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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

DABARTIES 
į BILDESIUOS

MAYORAS PASKYRĖ 
KUN. J. AMBOTĄ JAU

NUOLIŲ KOMISIJON
Hartford, Conn. — šio

mis dienomis mayoras 
Spellacy paskyrė kun. Jo
ną Ambotą, Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos kleboną 
miesto Jaunuolių Komisi
jos nariu.

Kun. J. Ambotas paskir
tas ton komisijon užbaigti 
terminą atsisakiusios p. 
Elizabeth Higgins. Termi
nas užsibaigs gruodžio 
mėn. 1938 m.

Kun. J. Ambotas gruo
džio 21 d., 1936 m. minėjo 
savo 35 metų kunigavimo 
sukaktuves, švč. Trejybės 
lietuvių parapijos klebo
nu yra nuo 1912 metų, 
šiais metais minės 25 me
tų klebonavimo sukaktį 
Hartfordo lietuvių parapi
joje.

Kun. J. Ambotas labai 
gerai pažįsta jaunimą. Tą, 
matyt, pastebėjo ir mayo
ras Spellacy. Taigi kun. 
Ambotas, dirbdamas Jau
nuolių Komisijoje, dar 
daugiau galės pasitarnauti 
savo tautiečiams, o ypa
tingai jaunuoliams ir tė
vams. Sveikiname Kleb. 
kun. J. Ambotą!

KAUNE BUVO DIDŽIU
LE RINKLIAVA VIL
NIAUS LIETUVIAMS
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Generalis Streikas

Vatikanas — šv. Tėvas, 
Popiežius Pijus XI ir sun-{ 
kiai sirgdamas priėmė au- 
diencijon ir suteikė spe-

Pereitos savaitės pabai
goje Vokietijos naciai Is
panijos pakraščiuose su
gavo Ispanijos raudonųjų . . 
valdžios karini laivą Arą- cia^ palaiminimą J. E. 
gon ir kitą apšaudė. Tai Kardinolui Dennis Dough- 
darę atkeršydami ispa- i® Philadelphijos. 
nams už pagrobimą Vokie-' Eminencija Kardino- r 
tijos laivo Palos, kuriuo ias Dougherty sustojo Va- 
vežė ginklus ir amuniciją, tikanejiplankyti Tėvą 
Vokietija pareikalavo lai
vą su kroviniu grąžinti,} 
bet Ispanijos raudonųjų

Auto Industrijoj
Flint, Mich. — Sausio 3 Body, gruodžio 16 d. si 

d. General Motors korpo-Į streikavo 1320 vyrų, 
racijos įmonių 13 miestų | CĮeveIand> Ohio 
unijos delegatai ]---------
rezoliuciją, kuria pareiškė: 
pilniausi užgyrimą ir pa
ramą United Automobile' 
Workers of America kovo- 
je dėl unijos pripažinimo 
ir 30 valandų darbo savai- gruodžio 30 d. 
tėję.

Fisher Body dirbtuvėje 
darbininkai jau kiek 

i kaip streikuoja. Jau 12 
i iI

Ryšium su lenkų varo
mais persekiojimais prieš 
Vilniaus krašto lietuvius 
gruodžio mėn. 13 d. Vy
tauto Didžiojo studentija 
Kaune suruošė didžiulę 
rinkliavą Vilniaus lietu
viams. Rinkliavoje daly
vavo ne tik studentai, bet 
ir visuomeninių bei kultū
rinių organizacijų nariai. 
Be to, tą dieną Kauno. 
Dotnuvos ir Klaipėdos 
studentija nevalgė pietų, 
jiems skirtus pinigus pa
aukojo Vilniaus lietu
viams. Iš viso gruodžio 
mėn. 13 d. Vilniaus lietu
viams Kaune buvo surink
ta keli tūkstančiai litų.
PRANCŪZIJA DAR LA

BIAU GINKLUOJASI

KUN. JONAS ŠVAGŽDYS,
Šv. Roko lietuvių parapijos (Montello, Mass.) klebo
nas. LDS. organizacijos Centro Pirmininkas pereitą 
gruodžio 5 d., 1936 m. labai kukliai minėjo savo 30 
metų kunigavimo sukaktuves. Kun. J. švagždys Se
minariją baigė Kaune ir ten buvo Įšventintas kunigu 
1906 m. Pirmuosius kunigavimo metus vikaravo Lie
tuvoje. Atvykęs į Jung. Valstybes kiek laiko vikara
vo Brooklyne prie a. a. kun. Varnagirio. Po to kelis 
metus klebonavo Paterson, N. J. Iš ten atvyko į Mas- 
sachusetts valstybe 1919 m. ir šešis mėnesius buvo 
klebonu Norwoode. Iš Norwoodo buvo skirtas klebo
nu į Šv. Roko lietuvių par., Montello. kur iki šiol sėk
mingai veda ganytojavimo darbą.

Kun. J. Švagždys yra talentingas pamokslinin
kas ir kalbėtojas. Be to turi gerą plunksną, o tik re
tai kada ją pavartoja dėl to, kad yra užverstas įvai
riais parapijiniais ir visuomeniniais darbais. Jis dir
ba savo parapijos organizacijose, bet daugiausiai 
centralinėse. Daugiausia laiko ir darbo yra įdėjęs 
LDS. organizacijoje nuo pat jos įsteigimo. Krizės me
tu, būtent, 1932 m. kun. J. Švagždys liko išrinktas 
Centro Pirmininku, kurio pareigas labai rūpestingai 
eina, aukodamas LDS. organizacijai ne tik savo bran
gų laiką, bet ir pinigą, negaudamas jokio atlyginimo.

Taigi nors ir suvėluotai, sveikiname LDS. orga
nizacijos vadą, kun. Joną Švagždį ir linkime ilgiausių 
metu!

vykdamas Į Tarptautini 
į Eucharistini Kongresą, 
kuris Įvyksta vasario mė- 

valdžia atsisakė tai pada- nesYJ Maniloj. Jo Eminen- 
ryti. Vėliau lai va paleido.: c9a v-vksta kaiP° Sv- Tėv0 
bet užgrobė dalį ginklų ir į gulėdamas lo-'General Motors dirbtuvių
amun.cijos ir vteną jurei- kJ ’ Kardino- užsidarė dėl streiko ir trū-i
^Kadangi Trau-l ^gheįty pns? valau-' kūmo dalių. Unijos vadai | 

donųjų valdžia neišpildė,^0®’, j^ausęs^ šv. mišių,! 
Vokietijos reikalavimų,!1*.----
tai jos du kariniu laivu, į 
plaukiodami Ispanijos pa- i n 
kraščiuose, sugavo Ispani
jos laivą Aragon ir už
grobė, o kitą apšaudė.

Vokietija pasiuntė notą rn 
Ispanijos raudonųjų val
džiai. kurioj pareiškia, 
kad ji užgrobtą Ispanijos 
laivą Aragon grąžins ir 
sulaikys puolimą ateityje.

kurias atnašavo Sekreto-

Popiežiaus Pijaus XI 
sveikata nepagerėjo, nors 
skausmai ir sumažėjo. Vi
sas katalikiškas pasaulis 
meldžiasi, kad Aukščiau- 

i sis grąžintų Bažnyčios 
Galvai sveikata, kad Jis 
dar ilgus metus galėtų tęs
ti ganytojavimo darbą.
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ouicii.yvo ur i ai j i cį aivnv JVz,

jei Ispanijos raudonųjų RUSIJOS ‘PROLETARAI 
valdžia grąžins Vokietijos NESISKIRIA Nl JO AME- 
užgrobtus ginklus ir amu
niciją ir paimtą nelaisvėn 
jūreivį. Ispaniios raudo
nųjų valdžia su pasta
ruoju Vokietijos pareiški
mu nesiskaito. Bilbao bas
kai pasiruošę atsakyti Vo
kietijai šūviais, jeigu ji 
pradėtų naują ataką.

Vadinasi, nors ir nepa
skelbtas karas Vokietijos 
su Ispanija, bet jau prasi
dėjo.

RIKOS BURŽUJŲ

So-

... --- —--- F
j sher Body, 7000 darbinir 

i kų, gruodžio 28 d.
Flint, Mich. — Dviej 

Fisher Body įmonių 820( 
darbininku sustreikave

sako, kad iki pabaigos sa
vaitės. jeigu tik kompani
jos nepriims darbininkų 
reikalavimų, General Mo- 
tors turės uždaryti 69 sa
vo dirbtuves 14 valstybių.

Darbininkai įdavė Gene
ral Motors korporaci jai ‘. 
reikalavimus, būtent:

1. Sušaukti konferenciją 
kompanijos viršininkų ir

Nonvood, Ohio —Fishe
Body ir Chevrolet Įmonr 
2200 darbininkų išėjo 
streiką.

Anderson, Ind. — Gui 
de Lamp division 280! 
darbininkų išėjo Į streiku 
gruodžio 31 d.

Kitose keturiose Įmonė
se darbininkai nedirba dė 
įvykusių streikų, nes pri 
trūko dalių, kurias prista 
lydavo iš tų Įmonių, kurii 

53 darbininkai išėjo 
ką.

Taigi galimas 
kad iki pabaigos

Į strei

daiktas 
savaitės 

tik General Motor: 
nepriims darbininkų rei
kalavimų. bus paskelbtas

U.AAV.A. viršininku derv- 
homs. ' ' inf,nri

* I ’ “

2. Panaikinti visą darbą generalis streikas,
nuo dalių ir Įvesti mokeji- __________
mą už darbo valandas.

3. Įvesti 30 vai. darbo 
savaitę ir už viršlaikius 
mokėti laiką ir pusę.

4. Nustatyti minimum 
algas tinkamam pragyve
nimui.

5. Gražinti visus darbi
ninkus, kurie neteisėtai

PREZ. ROOSEVELT RUO
ŠIA NAUJA NRAMaskva. Rusija 

vietų buržuazija, komisa
rai ir kiti komunistų vir
šininkai labai iškilmingai 
ir triukšmingai praleido 
Naujus Metus. Visi svar
besnieji viešbučiai buvo
pilni puotautojų. Už teisę buvo atleisti, 
būti viešbutyje ir šokti ir 6. Senesniems 
už vakarienę sovietų “pro- kams pripažinti 

i letarai” sumokėjo net iki bę.
115 rublių kiekvienas. " ~ \

AREŠTAVO VIRŠININKUS Vodka ir šampanas tik lie-
JOSI.

Taigi aiškiai matome.

darbinin- i
pirmeny-

Paryžius, Prancūzija — 
Atstovų butas paskyrė 
1,750,000,000 frankų gin
klavimuisi. Be to, nutarė 
sustiprinti ryšius su Len
kija ir jai (Lenkijai) su
teikti 1,350,000,000 franku 
paskolą su sąlyga, kad 
Lenkija tuos pinigus su
naudotų ginklavimosi. Tai 
tik maža dalis. Prancūzi
ja yra paskyrus viso net 
19,000,000 apsiginklavimo 
reikalams.

Prancūzija, matyt, bijo
si Vokietijos. Lenkija bū
tinai reikalinga Prancūzi
jai, užtat ir teikia jai mil
žiniškas sumas apsiginkla
vimui.
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Europos Karo Debesiai Padidėjo
Londonas — Naujas ka

ro pavojus Europoje susi
darė, kada Vokietija ir Is
panija užgrobė viena kitos 
laivus. Vokietija nota pa
reiškė Ispanijos raudonų
jų valdžiai, kad ji nepra
leis nei vieno jos laivo pa
kol raudonųjų valdžia ne
grąžins jai Palos laivo už
grobtų krovinių ir jūrei
vio. Ispanijos raudonųjų 
valdžia griežtai atsisakė 
grąžinti ir skelbia Vokie-

Madridas, Ispanija — 
Sukilėliai vėl puolė Madri
dą. Sužeidė kelioliką žmo
nių. Sunkioji artilerija ko
vėsi prie Vilią Verde va
kariniame fronte. Sukilė
lių orlaiviai lekiojo viršu
je sostinės, bet bombų ne
metė. Raudonųjų valdžios lijos atvyko į Cadiz, Ispa- 
karinės jėgos, kurias su- niją dąugiau kaip 5000 i- 
daro daugumoje svetim-į talų savanorių padėti gen.

Gilberton, Pa. Reading kaj sovįetų Rusijoje kla- 
kompanijos kasyklose a-| ne tik kad neišnvko. 
pie du metai atgal jvyko bet labiau atsiskyrė. Skh- 

I didele ekspliozija. Žuvo a- tumas tik tas> kad dabar 
pie 13 žmonių ir apie 30 Povietų buržuaziją suda- 
suzeista. Kad istyrti prie-: ro komunistu įomisarai

I

tijai karą. Susidarė rim
tas konfliktas.

Anglija - Italija susitarė žastį tos ekspliozijos buvo' ir • agentai. Skurdžiai 
viena kitos gerbti teises, paskirta komisija. Komi- darbininkai Rusijoje ba-. 
bet dabar išrodo, kad toks sija savo raportą pateikė > dauia o komisarai ir ju!

_i; u,-.; i- valstybės Darbo depart-. kįn’kai puotauja 
mentui. Po ilgo tyrinėjimo Sovietų Rusijoje dirbtu-' 
Departmentas rado reika-1 VgSe įvesta vergiška grei- 
lą dar geriau dalyką ištyr-; įumo tvarka. Darbininkai į 
ti ir galutinai^ pereitą sa-, įurj prakaituoti ir lupti 
vaitę Valstybės prokuro- kajp (teneįsižeidžia darbi- 
ras, gavęs įsakymą Guber- nįnkaį už pavadinimą) bininkus, 
natoriaus, uždėjo areštą mulai Darbininkai gauna 
ant keturių Reading Kom- vergiškas algas taip, kad 
panijos tos kasyklos virši- nega]j turėti tinkamo pra- 
ninkų. Jie yra kaltinami gyvenimo. Badauia ir tie 
už apsileidimą, netvarką, darbininkai, kurie dirba 
nepaisymą, nesilaikymą;SUnkjai jr iigag valandas, 
saugumo įstatymų tvar- Puotauja, tik komisarai ir 
kant kasyklas. Jie bus i jų pakalikai kurie turi 

Yf*r SU" savo rankose valdžią, taip,
K°- kaip :___
bus. dvarponiai.

susitarimas gali būti la
bai trumpas.

Ispanijos raudonųjų val
džia įsakė savo laivyno 
vadovybei paleisti į kiek
vieną Vokietijos laivą, pa
sirodžiusį Ispanijos pakra
ščiuose.

Maskvos komisarai taip 
pat karščiuojasi.

Taigi Europoje susidarė 
rimtas taikai pavojus. Ga
li bile dieną užliepsnoti 
karas.

5000 ITALŲ ATVYKO 
GEN. FRANCUI PAGEL- 

BON

Gibraltar, Sausio 3 d. — 
Pranešama, kad per pas
tarąsias dvi dienas iš Ita-

I

I

kaltinami i 
žeidimą darbininkų, 
kios pasekmės iš to 
ateitis parodys.

senovėje puotavo

7. Pripažinti United Au
tomobile \Vorkers of Ame
rica kaipo vienintelę tar
pininkavimo age n t ū r ą 
tarp General Motors ir jos 
darbininkų.

8. Dėl produkcijos grei
tumo turi susitarti korpo
racijos vadovybė su uni
jos komitetu visose Gene
ral Motors įmonėse.

Teismas įsakė Fisher: 
Body darbininkams išeiti 
iš dirbtuvės, kurie per vi
są savaitę streikavo sėdė
dami dirbtuvėje. Kompa
nija išgavus teismo įsaky-j 
mą, pašaukė policiją, kad 
atvyktų ir išvaikytų dar-. 

, bet darbininkai 
nenusigando, šerifas Wol- 
cott įteikė unijos viršinin
kams teismo įsakymą.

Unijos viršininkai pa-J 
reiškė, kad jie bile kada' 
sutinka sueiti su General 
Motors viršininkais ir tar
tis, bet ligšiol tos korpo
racijos viršininkai vis at
sisakinėjo, ir dabar tik jie 
yra atsakingi už įvykius 
streiko Jauke.

• v

KINIJOJ SUŠAUDĖ 13 
NARKOTIKŲ PLTTN 

TOJŲ

PREZ. ROOSEVELT 
KALBĖS KONGRESUI

AVashington, D. C. —
Šiomis dienomis prez 
Roosevelt turėjo pasitari
mus su ekspertais ir save 
kabineto nariais dėl su 
darymo ir pravedimo nau 
jo įstatymo, kuris nusta 
tvtų darbininkų darbo va 
landas, minimum atlygi 
n imą ir uždraustų samdy 
ti nepilnamečius.

Prez. Roosevelt pareiškė 
spaudos 
nežiūrint 
pramone 
dėjo, bet
jaučiamas ir bus 
mas, jeigu tik nebus sure 
guliuotas darbo laikas ii 
už jį atlyginimas.

atstovams, kac 
to, kad šalyj* 
ir prekyba padi 
nedarbas dar vis 

jaučia

FORDAS UŽPATENTA 
VO NAUJĄ AUTOMO- 

BILJ

VVashington. D. C. —
Šiomis dienomis Henr$ 
Ford užpatentavo nauj^ 
automobilį, kurio motoras 

1 traukimo ratukai ir vaira- 
: vimo “shaft” bus ant už
pakalinės ašies.

Flint, Mich.
Automobile Workers Uni
jos viršininkai praneša, 
kad šiose 8 General Mo
ters įmonėse streikuoja

AMERIKA PARDAVĖ
UŽ $2,777,000 ORLAIVIŲ

ISPANIJAI

Washington, D. C. —
Šiomis dienomis Robert 
Gruše, Jersey City, N. J. 
eksporteris gavo leidimą 
iš valstybės departmente 
išsiųsti į Ispaniją raudo
nųjų valdžiai $2,777,00(1 
vertės orlaivių, motorų ir 
jų dalių. Prez. Roosevelt 
pareiškęs, kad jis reika
lausiąs, kad Kongresas 
duotų jam galią paskelbti 
embargo, kad ateityje 
kompanijos negalėtų siųs
ti daugiau ginklų ir amu- 

Fisher1 nicijos į Ispaniją.

United

Washington, D. C. —
! Prez. Roosevelt padarys

Tientsin, Kinija — L»ai- metinį pranešimą Kongre-
šaliai, smarkiai susirėmė: Franco armijai sumušti ke 24 valandų sušaudė 130 sui trečiadienį, sausio 6 d. darbininkai:
su sukilėliais pietiniame Ispanijos raudonųjų vai- narkotikų platintojų, va- Tą dieną bus oficialiai pa- **»--*-
fronte arti Cordoba. Suki-'džios kariuomenę. Italų gių ir šiaip nepageidauja- tvirtintas ir prez. Roose- 70G daiuuuuAV
lėliai žygiuoja į Valencia,' kareivius atvežė specia- mų asmenų, kurie nusikal- velt išrinkimas. Prez. Roo- jo į streiką lapkričio 18
kur dabar yra susikraus- liais kariniais traukiniais to anti-narkotikų ir mora- sevelt kalbės apie 2 vai. 1936.
čius raudonųjų valdžia. į Seville ir Cordoba. lybės įstatymams. ; po pietų. i Kansas Cityčius raudonųjų valdžia. j Seville ir Cordoba.

Atlanta, Ga.
Body, 700 darbininkų išė-
• • • W *

I

Fisher
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vietines žinios!
KARDINOLAS RAGINA

MELSTIS HZ TAIKĄ

.... - —t- * i 
■Š

no lietuvius katalikus 
: skaityti lietuvišką katoli- 

1 — ypač 
į “Darbininką”. Kurie nega- 
• Ii skaityti lietuviškai tuos 

J. E. Kardinolas O’Con- jie maldavo skaityti kata- 
nell, sekmadienį, sausio 3 likišką spaudą svetimose 
d., Šv. Kryžiaus katedro- kalbose — ypač The Pilot. 
je susirinkusiems Šv. Var- ----------
do draugijos nariams iš Kalėdų metu daug south. 
Bostono ir Roxbury paša- bostoniečių studentų lan- 
ke pamokslą. Jo Eminen- i namiškius. Buvo par- 

važiavę iš Brightono semi- 
: A. Bal- 

triušiūnas, J. Daunis, J. 
Žuromskis; iš Weston Col-

• v

kė pamokslą. Jo Eminen- 
.cija labai karštai atsišau- 
kė i susirinkusius vyrus 
Jėzaus vardu melstis uz 
taiką pasaulyj. “Mums 
nieko daugiau neliko įaipl ^"‘S^iiSsr'jakirria- 

,rneJst!s lr Pra.sykl D1®’ vičius S. J.; iš Providenee 
vo, kad Jis nukreiptų aud-:Colleg(, A Jurgeiaitis.

Buvo parvykę moksleiviai 
iš Marianapolio kolegijos: 
Rusteika, Brazauskas, Le- 
mezis ir Janušonis. Atlan
kė namus net iš tolimo 
Clevelando studentas J. 
Zaikis.

rą, kuri gali sunaikinti 
krikščionvbės civilizaci- v
ją”, sako J. E. Kardinolas, j 

Dąugiau kaip 2,000 Šv. 
Vardo draugijos narių da
lyvavo pamaldose.

Pereitą sekmadienį vi-' 
sos katalikų bažnyčios bu
vo pilnos vyrų maldininkų, 
susirinkusių pagerbti ir į 
pagarbinti Šv. Vardą.

Lietuvių parapijų kata
likai vyrai taip pat gau
siai dalyvavo specialėse 
pamaldose.

Sausio 3 d., 3 vai. po pie
tų, pora šimtų vyrų, vado
vybėje kun. P. A. Virmau- 
skio ir klieriko A. Baltru- 
šiuno, maršavo iš Šv. Pet
ro par. bažnyčios į meti
nes Šv. Vardo vyrų drau
gijos pamaldas, Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje. Vy
rai dalyvavo iš keturių 
kaimyninių parapijų. Ro
žančių atkalbėjo kun. 
Welch; pamokslą pasakė 
kun. Doyle; 
Švenčiausiu 
suteikė kun.
mauskis. Jam asistavo 
kun. T. Sullivan ir kun. 
Normile.

ŽINUTES
Kūn. Dr. M. Ražaitis, 

pasakęs 4 pamokslus apie 
spaudą, gruodžio 27 d., Šv. 
Petro par. bažnyčioje, ir 
du pamokslu apie gero ka
taliko gyvenimą Naujų 
Metų dienoje, išvažiavo, 
sausio 3 d., atlaikęs šv. 
mišias, į Cambridge lietu
vių bažnyčią sakyti pa
mokslus apie spaudą.

4* J
Sausio 3 d., Šv. Petro, 

par. bažnyčioje, buvo aiš
kinamas Jo Eminencijos 
Kardinolo O’Connellio lai-. __ _
škas apie spaudą. Kunigai (g, žymi dainininkė, gyv. 
aiškino dvasią, ir turinį, Cambridge, po appendici- 
to svarbaus rašto ir ragi- tis operacijos Cambridge 

Miesto ligoninėje sveiks
ta. P-lė Grybaitė staiga 
susirgo ir trečiadienį, 
gruodžio 30 d. apie 5 vai. 
pasidavė operacijai. Ope
racija buvo sėkminga. 
Linkime p. Grybaitei kuo- 
greičiausiai išsveikti, kad 
Naujosios Anglijos lietu
viai vėl turėtų progos 
klausytis jos gražaus ir 
malonaus balselio per ra
dio. koncertuose ir baž
nyčioje.

DAKTARAI

• v

i Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building 

525 E. Broadway, S. Boston 
Ofiso Valandas 

Nuo 9 Iki j2 ryte ir nuo 1.30 ik 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Of 
sas uždarytas snbatos vakarais lr 
nedėldienlais, taipgi seredomis nuo 

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

II
Į
I J

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietą lr 
nuo 6 ik! 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

—
Tel. So. Boston 2860

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso .valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Sulįstomis, nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
NedėliomU nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbrid#e 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Val&ndos: 2—4 ir 6—8
278 Harvard Street, ' 

kamp. Inman arti Centrai 
Cambridge, Mass.

palaiminimą 
Sakramentu 
P. A. Vir-

PO OPERACIJOS 
SVEIKSTA

P-lė Margareta Grybai- 
. gyv.

Į

i

A -j- A
KAZIMIERAS 

GRUĖAUŠfcAS 
mirė gruodžio 26,1936 
m. 58 m. amž. Buvo 
nevedęs. Kilo iš Kau
no rėd. Amerikoje iš
gyveno 35 rii. Palikb 
dideliame nuliūdime 2 
broliu — Kostantą ir 
Joną, Marlboro, Masš. 
Paliko vieną seSetį 
Lietuvoje.

Kūnas buvo pašar
votas laidotuvių di
rektoriaus koplyčioje. 
Gruodžio 28 d. 1936 
m. iš koplyčios buvo 
atlydėtas į šv. Roko 
par. bažnyčią o po 
pamaldų išlydėtas į 
Kalvarijos kapines.

Laidotuvėms patat- 
Savo graborriis Wara-

Nuoširdžiai dėkbjd- 
mfe visiems, kurie kb- 
kru nors budri prisidė
jo prie mūsų mylimo 
brolio laidothvių.

Nuliūdę 
Brolis Konstantas lr

Jonas.4jy.

/'
AI

f 
IDARBININKAS

I

K. OF
Local Council 

Meetings every 
4th Sunday of the month. A « -•v*

APSivĖDE

J ■

Žinios Iš Lietuvos^
LIETUVA VEDA DERY- ,
BAS SU SOVIETŲ RUSI

JA IR BELGIJA

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
_______ __ __ _______ j 
riuose prašoma informaci
jų apie tikrą Vilniaus 
krašto ir jo bylos būklę.' 
Vilniaus Vadavimo Sąjun
ga, atsižvelgdama į šį gy
vą pasaulio visuomenės 
informavimo reikalą, yra 
nutarusi artimiausiu lai
ku pasirūpinti išleisti 
trumpą, objektyviai para
šytą, knygelę svetimomis 
kalbomis ir ją išsiuntinėti' 
visiems, kas tik jos pra
šys.

Reikia pažymėti, kad ir. 
pačioje Lenkijoj yra žmo
nių, kurie, matyti, netiki j 
oficialiai lenkų propogan- 
dai, nes ir iš ten Vilniaus' 
vadavimo sąjunga gavo 
keletą laiškų, kuriuose ( 
prašoma literatūros apie 
Vilnių.

JUOZAS M. DILJS
LAIKRODININKAS

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

366 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Šiuo metu Lietuva Veda 
prekybos derybas nau
joms sutartims sudalyti 
sū Sovietų Rusija ir Bel
gija. Abejos derybos eina 
gana sėkmingai ir mano
ma, kad jos bus baigtos 
trumpoje ateityje. Lietu
va stengiasi didesnius sa
vo žemės ūkio gaminių ir 
gyvulių skaičius išvežti į 
Sovietų Rusiją ir Belgiją. 
Dabar su abiem kraštais 
Lietuva turi prekybos su
tartis, tačiau jos baigsis 
šių metų pradž i o j e. 
Ligi to laiko bus sudary
tos naujos sutartys. Tsb.

j DARBUOJASI JAUNI- 
I KAITIS

1936, Nedaug lietuviukų ir lieGruodžio 27 d
Antanas NUnnari apsivedė tuvaičių nori darbuotis ki
šu Ona Vabalyte, gyv. 380 tų labui. Nedaug jų susi-' 
W. Broadway, So. Boston. randa tokio darbo.
Liudijo Dominikas Torto- Bet aš žinau vieną toki, 
rella ir Marijona Miklušy- kurs nuolat gražiai dar- 
tė. buojas.

Jis baigdamas pradinę 
mokyklą buvo susirgęs 
džiova. Lankytojus ir Sa- 

namiškius jis 
• gražiais nu

sistatymais ir elgesiu.
Pasveikęs jis lankė auk

štesnę mokyklą ir darba
vosi prie parapijos: šv. 
Vincento labdarybės drau-Į 
gijoje, blaivininkų tarpe, 
vasarinėje vaikų - mergai
čių mokykloje, katekizavi- 
me, moksleivių tarpe, pa
rapijoj, prie vaikučių vai
dinimų, ir k.

Jis dabar lanko kolegi
ją. Gal bus vienuolis. Ga-* 
vęs liuoso laiko jis lavina
si lietuviškai. Jis rašo j 
laikraščius, skaito paskai- 

____  tas, kalba.
Dėžių patvarkymui ir iš- Parvažiavęs atostogų jis 

vežiojimui padirbėjo K. \uo3 randasi Šv. Vincento 
Šidlauskas, jo žmona, du draugijos biednuosius šel- 
sūnu, C. Regan, ir E. Pie- Pfi susirinkime, padeda 
vojęas sesutėms prirengti vaiku-

Aukotojų tarpe randa- čius vaidinimams, sceneri- 
ma šie: Dr. V. Kasparas, M ir d., —7 ;
ponai Planskiai, F. Cifal- nioksleivius, ir 
di, I. J. Fox, Ce-lect Ba-1 . štai jo vienas iš dauge- 
king Co., Wonder Baking vakaei. ų pasidarbavi- 
Co., 1 
Hathaway 
Gentie Baking Co.. Ward 
Baking Co., ir Chorlian 
Grocery Co.

pagyre

Gruodžio 27 d., prakal- natorijos 
bose, kun. P. A. Virmaus- stebino savo 
kis, kalbėdamas apie Vie
šųjų Labdarybių Federa
cijos vajų, pagyrė jos ša
ką, būtent: Šv. Petro para
pijos Šv. Vincento labda
rybės draugiją. Jis įrodi
nėjo, kad ši draugija išlei
do per metus virš $2,000., 
pirkdama biednuomenei 
maisto ir aprėdus. Didžią
ją tų pinigų dalį gavo gi 
iš pereitų metų vajaus 
fondo.

Kalėdų metu šv. Vincen
to draugijos vietinis sky
rius apdovanojo 70 šeimų 
valgių dėžėmis.

v •

I

orgamzuoja

Bond Baking Co.J miE Našlė maldauja pa- 
Baking Co.,1 ^uosu°t iš. kalėjimo sūnų. 

Klebonas užrašo laišką ir 
su tuo laišku pasiunčia šį 
jaunikaitį ir našlę pas Gu
bernatorių. Tas jaunikai
tis praleido visą dieną, ir 
kitą, to kalinio išpirkimo 
reikalu.

Ketvirtadienį, sausio 7 Iš tikrųjų, tai pavyzdin- 
a. š. m. gub. Curley, už- gas jaunuolis katalikas, 
baigęs savo tarnybą apsi- darbuotojas!
ves su ponia Gertrude De-; 
nnis. Jungtuvės įvyks Bo
stono Kolegijos koplyčio- SUSIRGO AŠMENSKAS 
je-

NAŪJA PORELĖ;

MINSTREL SHOW

f

I

LIETUVOJE VEIKIA
13.600 PRAMONĖS 

ĮMONES

Nuo šių metų pradžios i- 
ki spalių 1 d. Didžioje 
Lietuvoje veikė 13.615 
pramonės įmonių. Verslo 
rūšimis pramonės Įmonės 

bet^ir viscTpa- taiP pasiskirsto: 4 pirmos^ 
>pa_l rūšies, 1 antros rūšies, 17. 
- . trečios, 104 ketvirtos, 213

niaus vadavimo sąjungos penktos, 584 šeštos, 1.119 j 
centre. Teko patirti, kad septmtos. i.779 asumtos 
paskutinių 
nlSin NAUJAS LIETUVOS UŽ-
P- ’ SIENIU REIKALU VICE-

Lenkų daromas smurtas 
Vilniaus krašte lietu
viams, paskutiniu metu 
sukėlė nė tik Lietuvos vi
suomenės, 1 
šaulio susidomėjimą, 
tai galima pastebėti Vil-

4.779 aštuntos
“Mūsų Vii- ir 6.794 devintos rūšies.

plačiau informuojama a- * /į *
pie lenkų smurtą ir lenkų SIENIt REIKAL^VKE 
spaudos kurstomuosius-
straipsnius, pareikalavi
mas nepaprastai padidėjo. 
Be to, vien per paskutinį 
mėnesi Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos iš visų pasaulio 
kraštų yra gavęs daugiau, 
kaip tūkstantį laiškų, ku-Į

P.

* ___ __ __________
I

i Tuoj po Kalėdų švenčių 
slogomis buvo susirgęs p. 
Antanas Ašmenskas, Lie-

> _ - , I _Sekmadienį, sausio 3 d. fuvįų Rakandų krautuvės 
įvyko Šv. Petro lietuvių vedėjas. Pirmadienį, sau- 
parapijos choro Minstrel sio 4 d. nors dar ir ne vi-! 
Show, vadovaujant muzi- saj įgsveikęs grįžo darban, 
kui Rapolui Juškai. Mins-^ 
trel Show suvaidintas ket
virtą kartą. Gal dėl to ir 
žmonių 1 
giausiai. Bet atėjusieji, 
kad ir nebe pirmą kartą | 
pamatę vaidinimą, prisi-' 
juoke sočiai.

Minstrel Show pamatyti 
buvo atvykęs ir svečias iš 
Brockton, kun. J. Petraus
kas.

c

Gruodžio mėn. 9 d. užsie-j 
nių reikalų viceministeriu 1 
buvo paskirtas ligšiolinis I 
užsienių reikalų ministeri
jos politikos departmento; 
direktorius Juozas Urb- i 
šys. Naujasis ticeministe- 
ris anksčiau buvo Lietu
vos pasiuntinybės Pary
žiuje sekretorium 
tuvos nepaprastu 
tiniu ir įgaliotu 
riu Latvijoje.

LIETUVOJE VEIKIA 
22,500 PREKYBOS 

ĮMONIŲ

Petras Rakauskas. Jau
nuoliai pasakė gražias 
kalbeles, dauguma lietu
vių kalba. Ypatingai gra
žią kalbą pasakė Bostono 
Kolegijos studentas p. My
kolas Grendelis. Jis gražia 

' lietuvių kalba pravedė ke
lią ir kitiems lietuviškai 
kalbėti.

Bankietas buvo didingas 
ir šaunus; valgiai skanūs 
lietuvių šeimininkių mote-

RVe'ikė''Ž^500 preky- 
bos Įmonės. Iš jų 101 buvo 

1 pirmos rūšies, 2,436 ant- 
I ros, 11.586 trečios, 6.045

ir Lie- 
pasiun- 

ministe-

i Nuo šių metų pradžios 
ligi spalių 1 d. Didžioje 
Lietuvoje išpirkta liūdy-

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams.
Adresas:

98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

• Tel. COLumbia 8053

PLAUKŲ SLINKIMAS
Slinkimas, Plaiska- 

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

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

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

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trosas ir P. Gelžinis 
t Kepa iš geriausios rūšies miltą 
j juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
; krautuvėse North Brighton Bakery 

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

Tel. Stadium 8411
I_________________________- - -

GRABORIAI

Malonėkite ateiti į Mo- 
buvo“‘neperdau- ter,l . ^jungos į3 kū°P?s 

P.Pt RtPins.mii. susirinkimą, 5 d. Sausio 
11937 m., 7:30 vai. vakare. 
492 E. 7th St., So. Boston, 
Mass. Valdybos rinkimas, 
dalyvaukite. Valdyba.

JAUNIMO PRAMOGA

Programa buvo įvairi. 
Jaunimas linksmai pralei
do laiką, pasižadėdami 
šiais_ metais dar uoliau pa-j atvirtos ir 2.267 penktos 
J ™ x — rūšieg Daugiausia įmonių

yra Kaune, Šiauliuose, Pa
nevėžy, Kretingoje ir Ke- 
dainuose.

Pernai tuo pačiu metu 
buvo 21.330 prekybos į- 
monių, o užpernai tik 
19.736 įmonės. Tsb.

dirbėti Bažnyčios, tėvynės 
ir mūsų išeivijos naudai.

D.

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

' SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

113 Ames St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 390

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537 •

SUGRĮŽO NAUJASIS 
GUBERNATORIUS

APSIVEDĖ
Sausio 2 d., Vilimas D. 

Smith apsivedė sū Aniele 
Krukonytfe, gyv. 123 W. 
6th St., So. Boston, Mass. 
Liudijo Jonas Krukonis 
ir Birutė Dvareckaitė.

L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
Naujus Metus pradėjo la
bai iškilmingai. Sekma
dieni, sausio 3 d., parapi
jos svetainėje surengė pri
vatinį bankietą, kuriame 
dalyvavo apie 70 jaunuo
lių — vaikinų ir merginų. 
Toastmasteriu buvo p.

ii 
i!

i

Cambridge Bottling Co. Ine. i

i
i

ii 
i‘ 
I i 
i!J

Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonic). . 
Pristatome į krautuves, piknikus, balius ir į visokius parengi- I 
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite toųįco su ženklu ant • 
leibelio BERKSHIRE REV-ERAGES. Taipgi turime ir Alaus J 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING CO. INC. 3
4—6 Berkshire St., Cambridge, Mass. ?

Tel. TROwbridge 8374 |
Savininkai: Jonas Malinauskas. Jokūbas Putinau. Juozapas F. Sniilf/ps. Jį

—
Sekmadienį, sausio 3 d. 

š. m. naujas gub. Charles 
F. Hurley sugrįžo iš Ber- 
mudos, kur jis praleido a-, 
tostogas. Naujasai Guber
natorius užims vietą šią 
savaite, ketvirtadienį, sau
sio 7 d. „ , . f '

Sugrįžęs iš Bermudos 
naujasai gub. Hurley su-! 
žinojo, kad dabartinis gub. 
Curley jam beatostogau
jant padarė daug žymių’ 
permainų administracijo-l 
je. Tą patyręs pareiškė 
spaudai, kad jis užėmęs 
vietą tuojaus imsis darbo, 
kad valstybėje būtų pra
vesta griežta ekonomija 
visuose valstybės depart- 
mentuose.

APSIVEDĖ: ‘
Sausio 3 d., apsivedė 

Pranciškus Šiaučiūnas su 
Joanna Agurkyte, gyv. 
368 Bolton St., So. Boston; 
Mass. Liudytojais buvo 
jaunojo brolis Jonas ir 

(jaunosios sesuo Marytė.

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūšių TONIKĄ, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose Įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visą U. 
S. firmą ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir Įvairiausias. 
PONIUTAMS, VESTUV C M S, 
NAMUOSE VAIšCMS ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Prlstatom greita! ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON. MASS.

JOSEPH W. CASPER i
į (KASPERAS)
£ Lietuvis Graborius ir 
| Balsamuotojas
| TURI NOTARO TEISES 

494 East Broadway 
/ South Boston, Mass. 
į Tel. ŠOU Boston 1437 
g Residence: 158 W. 7th St 
5 Tel. ŠOU Boston 3960
J Patarnavimai Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborias - Balsamuotojai

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes.
664 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

vs,v v ss.s. ss.~ ?

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

3*



Antradienis, Sausio 5 d., 1937

SPORTAS

WORCESTERIO RATELIS
Viktoras Staliulionis 97 100 88 285
Vincas Bučkauskas 101 97 85 283
Vincas Kereišis 97 100 83 280
Julius Bučkauskas 83 77 115 275
Juozas Brady 92 106 102 300

Viso punktų — 1423.
SO. BOSTONO RATELIS

Stasys Mickevičius 89 88 92 269
Juozas Lukas 109 99 86 294
B. Skinkus 93 86 95 274
Vito Tamulis 99 86 100 285
Petras Kazlauskas 84 97 102 283

Viso punktų — 1405.

Worcesterio Vyčiai atsiuntė tris bowling ratelius 
žaisti su South Bostono Vyčiais.

Worcesterio pirmasis ratelis nugalėjo South Bos
toniečius sekančiai:

I

lio
Harold Jackson (kairėje) ir Andy Blair, Chicag o Blackhawk hockey rate- 
nariai, čiužinėdami spardo pirmą šią žiemą nuk ritusį sniegą.

I 
Į

3

medyje visą dieną ir naktį. Q|(yp |JEJ|jyQ$ ŽINIOS 
Rytui įsausus jis pastebe- * w *.nuvv
jo, kad tigras vis dar gu-j
Ii to-j pačioj vietoj. Apie 
pietus žvėris vėl užkando’ 
ožienos ir vėl atsigulė sau
goti medžiotoją. Šitaip 
tigras saugojo medžiotoją 
keturias naktis ir penkias ni0kytojų> skaityklų vedė- 
dienas. Tik vieną kartą jis ir šiaip susipratusiu 
buvo valandėlei pasišali-. lietuvių. Naujiems tremti- 
nęs atsigerti, bet po kelių niams daugeliui tenka po

• V • • — 1 • V . «!

TREMTINIU DALIA

v •

Apie Dieveniškes, Ašme
nos apskrity, gyvena daug 
ištremtų buvusių “Ryto”

,Es5 ĮVAIRENYBESAntrąjį ratelį iš South Worcesterio, tai South 
Bostoniečiai supliekė sekančiai:

SOUTH WORCESTERIO RATELIS
Adomas Taparauskas 76 78 93 247
Kazys Yogmanas 83 97 90 270
Juozas Žemaitis 72 96 101 269
Pranas Tumas 91 90 101 282
Jonas Alavošius 74 87 79 240

Viso punktų — 1308.
SOUTH BOSTONO RATELIS

J. Tamulis 102 100 103 305
G. Aukštikalnis 81 100 85 266
E. Skrickus 69 85 92 246
M. Marksas 95 71 94 260
E. Batastinas ’ 104 81 81 266

Viso punktų — 1343.
South Bostonietės Vytės pasirodė smarkesnės už

Worcesterietes, kaip parodo sekančios skaitlinės:
WORCESTERIEČIŲ RATELIS

Pranciška Paulauskaitė 69 87 71 227
Tilly Aukštikalnyte 76 82 67 225
Ruth Allen 56 72 68 196
Ona Jagmanaitė 57 72 78 197
Adelė Stanytė 65 66 68 199

Viso ounktų — 1054.
SOUTH BOSTONIEČIŲ RATELIS

Stasė Mickevičiūtė 76 107 77 260
Josepnina Jakunskaitė 87 77 87 251
Genovaitė Zovytė 88 102 97 287
Marė Matuzaitė 67 91 94 252
Pranciška Karlonaitė 82 113 78 273

Viso punktų — 1323. Rap.

apsvarstę suprato, kad pa 
siuntu s 1 
būrelį į Lietuvą, būtų ne c 
mažai naudos lietuvybei. _ . .
Ir netrukus sudaryta Lie^ PASJ£J™£*® J“”"*- kai >.u nuo seniai Priklau’GLię MIESTAS so prie Anglijos kolonijų. 

Didesnė šios valstybės 
Džagore — tai viena iš ploto dalis apaugusi nepe- 

gausių Indijos valstybių, reinamomis džiunglėmis, 
kuri teoretiškai tebėra ne- kuriose nėra nei geležinke- 
priklausoma, bet praktiš- lių, nei kelių. Per miškus 
----------------------------------- susisiekimas palaikomas 
suruošta Amerikos lietu-' tiktai lėktuvais. Neseniai 
viams jaunuoliams - spor- skrisdami per miškus, la- 
tininkams ekskursija į| kūnai netyčiomis pastebė- 
Lietuvą. Ta ekskursija pa- jo džiunglėse miestą, ku-

AMERIKOS LIETUVIO
SPORTO OLIMPIADA

bę mylinčių jaunuolių. Tik 
Įžiūrėta, kad tie iaunuo- 
’iai kaip reikiant nepažįs
ta Lietuvos ir jos jauni-

I.Š KO IR KAIP JI
PRASIDĖJO

ar-
išeivijos lie

stu ir Lietuvos 
O kad jiems

1935 m. į Ameriką 
Lietuvos atvyko Draugi
jos Užsienio Lietuviams 
Remti pirmininkas advo
katas Skipitis, kad 
čiau pažinti
tuvius, ir juos suartinti su 
Lietuva ir užmegsti tarp 
jų artimesnius ryšius 
šiltesnius santykius su sa
vo tautiečiais Lietuvoje. 
Atvykęs į Chicagą p. Ski
pitis pastebėjo, kad čia y- 
ra apsčiai išeivijoj gimu
sio ir augusio lietuvių jau-' 
nimo, kad yra 
sporto mėgėjų

mą.
Visa tai išsiaiškinęs p. 

Skipitis patarė Chicagos 
lietuvių veikėjams surasti 

iš būdą pasiuntimui būrelio 
jaunuolių į Lietuvą, kad 
ten nuvykę jie susipažintų 
su savo tėvų gimtiniu kra- 

jaunimu.
tai būtų in- 

teresingesniu, patarta sių
sti tik sportininkus, kurie 

ir turėtų geresnę progą susi
pažinti su Lietuvos jau
nuoliais, irgi sportinin
kais, nes tada susidarytų 
greitesni ryšiai jų su Lie
tuvos jaunuoliais.

Turint p. Skipičio inicia- 
nemažai tyvą, susidarė būrelis vei- 

ir lietuvy- kėjų, kurie dalyką rimtai

SULLIVAN’S LIOUOR STORE
| PROSPERITY MARKET
<- 295 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Naujų Metų Išpardavimas
Puikiausios Rūšies Gėrimai Mūsų Specialybė

PROSPERITY YVINNER
TIKRA DEGTINĖ ....... $1.25
100 Proof. 1 metų senumo kv.
PROSPERITY .........  $1.19
GOLD RTBRON — 90 Proof. kv.
1 metų sena. Samule pnntė 65c.

SULLIVAN’S ............... $1.49
PRIVATU STOCK — 90 Proof kv. 
18 mėn. senumo, tikra degtinė.

PROSPERITY 4-xxxx
TIKRA RUGINĖ ........... $1.59
IIIO Proof. Virš metų sena. kv.

S

TIKRA DEGTINĖ ........... 98c.
POLONIAI. IIOl'SE. Pilna kv.

Sullivan’s Degtinė ....... $1.65
EleiidPd su fi ni<*lų senumo, kv.

----------- EXTRA—EXTRA! -----------
NARRAGANSETT—90 Proof TIKRA DEGTINĖ

Kvorta $109. Pusę Galiono $1.95. Galionas $3.90

Specialis Pasiūlymas
1 Galionas VYNO 
į Galiono VYNO 
1 Kvorta VYNO

$1.35
85c.
50c.•Ji

<1
)>■ ____  _____

BRANDY — V. O.......... $1.39
Pante Wk*. Didelė bonka
ROMAS — 90 proof $1.15
Pantė 75c. kvorta
GIN’Ė pilna kvorta ......... 89c.

ALAUS — visokios rūšies—žemiausios kainos.

295 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
DYKAI PRISTATYMAS. Tel. SOU-th Boston 9772

>

minučių ir vėl grįžo atgal, keletą dienų gyventi po at- 
Krugeris baisiai kentėjo viru dangum kur nors pri- 
nuo troškulio ir buvo arti siglaudus prie krūmų. Vie

tos gyventojai taip įbau
ginti, kad iš tolo bijo juos 
įsileisti į savo namus, nes 
įsileidus, policija pasidaro 
kasdieninis svečias ir bau
džia už įvairius menknie
kius.

• Negana, kad ištremia iš 
gyvenamų vietų, bet dar i.--------....... kad
nieks neįsileistų į namus. 
Nors daug kam dėl to yra 
skaudu ir norėtų padėti, 
bet už tai ir pačiam gre
sia toks pat pavojus. Tas 
pat ir kitose apskrityse.

Policijos komend. Konig 
pastangomis, paskutiniu 
laiku tapo Gardino staros- 
tos nubausti už laikymą 
savo namuose buvusių 
skaityklų vedėjų šie Mar
cinkonių valsčiaus gyven
tojai: Dubinyko km. Aks
tinas Jonas 15 zl., Marcin
konių km. Trumpeika 60 
zl. (jau. baudžiamas kelin
tas kartas), Randamonių 
km. Petrelynas Bolius 15 
zl., Rudnios km. Akstinas 
Karolis 25 zl. (jau antrą 
kartą), Kašėtų km. Kašė
ta Edvardas 25 zl. (jau 
antrą kartą). Visi staros- F 
los nubaudimą apskundė 
teismui.

Spalių mėn. 5 dieną taip 
pat Konig pastangomis ta
po areštuotas Darželių 
km. Marcinkonių vaisė, 
gyventojas Tamulevičius 
Pilypas už tariamą prieš
valstybinį veikimą. Tamu
levičių Marcinkonių da
boklėj įvairiai kankino, 
reikalaudami prisipažini
mo. Dabar Tamulevičius 
sėdi išvežtas Gardino ka
lėjime. Byla sudaryta taip 
kad gręsia daugelio metų 
kalėjimo bausmė.

pamišimo. Naktimis jį 
krėtė drugys ir jis kliedė
jo. Kad nuvargęs neiškris
tų iš medžio, jis diržu ir 
sudraskytų marškinių rė
žiais prisirišo prie šakos. 
Bet lipti iš medžio nedrį
so, nes nenorėjo žūti tig
ro dantyse. Tik penktą 
diena vietos gyventojai daro policija žygius, 
surado ji medyje, visiškai 
nusilpusi ir be sąmonės. 
Mat. kaime buvo pastebė
tas Krugerio dingimas, ir 
vietos viršaitis tuojau pa
siuntė žmones jo ieškoti. 
Juodukai surado jo pėd
sakus, o paskui nušauto 
ožio apgraužtus kaulus ir 
Krug-erio šautuvą. Tigras 
jau buvo pasišalinęs. Pas-

tuvių Sporto Olimpiados 
Komitetas, kuriam paves- 
ia surengti Lietuvių Spor
tininkų ekskursiją į Lietu
vą, ir surasti šaltinius tos 
ekskursijos lėšų padengi
mui. Kadangi tų metų ant
roj pusėj DULR. Kaunan 
šaukė viso pasaulio Lietu
vių Kongresą, tai p. Skipi
tis pageidavo, kad siun
čiami .______  ______
sportininkai į Lietuvą nu
vyktų to Kongreso metu,- 
kada įvyks Lietuvos spor
tininkų rungtynės.

Sportininkų įsrengimui tus rygįus su Lietuvos jau-' te gyvena apie 6.000 žmo- džiotoją ir leisgyvį parga- 
beno i namus. ‘M. L.

• v

I

Amerikos lietuviai vjenjioliką lietuvy- ris iigi šioi nebuvo niekam
bes apaštalų. ( žinomas. Į džiungles buvo

Lietuvių Sporto Olim- pasiųsta ekspedirija, ku- 
piados komitetas turėda- riai vis dėlto pavyko su
mas ]

. lietuvių jaunuolių užmegs- Pasirodo, kad šiame mies- bantį nelaimingąjį me-

i

mintyje Amerikos rasti paslaptingąjį miestą. Pama-tė medyje ka-

ir jų kelionės lėšų sukėli
mui, Komitetas, vadovau
jant savo pirmininkui, ad
vokatui Jonui Borden- 
Bagdžiūnui, ėmė dirbti.
Nors laiko buvo likę tik rįkiečiams už pernykščių Miesto valdyba ekspedici-

nimu, nutarė pakviesti nių, kurių dauguma atbė- 
Lietuvos sportini n k u s,! gę iš kitų Džogose miešti} 
kad jie atvyktų Amerikon dėl per aukštų tuose mies- 

: ateinančių metų vasaroj, tuose mokesčių ir kitokių 
j kad tuomi atmokėti ame- ekonominių nepritek 1 i ų.

šešios savaitės, bet ačiū 
Komiteto narių darbštu
mui, kad irjtąįp trumpu 
laiku sukelta kapitalo; 
tiek, kad į Lietuvą jau bu
vo galima siųsti vienuoli- j 
ką Amerikos sportininkų 
lietuvių, kurie pusėje lie-j 
pos mėnesio ir iškeliavo' 
skersai Atlanto vandeny- . 
ną, kad pirmu kartu pa
matyti savo tėvų žemę 
Lietuvą, apie kurią aiš
kaus nusimanymo iki tol: 
neturėjo.

Lietuvoj surado jie tai, 
ko buvo nesitikėję. Lietu
va juos priėmė ištiestomis: 
rankomis. Visur jie pri-į 
;mta. vaišinta, o Lietuvos 
sportininkai kėlė -jiems o- 
vacijas, skyrė visur pir
mutinę vietą, ir pakvietė 
i savo žaislų rungtynes. 
Žodžiu tariant, Amerikos 
Lietuviai Sportininkai 
Lietuvoj buvo priimti kuo- 
gražiausiai.

O kokia nauda iš to vis
ko?

Į tai atsakyti galima la
bai trumpai, tik trimis žo
džiais: Nauda labai didelė.

O kas tą naudą pelnė?
Tą naudą pelnė lietuvy

bė. Vienuolika jaunuolių, 
kurie apie Lietuvą neturė
jo reikalingo supratimo, ir 
nors kaikurie jų apie Lie
tuvą šiek-tiek suprato, tai 
tą neįvertino kaip rei
kiant, o lietuviškai kalbė- 
fi -ių didžiuma visai nemo
kėjo, ir lietuviška kalba 
ne įdomavo. Abelnai sa
kant, jie buvo tik lietuvių 
vaikai, bet lietuvybei sve
timi. Bet nukeliavę jie į 
Lietuvą, pamilo savo tėvų 
kraštą ir lietuvišką kalbą, 
ir patys pasijuto esą tvir
tais lietuivais. Sugrįžę jie 
Amerikon, jau ir kalba, ir 
dainuoja lietuviškai, ir di
džiuojasi esą lietuvių tau
tos vaikais.

Iš to visko dabar bus ai
šku ką lietuvybei davė'dėjo ruoštis šių metų 
Chicagos lietuvių veikėjų! baseball sezonui.

metų vizitą, ir sustiprintų jos vadui pareiškė, kad 
jau pradėtus su jais drau- jeigu vyriausybė mėgins 
giškumo santykius. Tai juos apkrauti mokesčiais, 
nutaręs komitetas įgalio- tai jie trauks dar toliau i 
jo savo pirmininką advo- džiungles. Kolonijų vy- 
katą Bordeną, kad tas vy- riausybė vis dėlto nerado 
ktų į Lietuvą pasveikinti galimu visiškai miestą at- 
Lietuvos sportininkus, į-įleisti nuo mokesčių, ta- 
teiktų jiems dovanų sidab- j čiau pritaikė tokius, dėl 
rinę taurę, ir pakviestų kurių gyventojai nekelia 
juos atvykti Amerikon pa- protesto. XX.
rungtyniauti. Kada atsi
lankęs pas sportininkus ir 
juos pasveikinęs įteikė 
jiems savo Komiteto do
vaną, sidabrinę taurę, kai
po draugiškumo simbolį ir 
pakvietė juos atvykti A- 
merikon, kilo didelis entu
ziazmas, ir kvietimas tapo 
priimtas, taip sakant, “vi
su glėbiu”. Reiškia, Lietu
vos sportininkai sutiko 
1937 m. vasarą atvykti A- 
merikon, ir eiti į rungty
nes su Amerikos lietuviais 
sportininkais.

Apie Lietuvos sportinin
kų . atvykimą, rungtynių 
laiką ir eigą, paskelbsime 
kitu kartu.
Amerikos Lietuvių Sporto

Komitetas.

Warren C. Giles, 
naujas generalis Cincinna- 
ti Reds baseball ratelio ve
dėjas. Jis yra žymus spor
tininkas. Pasiėmęs vado
vauti “Reds”, jis jau pra-

VVILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

MKJfE.V/.š A’48 PA TA RNA VIM AP

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286

I.

MEDŽIOTOJAS PEN
KIAS DIENAS IŠSĖ

DĖJO MEDYJE
i

Telephone
SO BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra
Taisome visokių išdirbysėlų auto
mobilius. Taisymo ir demonstravl 
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E Eightb St 

SOUTH BOSTON. MASS 
toe K>n»>f‘iunax ir Peter Trečiokai 

savininkai

Anglų laikraščiai prane
ša įdomų ir šiurpulingą 
vieno Afrikos medžiotojo 
nuotykį. Belgų valdomos 
Kongo srities policijos 
valdininkas Van Krugeris 
buvo labai karštas me
džiotojas ir dažnai vienas 
pats laisdavosi į džiungles 
medžioti. Vieną kartą 'jis 
nusibeldė į miško gilumą, 
kur nušovė didžiulį laukinį 
ožį. Kai Krugeris rengėsi 
pakabinti ožį po medžiu, 
kad žvėrys jo nesuėstų, 
staiga jis pamatė iš tan
kumyno šliaužiant milži
nišką tigrą, kuris jau ren
gėsi pulti medžiotoją. Kru
geris nesuspėjo sugriebti 
atokiai padėto šautuvo ir 
greitai įsikorė į medį. Pa
togiai atsisėdęs šakose jis 
žiūrėjo, ką darys plėšrus 
grobuonis. Pamatęs, kad 
žmogus nuo jo paspruko, 
tikras ramiai priėjo prie 
nušautojo ožio ir pradėjo 
jį mėsinėti. Suėdęs grobio 
dalį tigras keletą žingsnių 
pasitraukė tolyn ir atsi
gulė medžių pavėsyje. At
rodė, kad jis miega, bet 
kai tik Krugeris pajudė
davo, tigras tuojau atsi
keldavo ir žiūrėdavo į me
di- ______

Taip Krugeris išsėdėjo *“
A

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

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

POVILAS BUSHMANAS

48 Crescent Avenue, 
Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER. MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ.
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau Ice Creamą ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
625 E. 8th St., So. Boston, Nfaas. 

Tel. So. Boston 1296
Vlce-pirm. — Ona Janklenė,

1428 Colnmbla Rd., S. Boston, Masa.
Prot. Ra#t — EUzabeth Oralla,

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

Ptn. RaSt — Marijona Markonlntė,
29 IVhlpple Avė., Roslindale, Mass. 

Tel. Parkvay 0558-W
tldlnlnkė — Ona Stanlnllntė.

105 West 6th SU So. Boston, Maus.
Pvarkdart — Ona MfzjrlrdlenA,

1512 Colnmbla Rd.. So. Boston. Mam.
Kaaoa Globėja — E. Jannfonlenė,

1426 Colnmbla Rd., So. Boston. Maaa

SV JONO EV. BL. P Ai ALPINĖ 
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vice-PIrm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

Prot Rast. Jonas Gllneekis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa. 

Fln. Ra S t. Aleksandras Ivalka,
1514 Colnmbla Rd„ S. Boston, Mass. 

Iždininkas Pranas Tulelkls,
109 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Maršalka Jonas Zalkis.
7 Wlnf1eld St, So. Boston, Masa. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldlenj kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492 

E. 7th St, So. Boaton, Maaa.

7 JO vai. vakare, pobafciyttnčj rre- 
talnCj

VtaaM drangljoa reikalais kreipkite 
pu protokolų rUttaiak*.
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DARBININKES

DARBININKAS
(THE W0RKER)

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

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

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

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

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION KATES:

Domestic yearly ............
Foreign yearly .............
Domestic once per week 
Foreign once per week

Kristaus meilės mokslą

366 West Broadway

yearly 
yearly

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ......................
Užsieny metams .......................... I
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50

$4.00
$5.00

$4.00
$5.00
$2.00
$2.50

DARBININKAS
South Boston, Mass. 

Telephone SOUth Boston 2680
«--------------------------

Katalikų Spauda
Sausio mėnesio pradžia yra paskirta katalikų 

spaudos platinimui. Tai labai tinkamas laikas, neš 
metų pradžioje privalome turėti prieš akis pačius 
svarbiausius uždavinius, o kas gi gali būti svarbesnio 

į už katalikų spaudos palaikymą, ypač šiais idėjų ko-
I vos ir visokių sąjūdžių laikais? Lygiai metai atgal šv.

Tėvas taip prabilo į katalikų žurnalistus, aplankiu
sius Vatikaną:

“Kaipo laikraštininkai jūs reprezentuojate di
džiausią pasaulio pajėgą. Gana dažnai sakoma, kad 
toji pajėga tai viešoji opinija. Tačiau ta nuomonė yra 
klaidinga. Tai spauda sudaro viešąją opiniją, ir prie
žastis visados yra pajėgingesnė už pasekmes... Jūs 
esate rašyto žodžio viešpačiai”.

Netenka ilgai galvoti, kad pripažintume pilną tie
są šitiems šv. Tėvo žodžiams. Pasaulio diktatoriai ga
li manyti, kad jų rankose glūdi neapribota valdžia, 
kurios niekas nepajėgs nuversti. Tai labai trumpare- 
gingi diktatoriai, kurie taip mano. Pavergtieji žmonės 
gali laikinai pakęsti bet kokią diktatorišką priespau
dą, bet jų kantrybei yra ribos, kurias kada minia 
peržengia, nieks neišgelbės diktatorių nuo žmonių 
keršto. Gi žmones Išjudina spauda. Jeigu spauda taip 
persekiojama, kad viešumoje negali pasirodyti, tai 
atsiranda visokių nelegališkų kelių jai prapūsti. Tuo 
būdu diktatorių pastangos nuslopinti spaudą tik lai
kinai pavyksta. Ilgoj kovoj spauda visuomet laimės.

Jei tokia spaudos pajėga, jei laikraštininkai iš- 
tiesų yra rašyto žodžio viešpačiai, jei nuo jų pareina 
viešosios opinijos nustatymas, kuri valdo pasaulį, — 
tai be abejonės šešėlio aišku, kad laikraštininkų ran
kose glūdi milžiniška atsakomybė. Ar jie tai supran
ta? Daugumoje taip, bet ar suprasdami sąžiningai ei
na savo pareigas? Į šitą klausimą gali būti visokių 
atsakymų, kurie kaitaliojasi sulig laikraštininkų par 
žiūroms. Yra labai ir labai nesąžiningų žurnalistų, 
kuriems ar pelnas terūpi, ar tiesioginis visuomenės 
tvirkinimas, pagal savo supuvusią ideologiją.

Tuo atžvilgiu — sąžiningumo atžvilgiu — kata
likiškoji spauda neužvils. Ji įvairiais žvilgsniais gali 
stokoti — gali būti ne taip jau indomiai ir gabiai ve
dama,’tačiau niekad neves skaitytojų į vingiuotus ar 
tamsius kelius. Katalikiškosios spaudos uždavinys — 
auklėti žmonėse tikybinę sąvoką, dorovės ir padoru
mo principus. Ji gina katalikų teises, atremia bedie
vių antpuolius ir apskritai kovoja už Katalikų Baž
nyčios būklę, padeda misijonieriams ir pamokslinin
kams įgyvendinti jų skelbiamą mokslą — žodžiu, uo
liai darbuojasi tam tikslui, kad katalikai nors kiek 
atspirties šioje žemėje turėtų. Katalikai turėtų susi
rūpinti, nuodugniai pagalvoti ir pagaliau aiškiai pa
matyti, kad norima nuo jų atimti paskutines teises, 
ir kad katalikų spauda gina pačius svarbiausius jų 
reikalus. Nors kartą sugebėkime suprasti, kad mūsų 
spauda tai didžiausia mūsų geradarė. Paremkime ją.
- K.

sia rūpėjo pelnas; jie auk-' riaujančios, — žinoma ne 
są mylėjo ir kas jo neturė-' ginklų — Bažnyčios istori- 
jo, tiems Betliejaus mieste j jos. Kristaus mokslas pir- 
vartai buvo uždaryti. Pa- miausia buvo ir yra mei- 
saulio Gelbėtojas gimė už-. lės mokslas ir Jo visi žink- 
miestyje, apleistame dvo- sniai žemėje, buvo meilės 
kiančiame tvarte, koks spalva nudažyti. Krikščio- 
kad buvo ir pats pasaulis,1 niškasai pasaulis privalo 
— kaip išsireiškė Papini.

Tūkstantis devyni šim- nuolat turėti prieš akis, o 
tai trisdešimt šeši metai patį gyvenimą ir visus 
praslinko nuo Jėzaus Kū- santykius su artimu — 
dikėlio gimimo. Daug aud- meilės šiluma perlieti, 
rų ir nelaimių per tuos' Neturim užmerkti akių, 
amžius pergyveno pašau- kad mūsų kasdieniame gy
lis, daug kovų, dvasios venime, daug naujųjų lai- 
kentėjimų matė Kristaus kų pagonybės raugo ran- 
Bažnyčia ir tos Bažnyčios da vietos. Artimo meilės 
vaikai. i trūkumo negerovė kartais

Tąją kovą prieš gimusį'"et. *u=a- ^oškimas ma- 
Kūdikėlį dar Erodas pra-, lerlaIu> * "epaso-
dėjo, šiandien Kristaus1 tlnamas « Auginimo no- 
priešų pilna pasaulyje. 
Šiandien milijonai Kristų 
gerbia, myli ir eina Jo už
brėžtais keliais • 
milijonai “kilmingųjų „ 
beteisių dar Jo nepažįsta,! 
o tūkstančiai Jo nekenčia,! 
su Jo Mokslu ir Jo tiky
bos išpažinėjais kovoja.

Tūkstančiai, šimtai tūk- tantį artimą nepaguodėm, 
stančių Jo nekenčia, bet jų giltu užuojautos žodžiu — 
eilėse daugybės eina su Jo nesuraminome, 
priešais drauge, prieš Jo prieš tūkstantį devynius 
meilės mokslą ir ne nea- šimtus trisdešimt šešerius 
py kautos vedami, bet daž- metus, gimęs pasaulio At- 
nai, kaip vergai ar gladi- pirkėjas, meilės religijos 
jatoriai, kurie dar nedrįs- Kūrėjas — tepažadina, te
ta ar neturi jėgų pasaky- ' pripildo mūsų širdis mėl
ti:—ne! j lės jautrumu savo broliui,

1936 metai praėjo ka- artimui, žmogui.

ras — temdo krikščioniš
kos meilės šviesą. Nebepa- 
matom sotūs būdami alka
no kaimyno, šiltai pasirė-_  lygiai paonc- 

ngųjų” ir dę — ir susti'
s - j pusio žmogaus, motinos ar 
*- ’ •; josios vaiko. Darganotą

i naktį ramia širdžia leido
me nakvoti tvoros užvėjoj 
benamų. Sielvarte skęs-

Sustabdytas Tautinio Vilnaus 
Lietuvių Komiteto Veikimas
Protestai Nepriklausomoj vaivada galutinai sustab- 

Lietuvoje i dė veikimą visų lietuvių
, , .  „ J Šv. Kazimiero draugijosLapkričio men. 23 ir 25‘ . „j, , . . i- x • skyrių, kurie yra prie ad-d. kratų Vilniaus lietuvių . . . .. .. ... ministram jos linijos. Siuorganizacijų centruose ir, gkyrių veikim0 sustabdy: 

pas atskirus žymesnius tų mą ,enkų ¥aldžia aiškina 
organizacijų veikėjus pa- tuo> buk jie trukdą viešą. 

ir gyventojų 
gruodžio men. pra- įarpe k^lę nesantaiką. 

Vilniaus miesto davinių jokių nenu-

sekos jau pradėjo reikštis.! ų rannima
Štai, f----- —
džioje Vilniaus
starastos įsakymu buvo ro(joma> 0 tik kalbama į- 

i prastais, tuščiais žodžiais.
: Dėl visų paskutiniųjų į-

Gurklianiškis

Naujieji Metai
metai praėjo nuo Kristaus 
gimimo. O krikščioniška- 
sai pasaulis juos mini, 
kaip metus atėjimo, Aukš
čiausiojo prižadėtojo, žmo
nijos Gelbėtojo.

Prieš tuos amžius, kai 
gimė Betliejuje Kūdikėlis 
Jėzus — pasaulis Jojo dar 
ne laukė, išskirus mažą 
grupę vargšų piemenų, 
kurie dieną naktį buvo 
prirakinti atsakingų savo 
pareigų. Ir dar tolimų Ry
tų išminčių, kurie pamatė 
užtekėjusią šviesą, nes jų 
širdyse ir prote dar nebu
vo prigesusi tiesos meilė.

Betliejaus' piliečiai troš-

Štai atėjo nauji 1937 me
tai. Su naujais metais pa- 
pratome savo artimuosius 
sveikinti ir viso geriausio 
jiems velyti. Ką-gi reiškia 
tie Naujieji Metai? Juos 
mini net daugelis stabmel
džių kraštų, kurie iš seno 
tiki stabams, ir taip pat 
sutinka Naujuosius Me
tus ir nors jie šių laikų pa
gonys kaip sovietų Rusija.

Jos savo metų skaičiavi
mą daro, kaip ir kitos 
krikščioniškos taupos, ir 
valstybės, nors Kristaus 
ir Jo mokslo neapkenčia. 
Tačiau niekas nedrįsta 
ginčyti, kad tūkstantis de- 
vvni šimtai trisdešimt, šeši1 ko ko kito. .Tiems nirmiau-l

CHARLES EDISON, 
sūnus mirusio išradėjo, 
Thomas A. Edison, perei
tų metų pabaigoje tapo 
paskirtas karo laivyno se
kretoriaus pagelbininku į 
vietą mirusio Henry L 
Roosevelt.

r
Lietuvis V isur Lieka Lietuviu

Ką kitą sykį tekdavo Mass. Kalbos, vaišios, dai
nuo kitų išgirsti, tą dabar nos, žaislai tiek lietuviško, 
pats galiu pilnai tvirtinti, i kad žmogus visą tai tėmy-

Kiekviena tauta turi sa- damas jautiesi visai kaip 
vo atskiras ypatybes. Lie- Lietuvoje. Tas yra labai 
tuviai tarp kitko pasižy- girtina. Kad nekuomet tas 
mi savo linksmiu būdu ir lietuviškumas Amerikos 
vaišingumu. Tas ypatingai lietuvių tarpe nestotų kle- 
pastebima Amerikos lietu- stėjęs, man, rodos, kad 
vių tarpe. Neminint Cice-' bus neprošalį priminti kai 
ro, III., Chicago, Boston’o i 
ir kitų vietų kame teko 
arčiau susipažinti ir pra
leisti lietuvių tarpe kelias 
dienas, bet nekuomet ne
galėsiu pamiršti p. m. rug
sėjo 20-tą ir 27-tą dieną 
praleistas tarp nemažo lie-Į 
tuvių būrelio Montello,

siu laiku skiria vilnie
čiams vieną pietų auką ir 
pasižada uoliai dalyvauti' 
visose rinkliavose, ir va
juose, kurie bus rengiami 
Vilniaus lietuviams. Be 
to, Lietuvos studentija 
kreipiasi į viso pasaulio 
studentiją ir tarptautinę 
studentų sąjungą, prašy
dama susirūpinti Vilniaus 
lietuvių likimu ir protes
tuoti prieš masinį smurtą. 
Lietuviškoji studentija 
reiškia gilią užuojautą vi
siems nukentėjusiems vil
niečiams lietuviams 
prašo visomis jėgomis 
voti su prispaudėjais 
ginti lietuvių teises.

sustabdytas Tautinio Vii-, 
niaus lietuvių komiteto 
veikimas. Komitetas užda
romas dėl tokių, starastos vykių Vilniaus krašte su- 
nurodymų priežasčių: “Į- 
teiktas įregistruoti Tauti
nio Vilniaus lietuvių komi
teto statuto propektas yra - mitingai, kuriuose daly- 
šiuo metu svarstomas pri- vauja minios žmonių. Mi- 
valomų apie draugijas į- tinguose nušviečiama sun- 
statymų ribose. Kadangi ki ir skaudi Vilniaus lietu- 
dėl jo iki šiol nepadarytai vių būklė ir su žmogaus 
galutinio sprendimo, dėl garbe nesuderinami lenkų 
to jokio formalaus ir tei- valdžios elgesiai. Protesto 
sėto pagrindo rodyti bet susirinkimuose priimamos 
kuris komiteto veikimas, griežtos rezoliucijos, ku- 
Neatsižvelgiant į tai, ben- riose išreiškiamas nepri- 
drosios organizacijos or- klausomosios Lietuvos pa
ganams Žinomieji faktai sipiktinimas ir vyriausybė 
rodo, kad Tautinis Vii- raginama kreiptis į Tautų 
niaus lietuvių komitetas! sąjungą ir kitas tarptauti- 
rodo tokį veikimą, kuris! nes įstaigas, kurios galėtų 
turi visas įregistruotas ir sudrausti Vilniaus lietuvių 
turinčias visas juridinio persekiojimus.
asmens teises draugijos Ypatingai didelis pro- 
veikimo žymes. Suminėtie- tegto mitingft8 buvo gruo. 
ji faktai patvirtina, kad d2R) mgn 8 d. Vytauto Di- 
Tautinis lietuvių komite- dliojo universitete. Gau
tas sudaro padėtį, kuri ne- siftgai susirinkusi studen- 
suderinama su privalo- tija griežtai pasmerkė len- 
mais teisės nuostatais”, barbariškus darbus

Lenkų spauda, praneša Vilniaus krašte, pabrėžda- 
apie tautinio Vilniaus lie- ma, kad Lietuvos studen- 
tuvių komiteto veikimo- tija medžiagiškai ir dvasi- 
sustabdymą, nuo savęs niai parems persekioja- 
dar priduria juokingas ir mus vilniečius. Lietuviško- 
naivias pasitenkinimo pa- ji studentija pasižada su- 
stabas ir komitetui prime- siorganizuoti į Vilniaus 
ta įvairių nepamatuotų kovotojų eiles. Kiekvienas 
kaltinimų.

Draucr''^su tuo. Vilniaus Vilniaus r>asa. artimiau-

bruzdo visos Lietuvos or
ganizacijos. Visame kraš
te vyksta dideli protesto

kurią įžymesnę priemonę 
tam palaikyti.

Visų pirmiausiai turite 
būti prisirišę prie lietuviš
kų parapijų. Dvasios va
dai : klebonai ir kiti kuni
gai teikdami sieloms peno, 
nepamiršta palaikyti viso
kiais būdais: draugijomis, 
susirinkimais net ir pra
mogomis tą pageidaujamą 
tautiškumą. Bet neužten- 

Į ka, kad tas lietuviškumas 
: būtų palaikomas vien tik 
suaugusiųjų tarpe, yra 

nuo 1923 m. ji varoma jau reikalinga, kad jis būtų 
organizuotai, sistematin- Į skiepijamas ir ■ jaunojoj 
gai. Uždraudžiama moky-'i—--------------
ti tikybos bažnyčic-j ir mo- rite, 
kykloj. 1925 m. įsteigiama 
Bedievių Sąjungą. Jos ve
dėjas yra Jarosląvskis 
(žydas Hubermann). 193.2 
m. buvo 80.000 bezbožnin- 
kų jačeikų su 7 mil. narių. 
Nuo 1932 m. tie skaičiai 
pradėjo mažėti, bet užtat 
ji pradėjo plėstis užsie
niuose. Nuo 1935 m. tai 
kovai buvo duota kita for
ma. Imta kurti vad. liau
dies frontai, kovai su karu 
bei fašizmu. O tais fašiz
mo šalininkais bei taikos 
priešais, viešai jų neiš
vardinant, slaptai laikyta 
tarp ko kitaip ir tikintie
ji. Įdomu, kad tie frontai 
tiesia ranką ir katalikams, 
bet tai nėra tik taktinis; 
manevras. Juk dar šią va
sarą Jaroslavskis, bezbož
nikų vadas, yra paskelbęs:
"Mes norime padegti visas būtinai reikalinga žinoti 
pasaulio bažnyčias”, tuo' kiekvienam katalikui, 
tarpu pasaulinė bedieviu' Galu gale, kad tas lietu- 
sąjunga šią vasarą dėklą-' viškumas mūsų tarpe bū
rą vo savo solidarumą su tų vis labiau sustiprintas 
bezbožnikų Sovietų orga
nizacija.

Bedievių kovos priemo
nės yra labai įvairios: vad. 
bedievių universitetai, fil- 
mos, radio, spauda, dailio
ji literatūra, pajuokimaix . jL4111o auicoti uau^iau. xiau~
religinių dalykų, bedievių i dos I ‘ - - -
muziejai, parodos, bažny- skaito puikiai redaguoja- 
čių atėmimas, dvasiškių mą — Amerikos Lietuviu 
pašalinimas, agitacija mo- R. K. Šv. Juozapo Darbi- 
kyklose, atėmimas pragy- ninku Sąjungos organa 
venimo išteklių tikintie- “Darbininką”. Bet vistiek 
siems, tam tikri valstybi- dar būtų pageidaujama, 
niai įstatymai (mėginimas kad kiekvienas to laikraš- 

>rįa. _  čio skaitytojas pasisteng-
kurie surasti nors po vieną

• v

v •

jo naudingumas komunis
tinei santvarkai.

Kova prieš religiją So
vietuose iš pradžių buvo 
varoma individualiai, bet ’ 1

ir 
ko-

ir

Be to, studentų organi
zacijų atstovai nutarė pa
skelbti visas Lietuvos stu
dentijos bado dieną ir 
pragyvenimo pinigus skir
ti vilniečiams; kelti ir gar
sinti lenkų smurtą: lietu
viškų kryžių, Gedimino 
kalno niekinimą, kultūri
nės veiklos ardymą, lietu
vių veikėjų persekiojimą; 
kiekviena proga vykti prie 
administracijos linijos, 
kelti Vilniaus kovos dva
sią ir sąmoninti prie admi
nistracijos linijos gyve
nančios žmones, kad jie 
kuodaugiausia dirbtų lie
tuvių tautos labui. Paga
liau, už lietuvių vilniečių 
persekiojimus, studentija 
ragino imtis panašių prie
monių prieš lenkus nepri
klausomoje Lietuvoje.

Tsb.

v • Į
i

I

griežtos rezoliucijos, ku-
nepri-

lietuvis studentas įsigija

! kartoj. Taigi, jei -jūs neno- 
", kad jūsų vaikučiai 

taptų vien tik ameriko
nais, bet drauge išliktų ir 
lietuviais, leiskite į lietu
viškas parapijines, taip 
puikiai vedamas Seselių 
vienuolių mokyklas arba į 
aukštesnes Tėvų Marijonų / 
arba kitų kongregacijų ■ 
vedamas mokyklas.

Malonu prisiminti Cice- 
į ro, III. Šv. Antano parapi- 
j jos mokyklą. Vaikučiai 
nuo pirmo skyriaus iki aš
tunto visi moka ne tik an
gliškai ir lietuviškai skai
tyti ir rašyti, bet žino 
daug ko iš Lietuvos istori
jos ir dabartinių įvykių. 
Be to, tėvai leisdami savo 
vaikučius į virš minėtas 
mokyklas gali būti ramūs 
dėl jų išauklėjimo; nes jų 
vaikučiai tose mokyklose 
išmoko ne vien tik kas yra 
žinotina apsišvietusiams 
žmogui, bet ir tai, kas yra

i

turime skaityti, platinti ir 
palaikyti lietuvišką katali- 

Į kiškąją spaudą. Skaityki- 
i te, platinkite visus katali- 
i kiškus laikraščius, bet y- 
patingai tuos, kufie yra 

i jums artimesni, kurie gali 
jums atnešti daugiau nau- 

. Žinau, kad daug kas

čio skaitytojas pasisteng-suvalstybinti moteris) —
vis tai yra būdai, ’ 
šiaip ar taip yra vartoja
mi kovoj prieš religiją.

Marksas paėmė iš Hege- Kokios yra tos bezbož-
lio dialektinį metodą ir da- nikų veiklos išdavos ? — gįTiSyUs^tam laikraščiui 
VP nOTYI Trt O i'AFI 51 llftt’im Tlft.- Čhronf nemini Viifti- ' a___ a* * VIS J (J. OIY1C 511181111 lt

naudingesniam.
Naujieji Metai, tad vii 

prie darbo, o Dievas, te- . 
laimina mūsų gerus no
rus!

Kun. J. Stašaitis, 
materializmas lavimui, nusideda komu-: Salezietis.

1 II
f

(Vysk. M. Reinio Pask. 
Santrauka). naują prenumeratą: tokiu 

l būdu atliktų savo šventą 
■ pareigą — platinti katali- 
. kiškąją spaudą ir duotų

vė jam materialistinį pa- šventnamiai atimti, kuni-' tapti 
grindą: Visa ko judinto- gai išžudyti ar kalėjimuo- 
jas istorijoje yra ekono- se, tikintieji suterorizuoti, 
miniai interesai — istori- dora labai smukusi (Krup- 
nis materializmas. Kai dėl skoje “Učitelskoje gazeto- 
religijos, tei ją Marksas je” 1929 m. rašė, kad mo- 
laikė tik opiumu liaudžiai, teris neatsiduodanti gaš- 
Istorinis 
šiandien jau yra atgyve- nizmui), atsirado vaikų— 
nęs savo laikus, bet komu- valkatų gaujos, kuriems 
niatai tos doktrinos aklai suvaldyti net mirties bau- 
laikosi. Religija yta sieja
ma su žmonių išnaudoji
mu, ji padedanti eksploa
tuoti liaudį. Todėl kova 
prieš religiją yra esminis 
komunizmo punktas, nes 
ji tuo pačiu esanti ir kova, 
už socializmą. Dorovinio 
veiksmo norma komuniz
mui yra ne kas kita, kaip

į

V ALGIU GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgių 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
smė įvesta (Vaikams nuo daugybė receptų — nurodymų 
12 metų’) kaip skaniai ekonomiškai pa-

šitie žalingi bezbožnikų H°i*
veikios padariniai bei pa-'sigamillti a įvairi, vyną, 
vo jai atkreipė ir užsienių i j03 - - ------ - - -
dėmesį, ir jau kelinti me- 223 
tai, kai čia pradeda orga
nizuotis įvairus susibūri- 
mai. (Tro Deo’ Ženevoje).

XX.

kaina tik $1.00. Khygh turi 
puslapius.
Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. BroadWay 
So. Boston, Mass.



Antradieni, Sausio 6 3., 1937

Kun. A. T. (Samata)

Gyvenimo Laikrodis
Gyvenimo laikrodis tiksi be permainos, ir kiek

viena sekunda nusverta aukso svarumu. Sekunda se
ka sekundą, valanda seka valandą, ir diena seka die
ną, kol mūsų gyvenimo laikrodžio rodyklė pasiekė ki
tų metų eilę. Dabar, štai atsisveikinome su senais 
metais ir Žvelgiame į šių naujųjų metų neaiškų reginį.

Kitas kardelis jau pridėtas prie mūsų praeities 
rožančiaus, kita grindė prijungta prie mūsų gyveni
mo tilto. Nė galybe, nė turtai, nė |taka — negali grą
žinti nė vieno iš praėjusių momentų, negali grįžti nė į 
viena iš pražudytų progų. Senieji metai praėjo iš mū
sų su savo linksmybėmis ir nuliūdimais, juokais ir a- 
šaromis, laimėmis ir nepasisekimais, realizuotomis 
viltimis ir neišpildytais troškimais. Senieji metai ap
leido mus, ir mes esame jų praėjimo liudininkai, bū
dami per silpni pagauti bept vieną iš praeinančių mo
mentų, kaip esame bejėgiai sustabdyti planetas jų ei
goje. Iš senųjų metų praeities, matome, senieji metai 
kaip skubiai praėjo, praėjo ir dingo beveik kaip sap
nas. Valandos tęsėsi į dienas, dienos tęsėsi į mėnesius, 
ir mėnesiai sekė mėnesius, ir pagaliau — senieji me
tai nuėjo į amžinybę.

Stovėdami, kaip mes dabar stovime, į mūsų pro
tą nesustabdomai brukasi klausimas: Kas yra tas lai
kas? Ir atsakymą gauname, kad jis, laikas, yra Dievo 
neįkainuojama dovana. Jis, laikas, tai beribis okea
nas, plaukiantis iš amžinybės gelmių — jo šaltinio, ir 
skuba pasiekti tą pačią amžinybę, kaip savo galutiną 
tikslą. Laikas yra pareinamasis, ir laikas yra visa- 
svarbiausias. Jis buvo mums duotas, kad pelnytume 
amžinybę. Jis yra vertas, ką amžinybė yra verta!

Iš šimtmečių ir amžių, kurie eina kurti laiką, 
kiekvienam iš mūsų buvo skirta tų metų dalelė dar
buotis ir laimėti tikslą, dėl kurio buvome sutverti. 
Gyvenimas ima visai kitokią pasaulėžiūrą, kuomet 
atsižvelgia iš savo pusės. Laikas tampa labai bran
gus, neįvertinamas. Kiekvienos dienos darbo ir triū
so monotoniškos pareigos praranda savo sunkenybes, 
nes kuomet jas imame kaipo Dievo valią, tuomet jas 
atliekame arba vykdome, kad patikti mūsų Kūrėjui, 
ir tokios pareigos tampa nuopelningos dėl mūsų. Kur 
Dievo Apvaizda mus skyrė, mums yra geriausia vie
ta; kokį darbą mums davė, mums yra geriausias dar
bas dirbti; vieta gyvenime ir apystovos, kurios mus 
apninka, yra dėl mūsų gero, nes eina iš Dievo. Tuomi 
pavydas pranyksta, aistrumas ir godumas nugalimas, 
ir neapykanta dingsta. Didelės dovanos, kurių Dievas 
nepasigailėjo mums, tuomet bus sunaudotos pelnyti 
amžinąjį užmokesnį Danguje, bet ne vien mūsų žemiš
kųjų užsimojimų patenkinimui.

Mes galime daug pasimokinti iš gyvenimo praei
nančiųjų momentų. Mes galime išmokti maldos verty
bės ir galybės; galime išmokti mylėti Dievą ir mūsų 
artimą; galime arčiau artėti prie Kristaus; galime 
džiaugtis kilniausia laime dažnai dalyvaujant Šv. Mi
šių garbingame atnašavime ir dažnai einant prie Vieš
paties Stalo. Gyvenimą, kurį duoda Šventoji Puota, 
šviesybę, kurią teikia mūsų sieloms, gėrį ir grožį 
rį juntame, tai visa galima aukoti Dievo garbei, 
sų artimo gerovei ir mūsų pačių išganymui.

• v
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LAIKO NEĮKAINUOJAMA VERTYBE

Taigi, rūpinkimės, kad mūsų dienos nebūtų 
tos žuvusios gyvenimo kelionėje. Kas mielą dieną 
klauskime savęs, ką gero padarėme? Ar mes padėjo
me palengvinti jungą ir duoti džiaugsmo nuliūdusiai 
širdžiai, arba išganyti sielą? Kaip galime pasmerkti 
žmogų, jei kurį matome stovintį ant stačios kriaušės 
ties įšėlusią jūra ir krintantį į putojančias ir ryjan
čias bangas, kurs buvo šeimos vienintelis maitintojas 
ir globėjas, kurs gelbėjo šeimą, kad nemirtų iš bado? 
Tačiau, kaip neprotingesnis yra tas žmogus, kurs tuš
čiom leidžia ir eikvoja gyvenimo neįkainuojamas va
landas! Nes, kas yra pinigai ar žemčiūgai, palyginus 
laiko vieną momentą? Klondiko kasyklų visas auksas 
negalėtų nupirkti mažiausios dalelės laiko, kurį eik
vojame nieko ueprotaudami. Laiko mažiausia dalelė 
buvo mums nupirkta ant Kryžiaus, o kaina buvo už
mokėta ne sidabru ir ne auksu. Tai yra kas kelia ir 
didina laiko vertybę ir daro neįkainuojamu ir neper
kamu žemčiūgu. Laiko vienas momentas yra ganėti
nas išganyti sielą — ganėtinas panaikinti nuodėmin
gą gyvenimą ir sieną gražinti į malonės gyvenimą. 
Laiko brangios valandos, kuriomis galima laimėti ar 
prarasti palaimintąją amžinybę!

Tat, visada atminkime, kad gyvenimas praeina 
su savo smagumais ir auksiniais momentais. Nežiū
rint, kaip trumpai ar ilgai gyvensime, pabaigoje mū
šy gyvenimas gali sutrumpėti iki valandai, valanda 
iki momentui, momentas iki sekundai, ir pasibaigus 
tai sekundai, būsime laidojami į amžinybę. Žmogus 
yra Dievo kilniausias tvarinys čia, žemėje, tačiau — 
kaip greitai jis pranyksta iš žemės veido! Sutvėri
mas, kurtas jo naudai, pergyvena jį. Saulė, kuri švie
tė padangėje, kuomet žmogus gimė, šviečia taip pat 
spindulingai, kuomet jis apleidžia žemę, žvaigždės, 
kurios Žvelgė į jo kūdikystės gimtinę, iškilmingoje

t
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odo naują Jun g. Valstybių karo laivą Philadelphijos laivyno ki 
me; tai penktas laivas, ant kurio yra iškelta USA vėliava.

P.

Rytų Legenda Apie Tris Karalius
— i

I

presnis už visagali Cyrą,
Labai karštai, su dide- kurs savo sauja spaudė 

liausią atyda ėmė gilintis visas šalis ir karalystes 
peržiūrinėdami senus iš- gulinčias tarp Vakarų Ma- 
minčių dokumentus, rašy- rių ir šiltomis vilnimis liū
tus ant papirusų ir ant liuojančio Rytų Vandeny- 
zuikių odų. no; ir už Alekrandrą Ma-

Tris dienas ir tris naktis ^donietį, kurs pergalėto- 
išminčiai skendo pranašų^9 _kardu Popiete savo

Toli plačių Mezopotami- ra kas parašyta, 
jos lygumų į pietus, vieną' T -1-’ ’ 
tylią naktį, kaip dangus 
buvo nusėtas gyvais bril- 
jantais mirguliuojančiai 
blizgančiomis žvaigždė
mis, apmirusio pasaulio 
ramioje tyloje, netikėtai 
sužibusi nušvito nauja 
žvaigždė, žvaigždė, lik šiol 
jokio žmogaus akies nere
gėta, šviesi, didelė, spin
duliuojanti, į mažą saulei 
panaši. Stipri jos šviesa' 
aplinkines dangaus skliau-į 
tuose spindinčias žvaigž-i 
dės temdė.

Ta žvaigždė pasirodė ry- į 
tuose. Žmonės ją pamatę 
nustebo, susiįdomino — o 
žinia apie jos pasirodymą 
po visus šalies miestelius 
ir kaimus greitai paskly
do. Visi stebėjos ir klausi
nėjo ką tas dangaus ženk-' 
las lėmė, bet niekas nieko! 
nežinojo ir pasakyt nega
lėjo.

Penktą naktį, žinia apie 
stebulingą reiškinį, pasie
kė ausis trijų garsiųjų, 
rašte mokytų Chaldejos j 
išminčių, kurie mokėjo iš
žiūrėti ateitį ir išskaitytu 
jos paslapčių slėpinius.

Jie tą žvaigždę pamatę 
labai nustebo ir nerimo. 
Nes jų nevienas, neveizint 
savo mokslo ir didžios iš-'nebuvo apreikštas panašiu 
minties, negalėjo atspėt,'būdu. Be abejo, naujas ka- 
ką ta naujai pasirodžiusi —v -- J-J—-- --- J: 
dangaus šviesa pasauliui 
neša. ,

Tarp savęs jie kalbėjo: 
— peržiūrėkime senų pra
našų knygas, gal jose a- 
pie tą dangaus prajovą y-

v •

I raštuose, juos skaitydami, viešpatystę nuo Traci jos 
aiškindami, norėdami rast ?nle?uoty viršumų iki

Į

pageidaujamą atsakymą. ?ve^UJ14 
Trečiai nakčiai baigiantis, _
išminčiai 
šūktelėjo, 
stebuklingąją 
pranašavimą surado. Se
noviška pranašyste skel- baisus nugalėtojas!^ 
bė:
— “Ateis nauji laikai, 

vakaruose, Judos žemėje, 
užgims karalius. Jo užgi
mimo ženklu bus nauja, 
šviesi žvaigždė, kuri, užte
kėjus rytuose, nusileis va
karuose — stačiai ant sa
vo karaliaus užgimimo 
vietos”.

Išminčiai pradėjo tarp 
savęs kalbėtis.

Pirmas tarė:
— Ik šiol joks žemės ka

ralius nebuvo skelbiamas 
panašiu žvaigždės pasiro
dymu.

Dideli garbingiausi že- 
i mės karaliai viešpatavo, 
valdė, o jų pasirodymas 
nokiurn onroilzafac norociii 

upes

džiaugsmingai A’;tra; išminčius 
knygose apie: W*tęs tarė:

žvaigždę' — Drebėk nelaimingoji 
žemė, nes šiandien gimė 

! Tavo 
laukų plotai vėl bus nu
guldyti žmonių lavonais, 
tavo upės ir vaiskūs upe
lei matys savo vilnis žmo- 

i nių krauju raudonuojan- 
j čias, ir niekuomet lik šiol 
tiek verksmų, gailingų 
raudotojų nėra kilę į dan
gų, kiek iam karaliaujant 
kils.

Trečias išminčius nride- 
jo:—

— Mūsų žili n’aukai te
būnie palaiminti, nes jie 
mums yra raminančiu žen
klu ir vilčia, kad nesulau- 
ksimo 
kuomet šiandien gimęs ga
liūnas užaugęs savo kardo 
kirčiais žemę padengs 
kruvinais lavonais, gais
rais, degėsiais, ašaromis 
ir nusiminimu.. Visas ir 
kiekviena karališka šlovė 
kyla tik iš griūvėsiu, o vi
sokia pergalė perkama 
baisiausio išnaikinimo au
komis.

Čia visi tris išminčiai ta
rė:

— Laimingi, mes kad tos 
baisios dienos nesulauksi
me.

Toliau teiravosi naujo 
karaliaus vardo, būtinai 
norėdami sužinot vardą to 
valdovo, kurs padengs pa
saulį krauju ir griuvėsiais.

• Vė! naujai ieškojo kol iš
minties knygose rado pa
slaptingus ženklus. Labai 
kamavosi kol tą ženklą tu
rinčio reikšmę atspėjo. 
Galiausia išskaitę nuste
bo, naujo karaliaus var
das buvo

Išminčiai labai stebėjosi, 
o jų širdys džiaugės; vi
sos jų baimės dėl žmonijos 
ateities dingo. Jie kalbėjo: 
— Laimingi esame, tris 

kart laimingi trigubai, su
laukę užgimimo karaliaus 
Meilės.

Eikime, nužemintai nu
silenkdami Jį pašlovinki
me. Ta žvaigždė mus pas 
Jį nuves. Trys žilabarz
džiai seneliai išminčiai ė- 
mę kvepančius smilkalus, 
myros, auksą sudėt auką 
prie naujai gimusio kara-

SUSI-

tų baisių dienų

ralius bus didesnis už di
dįjį Sezostrasą, kurio šlo
vė skambėjo nuo šimta- 
varčių Tėbų, ant palaimin
to Nyliaus, net lik aukš
tais cedrais apaugusių Li
li ano viršūnių; jis bus sti-

tylumoje taip pat tebežvelgia į jo kapą. Taip, mūsų 
kūnai grįš į žemę, virs į dulkę, iš kurios atėjo. O kil
nusis momente, kuomet Dievo neregimas angelas liu
dys mūsų gyvenimo paskutinį momentą, turėsime sto
ti prieš Tą, kuris yra Amžinasis Teisėjas! Tuomet tei
singai suprasime laiko neįkainuojamą vertybę!

Senieji metai nuėjo į amžinybę ir niekada negrįš. 
Mūsų nu veikimai yra įrašyti, ir pirmiau ar vėliau tu
rėsime skaityti Dievo beribio teisingumo šviesoje. Iš 
beribio Savo gterumo ir ftieilės Dievas mums davė ki
tus naujus metus dirbti mūsų pačių gerovei ir mūsų 
išganymui. Todėl, gerai pradėkime tuos metus! Ir 
kiekvieną brangų momentą sunaudokime Jo šventoje 
tarnyboje! Ir jei Gerasis Dievas daleis mums matyti 
naujųjų metų pabaigą,, kad tylume liudytume jų pra
ėjimą anapus į amžinybę nešant su savim gerai pra
leistų ir nuopelningų dienų mūsų darbus ir nuveiki- 
mus, kurie būtų kilnūs ir kad šviestų tikrai krikščio
niškojo gyvenimo šventumu ir kad būtų pilni palaimi
nimo, ėjusio iš Dievo. Tada būsime tikri, kad neveltui 
gyvenome, ir pasitikėsime gausaus užmokesnio Dan
guje, kurio siekiame ir ryžtamės pelnyti ir laimėti 
amžinybėje. Ir visų troškimas tebūnie, kad Gerasis 
Dievas teiktų visiems Savo malonę, kad visi įvertin
tume laiko neįkainuojamą vertybę ir Danguje pelny
tume amžinąją laimę ir dieviškąjį palaiminimą, bū
tent: “ko akis neregėjo, nei ausis negirdėjo, nei į žmo- 

rgaus širdį neįėjo, Dievas prirengė tiems, kurie Jį my- 
i Ii” (I Kor. H, 9).

II

Meilė!

Kibirkštys
‘POLITINIAI KALINIAI’ tucijos, nes ir Rusijos : 

----------- I cialistai nebuvo prilei
Lapkričio 16 — 21 d., pasisakyti ką jie mano 

1936 m. įvykusiame SLA.jpie tokią konstituciją. J 
Pildomosios Tarybos su- gu socialistai būtų ga 
važiavime svarstė kam iš- laisvę pasisakyti ką 1 
mokėti pereito Seimo skir- mano, tai “Naujienos” p 
tus $400 politiniams kali- ' pažintų, kad ta konstitu 
niams už demokratiją Lie- ja buvo parašyta ir prii 
tuvoje. V. K. Račkauskas,ita “demokratiškiausiul 
kuris dabar sėdi Lietuvos du”. Socialistai kaip 
kalėjime už išaikvojimus, į komunistai nepripažįs 
SLA. 250 kp. iš Maspeth laisvės milijonams kito! 
ir Priešfašistinis Veikimo įsitikinimų žmonėms. 
Komitetas (bolševiku - so- KT ., , . . ,• v x x , T . 1 Nepasitenkinęs sočiaicialistu) prašo, kad tuos , * , . . . .
$400 jiems išmokėtų. Pi! J tas pastato komuniste 
domoji Taryba apsvars- porą klauslmU- stai 
čius nutarė “pinigų įteiki- “Pirmiausia, kaip buvo išrii 

kongresas, ku 
‘ į konstituei

I projektui parašyti — demokra' 
ku budu, ar ne?

Antra, kaip buvo išrinktas 
vietų kongresas, kuris konsti 
rijos projektą svarstė, taisė 
priėmė — demokratišku, ar : 
demokratišku budu?

Kiek mums žinoma, tiek š 
tasis, tiek septintasis sovietų k< 
gresai buvo išrinkti nevisuotii 
nelygiu, netiesiu ir neslaptu b 
savimu — vadinasi. NEDEM

(

Į O jeigu taip, tai aišku, kad 1 
komisija, kuri “rašė” konsti 
rijos projektą, nei kongres 
kuris tą projektą “svarstė” 
“priėmė”, negali būti laiko 
tikrais SSSR žmonių valios 
reiškėjais. Ar ne tiesa?

Jeigu Stalinas būtų norėjęs ] 
tirti, kokios konstitucijos n 
Rusijos liaudis, tai jisai būtų 1 

žmonėms laisvai 
kad pini- seimą — visuotinu, lygiu, 
yra prieš ir slaptu balsavimu. I

mą atlikti nėr specialę Pil- ,as tas_ sovl<>tu 
domosios Tarybos komisi- Paskye komisiją 
ją, kurion įeina F. J. Ba- 
gočius ir M. J. Vinikas.

Protokole nepasakyta, 
kad Račkausko ir kitų čia 
paminėtų prašytojų pra
šymas būtų buvęs atmes
tas, o tik išrinkta speciali 
komisija tuos pinigus į-, 
teikti. Visiems aišku, kad 
pereitų metų seimas neap
galvotai paskyrė $400 po- kratiški* bud7\ 
litiniams kaliniams ir 
$400 Etinei Kultūros drau
gijai Lietuvoj (Šliupo 
draugijai kovai prieš Ka
taliku Bažnyčią ir plėti
mui laisvamanybės Lietu
voje) .. Tokiu nutarimu 
SLA seimas Įžeidžia dau
guma savo nariu.o •- «■

SLA. Pildomoji Taryba dęs žmonėms laisvai issirin 
I turėtų suprasti, kad pini- seimą — visuotinu, lygiu. tie 
į gų aikvojimas yra prieš ir slaptu balsavimu, be jol 
' tos organizacijos konstitu- nuomonės suvaržymu. Ir kuon 
ciją, ir tokiu būdu turėjo toks 

, sulaikyti išmokėjimą. Šliu- ’uc'-’a 
į pui, matyt, išmokėjo be 
j svarstymo.

SLA. nariai turėtų pa
reikšti Pildomąją! Tary
bai protestą ir reikalavi
mą susilaikyti nuo aikvo- 
iimo pinigų. Tebūnie visų 
dėmesiui kad SLA. nėra 
bešališka organizacija, bet 

• laisvamaniška ir siekianti 
subedievinti lietuvius. Pa
skyrimas $400 Etinei Kul-

■ tūros draugijai Lietuvoje reikšti savo nuomonę bent viei
■ yra aiškus pasisakymas opozicinių srovių (sakysime,
' ko siekia SLA. ir jo Pildo- cialdemokratų. socialistų revol 
’ moji Tarvba. cionierių. trockistų ir t.t.) ats

vas? 9
Ne ir dar kartą ne.
Pagalios, ar btfvo tų diskus 

metu Rusijoje, bent vienas v 
džios nekontroliuojamas laikr 
tis, kuriame žmonės, nesutin 

'su Stalino projektu, būtų gal 
atvirai iškeiktai savo nuomom 

ne vieno

ks seimas būtų priėmęs kotu 
. tai visas pasaulis žino 

kad konstitucija yra tokia, 1 
kios norėjo žmonės. -

Bet Stalinas šitos progos žri 
tiems nedavė.

“Laisvė” rašo apie “milior 
žmonių”, kurie savo susirin 
muose “svarstė” Stalino para 
tą konstitucijos projektą. Bet 
tie susirinkimai buvo laisvi? 
galėjo bent vieną susirinkimą 
šaukti tie žmonės, kurie Stali 
“linijai” nepritaria? Ar gal 
tuose susirinkimuose laisvai

'R SOČI AUSTAI SMERKIA 
RUSIJOS ‘DEMOKRATIŠ

KA* KONSTITUCIJA v v
z _______________

r, • .. . .v. . į Nebuvo (ir nėra)Bolševikai džiūgauja, lkb laikrašfio, 
xad jiems diktatorius Sta- Taiki akiv„izdoj(. s!(1| fak 
linas parašė ir parinktieji kokja vertę galėjo turėti tos i 
kruvinojo Stalino agentai va diskusijos ir “pataisyma 
priėmė naują Rusijos kon-^kuriuos siūlė “milionų žmoni' 
StitUClją. susirinkimai? Jokios.

Brooklyno vergiškai par- Tai buvo gryna žmonių mul 
sidavusi Stalinui “Lais- ”'mo koiprdija. Ir “Laisvė”, ) 
vė” tvir\na, kad ta kons- Ti tą begėdišką komediją vadi 
titucija parašyta ir priim- “demokratišku” konstituei, 
ta “demokratiškesnių bū-'n,ri5mimo b^u. tiesiog tyčioj 
du” negu kuri kita konsti-savo ska,t-vtoj’J-

Komunistai į pastatyt 
I klausimus rimtai neats 
: kys, nes jeigu jie tą pad 
rytų, tai susilauktų n 
Stalino ne tik pabarių 
bet ir pasmerkimo. Ka 

j ten komunistai suves re 
. kalus su socialistais e 
į svarbu, bet faktas yi 
kad tik vieni komunist 
džiūgauja ir mulkina r 
sąmoningus darbininki 
ir jiems per akis meluo 
apie tos konstitucijos p 
rašymą ir priėmimą.

I — — -- - - —

tucija pasaulyje.
“Darbininkas” tą ‘‘de

mokratišką” konstituciją 
paneigė, nes ji tik komu
nistų komisarams ir jų pa
kalikams duoda daugiau 
laisvės, o kitus ne komu
nistus dar labiau paver
gia. Socialistų laikraštis 
“Naujienos” taip pat ne
pripažįsta Stalino konsti- 

liaus lopšelio, keliavo į va
karus. žvaigždė ėjo pirm 
■jų kelią rodydama. Apsis
tojo, ant kūtelės, kur bu-vzčiA-i/iikaiio ts-sJ ™ L Nauji Mišparai — VE vo kudikehs. Įėję, Jam pa;|pERAį DE gg. gACRj 
siklomojc> ir suklaupę do- mento, dviem> trims 
varas sudėjo. Pilni ramy- keturiems halsams 35c. 
bės ir laimės laimingai Užsakymus su pinigai* siųsi 

te “Darbininkas”, 366 W< 
Broadvtv. So. Boston. Mkst.

grįžo į savo šalis.
Verte F. Virakas.
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Visi I Garbingąjį Žygį
“Kaip žmonės nenori su- kai. Kas juos atitraukė 

prasti, kaip reikšminga y- nuo katalikybės, nuo Ka
rą mūsų laikais spauda! 
Nei dvasiškąja, nei tikin
tieji kaip reikiant ja nesi
rūpina...”

Popiežius Pijus X. I

talikų Bažnyčios? Atsaky
mas, blogoji spauda. Lie
tuviai katalikai, kurie 
skaito taip pasivadinusią 

, “bepartyvišką” spaudą, 
pirmiausia pradeda atšal
ti tikėjime, nebegerbti 

pradeda 
dėtis, į 

taip va- 
tautinin-

tikėiime,
Šiandien mažai rasime Bažnyčios vadų, 

lietuviu, kurie nemokėtų juos kritikuoti, 
skaityti. Bet ar visi mo
kantieji skaityti skaito? 
'Atsakymas, ne. Be to, di
delė dalis lietuvių skaito 
laikraščius ir knygas, ku
riuose pilna nuodų, o ma
žas nuošimtis lietuvių 
skaito dorą, katalikiška, 
lietuvišką spaudą.

Gyvenimo pavyzdžiai ro
do spaudos galingumą pa- 
Kreipti visuomenę į gerą, 
ar į blogą. Jeigu šiandien 
tiek daug lietuvių 
'tolę nuo Katalikų 
čios, nuo Lietuvos 
vybės. tai tik dėl

“bepartyviškas”, 
dinamas bendras 
kų organizacijas. Neutra
lioji arba pasivadinusi 
“bepartyviška” spauda iš-; 
tyzina žmones.

yra nu- 
Bažny- 

ir lietu- 
to, kad 

jie nesirūpino ir nesirūpi
na dora, katalikiška, lietu
viška spauda. Lietuviai, 
katalikai dar ir šiandien 
teberemia bed i e v i š k ą 
spaudą, prenumeruojasi ir 
perka bedieviu laikraščius 
ir knygas. Paklausk lietu
vio kataliko, kuris skaito 
bedievišką laikraštį, ko
dėl jis remia bedievius 
prenumeruodamas jų laik
raščius. tai jis atsako: “O 
ar bedieviai ne lietuviai. 
Aš skaitau, bet aš netikiu 
ką jie rašo^’. Tokių lietu
vių, kurie taip galvoja yra 
nemažai. Vadinasi jie re
mia bedievius todėl, kad 
jie lietuviai. “Netikiu ką 
-įie--rašo”, sako ne vienas-, 
bedieviu laikraščiu skaity
tojas. Gal ir netiki, bet be
dieviu nuodai išpalengvn 
nuodija tavo sąžinę, tavo 
protą.

Mes tik prisižiūrėkime į 
eilinius lietuvius laisva
manius, socialistus, komu
nistus, nezaležninkus ir 
pamatysime, kad jie visi

Panevėžio Vyskupas Ka
zimieras Paltarokas 1932 
m. ganytojiškame rašte 
(IX) apie neutraliąją (‘be- 
partvvišką’) spaudą sako: 
“Kiekvienas kumštininkas 
plačiai aprašomas; auto
mobilių, motociklių lenk
tynėms duodama nemaža 
vietos; futbolo, šachmatų 
lošimas iškeliamas iki 
valstybinės svarbos daly
ko... Tuo tarnu Bažnyčios 
gyvenimas. Popiežiaus en
ciklikos, ganytojiški vys
kupu laiškai... jų skiltyse 
neminimi. Pasitaiko kar
tais trumpas paminėjimas 
kokios nors tikybos iškil
mės; bet čia pat atspaus
dinta ištisai triukšminga 
bedievio profesoriaus kal
ba, išpučiami vadinamieji 
kunigų skandalai, paskel
bti žymesnių katalikų ta
riamieji sukčiavimai...”

tysime, kad jie yra žuvę; 
jie nebegirdi sąžinės bal
so. Iš vadinamųjų tauti
ninkų virsta aršūs bedie
viai socialistai, komunis
tai. Neutralioji (“bepar- 
tyviškoji”) spauda priren
gia kandidatus į bedievy
bę.

Brangieji, pasimokinę iš 
praeities, nebedarykime 
klaidų nors dabar. Ne vien 
neremkime blogosios nuo-‘ 
dinančios žmogaus sielą I 
spaudos, bet palaikykime,! 
platinkime ir dauginkime 
geruosius lietuviškus ka
talikiškus laikraščius.

“Darbininkas” yra vie
nas iš geriausių lietuviš
kų laikraščių šeimos na
rių. Bedievių spaudą nu
galėsime katalikška spau
da. Tad neatidėliojant sto
kime į LDS. ir “Darbinin
ko” vajininkų eiles.

LDS. organizacija yra 
lietuvių katalikų darbinin
kų tvirtovė. Per 21 metus 
ii kaip kiečiausioji uola iš
liko sveika, nesuskaldyta, 
nežiūrint to, kad ją puolė 
aršiausi jos priešai. LDS 
stovi lietuvių katalikų 
darbininkų reikalų sargy
boje. Tad gi vajaus metu 
teįsirašo į šią garbingą 
lietuvių katalikų organi
zaciją visi lietuviai katali
kai darbininkai. Jokio įs
tojimo mokesnio nėra, o 
tik įsirašęs moka po 25 
centus į mėnesį arba vien
kartinę mokesnį $3.00 į 
metus ir už tai gauna lai-

* *•

I Spauda praneša, kad gu
bernatorius jau paskyrė 
komisiją, kuri turi išstudi
juoti tą klausimą ir suras
ti jo išrišimą. Kompanijos 
nepajėgia uždrausti žmo
nėms tuo būdu angliauti. 
Kad privačiu būdu anglių 
kasimas ir pardavinėjimas 
išaugo į didelį biznį kom
panijų nenaudai, užtai rei
kia kaltinti pačias kompa
nijas, ypatingai Reading 

, kompaniją. Ji perdaug ne
teisingai pasielgė su savo 
darbininkais; kasyklas, 

du kart į kurios maža pelno atneš- 
s metus, davo, visas uždarė, o ku- 

“Darbininkas”. nos yra pelningos ten 
kasdien dirbdavo, žmonės 
uždarytų kasyklų likę be 
darbo buvo gyvenimo pri
versti ieškoti būdų kaip 
kasdieninės duonos užsi
dirbti. Kitose apylinkėse, 
kur kompanijos darbus

kraštį “Darbininką” du 
kart į savaitę ir turi visas 
kitas privilegijas ir teises 
organizacijoje.

Jeigu kuris lietuvis ne
gali išpildyti LDS. konsti
tucijos reikalavimų arba 
dėl kokių nors kitokių 
priežaščių negali įsirašyti 
į LDS. organizaciją, tai te- 
užsiprenumeruoja laikraš
tį “Darbininką”. “Darbi
ninkas” metams $3.00; pu
sei metų $1.50. Vadinasi 
už mažiau kaip centą j 
dieną • gausite laikrašti 
“Darbininką” < 
savaitę per visus 
Savaitinis 
lankys kiekvieno lietuvio 
namus per visus metus tik 
už $1.50.

Lietuvi, katalike, ar gii 
gali sėdėti ramiai rankas 
sudėjęs, kada baisusis žvė
ris puola mus ir Katalikų . .
Bažnyčią. Ne, daug kartų Padaį”°’ _ diTnln.ka.1 f® 
sakysime ne!

Visi gali ir turi būti lai
kraščio “Darbininko” pla
tintojai, katal i k i š k o s 
spaudos apaštalai. Kiek
vienas LDS. narys, kiek
vienas “Darbininko” skai
tytojas tepasižada šio va
jaus metu gauti nors po 
vieną naują narį, naują 
skaitvtoją. Reikalaukite iš 
“Darbininko” Administra
cijos reikalingų blankų ir 
informacijų.

Visi į garbingąjį žygį, — 
į LDS ir “Darbininko” 
platinimo darbą!

vo dirbti nors po norą die
nų savaitėje, bet lvgiai vi
sose kasyklose, tokios pa
dėties nėra — angliais 
bootlegeriavimo taip-kaip 
ir nėra.

KEISTAI PABĖGO 
KALĖJIMO

Iš

radio, policijos telitype, ir J zikoj. Po klebono kalbos 
kitomis priemonėmis vi-! netikėtai Kalėdų Dėdukas 
sam pasauliui paskelbė, atkeliavo su dideliu pilnu 
žadėdami net $1,000.00 at- maišu dovanų, kuris įeida- 
lyginimo tam, kuris su-( mas nevieną mažo vaiko 

širdį pradžiugino, kada jis
lyginimo tam, 
gaus pabėgusį žmogžudį.

Su koktumu visi žmonės ’ asmeniškai jį pasveikino, 
žiūri į šitą politikierių su- O suaugusieji iš Kalėdų 
planuotą mišinį. Dabar Dėduko prisijuokė. Dalin- 
Teisingumo Prokuroras damas dovanas Kalėdų 
Margiotti veda aštrią in- Dėdukas visus pasveikino, 
vestigaciją šiame atsitiki- I bet kleboną jis pabučiavo, 
me. Buvo jau suareštuoti Tai vienas iš mažų vaike- 
keli valstybiniai komisijo- lių ir sako: “Klebonas vi- 
nieriai, Al. Maurer, ir sada gauna geresnę dalį; 
Phil Ehrig; taipgi pabėgu- kaip aš užaugsiu ir aš bū- 
sio kalinio sesuo Mrs. Bi- siu klebonas, tada ir mane 
ilig, ir kalėjimo prižiurę- Dėdukas pabučiuos”, 
tojai H. Gosseling, R. Wal- 
ker, ir G. Irving. Stebinan
ti skandalai atidengti šia
me krašte. Suranda kad 
kaikurie šios apielinkėš 
politikieriai buvo protek- 
toriai visokių kriminalis
tų; bus kaltinami daugely
je ir dideliuose dalykuose, 
kaip tai, už davimą pro
tekcijos paleistuvystės na
mų, kortavimo drausto 
užeigoms — ir nuo kurių 
visų, gaudavo didelius 
nuošimčius uždarbio.

—Gib.

Vyčiu Naujokas.

Romansas Prasidėjo Šv. 
Kryžiaus Ligoninėje

l
I

PROVIDENCE, R. I,
Gruodžio 18-tą dieną, 

Joseph J. Bruno, kuris bu
vo iki gyvos galvos kalėji
me pasodintas už nužu
dymą 5 žmonių ir už su
žeidimą apie 20 kitų, pa- Giedraičiui, sugiedojo ke- 

Kalėdiniu giesmių.

Lietuvių Šv. Kazimiero 
par. bažnyčioje Kalėdų vi
dunaktį įvyko šv. mišios. 
Prieš vidunaktį choras, 
vadovaujant p. varg. A.

Bespalviai laikraščiai 
net stengiasi paslėpti ži
nias apie tikėjimą, katali
kybe. Laisvamanių spau
da kritikuoja katalikiška 
moterystę, katalikškąjį 
vaikų auklėjimą, katalikui 
veikėjus, kad tik atšal
džius nuo Katalikų Bažny-! 
čios suskaldžius katalikų 
vienybę. Katalikai, užuot 
gyrė tai, tyli lig tai būtų 
mažos vertės dalykai. Tik 
pažiūrėkime į tuos “kata
likus”, kurie skaito neu- 

ir pama-

Įkas girdetllietuvių
KOLONIJOSE

’-'J

bėgo ir dabar yra policijos 
ieškomas.

Keli metai atgal per val
stybinius rinkimus Demo
kratų grupė ėjo per mies
tą Kelayres, Pa. su paroda; 
rekliamos dėlei. Jiems be
einant viena gatve, staiga 
pasigirdo šūvių trenksmas 
ir iš maršuojančių keli 
žmonės krito mirtinai nu
šauti. ir taip gi keliolika 
sužeistų. Šis žiaurus atsi
tikimas įvyko prieš namus 

turėtų savo vieno žymaus respubliko-

■I
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I D\ N A APSKRIČIO Dr- Ro^eikaitė irgi
LUji Iii fti HiuMnulU neužilgo rengiasi atidaryti!
VALDYBOS IR KUOPI! ofisą. Linkėtina ir Dakta-

~ rei Mariionai kuogenau-ATSTOVU SUSIRINKIMAS - pasisekimo.
c Lietuviai !

profesionalus remti, rei- į no — J. Bruno. Po ilgo ty 
kale prie jų kreiptis. Abu 
viršminėti gydytojai yra 
geri katalikai.

įvyks sausio 24 d., 1937 
po pietų, 

name, 366

yra buvę lietuviai, katali-1raliąja spaudą,

m., 1-mą vai. 
“Darbininko”
W. Broadway, So. Boston, 
Mess.

Šis susirinkimas šaukia
mas tikslu nustatyti meti
nio išvažiavimo tvarką, 
kuris paprastai įvyksta 
gegužės 30.

Prašoma atvykti atstovų 
iš visų LDS. N. A. Apskri
čio kp., kurios pereitame 
susirinkime dalyvavo ir 
nedalyvavo.

J. Kumpa,
LDS. N. A. Apskr. Pirm

SHENANDOAH. PA.
PARVAŽIAVO

Kalėdų atostogoms par
važiavo mūsų parapijos ( 
seminaristai — klierik a s 
Juozas Gaudinskas, Jonas 
Gibas, Antanas Supienius, 
Jeronimas Gatavynas ir 
Tomas Sokaitis. Taip gi 
daugelis kitų mūsų lietu
vių studentų yra parvažia
vę ir iš kitų kolegijų ir 
mokslo įstaigų. Daugumai 
studentų šios Kalėdų ato
stogos yra pirma proga 
pasimatyti su savo tėve
liais ir draugais.

MOKYKLOS TEATRAS
Aną sekmadienį mūsų; 

parapijos mokyklos vaiku
čiai turėjo labai gražų ir 
įvairų perstatymą — te
atrą. Perstatymas įvyko 
High School svetainėje; 
žmonių buvo gana daug. 
Teko nugirsti, kad pelno 
mokyklai liko apie $140.- 

i 00. Visa vakaro programa 
žmonėms labai patiko; dari 
ir šiandien žmonės negali į 
atsigerėti.

Už taip gražų perstaty
mą garbė priklauso Sese
lėms Kazimierietėms. Rei
kia pažymėti, kad visa 
programa buvo išimtinai 
lietuvių kalboje. Vaikučiai 
taip gražiai lietuviškai 
kalbėjo, kad reikia tik ge- 
rėtis ir džiaugtis.

Chicago, III. —Kūčių va
kare, gruodžio 24 d., susi
žiedavo garbinga porelė: 
Joanna Doveikaitė su The- 
odoru Juškevičių, iš Gary, 
Ind.

P-lė Doveikaitė, būdama 
registruota slaugė Šv. 
Kryžiaus Ligoninėje, pe
reitais metais susipažino 
su savo pacientu, Juškevi
čių ir apie keletą mėnesių 
atgal toji pažintis pražy
dėjo į nepaprastą roman
są.

Abu bedraugaudami nie
kuomet nesitikėjo, kad 
kada nors ateis judviejų 
susižiedavimo dienelė, bet 
štai kūčių vakarą jie viens 
kitam pasižadėjo, ir tuo
jaus po susižiedavimo jie
du nuvažiavo į Šv. Kry-

lėta
Kaip tik pradėjo giedoti 
pirmą giesmę visi bažny
čioje esantieji klaupė su 
sujaudintomis širdimis, 
kaip tie oiemenėliai, kad 
darė 1936 metai atgal.

Mišias celebravo ir pa-. žiaus Ligoninės Koplyčią, 
mokslą sakė kun. Antanas j^ur ]jUVO laikomos Berne- 
Švedas, MIC. Parapijos ’įų šv. Mišios, 
choras, vadovystėje dain. -■U , I JUVV4U OVOUVC-O,

Antano Giedraičio, giedo- slaugės ir gydytojai svei- 
jo sudėtines trejas mišias: kįnOj netik Šv. Kalėdomis, 
Leonards in B Flat, Rose- 'oeį linkėjo jiems ir daug 
wing ir G, ir Gonrod in A. laimės.
Flat. Solistai per keturias I 
mišias buvo: soprano 
Iena Ciskevičiūtė, altas — 
Ona Lukšytė, tenoras ■ 
Antanas Giedraitis, basas 
— W. Racevičius.

Per antras mišias giedo- ninės sesutės M. Christia- 
jo mažasis parapijos cho- nos ir jisai užima atsako- 
ras, vadovystėje dain. A. minga vietą Gary Steel 
Giedraičio. Daugumas, ku- Mills.
rie dalyvavo abiejose šv. Doveikiai ir Juškevičiai 
mišiose, pareiškė, kad ma- yra geri katalikai ir gilūs 
žąsis choras ‘subytino’ di- patrijotai. Doveikiai netik 
dįjį chorą giedojime. Po išaugino 
paskutinių mišių visas di- slaugę Joanna, bet dar ir 
dysis choras nuėjo į kle-, kitą dukrelę, kuri yra vie- 
boniją nasveikinti kleboną nuolė Šv. Kazimiero Vie- 

Joną A. Vaitekūną, nuolyne, Sesuo M. Celita.
Linkime geriausios klo

ties rengtis prie naujo gy
venimo!

Ieva Lukošiūte.

Po mišių 
juodu Ligoninės sesutės.

Į P-lė Doveikaitė mokslus 
E-, baigė šv. Bernardo ligoni- 

i nėję ir yra patyrusi pro- 
—, fesijonalė. Jos sužiedoti- 

3 nis p. Juškevičius yra gi
minaitis Šv. Kryžiaus ligo-

rinėjimo J. Bruno ir 5-ki 
kiti jo giminaičiai buvo! 
rasti kaltais tos baisios 
žudynės. Nors kaltinamie
ji gynėsi visomis priemo
nėmis — gabiais advoka
tais, taip visomis politiš
komis pajėgomis, pažymė
tina, kad J. Bruno buvo 
žymus respublikonų politi
kierius, bet viskas buvo 
veltui. Jis ir kiti buvo ras
ti kaltais ir pasodinti ka
lėjimam Aukštesnis teis
mas žemesnio nuosprendį 
patvirtino.

Užpereitą savaitę, gruo
džio 18-tą, pusę po 9 vai. 
ryte, kalėjimo prižiūrėto
jas Guy Irving nusivežė 
kalinį Bruno į miestą ne
va pas dantų gydytoją,! 
taip buvo dažnai daroma,! 
kadangi kalėjime dantis
tai negali gydyti, nes nėra 
ten tam tikrų įtaisymų. 
Privažiavę pri^ daktaro 
ofiso, prižiūrėtojas išlei
do kalinį ®runo, o pats 
nuvažiavo ieškoti vietos 
automobiliui pastatyti. Po 
tam už . kokio pus-valan- 
džio, Irving įėjo į daktaro 
ofisą pažiūrėti ar dar ka
linis neaprūpintas, ir ten 
sužinojo, kad Bruno visai 
nei nebuvęs pas daktarą. 
Tada nustebęs prižiūrėto
jas nusidavė į miestą vie
nas sau ieškoti savo kali
nio. Po 6 valandų, Irving 
sumanė pranešti šią nau
jieną oficialams. Galutinai 
apie 3-čią valandą po p‘ie- 

I tų, daugiau kaip 6 valan-

I

GUBERNATORIUS
Užpereitą savaitę mūsų1 

apylinkėje lankėsi valsty
bės Gubernatorius George 
Earle tyrinėti taip vadina- ! 
mas “bootlegerių” anglių 
kasyklas. Mat šioje apy
linkėje anglių kasimas ir 
pardavinėjimas tarp ats- 

1 kirų žmonių yra labai išsi- 
• platinės. Apskaitliuojama, 
kad yra iškasama ir par- 

, duodama anglių, taip va- 
i dinamų neteisėtų būdu, a- 
Die 100,000 tonų į dieną. 
Mat žmonės, kurie neturi 
darbų išsikasa skyles ant

I

t

profesijonalę,

kun.
Klebonas irgi sveikino vi
są chorą.

Po mišparų, ketvirtą va
landą, mažasis choras su
pagelba A. Giedraičio, su-f Remkite tuos profesio- 
rengė puikią Kalėdų prog- najus jr biznierius, kurie 
ramėlę kaipo Kalėdų do- savo skelbimais remia 
vaną klebonui ir jų tėve- “Darbininką”.
«■ f • • ___ _________________Jiams. Pabaigoje progra
mos gerb. klebonas pagy
rė mažojo choro darbuotę 
ir padėkojo už puikią pro
gramėlę. Skatino tėvelius, 
kad visus savo vaikus leis
tų į chorą ir lavintis mu-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

1

PROFESIONALAI
Shenandorio lietuviai 

susilaukė dar dviejų dak
tarų - gydytojų, būtent, 
Dr. J. Staniulonis ir Dr. 
Marijona Rameikaitė.

Dr. Staniulonis jau ati
darė ofisą ant E. Coal St. kompanijos žemės, pasie- das po Bruno pabėgimo, 
Girdėjau, kad turi gerą kę anglių sluosksnius, jas policijantams buvo pra- 
pasisekimą, žmonės jį la-j kasa ir paskui pardavinė- nešta šis keistas įvykis, 
bai giria. ja. Žinoma, šitie tuojaus per

I

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir I I 
Priedermes

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai M knygeli daug1 I I 
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų Į Į 

anglų ir lietuvių kalboje. ; Į
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.

Siųskite užsakymus: | |
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.———————

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ

I



Antradienis, Sausio 5 d., 1937 DSRBININKSS
Kun. A. T. Samata.

Pašaukimas Į Tretininkystę
(Skiriu Šv. Pranciš-’klėjimo lopšys ir mokslo 
kaus Idealų skleidė
jui kunigui Pranciš- čios dideliams stulpams ir 
kūi M. Jurui).

“Jei nori būti tobulas.

ATSISVEIKINIMO 
ŽODIS

Mielas skaitytojau, pats 
trokšti savo sielą išganyti, 
argi ne? ir ne vien tai, 
pats trokšti būti pavyz
dingas krikščionis. Taip, 
ir daugiau nekaip tai. 
Pats dažnai gailėjaiš sa
vyje, kad tiek daug gero 
mūsų Išganytojas nuveikė 
vargstančiai žmonijai, ir 
paskui, tie žmonės taip 
mažai dėkingumo rodo, ir 
taip gal iš nežinojimo ar
ba nepaisymo. Ir pats sa
kai: “Jei aš tik galėčiau 
ką nors nuveikti!”

Taigi, čia ir yra kas 
nors, tas mažas, kurs gali 
daug gero nuveikti. Todėl, 
įstok į Šv. Pranciškaus 
Trečiąjį Ordiną ir tapk ti
krasis narys," pasižadėk 
gyventi Ordino pavyzdin
ga regula, ir gyvenk pa
gal regulą, o patirsi, kad 
pats ne vien išganysi savo 
sielą, bet ir tarpsi didelia
me šventume, kurį nurodė 
Šv. Pranciškus Asyžietis, 
Kristaus serafiškasai pa
veikslas, kuris vedė šven
tųjų sielų kareivijas, su
burtas maldomis ir kil

ti šeimos pareigas, kaip Petras; Julijonas Eymar- niais pavyzdžiais iš dauge- 
ir įvesdamas į namus kri- das. lio šimtų tūkstančių bro-
kščioniškąją atmosferą Iš kardinolų minime liti ir seserų, paskui tave 
šeimyninių pamaldumų ir šiuos: Newmanas, Man-J patraukdamas ir kitų dau- 
dorovinės literatūros ke- ningas, Vaughanas. Bour- gelį sielų taip brangių ta
nais. Jis nurodė antidotą ne iš Anglijos, ir Farley iš 
priešais visą praryjantį New Yorko. 
pakvaišimą dėl turto ir, iš pasauliečių skaitome 
lobio, atitolindamas savo tuos: Kristopas Columbas, 
narius nuo žemiškųjų ge- Amerikos atradėjas; Vas- 
rybių; pažabojo smagumų co de Gama, atradėjas; 
ir 
pratinant įpročių susitu- Kankįnys 
rėjimo, nuosaikumo, pa- Windhorstar, 
prastumo, ir savęs atsiža- tėvynainis; Albertas de

baigimas Motinos Bažny-

šventiesiems, kaip galin-
ga parama kilnios minties 

paskui ateik ir sek Ma-)ir nu veikimo garbingiems 
nim” (Mat. XVIII, 21). vadams.

*•••

Štai keletas iš Trečiojo! 
Ordino narių: šv. Liudvi
kas, Prancūzijos karalius;) 
Šv. Ferdinandas, Ispani-, 
nos, karalius; Šv. Elžbieta, 
Vengrijos karalienė; Šv. 
Elžbieta Portugalietė; Šv.

(Tęsinys.)
TREČIOJO ORDINO 

VAISIAI.

“Jūs pažinosi juos ant 
jų vaisių”, reikia mūsų iš
ganytojas, “Taip, kiekvie
nas geras medis duoda ge- Karolis Borromėo, Milano 
rą vaisių” (Mat. VII, 16— Kardinolas - Arkivysku- 
17). Sprendžiant pagal tą pas; Šv. Pranciškus Ksa- 
taisyklę, Trečiasis Ordi- veras; Šv. Aloyzas Gonza- 
nas iš tikrųjų yra gerasis ga iš Jėzaus Draugijos; 
medis. Mums tegalima tik Šv. Margarieta Kortonie- 
suimti jo garbės, o detaliai tė, penitentė; Šv. Pranciš-j 
atpasakoti imtų didelius ka Romietė; Šv. Rožė iš 
tomus. Viterbo, mergelė reforma-

Trečiasis Ordinas kėlė tore; Šv. Rokas, globėjas 
socialinę gerovę, vykdant iš maro laikų; šv. Joana 
teisingumą, labdarybę ir Arkietė, Orleano mergelė; 
ekonomiją. Jis atnaujino šv. Vincentas Paulietis;) 
ir iškėlė namų židinį, skel- šv. Ignacas Lojolą; Šv. Jo- 
bdamas tarpusavę meilę, nas Krikštytojas, Lasalie-! 
ištikimybę ir pagarbą tarp tis; Šv. Jonas Vianney,! 
vyro ir žmonos, juos mo- Arso garbingas klebonas;! 
kydamas ištikimai vykdy- šv. Jonas Don Bosko; Pal.į

• v

v •

i

vo Išganytojui. Tai yra 
pašaukimas, kurį pats tu
ri gyventi. Patsai pirma 
eik ir gerais darbais ro
dyk kelią, kuriuo kiti sek
tų tavim, ir kad visi kiti 

linksmybių pagundas, Garcia Moreno, Ekuadoro aplankymo dieną kartu 
prezidentas; garbintų Dievą vienąjį 

Vokietijos Švenčiausioje Trejybėje.
Pasauliniuose dalykuose 

dėjimo; nugalėjo gyveni- Munas ir Leonas Harmelis pats skubiai patėmiji ža- 
mo puikybę, raginant tre- iš Prancūzijos. , dančios progos pasipelny-
tininkus paprastais apsi-: iš poetų, autorių, moks-)ti, arba praturtėti. Iš pra- 
rėdime ir padoriais gyve- lininkų, menininkų ir išra-i ėjusių amžių liudijimo, iš 
nime. - |dėjų, žymėtini sekantieji: paskutinių penkių popie-

Trečiasis Ordinas nusi- Dantė, Gervantes, Aubrey žiu nuoširdaus raginimo, 
iš naudų einančių tau ir 
pasauliui, iš regulos paly
ginamai lengvos, ir iš visa, 
savaime aišku, kad dvasi-' 
nėję srityje geresnės ir iš- 
ganingesnės progos nesi
mato tau, kaip kad Šv. 
Pranciškaus Trečiasis Or
dinas. Argi pats mažiau 
rūpiniesi savo sielos ir 
Bažnyčios ir Dievo reika
lais, o didesnį dėmesį krei
pi į kasdieninį savo atsi
davimą pasauliui, kad pel
nyti nepavydėtiną garbę 
ir pragyvenimą čia, žemė
je? Pats įstoji į draugijas, 
organizacijas ar susivieni
jimus vienam ar kitam ti
kslui, dažnai leisdamas 
daug laiko ir pinigų, nes 
tau žada socialinę pozici
ją ir finansinę paspirtį. O 
kaip apie gerąjį stovį ir 
sielos padėtį ties Visaga
lio Dievo sostu? Ir kaip a- 

i pie amžinai tveriančių 
nuopelnų kartu su Šv. 
Pranciškaus sekėjais?...

Šv. Pranciškaus idealų 
skleidėjui, gerb. kunigui 
Pranciškui M. Jurui, šir-j 
dingai skatinant, šis strai
psnis tapo paruoštas, o at-1 
siminant, kad Dievas daž
nai skiria dideles malones’ 
menkiems įvykiams, dėl to 
ir trokštame ir tikimės, 
kad šio rašinio atydus 
skaitymas teiktų Dievo 
malonę brangiam skaity
tojui, ženklinant gerbia
mojo įstojimo į ‘Kristaus 
kareivių’ eiles, tampant 
“naujais MactŲibėjais”r

pelno gerbę, kad XII-ame de Vere, Pranciškus 
amžiuje reformavo arba Thompsonas, Georgijana 
atnaujino turtuose ir sma-' Fullerton, Raffaile Santi, 
gurnuose paskendusį pa-' Michelangelo, Murillo, Liš- 
saulį, darant, kaip vienas tas, Goundas, Palestrina, 
istorikas išsireiškė, “vie-' Joergensenas, Voltą, Gal- 
nuolija iš kiekvienų namų'vani, ir kitų daugybė.
ir trukdant Frederiko An-| Argi begalima trokšti 
trcjo užsimojimą supago- geresnės draugystės, kaip 
ninti Europą.” tų daugelio šventųjų, ir

Trečiąjam Ordinui pri-kaip tų taip daugelio gar- 
klauso garbė, kad buvobingų vyrų ir kilnių mote- 
elementarinė mokykla, au- rų?

Šeimininkių Dėmesiui!
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 

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

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay, ' South Boston, Mass.
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iš GEROS MALDAKNYGĖS 
“barbinitikas” siūlo šias maldaknyges 

UŽ LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ 

‘MALDŲ RINKINĖLIS"
Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Žaliais cėluiloido apdarais $1.50 (buvo $175)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
Žaltais cėluiloido apdarais -90 (buvo $1.25)

“PULKIM ANT KELIŲ“
Juodais odos apdarais — $1.50 (buvo $2.50)

IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ.

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
“DARBININKAS”

366 Bfroadtvay, — — — So. Boston, Mass.
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lybe ir žvangėjimu, bet 
gero pavyzdžio žavėjimu, 
kad tuomi kitų visas šir
dis laimėtum Kristui, vi
sų mūsų sielos Karaliui 
ir sąžinės Valdovui.

SM

Mielas skaitytojau, ką i 
gi patsai atsakysi į tai?... 
O kad prisimintum tą pa
šaukimą!... Tau Dievas pa
dės, jei vykdysi Šv. Povi
lo mokinantį šaukimą: 
“KaS tik seks tą taisyklę 
(regulą), ant jų... tebūnie 
ramybė ir gailestingu
mas!” (Gal. VI, 16). Ir 
kartu su tautų dideliu 
apaštalu kad ir pats galė
tum šūktelti: “Esu gyvas, 

bet

Mme Ernestine Schū- 
mann-Heink, 

kuri neseniai mirė sulau- „s
kus 75 metų amžiaus. Ji tac,au Jau ne ^Z8’ .
buvo operos žvaigždė, visų f^?8 ^fa „ • 11S'
mylima ir gerbiama daini- ^us' ^0)* kiek-
ninke. ■ vienam iš tretininkų te-

......... ■ ■■ ■ nužengia Šv. Pranciškaus 
kaip Popiežius Gregorijus Asyžiečio palaiminimas: 
IX vadino tuos, kurie įs- “Kad Viešpats palaimintų 
toja į Šv. Pranciškaus tave ir užlaikytų tave! 
Trečiąjį Ordiną ir tampa Kad Jis' atkreiptų Savo 
tretininkais. Kristaus
Šventosios Bažnyčios už- tavęs! 
davinys šaukia tave į Šv. tave 
Pranciškaus sekėjus, kad tau!” 
kariautum ne ginklų ga-

• v

ir Veidą į tave ir pasigailėtu
Kad Jis pastiprintu 
ir teiktų ramybę

Pabaiga

50,000 Lietuvių Žuvo

kovos Prancūzijoje ir Bei- perkelta į Makadoniją, 
gijoje. Ypač smarkios kur kariavo prieš serbus 
kautynės buvo prie Ver- 
duno tvirtovės. 1916 met., 
t. y. lygiai prieš 20 metų, 
ten vyko vienos iš didžiau
sių pasaulio kautynių. 
Kryžių laukuose galima 
užtikti ir lietuvių kapų, 
kurie žuvo vokiečių armi
joje. Ten buvo palaidota 
apie 300.000 įvairių ka
riuomenių vyrų. 1917 me
tais, kai Jungtinės Ameri
kos Valstybės stojo san
tarvininkų pusėn ir pas
kelbė karą Vokietijai, į 
Vakarų frontą Amerika 
atsiuntė nemažą armiją. 
Tenka pažymėti, kad toje 
armijoje buvo nemažas 
skaičius ir lietuvių, kurie) 
ėjo kariauti prieš vokie
čių imperializmą, norėjusi 
pavergti mažąsias tautas.
Flandrijos laukuose, o 
taip pat ir arti ReimsoJ 
Paryžiaus ir kitų 
yra dideli karių 
kuriuose palaidota 
Jungt. Valstybių 
Tarpe jų yra keliolika kry
žių su lietuviškomis pa
vardėmis. Amer. Jungt. į 
Valst. armijoje buvo ne 
tik lietuvių kareivių, bet į 
ir karininkų, kurie užėmė, 
gana aukštas vietas. Tame 
fronte yra žuvę ir keli lie
tuviai karininkai, kurių 
giminės yra Lietuvoje ir 
šiandien gauna iš Ameri
kos pensijas - pašalpas.

JŲ KAPAI SVETIMUOSE Baltijos iki Juodosios jū-j 
ros rasime palaidota apie 

į milijoną karių, o jų tarpe, 
lie- be abejo, yra nemažas 
vi- skaičius lietuvių, kurie žu-

KRAŠTUOSE

Ypač smarkios kur kariavo
ir kitus santarvininkus. 
Uskiubo mieste yra nema
ži kapai, kur buvo palaido- 

1 ta daug žuvusių vokiečių 
I karių. Ten ir šiandiėh gali
ma rasti palaidota kelioli
ka Rytprūsių lietuvihihkų. 
Vėliau ši vokiečių divizi
ja buvusi perkelta į Tur
kiją, iš ten į Italiją, o po 
pusės metų buvo gražinta 
į Palestiną. Šventoje Že
mėje vokiečiai, kartu su 
turkais, kariavo prieš ang
lus, tačiau jiems atsispirti 
negalėjo. Šventoje Žemėje 
irgi žuvo vokiečių karių, 
o jų tarpe ir lietuvių.

miestų; 
kapai,! 
Amer J 
kariai

Didžiojo karo metu 
tuviai kariai dalyvavo 
suose frontuose, kovodami vo dėl svetimųjų reikalų, 
sausumoje ir jūrose. Lie- Lietuviai buvo laidojami Žemėje yra Lietuvių kapų 
tuviams tada reikėjo per- kaip rusai ir ant tokių ka- 
gyventi tikrai tragišką Ii- pų pastatyti pravoslavų 
kimą, nes reikėjo lieti kryžiai. Dar ir dabar Lie- 
kraują dėl svetimų lietu- tuvos žemėje galima už-

Tolimoje Makedonijoje, 
Turkijoje ir net šventoje

Didžiojo karo įkarštyje 
ėjo smarkios kovos ne tik' 
Rytų ir Vakarų frontuose. 

-V. - i---------------------------- — Jos ėjo ir Italijoje, Make-
vių nežinomų, nesupranta- tikti nemažą pravoslavų ■ aonijoie Turkijoje ir net 

Šventoje Žemėje — Pales
tinoje. Vokiečių armijos 
buvo mėtomos iš vieno 
fronto į kitą, kad tik su-

mų ir net lietuvybei prie- kryžių, po kuriais ilsisi 
šingų reikalų. Rusų ka- lietuvių karių kaulai, 
riuomenėje tarnavusieji 
turėjo žudyti savo brolius 
iš Rytų Prūsijos, vakarų 
fronte Amerikos lietuviai I 
kovojo su Rytprūsių gimi
nėmis, tarnavusiomis vo
kiečių kariuomenėje. Kiek 
kuriuose frontuose žuvo 
lietuvių, matyti iš žemiau 
paduodamo aprašymo.

NUO JUODŲJŲ LIGI 
baltuos Jurų yra 

LtĖTtVH KARIŲ 
Kapų

kuriems 
kariams 

komandą 
jie vokie-

ŠŲntai prūsŲ-lietuviu 
žuvo šturmuojant Kau
no, Osovieco ir kitas 
< Tvirtoves

Prasidėjus didžiajam ka
rui, prūsų lietuviai iš Klai
pėdos, Isrutės, Gumbinės, 

■ Ragainės ir kitų lietuviš
kų apylinkių buvo mobili- 

! zuoti į vokiečių kariuome- 
i nę ir pasiųsti į įvairius 
Į frontus. Karaliaučiuje ir 
Gumbinėje kai 
mobilizuotiems

Lietuvoje yra nemaža teko davinėti 
kaplį, kurie apžėlę žolėmis lietuviškai, nes 
ir samanomis, prie jų sto- čių kalbos pakankamai ne
vi baigę griūti mediniai mokėjo. 1915 metais, vo- 
kryžiai, o kai kurie iš jų kiečių armijai pradėjus 
jau seniai dingę iš žemės, puolimą į Rusiją prasidėjo 
paviršiaus ir iki mūšų die- šturmavimas Kauno, Gar- 
nų nepalikę jokio pėdsako. 
Tai didžiojo karo kapai. 
Lietuvoje, tur būt, nerasi
me tokio valsčiaus, kuria
me nebūtų Didžiojo karo 
kapų. Reikia pripažinti,! pe be abejo, buvo nemažas 
kad tame skaičiuje yfra ir skaičius ir Rytprūsių lie-, 
lietuvių, tarnavusių rusų tuvninkų. Tik Katino ka- 
ir vokiečių armijose kapai,’puošė buvo palaidota apie 
tik jų niekas žinoti negali.

Bene daugiausia mūsų 
tautiečių žuvo rusų armi
joje. Ttir būt, nebūto Ru
sijoj pulko, kuriame nebū
tų tatnavę mažiai! it dau
giau lietuvių. 1914 ritėtais 
tik prasidėjus tnųŠiamš, 
rusų kariuomenė įsibrovė 
į Vokietiją, kur buvo dide
li mūriai. Pirmiausia, 1914 
metais Rytprūsiuose ties 
GMBįrie, vėliau 1915 m. 
prie Mozūrų ežerų, Augus
tavo miškuose ir kitur. 
Taip einant triušiams nuo

A >

IR ATLANTO VANDE
NYNO DUGNE

Karas ėjo ne tik sausu
moje, bet ir jūrose bei Orė. 
Jau 1915 — 1916 m. vokie
čių, anglų, rusų ir prancū
zų karo laivai kovėsi At
lanto vandenyne, Vokiečių 
ir Baltijos jūrose. Viena
me mūšyje prie Skagera
ko tiek iš vokiečių, tiek 
anglų pusės žuvo kelioli
ka laivų. Keli šimtai kariiį 
su laivais nugrimzdo į jū
ros dugną. Klaipėdos kra
što lietuvininkais, tarnavę 
vokiečių kreiseriuose ir 
pavandenyniuose laivuose 
pasakojama, kad didziu-

; liame jūrų mūšyje ties 
Skageraku žuvo keliolika 
mūsų tautiečių. 1915 m.^. 

i rusams traukiantis, jų di- 
' d.elis laivas “Slava” buvo 
1 vokiečių nugramzdintas 
netoli Estijos krantų. Ja
me be rusų jūrininkų, bu
vo keliolika ir lietuvių.

Pažymėtinas, kad visose 
kariuomenėse, kur lietu
viai tarnavo, jie buvo 
skaitomi geriausiais ka
riais. Tą gerą vardą lietu
viai turėjo rusų kariuo
menėje, o vokiečiai iš vie
nų lietuvių sudarytas, 
daugiausiai, raitelių dalis 
skaitė geriausiais savo ka-

I 
i

i skaitė geriausiais savo ka- 
muštų santarvininkus ir riuomenės vienetais, 
laimėtų karą. Ragainės a- Taigi, lietuvių karių ka- 
pylinkės lietuvninkas Fri-įpų yra ne tik Rusijoje, 
drichas Paura pasakoja Į Prancūzijoje, Belgijoje ir 
kad jam esant vienoje vo- Rumunijoje, bet ir Italijo- 
kiečių divizijoje teko ka
riauti net keturiuose fron-

je, Makedonijoje ir net 
Šventoje žemėje. Jiems

tuose. Pasak Pauros, 1915 n1i^?s_at.s^
m. jo divizija buvo nusiųs-

i ta į Bulgariją. Toje vokie-
i eių divizijoje be jo tarną-iigviso žuv0 apie 7.000.OOO :
v o dar keli šimtai lietuv
ninkų, kilusių iš Tilžės ir
Klaipėdos krašto. Vėliau jų buvo apie 50.000 lietu- 
ta vokiečių divizija buvo vių. Tsb.

statė, nes žuvo daugiausia 
už Įvairių monarchijų rei
kalus. Jei per Didįjį karą

j karių, tai nebus perdėta, 
jei pasakysime, kad tarpe

Tsb.
r

dino, Osovieco, Novogier- 
gievsko ir kitų tuometinių 
Rusijos tvirtovių. Šimtai 
tūkstančių vokiečių karių 
žuvo tose atakose, jų t ar- - - “ • v

1000 vokiečių karių; prie 
Vytauto prospekto kapinė
se yra labai daug cementi
nių kryželių su lietuviško
mis pavardėmis. Ir ties 
Gardinu, Osoviecu, Novo- 
giergievsku ir kitomis Ru
sijos tvirtovėmis rasime 
palaidota nemažą skaičių 
vokiečių karių, o jų tarpe 
it lietuvių.

Lietiivitį karių kapai 
Vakahį f rohte 

Beveik ištisus keturius 
mfetus ėjo smarkiausios

Ką tik dabar “Darbininkas” išleido iš spaudos 
amžinos atminties garsaus misijonieriaus Tėvo V. 
Kulikausko, MIC. parašytą knygutę — SKAITYK— 
RASI UŽSLĖPTĄ TURTĄ, ši knygutė yra nėįkainiio- 
jamos vertės. Joje yra nurodyta kokią didelę naudą - 
žmogus turi iš klausymo Šv. Mišių ir kaip jų reikia 
klausyti. Ji yra nedidelio formato — 48 pušį. Kaina 
20c.

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

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

Per visą savo gyvenimą ieškojau, bet rilėkūr ne
buvau užtikęs tokio aiškaus išdėstymo apie ŠV. Mišių 
auką, kaip kun. V. Kulikausko, M.I.C. kftygeišje 
“Skaityk — rasi užslėptą turtą”. Tą knygėlę pėršfeii- 
čiau per 20 minučių, bet tuo trumpu laiku štiradaū Už
slėptą turtą, kokio nebuvau radęs net stofrikUsiose 
knygose. Tai tik šventas žmogus gali taip patašyti. 
Dėl to visiems, o visiems, patariu tą kflygelę įsigyti Ir į 
ją šimtus sykių skaityti, o jeigU ją kitafh pdfieišl; tii 
vėl parsišauk naują. Tąja knygele gali nšudbtis riši- • 
mie ir bažnyčioj. Tos knygylėš kaina tūrėttį būti be
ribė, o ne 20 centų, nes skaitytojas surandą tūFtiį, kU- 
rio jokiais pinigais nbįpirksi. ■ T . f'

Ėob. 3. Įk a.
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Antradienis, Sausio 5 d., 1937

Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CONN.

KLEBONO KUNIGAVI
MO SUKAKTUVĖS

Pereitą pirmadienį, gruo- 
džia 21 d. kun. J. Ambotas 
minėjo savo 35 m. kuniga
vimo sukaktuves. Rytme- 
tyj klebonas atlaikė iškil
mingas šventas mišias. 
Jam asistavo kunigai Vaš
kelis ir Kripas, o ceremo- 
nijorium buvo kunigas še
štokas iš New York City. 
Pritaikyta pamokslą sakė 
kun. Dr. Ražaitis iš Lietu
vos, kuris tuo laiku čia 
skelbė dviejų savaičių mi
sijas. Vakare įvyko iškil
mingi mišparai, kuriuos 
atlaikė pats solemnizan- 
tas kunigas Ambotas. Miš
paruose jam asistavo La- 
Salette-ai kunigai Lutkus 
ir Abromaitis. Kunigai iš 
visos Naujosios Anglijos 
telegramais ir gyvu žodžiu 
sveikino gerb. kleboną ir 
linkėjo jam ilgiausių me
tų. Linkime ir mes gerb. 
klebonui ilgiausių metelių 
ir stiprios sveikatos.

nes turi daug patyrimo ir 
jaunimui labai užjaučia ir 
jį supranta. Tai liūdyja jo 
lankymasis parapijos jau
nimo susirinkimuose, pa
rengimuose ir važinėjimai 
į jaunimo seimus. Sveiki
name kun. J. Ambotą ir 
džiaugiamės, kad jam bu
vo skirta tokia vieta mies
to komisijoj.

i

VYČIU KALĖDINĖ 
PRAMOGA

Kaip kasmet, taip ir šį
met Lietuvos Vyčiai turė
jo šaunią Kalėdų progra
mą savo klubo kambariuo
se. Dalyvavo trys kunigai: 
vietiniai kunigai — Am
botas ir Krioas ir svečias 

| kun. Dr. Ražaitis. Kalėdų 
Dėduku buvo Antanas 

į Keršys. Buvo anie 80 rink- 
■ tinio jaunimo. Visi i»“ visos 
; linksmai gražiai praleido
I

i laiką. Dovanų buvo kaip 
I šieno ir daug Gardaus iuo- 
ko sukėlė kaikuriii nusira
šinėjimai.

Bendrasis laikinosios sostinė s Kaune vaizdas nuo Vytauto . 
salno. Vidury paveikslo matome Įgulos bažnyčią.

K."? "’“it t 1
. ..
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ŽINIOS IŠ AUXILIARY 
POSTO

Hartfordiečių legijonų 
ir auxiliary (moterų) pos
tai gyvai veikia. Gruodžio 
10, pas gerb. Žalnieraičius 
įvyko Auxiliary Kalėdų 
vakaras. Tame vakare bu
vo išleista svečiui rankš* 
luoštis, kuris atnešė kelių 
dolerių pelną. Laimėjo 
komanderka Barbora šau- 
kienė. Kitas susirinkimas 
įvyks pas gg. Giedraičius, 
sausio 5. Sveikiname mū
sų lietuves moteris, kurios 
taip uoliai veikia savo or
ganizacijai.

dra intencija.
Tie, kurie neišgali tapti 

amžinais įkūrėjais arba 
garbingais geradariais, 
malonėkite prisidėti mūsų 
Vienuolyno parėmimui, 
tapdami Jėzaus Švenčiau
sios Širdies Meilės apašta
lavimo apaštalais.
Tėvas L. S. Brigmanas,

C. C. J., Superioras.
P. S. Visas aukas Vie

nuolyno parėmimui ir žie
dus Jėzaus Švenčiausios 
Širdies Stebūklin g ąj a i 
Statulai garbingąjį vaini
ką nupinti, arba Šv. Mišių 
intencijas, malonėkite sių
sti sekančiu adresu: 
Sacred Heart Monastery, 
123 North Second Street, 
Easton, Pa.

vyrus, moteris ir jaunimą, 
susiburti į vieną ir tapti 
Jėzaus Švenčiausios šir
dies apaštalais, vieningai 
darbuodamiesi ir uoliai a- 
paštalaudami tarp brolių 
lietuvių, kad lietuvių šei
mos ir visi kiti pripažintų 
Jėzaus Švenčiausios Šir
dies viešpatavimą savo 
namuose. Be to, kad visi 
lietuviai taptų Jėzaus 
Švenčiausios Širdies Mei- į 
lės apaštalais, platindami i 
tarp kitų savo brolių Jė
zaus, Kristaus Karaliaus, 
Švenčiausios Širdies Mei
lės viešpatavimą ir kitų 
brolių namuose ir šeimose.

Dėl to, mieli lietuviai, 
neatidėliokite! Dar šian
dien tarkite sau, kad tam
pate Jėzaus Švenčiausios 
Širdies Meilės apaštalavi
mo apaštalais, ir Jėzaus, 
Kristaus Karaliaus, Šven
čiausiąją Širdį pripažįsta
te savo sielos ir sąžinės 
Karaliumi ir Valdovu! Ir 
Jėzaus Švenčiausioji Šir
dis tepalaimina visus, jū
sų šeimas ir jūsų namus.

Todėl, Jėzaus Švenčiau
sios Širdies Meilės Kon
gregacija ir atsikreipia į 
kilnios širdies lietuvius, 
kad mūsų garbingąjam 
užsimojimui pritartumėte 
ir duosniomis aukomis pa- 
remtumėte mūsų Kongre
gaciją, tapdami Jėzaus 
Švenčiausios Širdies Mei
lės Vienuolyno amžinasis 
įkūrėjas, garbingasis ge
radaris arba apaštalas.

Amžinasis įkūrėjas tam
pa tas, kuris Vienuolynui 
aukoja 100 dolerių.. Gar
bingasis geradaris yra 
tas, kuris Vienuolynui au
koja 50 dol. O apaštalas 
tampa tas, kuris kas met 
aukoja du dolerius Vie
nuolyno parėmimui. Amži
nieji įkūrėjai ir garbingie
ji geradariai, vieną kartą 
aukodami pažymėtą auką, 
tampa Vienuolyno visų 
dvasiškųjų maldų dalinin
kais ir pelno kitų daugį 
nuopelnų tol, koliai gy
vuos Kongregacija. O a- 
paštalai, aukodami du 
dol., tik per vienus metus 
pelno visų nuopelnų. Rei-| 
kia dar nepamiršti, kad 
kiekvieno mėnesio pirmą
jį penktadienį yra laiko
mos Šv. Mišios visų ben

SALEZIEČIU MISIJŲ 
MARŠRUTAS

NEWARK, N. J.maitytė; ižd. — p. J. A.- 
Coskienė; finansų rašt. — 
p. E. Kalisienė.

Susirinkimai įvyks t a 
Vyčių name, Green St. 
antrą pirmadienį kiekvie
no mėnesio, 8 vai. vakare. 
Kitas susirinkimas ■ 
sausio 11, 1937. ] 
kitę visos. Po susirinkimo rėjo roles gražiai 
įvyks pramogėlė. Dalyvės ir užtai 
ir dalyivai bus pavaišinti, giedoti. Žmonesjiko labai 
Vaišių rengimo komisiją užganėdinti. Žinoma i. 
sudaro šios: p. Jenušaitie- mamytėms reikia dėkui 
nė, p. Coskienė, p. Balan- 
dienė, p. Stokienė, p. Bar
kauskienė, p. Adomaitytė.

Moterų Auxiliary gra
žiai pasidarbavo parapi
jos bazare. J. A. C.

lio ir Antano Kočiūno, o 
ir nuo vvaterburio Jurgio 
Vilčiausko. Ačiū. Kiti lie
tuviai studentai hartfor
diečiai parvažiavo iš lietu
vių Marianapolio Kolegi
jos: Gailiūnas ir Vyčas. 
Vyčas pridavė Ali Ameri- 
can Lithuanian Football 
ratelio sąstatą: Štai jis:

Left End: — Platukis, 
Duąuesne: Left Tackle — 
Moncevičius, Holy Cross; 
Left Guard — Račkaus
kas, Pittsburgh; Jančulis, 
Catholic Uni vers i ty; 
Right Guard — Starceich 

į(?) Washington; Right 
Tackle — Janušas, Bos
ton College; Right End — 
Minsavage (?) Syracuse; 
Ouarter Back — Puolis— 
Notre Dame; Left Hal- 
back — Stapulis, Pitts
burgh; Right Halfback — 
Jankauskas Wisconsin ir 
Full Back — Dulkė, Ford- 
ham.

Tai labai gražus ir stip
rus sąstatas ir sveikiname 
jauna lietuvį studentą Vy- 
čą... Bet kurgi jūsų atsto-

I

Šv. Trejybės parapijos 
priaugančiųjų chorai, vad. 
A. Stanišauskui, vaidino 
“Venite Adoremus”, gruo- 

įvyks džio 27. Vaidinimas pavy- 
Dalyvau- ko. Mergaitės, kurios tu- 

1 išmoko 
sekėsi vaidinti ir

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

3230 Lituanica Avė.
Chicago, III.

Vasario 28 d. — Kovo 9 d. 
(UI sekm. gavėn. — IV.) 
6812 So. Washtenaw avė.

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

1313 Westminster avė.
Detroit, Mich.

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

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

KUN. D-RO M. RAŽAIČIO 
MISIJŲ KELIONĖ

Gruodžio 21 d. įvyko 
Lietuviu Vaizbos Buto su
sirinkimas. Nauja 1937 
metams valdyba išrinkta 
sekanti: pirmininkas — 
Dr. Motiejus J. Aukštikal
nis (Colney); vice-oirmi- 
ninkas — adv. K. Balan
da: raštininkas — Stasys 
Vokietaitis; iždininkas — 
Jonas Tareila: globėjai — 
Mykolas Virbickas ir Ero
ms Maršalka (?); kores
pondentai — Jonas P. 
Grebliūnas ir p. Marė A- 
domaitė.

Kitas susirinkimas į- 
vyks kaip paprastai tre- 

į čia pirmadienį mėnesio, 9 
vai. vakare. Koresp.

vas ir Marianapolio vyčiu- 
I LIETUVIS PAAUKsTIN- kai?

TAS
Buvęs šerifas Jonas Je- 

nušaitis gavo paskyrimą 
miesto majoro Haves mie
sto assessorium. Sveikina
me buvusi šerifą ir džiau
giamės kartu su Waterbu- 
ry’o lietuviais, nes Jonas 
Jenušaitis yra gabus ir 
galįs daug lietuviams pa
tarnauti. Jisai respubliko
nas, bet majoras demokra
tas. Tai parodo kiek pasi
tikėjimo juomi turi net de
mokratai.

I
I

i 
I

Žinoma ir

JERSEY CITY. N. J.

MOKYKLOS VAIKUČIŲ 
KALĖDŲ VAKARAS 
Gruodžio 20, mokyklos 

vaikučiai turėjo savo Ka
lėdų party. Susirinko ne7 
mažai žmonių. Vaikučiai 
suvaidino labai gražu Ka
lėdų šventei pritaikintą 
veikalą. Paskui jie giedojo; 
Kalėdines giesmes; kiti 
deklamavo ir muzikaliais 
instrumentais grojo. Lie
tuvaitės Pranciškietės Se
sutės labai gražiai vaiku
čius išmokino. Ir kadangi 
tai buvo šv. Jono Evange 
listo laikas, tai kunigam 
Jonam — kleb. kun. Jonui 
Ambotui ir Kripui įteikta 
dovanos. Ačiū, vaikučiai! 
Lai Dievas jums padeda iri 
jūsų gabioms mokyto- 
ioms! Dalvvavo ir kun.Į 
Dr. Ražaitis, misijonie-j 
rius.

I

I

Šiomis dienomis “appen- 
dicitis” operacijos pada
rytos dviem mūsų lietu
viam Conn. Vyskupijos 
kunigam, tai kunigui Gra- 
deckui (kur randasi šven
tos Marijos Ligoninėje, 
vVaterbury, Conn.) ir ku
nigui Ražaičiui, kuris gy
dosi Švento Vincento Li
goninėje, Bridgeport. Abu
du sveiksta.

KALĖDŲ IŠKILMĖS
Šv. Onos parapijos baž

nyčioje Kalėdos šiais me
tais labai iškilmingai bu
vo apvaikščiojamos. Visi 
altoriai buvo papuošti ka
lėdinėmis gėlėmis ir pir
mą kartą buvo pavartotas 
naujai nupirktas labai 
gražus ir brangus arnotas. 
Žmonių atsilankė nepa
prastai daug. Gražų, iškil
mei pritaikintą, pamokslą 
pasakė klebonas kun. S. 
Stonis. Visi džiaugėsi, ma
tydami parapiją 
giuojančią.

pažan-

tarti, kurios savo mergai
tes aprengė, ypač angelus. 
Buvo suvaidinta ir kome
dija — “Žvakutė Užgeso”. 
Publiką prijuokino ponas 
su ponia. Baigiant progra
mą atsilankė į salę “Kalė
dų Dėdukas” (Sa n t a 
Claus) su dideliu maišu 
lietuviškų saldainių, ku
riomis visus atsilankiusius 
vaikučius apdovanojo.

Gaila, kad žmonių buvo 
neperdaugiausia.

Dabar lauksime sausio 
17 d. Tą dieną Šv. Cecili
jos Choras vaidins “Stepa- 
nijos Vestuvės”, pirmą 
kartą mūsų kolonijoj. Bus 
ir dainų. Dainuos choras. 
Užbaigoje bus šokiai. Vi
sas pelnas skiriamas para
pijos naudai. Būtų labai 
gerai, kad visi parapijie
čiai ir ne parapijiečiai at
silankytų ir paremtų jau
nimą ir savo parapiją.

Žinantis.

LIETUVIU HARTFORDO 
LEGIJONŲ EX-KAREI- 

VIŲ ŽINIOS
Valdybos įvedimas įvyko 

į sausio 3, 1937, Mokyklos 
I salėje. Nauja valdyba: 

MISIJOS I Vladas - Vincas Žalnierai-
Prieš Kalėdas per dvi tis, vice-vadas — Antanas 

savaites mūsų gražioje' Urbonas, adjutantas 
bažnyčioje įvyko misijos, ! Petras Jankauskas, 
kurias skelbė svečias iš 
Lietuvos kun. Dr. Ražai
tis. Žmonės gausiai susi
rinkdavo klausyti pamok
slų. Klebonas ir Misijonie- 
rius džiaugiasi misijų pa
sekmėmis.

v •

KLEBONAS MIESTO 
JUVENILE KOMISIJOJ

Šiomis dienomis lietuviai 
hartfordiečiai išgirdo ir 
anglų laikraščiuose skaitė 
apie savo mylimą kleboną. 
Miesto majoras Tarnas 
Spellacy išrinko ir pasky
rė kunigą Ambotą į City 
Juvenile Commission. To
ji komisija svarsto įvai
rias jaunuolių bylas. Gerb. 
klebonas iš tikrųjų jauni
mo reikalus gerai pažįsta,

i

Die
nos aficieriai: Vincas Kor- 
tantaitis, finansų raštinin
kas — Pranas Kazlauskas 
kasininkas 
kapelionas Kl. Skarups- 
kas, o apsaugos seržantas 
— Kon. Pundžius. Susirin
kimą vedė tautinis koman- 
deris — Juozas Kavaliau
skas iš New Britain. Jam 
asistavo New Britainietis 
legijonierius adv. Tarnas 
Kubilius. Sveikiname legi
jonierius ir linkime jiems 
ir toliaus tęsti savo dar
buotę.

T

Zablaitis,

Linkime visiems hart- 
fordiečiams, apylinkės ir 
Waterbury’o bei bendrai 
visiems Conn. Valstybės 
lietuviams, o ypatingai šio 
laikraščio skaitytojams ir 
platintojams lietuviams 
Laimingiausių Naujų 1937 
Metų.

Iš CONN. LITHUANIAN 
CATHOLICS VEIKIMO 

Penkių Metų CLC Sukak
tuvių Balius ir šokiai 
įvyks Hartforde, Moky

klos salėje, sausio 9, 1937. 
Bus jaunimo iš visos Ct.) 
Valstybės. Ateikite visi ir! 
visos ir džiaugkitės kartu 
su lietuvišku katalikišku 
jaunimu jųjų penkių metų 
sukaktuvėse. Muziką gros 
Art Dubrow and his Bri- 
gadiers, o dainuos Pranas 
Pekanus. Šokiai bus nuo 8 
vai. iki vidunakčio.

Moterų Auxiliary L. of 
C. įvyko susirinkimas. Iš
rinkta valdyba 1937 m. 
sekanti: pirmininkė — p. 
Anelė Jenušaitiene; vice- 
pirm. — p. M. J. Balandie-

KALĖDŲ EGLAITĖ
Kateketinės ir altoriaus 

vaikams trečią Kalėdų 
dieną buvo padaryta Ka-j 
'ėdu eglaitė. Vaikai, sese- ; 
lių Pranciškiečių iš Eliza- 
beth, išmokinti, padainavo 
keletą dainelių ir pažaidė 
lietuviškų žaidimų. Kalėdų 
Senukas išdalino gražias 
dovanėles vaiku č i a m s. 
Kleb. kun. S. Stonis pasa
kė atatinkamą prakalbėlę. 
Susirinkę tėvai, labai 
džiaugėsi, kad jų vaikai 
taip gražiai yra mokinami.

SODALIETĖS GRAŽIAI 
DARBUOJASI

Vietinės Sodalietės gruo
džio 22 d. turėjo savo mė
nesinę Komuniją. Po to 
parapijos salėje įvyko Eu- 
karistiniai užkandžiai. 
Laike jų buvo pasakyta 
gražių kalbų. Pabaigoje į- 
vyko Valdybos rinkimai. 
Pirmininkė išrinkta M. 
Petronytė, Sekretorė — 
Martinkiutė ir iždininkė— 
Stulpinaitė. Dieve, padėk 
naujai Valdybai pasek- 

I mingai darbuotis.

ŠOKIAI-BALIUS
Sausio 9 d. parapijos sa

lėje įvyksta pirmieji šiais 
metais šokiai-balius. Kvie-

Gavome gražias kalėdi
nes korteles iš Švento Ber
nardo Seminarijos iš Ro- 
chesterio, nuo hartfordie
čių studentų Kazio Baro- nė; rašt. — p. Marė Ado-’čiama visų atsilankyti.

SACREO HEART M9NAS- 
TERY

123 North Second Street 
Easton, Pa.

1937 m. vasario 22—28.
105 Main St. 

Athol, Mass.
Kovo 1 d. — 14,

64 Church St. 
Pittston, Pa.

Kovo m. 15 d. — 21,
258 Zerbcy avė 

Kingston, Pa.
Kovo m. 22 d. — 28,

19 Dennison St. 
Luzerne, Pa. 

Balandžio m. 12 d. — 18,
119 Tempei St. 

Nashua, N. H. 
Nuolatinis laiškams adre
sas: Rev. Dr. M. Ražaitis

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

Šiandien po visą katali
kiškąjį pasaulį skrenda 
šūkiai: “Lai gyvuoja Kri
stus Karalius! Ateik Tavo 
Karalystė! Jėzaus Šven
čiausioji Širdie, viešpa
tauk žmonijos širdyse ir 
namų židiniuose, šeimoje 
ir pasaulio draugovėje!”

Jėzaus švenčiausios Šir
dies Meilės apaštalavimo 
uždavinys yra priminti 
mūsų broliams lietuviams 
ir juos paraginti, kad jie 
būtų ištikimi ir uolūs ka
talikai, kad juose gaivinti 
tvirtą . ir nesugriaunamą 
tikėjimą, taip pat pratinti 
prie kilnaus pamaldumo į 
Jėzaus švenčiausiąją Šir
dį, kuri prižadėjo Šv. Mar- 
garietai Marijai įvykdyti 
duotą dieviškąjį prižadėji
mą: “Aš laiminsiu tuos 
namus, kuriuose bus vie
šai įstatytas ir gerbiamas 
Mano Širdies paveikslas”.

Jėzaus Švenčiausios Šir
dies Meilės apaštalavimas 
kviečia visus katalikus,

BROCKERT’S ALE
1S KRANO IR BUTELIUOSE!

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

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

5 BOSTONO APIELTNKES BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė j 
J Jrs ir Dirtrihutorins CHARLES WATSHVTLLE, pristato nltj baltam*, 

i mtnranann Ir aludAms. Saukite; Ded. 1731.


