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Nauji Metai ŠV. TĖVAS va KALBĖJO GERB. SKAITYTOJU
APIE TAIKA

Su Naujais Metais tenka palinkėti “Darbininko” 
skaitytojams ir rėmėjams kogeriausios ^kloties jų su-

=^5,000 Žuvo Karo Lauke
VAUĄ dUIKŲ 1 .___  13

Dessye, Ethiopija — Ka- jūs bijote vienos tautos? 
ledų metu Italijos kariuo-1 Ar savymeile ir diplomai!* 
menė puolė ethiopiečius ja padarė jus bailiais? Dėl 
šiauriniame fronte. Prane- garbės savo vardo, nebū* 
šama, kad užmušta 5,000 kitę gązdinami vieno žmo* 
žmonių. 'gaus.

Kitą savaitę išeis tik 
penktadien i b “Darbinin- 
tkas”. Po švėiičių vėl eis 

tintas Jo ankstyvesnis pa- e^ilūs'
skyrimas 20 naujų kardi- Linkime visiems laimingų 
nolų, trumpoje kalboje pa-jNaujų Metų, 
reiškė, kad ‘Jis meldžiasi,! .
kad įvyktų taika, teisinga AUTOBUSO KATASTRO- 
taika su teisybe ir labda-! FOJE SUŽEISTA

8 ASMENYS

Vatikanas,— Šventasis 
Tėvas, slaptoje kopsistori-manymuose ir užsimojimuose. Už jų užuojautą ir pa-1 

ramą laikraštis negali kitaip atsilyginti, kaip tik ge-' j°Je> kurioje buvd patvir-
ru žodžiu, bet spaudos žodis šiais laikais turi daug 
svarbos ir toli siekia, tuo būdu mūsų užmokesnis “vien 
žodžiais” nėra visiškai tuščias. Spaudos žodis šiandie 
sukelia didingus darbus, jis pakreipia ton ar kiton 
pusėn pasaulio pažiūras, sulig kurių palaipsniui nusi
statė ir įvykiai. Taigi nebus perdaug pasakius, kad 
šių dienų spauda — tai istorijos kūrėja. Mūsų spau
da, žinoma, yra mažutė ir jos žodis pasiekia tik mūsų 
tautos narius, bet mums to ir užtenka. Mes nedarome 
pasaulinės politikos nė nekūriame kitų tautų istori
jos, bet užtai stropiai sekame savo tautos darbų eigą 
ir atitinkamai į tai reaguojame. Taigi, jei žadame tar
ti gerą žodį, tai jaučiamės ne tuščiai kalbą ir geras 
spaudos žodis pilnai atsilygina už jos paramą. Juk 
mes ir remiame spaudą tik tam, kad ji kalbėtų ir 
skelbtų mūsų idėjas. Jei ji tai atlieka, tai mes jaučia
mės nemetą pinigus į balą, ją remdami.

Nauji Metai tai tarsi pradžia naujos darbuotės 
su didesne energija. Laikas skirstomas metais tam, 
kad mes kiekvienų metų pabaigoje padarytume apy
skaitą, ką esame nuveikę ir pagamintume sąmatą 
naujų metų veikimui. Darbuotės užsibrėžimas; žino
ma, tas pats, bet priemonės turi būti vis kitoniškes
nės ir pajėgumas didesnis. Jei kas metas pribūna 
mums naujos energijos, tai reiškia, kad einame pir
myn. O pirmyn mums reikia dar daug, daug eiti. Mū- 
sij katalikiškoji dirva toli-gražu neišarta. Daug kas 
ant jos stovi pūdymu, daug bereikalingų raugių bei 
piktžolių. Suprantamiau kalbant, mes katalikai nepa
jėgiame kaip reikiant palaikyti savo spaudos, kuri, 
galima sakyt, beveik vienintelė gina mūsų idėjas vie
šame gyvenime. Neturėdami savo spaudos, mes, kaip 
tie Prūsų lietuviai, negalėtume nė gatvėje pasirodyti 
su savo katalikybe. Ne tik nieks su mumis nesiskaity
tų, bet užuitų mus mūsų priešai nedavę nė burnos ati
daryti. Už savąja snaudą kovoja visi, tai kodėl mes 
vieni turėtume sėdėti rankas sudėję? Taigi su Nau
jais Metais išvystykime riau ją, padvigubintą energi
ją savo spaudai paremti. K.

taika su teisybe ir labda-' 
rybe. Popiežius plačiau tuo! 
klausimu nekalbėjo, nes, 
nenorįs, “kad jo žodžiai 
būtų kitaip suprasti ir ki
tų tyčia iškraipyti”.

Šventasis Tėvas su pa
garba minėjo mirusius 
kardinolus Gassparri ir 
Ehrle, kurie pasižymėjo 
savo didžiais darbais Baž
nyčios ir žmonijos labui.

Kardinolas Michele Le- 
ga, kuris mirė valandą 
prieš konsistorijos atida
rymą irgi minimas.

Šventasis Tėv a s 
džiaugsmu minėjo milži
niškus Eucharistinius kon
gresus, kurie įvyko perei-- 
tais metais- Lourde, Bue
nos Aires, Clevelande, 
Prahagoje, Tarano, Lubia- 
no ir Lima miestuose.

LIETUVIS TEISĖJAS 
CHICAGOJE

su

’ Brockton, Mass. —Gruo
džio 26 d., Cr^escent gatvė
je autobusas-, susimušė su 
automobiliu, kurį vairavo 
Louis Guasino. Autobusą 
įvairavo John White, ku
ris, matyt, nęteko kontro
lės, nes autobusas užva
žiavęs ant šaligatvio, tren
kė į namą ir po to į medį. 
Mirtinai sužeidė autobuso 
vairuotoją White ir 7 pa- 
sažierius, tarp kurių su
žeidė ir Praną Zinkevičių, 
gyv. Porter St., Brockton.

KARO STOVIS 
SHANGHAI

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
Ona Saurienė pasivijo M. Kilmoniutę. — V. Bra

zauskas užsispyręs pralenkti F. Končiutę. — Kun. J. 
Bružikas trečioje vietoje. • 
si. — Eilė naujų kontestantų. — Juozas A, Mickeliū- 
nas žada suorganizuoti LDS kuopą.

Lawrence smarkiai varo-

Circuit Court Teisėjas 
Wm. J. Wimbiscus yra lie
tuvis. Jis išrinktas teisėju 
du metai atgal, Spring Va- 
lley, Illinois. Chicagos Ak- 
kštasis Teismas pakvietė 
Teisėją Wm. J. Wimbiscus 
(Vimbickas) Chicagon.

Lietuviai
rengė jam susipažinimo 
vakarėlį 12 gruodžio, Bis- 
mark viešbuty.

Garbė Spring Valley lie
tuviams, išrinkus savo 
tautietį teisėju, garbė ir 
Chicagiečiams turėti savo 
tarpe tokį aukštą ir gar
bingą valstybės vyrą!

advokatai su-

Shanghai, Kinija, — Ka
ro stovis paskelbtas Shan
ghai ir Nanking’e dėl nu
žudymo Tang Yu-Jen, Ki
nijos gelžkelio vice-minis- 
terio. Taipgi visoje šalyje 
paskelbta griežti karo į- 
statymai iš priežasties į- 
vykūsių priešTjaporiiją de
monstracijų. Prisibijoma 
civilio karo Kinijoje.

Brooklyn, N. Y. — Pe
reitą savaitę federalės val
džios agentai areštavo lie
tuvių komunistų vadą, bu
vusį mirusios lietuvių so
cialistų organizacijos se
kretorių, j. V. Stilsoną- 
Stasiulevičių - Butkų.

Stilsonas - Stasiulevi- 
čįus-Butkus 1918 metais 
buvo nuteistas trejus me
tus kalėti už kurstymą pi
liečių prieš valdžią ir pa
tarimus nestoti kariuome
nėn. Stilsonas - Stasiulevi
čius, kaip tų laikų spauda 
rašė, kada policija atėjo jo 
areštuoti, tai jis pabėgęs 
požeminėmis dūdomis ir 
pasislėpęs. Vėliau iš Stil- 
sono virto Butkus ir taip 
slapstėsi iki šiol bolševikų 
organizacijoje. Gal ir il
giau būtų slapstėsi, bet 
bolševikai skilo ir Stilso
nas - Stasiulevičius - But
kus išėjo opozicijon.

Ščyrieji, matyt, dar pa
kentė opozicionierių, 
su juo bendrai veikė 
seika, opozicionierių
das. Laikai mainosi. Opo
zicionierių vadas Pruseika 
vėl susigiminiavo su pozi
cijos vadu Bimba. Pasira
šė vienybės, sutartį. Stilso
nas - Stasiulevičius - But
kus, išėjo prieš Pruseiką ir 
jo susitarimą su Bimba.

Taigi ar tik ščyrieji bol
ševikai neįskundė savo 
priešą?

nes
Pru-

va-

ETHOPIJOS ATSIŠAUKI- ,!T,,OT'ElLžIsn!"*’
MAS SUJAUDINO 

ANGLIJĄ Djilouti, French Somali- .' 
land, Gruodžio 25 — Ne**~*~ 
patvirtintos žinios atėjo, !

Londonas, Gruodžio 25—(kad Ethopiečiai smarkioj ; 
Ethopijos atstovybė išlei-kontraatakoj prieš italus, 
do atsišaukimą į Anglijos'juos sumušę ir atsiėmę 
imperiją, kuris anglus ga-'miestus Makale ir Aksum. / 
na sujaudino. Atsišauki- (Tame mūšyje buk nemažai 
me be kitko sakoma: Pa->italų tapo nukauta, įr šim< ' 
saulis tikrai gali' sustabdy- tai nelaisvėn paimta. Taip* 
ti vieną tautą nežiūrint, pat, būk ethopiečiai paė- Ji 
kad ji tvirta ir pasidi- mę 12 italų tankų, daug 
džiuojanti, nuo vogimo ir šarvuotų trokų ir amuni- 
žmogžudystės vagiant. Ar cijos. - 'Į

.miestus Makale ir Aksum.,

LINDBERGHAI APLEI
DO JUNGTINES 

VALSTYBES

SUPIAUSTĖ LENINO 
SMEGENIS

MASKVA — Sovietų Są* 
jungos Smegenų institutas

So. Boston, Mass. Nuo ki šiol stovi pirmose eilė- 
pat pradžios “Darbininko” se.
vajaus Marijona Kilmo- Į Nauji kontestantai —Šią 
niutė varosi smarkiausiai savaitę į “Darbininko” 
iš visų kontestantų ir ji kontestantų eiles įstojo 
dar pasilieka kur kas pir
moje vietoje. Bet pereitą 
savaitę labai smarkiai pa
sivarė Ona Saurienė pasi
vydama Kilmoniutę. Ji sa
ko, kad neužilgo ją pra
lenksianti. Marijona, nepa
siduok!

Vladas Brazauskas nors Scranton, Pa., p. Vosylie- 
nesenai įstojo į kontestąjnė iš So. Boston, Mass., P. 
bet pasiryžęs ponioms nei 
panelėms nepasiduoti. Jis 
ateinančią savaitę žada 
pralenkti darbščiąją F.
Končiūtę. Bet F. Končiūtė savaitę p. J. A. Mickeliū- 
nemano pasiduoti ne vien nas, įžymus katalikiškose 
p. Brazauskui, bet žada draugijose darbuotojas ra- 
pralenkti net M. Kilmo- šo vajaus vedėjui: “Esu į-

I stojęs į “Draugo” kontes- 
tą, bet norėčiau smarkiai 
padirbėti ir “Darbininko” 
vajuje. Be to, manau suor
ganizuoti LDS kuopą”.

Linkime p. J. A. Micke- 
liūnui geriausio pasiseki- 

, mo.

šie: M. Kauklis iš Kear- 
ney, N. J., J. Kirminas iš 
Worcester, Mass., B. Mi- 
čiunienė iš New Britain, 
Conn., J. Vaičiulis iš 
Greenfield, Mass., J. Bru- 
bliauskas iš Sheboygan, 
iWis., J. Makštutis iš

Kundrotas iš Philadelphia, 
Pa., ir A. V. Sedlevičius iš 
Hudson, Mass.

Chicago, Dl. — Pereitą

niutę.
Hartford, Conn. Šiomis 

dienomis kun. J. Bružikas 
prisiuntė daug naujų skai
tytojų iš Providence, R. I. 
įsivarydamas į trečią vie
tą. Jei Hartfordįečiai jam 
padės, jis galės pavyti Kil
moniutę.

Lavvrence, Mass. — Pe
reitą savaitę Sofija Rimai- 
tė prisiuntė pirmą “liodą” 
naujų “Darbininkui” skai
tytojų. Ji rašo, kad jokiu 
būdu nemananti pasiduoti 
nei bostoniečiams, kurie i-

SUDEGĖ 9 
DARBININKAI

MASKVA — Gruodžio 
16 d. Irkutske žuvo devyni 
darbininkai gaisre dėl to, 
kad gaisrininkai .užmiršo 
atsivežti kopėčias. Liepsna 
taip greitai apsiautė na
mą, kuriame biivo sukimš
ta 160 darbiniįikų, kad ne
laimingieji nesuspėjo iš
sprukti. Pranešame, kad 
gaisrininkai negalėję gau
ti vandens.

WPA GAVO 
$1,068,344,963

Washington *— Praneša
ma, kad valstybės kontro
lierius J. R. McCarl iš 
4,000,000,000 dolerių pa- 
šelpų fondo yra patvirti
nęs išleisti darbininkams 
prie WPA 1,068,344,963 
dolerių.

Naujosios Anglijos vals
tybėms paskirta sekančios 
sumos: Connėcticut, 9,558, 
274 dolerių; Maine, 2,478, 
170 dolerių; Massachu- 
setts, 47,847,482 dolerių; 
New Hampshire, 2,022,507 
dolerių; Rhode Island, 5,- 
100,103 dolerių ir Ver- 
mont, 1,630,422 dolerių.

RESPUBLIKONAI SUSI
RINKS CLEVELANDE

BUVĘS KANDIDATU Į 
GUBERNATORIUS PA

SMERKTAS KALĖJU 
MAN

MIRĖ REDAKTORIUS
TOMS RIVER, N. J. — 

William H. Fischer, 68 me
tų amžiaus, drąsus New 
Jersey Courier laikraščio 
redaktorius mirė prie sav6 
darbo stakt j

NERAMUMAI 
VENEZUELOJE

Port of Spain, Trinidax, 
Gruodžio 25. —Mirus tvir
tos kumšties diktatoriui, 
Gen. Gomezui, čia iškilo į- 
vairiose vietose riaušės. 
Minios, kurios buvo nusis- 
tačiusios prieš mirusįjį 
diktatorių, pradėjo triukš
mauti gatvėse ir padeginė • 
ti namus. Vyriausybė su 
laikinuoju prezidentu Lo- 
poz Contreras deda despe
ratiškas pastangas, kad 
kilančias riaušes numal
šinti.

VVashington — Respubli
konų partijos vadai nuta
rė laikyti savo seimą atei
nantį pavasarį, Cleveląnd, 
Ohio. Šiame seime jie iš
rinks partijos kandidatą į 
Jungtinių Valstybių prezi
dentus 1936 metams.

New York, — Gruodžio 
18, Nęlson Ę. Clark tapo 
nuteistas kalėjiman nuo 
10 iki 20 metų už vagystes 
ir mokymą jaunuolių plė
šikauti. Minėtas Clark ka
daise buvo progresyvių 
kandidatu į Mass. valsty
bės gubernatorius. O mat 
kur “nuprogresavo”.

LENKIJA NORI PER 
RADIO BENDRADAR

BIAUTI SU LIETUVA
Spauda rašo, kad netru

kus lenkų radio direkto
rius vyksiąs į Pabaltijo 
valstybes radio santarvės 
su visomis trimis Pabalti
jo valstybėmis sudarymo 
reikalu. Į tą radio sutart į 
nori įtraukti ir Lietuvą, 
kad ji retransliuotų kon
certus iš Varšuvos.

New York, Gruodžio 25. 
—Sužinota, kad Lindber- 
ghai slaptai apleido šią ša
lį ir išvyko vienu prekiniu 
laivu į Angliją, kur jie ap
sigyvens. Apleido šią šalį 
iš baimės, kad jų antrasis 
sūnelis Jon nebūtų pavog- tais ir jo kūnas buvo iš4 
tas, taip kaip pirmasis 
Charles.- Būk jie gaudavę 
įvairių grąsinimų. Pamatę 
kaip bejėgė yra šios šalies 
policija, kuriai ėmė virš 
du metu iki pagavo žmo
gų įtariamą jų kūdikio pa
vogime ir nužudyme. Jų 
išvykimą paskatinęs ir da
bartinis New Jersey gu
bernatorius, kuris viešai 
pareiškė abejonę apie 
Hauptmano kaltumą.

šiomis dienomis supiaustė
Lenino smegenis į 25,000 . 
mažučių šmotelių. Darys 
moksliškus tyrinėjimus,; J

Leninas mirė 1924 me-

balzamuotas ir guli. RŽu- 
donpję ąikštėje-^^.^-t^v
' šis institutas įsteigtas Į . 

1927 metais ir dabar 
dijuoja 180 suaugusių! < 
žmonių, 300 vaikų ir 4^ 
gyvulių smegenis. • J

EDEN — NAUJAS ANGsį 
U JOS UŽSIENIŲ BEi-:> 

KALŲ MINISTERIS

London, Gruodžio 25 —

PEIPING — Kinijos stu
dentai visu smarkumu 
protestuoja prieš japonų 
pasikėsinimą atplėšti dalį 
šiaurės Kinijos ir sudaryti 
autonomišką valstybę, pa
našią į Manchukuo. Gruo
džio 17 d. apie 7000 stu
dentų demonstravo gatvė
se, nepaisydami smarkaus 
policijos persekiojimo. Su
sirinkę gelžkelio stotyje 
nutarė paskelbti studentų 
streiką. Anglijos laikraš
čiai praneša, kad laike šių 
demonstracijų 10 studen
tų užmušta ir 15 sunkiai 
sužeista.

PRANCŪZIJAI PATARIA Į vietą pasitraukusio Sa? - 
DIDINTI KARIUOMENĘ mul Hoare, Anglijos Už* . - 

----------- sienių Reikalų ministerio,
Paryžius — Prancūzijos jo vieton paskirtas, jaunas ; 

kariškas ekspertas, Leon, ir greit iškilęs diplomatasį ■_ 
Archimbaud, prancūzams; Anthony Eden. Samuel 
pareiškė, kad už kelių mė- Hoare buvo priverstas pa-* 
nėšių Hitleris turės tarp sitraukti dėl jo pastangų .! 
900,000 ir 1,000,000 gin- su Prancūzijos premierų 
kluotos kariuomenės, kadaravai sutaikinti Italiją su į 

tuo tarpu prancūzai turės Ethopija. Tas jų tąikoš 
namie ir kolonijose tik planas buvo taip nepopule- : 
654,000 kariuomenės. To- rus, kad visur sutiko pa- 
dėl jis ragina, kad Prancū- Į smerkimą, todėl Hoare 
zija skirtų 6,952,000,000 rėjo iš savo vietos pasi- 
frankų karo reikalams. 'traukti.

NAUJŲ METŲ SVEIKINIMAI
Blaivybės Redakcija širdingai sveikina visus bląi-įj 

vininkus-es su Naujais Metais. Geidžia, kad šie 1936, 
būtų visiems sėkmingi, laimingi ir gausūs Dievo ma
lonėmis. Pasirūpinkime per šiuos metus daugiau veik
ti blaivybės naudai. Atgaivinkime apmiruses kuopas. 
Padidinkime gyvuojančias. Lai šie metai būna mums j 
tikrais išbudinimo, sujudinimo metais.

Blaiv. Redakcija.

ŽUVO 700 ETHOPIEČIŲ
Roma, Gruodžio 24 —• 

Mūšyje ties Abbi Addi. 
Tembien sekcijoje tapo už
mušta 700 ethopiečių ir a- 
pie 2000 sužeista. Iš italų 
puses tapo užmušta 157 ir 
173 sužeista.

DARBININKO 
RADIO 

PROGRAMA

VALANDĄ

PO PIETŲ

ŠeŠtadienį, gruodžio 28 d., š. m*, 5 vai. po pietų 
įvyks Darbininko Radio Programa. Visi tesimųšo 
Senųjų Metų paskutinės programos. Programą lapu* 
dys So. Bostono Radio Grupe. Paaukite savo radiė 
priimtuvus ant 1410 kilocycles ir klausykitės prp^rt* 
mos 5 vai. po pietų iš stoties WAAB, Boston)
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VIETINĖS ŽINIOS
: LDS. 1-MOS KUOPOS

•*

LENKTYNĖS

kumpa ir fe. Bąrfkęvičiūš J 
iš Brocfcion, Mass.
F; JmgįdE^įcas norėtų'sfa-' ] 
ti į kontestantų eiles, pra
šomi kreiptis į “Darbinin
ką”, 366 W. Broadway, So. 
Bostone.

’ . ; TAlŠOMĘ-iĖį PARDUODAME RADĮOS

GAItSIAKAEBIAI . ŠTANLEY’S RADIO SHOP
| Inž. Stasys Beieškos, Sav." \ 343 W. Broadway,.So. Bostom Mass.

TEL. Sd BOSTON 05^8 | 

f *,

. Sekmadienį, gruodžio 29
3:00 vai. po pietų šy. 

Pėtro par. salėje, 492 E. 
7th:St. įvyks LDS 1-mos ūinko Metinio Koncerto, 
fuoįioš priešmetinis šusi-lkūrĮ8 įvy.^8. Sausio 119, 
iftktaias, kuriame bus 1936 metais, Dangaus Var- 
fefiitąma nauja 1936 m. 
Yfllčlyba. Taipgi bus ir kitų 
svarbių reikalų. Prašome 
visų narių skaitlingai su
sirinkti. Valdyba.

Besirengiant prie Darbi
ninko Metinio Koncerto,

MUZIKAS į
J ! RAPOLAS JUŠKA H

Moko muzikos, piano < 
ir dairiavimo. Špecia- i 
feš pamokas duoda < 

vaikams. ;

Adresas:
; 933 Ė, Broadway, h

-į BOSTON, MASS. j
€®®©©©©®©S®®S®ffi®©©®©©®®®b?

tų par. svetainėje, kampas 
“In ir 4th gatvių, So. Bos
tone, paskelbtos dovanos 
šio koncerto tikietų platin
tojams - pardavėjams, bū
tent daugiausiai tikietų 
pardavęs gaus pirmą do
vaną — laikrodėlį vyrišką 
ar moterišką; antra dova
na — rašomoji plunksna.

Į kontestantų eiles įsto
jo ir smarkiai darbuojasi 
šie asmenys: p-nia Ona 
įSiaurienė, p. J. Jaskevi- 
čius, p-lė M. Kilmoniutė, 
p-lė F. Grendelytė, p. Vin
cas Valatka, p. M. Grilevi- 
čius, p. S. Valatkevičienė, 
p. Brazauskas ir F. Kon- 
čytė iš So. Bostono; p. L.

NAUJOS MIŠIOS
11 ■ -1- w

< v r t • s »

šv. Petro .bažnyčioje, į-
*1 • F ’ c M

.......- -

dos buvo padidintos gra
žiu “Bernaičių choro” gie
dojimu ir naujomis mišio- 
miš. Art. R. Juška gražiai 
išmokė didįjį chorą giedo
ti napjas mišias, p. Burke 
ką tik parašytas. .Jos yra 
parašytos specialiai Kalė
doms, “Adeste Fidėles” 
tonu. Jos tebėra rankraš
ty. Šį sekmadienį, gruodžio 
29, 11 vai. ryte patsai tų 
mišių autorius vadovaus 
Šv. Petro bažnyčios chorą, 
minėtas mišias giedant. 
Vietiniai klierikai daly
vaus asistoje.

rė prokuroro Fblėy ržįnko- dąi, dalyvavo FėdęracHoš 
^ė, kdrs Žada išefilif neina- Apskr. susivažiavimuose 
žą sensacijų. Bet ligšiol ir šėimėly, šurėngė ,.L. -Ši- 
nei tų žjiįomį^į. nei įtaria- niūčĮūi pasekmingas ir 

pojitikierii^ kurie naudingą^ prakalbas, pa-

mokytojų po $50.00 dar platinti spaudą ir kitus 
niekas nepaskelbė.

RENGIASI PRIE 16 D.
VASARIO

šv. Pętro bažnyčioje, į- mUJŪ politikierių kurie naudingas prakalbas, 
spūdingos Kąįedų pamal- bandė išgaiiti iŠ Bedarbių deda vietinėms draiigi

Kas sugrįžina nūšiŪėjelį 
nuo jo klaidos kelio, fras iš
gelbės jo stelą ūūo minties 
ir apdengs daugybė nuodė
mių įv. Jokūbas.

IMS SKELBIMAI
ĮjįBtfSp; ---- į.

BROADVVAY LtmfeĖR
CO. ,

Lentoj, dnryg langai  ̂Stokis 
jĮįaięrijojM

312 )V!..Brpa4way
So. Bostoji, Mass.

4 i TEL. ŠOU 9419

4

KALBAMIEJI
PAVEIKSLAI

naudingus darbus dirbti.

Walter Dooley 45 m. iš 
Jąmaica PĮain tapo pavo-Gruodžio 17 d., 7:30 vai.

vak., Federacijos skyrius jingai sužeistas, kuomet 
susirinkime hutarė iškil- naujasai traukinys, Co- 
mingai apvaikščioti Lietu- met, pradėjo eiti, kuomet 
vos Nepriklausomybės die
ną — Vas. 16-tą. Rengtis 
prie Naujos Anglijos Lie
tuvių Katalikų Seimelio, 
kurs įvyks vas. 22 d., So.

REIKALINGAS PIA
NAS. Noriu pirkti vartotą 
pianą. Kas norite parduoti 
prašai! ątaišąukfi: Pr. S., 
320 Brošdway, So. Boston, 
Mass. (Ant krautuvės).

» •' -F'

BioioMf FRUIT

jOSEPH W. GASPER
(kaspIraš)

G fe/ fe O’ fe t tr Š 
. 494 S, -o ctaay, 
South Boston, Mass. .

Office: Tel./. fe. 1437 
158 W,7th Ši,.

ffes.: Tėl. S,,B. MgO 
Patarnavimai (fienį ir naktį,

■■■>...

I NAUJŲ METŲ Visiems!

jūs skyriaus nariai pasi
ryžo kviesti visas draugi
jas priklausyti prie Fede
racijos, darbuotis spaudos 
vajuje ir “Darbininko” 
koncerto naudai, ir nešti 
knygų į “literatūros kam
pelį” (Circulating libra- 
ry).-

Šis Federacijos skyrius, 
šiais išbėgančiais metais, 
surengė Tautinį Apvaikš
Čiojimą vas. 16 d., Gėdulos

Sekmadienį, gruodžio 29 
d., 3 vai. po pietų, ir 7 vai. 
vakare, bažnytinėje salėje, 
5th St., bus rodomi gražūs 
ir aiškiai kalbamieji kru- 
tami paveikslai, ką tik nu
pirktais aparatais, vado- 
vaujant kun. J. Petraus- apvaikšČiojimą skalių 9 d. 
kui. Visi kviečiami pama- dįrbo Lietuvių Dienos nau- 
J A • • • < * v • |

į NUO

I. J. FOX KRAUTUVES
f IR JŲ LIETUVIŲ ATSTOVO B-NO KORAIČIO

tyti naujienybių ir išgirs
ti įdomybių. Parodys “O- 
liver Twist” komediją ir 
“Cartoon”.

jis po juo buvo palindęs ir 
kažin-ką taisė. Jis trauki
nio buvo tolokai nuvilktas. 
Tapo nugabentas Carney 
ligoninėn, kur jo gyvybė 
randasi pavojuje.

WHOLESALE & RETAIL
Švieži vaisiai, daržovės ir riešutai 

žemomis kainomis visuomet.
463 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU. 2761

BOMUHG k j

te-

Bernardas j. koraites

EXTRA!!I
Lietuvėms, kurios pirks per 
P-ną KoraitĮ, bus duodama 

10% nuolaidos.

SPROGIMAS SUDREBI
NO BOUDOIN SQUARE

PRADĖKITE NAUJUS 
METUS GERAI

Įsigykite gražius I. J. 
FOX kailinius kitiems 
metams. Kainos dar 
bėra nupigintos.

ĮP.į

Gruodžio 24 d. Bowdoin 
Sąuare, Bostone, buvo 
prakiurusi didelė gazo dū
da. Išeinąs gazas užsidegė 
ir įvyko sprogimas, kurs 
sudrebino visą Bowdoin 
sąuare išmušdamas kaiku- 
riuos langus.

BANDĖ PARDUOTI
mokytojoms Darbus

Tel. So. Boston10823
LIĖTUVIŠ DANTISTAS | 

ŪR. M. I. GASPEE Į
Arti Municjpal Building, . | 

525 E. Broadway, S. Boston |
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.80 iki | 
5 ir mio 6 lki.8 ryal. vakare. Ofi-| 
sus uždarytus subatos vakarais Ir f 
nedSldienlate, taipgi seredomis nuo | 

12:tos (Ųenų ^uždarytas. , E
Taipgi' nuimu ir X-Ra.y |

IŠSIMOKEJIMUI
Į • Kodėl neįsigyti kaili- 
I nius DABAR, kadangi 
į galima išsimokėti leng- 
į vomis mokestimis KI- 
į TAIS METAIS.
i P-nąs Koraites, I. J. F0X 
| (Jo., lietuvių atstovas, padės 
| Jums išsirinkti gražius kaili- 
į mus uz prieinamą kainą.
į VISUOMET KLAUSKITE 
į PONĄ KORAITĮ. ’

į oCaacfėdč
| /ll.ĄVASfetNęfON STREET |
I PRIEŠAIS “FILENE’S” BOSTON’Ė 4-tam aukšte |

Bostone išėjo aikštėn 
naujas skandalas. Tūlas ar 
tūli politikieriai bandę 
pardavinėti bedarbėms 
mokytojoms darbus moky
klose. Kadangi Bostone y- 
ra didelis mokytojų per
viršis, kurios laukia ir ne
sulaukia paskyrimo moky
tojauti, tai atsiradęs vie
nas, kuris patarė vienai iš 
tokių mokytojų išrinkti iš 
norinčių paskyrimą gauti 
po $50, o jis už tuos pini
gus per įtekmę mokyklų 

; (komiteto narių išrūpins 
toms mokytojoms paskyri- 

; mus. Bet tuomet, gavusios 
; darbus turėsiančios dar po 

$100 užsimokėti. Si siūlo
moji propoziciją išėjo aik
štėn, ir po ilgoko delsimo 
mokyklų komiteto, atsidū-

Lietuvis Dantistas

DR. S. t 6ALVAR1SKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 IkL_12. yal. 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po pietų Ir 
nuo 6 Iki & I. vakare, šventų dienų 

pagąl susitarimų.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
t

251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo B:30 Iki 9 v..v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų, 
Subutomis nuo 9 iki 6 vaL vakare. 
Nedėliomls quq. 9 ihįl 12 vai. dienų.

(pagal sutartį)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir C—8 
. .. • .. . . \ 

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq-,

Cambridge, Mass.

€

f-1

England
■ CokĖv

IŠ L. VYČIŲ DOWLING 
ALLEYŠ

Lietuvos Vyčių tuopos 
užlaikomos bowling alleys 
sutraukia daug jaunimo, 
kuris besimankštindamas 
praleidžia naudingai žie
mos vakarus. Štai per ke
letą savaičių įvyksta tur- 
namentaf - rungtynės duo
dant progos žaidėjams lai
mėti dovanas. Pereitą sa
vaitę, trečiadienį, gruodžio 
11 d., pirmą,dovaną laimė
jo P. Vervęčka, antrą—St. 
Jyiickevičiūs, trečią — M. 
Mątųiząitė.

• Šią savaitę, trėčiadierij, 
gruodžio 18 d. pirmą do
vaną laimėjo. A. Jakštas, 
antrą—F. Karlonaitę, tre
čią — P. Vervėčka. Patar
tina kiekvienam jauniid- 
liui-eį ilgais žiemos vata- 

i rais užeiti į bowlihg alleys 
ir smagiai praleisti laiką.

(Daugiau Vietinių Žinių 
6 puslapy j).

: Tel. ŠOU. 143*7

MILANO’S
ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA 
GeriaiBi įtaisymai Bostone.

Patarnauja lietuviams jau nuo 1907, 
Darbų atitekame belaukiant į 15 min. ■

KAINOS LABAI ŽEMOS | 
Skrybėlės išvalome ir pertaisome 
Atidaryta kasdien 8 v. ryto iki 7 p.p. '

Subntomis — 8 iki 10 vai vak.
360 Broadway, So. Boston, Mass.

©
 Telephone

S0. BOSTON 
1058

BAY VIĖW
MOTOR SERVICE

STUDĖBAkĖŽ

Automobilių, ir. Trokų 
Agentūra.

Taisome visokių išdlrbysčių auto
mobilius. Taisymo Ir demonstravi
mo vieta: .. .

1 HamĮin Styrept 
ir Ė. Eighth Št.

tSOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir.Sster Trečiokai 

savininkai

f. Minis
LIETUV1Š GRABOR1UŠ

409 WINDSOR ST.. . - 
CAMBRIDGE, MASS.

Prie§ lietuvių bažnyčią 
Ofisą Tel. TROivbrldge 7880 
Ofiso Tel. KIRkland 9221 
Namo Tel. TROwbridge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas 
, PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0015

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Res. 
564 Eąst Broadway,

So. Boston, Mass.

OUEEN ANNIAUNDRY,
... : .........

LIETUVIU SKALBYKLA . 
Skalbiame ir proslnamo visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So, Boston, Cairibrldge,. Brlghton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patarsite, kad gaunate patarna

vai^ už Jdgių £ainų,? ■
7-0 Ėllery St.,-So. Boston

Tel. So. Boston 2928 *

SOUTH BOSTON

Garantuoti Aliejiniai Burneriai—$7.75 
Dalys visokių Išdlrbysčlų

Pečiams ir Aliejiniams šildytuvams.
Pečius parduodame, perkam ir mainom 

Grindims patiesalai ir matrosai

269 Broądway, So. Boston, Mass.

PIGIAI TAisbMŽ 
STOGUS

SO. BOSTON, ROOFINCL 00-

JOHNMM&CD,
Taisome Visokios Stogus 

414 W. Broadway 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis 
. South Boston .0184^ „yakąrads

2

valdorių jį oaiktų krautuves
Pirkti pas biznierius męsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” .apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kuri^ krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimų matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
\48 Crescent Ąvenuey 

Te . ohone Columbia 6702

45 Mampden St, 
Tėl. HEGhlands .4855
RQXBURY, MASS.

AGENTŲ
Dėl pardavinėjimu trejų devy- 

nerių. Šaknų ir gifling'os mos- 
ties.. Geras pelnas. ^JiftSykite 
tuojau: Deken’s Ointfitept Co.,

Hartford, Coliu. \

PERKINŠ CASH MARKET 
Povilas Baltrėšiūnas, Sav.

490Br6adway, Tel.Š.Boston3120

Ė. ŠIDLAUSKAS
018 it Broadway 

Telephone Soutfi Boston 9367

SVARBUS NEW ENGLAN COKE PRANEŠIMAS 
Du Coke kontraktai galioja ir Gruodžio mėnesį.

Imant 2 tonus anglių, sutaupysite 50c. nuo fono per visą sezoną.
Imant vieną toną anglių, sutaupysite 25c. nuo foiid per visą sezoną.

dėl informacijų šaukite ’
Pašaukite

BATCHELDER WHITTĖMORE I
834 Flassachūssėtts Avęn&ė, Boston \

Tel. HIGlandš 1920

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

*.
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

SUNOS
SENIAUSIAS SiOS VAJSTVBSS
LIBTUyiV .IgABOMU? IB 

BALSAMŪOTO^AS,
,. < TŪRLNOTA^p TEISEI

204 W. Šroadvray^Sb. Bostcn 
. tyl. Soti. BQ8toii 2590.

113 Ames St, Brockton, Mass.
Tel, Brockton 300

Gvven. vieta-. 838 Dorcheater Avė.
Tel. Columbia 2537 ,, .

SKYRIAI:
ĘrigĮUpn 314 Wąšh. ...............  AbęĮonįiįJ^
Cambridge 4 Brattle ............... KIRkInd-^2Q
Charlestqwn 161 Mėtota....... CHA ston-0086
Dorchester S4& kalbėt av. ...... . GEfe eva-1350
Mąįden 69 Pleasant ...............  MALden-6800
ftorwood 269 Lenos ............... wood-Q764
Roslįndale 6 CĮorii^th ................ įĄ$kw»y-39($ 
RWmd£leh0 Oęrinih ..... ......... įĄ^kwą^-4SiQ
Roibūry 99 Węrreų.... . iilG Ine -ę4M
Šoutfo Boston 4$3 Broaįwayv.. ŠOU BoslSŠO 
fececntive bfticė 8Š4 Mass. av. NIČ hlndi-l^SO 
Nigfcts Šundbįra Rb&diys.... . KENfiiorfcŠfM
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Prof. JF. Kemėšis.

Kooperacijos Kilmę Ir Eiga
1. Kooperacijos sąvoka, žmogui nustoja būti bro- ’ 
ityniškas žodis co-opera- liu, o darosi vilku. Ekono- 
reiškia bendrai veikti, miniai žmonių santykiai 

todėl ir turi būti paremti * 
draugiškumu ir solidaru
mu, nes tuomet jie kaip 
tik ir pradės žmonijai 
mėgsti ir ugdyti visuotiną 
brolybę. Įtakoj tos. pažiū
ros į gyvenimą ir žmones 
ir susidarė pasaulinis koo
peracijos judėjimas.

Kooperatinė idėja kelia
ma ir aiškinama įvairiose 
mokyklose, propaguojama 
literatūroj ir perijodinėje 
spaudoje, vykdoma prak
tiškai įvairių rūšių koope
ratiniuose susidraugavi
muose. Kaip yra didelis 
žmonių ekonominių reika
lų įvairumas, taip esama 
ir įvairių rūšių kooperaty
vų. Mažus kasdieninius sa
vo reikalus kiekvienas ir 
pats savo jėgomis aprūpi
na. Tačiau yra reikalų 
stambesnių, kuriuos žmo
nės tik grupėmis susidėję 
gali tinkamai aprūpinti. 
Tais reikalais jie ir dedasi 
į kooperatyvus. Sudėję, su
jungę savo perkamąją jė
gą, jie gali įsigyti sau tų 
dalykų ir geresnės rūšies 
ir pigesnėmis kainomis.

Kaipo gamintojai įvairių 
prekių ar maisto produktų 
— žmonės dedasi į įvairius 
gamintojų kooperatyvus. 
Dedasi į savo kooperaty
vus ir paprasti darbinin
kai, kurie susibūrę į dar
bo kooperatyvus — gali 
geriau sau patikrinti tei
singą atlyginimą už dar-

ndradarbiauti. Kada 
aonės bendro tikslo ar 
mdriį reikalų vedami su- 
na į talką, kad dirbtų iš- 
en — jie tuomet koope- 
loja. Tiesa, kooperacijos 

kpoperayimo terminas 
įžnai esti pavartojamas 
tokiuose ekonominiuose 

intykiuose, kurie eina 
apitalistinių principų pa- 
rindais, t. y. pelno, vienų 
i kitų . pasipelnymo pa- 
rindais; tačiau tokiais ąt- 
ejais to termino vartoji- 
las nėra tikslus ir teisin
as. Kada žmonės sueina į 
>endrą darbą neteisingu- 
(io pagrindais tam, kad 
ienas kitą išnaudotų — 
įpie juos negalima pasa
kyti, kad jie kooperuoja. 
<ooperuoja žmonės tada, 
tada vienas kitam padeda, 
cad abiem ar visiem ben
drai dirbantiems būtų len
gviau, kada anaiptol vie
nas kito nesiekia išnaudo
ti, kada kiekvienas gauna 
sau tikrąją dalį, ar atlygi
nimą.

Senoji kapitalistinė sis
tema į ekonominių santy
kių pagrindus padėjo pel
no, t. y. kitų naudojimo 
motyvą. Kooperatinė idė
ja siekia vietoj pelno mo
tyvo padėti į ūkiškos veik
los pagrindus žmonių soli
darumo ir bendradarbiavi
mo motyvą.

Kooperatinio judėjimo 
pagrinduose yra tam tik
ra-filosofinė solidaristinė [ bą. Per kitus kooperaty- 
pažiūra į gyvenimą. Žmo
gus — tai socialinė būty
bė, (animal socialė), reika
laujantis draugijinio gyve
nimo, draugijinės veiklos. 
Visa žmonija, tai viena di
džiulė šeima, kur visi tarp 
savęs turi jaustis, kaip | dabar yra keli šimtai tūk- 
broliai ir sesers. Žmonės stančių. Judėjimas nuolat 
turi nuolat ugdyti ir stip- auga. Greitai jų, skąičius 
rinti savytarpy draugi ji-1 viršys vieną milijoną. Tie 
nius ryšius, nes tik tuo bū-, kooperatyvai neveikia izo- 
du ir invalidai gali gauti liuotai, bet turi tendenci- 
pilnutinį savo jėgų išūgdy- jos vienytis, jungtis į vie- 
mą. Kada žmonės savitar-*ną pasaulinę organizaciją, 
pio santykius pagrindžia. To bendrojo didžiojo visa- 
skriaudomis ir išnaudoji-' pasaulinio kooperatinio
mu — jie tuomet nestipri-' organizmo ląstelės ir yra 
na draugiškumo, o ardo jį atskiri kooperatyvai. Koo- 
iš pagrindų. Tada žmogus peratyvu mes vadiname

vus žmonės parūpina sau 
pigų kreditą, dar per ki
tus apdraudžia savo svei
katą, gyvybę, trobesius 
nuo ugnies, gyvulius ir tt.

įvairių įvairiausių koo
peratyvų pasaulyje jau ir

P. J. AKUNEVICH IR SBNUS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

į Telefonas SOUth Boston 4486.
‘ BR0CKT0N0 OFISAS: Tel. Brockton 4110
t 16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRUJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. .

Pirmininku — Kva MarkslenS, 
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boteon 1298

Vlee-pirminlnk6 — Ona SlaurienA, 
443 B. 7th St, So. Boston, Mass.

' Tel. So. Boston 8422
Prot Rait. — Bronfi ClunlenC, 

29Gould St, West Roxbary, Masa. 
Tel Patkway 1864-W

Fln. RaSt. — Marijona Markoniute, 
38 Nftvarre St., RosiIndale, Mara.

Tel. Pirkrcay 0558-W
Iždininke — Onn StanialIntO,

105 Weat 6th SU So. Boston, Masa 
TvarkdarS — Ona MizglrdlenB,

1512 Columbia Rd., So., Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Janu fion 1 e ne. 

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mara.
Draugija tavo susirinkimas laiko kas 

antrą utarnlnką kiekvieno menesio,

ŠV. JONO EV. BL, P AŠ ALPINE 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirm. —* J. Petrauskas, _
24 Thomas Purk. So. Boston, Mass 

Vice- pirm. — V. Medonls,
21 Sanger St, So. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — J. Gtineekis,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Albf N’eviera.
16 IVlnfield St.. So. Boston, Masa.

Iždininkas — P. Tuleikls,
109 Bowen St., So. Boston, Mass.

Maršalka — J, Zaikis,
7 VVinfield St., So. Boston, Mara.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedCIdlenj kiekvieno menesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492 
E. 7th St, Sn. Boston. Mara.

7:80 vai. vakare, pobažnytlnfij avė 
tnlnfij.

viralą draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolu raitininke.

aisvą susibūrimą, žmoįiių, 
siekiančių bendru daį*bu 
aprūpinti saVo reikalus, 
remiantis teisingumo, soli
darumo ir broliškumo 
principais. 1

2. Kaip kooperacija ple
čiasi. Bet kuriame krašte ' 
kooperatinį sąjūdį pagim
do žmonių vargai ir reika
lai. Pirmojoj 10-ojo šimt
mečio pusėj, miestų pra
monei išbujojus — Angli
jos fabrikų darbininkai 
buvo atsidūrę didžiausia
me varge ir skurde. Roč- 
delio miesto audėjų būre
lis nusitvėrė idėjos jungti 
savo perkamąją jėgą, kur
ti vartotojų bendrovę 
Pradžia buvo varginga ir 
menka. Tačiau pasisekė. 
Jų bendrovė išaugo, susti
prėjo. Ilgainiui jų darbas 
paplito po visą pasaulį.

Netrukus panašiame 
varge atsidūrė Europos ū- 
kininkai, kada pigūs Ame
rikos grūdai užpylė Euro
pos rinkas ir jų javų kai
nas numušė pusiau. Ūki
ninkai geibėjos! pigaus 
kredito kooperatyvais. Vo
kiečių ūkininkams teko 
garbė būti pirmaisiais kre
dito kooperacijos pionie
riais. Kiek vėliau, būtent, 
10-jo šimtmečio pabaigoj 
Danijos ūkininkai davė 
pasaulio ūkininkams gra
žų pavyzdį, kad, organi- 
zuodamies kaipo gaminto
jai, jie gali atsiekti puikių 
rezultatų. Greitai pagarsė
jo danų ūkininkų koopera
tinės pieninės, skerdyklos, 
kiaušinių pardavimo ben
drovės ir k..

Gražus pavyzdys patrau
kia kitus, pasisekimas 
gimdo naujus pasisekimus, 
ir tuo budu kooperatinis 
darbas nuolat plečiasi.

Geriausiu pavyzdžiu ga
li būti vartotojų koopera
cijos plitimo istorija. Bū
relis žmonių, gyvenančių 
vienoje apylinkėje, vienas 
kitą pažįstančių sudeda 
reikiamą pinigų sumą, iš
renka iš savo tarpo valdy
bą ir steigia krautuvę, kur 
laiko reikalingiausių kas
dieniniame gyvenime dai
ktų. Visi nariai renkasi 
bent keturis syk į metus, 
kad apsvarstytų bendro
vės ir krautuvės reikalus, 
gi valdyba renkasi kas mė
nuo, arba dažniau paga 
reikalą. Visi nariai perka
si gyvenimo reikmenų tik 
iš savo krautuvės. Iš susi
dedančio perviršio (narių 
sutaupų, kurias jie palai
ko savo vardu bendrovėje; 
krautuvė didinama, ben
drovės kapitalas auga. Vi
sos panašios krašto ben
drovės vienijasi, kuria did- 
menų sandėlius, gi iš pri
augintų kapitalų ima kur
ti pramonės. įstaigas.

Žymaus amerikiečių koo
peratininko J. D. Warbas- 
se knygoje “The Coopera- 
tive Democracy” randame 
aprašymą, kaip per kelias 
dešimtis metų išsiplėtė 
vieno Anglijos miesto 
(Leeds) vartotojų bendro
vė. Toji bendrovė, anot jo, 
nesanti nei didžiausia, nei 
seniausia Anglijoj. Tačiau 
tarp daugelio sėkmingų 
Anglijos vartotojų bendro
vių ji yra tipinga. Leedso 
miestas turi 430 tūkstan
čių gyventojų.* Vietinei 
vartotojų bendrovei pri
klauso 96.000 narių, atsto-

sfera

Naujų Metų Linkėjimai
Popiežius Pijus X yra pasakęs, kad “Katalikų 

Bažnyčios Apeigų bei Liturgijos pažinimas yra būti
nas šaltinis įgavimui bažnytinės dvasios”.

Popiežius Pijus XI sako: “Tikrai bažnytinė dva
sia yra tai būtinas pamatas krikščioniškam sociali
niam atgimimui”.

Iš to išeina išvada, kad Katalikų Bažnyčios Li
turgijos pažinimas yra pamatas krikščioniško sociali
nio atgimimo bei pasąulio sukrikščionėjimo.

Katalikas jauste jaučia kaip Katalikų Bažnyčios 
viešos apeigos, ypatingai įkvėpiančios apeigos šventų 
Mišių ir šventų Sakramentų jungia tikinčiuosius į 
Dievo Garbintojų bendruomenę, kaip juos gaivina 
Kristus sava gyvybe, kaip darosi žmonės artimais — 
broliais, ir Dievui priklausomais — vaikais. Ir kitos 
bažnytinės apeigos kalba savotišką vieningumo kalbą 
į tiknitį žmogų.

Linkiu tad, kad šiais naujais 1936 metais visi 
“Darbininko” skaitytojai ir prieteliai, jo vedami ženg
tume Popiežių rodomu keliu prie socialinio atgimimo 
— prie naujo gyvenimo — naujos gyvybės — ir Nau
jų Metų Davėjo.

Kun. F. A. Virmauskis, 
LDS. Centro Dvasios Vadas.

Skirtumas tarp akcinės 
bendrovės akcinipkų ir ko
operatyvo narių čia yra 
tik tas, kad pirmieji ne
kontroliuoja įmonės, ku
rioje jie turi akcijas, gi 
kooperatininkai renkasi į 
savo susirinkimus ir svar
sto įmonę vispusiškai, pri
versdami ją vis geriau ir 
geriau tarnauti.

Tiesa, narių daugumas 
dažnai esti pasyvūs, nesi
domi, tačiau svarbu, kad 
jie turi teisę ateiti ir savo 
balsą prijungti prie drau
gų balso. Ir svarbiame at
sitikime veik visi išsijudi
na ir sprendime dalyvau
ja. Tokiu būdu žmonės iš 
palengva auga ir auklėja
si demokratijoje ir sociali
niame veikime. “A.”

LIETUVOS VYČIAMS 
AMERIKOJEvaujančių didesnę pusę namai yra vieni gražiausių 

miesto šeimų. Bendrovė visam mieste. Tą bendro- 
turi mieste 246 savo ša- vę įkūrė saujelė darbinin
kas; tarpe jų yra 98 vai- kų. Štai, ką gali žmonių 
gomųjų daiktų krautuvės, kooperatinė vienybė. 
19 galanterijos krautuvių, 
19 batų krautuvių, 16 ang- sumuša visus pelno siste- 
lies sandėlių, 6 vyrų dra- mos 
bužių krautuvės, 5 žuvų ir kad didelės įmonės gali 
daržovių rinkos ir 6 žemės būti vedamos tiktai pelno 
ūkiai priemiesčiuose. Ben- motyvais. Šie faktai atme- 
drovė samdo 3000 darbi- ta taip pat priekaištus, 
ninku. Be to, bendrovė tu- kad šiaip jau žmonės ne
ri 4 batų dirbtuves, 7 ra- gali varyti didelių įmonių; 
kandų dirbtuves, 8 šepe^kaip tik dauguma tų di- 
čių dirbtuves, 10 muzikos džiulių įmonių adminis- 
instrumentų dirbtuvių, 3 tratorių, su kuriais man 
skalbyklas, 1 kilimų valy- teko susipažinti ir kalbėti, 
mo ir dažynio įstaigą, 9 o- yra kilę iš eilinių paprastų 
dinių prekių krautuves, 2 žmonių. Aš buvau nuste- 
kepyklas, 5 rūbų siuvyk- bintas jų charakterio tie- 
las, 6 kojinių dirbtuves, 14'sumu ir padorumu ir jų 
vežimų dirbtuvių. Malūnas. bizniškais gabumais”.
oagamina 20.000 c. miltų Panašiai gražių rezulta- 
per metus. Batų dirbtuvės,tų yra pasiekę ir įvairių 
padaro per ihėtūs 70.000 šalių ūkininkų gaminamie- 
porų batų ir pataiso 130.-j ji ir parduodamieji koope- 
000 porų. Bendrovė turi ratyvai. 
156 arklius, 216 vežimų, 
21 automobilį, 183 vago- peracijai priekaištas, kad 
nūs, 23 baržas anglims ir (girdi, žmonių masė juk ne- 
grūdams ir 1 laivą.

Toji bendrovė parduoda1 suoti, kontroliuoti ir admi- 
kasmet už 240 milijonų Ii-(nistruoti didžiulių ir kom- 
tų prekių. Savo dirbtuvėse pilkuotų pramonių, varan- 
ji pagamina prekių už 5O.čių milžinišką produkciją, 
milijonų litų į metus. Už 
antra tiek ji perkasi pre
kių iš Britanijos Didmenų 
Koop. Bendrovės, kurios ji 
yra dalininkė. Ji turi per 
metus perviršio (t. y. pel
no) 25 milijonus litų. Ji 
išmoka nariams dividendų 
kasmet 22% nuo jų įpirki- 
mo. Jos pajų kapitalas sie- 

. kia 75 milijonus litų. Pa
jaus didumas 50 litų. Ta- 

. čiau kiekvienas narys turi
imti bent 5 pajus, už 250 

. litų. Tie pinigai gali būti 

. sumokėti iš nario sutaupų, 

. beperkant prekes. Nė vie- 

. uas narys negali turėti 
daugiau, kaip 40 pajų.

. Bendrovės draudžiamasis 
skyrius išmoka kasmet

. apdraudos 5.000 žmonių— 

. iš viso apie 2,5 milijono li- 

. tų. Visi nariai apdraudžia- 
( mi veltui — be jokio ypa- eina 
į tingo primokėjimo.
i Bendrovės bankinis sky-
i rius turi 50.000 depozito- metpdas, kuriame demo-
• rių, gi vaikų skyrius 7000 į kratiniai organizuota ma- 
, depozitorių. Be prekybos sė pašaukia ekspertus tar- 
i įstaigų, bendrovė dar turi 
i salių, knygynų, 1 spaustu- 
i vę, mokyklų, turistų klū-
■ bų, gamtos tyrimo klubų, p .
i literatūros, muzikos ir dai-h
■ les klubų. Kasmet ji gau-. įnikai, bakterijologai,
i na apie 2.500 naujų narių, jchitektoriai, reduktoriai, Pavasarininkai atvažiuoja

• pie 20 vietinių šakų. Jos taip toliau.

Šitie faktai neabejotinai

ginėjų priekaištus,

Dažnai esti daroma koo-

galinti organizuoti, finan-

samdančių daugybę darbi
ninkų, gaminių distribuci
jos, pramonės finansavi
mo ir visa tai atlikti, vieš
pataujant pramonėje at
kaklioms varžytinėms. Ta
čiau tenka vis dėl to kons
tatuoti faktą, jog daugelis 
atsitikimų rodo, kad koo
peracija vis dėlto visa tai 
atlieka, ir tai ne tik neblo
giau, bet dažnai dar geriau 
negu kapitalistinės įmo
nės. Priekaišto klaida yra 
tame, jog yra manoma, 
kad masė vedanti įmonę. 
Tuo tarpu visai to nėra. 
Narių masė neveda įmo
nės, o tik ją kontroliuoja. 
Tame didžiausio skirtumo 
esama. Nariai išrenka val
dybą, į gi valdyba samdo 
ekspertus, kurie ir veda 
įmonę. Išrinktoji valdyba 

užveizdų, administra
torių pareigas.

Kooperacija yra toksai

nauti žmonijai. Tokiu bū- 
dų kooperatinėse dirbtuvė
se dirba gabiausi inžinie- 
ai, administratoriai, bu

halteriai, gydytojai, che- 
ar-

Kalnais atdunda šaltoji 
žiema. Gyvybės ir gaiva
lingų jėgų vasarą ji su
kaustys šaltais ledais, bei 
užklos žemę baltu sniegu. 
Šypsanti vasaros saulutė 
jau slenka žemiau ir, ro
dos, paniurusi laukia pro
gos, kada vėl galės berti 
karštus savo spindulius ir 
užkurti naujos gyvybės 
ugnį.

Žiema jau čia. Tai mūsų 
darbymetės laikas, tai su
kaupimas jėgų į bendrą 
darbą mūsų brangios or
ganizacijos labui.

Mes savo kilnius užsi- 
briežimus turime įgyven
dinti neatidėliojant tolime
sniam laikui! Mes turime 
ieškoti priemonių, kad 
mūsų darbas ir svajonės 
nenueitų veltui ir, kad šie 
metai mums būtų laimėji
mo — pažangos metai. 
Kad kiekvienas organiza
cijos narys - vytis pajustų 
pareigą savo širdy, kac 
jau laikas pasidarbuoti 
savo obalsiui.

Turime gražių užsibrie- 
žimų, tarp kurių bus gal 
svarbiausi tai: įsigijimas 
nuosavo namo ir Pavasa
rininkų atsilankymas.

Turint šiuos du klausi
mus ant stalo, pažvelkime 
į juos giliau. Čia man sto
vi minty įsigijimas namo. 
Neturėdami savo namo 
mokame kitiems dideles 
sumas pinigų, su kuriais 
galėtume pagerinti savo 
organą “Vytį” ar spaustu
vę. Apart to, turėtume ir 
moderniškesnę raštinei bei 
spaustuvei vietą. Turėda
mi savo namą gražesnėje 
vietoje, gautume daugiau 
ir spaudos darbų, kas pa
gelbėtų mūsų org. finansi
niai. Dabartinė spaustuvė 
ir raštinė netinkamoje vie
toje. Tad sukruskime fi
nansinio vajaus proga na
mo fondui! Pasiųskime au
ką!...

Pavasarininkų atsilan
kymas irgi svarbus. Jie 
atsiveža su savim ir rank
darbių parodėlę, kur turė
sime progos pamatyti Lie
tuvos išdirbimus. Apart 
to, pavasarininkų maršru
to metu gal galėsime su
traukti jaunimą į organi
zaciją, bei suorganizuoti 
naujas kuopas, kur nėra

‘ 3. '
Mal o n ū s Vyčiai-tėsf 

Kaip matote darbo prieš 
akis milžiniški plotai, ke«^ 
lionė tolima. Tad, baigdaJ 
mi Šiuos metus, kiekvienas ., 
griežtai pasakykime: “Ga
na sėdėti vietoje, gana dai
rytis į šalis. Mes nebijo
me vėtrų nei audrų, bei; 
drąsiai žengiame dirbti if 
kovoti!
. Turėkime savo veikime 
aiškią liniją — išugdyti ‘ 
savy taurią asmenybę, są
moningą kataliką, .susi
pratusį lietuvį, krikščio
niškai tautiškos kultūros 
kėlėją, savo darbo žinovą, 
kovotoją už visuomenės 
dvasinę bei medžiaginę ge
rovę.

Auklėkime savy ne su
dužusias ar suskilusias as
menybes, bet tokias, ku
rias puoštų išlavintas pro
tas, stipri valia, tauri šir
dis, skaistu^ jausmai.

Kuopoje būkime darbo ir 
veiklumo jaunuoliai-ės. 
Grakščiai išbudinti mie
gančią iniciatyvą, pareikš
ti viešai savo sumanumą 
bei sugebėjimą — mūsų 
organizacinio darbo dirva. 
Tai pasieksime tik dirbda
mi, o ne tylėdami.

Religija — gražiausios 
jaunystės ženklas, stip
riausias taurios asmeny* 
bes ugdymas, organizaci
nio bei visuomeninio dar
bo pamatas. Giliai pažinti 
tikėjimą ir doros klausi
mus, priartėti prie Kris
taus,. pasipuošti kilnių do
rybių perlais, skleisti reli
ginę šilumą, tai mūsų did
vyriškumo keliai.

Pažinkime tautos reika
lus ir opius tautiškumo 
klausimus katalikiškoje 
šviesoje.

Neškime tautinės kultū
ros lobynan naujų verte- 
nybių. Atgaivinkime be- 
nykstančią lietuvio dainą, 
rinkime tautosaką -A tdi 
vis platūs keliai į lietuviš
kos kultūros kėlimą.

Malonūs Vyčiai! Mums 
skirta ne vien skrajoti la
kios jaunystės sparnais i- 
dealų padangėse, bet turi
me ir daug sunkaus darbo 
įdėti.

Daug jaunimo dar neor
ganizuoto, dėl mūsų nesu- 
sirūpinimo, tai didelė klai
da, kuri turi būti atitaisy
ta. Darbą pradėkime šu 
Naujais metais be atodai
ros, be svyravimų. Šiais 
metais turi būti įkurtos 
vyčių kp. kiekvienoj para
pijoj! P. Razvadauskas

■Arasab

Jeigu aš turėčiau dvylika 
<ūnų, norėčiau, kad jie bū- 
n ištikimi tėvynei.

MEAT MARKET

PETER KISIELIS
339 Dorchester St., 

(Cdrner Middle St.)
So. Boston, M&u.

Geriausia Ir Šviežiausia M6sa 
žemos Kainos. Uždyka pristatome.

Greitas Patarnavimai.

Jos moterų gildija turi a- įvairių sričių technikai, ir į Ameriką sausio mėnesy.
- i. . . .. Lauksime.

Lietuvių Skalbykla
IVRITE BROOK 

LAUNDRY
Dry and Wėt tfaih 

SKALBINIAI
Geras patarnavimas, Mes ap
tarnaujame; So. Bostone, Dor- 
ehestor,’ Cambridge,. ir kitur.

89 BROOK3IDE AVEų 
JamaicaHain 

TEL JAMAICA 1175



DA^BIhlNKAS 866W. BROADWA Y 
SO.BOSTON,MASS. Iš Mūsų Veikimo Centro

Sunki Prūsų Lietuvos 
Padėtis

si einamuoju momentu, vadinasi, gyvena tik šiai die
nai. Ateitis tamsi ir netikra.

Subraukus pranašė Kassandra 
Į tamsą žiūri ateities:-— 
Nedatupėjo Aleksandro^— 
Ir Aleksandras n’ištupės.

Taip juokėsi bolševikai iš Kerenskio (Kerenskio 
vardas Aleksandras). Stalinas, tiesa, ne Kerenskis. 
Jis išmokslinimo atžvilgiu ir toli - gražu nedatupėtas 
(Trockis sako, kad Stalinas visai nemoka europinių 
kalbų ir šiaip jau šaiposi iš jo “erudicijos”) , bet gam
tiniu žvilgsniu, gudrumo ir valios pajėgumu, Kerens
kis prie jo nė ištolo neprisiartina. Stalinas vienoms 
savo akimis nuneria oponentus. Užtenka jiems tik pa
žiūrėti į “voždiaus” verdantį žvilgsnį ir — atkrinta 
visi argumentai. Stalinas stiprus žmogus, bet, nežiū
rint jo prometeiškos asmenybės, kas bus su sovietais, 
jei spaudžiantieji Rusiją geležiniai varžtai išsyk truk
tų? To šiurpulingo momento sovietų vadas susilaukti 
nenori ir, baugioms akimis žiūrėdamas į ateitį, urmu 
pradėjo varyti taikos politiką visame pasauly. * (Pats 
gi kiek įmanydamas stiprina raudonąją armiją). Gė
dinasi prie ko tik gali, ypačiai pasirinkdamas savo a-

DIDŽIOJI ŠVENTĖ TU

t. f Prūsų Lietuva gyvena labai sunkias dienas. Vo
kiečių įšėlimas vis didėja ir pasiekė laipsnio žiauraus 

^persekiojimo visko, kas lietuviška. Kaip sunkiai jyo- 
- kiečiai spaudžia Prūsų lietuvius, galima matyti iš šito 

jųnusiskundimo: 
' “Mes šiandieną net namuose negalime gimtąja 
kalba kalbėti, nors vokiškai ne visi temokame. Gat
vėje turime tylėti arba kęsti smūgius iš uniformuotų 

* “Parteigenossų”, klausyti koliojimų, paniekinimų, kad 
esame lietuviai..; Mums niekas darbo neduoda, niekas 

/neperka iŠ mūsų, nes kas iš lietuvių perka, tą iš tar- 
: nybų paleidžia. Mes neturime pasų ir jokių dokumen- 
tų. Kiekvienu momentu mus gali niekinti, mušti ir į 
kalėjimą sodinti... Mes patys turime tupėti kamba
riuose ir tik retai tegalime išeiti viešumon, nes spjau
do, mėto, net apdaužyti nesigėdi, kaip kokius pikta- 
darius.

“Tojūsgal būt nesuprasit, bet mes savo kryžiaus' gitacijai mažiau susipratusias tautas. Gąsdina fašiz- 
ir erškėčių keliams apsakyti neturime žodžių”. | mo pavojumi. Prašo pagelbos, beveik klupščiomis mal- 

Toks erškėčių kelias yra skirtas lietuviams “kul- dauja visokio plauko žmonių.^ ir organizacijų stoti į 
turingos” Vokietijos sienose. Lietuvių tauta ypačiai bendrą frontą prieš jo neprietelius. Pro tą visą bruz- 
tuomi norima pasmaugti, kad mokyklose neleidžiama' dėsį ir triukšmavimą negali ar nenori įžiūrėti tos keis- 
lietuviškai mokytis. Apie teismus ir viešąsias vietas [tos ir veidmainingos pozicijos, kurion save pastato: 

*’ tai netenka nė kalbėti, nes ten ne tik valdžia, bet ir pats smaugia 160 milijonų žmonių ir nori, kad kas 
sufanatizuoti vokiečiai - piliečiai neduoda lietuviškai jam padėtų suvaryti į jo spąstus dar daugiau nelai

mingų aukų. Ar gi žmonės jau tiek kvaili, kad žiūrė
dami vien tik į fašizmo pavojų, visiškai pamirštų daug 
pavojingesnę bolševizmo šmėklą?

Bereikalo bolševikai auklėja viltį, kad kas turįs 
nors kiek proto, stotų su jais į bendrą frontą. Prieš 
juos — taip, bet ne su jais. K.

nė prasižioti. Kaip tai laikai keičiasi! Juk buvo toks1 
laikotarpis, kada Prūsų Lietuva buvo lietuvybės lop
šys. Rusams uždraudus, lietuvių spaudą, Prūsų Lietu
voje (Tilžėje) išeidavo visi lietuvių laikraščiai ifr kny
gos. Iš ten su dideliaųsiu pavojumi lietuvių spauda 
būdavo gabenama Didžiojon Lietuvon ir plito mies
tuose ir kaimuose. Tai buvo lietuvių tautinio atgimi- 

. mo laikotarpis ir čia Prūsų Lietuva suvaidino be ga
lo svarbią rolę. Ir patys vokiečiai tais laikais buvo ki- 

: toki. Jų valdžia, žinoma, leido spausdinti lietuvių li- 
. teratūrą savotiškais sumetimais: vokiečių vyriausy

bei buvo paranku kiršinti lietuvius prieš rusų valdžią. 
Bet pati vokiečių tauta lietuviams būdavo gan palan- 

: ki. Jų mokslininkai tyrinėjo lietuvių kalbą kaipo gi-
* miningą sanskritui ir skaitė ją tikriausią senųjų kal

bų paliekaną. Vokiečių poetai studijavo lietuvių tau
tosaką ir iš mūsų dainų ir pasakų imdavo siužetą bei 
turinį savo kūriniams. Dabar laikai pasikeitė. Lietu- 
viai ujami negailestingai ir jų kalba smaugte smau
giama, kad tik greįčiau išnyktų jei ne iš pasaulio pa-

? viršiaus, tai bent iš Vokietijos sienų. Įdomu, kaip į 
tai reaguoja Klaipėdos krašto gyventojai? Jiems rei- 
ketų susimąstyti ir atsivaizduoti, kokia bus jų pačių

• ateitis, jeigu jie leis savo krašte vokietininkams įsi
vyruoti. K.

Ko Reikia Žmonijai

Nesubolševikejo ir 
N esubolševikės

Bolševikai, visuomet skaitę “D-ką” mirtinu savo 
„ ? priešu, išsyk nei iš šio nei iš to pareiškia, kad “Darbi- [ 

; ninkas”... subolševikėjo. Tai atrodo kaip aitrūs juo- - 
; kai, bet gi jų organas prispyręs išvadžioja, kad kadan- ■ 
: gį “D-kas” kartais protestuoja prieš Smetonos val- 
. džią, ir jie, bolševikai, taip pat protestuoja (visai ki

toniškais sumetimais), tai jau mes ir draugai — “to- 
. ; varišciai”. Tai kažkokia šluba logika, panaši į šito

kią: tavo motina pagimdė tave, maniškė — mane, tai 
/ jau mes ir giminės, nes abudu gimėm. Ir tuos “gimi- 
- nes” bolševikai gaudo visokeriopais tinklais ir kabliu- 

kais. Prie kiekvieno lenda bučiuotis. Bet — ir Judas 
lindo bučiuotis.

Iš kur tas “taikingos dvasios pagavimas?” Kam, 
į kam, bet lietuvių bolševikams ta lapes politika ne taip 
// jau lipšniai pritampa: jie, senovės įpročiu, verčiau 

•- sveikai pasikoliotų, negu kabįtųsi kam ant kaklo.
Bet — įsakymas įsakymu, ir jiems privalu taip tryp- 

\ čioti, kaip Maskva uždūduos. Bet kodėl gi Maskva jau 
taip nerezervuotai persįmetė į visiems pataikaujančią 
čigonišką stovyklą? Stalinas be abejonės, turi ranko
vėje kokį triuką. Tačiau ir be didelio galvos sukimo 
galime atspėti to su visais bičiuliavimosi priežastį. 
Mat, Stalino kinkos dreba prieš vis didėjančią fašiz- 

5'. mo bangą. Komunizmas visiems įkirėjo ir nusibodo, 
/ fašizmas jį nustelbia. Stalinas negali užmiršti, kaip 
K Mesi milijonai buvusių Vokietijos komunistų - sparta- 
; . kų, staiga, tarsi magiškos rykštės mostu, virto deši- 
. niausiais fašistais. Rusijoj bolševikų daug mažiau 
4 / kaip šeši milijonai, bet jei ir tie, kurie ten yra vieną 
k/ gražią dieną sukiltų prieš pašlijusią sovietų valdžią, 
;į- kas tada būtų? Baugu ir pamanyt, koki pogromai ten 
į ; įvyktų. Kur tada Stalinui dingt su tariamaja savo

* proletarų diktatūra? (Bolševikai kiek drūti įsikibę į 
r ' tą “proletarų" iškabą, nors vyriausioj sovietų valdy- 
/ feoj randasi tik viens proletaras — Kaliniu). Nuo ko-

munizmQfsjįe nųs^ųko;, socializmo, kaip patys sa-
kdsi^dkr nepriėjo, taigi kybo'kažkbiįdąaisc^e^nesu^ 

“ kūrę nė jokios pastovios ekonominės sistemos. Visa 
: Stalino galybe kumštyje. Kol kas jis dar stiprus, ne 

■ r taip dar senas — 56 mėtų — bet vis deltoj nežiūrint 
. ’ gruziniško gajumo, — ne amžinas. Jo galybe riboja

Koks gražus paveikslas! Prie Kristaus, užgimu
sio gyvulių tvarte klūpo trys karaliai, Jį garbina ir 1 
duoda jam dovanas. O kad šių dienų trys karaliai prie 
Jo atsiklauptų, būtent, valdžios atstovas, darbdavių : 
atstovas ir darbininkų atstovas, ar nebūtų poetiško 
įkvėpimo vaizdas?

Tas užgimęs Kūdikėlis yra Antras Švenčiausio
sios Trejybės Asmuo, Dievas priėmęs Žmogaus kūną. 
Jis yra žmonijos Valdovas, Išgelbėtojas, viso pasau
lio kertinis akmuo, pamatas. Jis apima .yiSus laikus ir 
visus amžius. Jis yra žmonijos Karalius. Visi amžiai 
su savo didžiausiais įvykiais yra surišti vienokiu ar 
kitokiu atžvilgiu su Kristumi ir rodo Jo Dievybę. Be 
Kristaus nutrūksta istorijos įvykių ryšys. Mes tai su
prantame. Ne tik mes tikintieji, bet ir bedieviai žino, 
kad Kristaus istorija yra pasaulio istorija, kad Kris
taus atėjimas permainė pasaulio išvaizdą, kad Kris
tus dabar yra gyvas tikras Dievas ir tikras Žmogus, 
kad Jo mokslas yra pasaulio išganymas. Visi tai ži
no, tik nevisi išpažįsta.

Modernus žmogus nenori klauptis prieš Kristų. 
Jei mes klaupiame ir pripažįstame už savo Karalių, 
jei Kristus yra mūsų Karalius, tai protas negali būti 
mūsų dievas; mokslas negali būti garbinamas. Moks
lą reikia gerbti, bet nelaikyti jo dievu, visagalinčiu ir 
visaduodančiu. Vien mokslo žmogui neužtenka. “Ne- 
vien duona žmogus gyvena”.

Ar buvo kada nors visose šalyse tiek moderniš
kų mokyklų pristatyta kiek šiandieną? Ar buvo kada 
tiek daug lankančių aukštas mokslo įstaigas? Ir ar 
buvo kada nors tiek daug žmogžudysčių, vagyščių, 
suktybių ir apgavysčių kiek šiandieną? Ar buvo tiek 
jaunuolių kalėjimuose kada nors? šiandiena žmonės 
moka dangoraižius statyti, giliai įlįsti į žemę ir išneš
ti jos užslėptus turtus, bet kas iš to viso, kad nemoka 
garbingais būti, nemoka žmoniškai gyventi.

Skaičiau, kad jau.nebetolimas laikas, kada,chemi
jos mokslas ghlės perdirbinėti akmenines anglis į mai
stingą sriubą ir duoną padarys iš medžio. Bet kas iš 
visų tų naujų išradimų, jei prie tos anglių sriubos ir 
medžio duonos sėdės tie patys senovės žmonės su sa
vo pyktybe ir neapykanta, su kerštu ir murmėjimu? 
Kiek nesuskaitomai būtų laimingesni žmonės, jei sė
dėtų prie juodos ašakotos rugienės duonos, o širdyse 
būtų pilni Dievo ir artimo meilės?

Gyvenimas mums skaudžiai įrodė, kad mokslas 
be Dievo, gyvenimas oe Kristaus yra pražūtis. Šian
dieną pasaulis yra toli, nuėjęs į šunkelius ir nebegali 
surasti kelio, kurs galėtų išvesti iš šių sunkių nera
mumo laikų. Yra vienai tikras kelias — tai grįžimas 
prie Kristaus Karaliaus. Kada luomų atstovai atsi
klaups prie Kūdikėlio Kristaus tvartelio, kada visas 
gyvenimas bus persunktas Kristaus mokslo dvasia, 
tada bus galima laukti žmonijos pasveikimo.

Nusižeminęs Kalėdų kūdikėlis teįšnaikina mū$ų 
į..pHikybę. .. . ' ’’ ' ’. ' • T.

našlaičių, tad visų pasitu
rinčiųjų žmonių yra Šven
čiausia pareiga jais rūpin
tis. Nesutiktų su Kristaus 
dvasia, šventės būtų be 
prasmės ir liūdnos, jei, ži
nodami savo artimo var
gus, neitumėm jam į pa
galbą, leistumėm badauti 
ir kentėti, jei nors trupi
nėlio nuo savo stalo vargs
tantiems nepaskirtumėm. 
žinodami, kad visose mū
sų kolonijose yra vargo 
prispaustų žmonių, kurie 
ir per Kalėdas linksmos 
valandėlės nematė, pasirū- 
'pinkime jų sušelpimu, nors 
Iper šventes padarykime 
įjuos laimingais. Daug iš
badėjusių ir išblyškusių 
[vaikučių ne tik dovanėlių

šakelė. Ji turi ir šio kraš
to vyskupų pritarimą ir 

. Darbo yra 
daug. Kad jį pasekmingai 
dirbtų, reikia geros orga
nizacijos, vadų ir darbi
ninkų. Per šias Kalėdas 
reikia paprašyti' Kūdikėlio 
Jėzaus, kad Jis sustiprin
tų mūsų jėgas, prie mūsų 
veikimo daugiau žmonių 
pritrauktų, kad mūsų vei
kėjams duotų daugiau e- 
nergijos ir ištvermės ne
nuilstančiai dirbti tuos 
darbus, kuriuos pats Kris
tus nurodė dirbti.

Šios Kalėdos teateina į 
visų mūsų namus ramybę, Į 
vilties, _ naujų džiaugsmų negaus įr pavalgyt 
ir laimes Tie visi dalykai 6iai neturė8 ko 
atsiekiami yra sunkiu dar-l ...................... 1
bu ir kova. Kovą laimėsi
me ir gerovės susilauksi
me, jei gyvensime, dirbsi
me ir kovosime griežtai 
laikydamies Kristaus nu-

. rodymų.

A. L. R. K. Federacijos užgyrimą. 
centras nuoširdžiai sveiki
na skyrius, narius, prie [ 
Federacijos priklausančius: 
organizacijas ir draugijas, 
katalikų veikėjus ir savo 
prietelius su šv. Kalėdo
mis P 

Susipratusieji, veikian
tieji ir organizuotieji ka
talikai labai gerai supran
ta, ką reiškia ta brangi 
šventė, kurią, visas pasau
lis taip iškilmingai mini.

Kristus, atėjęs į pasau
lį, atnešė ramybę ’geros 
valios žmonėms, laisvę pa
vergtiesiems, pagalbą pa- 
vargusiems, suraminimą 
nuskriaustiesiems, dirbo 
ir pasišventė žmonijos 
gerovei, mokino, gydė, ste
buklus darė, užtarė. Bet 
žmonės ne visi Kristų su
prato, ne visi Jo klausė, 
pagaliau Jį kankino ir prie 
kryžiaus prikalė.

Savo darbais ir gyveni
mu Kristus parodė, kad 
tas kelias, kuris veda prie 
išganymo, yra su kliūti
mis, sunkus. Tuo pačiu jis 
perspėjo visus tuos, kurie 
eis Jo išganingais keliais 
susilauks kliūčių, kentėji
mų, persekiojimų, kad jų 
piktos valios žmonės ne- 

, apkęs.
Kad vesti žmones prie 

išganymo, Kristus paliko 
i Bažnyčią, savo įpėdinį po

piežių, paliko tobuliausią 
■ žemėje organizaciją. Toji 
, organizacija veikė per du 
. tūkstančius metų ir visais 

amžiais jį susilaukė di
džiausių persekiojimų. Mi
lijonai krikščionių savo 
galvas paguldė begindami 
tikėjimą, bekovodami už 
Kristaus idealus, bevesda- 
mi žmones prie išganymo. 
Toji kova ir dabar eina. 
Bažnyčia tai vienur tai ki
tur persekiojama, tikintie- noma Baltimorietė, Ona 
siemS atimamos teisės, ka- Paužienė. Kadangi velionė 
talikų vadai kankinami,'priklausė Altoriaus ir Ro- 
katalikiškąjam veikimui žančiaus moterų draugi

jom tai kun. Mendelis su 
gan skaitlingu moterų bū
riu atkalbėjo rašančių ir 
kitas maldas nabašnikės 
namuose, ketvirtadienį, 
gruodžio 12 d. Tos pačios 
draugijos moterys taipgi 
nešė karstą, būtent, Ona 

frontas gynimui Kristaus Kiselienė, Ona Augaitienė, 
įsteigtos Bažnyčios ragina į Petronė 
katalikiškąjį pasaulį prie Pranciška 
Katalikų Akcijos. Dėl to 
kiekviena proga mums yra 
primenama, kad mūsų 
šventa pareiga yra dirbti 
apaštalavimo darbą.

A. L. R. K. Federacija 
yra katalikiškos akcijos

KALĖDOS IR LABDARY 
BE

Kristus mylėjo mažutė
lius, užstojo už nuskriaus
tuosius, gelbėjo pavargė
lius. Kadangi dabar mes 
gyvename tokiais laikais, 
kuriuose yra daug nu
skriaustųjų, pavargėlių,

jme tai galvoje ir pasirū
pinkime, kad neliktų nė 
vieno lietuvio vaikučio ne
pavalgydinto, nesušelpto. 
Visos mūsų draugijos, ir 
atskiri asmens tam šven
tam labdarybės reikalui 
Itenesigaili paskirti dalį to, 
i ką yra uždirbę ir sutaupę, 
i Susilaikykime nuo pirki- 
j mo bereikalingų, betikslių 
dovanų turtingesniems, 
bet tą dalį paskirkime var
gstantiems savo tautie
čiams.

A.L.R.K. Federacijos 
Sekretorius.

ŽINYNĄ^
on

MIRĖ ONA PAUŽIENE

Po trumpos tik porą sa
vaičių ligos apleido šį pa
saulį gan gerai visiems ži-

didžiausios kliūtys yra 
statomos. Dėl to Kristaus 
įpėdinis — Popiežius, ma
tydamas, kad kova bus 
sunki, jei vyskupams ir 
kunigams į pagalbą nea
teis pasaulininkai, jei ne
bus sudarytas bendras

Mickeliūn i e n ė, 
Kazlauskienė, 

Katrė Aleknavičiene ir 0- 
na Remeikienė. Laidotu
vės įvyko šeštadienį, gruo
džio 14 d. Kun. Dubinskas 
atnašavo šv. mišias ir atli
ko bažnyčios apeigas ka
pinėse.

A. Jakštas.

KALĖDOS

KUN. DUBINSKAS
PHILADELPHIJOJ

Mūsų parapijos kuklusis 
kun. Antanas Dubinskas 
pereitą sekmadienį, pirma
dienį ir antradienį pralei
do pas kun. Ignotą Valan- 
čiūną šv. Kazimiero para
pijos kleboną, Philadelphi- 
joj, Dalyvaudamas Kazi- 
mieriečių Keturdešimtėje, 
tėvas Antanas, pirmadie
nio rytą, per sumą pasakė 
gražų pamokslą ‘ ■South-si- 
dečiams”. Grįžo trečiadie
nį, pilnas gražių įspūdžių 
[įgytų atlaiduose.

SODALIECIŲ KORTAVI- 
MŲ VAKARAS

Gyvenimo nei nemylėkini, nei neapkęskim, bet ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan
gus. J Milton.

Ei, Kalėdos, brangi šventė, 
Broliai vargšai, jum ji švęsti! 
Ilgą laiką prisikentę
Šiandien džiaugsmą galit rasti. 
Ant užkloto dailiai stalo 
Šventą duoną vakar laužę, 
Jėzum džiaukitės begalo, 
Jei tik sąžinė negriaužia. 
Nežiūrėkit, kad sudžiūvęs 
Kūnas jūs, lyg kūčių šienas, 
Katalikas ir lietuvis 
Turi tvirtas būt/kaip plienas, 

• Nes tik dorą, nes tik tiesą
Pamylėję gal iškilti, 
Ir išvysti mokslo šviesą, 
Ir atrasti laimės viltį.

Dėka kun. Keidošiaus ir 
Sodalicijos valdybos dar
buotei, parapijos Sodalie- 
čių kortavimų vakaras jų 
pačių naudai, penktadienį, 
gruodžio 13 d. nusisekė 
kaip tikėtasi. Buvo gražių 
dovanų ir visi, kurie atsi
lankė ne tik linksmai va
karą praleido, bet ir dova
nėlę namon parsinešė. P- 
lė Marcelė Strazdauskaitė, 
p-lė Anastazija štrėimi- 
kiūtė ir kitos dirbo labai 
pasišventusiai, kad pada
ryti gražų pelną, ir pada
rė. Valio Sodalietėms, va
lio jų dvasios vadui, kun. 
Keidošiui! Žvalgas.

Telefonas: Plaxal$50,

JONAS OREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojai 

423 S. Pas* Street 
B ALTIMORE, MD.
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Kun. Augustinas 
Petraitis

Tautos pagerbia savo didvyrius, giminės savo 
bočius, pastatydamos jų atminimui paminklus, kaltus 
iš akmens, lietus iš žalvario. Tai daroma, kad primi
nus pranokėjams savų didvyrių garbę ir paskatinus 
juos pasekti, jų pavyzdžiu. Visgi tai yra tiktai Šaltas, 
kaip tasai marmuras, be širdies šilimos, prisiminimas. 
Daug yra malonesnis pagerbimas gyvo žmogaus, ne
gu uždėjimas brangaus vainiko ant jojo kapo. Štai 
kodėl visuomenė dažnai, pasitaikius progai, pareiškia 
mylimam vadui savo nuoširdžiausią pagarbą. Pana
šiai Šiomis dienomis Šv. Kazimiero parapijos, Wor- 
cester, Mass., žmonės pagerbia savo dvasios vadą 
kun. Augustiną Petraitį, minėdami dvidešimties me
tų jojo kunigavimo sukaktį.

Kun. A. Petraitis gimė Žiedelių kaime, Krakena- 
vos parapijoj, balandžio 22 d., 1887 m. Tėvai — Matas 
ir Petronėlė iš namų Kazlauskaitė — išaugino visą 
būrį gražų sūnų, kurių antras iš eilės buvo kun. Au
gustinas. Du jojo brolių gyvena Lietuvoj, du — Ame
rikoj ir vienas, jauniausias, baigias mokslus jau karo 
metu Rusijoje, tenai ir pasiliko. Augustinas, tėvų iš
leistas į mokslą, tapo mokyto jum. Neilgai jisai ėjo 
šias pareigas; jojo širdis nesitenkino paprasta profe
sija: jisai troško pasiekti augstesnio luomo — norė
jo tapti kunigu. Paneigęs todėl mokytojo profesiją, 
įstojo į Žemaičių kunigų seminariją Kaune.

Ilgų metų nelietuviškos tradicijos žemaičių se
minarijoje dar buvo stiprios. Jos neigiamai veikė 
kiekvieną lietuvį. A. Petraitis, Laisvės Metu aktyviai 
dalyvavęs tautinio atgimimo pasireiškime, nesiderino 
prie šių nelietuviškų tradicijų. Jieškodamas tautinės 
laisvės, metė Žemaičių seminariją ir atvyko į Jungti
nes Amerikos Valstybes. Visu pirma įstojo į ŠŠ. Ciri- 
liaus ir Metodijaus seminariją, Orchard Lake, Michi- 
gan, bet praslinkus metams tapo Springfield, Mass., 
vyskupo priimtas į vyskupiją ir jojo pasiųstas į gar
siąją šv. Bernardo seminariją, Rochester, N. Y.

Pratęs dirbti tąutinį darbą, pradėjo judinti drau
gus studentus. Rado nemaža savo minties šalininkų. 
Orchard Lake seminarijoje sukurtoji studentų drau
gija davė pradžią dideliam judėjimui — Augustinas 
Petraitis, Petras Lapelis ir keletas kitų iš šios studen
tų draugijos 1913 m. sukūrė A. L. K. Moksleivių Su
sivienijimą, kuris per daugelį metų būrė savyje visą 
lietuvišką - katalikišką moksleiviją Amerikoje ir auk
lėjo juos visuomenės vadais. Visi šių dienų visuome
nės ir dvasios vadai yra ano garbingo Moksleivių Sus
ino uoliausi nariai.* Tai buvo didelis stud. A. Petrai
čio nuopelnas.

1915 m. gruodžio m. prieš Kalėdas kl. A. Petrai
tis tapo įšventintas į kunigus. Savo primicijas atlaikė 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, Worcester, Mass. Pastora
cijos darbą vikaro pareigose jam'teko eiti Gilbertvil- 
le, kur be lietuvių turėjo rūpintis ir kitų tautų dva
sios reikalais, ir Šv. Kazimiero par. Worcester. Vika
ravęs porą metų, tapo paskirtas į nesenai sukurtą Šv. 
Pranciškaus parapiją, Athol, Mass., klebonu. Nauja
kurių parapijoj terado medinį namą pamaldoms lai
kyti ir visą didelį busimosios bažnyčios statybos dar
bą. Turime Amerikoje gražių bažnyčių ir mokyklų 

’ bet jų nemaža taip apkrautos skolomis, jog jas par
davus ir skolas atmokėjus parapijai nieko neliktų, 
nes visą parapijos turtą suėda nuošimčiai. Kun. A. 
Petraitis tai puikiai suprato.

Imdamasis didelio ir sunkaus darbo — bažnyčios 
statymo, kun. A. Petraitis rinko aukas ir ugdė staty
bos fondą, kad tik nereiktų už paskolas didelių nuo
šimčių mokėti. Ačiū jo sumanumui ir stropumui 
Athol, Mass., lietuvių parapija šiandien didžiuojasi 
labai gražia bažnyčia ir džiaugiasi, būdama laisva nuo 
skolų. Bažnyčios vidus taip gražiai suderintas ir taip 
gražiai išpuoštas, jog tenka ją laikyti viena gražiau
sių bažnyčių Amerikoje. Klebono nuopelnas juo dides
nis jei prisiminsime kokiose sąlygose jam teko toji• 
bažnyčia statyti. Pirmasis rangovas, pradėjęs bažny
čią statyti, mirė; antrasis, darbą pastūmėjęs pirmyn, 
nepajėgė; trečia jam teko baigti statybą. Toki nuoty
kiai pradėtame dideliame darbe begalo sunkina visą 
būklę ir ardo žmogaus sveikatą. Kiek į tą darbą įdė
ta rūpesčio, vargo, nemiegotų naktų, tasai težino ku
riam didelis kūrybos ir statybos darbas teko dirbti!

Dvasinė vyriausybė, vertindama kun. A. Petrai-1 
čio nuopelnus Athol, Mass., pasitaikius progai, pasky-1 
rė jį klebonu į didžiąją šv. Kazimiero parapiją, Wor-1 
cester, Mass. Čia jam vėl tenka eiti sunkios pareigos. 
Užeina ekonominis krizis. Išlaikyti didžiulė parapija 
— tarnai, bažnyčia, ypatingai mokykla — reikalavo 
didelės energijos ir apsukrumo. Kun. A. Petraitis ne
spyrė, nereikalavo iš žmonių didelių pasiaukojimų. Ji
sai gerai žinojo jog parapijos yra .nemaža net šeimų, 
pašalpos reikalingų. Todėl žymiai sustiprino labdary
bės darbą savo parapijoje. Savo elgesiu jisai pelne 
žmonių didelę, pagarbą ir meilę. Neveltui žmonės savo 
gerąjį kleboną laiko nepaprastai gailestingu tėvu. Tai 
retas žmonių gyvenime nuopelnas ir dar retesnis šio 
nuopelno įvertinimas.

Kun. A. Petraitis, dirbdamas sunkų kūrybos ir 
pastoracijos darbą, neužmiršo ir visuomenės reikalų. 
Karo metu visų akys buvo nukreiptos į Lietuvą — 
kad jinai būtų išlaisvinta. Prie šio didelio darbo daug 
prisidėjo garbingas tėvynainis. Sakydamas prakalbas,

KUN. AUGUSTINAS PETRAITIS, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos (Worcester, Mass.) 
klebonas, šiomis dienomis mini savo ’20 metų kuniga
vimo sukaktį.

Kun. A. Petraitis yra vienas iš uoliausių LDS. ir 
laikraščio “Darbininko” rėmėjų.

Taigi garbingų sukaktuvių proga Sveikiname gar
bingąjį Vadą, Kun. A. Petraitį ir linkime ilgiausių 
metų.

rinkdamas aukas ir patsai gausiai šiam reikalui auko
damas. Tapęs A. L. Tarybos nariu, važinėjo į posė
džius seimus, dėjo visą savo lietuvišką sielą savo tė
vynės laisvei.

Šalia šio didelio tėvynės vaduotės darbo jisai da
lyvavo visose mūsų didžiose organizacijose, susivie- 
nyjimuose, jų seimuose, užimdamas augštas vietas 
centro valdyboje, jau nekalbant apie visą tinklą vie
tinių parapijos draugijų bei kuopų. Aktyviai dalyva
vo spaudoje, savo gabia plunksna gindamas katalikų- 
lietuvių reikalus, keldamas žmonių susipratimą. Rei
kia visgi konstatuoti faktas, kad arčiausia jo širdies 
yra mokyklos ir mokslą einąs jaunimas. Nemaža au
kų jisai yra čia sudėjęs; nemaža jau uolių, gero prie- 
teliaus stambiai sušelptų, lengviau galėjo pasiekti sa
vo tikslo.

Šių sukaktuvių proga kartu su Šv. Kazimiero pa
rapija visa plačioji mūsų visuomenė sveikina garbin
gąjį savo Vadą, gerai prisimindama jojo ugningas 
kalbas, jojo nuoširdžią paramą kiekvienam kilniam 
užsimojimui, jojo nuopelnus išeivijai, ir linki jam 
Aūgščiausiojo palaimos dirbti tą sunkų, dažnai neį
vertinama darbą, pilną skaudžių nusivylimų ir bran
gių pasiaukojimų, bet didelį ir garbingą, ilgiausius 
metus! J. N.

WORCESTER’IO KLEBONO, 
KUNIGO AUGUSTINO PETRAIČIO 

20 METŲ KUNIGYSTES SUKAKTUVĖMS

1. Kas obalsiu laiko sau DIEVĄ, tėvynę,
‘ Už tai pasiruošęs net galvą guldyt, 

Tasai neprasmenga pasaulio klampynėj, 
Tas nereikalingas savę ir valyt.

2. Pasaulio purvai prie tokio neprikimba, 
Sudegina juos karšta meilės ugnis,
Kas kartą skaisčiau ir karščiau ji sužimba, 
Jėgų prigamin, lyg elektros vilnis.

3. Toksai tiktai mato vien kelią į dangų, 
Nuo jo nebnukrypsta giliausioj tamsoj, 
Jan vesti juo stengiasi stropų, nerangų, 
Nurodyt dalykus tikrojoj šviesoj.

4. Kas DIEVĄ pamyl, tas negal nemylėti 
Ir savo tėvynės, kad ši būt* ir menka; 
Gerovė, garbė jos negal nerūpėti — 
Šią meilę įdieg’ paties DIEVO ranka!

5. Tokiems tai priklauso ir mūs Augustinas 
Petraitis Klebonas aplinkui garsus.
Širdin dar jaunatvėj jisai įdaigino, 
Išugdė, išvystė kilniausius jausmus!

6. Pasiekt kilniam tikslui pasirenka kelią, 
Išgrįsta skaudžiais šio pasaulio digliais! 
Šio neatsižvelgdams, kad širdį ir gelia, 
Jis ženg nustatytais iš Aukšto takais!

7. Dėl meilės tėvynei prisreik’ jam kentėti: - , 
Jis gauna sau prieglaudos ieškot kitur! 
Tačiau, nepasduod jis kliūtims netikėtoms— 
Energijos pilnas darbuojas svetur!

8. Dar klierikas būdams visur važinėja, 
Bežadindams meilę brangios Lietuvos, 
Prieš vylių kairiųjų visus jis įspėja, 
Prirodo vertybę tikrosios doros!

9. čia lyg kad Perkūns iš dangaus sududena, 
Priverčia ten kvatot parinktiniais juokais, 
Anur priešų vylius gudriai išgvildeną, .
VisursUžavėja^jis^žod^isiin^iąi'sU’^ -M’ *

10. Štai, jau atnašauja’jis dangišką Auką! 
Jau tikras jis tarnas Aukščiausio Asmens! 
Jau jam atsiskleidžia platesnis dar laukas 
Darbuotei — rinktosios kaimenes piemens!

11. Jau dvid< |imtS ’metų, kaip šis mūs klebonas 
Darbuojas, vįė kiek nesgąilėdams savęs!
Kiek DIEVUI garbės, gi žmonėms kiek malonių, 
Tėvynės naudoš/išskaityt kas galės?!

12. Jis stoja darban. Gi darbų yr galybės! 
Nebdaro skirtumo diena, ar naktis! . 
Jis būdi žvaliai, lyg kareivis sargyboj, 
Ar priešas nes’artin, netyko mirtis!

. 13. Bestiprmdams sielą jis dangišku Kūnu, 
Krauju, kurs pralietas dėl laimės žmonių, 
Pasiunta tikruoju vadu ir galiūnu, 
Tvirtoves kurs griaun, lyg šios būt’ samanų!

14. Jis pulkui savajam tikrasis yr vadas: 
Mokina ginklus kaip prieš priešą vartot, 
Drąsiesiems iš DIEVO užmokesnį žada, 
Bailiesiems drąsos jis priduoda kovot!

15. Visad priešaky jis savųjų žygiuoja, 
Įpratin vilkėti dorybių šarvais, 
Aprūpina sočiai maistu dangiškuoju, 
Ligonis šventų Sakramentų vaistais!

16. Mokina jis mokslo iš Aukšto paduoto, 
Paaiškin, kas DIEVO kareiviui pritink, 
Į dangišką Vadą jų pakel vaizduotę,
Gi užgaidas jųjų pakreip dangaus link! ’

17. Visiems jisai tėvas, meilingas globėjas, 
Varguoliams tikrosios pąguodos patiek, 
Geriausis visiems reikale patarėjas,
Tik DIEVO, tėvynės jis priešus gan pliek!

18. Kur jis pasirodo, ten meilė jį lydi! 
Visi geri glaudžias prie jojo širdies, 
Piktieji tik niršta ir šmeiž iš pavydo! 
Ir šiems pataisyt nenustoja vilties!

19. Mat’, viską jis veikia dėl DIEVO, tėvynės! 
Jis žino, jog DIEVS varguose jį paguos!
Už savo kaltes karštai mušas krūtinėn, 
Neieško niekad dėl savęs pagarbos!

20. Nė vienas dorasis niekad jo nepeikia. 
Jo klauso, lyg tėvo paklusnūs vaikai! 
Todėl didžius darbus jisai ir nuveikia, 
Kad kartais ir kliudo jam sunkūs laikai !

21. Jis Athol’y puikią bažnyčią pastato,
Nė kiek*neįvaręs savųjų skolon! . .7,
Piktais triukšmadariais gudriai nusikratė, 
Draugoves bedygstančias suved -tvarkon!

22. Čia Worcester’y didžią išlaiko mokyklą, 
Bažnyčioj, draugovėse spindi tvarka! 
Griaudžiai DIEVO žodis čia skamb iš sakyklos, 
Gausi čia per atlaidus triūsi talka!

23. O ypač jaunimą jis pratin pamylti 
DIEVĄ, tėvynę, kas dora kilnu, 
Atplėšti nuo žemės, aukštybėsna kilti 
Ir virst lietuvių, lyg didvyris šauniu!

24. Gausus choras himnus didingai čia gieda. 
Kiečiausi širdis ir ta susgriaudin!
NenorOms net ašaros gailios išrieda
Ir kilst su malda vis aukštyn ir aukštyn!

25. Ir džiaugias dangus ir laimin kleboną! 
Tik pragaras niršta kaskarta aršiau! 
Dėkingi gi Worcester’io meldžiasi žmonės 
Už savo vadovą kas kartą karščiau!

26. “DIEVULIAU! palaimink Tu mūsų vadovą! 
Švenčiausi Panelė! už jį užtaryk!
Tu Angele Sarge! išmelsk jam gerovės! 
Dangau! Tu pavojus nuo jo nuvaryk!

27. Su mumis ilgiausius metus tegyvuoja! 
Teauga pasėta jo sėkla doros!
Į amžiną laimę su mum’s težygiuoja, 
Ragauna per amžius saldybės tikros!”

Kun. Al. Bublys M. I. C.

Tol. 2-31U

A, J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausiu drabu
žiu visai Šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame. RA
DIOS aparatas ir ABC SKAL

BIAMAS MASINAS.
372-376 Millbury St.

Worceater, Mass. , *

“Daugiausia Giliu Už Jtaų f 
Pinigus ” 

pas " •

GEORGE’S FLOWER :
SHOP

30 Trumbull St.
Krautuves Tel. 5-1364

Namo Tel. 5-3624 Į 
“Gėlės siunčiamos per pasiūti- i 
tini j visas dalis pasaulio į

Dial 6-1944 ?

POPE OPTIC AL 00,
ALBERT R. BARKER į
Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, f 

atsilankykite pas mumis dėl 
akiniu.

397 Main St., Worcester, Mass.

MODERNIŠKA UETOVlįl 
KRAUTUVĖ

Jonas B. Bašinskas, 
Savininkas

Mes visuomet užlaikome švie
žią tavorą. Pamėgykite mūsų 
patarnavimą. Už pristatymą 

nieko, neskaitome.
344 Millbury St., Tel. 5-5746.

Tel. 3-5710

GREENWOO DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.
WORCESTER,

. ' MASS.

NATIONAL UOntlNG
COMPANY

Lozoraičiai — Savininkai - Į 
Išdirbame gerus minkštus gS-| 
rimus. Geriausias patamavi-|; 
mas vakarėliams ir piknikams^ 

bei išvažiavimams.
Tel. 3-6525

495 Millbury St.,
AVORCESTER, MASS.

|:
3-

WŪRGESTER, MASS,
PAMOKSLAS KATALI

KIŠKOS SPAUDOS 
REIKALU

Gruodžio 22 dieną, Šv. 
Kazimiero bažnyčioje lai
ke visų ketverių šv..mišių 
klebonas kun. Aug. Petrai
tis, sakydamas pamokslus 
! prisiminė ir katalikiškąją 
'spaudą. Gerb. Pamoksli- 
ininkas labai gražiai nuro- 
• dė katalikiškų laikraščių 
naudingumą darbininko 
žmogaus gyvenime ir ra
gino, kad seni skaitytojai 
atnaujintų savo prenume- 

i ratas, o kurie dar nėra už- 
jsirašę katalikiško laikraš- 
.čio, kad jį užsirašytų va- 
I jaus laiku.

Klebonas kun. Ą. Petrai
tis yra didis katalikiškos

spaudos rėmėjas, o prie to 
jojo asistentas kun. P. 
Skruodenis MIC., nuošir
džiai prisidės katalikiškos 
spaudos platinimo Vajaus 
metu.

MUSŲ JAUNUOMENĖS 
IDEALAI

Kad patraukti jaunimą 
artyn prie grožio, prie 
šviesos, tolyn nuo žemiškų 
purvų, artyn prie dangiš
kos šviesos, prie idealų 
amžinų, duokite jiems per
skaityti Kaune išleistą Pr. 
Penkausko “Mūsų Jaunuo
menės Idealai”. Knygutė 
be galo įdomi ir vertinga 
kiekvienam jaunuoliui bei 
jaunuolei perskaityti. Ją 
galite gauti “Darbininko” 
knygyne, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 
Jos kaina 15c., su prisiun- 
timu 20c. Knygutė turi 68 
puslapius.

GROCERNE ir BUČERNE

M. A. OIVINSKAS & 00.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojao 

340-342 Harding St 
WORCESTER, MASS.

Atdara Tel. ;
Dieną ir Naktį Dial-5-589S

Pianos — Radios
GRUNOW 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI

Parduodame lengvomis
Sąlygomis '

Per 30 metų patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais.

CHARRON’S
20 Trumbull St. Woroeater, 

Tel. 49430 Mass.

MILLBURY FURNITORE
COMPANT

Baldai, Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Radios ir Elektri- 
kiniai GRUN0W Šaldytuvai.
GLENW00D ir ĄS’LANTIO

Virtuvė >ečiai

JONAS ir ONA KUNDROTAI
SAVININKAI

63 PENN AVĖ. VVORCESTER, MASS.
DIAt 5-6367

— : - ---------- - *

Geros rilšies baldai už žemiau
sią kainą. Mokant tuojau arba 

išsimokėjimui. ;
D1U3«83®

178-200 MilIburySt,
WORCESTER. MASS. i Y
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.aus Sapnas vjjhroES ŽINIOS,
' KAŲEDŲ LEGENDA Mes amžių pralęįdome pri- 

B* įrakinti galerose. Mes mirš-
E Jau vėlus buvo laikas,itaMe bądu-.Tu puotauji ir 
I kai imperatorius apleido nematai mūsų kančių^. 
K pokylių salę. Seno impera-| Išeikite. —
E torįaus , ausyse dar tebe-tpera£orius;. ' _
K skambėjo svaiginančios', *S
f muzikos garsai, ovacijos 
I ir toastai už imperijos ga- 

| ./• prisiminęs šio vakaro 
į nuotykius,» imperatorius

Išeikite. šaukė im-

—* Tavo Šįrdis plieninė,— 
kalbėjo vergai. Tad žinok: 
sutrupins ją valdovas tūk
stantį kartų galingesnis 
tave!

Imperatorius visai nete- 
į atrodė visai patenkintas, ko kantrybės. Jis norėjo 
» Jo vardo garsas buvo pri- šaukti sargybą, bet jos ne- 

pildęs visą pasaulį, ir toli-’simatė. Ir vergai dingo... 
miausių kraštų pasiunti-Į Į rūmus įėjo nežinomos 

L iįiąi dažnai lankydayosi šalies pasiuntiniai. Jie ta- 
> savo nuolankumą ir ištiki-1 re valdovui:

mybę pareikšti. Ir šį va-| — Imperatoriau, eik į 
- karą atsilankė turtingiau- Betliejų ir nusilenk Vieš
ėsi šalies kunigaikščiai ir pačiuį!

Užsienių pasiuntiniai. Jie — Kas jūs, kad drįstate 
• prikrovė didžiulę salę su manim taip kalbėti? — 
brangiausių dovanų. Jie sušuko imperatorius. — 
visi atėjo imperatoriui nu- Nėra ir nebus mano šaly- 
Šilenkti. Galingas buvo im- je valdovo, kuriam aš tu- 
peratorius.

MIKE

Gruodžio 22 d., stžiga, 
širdies liga, mirė Petras 
Grinkaitis, savo namuose, 
608 E. 5th St. So. Bostone. 
Jis paėjo iš Panevėžio. A- 
merikoje pragyveno 23 
metus. 1917 metais Šv. Pe
tro bažnyčioje, kurioje bu
vo choristu, vedė Agotą 
Špokaitę. Paliko ją ir 13 
metų sūnelį Joną. ‘Bažny
tiškai palaidotas, šv. Kry
žiaus kapuose, Malden, 
Mass., gruodžio 26 d., 9 va
landą ryte.

BUVO IŠTEKĖJUSI

' I|

go šauktis pagelbos. Da- 
ibar policija jų uoliai ieš
ko.

Šv. Vincento' de Paulio 
draugija išdalino šiose 
Kalėdose suvirš šimtą Ka
lėdų Pintinių neturtin
goms parapijos šeimy
noms. A. J. J.

Pittsburgh Pa.

A-

GEROS KALĖDŲ 
DOVANOS

JAUNUOMENEI!!

Ipswich, Mass. — 27 šio 
miestelio gyventojai tikrai 
apsidžiaugs šių metų ka
lėdinėmis dovanomis. Jie 
iš viso gaus $379,000.

Mat, Richard T. Crane, 
turtuolis, mirdamas paliko 
379,000 27 šio miestelio 
gyventojams. Palikimai y- 
ra nuo $5,000 iki $34,000. 
Palikimas tapo galutinai 
sutvarkytas ir į Ipswich 
miestelį prieš pat Kalėdos

rėčiau nusilenkti!
Taip besvajodamas apie — Jis gimė šiąnakt Bet- 

savo galybę, imperatorius liejuje, — ramiai atsakė 
į/i- įėjo į savo miegamąjį. Au-1 pasiuntiniai ir apsigrįžo 
į ksu ir brangiais akmeni- eiti.

mis išpuošta dievaičio sta-1 — Sargyba! — sušuko 
tūla stovėjo prie impera-, imperatorius. — Suimkit 
toriaus lovos. Valdovas už- juos!
degė smilkalą ir nusilenkė | Bet pasiuntinių jau ne- 

[ dievaičiui. Jis saugojo vai- buvo.
L ? dovą nuo visokių nelaimių. supykęs imperatorius 
j Juo pasitikėjo imperato- Įįepg skubiai ruošti ka- 
j riuS— Iriuomenę. Tūkstančių pul-
|. 2- kų pryšakyje žygiavo išdi-

Miegojo^ imperatorius. ^us imperatorius. Jis ėjo 
| Kažkas sužvangėjo. Į kam- nuveikti naująjį valdovą.

Kaimynai kalba, kad 
dėlė Akuneviciūtė, gyv. pradėjo ateiti čekiai.
258 W. Broadway, esą iš
tekėjusi už Henry J. Pie- 
piora. Jiedu yra paėmę 
šliūbą Nekalto Prasidėji
mo Panos Marijos (airių) 
Dažnyčioje, liepos 28- d., 
1935.

METINES MIŠIOS

Šv. Jono Ev. BĮ. Paš. 
draugijos bus metinės šv. 
mišios gruodžio 29 d., 9:30 
vai. ryte. Kiekvienas na
rys privalo ateiti ir atsi
neškite ženklelius, nes ei
sime “in corpore”.

Raš. J. Glineckis.

Supykęs imperatorius

dus imperatorius. Jis ėjo

baiį ėmė rinktis grandinė- 
' mis žvangindami vergai. 

> Stebėjosi valdovas.
. — Lauk! — sušuko kan- 
trybės netekęs.

Bet vergų prisirinko piL 
nąa kambarys. Jų rankos 

“ buvo kruvinos. Grandinė
mis surakintos. Jie prašė: 

' —r Valdove, pasigailėk!

Priėjo miestą, iš visų pu
sių nežemiškos šviesos ap
suptą. O virš miesto tūks
tančiais varsų žėrėjo žvai
gždė. Imperatorius spėjo, 
fcad’čia bus tašai Betliejus, 
kurį minėjo pasiuntiniai.
— Atidaryki!! — sušuko 

valdovas. — Čia eina pa
saulio imperatorius!

Bet niekas vartiį neati
darė. Tada imperatorius 

j liepė paimti miestą ir nau- 
ijąjį valdovą nužudyti.
| Iš miesto išjojo būrys 
i baltai apsitaisiusių raite
lių. Stebėjosi imperatorius, 
jų narsumu. Jie išblaškė 
visą kariuomenę. Impera
torių paėmė į nelaisvę, šal
tas prakaitas išpylė jį. Jis 
sušuko:
— Kame tu, nugalėtojau! 
žvaigždėmis nusagstyta

me soste sėdėjo Kūdikėlis. 
Jis buvo nugalėtojas. Ir 
'tarė imperatoriui:
| — Tu buvai pavergęs

JOHN A. WHITTEMORE'Sjosįtatry^Sei iTaZŽ 
laisvę pavergtiesiems. Aš 
valdysiu juos Meilės įstaty 
mais. Man imperatoriai ir 
vergai lygūs!
— Garbė tau, Nugalėto

jau! — tarė imperatorius 
ir pabudo.

3.
Imperatorius drebėjo. 

Aukojo aukas dievaičiui...
Jis negalėjo suprasti, ką 

reiškia šis sapnas. Jis, ga
lingiausias pasaulio impe
ratorius, nugalėtas! Kas

. SYKES & SYKES
R. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St.
; j$orwood, Mass.
^t?Norwood 0330

‘ Gyvenimo Vieta: 
32 WALMUT AVĖ. 
Tel. Norvvood 1020

HEAT.ož^
COLDEST WEATHER

SON’S INC.
Norwood Tel. 0764

EDW. V. WAMBOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
: NORWOOD, MASS.

TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intėrvale St.
TEL. Brockton 2005

Gruodžio 26 d. 1935 m.-
ATVIRAS LAIŠKAS

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJIEČIAMS
GERBIAMIEJI:—

Palydžiame dar vienus senus metus ir vėl sutin
kame NAUJUS. Metai po mėtų bėga greitai... Senus 
praleidę atsidustame, kad greitai.prabėgo. Sutikdami 
gi Naujus Metus sveikiname linkėdami viens kitam 
daug laimės, pasisekimo, sveikatos, Dievo palaimos, 
darome įvairius pasižadėjimus — rezoliucijas ištverti 
gerame, o vengti blogo. Tarpe visų tų pasižadėjimų- 
rezoliucijų nereiktų pamiršti padaryti vieną labai 
svarbų pasižadėjimą - rezoliuciją, kad pradedant Nau
jus Metus labiau susidomėti parapijos reikalais.

Brangi mums yra mūsų senutė močiutė, mūsų se
nas tėvelis, brangūs broleliai - sesutės. Mes juos Ka
lėdose, Naujuose Metuose sveikiname ir teikiame įvai
rias dovanėles pareikšdami savo meilę ir prisiryžimą 
prie jų. Nei kiek nemažesnę savo meilę ir prisiryšimą 
turėtume pareikšti visų bendrai ir mylimai Motinėlei 
savo Bažnyčiai, kuri mus dvasios reikaluose globoja 
nuo pat lopšio, per visą mūsų gyvenimą iki pat gra
bo... Net ir anapus grabo Ji nepamiršta savo ištikimij 
vaikelių — meldžiasi už juos. Gražiausią meilę ir pri
siryšimą parodysime savo Bažnyčiai, jei mes uoliai 
rūpinsimės jos užlaikymu, Jos papuošimu, Jos gerove, 
jei mes Jai žymesnėse metų šventėse suteiksime stam
besnę auką. Dabar kaip tik pasitaiko gera proga, pa
sveikinkime Ją su Naujais Metais, paaukokime Jai do- 
leruką kitą Jos reikalams pradedant Naujus Metuš, 
Tat patogumo dėlei pasiuntėme konvertuką — indėk 
sulig išgalės savo auką ir atnešk į Bažnyčią Naujuo
se Metuose arba sekmadienį. Aukotojų vardus dar 
įdėsime į šių 1935 m. metinę atskaitą.

Pasitikėdami, kad pradėdami Naujus Metus ne
pamiršite brangiausio žmogaus gyvenime reikalo SA
VO BAŽNYČIOS. Už Tamstos gerumą ir duosnumą 
Gerasis Dievulis gausiai apdovanos savo malonėmis.

Linkėdami Laimingų Naujų Metų ir Dievo palai
mos, pasiliekame

Su tikra pagarba,
Kun. M. J. Kazėnas ir

Bažnyčios Komitetas.

Ar jūs žinote, kad LIE
TUVOS VYČIAI rengia 
milžiniškus šokius šešta
dienį, gruodžio 28-tą?

Šokiai įvyks Municipal 
salėje, East Broadway, So. 
Boston. Pradžia 8-tą va
landą vakare, ir tęsis iki 
vidurnakčio. Gros viena iš 
geriausių orkestrų. Kaina 
labai pigi.

Taipgi noriu pranešti 
jums, kad Vyčiai visuomet 
stengiasi savo svečius už
ganėdinti. Taigi atvykda
mi į šiuos milžiniškus šo
kius viršminėtam vakare, 
nesigailėsite. Girdėjau, 
kad orkestras tikrai yra 
prisiruošęs savo užduotį 
atlikti kuogeriausiai.

Noriu taipgi priminti, 
kad komisija,, kurią suda
ro veiklūs kuopos nariai, 
rūpinasi, kad šokiai būtų 
jasekmingi. Taigi jūs, jau
nuomenė, neužmirškite šo
kių dienos ir atsilankyki
te, o komisija prižada savo 
užduotąjį darbą atlikti 
kuogeriausiai. A. E. L.

DU KALINIAI NUŠOVEi 
SAVO SARGĄ IR 

PABĖGO
Gruodžio 23 d. du despe- 

ratai kaliniai, E. Guara- 
nelli ir A. Repucci nušovė 
savo sargą A. R. Doucettė 
ir pabėgo, žmogžudystė 
papildyta ant Atlantic A- 
ve., Bostone. ' 
niai buvo nuvežti į De- 
dham teismą, kur ėjo jų 
apeliacijos byla. Sugryžus 
į South Station Daucette 
pasiėmė taksi. Sargas prie 
jų buvo prisirakinęs. Be
važiuojant' taksiu jie abu 
užpuolė sargą ir primušę 
išėmė raktus. Kuomet sar
gas bandė į Juos šauti, 
tuomet jie atėmę šautuvą 
jį patį nušovė ir su taksiu 
nudumė. Tuo tarpu taksio 
vairuotojas buvo sustojęs |

mergaites saldainėmis, o 
yra tas Nugalėtojas, ku-^avę saldainių vaikučiai 
riam vergai ir imperato-> džiaugdamiesi ėjo į na
riai lygūs? Pirmą kartą mus-. A. M. A.
valdovas pasijuto silpnas: 
esąs. Galingasis Rytų im
peratorius, kuris vadino • 
save pasaulio viešpačiu. | Sekmadienį, gruodžio 22,

Dar labiau nustebo im- 3 vai. po pietų Šv. Vincen- 
peratorius, kai prasisklei- to de Paulio draugijos va- 
dęs lango užuolaidas, pa- dovybėje buvo rodomi pa
matė danguje šviečiančią veikslai apie “Community 
nuostabią žvaigždę. Tokią Federation of Boston” 
pat, kaip sapne. Ir visas darbuotę. Kalbėjo p. Pr. 
dangus nematyto grožio Harrington, išaiškindamas 
šviesomis buvo nušvitęs, j naujai sutvertos Federaci-

Ilgai galvojo imperato- jos darbą. Ragino visus 
rius. Nors anksti dar bu- prie šio vajaus prisidėti, 
vo, bet nemigo jis. Tas I 
sapnas jam nedavė ramy
bės. Suprato imperatorius, 
kad neamžina jo galybė.

Pro langą krito sidabri
niai rytų žvaigždės spin
duliai. Jie laimino impera
torių. Ir susimąstė valdo
vas. Iš tikrųjų, jo valsty- 

' beje nebuvo meilės įstaty
mo. Joje viešpatavo jėga.

( Jėga — silpniausias galy
bės ramstis...

Ir ryžosi imperatorius 
padaryti pirmąjį žingsnį. 
Duoti meilės įstatymą.

v 4.
Ryto metą imperatorius 

paskelbė, kad visi jo šalies 
vergai yra laisvi. |

Tai buvo pirmosios Ka
lėdos. Laisvės ir džiaugs
mo šventė! L. “D?*,

St. Rimantas.1

KALĖDŲ VAKARAS

Marijos Vaikelių Sodali- 
cija gražiai praleido Ka- 

Tiėdrkaii-11^ vak\rą: Mergaičių 
- - - - 'choras giedojo lietuviškas 

-- ^'Kalėdų giesmes, o mažų 
berniukų choras giedojo 
lotiniškas giesmes. Pade- 
klemavo Kalėdines eiles A. 
Plevokaitė, A. Martusevi- 
čiūtė, V. Petraitytė, ir J. 
Petkus. Paskaitą, paįvai
rindamas gražiais paveik- 
slis skaitė A. A. M. Jur
gelaitis, Providence Kole
gijos studentas. Galų gale 
atvyko nuvargęs Kalėdų 
[Diedukas, kuris apdovano- 

prie“gažoUno‘Jštotie7"irTe-'jo gerus vaikučius ir

1936 METŲ VAJUS

ricž'
r

I«.’****,'‘

SUŽEIDĖ

L. Vyčių 17 Algirdo kp, 
iždininkas bei jaunimo uo
lus veikėjas, M. Grilevi- 
čius tapo sužeistas. Maši
na sužeidė ranką ir dabar 
guli Ca’rney "ligoninė f J M. 
Grilevičiui L. Vyčių kuopa 
linki greičiausiai pasveik
ti ir vėl kartu su mumis 
dirbti. Kuopos Valdyba.

Iš KAZIMIERO 
PARAPIJOS

A. J. J.

MARGUMYNŲ 
VAKARAS

r

STAMP

444
U. S. GOV’T

NATIONAL DISTRIBUTION
Kiti produktai neturi vai*

džios stempo Nr. 444. Kada 
perkate mėsą, reikalaukite Es- 
sen, ir žiūrėkite, kad būtų 
stempas Nr. 444, ant kiekvieno 
produkto.

ESSEM PACKING CO. INC.
LAVvRENCE, MASS

BALDUS
Perkraus- 

tome
VISUR
PIGIAI 

GREITA] 
SAUGIAI

FURNITURE CO. 
326-328 W. Broadvvay 

Tel. South Boston 4618 — r,U ■

Naujų Metų vakaras. į- 
vyks trečiadienį, sausio 1 
d., Šv. Petro parapijos sa- 
Įėję, 492 E. 7th St. Tai bus 
taip vadinamas kalakutų, 
blynų ir kugelio balius-, ku
rių gaus dykai kiekvienas 
atėjęs. Be to, bus ir šu- 
rum-burum. Vadinasi bly
nų ir kugelio “party” bus 
tikrai nepaprastas. Gros 
orkestras iš pat Žemaiti
jos.

Taigi Naujų Metų vaka
re visi sueikime į parapi
jos salę, 7 vai. Rengėjai 
visus ir visas kviečia atei
ti.

šeštadienį, gruodžio 28 
d., 5 vai. vakare prašome 
klausytis Darbininko Ra- 
dio Programos, kur bus 
pranešta apie šį balių vė
liausios žinios.

Šio baliaus gaspadinės 
bus iš Vilnijos ir Palan
gos. Pažiūrėsime, kurios 
iškeps skanesnius blynus?

Rengimo Komisija.

Sekmadienį, gruodžio 22 
d. slaptu balsavimu buvo 
renkami nauji bažnyčios 
komitetai — aštuoni iš 24 
kandidatų. Sulig vysku
pystės įstatymų bažnyčios 
komitetai renkami kas trįs 
metai, o po trejų metij 
perrenkami tie patys arba 
nauji. Šiuose rinkimuose 
perrinkta, visi tie patys. 
Jie turi pasitikėjimą žmo
nėse, nes didelė didžiuma 
už juos balsavo, taipgi pri
tyrimą parapijos darbuo
tėje, tat pasekmingai ga
lės pasidarbuoti dar trejus 
metus parapijos naudai. 
Šie išrinkti: Jonas Navic 
kas, Pranas Zimantis, Jo
nas Čubis, Stanislovas Si
mona vičius, Petras Barš- 
kėtis, Jonas Skistimas, A- 
domas Jaškunas ir Anta
nas Sikorskis. Sveikiname 
naująjį bažnyčios komite
tą ir linkime jiems geros 
kloties uoliai pasidarbuoti 
parapijos naudai. M. P.

ruošta sulig rengėjų ra
porto, kurį išdavę susirin
kime praeitą sekmadienį. 
Tikietai visiems jau pa
siųsti. Tik rengėjai nuošir
džiai prašo, kad. atsilyginu, 
tumėte iš anksto už tuos 
tikietus nevėliau, kaip sek
madienį gruodžio 29 d. po 
Sumos šv. Kazimiero mo
kykloje arba pas bažny
čios komitetus. Tokiu bū
du virėjoms bus galima 
lengviau apskaitliuoti kiek 
vietų paruošti. Labai ge
ras paprotis, iš anksto ap
simokėti ir tuomi paleng
vinti rengėjų darbą ir su
taupyti bereikalingų kar
tais išlaidų. Tat visi palai
kykime tokį gerą paprotį 
ir apsimokėkime iš anksto 
už tikietus. Juk ar šiaip ar 
taip visi eisime Naujų Me
tų laukti ir ten vakarie
niauti. Pupa.

Naujų Metų belaukiant 
vakarienei jau viskas pa-

IŠRINKO VALDYBA

Vienatinis bonsuotas
Telegraph DetiVery 

So. Bostone 
Pristatome gėlės

Telegrafu

Florist's 
narys

Bile kada 
Bile kur

THORNTON’S 
FLOWER SHOP 

John J. Hayes, savininkas 
Vestuvių bukietai ir PngrabųgfilSs 

—mūsų apecialybS
TeL ŠOU Boston 3198 

111 Dorchester St. So. Boston.

Tel. Brockton 2316

SMITH UPH0LSTER1NG
C O M P A N Y

Nešimai ky k savo senus rakandus!
Duokite juos mums apmušti su 
nauju apdangalu. Neš mes'užlaiko
me visų eilę rakandams apdanga
lų, kaip tai: tapestrtes, velours, 
mohnlr, damask ir tt.

16 Belmont Street, 
BROCKTON, MASS.

Gruodžio 22 d. įvyko Sal
džiausios širdies V. Jė
zaus draugijos susirinki
mas, kuriame išrinko nau
ją 1936 m. valdybą. Valdy- 
bon įėjo šie nariai: Pirm. 
Juozas Vasiliauskas, Vice- 
Pirm. — Pranas žibutis, 
Iždininkas 
nauskas, Prot. Rašt. —An-! 
drius Pinelis, Finąnsų1 
Rašt. — Vincas Balukonis. 
Direktoriai:Trunca, K. 
Jankunavičius, Paulius P. ( 
Mikalauskas, Ig. Radzevi-Į 
čius ir Pranas Jankaus
kas. Tvarkdarys — Juo
zas Mockus. Rap.Į

Adolfas Iva

Naujų Metų Dienoje, kai 
kurie turės , eiti į darbą, 
tat šv. Kazimiero bažny
čioje mišios šv. bus 6, 8 ir 
10 valandą. Palaiminimas 
Švč. Sakramentu po pas
kutiniųjų mišių. Prie pro
gos linkiu linksmų ir lai
mingų Naujų Metų — te 
Gerasis Dievulis visus pa
laimina ir suteikia gausy
bes malonių per ištisus 
1936 metus. Jūsų tarnas

Kun. M. J. Kazėnas.

“Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė misi
ja”*—

Tel. 8368

ADAM ĮKAITĖMIS
LIETUVIS GRABORIUS 
Taipgi užlaikome visokios 

rOŽies rakandą.
Laidotuvių Tatalga:

124 Ames St., Brookton, Mus. 
Gyvenimo viste:' .

25 Enterprise 8t, Brookton

i
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS j. i

Pennsylvanijos Nauji Įstatymai,

J85£į ip.-Pęnnsylyanįjps lėgislatūra pravedė įsta
tymą visoj Pennsylyaųijoj, kuriuo paveda parapijos 
ųųpsayybę valdyti jr kontroliuoti pasaulionims para
pijos nariams[ kiekvienoj parapijoj pasaulionims pa
rapijos nariams buvo duotą teisė išsirinkti parapijos 
y^minkus ir atstovus, kurių didžiufnri turėjo .būti 
pĄšaūlioriyš; jie yardu parapijos^ ture jo teisę parapi
jos^ndošavybę vaidytį įr kontroliuoti.

, , u$38 iri. Peririsylvanijos legislatūra pataisė aną
1855‘m. įstatymą IŽO Aktu: “Prikeiciant būdus iaiky- 
mo nuosavybes užrašu, ir kontrolę judamos ir neju
damos parapijų nuosavybės iki šiol arba ateityje įgy
tos, paliktos arba perduotos dėl naudos bent kokios 
bažnyčios, parapijos arba religinės draugijos”, taip,

i kad sulig dabartinių Pennsylvanijos valstybės įstaty- 
I mų, šavastis ir kontrolė parapijos judamų ir nejuda

mų nuosavybių turi būti pritaikinta prie bažnytinių 
įstatymų kiekvienos atskiros religinės konfesijos.

Imant domėri Peririsylvanijos valstybės civįlių 
į įstatymų pakeitimą, yra labai svarbų žinoti kaip Ka
talikų Bažnyčios įstatymai patvarko dalykus, liečian
čius bažnytinę nuosavybę ir jos kontrolę, įnimant pa- 

. rapijų nuosavybę apie kurią daromos sekančios pasta* 
bos:

Naujų Bažnyčios įstatymų krinonas 1499, para
grafas 2, sako:,
. , “Savastis bažnytines nuosavybės priklriuso po 
valdžia aukščiausio , Apaštališko Sosto aritoriteto, trini 
moralini asmeniui, kuris įeisėtąi tą nuosavybę įgyjo”. 
(Dominiurii bonorum šub suprėma auctoritate Sedis 
Apostolicae, ąd eaįri pęrtinet moralėm personam, quae 
ėadėm bona legitimė acąųisiverit.)

Moralis ašmuo bei būtis parapijinės nuosavybės 
klausime yra parapija. Savininkų parapijinės nuosa
vybės judamos ir nejudamos, nėra diecezijos vysku
pas, nei parapijos klebonas, nei pasačilionys parapi
jos nariai, net ir visi kartu imant kaipo agregacija, 
bet vientik moralis asmuo bei būtis, parapija vadina
mas, yra savininku minėtos nuosavybės, lygiai taip, 
kaip miestelis, gelžkelio korporacija, yra savininkais 
miestelio arba, korporacijos^nuosavybių. Todėl, yięn- 
tįk parapija, kaipo moralis asmuo, yra atsakominga 
už atmokėjimą parripi jos teisėtai užtrauktų skolų.

. ( Klebonas yra atstovu moralio asmens, parripi jri ! 
vadinamo; jis sulig Bažnyčios įstatymų valdo para
piją ir jos judamą ir nejudamą nuosavybę.

.Vienok, dėl aiškesnio supratimo jo valdžios ir 
priedermių kaipo administratoriaus, yra reikalas, pa
žymėti skirtumą tarp priprasto ir nepriprasto adminis
travimo, sulig to koks yra jo veikimas paprasto arba 
nepaprasto pobūdžio.
.. . Visados po priežiūra aukštesnės valdžios ir sulig 
nurodymų, Bažnyčios įstatymų, klebonas atlieka pa
prastus administratoriaus uždavinius kaslink Juda
mos ir nejudamos parapijos nuosavybės, kada jis ją 
saugoja ir užlaiko: padaro paprastas reikalingas pa
taisas, saugiai laiko nuosavybės užrašus, renka viso
kias finansines parapijos įplaukas, kaip tai: įeigas iŠ 
parapijos kapinių, metines duokles, aukas bažnyčioje 
bei už bažnyčios per taip vridinamą parapijos lanky
mą, taip gi kada jis išreikalauja atlyginimą už para
pijai padarytą skriaudą ir tam panašiai. .

. Čion gal reikią pastebėti, kad sulig Philadelphi- 
jos diecezijos įstatymų, klebonas gali kas metas iš 
parapijos įplaukų net ir nepaprastiems parapijos rei
kalams išleisti iki $500 be vyškupo leidimo.

Kas aukščiau buvo pasrikyta visai nekliudo sau
gumo dėlei diecezijos kanceliarijoje laikyti parapijos 
dokumentus, būtent: nuosavybės užrašus, inšurance 

' paliūdijimus, parapijos investmentų certifikatus ir 
tam panašiai.
t Kad klebonas teisėtai ir leistinai galėtų atlikti 
nepaprastą parapijos nuosavybės administravimo 
darbą, kaip, tai: nepaprastus užpirkimus, statybą bei 
ųtstatymą parapijos trobesių, pervedimą, pardavimą, 
ūžtraūkimą paskolų ir trini panašiai, jis privalo turėti 
diecezijos vyskupo leidimą.

Jeigu klebonas, valdydamas parapijos nuosavybę, 
£er apsileidimą padarytų parapijai skriaudą arba kc>- 
£į nors parapijai prigulintį daiktą sugadintų, vyskų- 

’ pas sulig Bažnyčios įstatymų turi teisę ir priedermį 
jį. atsakomybėn pašąūkti, nuo jo ir iŽ jo ypatįškos sa
vasties už parapijai padarytą skriaudą išreikalauti 
ritlyginimąj t ir tokiam atsitikime vyskupas gali nuo 
klebono atimti administratoriaus teisės arba net ir iš 
klebonavimo už prasikaltimus prašalinti.

žodžiu sakant: po valdžia šventojo Tėvo ir po 
priežiūra^vyskupo, klebonas atštovaūja parapiją pa- 

v prastam administravime parapijos judamos ir nejuda
mos nuosavybes, bet jis negali teisėtai ir leistinai at
likti nepaprastus administracijos darbus be vyskupo 

!>; ■ ’feidimb. \ . ■;
į Pąsaųlioriys parapijiečiai neturi jokioj teises, nė
| sulig Bažnlyčibs, nė stilig valstybes įstatymų, prie sa- 
i Minimos!, kontroliavimo arba administravimo Jokios

Margutis

BETLIEJUS
I.

Į Beliejemo stainelę menkutę 
Sveikinti bėkime Jėzų mažutį, , 
Kurs mūsų kūne atėjo ant svieto, ■ 
Peklos verguvę sutrupinęs kietą. 
Prakartę Šaltą tad Jo aplankykim, 
Bėkime, garbę Jam, gimusiam, duokim, 
AČiu už karštą Jo meilę sakykim, 
Valią ir širdį, kaip Dievui, atduokim. 
Bėkim! Jis atnešė dūsiai šyėikatą; 
Atveria širdį kožriam, kas Jį fanto. ., 
Pulkim prie prakartes, klaupkim į ratą! 
Laimins Jis mus ir paduos savo ranką.

Pasveikino aušrą linksma Palestina — 
Nepaprastas džiaugsmas pripildo širdis: 
Gmdodanp angelai skelbia naujieną, 
Jog atdarą dangų žmonija išvys.
Aptemusi žemė gaus laukiamą Šviesą, 
Įrs^pragaro pinti tamsoje tinklai;
Pažins kožnas protas ir klaidą ir tiesą, 
Kiekvienos krūtinės ims tirpti ledai.

in.
Po šaltą strimelę švenčiausia Panelė 
Atpirkto ją svieto nešioja;
Nuo šalčio sustimpančią pūkšto rankelę, 
Į menką vystyklą vynioja.
Ak! Randasi ašaros Tavo akyse, 
Pravirksti, o,. t>ięvė galingas!
Kur glarisi ^galvelę, kur skausmą maldysi, 
Kur kreipsi akis sopulingas?
Kurio patalpinti Dangus negalėjo, 
kurs saujoje laiko šį svietą.
Varguose, šaltyje užgimti norėjo, 
Atgulti į lopšį šį kietą.
Tau sostas, kaip saulė, juk žiba dringuosė, 
Būriai prieš jį angelų dreba:
Šiandieną, kaip jūroje, skęsti skaušmuęse, 
Liuosuodamas žmogų nelabą.
Tu kenti už žūstančio svieto kaltybes.
Jis puls į nasrus prapuolimo.
Žmonija į naujus įbris nedorybės 
Ir niekins vaisius Atpirkimo...
Kančių begalinis, o Jėzau, šaltinis
Tegu mane uždega jauną! <
Tegu man sutirpdo ledus, ant krūtinės 
Ir griekų biaurybes nuplauna!

Ant kelių Marijos jau Tu užmigai;
Sudiev tad Tari męs pasakysim;
Teglobie mus prieglaudos Tavo sparnai, 
Tegu nuo Tavęs nepaklysim!
Sudiev ir Marijai, Skaisčiausiai Panai, 
Brangiai Karalienei šio sviėto! 
Tu Motina mūsų šiandieną tapai, 
Užtarytojos užėmei vietą. •
Sudiev ir Tau, Sargė Šeimynos šventos, 
Kurs globi Mariją ir Jėzų mažutį!
Mus sergėk, o Juozapai, nuo paškaridoš!
Prie mirštančių teikis pribūti!
Bet siusimegarbę Tau, Kūdikėlį, vis!
Aų^djąin Tau išgales savo.
Tėgii pasilieka čia mūsų širdis, 
O, Jėzau, prie prakartes Tavo.

judamos. arba nejudamos parapijos nuosavybės. To
dėl taip vadinami trustistai arba komitetai, kurie to
kias save pasiskyrė, arba parapijiečių išrinkti, arba 
klebono paskirti, dėl kontroliavimo bei administravi
mo bent kokios,parapijinės nuosavybės, yra neteisėti 
ir turi būti prašąjiriii. . * ■ r. . t,

Vyskupas vienoj turi teis^ jeigu JiS.matyĮų rei
kalą, paskirti vieną,,arba daužau ą^męnų kįėbonui\‘į 
pagelbą, administravime prirapijoę ntiošąvytyes; taip 
pat vyskupas tūri .teisę, jeigu norį, tuos klebono pri- 
gelbinirikus prašalinti. Vienok toki asiriėris riebus

Arkivįskupąs .Rįąladėiphijps Diecezijos. 
(Vertimas Kardinolo Aprobuotas).

Pfriladelphia, November 22, 1935.

buvo simtas dvylika dole
rių ir pusę , ($142.50). pa
sidarbavo sekanti asine*

PHH.ADELPHJ, fį
Sv. Čečiiijos Kdrtiį ba- . .

liūs įvyko 17 dieną tstįįltri- nys: Pirai- Anele Va^zevi- 
čiči 1935 m.‘ Sali® tatiSi tienė pardavė yiėnuoliką
gražiai pavyko. Pajamų knygučių, dešimts įžangos

zo

LIETIMĄ JOVMJTII

KLUBAS

■susui

šį. Paminklą pašventina! 
Karmelitų bažnyčios klei 5 
bonas kun. Mielėškri.vnj^iįii^

tikietų; Ona Jurgaitienė 
pardavė vieną knygutę ir 
jadkiš ; Agotri
triūdrotienė pardavė vieną 
my^ūtę ir penkis tikietusj 
Agota Koftdtotiene parda
vė vienį knygutę ir penkis 
tikietus;. Oria Krivatiriuš- 
kiefte pardavė vieną kny
gutę; Jadvyga Švenčius- 
kieriė pardavė tris knygu
tes; Elžbieta Norkiūte 
pardavė įžangos tikiet# 
šimtą aštttoniriš dešimts 
šešis, knygučių dvyliką. 
Prizų surinko šimtą ketu
rias dovanris. Gaila, kad 
tdkis oras pasitaikė. Buvo 
prižadėta panelei Nbrkiū- 
tei daugiau dovanų, bet dėl 
blogo oro negalėjo prisiųs
ti. Iš viso dovanų buvo 
šimtas septynias dešimts 
devyriios. Per pusę riietų 
dykai bus įstojiriias mer
gaitėmis ir moterims nuo 
aštuoniolikos iki dvide
šimts penkių metų.

Šerias Koristas.

Tėvynės meilė yra pir-jraitis advokatų tarybai už oai, A IflJL J10 VCI/10 ,
moji kultūringo žmogaus .įrengtą paminklą ir susi-|ti svetimos įtakos jrankiu.* 
dorybė. Napoleonas J rinkusiems pagerbti mirų- Uoton.

IMUIĮ ME
. Lietuvos advokatų tary
ba Kauno kapinėse sekma
dienį atidengė paminklą 
mirusiam advokatui Mo
tieji# tidzor&ičiuf, puiriam 
lietuviui advokatui Kaune. 
Iškilmėse dalyvavo užsie
nių reikalų ministeris St. 
Lozoraitis su giminėmis 
(motina, seserimis ir savo 
šeima), teisiriguriio minis
teris St. šilingas, vyriau
siojo tribunolo pirminin- 
kris, skyrių pirmininkai, 
prokurorai, daug advoka
tų, teismų tarnautojų, 
prril. Jakštas - Dambraus
kas, dr. Šliūpas ir kiti se
ni veikėjai.

Atidengiant panainklą, 
kuris padarytas iš Lietu
vos laukų akmenų, prisakė 
kalbas teisingumo miriistė- 
ris St. šilingas ir prof. L. 
Leonas, prisimindami Št. 
Lozoraitį kaip advokatą ir 
anų laįkų pasižymėjusį 
veikėją. Lozoraičių šeimos 
var< _

J džius mįnisterfs St. Ložo-

Iki šiol vilniečiai lietu-1^ 
viai sportininkai neturėjo. J- 
savo centro; krivis gtolmt^;? 
ir koordinuotų visas spor
to Pakris; Lapkričio 20 d/ 
Vilniuje, Vytauto Didžiojo 
gimnazijos salėje,' b’tfvo 
steigiamasis Vilniiris lie
tuvių sporto klubo sdširfri; 
kimas, kuriame buvo riū- 
žirirėtoS visos prigfiritdiriėri 
sporto rūšys ir išsirinkta 
klubo valdyba. Į yaldybį 
išrinkti: Bronius Untulis' 
— pirmininkas, Leonai*driš' 
Palevičiuš — vice-pirmi- 
nirikas, Aiigustiriris M&Čio- 

iždinihkas, Juožas' 
—sekretorius, Sta- 

- ūkio vade-

nis — 
Pivoris 
syš Mičius 
jas.

Klubo statutas jaU vai
vadijoje užregistruotas.

AUKSO MINAIS

Kaip laimingas tašai,, 
kuris negimė vergų, įį* įa-" 
šai, kuris išmokytas riebu-

Laimingiausių
. y & jr r f

NAUJŲ METŲ
nuo

r vKf O > i JT* T1SX L

CREMO ALAUS!
e

Sveiki sulaukę linksmų Naujų Metų! Norint, kad Nauji} 
Metų šventes butų linksimos, reikia turėti Cremo Alaus, ku
ris yra vienas iš skaniausių ir daugiausiai žmonių mėgsta
mas alus.

Cremo Alus yra daromas iš grynų javų grūdų. Padary
tas alus yra pasendinamas pirm negu jis išeina iš mūsų bro- 
varrieš. Taigi, šį alų gerk ir norėk!

Norintieji atsigerti gero ataus, tai visuomet prašykite 
citEMO ALAUS, tuomet žinosite, kad geriate tikrai gerą ir 
skanų alų.

Rengiant balius, pares ar kitokias pramogas, visuomet 
užsisakykite CREMO ALAUS, kuriuo svečiai bus tikrai pa
tenkinti ir sakys: “Kur Tamstos gaunate tokio skanaus 
alaus?”

Anthdny Pinkevich, Prezidentas, 
« • * ■*

VVorcester, Mass.

BKOCKEKT liiiEVviNG ČO. THE feftEUlNG CO. 
John Skritulsky, Prezidentes 

New Britain, Conn.
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Rytinių Valstybių ŽiniosI
<•>■ ■ ■’ . P. Lunskis

| Ir Žemėje Ramybė Geros 
x Valios Žmonėms

voi apreikštosios religijos 
pastato naciją, vietoj mei
lės neapykantą, vietoj 
vienybės -— nesantaiką.

Vietoj gerosios valios į- 
siviešpatauja blogoji, ku
riai aukojama viskas: 
žmogaus gyvybė, darbinin
ko prakaitas, žmonijos ge-

. primena rovė ir tautų rimtis. Tau 
ir ramy- ta kyla prieš tautą, žmo-

HARTFORD, GONN. WESTFIELD, MASS.
LDS. CONN. APS. 41 SU
VAŽIAVIMAS PRAĖJO 

SĖKMINGAI

r

r

Sj, 

į 

i

. T Tūkstantis devyni šimtai nuvytas ilgesys belaukiant 
trisdešimts penki kartai: Mesijo. Tai Kristaus gimi- 
“Glpria in excelsis Deo”, mo diena! Tos dienos “Ir 
Ir tūkstantis devyni šimtai žemėje ramybe”, 
.trisdešimts penkios šaltos pasauliui taikos 
žiemos naktys nusiraitė bes gimusį Karalių - Kris- gus prieš žmogų.
Žemes paviršium. ’ tų. | Nemažiau šių dienų žmo-

Nemažiau kartų, aidų šių dienų pasaulis nuo- gus didžiuojasi savo elgse- 
ąidužiais, į žmonijos ausis lat šaukia: “Taikos, tai- na, moderniomis maniero- 
Ir-širdį veržėsi angelų gie- kosi... Bet veltui jo šauks- mis ir blizgančiais rūbais, 
šmės žodžiai: “Ir žemėje mas. Nes 20 amžiaus žmo- —tačiau jo sielos rūbai 
ramybė geros valios žmo- gus užmiršo taikos šalti- skylėti. Jo širdies rūmuos 
nėms”. Sparnuočių Angelų nį—Kristų ir beveik nebe- retai teskamba žodžiai: 
choras giesmės aidams at-‘supranta žodžių prasmės: “Ir žemėje ramybė geros 
siliepė pasaulis milijonais “Ir žemėje ramybė geros valios žmonėms”, o jei ir 
kartų: “Ir žemėje ramybė valios žmonėms”. Šių die- užklysta kaikada, tai tik 
geros valios žmonėms”. Jų nų žmogus vietoj taikos palieka žodžiais be darbų, 
galingi akordų garsai su- skelbia karą ir tai dar ne- To viso priežastimi yra 
jungė dangų ir žemę, žmo- retai taikos nešėjui —Ka- perdidelis 20 am. nukrikš- 
feijai, nuodėmės įgeltai, nu- talikų Bažnyčiai. Todėl nei čionėjimas. Žmogus tem- 
braukė vieną skausmo a- kiek nestebėtina, kad ne- piamas tapti pats sau tik- 
Šarą. Šiandieną kalėdinio senai užgesę ginklų fabri- siu, ir jam atiduodama 
Simno žodžiais “Ir žemėje kai vėl atnaujinami ir už- garbė, kaip Dievui. 
Ramybe geros valios žmo- kuriami į darbą. Pasaulio 
Sems” tapo nukaišytas vi- politikų bei diplomatų kai
šas pasaulis. Jie pasiekė bos apie taiką nuėjo vė- 
šacharos ištroškusius smil jais, kaip muilo burbulai.
itynus, JSibyro banguojan- Gražiosios jų Raibos, api-; dirbtuvės’ 
čius pusnynus ir paslap- pintos nusiginklavimo sa- ’
tinguosius Indijos miškų kiniais, pasirodė neturin- 
tankumynus. Visur! Ir gi- čios savyje noro, geros va- 
gantiškose katedrose, ir lios ir ramvbės. Už tu vi-

i Tad nestebėtina, kad ant 
nukrikščionėjimo pagun
dų, kuriuos cementuoja 
savimeilė, išauga ginklų 

, kuriose darbi
ninkai savo prakaitu švei
čia, galanda ginklus ir ga
mina dujas.

m’ lios ir ramybės. Už tų vi- 
renesansiškai ar gotiškai sų gražiųjų jų kalbų slė-' Vadinas, himno žodžiai:

pėsi klasta ir neapykanta žemėje ramybė...’, šian< 
brolio Kristuje — kitatau- dien lieka be atgarsio gy-

pasipūošusiose parapijų 
bažnyčiose, ir mažose kop
lyčiose ir menkutėse misi
jų šėtrelėse nuolat skamba

______1______ 2_______= _ ‘ <T_

venime. •
?, Vadinasi, nėra įstatymų, 
angelų giesmės žodžiai: ‘Ir kiek nestebėtina, kad taip kurie apdraustų ramybę, 
žemėje ramybė geros va- greit tapo užmirštas prae- Nėra jėgos, kuri sudraus- 
Įįos žmonėms’. jusio karo ciklonas, kuris tų galiūnų puikybę. Nėra
J/O, stebuklingoji Kris- negailestingai pražudė mi- įr nebus! Nebus tol, kol

CIO.
Į tai atsižvelgiant nei

j'

taus gimimo diena! Anuo Ii jonus gyvybių ir pakan- himno žodžiai “Ir žemėje 
t- ; metu tavo vienkartinė gie- do žmonijos gyvenimo žie- ramybė...” netaps kiekvie-

įmė “Garbė Dievui aukš- dą — dorovę. no valdovo, valdininko,
lybėse, ir ramybė žemėje j Pasaulis didžiuojasi sa- bankininko, darbininko ir 
geros valios žmonėms”-at- vo 20 a. kultūra. Nekartą paskiro 20 am. žmogaus 
^kartodama skamba ir atsiliepdamas apie žiląją gyvenimo taisykle. 
Skambės jų niekas neuž- senovę, pagoniškosios kul- v 
Slėps. :tūr6s vardui, numeta vie-1

Gruod. 15 d. suvažiavo 
atstovai nuo 4 kuopų, bū
tent, New Haven, Water- 
bury, New Britam ir Hart
ford ir dalyvavo keletas 
svečių. Klebonas kun. Am- 
botas, atidarė sesijas mal
da ir pateikė rimtų min
čių.

Sesijų vedėju vienbalsiai 
išrinktas J. Mončiūnas; 
raštininke — M. Mičiūnie- 
nė.

Aps. valdybos ir įvairių 
komisijų raportai išklau
syti ir priimti. Iš kuopų 
raportų paaiškėjo, kad 
New Britain’o kuopa, nors 
nariais nėra skaitlinga, 
bet daugiausiai užsiima 
platinimu pavienių “Dar
bininko” numerių.

Nutarta gavėnios metu 
rengti paskaitų maršrutą 
ir prirašinėti narius ir pla
tinti katalikišką spaudą.

Ateinančią vasarą vėl 
nutarta turėti trilypę Ge
gužinę Waterbury, Conn.

Valdyba pasiliko ta pati.
Pasibaigus sesijoms, įvy

ko trumpas pasitarimas, 
visų trijų organizacijų ap
skričių valdybų dėl Gegu
žinės. Po to visi atstovai 
buvo užkviesti į namus 
pas K. Tamošiūną ir pa
vaišinti skaniais užkan
džiais ir šiltais gėrimais.

Linksmais pasikalbėji
mai ir draugiškais linkė
jimais užbaigta diena.

Reporteris.

jei
- Pasauly beveik kasdiena ną kitą karčios paniekos val^ovll tarpe užgims Kri- 

____u:_______________staus mokslo dvasia. “Ir 
žemėje ramybė..” jei tarp
tautiniuos teismuose už
ims pirmą vietą Kristus.

skamba minėtoji giesmė, ar smerkimo sakinį. Ta- 
bet vienoj metų dienoj “Ir čiau tuo tik daugiau paro- 
Žemėje ramybė geros va- doma, kad šių dienų žmo- 
lios žmonėms” yra reikš- gus užsidaręs vien šios že- 
mingiausi. Nes jie tuomet mės kiaute kuria neopa-! Pagaliau, “Ir žemėje ra

mybė...” jei šių šventų Ka-primena, kiekvienam pri- gonizmą.
įnygtinai, tą dieną kada Į Savimeilės vedamas, 20- ledų metu Kristus užgims 
nuo žmonijos veido buvo jo am. žmogus, vietoj Die- kiekvieno mūsų širdy.

Metinis “Darbininko

KONCERTAS
Sekmadieni, Sausio-Jan. 19d., 1936

Dangaus Vartų Parapijos Salėje
Kampas E. 4-tos ir “I” Gatvių, So. Boston, Mass 

Pradžia 7:00 Vai. Vakare
Koncerte Dalyvauja Įžymiausios Dainininkų bei 

Dainininkių Pajėgos
Visus Nuoširdžiai Kviečia Dalyvauti RENGĖJAI

NEW HAVEN, GONN. SįSSSt
„ \v. x gaila, W šį sykį publika
Gruodžio 29 d. Moterų' buvo nepatenkinta dėlto, 

Sąjungas 33-cia kuopa ^ad nebuvo rodoma tas, 
»• h \- it į r^nSia Sra^ vakarą, , ku-Į^ag buvo garsinama. A- ji metai (leap year). Mer- name bus suvaidinta 2-jų t kiį.ko? neblivo rod6. 
ginos jų lauk a. Jeigu vai- veiksmų musikališkas. vei- iž Kauno 0 «pu. 
birni dar nou-lunon ui an-'i—t it TT-i-n *•

Nepaprasti šokiai.

1936 metai yra keliamie-

kinai dar neklausė jų ap
sivesti, tari dabar jom pro
ga pačioms pastatyti klau
simą — “meiluži, ar imsi 
mane?”

Lietuvių Katalikų Jauni
mo Klubas pradės Naujus 
Metus nepaprastais šo
kiais erdvingoje salėje vi
duryje miesto — Profes- 
sional Building — 80 Elm 
St. Jurgio Barton’o orkes
tras patarnaus su astuo
niais instrumentais ir su 
dainininku “Sonny” Ja- 
cobs. Bus balionų ir popie- 
rų metimas ir įvairūs šo
kiai, kaip tai: merginų 
“tag” šokis ir t.t.

Kviečiame, kad atsilan
kytų jaunimas 
kės kaip Athol, 
ter, So. Boston, 
ir kitų. Šokiai 
aštuonių iki pirmos, 
virtadienio vakarą,. .Sau
sio 16, 1936. Kaina 30c.

iš apylin-
Worces- 

Hartford 
tęsis nuo 

ket-

PREZIDENTO BALIUS

kalas “Laurų Vainikas”,! 
taipgi bus solų, duetų ir 
kvartetų, nes vietos daini- 
ninkės-kai pasižadėjo vi
sus palinksminti su vargo- 
ninku p. V. Staševičiu 
priešakyj.

Sąjungietės ruošiasi vi
sus palinksminti, taigi pa- 
tartina visiems, kurie mė
gsta smagiai laiką, pralei
sti atsilankyti ir pamatyti 
veikalą “Laurų Vainikas” 
ir pasilinksminti prie sma
gios orkestros, nes per ad
ventą visi turėjo progą pa
ilsinti kojas.

Taigi nepamirškit, kad 
gruodžio 29 d., pirmą sek
madienį po Kalėdų Sąjun
gietės lauks visus atsilan
kant į Šv. Kazimiero para
pijos svetainę, kur įvyks 
graži, įvairi pramoga.

M.

pų Dėdė”. Paveikslai buvo 
labai neaiškūs ir trumpį '

Gaila, kad mūsųJi&i- 
ninkai turi paprotį 
Lietuvos paveikslų rodyti' 
čionykščių senus ir neįdo
mius paveikslus, kuriui^ 
galima bile kur mažiukė 

į teatruose pamatyti

PROVIOENGE, R. Į.

Gruodžio 8 d. pp. K. ir 
V. Balčiūnų, “Darbininko” 
skaitytojų , draugai ir gi
minės surengė bankietą 
juos pagerbti jų 20 metų 
vedybinio gyvenimo proga. 
Dalyvavo daug svečių ir 
viešnių. Buvo svečių ir iš 
“Darbininko” sostinės pp. 
Jonas Jakštas su žmona. 
Ponia Jakštienė yra kele
tą kartų buvus Lietuvoje 
ir savo įspūdžiais pasidali
no su hartfordiečiais. Ji 
patarė jaunimui važiuoti 
Lietuvon ir su ja susipa
žinti.

Pp. Balčiūnam išreikšta 
| daug linkėjimų ir įteikta 
I* dovanėlių.

Taipgi pagerbta ir p. 
| Jakštienė. « Jai įteikta do- 
| vana kaip sutiktuvių.

S j Tą surprizą padarė pp. 
; Balčiūnaitės, J. Davidaity- 
Itė ir Kaunietytė.

Pp. Jakštaį iš So. Bosto- 
I~ no atvežė lietuviškų ski

landžių. Kaip žlhome, pp. 
S'" Jakštai turi mėsinės. Visi 

j valgė ir gėrėjosi. Taipgi

Kasmet Prez. Roosevel- 
t’o gimimo dienoj, Sausio 
30, visoj šalyj rengiami 
baliai. Pelnas skiriamas 
ligoniams, paraliŽįu ser
gantiems.

Prezidentas sutiko, kad 
70 nuošimtis įeigų pasilik
tų Westfielde dėl vietinio 
komiteto, * kurs nuspręs 
kaip ir kur sunaudoti tuos 
pinigus. 30 nuošimtis bus 
perduotas nacionališkam 
komitetui, kuris įteiks pi
nigus Prezidentui. Jis juos 
paskirs “Warm Springs 
Foundation” Georgijos 
valstybėj.

dalyvavo ir Vladas Jakš
tas su savo Sūnum ir pp. 
Adomaitis su žmona.

Pasišnekučiavę ir pasi
linksminę išvyko į So. Bos
toną apie 10 vai. vakare.

Dalyvis.
Dievas ir Ievyne 

Reikia mums mylėti, 
Tada ir vargelis
Bus lengviau'kentėti 

' f *. ■ K. Č.

MAYORU KLUBAS

Mūsų apylinkėje rinki
mų pasekmės davė du nau
ju mayoru Northamptone 
ir Holyoke ir du dabarti
niai mayorai vėl buvo iš
rinkti ' Springfielde ir 
Westfielde. Išrinktas Ma
yoras W. P. Yoerg, Holyo
ke, kalbėdamas su išrink
tu mayoru C. L. Dunn iš 
Northampton’o suteikė 
mintį, kad susivienytų šitų 
keturių mieštų mayorai.

Dunn užgyręs tą mintį,

MIESTO ADVOKATO
NAUJAS BILIUS

TEVO J. BRUŽIKO 
MISIJOS

Nuo gruodžio 9 d. iki 22, 
Tėvas J. Bružikas laikė šv. 
Kazimiero parapijoj misi
jas, kurios buvo labai sėk
mingos.

Pirma savaitė misijų bu
vo moterims, antra savai
tė vyrams. Kas vakarą 
kaip moterys, taip ir vy
rai gausiai sueidavo į ga
na didelę naują bažnyčią. 
Garbė šios kolonijos kata
likams už tokį skaitlingą 
dalyvavimą.

Gruodžio 22 d. laike pir
mų ir antrų mišių labai 
didelį įspūdį darė, tai ka
da giedant naujam vargo- 
ninkui muz. A. Giėdraičiui 
solo “Jėzau, Jėzau eik prie 
manęs”, visos šeimynos su 
vaikais, gyvomis gėlėmis 
pasipuošę ėjo priimti šv. 
Komuniją.

Parapijiečiai labai dėko
ja už misijų prirengimą 
kleb. kun. J. Vaitekūnui ir 
misijonieriui Tėvui J. Bru- 
žikui už gražius pamokini
mus. Rep.

Senatorius Putnam, mie
sto advokatas, sustatė 
naują bilių valstybės kon
greso apsvarstymui.

Westfield’o miestiniai 
rinkimai kas du metai lap
kričio ir gruodžio mėne
siuose. Senatorius Putnam 
nori, kad rinkimai įvyktų 
mėnesį ankščiau, tai reiš
kia, pirmutiniai rinkimai 
spalių, o paskutiniai lap
kričio mėnesiuose. Vadina
si išrinktas Mayoras turė
tų daugiau laiko tinkamai 
prisiruošti naujam darbui.

Jurgis Jonas.

C. BROŪKLYN, N. Y.

1 •

BROOKLYN, N. Y,
-------- ——

KONCERTAS -!)
Gruodžio 5 d., gargiame' 

'st. George’s Hotel’y, Broo- 
klyne, įvyko privačiai su* 
rengtas koncertas mūsų 
dainininkui Antanui Ba
niui.

Programa susidėjo iš į- 
vairių tautų dainų. Visa 
programa buvo puikiai at
likta, ypatingai lietuviškos 
dainos darė didelį įspūdį 
svetimtaučiams.

Akompanuoto j u buvo 
garsus pianistas H. Mau- 
rice Jocąuet.

Sveikinam p. Banį už 
gražų šiame koncerte pa
sirodymą.

Publiką su d arę. pakvies
tieji asmenys, l^Mobs pri
sirinko gana daug.

Katalikai! laikraščių at
žvilgiu privalome turėti 
jautresnę sąžinę. Išvaryki
te neutralią spaudą iš sa
vo namų, nors ji lankosi 
ne atvirai, bet, kaip čigo
nė, apsisiautusi nešališku
mo skraiste. Jūsų šeimose 
tesilanko grynai katalikiš
kas laikraštis; savo nusis
tatymą skleiskite visur: 
tarnyboje, prekyboje, a- 
mate, dirbtuvėse, mokyk
lose, teismuose, valdžiavie- 
tėSe...
Vyskupas K. Paltarokas.

Jei nori sužinoti kada 
bus pasaulio pabaiga ir 
kokios jo bus paskutinės 
dienos, tai tuojau Įsigyk 
knygutę: Ką mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio pa* 
baigą, šią knvgutę yra 
parašęs A. Jakštas. Jos 
kainą ĮOč. Su prisiuntimu 
15c. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

Tariame ačių P-nui Dul
kei už jo gražų pasidarba- j 
vimą su savo Vyrų choru,! 
kuris gražiai išmokytas ir.’ 
išlavintas, p. Dulkei vado
vaujant sudainavo sutarti-: 
nai ir melodiškai, gruo-, 
džio 14 d., jaunimo suren-; 
gtame Tėvus pagerbti va-[ 
karėly, šv. Jurgio parapi
jos salėje,

Kleb. kun. Paulonis Vy
rų Chorą ir jo vadą pagy
rė. Valio chorui ir vadui p.' 
Dulkei. Beržo šakelė.

ALEKS. KAREON AS
Graborius ir Balsamnotojas

Pilnai prisiruofies patarnauti 
knoeeriausiai diena ir naktį 
visiems Connecticut Valstybes

Lietuviams. -v.' ■’
716 Stanley St. arba 

273 Oheatnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

PAVEIKSLAI Iš LIETU
VOS

Gruodžio 8 A, Šv. Jurgio f 
par. svetainėje, buvo rodo
mi p. Zigo ir Lietuvos at-(

Cortlandt 74305
LBSTUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINI

Lithuanian Information Burcau
38 Park R<W

Prieš City Hali 
NEW YORK, N, Y.

Room.
Equitablc Service Bumu

Linmm 
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