniais ir laimė- 

l ti dovanų.

vai. bet kuo kaikurie kiti džiau
giasi? Kaikurie džiaugiasi, kad 
komunistų kariuomenė stovi 
Lietuvoje. Tai tau ir lietuvis. 
Džiaugiasi, kad budeliai Lietu
vos įkėlė koją į mūsų mylimą 
kraštą. Ar toki gali lietuviu va
dintis. ar toki gali žmogumi va
dintis? Toki yra tikri mūsų Lie- 
uvos išdavikai, ir užtat šioje

Šiomis dienomis gavome žinią.
kad vienas iš šios diecezijos ku
nigas. kuris darbuojasi kitoje į parapijoje vieton linksmybės.

pastovią tvarką?
2. Kas reikalinga tautų taikingam sugyvenimui?
3. Kas atsitinka, kai valdovai atmeta Dieviškąsias tei- 

' sės?
4. Kaip tautos privalo atsižvelgti j padarytas sutartis?
5. Ar karo laimėjimas užtikrina teisingą tvarką?

Antradienį sausio 16. įvyks 
Šv. Vardo metinis susirinkimas 
ir rinkimas valdybos. Šis yra 
labai svarbus susirinkimas. Visi 
Šv. Vardo dr-jos nariai turi bū
tinai dalyvauti.

Šv. Vardo draugija yra svar
bus dalykas, nes kurie jaunikai
čiai priklauso į tą draugiją ir iš
pildo jos pareigas, tie iš kelio 
neišeis. Ta draugija yra tikrai 
dvasinė draugija. Nors ir užlai
ko šioje parapijoje sportus ir 
prisideda prie visų veikimų, bet 
jų pirmas ir svarbiausias tikslas 
— tikėjimas ir išpildymas dva
sinių pareigų. Ar jūsų sūnūs 
priklauso prie Šv. Vardo drau
gijos?

Gerbiamieji Pittsburgho ir a- 
pylinkės lietuviai prašomi pa
sukti ir paklausyti lietuviško 
balso, skambančio oro bango
mis. Radio programos stotis: —•

min. ryte.
Koresp. Jurgis Zilinskast

CHESTER, PA.

Aušros Vartų parapijos dide
lis judėjimas: choras du ir net 
tris kartus savaitėje turi prak
tikas ir mokinasi naujų dainų; 
moterys suka sau galvą, kokius 
valgius lietuvis mėgsta geriau
sia. o vyrai susirūpinę, kuo ska
nius valgius tinkamiausia palai
styk 
duoda 
nelių: 
polką.
klumpakojį, o vaikučiai apie 
pilną “good time”. Dėl ko toks 
bruzdėjimas? Mat. sekmadienį,

Mergaitės, motinoms ne
ramybės dėl naujų suk- 

jaunimas svajoja apie 
seniai apie suktinį ir 

o vaikučiai
v*

metinis bankietas. Girdėjau bus 
garbingų svečių, kurių tarpe 
Cheif Clerk of the House of Re- 
presentatives Pennsylvanijos 
valstybės ir miesto majoras, bus 
solo ir prakalbų. Kviečiami visi 

į iš visur. Nugirdęs,

b
»
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KOLONIJOSE

PROVIDENCE, R. L

VOKESTB, HASS. Jaunųjų Tretininkų draugija, 
šeštadienį, sausio 5 d., turėjo 

MILŽINIŠKOS PRAKALBOS savo metinį susirinkimą Nuta- 
LDS 7 kuopa rengia milžiniš-rė turėti “sleigh - ride party”, 

Iras prakalbas katalikiškos. Welch’s Pond, Palangoje, ir iš
spaudos reikalais. Minėtose pra- sirinko naują valdybą: pirmi- 
kalbose dalyvaus garsūs kalbė-' ninkas — Jesinskas, pagelbinin- 
tojai iš Marianapolio Kolegijos kas — R. Piragis, protokolo 
ir “Darbininko” redaktorius A.' raštininkė — G. Zenavičiūtė, fi- 
F. Kneižys. Taipgi prakalbose nansų raštininkė — Adelė Pad- 
bus gražūs judamieji paveiks- vaiskaitė. A. F. T. M. J.
lai. Prakalbos įvyks sausio 14 d. 
tuojaus po mišparų šv. Kazi
miero par. salėje. Įžanga vi-! 
siems dykai. Todėl nuoširdžiai'
kviečiame dalyvauti skaitlingai. • vai.
Atsilankę pasiklausysite gražų par. bažnyčioje įvyks Šv. Vardo 
kalbų ir pamatysite įdomių 
paveikslų. Komitetas.

HORIOOO, MASS.
Sekmadienį, sausio 14 d., 8 

ryte, Šv. Jurgio lietuvių

LAWRBKE, MASS.
Kun. J. Skalandis dabar atos

togauja.

draugijos narių bendra Komu
nija laike šv. mišių. Po mišių į- 
vyks bendri pusryčiai parapijos 
svetainėje. Visi draugijos na
riai kviečiami dalyvauti ne tik 
bažnyčioje, bet ir pusryčiuose 
svetainėje.

Sv.

Gruodžio 31 d. 1939 m. įvyko 
vakarienė paminėjimui šv. Ka
zimiero parapijos 20 metų gyva
vimo ir Vilniaus prijungimo prie 
laisvos Lietuvos. Vakarienė pra
sidėjo 6 vai. vakare. Programą 
vedė klebonas kun. J. Vai teku-' 
nas. Visi džiaugėsi Šv. Kazimie
ro parapijos 20 m. gyvavimu ir 
nuveiktais darbais, ypač Vii-' 
niaus atgavimu, nes mūsų kolo
nijoj kaip tik ir yra daugiausia 
Vilniečių. Klebonas kun. Vaite
kūnas perskaitė pirmojo parapi
jos komiteto ir parapijiečių, ku
rie padarė parapijos pradžią 
1919 m. vardus. Po to skaitė 
sveikinimus, kurių gauta nema
žai. Tarp kitų sveikinimų buvo 
sveikinimai kun. J. Bakšio iš 
Rochester, N. Y., kun. A. Švedo 
iš Chicagos, kurie pareiškė daug 
gražių linkėjimų mūsų parapi
jai ir klebonui kun. J. Vaitekū- 

į nui, nes jis padarė daug gerų 
darbų. Per tą trumpą klebona
vimo laiką pastatė naują mūro 
bažnyčią, nupirko naują klebo
niją ir keletą kitų namų, bet 
svarbiausia tai mokyklos pasta
tymas, kur šiandien Seselės Ka- 
zimierietės mokina virš 50 vai
kučių katalikų tikėjimo ir lietu
vių kalbos. Tai yra didelis

j

Pranciškaus jaunamečių Ketvirtadienį, sausio 4 d. p. 
Tretininkų, (Archconfraternity Kazys Naujokaitis, Winslow 
of the Cord of St. Francis), va- (Garage, 1014 Washington St., 
dovaujant varg. P. Sakui sausio savininkas, minėjo savo 50 me- 
7 d., surengė vakarėlį, , suside-' tų amžiaus sukaktį. Giminės ir
dantį iš keturių dalių. Pradžioje, draugai tos dienos vakare pp. džiaugsmas visiems parapijie- 
vaikučių orkestras sugrojo kele- 1 Naujokaičių namuose suruošė čiams ir klebonui kun. J. Va i te
tą dalykėlių. Toliau sudainavo, “surprise Sparty”. Dalyvavo apie kūnui. Taipgi atsiuntė sveikini- 
keletą lietuviškų dainelių, ir su- j 50 žmonių. Toastmasteriu buvo mą klierikas Juozas Kuprevi- 
vaidino scenos vaizdelį. Ketvir- p. Vincas Kudirka, 
toje dalyje, kun. J. Petrauskas, | Dalyviai pareiškė daug nuo- 
iš Brockton, Mass., rodė ir aiš- širdžių linkėjimų p. K. Naujo- 
kino “movies”. Jis yra nufoto- kaičiui, jo žmonai, kuri yra 
grafavęs Amerikos įžimybes. darbšti Sąjungietė ir kitų drau- 
Žmonėms labai patiko ir negalė-1 gijų narė, o bendrai visai šei

mai. Rengėjų vardu įteikė p.
Naujokaičiui dovanėlių.

DARBININKAS

Didelis Sarginas - SEALS Kailiniai
Nuo $97.00 ir Aukščiau

I. J. Fox kailinių kompanija šį mėnesį turi didelį išpardavimą — JANUARY SALE. Šiame išpar
davime galima įsigyti puikiausi seal kailiniai nuo $97.00 ir aukščiau. Pasirinkimas platus — čia gali
ma rasti nuo mažiausio iki 50 saizo dydžio. Tokių bargainų labai retai pasitaiko, taigi, nepraleiskite 
progos, ateikite ir persitikrinkite, kaip pigiai galite nusipirkti gražiausius, vėliausios Paryžiaus ma
dos kailinius. Šis didelis kainų sumažinimas tęsis tik šį mėnesį, nes norima išparduoti prieš šventes 
užsilikusieji kailiniai.

Jei turite senus, jau gerokai nunešiotus kailinius, galite juos išmainyti į naujus ir gauti už juos 
didelę nuolaidą.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų lietuvis šios firmos atstovas 
Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas. Per jį pirkdamos kailinius sutaupysite dar 10 nuo
šimčių nuolaidos.

411 washington street 
Boston, Mass.

metais neapleido nei vieno mėn. 
Šv. Komunijos su savo draugija. 
Kaikuriems tai bus šeštas ir 
septintas ištikimybės ženklas? 
Dievui vienam tėra žinoma ge
ras, kurį padarė įsikūrimas Švč.

jo atsistebėt “Yellow Stone 
Park” verdančio vandens šalti
niais.

Visas parengimo pelnas pas
kirtas Vilniaus reikalams. Va
karas davė pelno $21.90.

Federacijos pirm., p. K. Ven-' 
čius, pasiūlė padaryti rinkliavą. Į 
Surinkta $23.61. Viso Vilniaus, 
reikalams, sudaryta $45.51.

Aukavo sekanti: kun. P. M. 
Juras $5.00, K. Vencius—$2.00. 
Po $1.00 aukavo: B. Paplaus
kas, P. Davidonis, J. Danevi- 
čius, K. Antanavičius, J. Bukau
skas, F. Volungė, A. Ųždavinie- 
Oė, A. Zenavičienė, A. Raumu- 
šienė, L. Švenčionienė. M. Um- 
pienė ir S. Rimaitė.

Kiek laiko atgal, Norwoodo li
goninėje, Sąjungietės

> Karnilaitės broliui
• appendix’o operacija, 
ačiū Dievui, sveiksta.

METINE PINIGINE 
ATSKAITA

Šiandien 263 senamečiai ir 40 
jaunamečių priklauso šiai gar
bingai organizacijai. Kiekvieną 
antrą mėnesio sekmadienį per 
dr-jų mišias viduris bažnyčios 
prikimštas lietuviškais vyrais, 
kaip ąžuolais, vyrais, kurie yra 
katalikai ne tik iš vardo, bet 
praktikuoja savo tikėjimą. Va-

kad padėkojus Die- lio tos dr-jos dvasios vadui, 
kun. Antanui Dubinskui, valio 
tos dr-jos valdyboms, kurios pa
sišventusiai rūpinasi ugdyti ti
kėjimo ir ištikimybės dvasią sa
vo nariuose!

teis mažiukų pakrikštyta tik 24, 
i bet suaugusių, kurie priėmė Ka
talikų tikėjimą buvo net 43. 

P61" Šliūbų katalikiškų buvo 24, miš
rių 5; bet kaip kunigas aiškino, 

i tie mišrieji šliūbai, tai buvo sve
timtaučių. Laidotuvių turėjom 
net 33. Mokykloje vaikučių tiek 
pat, kaip ir pereitais metais — 
85. Kun. Mendelis priminė, kad 
šiuo laiku yra padėta parapijoj 
net $7,000 mišioms, kurias žmo
nės nori, kad būtų atnašautos 

i jiems mirus. Jau keli metai kaip Į KUN. DUBINSKIO 10-TIES i 
i kas savaitę yra aukojamos mi- ,
šios už vėles Damukaičių, Greb- 

I liauckų, Mandravickiūtės, Lan- 
Juozapas Saulis mirė gruodžio kevičiaus, šeškausko, Mačiulio- 

30 d., 1939 m. Palaidotas sausio nio ir kitų vis iš palikimų mi- 
2 dieną. Šv. Antano par. bažny- šioms. Kun. Mendelis džiaugėsi 
čioje atnašautos dvejos šv. mi- ir dėkojo visiems parapijos ge- 
šios už Juozapo vėlę. Palaidotas radariams už jų nuoširdžią pa- 
Šv. Antano kapuose. A. a. velio- ramą per jo 11 metų darbuotės 
nios paėjo iš Lietuvos, Rokiškio parapijoj. Dievui laiminant ben- 
parapijos.

Paliko nuliūdime savo žmoną, lietuviai gali didžiuotis puikiau- 
du sūnus ir vieną dukterį. Velio- siu maldnamiu visame Baltimo- 
nis buvo geras katalikas ir ‘Dar-' rėš mieste, 
bininko” skaitytojas. Todėl 
LDS 7 kuopos komitetas reiškia 
gilią užuojautą likusiai Sauliaus 
šeimynėlei.

Lai Juozapo vėlei Dievas būna 
gailestingas. D-s.1

Sekmadienį, sausio 7 d. 
mišias 11 vai. ryte kun. dr. Men- 
delis išdavė parapijos metinę fi- ; 
nansų atskaitą už 1939 metus. 
Buvo įdomu išgirsti, kad 1939 
metais buvo* atmokėta parapijos 
skolos $31,900 ir buvo užmokėta 
už įvairius pataisymus ir page
rinimus arti $14,000. Statistiko
je paaiškėjo, kad pereitais me-

I

čius iš Chicagos. Daug gražių 
linkėjimų pareiškė dalyviai sve
čiai kunigai. Kalbėjo šie: kun. 
Dr. Juozas Pauliukonis, kun. 
Jonas Jančius, pp. N. Skackaus- 
kas, Ant. O. Avižinis, Kazys Da- 
vis, J. Salavin ir kleb. kun. Jo
nas Vaitekūnas. Principaliu kal
bėtoju buvo adv. A. Mileris. Mo
kyklos vaikučiai. Seselėms mo-

p. Onos įytojoms vadovaujant išpildė 
padaryta vaį(įįnjmų jr dainų programą.

igonis. vįgUS nustebino du berniukai, 
būtent, Jonukas Ratkevičių ir

Pirmadienį, sausio 15 d. įvyk- Petras Kačėnų, tik trijų ir pu
ste Norwoodo miesto viršinin- sės metų amžiaus, savo sveikini- 
kų rinkimai. Pažymėtina, kad mu ir linkėjimais kleb. kun. J. 
kandidatais į miesto viršinin- Vaitekūnui ir parapijiečiams, 
kus yra du lietuviai, būtent, p. Apie Vilniaus atgavimą, Vil- 
Kazys Viesulą (Charles Wei- niečius ir Lietuvą gražiai kalbė- 
sul), kandidates į seleetmonus, j° kleb. kun. Vaitekūnas ir sve- 
ir p. Juozas E. Tareila (Joseph čias adv. Mileris. Ragino šelpti 
T. Traylor), kandidates į school vilniečius.
committee.

[ Lietuviai, ypač jaunimas dar
buojasi. kad savuosius išrinkti.

“ Sekmadienį, sausio 7 d., jauni- Taip ir reikia.
mas pradėjo naudotis rekreaci-j 
jų patalpomis, kurias mūsų kle
bonas kun. P. M. Juras parūpi
mo. Susirinkę vieni žaidė “ping- 
pong”, kiti įvairius kitus žais
lus.

Šv. Vardo draugija, vadovau
jama kun. J. Skalandžiui, 3 vai. 
labai skaitlingai dalyvavo ben
drose šv. Vardo draugijos pa
maldose, Šv. Marijos parapijos 
bažnyčioje.

Serga Petras Grina, ir Jonas 
Griškevičius, Jr. Pargruvęs, iš
silaužė ranką. Sveiksta.

Pope Optlcal Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Vėl. 6-1944
VVORCESTER. MASS.

275 Mair. St., W«bster, Mass.

. biems panešti. Bet Dievui pade- 
; dant, abudu išauklėjo didelę ka- 
talikišką šeimą. Visi, susipratę 

' lietuviai, priklauso prie parapi- 
I jos. Kas sekmadienis juos visus 
gali matyti savo lietuvių bažny
čioje. Nereikia jiems svetimų Vardo dr-jos mūsų parapijoj.

' dievų ir dievaičių ieškoti, nors 
j tai būtų lengva padaryti. Juozas 
Makarauskas ne tik ką savo 

’ vaikučius visus leido ir leidžia į 
parapijos mokyklą, bet ir kai
mynų vaikučius atveža kas ry
tas. Trečiadienį, sausio 10 d. 
Petras ir Anelė, sūnus ir duktė, 
užprašė šv. mišias savo tėvelių 
intencijai,
vui už visas malones, kurias 
kaip jų tėveliai, taip ir jie patys 
apturėjo. Sveikiname ponus Ma- 
karauskus jų sidabrinio vedybi
nio gyvenimo jubiliejaus proga. 
Lai Aukščiausis teikia jiems dar 
ilgiausių metelių sulaukti.

? : Kunigų dr. Liūdo ir Jono Men- 
delių tėvelis *"ir mamytė, kurie 
atvyko praleisti Kalėdas su savo 
sūnais kunigais Baltimorėje dar 
tebevieši. Ponui Mendeliui šį 
kartą Baltimorės oras eina į 
sveikatą ir jaučiasi geriau, ne
gu, kada praeityje. Labai links
ma kaip kunigams, taip Balti
morės žmonėms turėti ponus 
Mendelius savo tarpe.

Trečiadienį, sausio 10 d., kad 
paminėti penkių metų Stebuk
lingo Medalikėlio Novenos su
kaktuves, kun. dr. Mendelis at
našavo padėkos mišias 12:10 
vai. vidurdienį. Gausus būrys 
novenos maldininkų dalyvavo 
pamaldose.

Gražusis Betliejus, kurs taip 
vaizdingai priminė visiems pir
mąsias šv. Kalėdas buvo išardy
tas šią savaitę. Taipgi kalėdi
niai vainikai ir medžiai buvo iš
imti iš bažnyčios.

NUOTRUPOS

METŲ PUOTA
; Jau visą mėnesį parapijos 
draugijos rengiasi prie Tėvelio 
Dubinsko 10-ties metų kunigys
tės ir mūsų parapijoj darbuoties 
sukaktuvių puotos. Valerijonas 
Strazdauskas, rengimo komisi
jos pirmininkas, išsiuntė pa
kvietimus visiems arkivskupi- 

' jos lietuviams kunigams, kurie 
manoma visi dalyvaus, nes visi 
buvo jo mokslo draugai. Juozas 
Kvedera, sūnus, perstatys vaka
ro kalbėtojus, o p-lė Lilė Akelai- 
tytė. sodaliečių pirmininkė, visų 
parapijos draugijų vardu įteiks 
piniginę dovaną. Kaip parapijos 

• choras, taip mokyklos vaikučiai 
prisidės prie vakaro programos.

; su savo

drą darbą šiandien Baltimorės
b

Aukas Vilniečiams sumetė — 
Po $10.00 — Kun. J. Vaitekū
nas ir Eduardas Ciočis: po $5.00 
— Vladas Ablačinskas ir Juo
zas Turonis. Kazimieras Ciron- 
ka $2.00. Po $1.00 — A. Aliuko- 
nis. P. Buzinskas, J. Dzekevi- 
čius, D. Nameika, A. Dzekevi- 
čius, A. Sereičikas, M. Capienė, ■ 
Al. Dzekevičius, K. Kuprevičius, 
V. Verbickas, A. Klimavičius, 
V. Balkonis, P. Sinkevičius, J.

t
Zidialis, V. Menciunas. A. Mar- 
tušis, M. Turonienė, B. Bartu- 
siavičius, M. Lekavičienė, K. 
Kačėnienė ir J. Švedienė.

Taipgi skirte vakarienės dalis 
i pelno. Viso aukų surinkta ir iš
siųsta per Federaciją $105.00 

— Vilniaus biednuomenės šelpi- 
į Fe- . .mui.

Negaliu apleisti nepaminėjęs 
šeimininkių, kurios paruošė ska-, 
nią kalakutų vakarienę dėl apie ]js pasišventimas dirbti 
trijų šimtų žmonių. Visi buvo metais Dievui ir Tėvynei, 
patenkinti valgiais ir patarna-į 
vimu. Vyriausia šeimininkė bu- 

ivo ponia B. Urnikienė. Jos pa- 
gelbininkės: Marijona Tamo
šauskienė, Juzefą Meciūnienė ir

• Moterų Sąjungos 27 kp. susi
rinkimas įvyko sausio 8 d., pa
rapijos svetainėje. Susirinki
me dalyvavo nemažai narių. Da
lyvavo ir M. S. Centro ir kuo
pos Dvasios Vadas, kleb. kun. S. 
P. Kneižis.

Išrinkta valdyba 1940 me
tams, būtent, pirm. Ieva Tvas- 
kienė; vice-pirm. — V. Rakaus
kienė;
tienė; prot. rašt. — O. Cervo- 
kienė; ižd. — M. Kavaliauskie
nė: iždo glob. — A. Dalalienė ir 
P. Naujokaitienė; tvarkdarė — 
U. Pazniokienė. Atstovės į _ _ 
deraciją: A. Dalalienė ir E. Sy- 
kes. Kursų komisija — B. Ado- VAKARIENES ŠEIMININKES 
maitienė ir A. V. Kneižienė.

i Kalbėta apie vajų ir kuopos 5 
metų gyvavimą.

Prisirašė dvi naujos narės: 
Ona Kavaliauskienė ir A. Ku- 
rienė.

fin. rašt. — B. Adomai-

I

I

- A. Aliuko- 
J. Dzekevi-
A. Dzekevi-

i

ATSIVERTIMAMS MALDOS
AŠTUONIADIENIS

Ketvirtadienį, sausio 18 d. 
mūsų bažnyčioje prasidės astuo
nių dienų maldos už atsivertimą ponas Simait;s
ir prie tikro tikėjimo sugrįžimą muzikališka šeima paįvairins 
visų nekatalikų. Šios aštuonia- kalbėtojų s^tatą. Kiek teko nū
dienės maldos bus laikomos vie- girsti> bilietai visi išpar.

I
| Visų ncKuuumų. Olos asmonia- kalbėtojų sąstatą. Kiek teko nu-' 
dienės maldos bus laikomos vie- girsti biHetai visi išpar_ !

S. Š. V. J. draugijos metinia- nybėje su visuotinos Bažnyčios duoti ir svetainė bus prikimšta, 
me susirinkime, sausio 7 dieną, Vieningumo Oktava. Kas rytas sveįjų Puota prasidės 6 vai. va-!

. o po kalbų bus šokiai.

GREENFELD, MASS

I • ■perinkta valdyba: pirm. — An- šv. mišios bus atnašaujamos už kare w 
įdrius Dėdinas: vice-pirm. — A- ypatingas intencijas, kurios yra Lauksim šių linksmų sukaktu-Į
domas Budrevičius; kasierius— skiriamos kiekvienai Oktavos j ,
Vincas Aguonis; protokolų ras- dienai. Švč. Sakramentas bus 
tininkas — Jonas Bunevičius; viešai adoruojamas per visas 8 
finansų rašt. — Juozas Mičiu- dienas. Kas vakarą bus ypatin-' 
ta;« iždo globėjas — Ipolitas gos pamaldos maldauti Dievo' 
Grigaravičius; maršalka — Al- taikos ir vienybės pasaulio krik- 
bertas Tamulis.

Mūs draugijos narių yra dide-, bendrą krikščionybės priešą be-

vių.

Šv. Cecilijos (Šv. Jurgio para
pijos) choras rengia šokius šeš
tadienį, sausio 27 d., Eikš Bali- daug kitų, kurių vardų neužsira

šiau. Labai gražiai darbavos: ir 
patarnautojos prie stalų. Joms 
priklauso nuoširdi padėka. Taip
gi ačiū Seselėms N. P. šv. P. 
Marijos, Thompson, Conn. už 
atsiųstą baravykų pyragą, ku
ris išleistas laimėjimui ir pada

ryta gražaus pelno. Vakaras-------------------------------- u-----—
baigėsi apie 11 vai. vakare. Pu- vickienė ir Ona Dedinienė. Ves

tuvės įvyks sausio 20 d. š. m.
A. Dėdinas.

roome, Norwood, Mass. Įžanga 
tik 35 centai. Choristai kviečia 
visus dalyvauti.

ATLYGINIMAS UŽ 
IŠTIKIMYBĘ 

Sekmadienį, sausio 14 d., per 
mišias 8:30 vai. ryte 130 Švč. 

ščionims, kad jungti jėgas prieš Vardo dr-jos vyrų gaus ištiki- 

šiais dievybę ir netikėjimą. Manoma.
i kad daug nekatalikų dalyvaus 
šiose 8 dienų pamaldose, kurios-

PAGERBS IR APDOVANOJO ‘ baigsis sausio 25 d.
Sausio 6 dieną, ponų Tamulių 

namuose, 36 Grimell St., suren
gė “shower party” dėl panelės 
Marijonos Dailidonytės, kuri 

I ----------TT------- TT

mybės kryžius už tai, kad 1939

LDS 3 kp. vakaras įvyks sek
madienį, vasario 4 d. š. m., Šv. 
Jurgio lietuvių par. svetainėje. 
Bus dainininkų-kių ir muzikų 
svečių, bus ir vietinių, kurie iš
pildys gražią ir įvairią progra- Jrarfe pasilikę sulauk? Naujų 

CSN. 1940 metų.mą.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.I

Telephone Piaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Draugijų Valdybų Adresai
SVEIKINAME PONUS 

MAKARAUSKUS
Kaip greit tas žmogaus gyve- 

dabar gyvena Keene, N. H. Da- n imas bėga! Tarytum tik perei- 
lyvavo apie 50 moterų ir mergi- , tais meteis jaunas gražus vyru- 
nų ir p. Dailidonytę apdovanojo kas Juozas Makarauskas vedė 
brangiomis dovanomis, o kurios

; nebuvo, tai atsiuntė savo dova- 
Į nas. Balių surengė ponios —Ma
tilda Tamulienė, Marijona Na-

I
I
I
i 
i

Miką skirstėsi patenkinta. Kai-

Senis.

prie altoriaus p-lę Elžbietą Brin- 
giūtę. kad paėmus ją sau už gy
venimo draugę. Tačiau trečia
dienį, sausio 10 d. sueina 25 me
tai nuo tos atmintinos dienos. 
Per tą laiką daug sunkenybių, 
daug gyvenimo kryželių teko a-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,

564 E. Broadway. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė.

4115 Washingtcn St.. Roslindale, 
Tel. Farkway 0558-W 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St.. So. Boston, Mass 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Kasos GL—Marijona Aukštikalnlenė
111 H St., So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj, 

/įsais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininką

I

sv. jono ev. bl. patalpinės
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Masa 

Maršalka. Jonas Zaikis. *
7 Winfield St.. So. Boston. Mase 

Iždininkas. Andrius Zaleskas.
702'FIfth St., So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesią 
2 vai. po pietų, Parapijos sal«j. 493 
E. 7tb St., So. Boston, Mase.
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VIETINES žinios
MUM Mi

"Darbininko" bitertYDOS Fohdui Šokiai

Pereitais metais Šv. Jo
no Ev. Bl. pašalpinė drau
gija, kuri yra didžiausia 
So. Bostone, nutarė su
rengti naujos “Darbinin
ko” Intertypos fondui šo
kius. Kadangi pereitais 
metais nesuspėta tai pada
ryti, tai sausio 9 d., 7:30 
vai. vakare, “Darbininko” 
salėje susirinko šios drau
gijos direktoriai^ kuriems 
vadovavo šios didžiulės 
draugijos pirmininkas 
Juoeas švagšdys, ir vien
balsiai nutarė rengti šo
kius tuojau po Velykų. Šo
kiai įvyks šeštadienį, kovo 
30 dieną, 7:30 vai. Vak., 
Municipal Bldg. salėje, E. 
Broadway, So. Bostone.

Į šokių rengimo komisiją* 
išrinkti sekantieji:

Juozas Švagždys — pir
mininkas, Vincas Stakutis 
ir Jonas Glineckis — vicė* 
pirm., Vincas ir Andrius

Zaleckai — ižd., Alb. P. Ne
viera — sekretorium. Į Pu
blikacijos komisiją išrink
ta — Al. Ivaška, Jonas Gli- 
neckis ir Alb. Neviera. £ric 
durų išrinkta: Pranas Tu- 
leikis, ___ 3_____ L
V. Medonis.

Reikia pastebėti, kad 
kaip Šv. Jono Ev. Draugi
ja, taip if jos direktoriai ■ 
pasižadėjo Uoliai padirbė
ti, kad šie šokiai būtų sek-1 
mingi. Numatyta pasam
dyti geras orkestras. Rap.

it LIETUVOS DUKTERŲ 
Drauguos susi m n ki

mo

Boston, Mass., sausio 19-tą. Šv. 
Roko parapijos choras jau pasi
rengęs atvykti ir atsivežti su 
savim daugel Montello jaunuo
lių. Mes raginame visą lietuvių 
jaunimą iš Montello ir apylin- 

į kės, kaip tai: Abington, Stough- 
:ton, Avon, ir Rockland. Nepra- 
leiskime šių šokių. Jaunime, 
paremk savuosius!

Prmura Česnulevičius, 
Montello, Mass.

Pr. Tamošiūnas ir

■•9

DAKTARAI

Tel. Kirkland 7119

Paulina I MhrMHinc lumckoi
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadwayr 
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutartį.

nu

Lietuvis Dantistas
ALKapotkis

251 W. 8ROAOWAy,
So. Boston, Mžšs.

TEL,. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Scredomis nūo 9 iki 12 vai. dieną 
Bubatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sdtartj)

Tel. TROwbrMge 6330.

Jota Repshfa 
IREPSYS)

Lietuvis Gydytoje
278 HARVARD STREET,

Kampas Jnman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 Ir 6 — 8.

,MJ.

Tel. ŠOU 2805

Dr. 1L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki T vai. vakare
Semtomis:—

Nuo 9 rytu iki 12 vai. diena.
r ~ .i JįJHtaaaai 

mm•>aMb

MlllllKtM
gama uš MUhtoštą bankie-
tą, dllyvtvimą, sveikini
mus it linkėjimus ir dova
nas. . /

pp. Vilkai yra nuoširdūs [jetUVOS Generalinio Konsu* tvba vykdoma tuo tarpu

ĮVAIRIOS žinios
L,

ĮVAIROS SKELBIMAI

ir duoahŪB lHtUviško kata
likiško Veikimo, ypač laik
raščio “Darbininko” tėmė-

lat® Pranešimai

Juozas M. Dilis
Laikrodininkasj miesto inžinieriaus prie- 

i žiūroje.
Iš viso prie viešųjų darbų 

Vilniuje ir Vilniaus srityje 
dirba per 4,000 darbininkų.

Vilniaus srityje prie 
plentų remonto dirba jau 
per 400 darbininkų. Šalia 
to vykdomi stambūs Ne
ries reguliavimo darbai. 
Jau baigiami Porubanko 
aerodromo matavimo ir ni
veliacijos dalbai. Prie Po
rubanko aerodromo darbų 

i dirba per 300 darbininkų, 
į --------------

Likviduota Kolonistų (Osad- 
niky) Sąjunga

i Parduodu Įvairiausios rūBiea auk* 
•lniua ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

SM WE8T BROADWAY
80. Boston, Maso.

— r 
Lietuvos Generalinis 

“Darbininko” Konsulatas praneša, kad 
__ _  iki šiol per Konsulatą į- 
Ta proga linkime pp. Vit- plaukė $4,264.92 ir it. 170. 

kams ilgiausių metų. Lai ^5* Aukos pasiųstos į Lie- 
Dievulis juš laimina. Rap. tuvą.

Generalinis Konsulatas 
nuoširdžiai dėkoja aukoto
jams, aukų rinkėjams bei 
kitaip pasidarbavusiems ir 

. visiems linki laimingų 
1940 metų.

jai. p. Aleksandras Vitkus 
yra šėnas 
skaitytojas.

ZINUTĖS
— - > ■ ■

SaUsiO S d., grįžo iš atostogų 
šv. Jono seminarijos Brighton, 
Mass. klorikai. šioje seminari
joje yra keturi lietuviai klieri
kai i Abračlnskas, šuromskis, 
Saulėnas ir ŠkihstavičiUs. Pir
masis yra jau drakonu ir taps 
kunigu šį pavasarį.

Šiomis dienomis išvyko 
į Floridą lietuviai biznie
riai, būtent, pp. Jakubė- 
nas, Walace ir Ketvirtis. 
Taipgi ruošiasi vykti ir pp.
J. Strigūnai, gyvenanti ir 
turį biznį kampas L ir E. 
Eighth St, So. Bostone.

CAMMDtt, MASS.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

Sausio 9 d. bažnytinėje salėje 
! įvyko Lietuvos Dukterų Po Glo- 
: ba Motinos Švč. pašalpinės 
'draugijos ttiėtinis Susirinkimas, 
kuris buVo skaitlihgas it įdo- 
rtiiis. iš išduotų raportų pasiro
dė, kad Lietuvos bukterys yra 
gebame stovyje finansiniai ir 
narių skaičiumi. Nutarta rengti 
keletą parengimų šių metų bė
gyje. VasaHo 3 d., parapijos 
salėje, nutapė rengti didelį ba
lių — šokitis, bendrai, su LDS

Sodalieijos Whist Party, įvy-j 
kusi trečiadienį, labai pasisekė.; 
Daug buvo Sodaliečių ir svečių 
bei viešnių. Nuotaika kuopui- 
kiausia.

^nnTrirfrir^.
Sekmadienį, 3 vai. po pietų, ir 

7:30 vai. Vak., bažnytinėje salė
je, W. 5th Bt., bus rodomi šie 
kalbą judamieji įdomūs ir įvai
rūs paveikslai: “Lets Sihg A- 
gain“. “Mickcy Revolutioh”, 
Pope Pius XI ir Pope PiUs XII, 
*‘Our La y of Chartes” ir kartū
nai “Bugs and Books”. įžanga 
25c.; vaikams 10c.

—• *■-?» ,

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

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

Joe. Kapočlūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

kuopa, Draugijos mėtinis balius i Sausi0 14 d k 12;3o va), p. p. 
įvyks tuoj po šv. Velykų.

Taipgi nutarta atnaujinti laik
raštį “Darbininką”, kaipo savo 
organą. Po to nauja valdyba už
ėmė savo vietas, štai jos sąsta
tas: Pirmininkė — Ieva Mark
sienė; vice-pirm. — Pranciška 
Zaletskienė; prot. raštininke — 
Ona Ivaškiettė; finansų rašt. — 
Marijona Morkunaitė; iždininkė 
— Ona Staniulytė; kasos globė
ja — Elžbieta Aukštikalnytė; 
maršalka — Ona Mizgirdienė. 
Knygų peršiūrėtojos — Bronė 
Cūnienė ir Ona Siaurienė. Di
rektorės : Emilija Janušonienė, 
Paulina Juškiene, Teklė Ašmen- 
skienė, Ona Židonienė, ir Marce
lė Galinienė. Atstovės į Federa
ciją — Monika Barauskienė ir 
Ona Ivaškienė. Raštininkė

*! susišliubuos, šv. Petro par. baž
nyčioje Izidorius Ambrozas su 
Ahiclc Verigraitc. Panelė Ven- 
graitė gtažiai darbuojasi bažny
tinėse draugijose ir yra lietu
viško nusistatymo.

Sausio 10 d., savo namuose, 
320 W. Broadway, mirė PaUliha 
BrohUŠaitė, 77 metų, sirgusi 4 
metus. Ji paėjo Pakapės para
pijos. Amerikoje pragyveno 40 
metų. Paliko seserį Elžbietą 
(Urbohienę) ir brolį Juožapą. 
Laidojama iš šv. Petro par. baž
nyčios, 9 vai. ryte, sausio 13 d., 
Naujos Kalvarijos kapuose.

Patirta, kad kai kurie iš 
lietuvių mano, jog jų au
kos eina šelpimui visų pa
bėgėlių arba gal net ir in
ternuotų lenkų karių. Taip

_ „ nėra. Lietuvių aukos einaŠv. Stepono Jaunuomenes Ro- ... JL., . ..... r-. , , . išimtinai tik Vilniaus Lėtumus Katalikų pašaipos draugi- . . . .
jos metinis susirinkimas pyko V1^ 86 PimU1,_____
sausio 8 d., š. m., bažnytinėje « ... ,
MlSjt. Nutarta daryti vaju per j . B<? >f™rdintų aukų zy- 
« menesius. Katalikų vyrai busi da‘ *r le?kal P?r

. *. a .. 1c sulatą išsiuntė 33 perlai-prnmami be įstojimo nuo 18 m. , r _...5.. „ i das dovanų giminėms Vil-įki 30 m. amžiaus. Gera proga . . ®
vyrams prisitašytu Draugija; Vls0 SUm0Je $2’429‘

moka ligos pašalpą $6.00 į sa- * 
vaitę; pomirtines $150.00. Vy-| 
rai, Nepraleiskite geros progos, 
nelaukite, kada apsirgsite, bet, 
rašykitės laike vajaus. Ypač 
jauniems gera proga prisirašy
ti. Draugija išrinko 3 atstovus į 
Katalikų seimelį.

Š. m. į valdybą išrinko — kun. 
F. J. Juškaitis, Dvasios Vadas; 
A. Zateckas — pirm; Jurgis 
Mockevičius — vice-pirm.; V. 
Janeliūnas — prot. rašt.; V. Že- 
kevičia — finansų rašt.; Ig. Sut
kus - 
tojai
daitie; M. Norbu^aą — tvarkda
rys. Rengti Vakarus pavesta 
valdybai, ši draugija daug dir
ba parapijai, katalikškos spau
das ir radio palaikymui; prisi
deda savo darbu laikraštį “Dar
bininką” palaikyti; nariai yra 
“Darbininko” skaitytojai.

Narys.

iždininkas; knygų žiūrė- 
- A. Plekavičius, P. Ra-

i

J

Liepos 26, 1936 m., visi Nau
jos Anglijos chorai suvažiavo į 
pirmąją Dainų šventę Palango
je. Tai buvo sėkmingas suvažia
vimas. Per pereitus tris metus 
Dainų Šventė įvyko liepos 4, 
Marianapolio Kolegijos parke, 
Tbompsori, Uonn. ŠūVažiavimai 
davė progą jaunimui susipažih- 
ti. Bet per metus buvo labai 
lengva užmiršti. Todėl devyhi 
chorai Bostono apylinkėje suta
rė surengti bėhdrtis šokius.

šokiai įvyks Parkfcr Housc,

ADVOKATAI

t

I
I

Tel. 3826 Narnų Tel. 5307 ;

Lacy N. Valtim

(JEKlMAUCUTė) 

14 Hope St, 
Greenfield, Mass.

Laq N. lakini
LlfeTUVfe ADVOKATE. J

Viešieji Darbai Vilniuje ir
Vilniaus Srityje

Tėvas ir sesuo parsigabeno 
mirusį Juozapą JezukeVičių iš 
Vinoy Park viešbučio, St. Pe- 
tersburg, Florida, kur jis mirė, 
sausio 5 d. Velionis pašarvotas 
194 Athens St., o laidojamas 
sausio 13 d.

VILNIUS — šiomis dienomis 
uždaryta vad. kolonistų — nau
jakurių sąjunga, o jos turtas! JOllth BOStOd G<H*d<JC 

BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

I
perimtas žemės tvarkytojo ži-i 
nion. Minėtoji sąjunga turėjo 
Rudaminos valsčiuje Rūdiškių 
dvarą apie 90 ha žemės su tro
besiais. Dabar šis dvaras per
imtas valdžios.žinion ir bus pas
kirtas administratorius. Mano
ma, kad tame dvare bus įsteigta 
žemės ūkio mokykla.

Beteisio 10 dieną Bostono Sa- 
nitorijoje mirė Estera KažlaUs- 
kaltė, sulaukusi 22 metą, gyve
nusi 161 W. 7th St., So. Bosto
ne. Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
sausio 13 d. Gedulingos pamal
dus bus laikomos tą dieną šv. 
Petro par. bažnyčioje. Po pa
maldų bus nulydėta į Naujos 
Kalvarijos kapines. Velionė pa
liko dideliame nuliūdime tėvą 
Jurgį, motiną Marijoną, ketu
rias seseris ir Vieną brolį.

• -- -
km-
rimCJO JUDUrcJų

Tikrai išlavintas yra ne 
; tas, kuris ką nors žino ir 
moka, bet tas, kas žino, 
kam jis tai moka ir koks 
yra sąryšis tarp jo mokslo 
ir to, kas aukščiausia ir 
svarbiausia. F. W. Forster. I

II ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Oueen Ann Laundry, Ine. į
; 7—9 Ellery St., :
’ So. Boston, Mass.
! Tel. ŠOU 2923 J
i Jei norite, kad Jūsų drabužiai J 
Į būtų tvariai išplauti, J

paveskite t) darbą mums.

j

Vilniuje ir Vilniaus srity
je viešuosius darbus orga
nizuoja ir finansuoja Vi
daus Reikalų Ministerijos 
savivaldybių departamen
tas per viešųjų darbų fon
dą. Viešųjų darbų referen- 
tūrą atstovauja Vilniuje
inž. Rimdžius. Techniki-. 
nius darbus vykdo ir jiems' 
vadovauja: miesto ribose 
miesto inžinierius V. Land
sbergis Žemkalnis, Naujo
je Vilnioje — Vilniaus aps
krities inžinierius Sadaus
kas, Neries krantų regu
liavimą, plentų remontą ir 

' Turniškės hidroelektrinės 
stoties statybą vykdo kelių 
valdyba, Panerių kelio sta-

REIKALINGAS pastovus var
gonininkas, mokantis savo ama
tą, geras katalikas, kuris moka 
vesti chorą, paruošti kokius vei
kalėlius, nors kada dėl parapi
jos, kas padidina jam pačiam 
algą. Vieta graži, parapija vidu
tinė ir palei parapiją yra skiria
ma alga, geras žmogus gali ge
rai gyventi. Kreipkitės į “Dar
bininką”. (5-9-12)

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengSjaa
Sodewall, Stut Metai Work

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6— 9-12 mėnesių ižsimokčjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaltliavimai Ir patarimai dykai

VALGOMOJI! DAIKTU KRAUTUVES
Pinkli pas biznierius mėsį, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nu6Ję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matote ^Darbininke”.

Šiomis dienomis pp- A- 
leksandras ir Ona vitkai, 
gyv. 18 Mellen St., Dor
chester, minėjo savo 25 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Jų sūnus — Alek
sandras ir Pranas ir duktė 
Matilda p. Tumienės, p. 
Vitkienės sesers namuose, 
Dorchester, surengė “sur- 
prise party**. Dalyvavo a- 
pie 40 svečių ir viešnių.
Pareikšta daug nuoširdžių 
sveikinimų ir linkėjimų ir
įteikta jubiliejatam pp.
Vitkam daug brangių do
vanų.

pp. Tumienė ir Nevęrienė s • _ w« • • k •

Paritas Bushmanas
48 CRfcSCENT AVENUE, 
WM0wne tOLumbla 6762 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
bORtHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BR0ADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkar> 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Littaanian Furniture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long

Distance 
Moving

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St,
80. BOSTON, MASS.
Namų tel. ŠOU 0348 

Shapos adresas — 193 Broadway.

tatta
e

Mariai
Sa*.

*

Profesionalai, biznieriai, pramonių 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
lai verti skaitytojų paramos.

Viri mkelbiritM “I birbini n ko“

GRAB0R1A1

IBaraseviausIrSūnus!

IDS. Nariy Ir "Darbininko” 
Skaitytojų Dėmesiui!

-r I

I 
šiuomi “Darbininko” vadovybė skelbia “Darbinin-I 

kb” Vajų nuo gruodžio 1B dienos iki vasario 28,1940 m. į 
Vajaus metu “Darbininko” kaina sumažinta iki $3.00 
metams, pusei metų — $1*50. į Lietuvą metinė prenu-, 
merata — $4.00, pusei metų — $2.00.

Puikus, Spalvuotas Su Dariaus Ir Girėno Paveikslais 
Sieninis Kalendorius Dykai!

Kas užsiprenumeruos ar atnaujins “Darbininko” 
prenumeratą vieniems metams vajaus laike, prisiųsda- 
mi $3.00 už prenumeratą ir 10c. persiuntimo lėšoms pa-
dengti, tas gaus gražų su mūsų didvyrių - lakūnų pa- 
veikslais gražų sieninį kalendorių.

PrimintaK LDS NmImk

SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 

BALSAMUOTOJA3

Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON. MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2637.

JosephW.Ca$per 
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IT 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dienų, ir Nakų. 
Residcncc: 198 M SL, So. Boston. 

TeL ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

—■J1 ----- — 1 ■ „JT

ZALETSKAS )
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

O. A. Zaletskao F. E. Zaletakas į
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nakty 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

sm—r, ,....... į-.1 — 7 1 ■' i n

Edw.V.Warabow 
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Wa$hington SL 
NORWOOD, MASS.
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2009

A?

i! 
i*, 
į
$

P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS |
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nuliūdimo Valandoje patarnaujame dieną Ir naktį. 
Patarnavimas mandagus ir nebrangus.

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

16—18 Intervale St.. Montello, Mass. k
Tel. Brockton 4110

PriminimK LDS Nartam—
Daugumos LDS narių metinė duoklė už organą 

“Darbininką” baigiasi su gruodžio mėnesiu. Taigi, la
bai prašome gerb. LDS narių sumokėti metines duok
les vajaus mėtų tr gauti sieninį kalendorių, pridedant 
10c. išlaidoms padengti.

“DARBININKO" ADMINISTRACIJA.

Daugumos LDS narių metinė duoklė už organą
“Darbininką” baigiasi su gruodžio mėnesiu. Taigi, la-

labai gražiai ir maloniai ?•> P?59"1* £*• LDS_ narių sumokėti metines duok-
priėmė ir vaišino svečius.
pp. Vitkai dėkojo savo vai

les vajaus mėtų Ir gauti sieninį kalendorių, pridedant 
10c. išlaidoms padengti. L

kams, giminėms ir drau- 44 DARBININKO" ADMINISTRACIJA.
ji
L.._.___ J
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A. A. KUN. ANTANAS BUBĄS
Harrison ir Kearny, N, J.i 

— Dievo Motinos Sopulin
gos par. vikaras, a. a. kun. 
Antanas Bubąs mirė lap. 
30-tą dieną, 1939 m., dvi
dešimts minučių po ketu
rių. Mirties priežastis bu
vo plaučių uždegimas ir 
širdies liga. Pagal a. a. 
kun. Antano Bubo troški
mo Jo kūnas buvo palaido
tas Nekalto Prasidėjimo 
Seminarijos kapinėse, Dar- 
lington, New Jersey.

Nors ir buvo pagarsinta, 
kad 4 valandą kūnas bus 
perneštas bažnyčion, bet 
jau apie 3 valandą buvo 
pilna žmonių. Daugybė 
žmonių stovėjo gatvėje. 
Velionio kūnas atneštas 
bažnyčion su iškilminga 
procesija iš klebonijos.

Bažnyčioje prie karsto

Kunigų Choras iš Seton 
Hali ir Nekalto Prasidėji
mo Seminarijos, kurių gie
dojimas tikrai buvo gražus 
ir jaudinantis.

Policijai ėmė veik valan
da laiko pakol padarė au
tomobilių tvarką. Harrison 
ir Kearny policija lydėjo i- 
ki Bergen County, o iš ten 
du Bergen Highway polici- 

• ninkai palydėjo iki kapi
nių. Kapinės buvo labai to
li, net suvirs 40 mylių.

Prie kapinių vartų stovė
jo Seminaristai ir J. E. 
Vyskupas William Griffin, 
kuriam teko atkalbėti pas
kutines maldas. Semina
ristai giedojo psalmes. Ši 
scena buvo labai jaudinan
ti.

Giliausią užuojautą gi- 
____v ___u_ r_______ minėms: broliui Aleksan- 

persimainydami budėjo šv. drui, sesutei Alenai Dap- 
Vardo draugijos nariai, kūnienei ir dėlei Ignui Bu- 
Vyčiai, per ištisą naktį, ir' bui reiškia šv. Vardo Drau- 
Šv. Vardo draugijos. Bugle gija, Seserys Pranciškie- 
and Drum Corps savo uni- tės ir visi parapi jonai.

» ♦ *

i

j

formose budėjo iki vidur- 
nakties. A. a. kun. Antanas P. Bu-

Vakare, 8 valandą apie 30 bas gimė 1908 m., Jersey 
kunigų atgiedojo mišpa- City, New Jersey, iš tėvų 
rus, kunigui M. Kemežiui Pranciško ir Teklės (Vai- 
vadovaujant. Dalyvavo 
daug žmonių, ne tik lietu
vių, bet ir svetimtaučių.

Pirmadienį nuo šeštos 
valandos iki dešimtos rytą 
buvo atnašaujamos šv. mi
šios. Žmonių per visas mi
šias buvo daug. Dešimtą 
valandą su procesija pro 
didžiules duris įėjo tarnau
tojas su kryžių, kurį sekė 
virš šimtas kunigų ir J. E. 
Arkivyskupas Thomas J. klausdavo, kas tu būsi už- 
Walsh. Kadangi visiems 
kunigams nebuvo vietos 
prie altoriaus, tai daugelis 
jų turėjo klūpot prie grote
lių ir sėdėti suoluose.

Iškilmingas Mišias atna- 
šavo kun. Fitzpatrick, kun. Į mokslo skyrių, tai šeimoje 
Jonas Sarnis ir kun. Miko- įvyko nelaimė. Tėvas buvo 
las Kemežis, dalyvaujant mirtinai sužeistas dirbtu- 
Arkivyskupui. Mišioms už- vėje. Bet šis smūgis jau- 
sibaigus, J. E. Arkivysku- nuolio Antano nesulaikė 
pas Thomas J. Walsh at- nuo tikslo.
giedojo paskutines maldas' Nuėjęs pas Tėvus Jėzui- 
prie karsto, visiems kuni- j tus ir pasisakęs, kad norįs 
gams pritariant. Maldoms tapti vienas iš jų, viršinin- 
užsibaigus, karstas išneš- kai jam atsakė, kad su šir- 
tas iš bažnyčios. Kokis bu- dies liga jam bus Der sun- 
vo žmonių nusiminimas, ku išpildyti visus reikala- 
išreikšti raštu negalima. įvimus. Nuliūdęs, grįžo na-

Ceremonijas padidino mo. Gavo darbą bankoje,

New Yorke. Čia jis dirbo 
metus laiko. Visi jį mylėjo, 
nes jis sąžiningai atliko 
savo pareigas. Nors ir už- 
mokesnis buvo geras ir 
darbas lengvas, bet jis ne
buvo patenkintas. Jis vis 
sakydavo: “Aš turiu būti 
kunigas”.

Jo teta Augustina Vai
čiulytė, matydama jo nusi
minimą, prižadėjo jam pa- 
gelbą. Taigi su jos pagelba 
jis su džiaugsmu tęsė savo 
mokslą Seton Hali College, 
South Orange, New Jer- 
sey. Čia gi vėl ištiko nelai
mė; mirė jo brangi motinė
lė. Ši nelaimė dar daugiau 
pakenkė jo sveikatai.

Vieną vasaros dieną per 
atostogas jis vėl parašė 
laišką J. E. Vyskupui mal
daudamas Jo pavelyjimo 
grįžti į Seminariją, kad jis 
galėtų tapti kunigu nors ir 
vieną dieną, jei toks būtų 
Dievo noras. Jo laimei, 
prašymas išklausytas, ir 
tą patį rudenį, 1933, buvo 
priimtas į Nekalto Prasi
dėjimo Seminariją. Jam 
čia būnant jo Teta, kuri 
jam taip daug pagelbėjo, 
mirė.

Po visų tų debesų saulu
tė vėl pasirodė jo gyveni
me, nes jis tapo įšventin
tas kunigu Šv. Patriko Ka
tedroje, Newark, N. J., J. 
E. Arkivyskupui Thomas

ELIZABETH, N. J. ta ketvirtadienių vakarais, 8 
vai., bažnytinėje salėje. Kvie
čiame lankytis skaitlingai į 
žus, būtent,, šių vakarų pelnas 
šiuos vakarus, nes tikslas gra- 
eina į naujų langų fondą. T. M.

jų neturi. Rochesteriečiai su sa
vo auksinėmis širdimis, klebo
nui vadovaujant galėtų daug 
pagelbėti ir Sesutėms tą naštą 
palengvinti. v

Sausio 7 d. įvyko eilinis komi- 1 
teto susirinkimas, kuris rengia ‘ 
vakarą visų draugijų vardu Į 
drauge su parapija bažnyčios ir 
mokyklos apšildymo sutvarky
mui. Iš susirinkimo paaiškėjo, 
kad visa kolonija labai yra tuo- 
mi susidomėjusi. Draugijos la
bai smarkiai pardavinėja bilie
tus. Komitetas paskyrė 3 dova
nas draugijoms, kurios daugiau 
parduos bilietų. Sunku pasaky
ti, kuri draugija laimės, bet tarp 
vyrų ir moterų draugijų eina di
delės lenktynės. Susirinkime 
paaiškėjo, kad jau šimtai bilie
tų parduota. Balius įvyks “Lais
vės” svetainėje. Išvengimui di
delio žmonių susigrūdimo, kur 
gali sutilpti tik apie 400 paken-| 
čiamai, nutarta programa turėti 
du kartus: nuo 7 vai. pradės pa
rapijos choras, o nuo 10 vai. 
majoro Kirk parūpinti artistai 
iš vidurio miesto.

Šiame susirinkime dalyvavo ir 
Vyčių atstovai: Vaiculevičius ir 
Ruzgą. Svarbiausia kalbėta a-1 
pie maistą, gėrimą ir tvarką. E- 
lizabethas visada pasižymi savo 
organizuotumu ir tvarka eks
kursijose ir dideliuose parengi
muose, nes šeimininkės labai 
prityrusios. Netenka abejoti, 
kad ir šį kartą bus pavyzdingai. 

Draugijų pirmininkas sutiko 
aplankyti visus biznierius, kad 
surinkus maistui reikalingų 
daiktų, o klebonas kun. J. Simo
naitis pažadėjo su biznierių gru-Į 
pe parūpinti ką kitą. Kolonija 
yra įsisiūbavusi ir, atrodo, kad 
balius bus vienas didžiausių ka
da nors buvusių šioje kolonijoje. 
Šilimos naujas įtaisymas jau 
sutvarkytas inžinieriaus Kati
liaus. Žmonės atėję bažnyčion 

i džiaugiasi, kad šilta. Todėl visi 
iš širdies ir remia tą naudingą] 
sumanymą ir drauge reiškia sa
vo dėkingumą kleb. kun. J. Si- 
monaičiuiš Dėl to, kad labai 
daug vardų yra darbininkų ir 
darbininkių, tai nėra galimybės 
visų čia išvardyti. Tą paliksime 
vėliau. Šia proga primename, 
kad balius įvyksta sausio 28 d.

Švč. Trejybes parapijos mer-' po pietų. Gros žinomas ir jauni- 
ginų ratelis laimėjo 6 žaidimus; mo mylimas orkestras “Conti- 
ir pralaimėjo tik du šiame sezo- nental”. L. M.

L
Vladas Mučinskas, 

Amerikos ir Lietuvos 
suomenėje jis žinomas 
kaip laikraščių bendradar
bis ir skaitlingų ekskursi
jų į Lietuvą organizatorius 
bei palydovas, sėkmingai 
dirbęs Švedų Amerikos Li
nijoje New Yorke, lietuvių 
skyriaus vedėjo pareigose 
ir per dešimtį metų ener
gingai populiarizavo Klai
pėdos uostą. Iš minėtos li
nijos pasitraukė, verčia
mas Europos karo, dėl ku
rio turizmas į Lietuvą, 
kaip ir į kitas Europos val
stybes, sustojo. V. Mučins- 
ko buto adresas: 105 Etna 
St., Brooklyn, N. Y. APple- 
gate 6-7717. T. Ž.

vi-

BROOKLYN.N.Y.
SUSIŽIEDAVO

Naujų Metų išvakarėse susi
žiedavo Antanas Mikeliūnas su 
p-le Stela Vensevičaite, Nepoil- 
go žada ir vestuves padaryti.

SUGRĮŽO Į ARMIJĄ
Pranas Vensevičius, apie 

mėnesiai, kaip parvyko iš Ha- 
waii salų, kur atitarnavo ka
riuomenėje, vėl buvo pašauktas 
į armiją, kurs šiomis dienomis 
sugrįžo į jau nuskirtą vietą. Šį 
kartą, rodos, teks jam arti New 
Yorko eiti skirtas pareigas. Jam 
ši tarnyba patinka ir mano 
pasilikt ilgesnį laiką.

3

čia

čiulytės) Bubu.
Kadangi tėvai gyveno to-j J. Walsh dalyvaujant. Ši 

Ii nuo lietuviškos bažny
čios, tai kun. Antanui teko 
eiti šv. Šv. Petro mokyklą, 
kur mokino Tėvai Jėzuitai, 
airiai. Kun. Antanas iš pat 
jaunų dienų buvo gabus ir 
pavyzdingas vaikas.

Kun. Antanas iš pat ma
žens turėjo patraukimą į 
kunigystę. Kas tik jo pa-

mas, Stasys Gaižiūnas, Antanas 
Staniulis, Stasys Belaglovas, 
Albinas Staniulis, Kazys Ba- 
ruolis, Jonas Buikus, Adolpas 
Endriliūnas, William Zigment 
ir Herman Wolfe.

Švč. Trejybės lietuvių par. 
merginų ratelis, kuris pereitais 
metais laimėjo Connecticut Lie
tuvių Katalikų Lygos čempiona
tą, žais su New Departure mer
ginų rateliu iš Bristol, Conn. 
Pirmas žaidimas prasidės 7:30 
vai. vakare.

augęs, tai vis atsakydavo: 
“Kunigas”. Paaugėjęs tar
navo mišiose. Už pasižy
mėjimą gavo gražų auksi
ni laikrodėlį nuo klebono.

Kada jis lankė aukštesnį

:*•**•••••(**<•>«•««•!«*<

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

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271
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brangi jam diena įvyko ge
gužės 29-tą, 1937 m.

Kunigas Antanas Bubąs 
primicijas atlaikė šv. Petro 
ir Povilo airių parapijoje.
Pamokslininkas buvo kle
bonas, jau senas, ir štai 
kas jis sakė: “Kunigas An
tanas įšventintas į Kuni
gus vakar, bet tai tik buvo 
dėl jo ceremonijos, kaip ir 
visiems kitiems. Jisai gi 
gimė Kunigu. Aš prašiau 
Dievo, kad Jis duotų man 
progą, pamatyti jį laikant 
pirmas mišias.

Pirmutinė parapija, į ku
rią Archivyskupas jį pas
kyrė vikaru buvo tai Šv. 
Trejybės, Westfield, New 
Jersey. Jis buvo labai pa
tenkintas. Metams pra
slinkus, paskyrė jį darbuo
tis mūsų parapijoj, Moti
nos Sopulingos, Harrison, 
New Jersey. Visi nudžiu
gome tokį Kunigą gavę.

A. a. Kunigas Antanas 
dirbo nenuilstančiai per 
metus ir pusę. Jis pagelbė
jo Sesutėms Pranciškie- 
tėms mokyti vaikučius.

Lankė visas Katalikiškas 
draugijas, skelbė Dievo žo
dį. Visados buvo linksmas. 
Ieškojo nuliūdusių ir rami
no juos; lankė ligonius ir 
vedė prie Dievo ir tikrąjį 
kelią paklydusius; lankė 
kalėjimus ir ligonines, ra
mino visus.

Per du ir pusę metų išbu
vęs Kunigu padarė labai 
daug gero. Tur būt Dievas 
iš jo daugiau nebenorėjo, 
tai pašaukė į Savo Buvei
nę.

Lietuvių merginų ratelį su
daro šios: Alena ir Magdalena 
Šalkauskaitės, Stasė Bokiūtė, I 
Ona Manikaitė, Adelė Kiman- 
taitė, Florencija Litvinaitė, Da
rata Viestartaite ir Anestera 
Kasmanaitė, visos žaidė perei
tais metais. Šiais metais dar 
prisidėjo naujos žaidikės, bū
tent, Agnė Bokiūtė, Vanda Am- 
brozaitė, Darata Jankauskaitė.

LANKĖSI SESUTE

Prieš Kalėdų šventes mūsų 
mieste lankėsi ir per visą sa
vaitę mokyklos vaikučius moki
no tautinių šokių ir supažindino 
juos su Lietuvos menu Sesutė 
Pranciškietė M. Kristina, kuri 
karui prasidėjus grįžo iš Lietu
vos. Teko su garbingąja Sesute 
kalbėtis asmeniškai ir iš to pa
sikalbėjimo supratau, kad nega
li būti žmogaus pasaulyje, ku
riam nebūtų brangi tėvų žemė. 
Kaip žinome, Sesuo Kristina y- 
ra Amerikoje gimusi ir augusi: 
apie Lietuvą žinojo tiktai iš raš
tų. Ji pati pareiškė, kad nuva
žiavus į Lietuvą, jai viskas at
rodė svetima, lig ir nejauku, bet 
pagyvenus, pažinus kilnią kai
miečio širdį, pamačius tas sa
manotas bakūžes, kurios dengia 
nuo audrų ir vėjo tas kilnias 
’’rdis, kurios priespaudos lai
kais auklėjo tautos vadus, kurie 
šiandien vadovauja: pažinus 
lietuvį, užsidegė karšta tėvynės 
meile, kuria tik lietuvaitė ir A- 
merikoje 
Pareiškė, 
išvažiuoti 
rėjo dar

VILNIEČIAMS Į PAGELBĄ
ALRK Federacijos skyriaus 

iniciatyva ir širdingu pritarimu 
klebono kun. Jono M. Bakšio, 
trečiąjį advento sekmadienį prie 
bažnyčios durų buvo rinkliava 
Vilniečiams sušelptu Aukų su
rinkta, kiek girdėjau, $91.50. 
Negausi auka, bet iš tikros šir
dies, kuri prisidėjus prie kitų 
aukų palengvins Lietuvai naštą. 
To žinoma neužteks, nes už ke
lių savaičių lankysis mūsų mie
ste prof. K. Pakštas ir skaitys 
paskaitą. Bus renkamos aukos 
Vilniečiams. Kiek žinome, Fede
racijos skyriaus raštininkas, p. 
A. Žiemys yra prižadėjęs, kad 
mažiausia Vilniečiams iš Ro- 
chesterio bus surinkta $300.00. 
Pradžia jau yra, bet prie tos su
mos dar trūksta $208.50. Ar už
pildysime tą trūkumą ? Taip. Ki
taip ir būti negali.

Kazys J. Nekrošis.

HARTFORD, CONN.

VASARIO 11 DIENĄ
Kas gi čia naujo? Jeigu būtų 

29 diena to mėnesio, tai būtų 
naujiena, nes toji diena priside
da tiktai kas 4 metai, bet 11 tai 
kas met. Bet štai naujiena, nes 
tą dieną lankysis pas mus labai 
garbingas svečias, didelis visuo
menės veikėjas, garbingas ka
talikų vadas ir Lietuvos univer
siteto profesorius K. Pakštas. 
Laukiame jo ir jo turiningos pa
skaitos. Laukia jo netiktai tik
rieji Lietuvos sūnūs ir dukteris 
išeiviai, bet laukia jo ir suklai
dintoji mūsų lietuviško kūno 
dalis.

Prof. Pakštas bus tas misio
nierius, kuris nevieną paklydėlį 
sūnų grąžins savo motinai Lie
tuvai ir atitrauks nuo patėvio 
Stalino. Nes “batiuškos” garbin
tojams nebeliko argumentų. Ko
va prieš nacizmą pasibaigė ko- 
munizmoo su nacizmu pasibu
čiavimu. Taikos advokatūra pa
sibaigė Rusijos meškai užpuo
lus nekaltą avinėlį Suomiją. 
Kodėl negrįžti į namus ir tar
nauti Lietuvai, savo tėvynei, ku
ri yra tikroji motina. Motina 
davė gyvybę ir jai reikia pasi
aukoti. Vasario 11 dieną parapi
jos didžioji auditorija bus per
pildyta. Tą dieną paaukosime 
Lietuvai ir Vilniečiams!

gimus gali atjausti, 
kad jai buvo malonu 
iš tėvų žemės. Ji no- 
pabūti, pasimokinti

daugiau ir tikrai pažinti Lietu
vos 'meną ir pažangą. Bet kaip 
karys turi klausyti savo vado 
įsakymų, taip ir ji turėjo klau
syti vyresniųjų įsakymų ir iš
vykti iš tos šalies. Sugrįžo pasi
rengusi dirbti tėvynės garbei, 
mokinti Amerikoje gimusią lie
tuvių tautos išeiviją ir priau
gančią jaunuomenę kilnios lie
tuviškos kalbos.

Kokie tai yra aukšti idealai, 
kuriuos Sesutė yra pasirengusi 
skleisti šiame krašte. Mūsų 
brangios Sesutės dirba tėvynės 
garbei su tokiu pasišventimu, 
kurio negalima įkainuoti. Todė 
jos turi turėti didžiausią para
mą visų išeivijoje gyvenančių 
tėvynainių, kurių gyslose teka)toki darbeliai 
lietuviškas kraujas.

Mūsų mieste yra daug geros 
širdies moterėlių, kurios remia 
ir darbuojasi visuomenės labui, 
atnešdavos daug garbės lietuvių 
tautai, bet jos apvainikuotų tuos 
savo kilnius darbus, kad įsteig- 

gražiai pavyko, tik gaila, kad sario 6 d. Visos narės pasižadė- Į tų Seserų Pranciškiečių Rėmė
jų Skyrių, prie kurios galėtų 
prisidėti ir geraširdžiai vyrai. 
Mūsų mokykloje mokytojauja 
Sesutės Pranciškietės. Jos ne
dirba už algas ir turi vargingą 
gyvenimą. Parama reikalinga, o 
tą paramą gali suteikti kiekvie
nas geros širdies lietuvis kata
likas. Matome spaudoje, kad jau 
pralaužė žemę naujam akademi
jos namui. Tam namui statyti 

i ir įrengti yra reikalinga ne kar- 
I šti meilės žodžiai, bet šalti do
leriai, kurie šneka savo kalba 
kontraktoriams ir kitiems su- 

[ rištiems su tuo darbu, o Sesutės

ne, ir yra pirmoje vietoje Lietu
vių Katalikų Lygoje.

Merginų žaidimas prasidės 
7:30 vai. vakare, o berniukų 
8:30 vai. Pasibaigus žaidimams į 
įvyks šokiai. Įžanga 35 centai i 
suaugusiems ir 15 centų vai
kams. Visus kviečia dalyvauti.

Ketvirtadienių vakarais, Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos mo
kyklos svetainėje, Broad St. ir 
Capitol Avė. įvyksta bingo žai
dimai. Kviečiami visi dalyvauti. 
Įžanga 25c. Yra proga laimėti 
gerų dovanų. Kun. J. Kripas pa
geidauja, kad ateitų daugiau 
žmonių į tuos vakarus. AEM.

Penktadienio vakare, sausio 
12 d., šv. Trejybės lietuvių para
pijos mokyklos svetainėje, 
Broad St. ir Capitol Avė., įvyks 
basketball žaidimas. Žais L. Vy
čių vietinė kuopa su Worceste- 
rio — Aušros Vartų parapijos 
L. Vyčių 26 kp. Žaidimas bus į- 
domus.

Hartfordo ratelį sudaro buvęs 
aukštesnės ir amatų mokyklų 
lų žaidikai, būtent, Pranas Kli-

C. BROOKLYN.N.Y.
»

KALĖDINIS PARENGIMAS

NEW BRITAIN, CONN.
IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO
Sausio 8 d., įvykusiame mėne

siniame LRKMS 38 kp. susirin
kime nutarta rengti vakarėlį 
vasario mėn. kuopos naudai.

Išklausyta įvairūs pranešimai 
iš komisijų veikimo. Pasitarta 
vajaus reikalu, kuris prasideda 
su sausio mėnesiu. Užbaigus su
sirinkimą, visos žaidė įvairius 
žaidimus ir po to, pasistiprino 
užkandžiais. Prisiminusios Ka
lėdas ir dovanėlėmis apsimainė. 
Pramogėlėje dalyvavo vietinės 
Seselės Pranciškietės ir kun. P. 
P. Karlonas, kurie pareiškė 
daug gražių minčių. Visi žingei- 
dauja kas bus klebonas mūsų 
parapijoj.

j

Pereitą sekmadienį Sesučių 
rūpestingumu buvo atkartotas 
Kalėdinis parengimas, kuris i

RENGS UŽGAVĖNIŲ 
VAKARĄ

Šv. Rožančiaus draugija nuta
rė rengti Užgavėnių vakarą va-

publikos nedaug teatsilankė, o jo atsilankyti ir savo 
prie tokio parengimo didelis pri-1 
siruošimas.

Neteko pastebėti laikraščiuo
se apie Kalėdų iškilmes, o jos 
buvo šį kartą įspūdingesnės, nei 
paprastai. Bažnyčia tikrai puoš-, 
niai ir skoningai buvo papuošta. 
Bernelių mišiose, vaikučių pro
cesija į prakartėlę tikrai buvo 
žavėjanti. Choro puikus, specia-■
liai paruoštas giedojimas, graži
no visas iškilmes. Choro vedėjas 
J. Brundza gavo daug sveikini
mų už puikų choro išlavinimą 
šioms iškilmėms.

šeimos 
narius atsivesti. Taip pat paža
dėjo gausių aukų, kad būtų di
desnis vakaro pelnas, kuris ski
riamas į langų fondą.

RIMTAI SUSIRGO
Šiomis dienomis susirgo Vin

cas Vaznis, ilgametis LDS na
rys ir uolus darbuotojas katali
kiškame veikime. Linkėtina 
kuogreičiausio pasveikimo ger
biamam nariui.

PRAŠAU
Šių žinelių rašėjui tenka daž

nai girdėti labai nemalonų klau
simą ar tai nuo gtrb. klebono, 
ar kitų laikraščio skaitytojų, 
kurie mėgsta matyti žinutes iš 
savo miesto: “Kur dingo Vytu
rys?” Gaila, bet reikia prisipa
žinti, kad Vyturio plunksnos 
pražilo ir plaukai pabaltėjo. Ži
nučių ir minčių yra, plunksna 
tebėra, bet laiko nėra. Tai gyve

nimo reikalai, tai politika ir ki- 
atima laiką pa

švęsti spaudai. Gerai žinau, kad 
iš priaugančių jaunuolių, dauge
lis turi ir laiko ir gabumų ir la
bai lanksčią plunksną, kurie ga
lėtų prisidėti prie šių žinelių 
skyriaus iš mūsų miesto. Pa
bandykite jaunuoliai! Lai atsi
randa Vyturys, Jr. Aš pagelbė
siu kiek galėdamas. Senoji kar
ta turi užleisti vietą jaunajai, 
bet jaunoji karta turi pasimo
kinti iš senesniųjų. Bandykite 
jaunuoliai, o tu, Jaunas Kunigė- 

1 Ii, Pranai būk jų vadu ir įkvėpk 
jiems minčių. Vyturys.

SAVAITINIAI PARENGIMAI
Savaitiniai parengimai įvyks-

Nepasiduoti, neleisti — 
tai tik neigiamoji pusė; 
pulti priešą, paskui jį sek
ti, versli jį pasiduoti — 
štai teigiamas darbas, ku
rį gali atlikti tik stipri va
lia ir galinga energija.

R. Plūs.


