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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teises ra- 
dintis geru Bažnyčios vaiku.
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KAINA 5 CENTAI

IVashington, D. C. —
Visoje šalyje kilo kalbos, 
kad padidėjus nedarbui, 
neužteks pinigų išmokėti 
nedarbo apdraudą darbi
ninkams. Arthur J. Alt- 
meyer, socialės apdraudos 
tarybos pirmininkas, pa
aiškino, kad nedarbo fon
de yra užtektinai pinigų, 
jeigu ir daugiau atsirastų 
bedarbių, išmokėti pašal
pas. Altmeyer paaiškino, 
kad metams pasibaigus, 
gali būti bus išmokėta 
$225,000,000 pašalpoms.

LRKSA LEGALIZUOTAS 
CONNECTICUT VALS

TYBĖJE
ČARTERIO REGISTRA

CIJOS KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS

TERUEL'Y BAISIOS

HARTFORD, CONN.
ĮSIRAŠĖ DARBININKO 
NAUJOS RAIDŽIŲ RIN

KIMUI MAŠINOS 
FONDAN

Pereitame LDS 6 kuo
pos susirinkime buvo per
skaitytas laiškas iš LDS 
Centro, kuriuo atsišaukia 
i kuopas ir narius, kad 
pagelbėtų finansais įsigyti 
naują modernišką raidžiu 
rinkimui mašiną, organui 
“Darbininkui”. Laišk a s 
vienbalsiai priimtas ir iš 
kuopos iždo paskirta su
ma. Kad tą sumą padidin
ti, nutarta rengti vakarei? 
ir pelną skirti į naujos 
mašinos fondą. Moterys 
narės pirmosios stojo j 
darbą. Pp. R. Mončiūnie- 
nė, Kočiunienė, P. Mani- 
kienė ir kitos apsiėmė 
pradėti organizatyvį dar
bą ir tokį vakarėlį sureng
ti. Tikimės gerų pasek
mių.

PRIERAŠAS: LDS Cen
tras nuoširdžiai dėkoja 
LDS 6 kp. valdybai ir na
riams už nuoširdžią para
mą. Tai jau trys kuopos 
pradėjo naujos mašinos 
“Darbininkui” fondo vaju, 
būtent, lVorcester LDS 7 
k p. (šv. Kazimiero par 
buvo pirmoji); Greenfield 
LDS 112 kp. ir LDS 6 kp. 
Tikimės, kad tų trijų kuo
pų gražų ir kilnų pavyzd? 
paseks ir kitos LDS kuo 
pos ir bendrai visos kata
likiškos draugijos ir visa 
katalikiškoji visuomenė, 
nes laikraštis “Darbinin
kas” yra ne vien LDS or
ganizacijos organas, bet 
visos mūsų šviesiosios vi
suomenės laikraštis. Svei
kiname LDS kuopas, jau 
pasisakiusias remti naujos 
mašinos fondą ir kviečia
me visus kitus j talką. 
Nauja mašina jau užpirk
ta. Dabar tik lieka sukelti 
anie §6,000.00, kad ta ma
šiną galėtume neužsitran- 
kia skolos pastatyti “Dar
bininko” spaustuvėje. Vie
ningai dirbdami tą pada
rysime.

Sausio 4-tą, 1938 m., Su- 
sivienymo Centras iš 
Conn. čarterio registraci
jos komisijos gavo tele
grama tokį pranešima:

“Connecticut komisijo- 
nierius Blackhall pranešė 
vice gubernatoriui majo
rui (VVaterburv. Conn.) 
Frank Haves linksmą ži
nią. kad Katalikų Susivk - 
pymas yra priimtas j šią 
valstybę, tai yra gauna 
čarterio r egi str ac i,ją.

Pasirašo komisija: Jo
nas Janušaitis, Jonas Ben- 
•dleris, Aleksandras Alek- 
sis, kun. Valantie.jus.

Toj pat komisijoj dar
bavosi įtakingas veikėjas, 
89 kuopos narys, buvęs 
Vvr. Dvasios Vadas, Hart- 
lordo lietuvių klebonas 
kun. J. Ambotas.

Šia linksma žinia džiau
giasi Susivienymo Pildo
mas Komitetas, organiza
cijos veikėjai ir visi na
riai. Bet ypatingai džiaug
sis Connecticut valstybes 
nariai. Tas jų džiaugsmas 
turės išsilieti i intensyvų 
naujų narių vajaus darba 
ir apvainikuoti jį gausiais 
vaisiais.

Sveikiname Connecticut 
valstybės apskritį, kuopas 
ir visus narius ir linkime 
geriausios kloties darbuo
tis Susivienymo gerovei.

Kun. Frank J. Latvler

Radikalai Įsakė Tremti
niams Išsikraustyti iš 

Madrido

II
i

Sovietai Neįleis 
Kunigų į Rusiją

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežius — Ispa
nijos radikalų valdžios ka- 

iriuomenė susistiprinus su- 
i laikė nacionalistu ofensy- Sudarė Komisiją Tyrinėti 

Nedarbo Priežastys

SUSIRINKĘS KONGRESAS . sausio e,
T — Kirchendienst praneša

I

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 
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ivą. Pačiame Teruel mieste 
eina kruviniausi mūšiai, 

i kokių nėra buvę nuo ei v 
lio karo pradžios. Abejose 

Amerikos Legijono Vy- pusėse vra gausios ka- 
riausis Kapelionas ir kle- i riuomenės. Nacionalistai 
nonas Šv. Mykolo Katali-, atakuoja radikalų kariuo- 
kų parapijos, Hume, Ilii- menę dvejuose frontuose. I 
nois. Pasauliniam karui Nacionalistai pasiuntė į Į 
prasidėjus, kun. Lawler 
metė savo mokslus Quin- 
cy Kolegijoje ir stojo 
grandiniu į Jungtinių 
Valstybių kariuomenę ir 
tarnavo Prancūzijoje nuo 
liepos mėn. 1918 metų iki 
sausio 31, 1919 metų.

Grįžęs Amerikon, jis 
padėjo suorganizuoti Hill- 
Emery Postą Nr. 37, Ame
rikos Legijono, Quincy, 
Illinois. Baigęs mokslus 
šv. Viatoro Kolegijoje jis 
stojo Šv. Ėovilo Seminari- 
jon, St. Paul, Minn. ir bu
vo įšventintas kunigu ge
gužės 29, 1926. Legijone 
jis yra žinomas kaipo iš
kalbingas kalbėtojas ir at- 

, sidavęs tarnybai vetera
nams. Ilgus metus jis yra 
buvęs savo posto kapelio
nu, apskričio, rajono ir 
Illinois Valstybės Depart- 1 
mento. Pagaliau rugsėjo 

(23, 1937 metais Legijono 
19-tame suvažiavime New 
Yorke jis tapo išrinktas 
Vyriausiu Amerikos Legi
jono Kapelionu.

I ris Maskvos, kad Rusijos 
slaptoji policija užsienių 

į konsulams davė įsakymus 
■ ateityje neišduoti vizų ku- 
piigams. Kunigai, norį ap
lankyti Rusiją, sovietų at- 

ĮVashington, D. C. — Pe- stovybėse negaus leidimo, 
reitą pirmadienį, sausio 3 Ypatingai yra įsakyta ne- 

’.’l’ _____ i pasų Lietuvos,
d- 

kuni-

PRADĖJO DARBAC

j

ISPANIJOS SOCIALIS
TAI PASIDAVĖ KOMU

NISTAMS

kiais tikslais jie važiuoja 
į Rusiją. Rusijoje jie bus 
sekiojami ir kiekvienas jų 
žygis užrašomas. Jiems 
bus uždrausta fotografuo
ti paveikslus, ar pirkti 
bolševikiškas knygas. O 
jei knygas ir nusipirktų, 
tai jų nebus leidžiama iš 
Rusijos išsivežti.

Jei Rusijoje viskas ge
rai ir, kaip mūsų komu
nistai sako, kad ten darbi
ninkai gerai gyvena, viso 

i turi, tai kodėl jų “laimin
go” gyvenimo neparodyti 
pasauliui? Kodėl neįleisti 
svetimšalių?

v •
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d. susirinko J. V. Kongre- išduoti
sas posėdžiauti. Prez. Roo- Lenkijos, Latvijos, Suom 

j sevelt padarė metinį pra- jos įr Vokietijos 
gams.

Amerikos, Anglijos ir 
Belgijos kunigai galės

Prez. Rooseveit. gau|į pasuSj bet tik po il- 
kad valstybės gU išklausinėjimu, ko- 
radikaliai bus ’ —---------------— ---------

Fordas Nesiskaito Su Nacionalė Darbo 
Santykių Taryba

nešimą, kuriame labai 
plačiai aiškina nedarbo 
priežastis ir nurodo kelią į 
gerovę, 
pareiškė, 
išlaidos 
mažinamos, tačiau biudže-į 
to nebus galima subalan
suoti be deficito. Ragina 
Kongresą, kad jis suma- 

i žintų pramonės ir preky- 
Įbos įmonėms mokesnius, Į _____
bet mokesnių neužkrautų | ienomis Nacionalė Darbo *w" " 

j darbininkijai. Atnaujino Santykių Taryba padarė i ko rimtas 
Į algų ir darbo valandų nu- 
įstatymo klausimą.

Prez. Roosevelt kalbąĮ 
komentavo ne tik šios ša
lies spauda, bet ir užsie
nių. Anglija ir Prancūzija 
prezidento kalba paten
kintos, bet Italija ir Vo
kietija labai kritikavo už 
tai, kad prezidentas parei- 

, škė. jog J. V. nesikiš į pa- 
! šaulio politiką.

Senatas, pradėjęs darbą,! 
paskyrė specialę komisiją 
ištirti dėl ko pastaraisiais 
laikais tiek daug įmonių 
užsidarė arba sutrumpino 
darbą ir tiek daug darbi
ninku atleido nuo darbų. 
Toji komisija kvies į talką 

i pramonės vadus ir darbi-1 
ninku atstovus. Komisija 

j užbaigus tyrinėjimą savo 
j raportą įduos prezidentui 
ir Kongresui.

I
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7,000 KASDIENĄ MAITI-J 
NAMI JĖZUITŲ NA

MUOSE

karo frontą daugiau orlai
vių bombarduoti radikalų 
pozicijas.

Ispanijos nacionalistai 
tikisi mūšį Teruel mieste 
laimėti ir po to pulti Mad
ridą.

Radikalų karo diktato
rius jau įsakė visiems 
tremtiniams išsikraustyti 
iš Madrido, ypač sene
liams, moterims ir vai
kams. kurie netinka ka- 

i riuomenėn. Visi tie, kurie 
įgavo įsakymą išsikrausty
ti negauna maisto korte

lės, o be kortelės negali 
gauti maisto. Taigi tūks
tančiai žmonių turės mirti 
badu. <•

KUN. COUGHflN PRADE
DA SERIJA KALBU PER 

RADIO
Royal Oak, Mich. —Sek

madienį, sausio 9 d., 4 vai. 
po pietų, kun. Charles E.

—

Detroit, Mich. — Šiomis [ sprendimo.
Taigi kaip matome įvy-

> susikirtimas, 
tyrinėjimą kilusių nesusi- Darbininkų pusėje teisybė, 
pratimų tarp Fordo įmo-ines jie nieko daugiau ne- 
nių viršininku ir darbinin- reikalauja iš Fordo kai tik 
kų unijos. Skundą iškėlė' laikytis įstatymų, pripa- 
prieš Fordą darbininkų u- žinti darbininkams tas 
nija po to kada daug dar- teises, kurias jiems duoda 
b’.ninkų areštavo už dali- įstatymai, 
nimą lapelių, kuriais ragi
no darbininkus organizuo
tis į uniją, ir kada Fordas 
atleido nuo darbo 29 veik
lius unijos narius darbi
ninkus. Nacionalė Darbo 
Santykių Taryba, išklau
sius abieju pusių, įsakė ■K-(jrjos tikslas vra melstis 
Fordui grąžinti į darbą at
leistus darbininkus, nes 
pagal Wagnerio įstatvmą ....
darbininkai turi teisę lais- KOMPANIJOS PRALAI 
vai organizuotis.

Fordas su tokiu tarybos 
sprendimu nesutiko ir per 
savo adv. Colombo prašė 
tarybos atnaujinti bylos 
nagrinėjimą. Jis savo pra- bv]a

ĮSTEIGTA DRAUGIJA------
PASAULINIAI TAIKAI

Londonas, Sausio 6, —- 
Kardinolas Hinsley, už
tvirtino naują draugiją,

; už pasaulinę taiką.

J

- ~ ------ -------------- ----
Coughlin, garsusis radio > 
oratorius, vėl pradeda kai-, 
bų seriją per radio. Jo kal
bas transliuos 60 radio 
stočių. Centralinė stotis 
bus WJR, Detroit, kurios 
vice - prezidentu ir vedė
ju yra Leo M. Fitzpatrick. 
Serija kalbų tęsis iki ba
landžio mėn. vidurio.

* MĖJO BYLA
Chicago, UI. — Šios ko

lonijos lietuviai rengia iš
kilmingą bankietą, sekma
dienį, sausio 9 d. š. m., 6 
vai. vakare, Gimimo Pane
lės Švč. par. svetainėje, 
kur bus viešai pagerbtas 
pagerbimo užsitarnavęs 
profesijonalas, Dr. Jonas 
P. Poška.

Jubiliejato darbuotės 
platus aprašymas tilps 
kitame “Darbininko” nu- 
meryj.

J. V. BIUDŽETAS 
SUTRAUKOJE

VVashington, D. C. —
Trumpoje sątraukoje pre
zidento Roosevelto biudže
tas fiskaliniams metams 
1939 yra toks: 
Išlaidos — $6,869,000,000; 
Pajamos— $5,919,400.000; 
Deficitas — $ 949,600,00;

Visos skolos pabaigoje 
metų — $38,528,000,000.

1938 fiskaliniams me
tams, kurie baigsis birže
lio mėn. 30 d. jis pakeitė 
skaitlines šiaip: 
Išlaidos — $7,408,600,000; 
Pajamos— $6,320,500,000; 
Deficitas— $1,088,100,000. praneša, kad šiais metais Čiųjų, gi tuo tarpu Katali-

Pabaigoje metų skolos šalę brangesnių automobi- kų skaičius žymiai kasmet ‘ 
$37,603,600,000. lių pradės gaminti ir pi- didėja. Protestantų minis-

Prez. Roosevelt įnešęs gesnius, kad visi galėtų į- teris Moundsey pareiškė: 
Kongresan savo biudžetą, sigyti. Pigių automobilių “Mes turėtumėm pasimo- 
reikalauja, kad sumažintų 
išlaidas $539,000,000. Kori- pe vienuoliką milijonų do- mos Katalikų uolumo ir 
gresas išlaidų sumažinimo (lerių ir samdyti apie 6,000 pasišventimo ypač mokyk- 

klausimu pasidalino. | naujų darbininkų. I lų išlaikyme”.

Barcelona, Ispanija —
Socialistų unijoj, Union 
General de Trabajadores, 
buvo skilimas. Dešinie
siems unijos nariams va
dovavo Francisco Largo 
Caballero, buvęs tos uni
jos generalis sekretorius. 
Kairieji socialistai laimė
jo ir pasidavė aklai tar
nauti Valencijos komunis
tų vado Negrino valdžiai.

I

i

I
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Washington, D. C. —
Šiomis dienomis užsibaigė 

, kurią buvo iškėlę 
________ išvme įrodinėjo, kad ND yjuke ir Southem elektros 

OlinmF nvi UCDPilTFO ♦ T • Pasisavmusi dau?ia« kompanijos. Tos. kompani- 
uuDEGE DVI MERGAITES te:siu nei .ls^a^Ymas J<u jos įrodinėjo, kad vyriau- ieidžia; kad patys darbi-—i.5----- «

ninkai esą priešingi uni
jai; kad tarybos sprendi
mas nepakankamai pagrį-j 
stas stipriais įrodymais: 
kad Fordo įrodymai ne
tiksliai buvo suprasti ir tt.

Nacionalė Darbo Santy- 
i kių Taryba, susipažinus 
i su Fordo advokato paduo
tais argumentais, rado 
juos nepamatuotais ir pra- 

Išvmą atmetė. Fordui neli
ko kitos išeities kai tik 
priimti NDST. sprendimą 
ir grąžinti pavarytus dar
bininkus į darbą. Bet kur 
tau. Fordas pareiškė, kad 
jis nesiskaitys su tarybos 
sprendimu.

Nacionalė Darbo Santy
kių Taryba dabar ruošiasi 
kreiptis į teismą, kad iš
duotų įsakymą Fordui lai
kytis įstatymų ir tarybos

I 
I

j
sybė negali skolinti PWA 
viešų darbų pinigų mies
tams ar valstybėms, ku
rios nori įsitaisyti elek
tros gaminimą, panaudo
jant upiu tvenkinius, nes 
tai priešinasi konstituci- 
iai. Aukščiausias Teismas 
kompanijų bvlas atmetė. 
Tokiu būdu dabar vyriau
sybė galės tęsti pradėtą 
darba elektros gamybos 
srityje.

North Weymouth, Mass. 
— Sausio 5 d. vakare, ka
da Mrs. Francis O’Rour- 
ke, gyv. 19 Riverbank Rd. 
suguldžius vaikus, išva
žiavo į Quincy, tai Mr. 
O’Rourke užkūrė ant ant
ri) lubų aliejinį pečių. Už
kūręs pečių, nulipo žemyn 
ir atsisėdo kambaryje. 
Kaimynas atėjęs užuodė 
dūmus. O’Rourke nubėgęs 

jį viršų rado liepsnojant 
pečių. Pagrobęs kilimą už
metė ant pečiaus, norėda-' 
mas užgesinti. Pečius eks- 
pliodavo ir ugnis apėmė 
visą namą. Dvi mergaitės, 

j 4 ir 5 metų amžiaus sude- 
I gė, o vieną vaikutį išgel
bėjo, Motina sugrįžus iš 
Quincy rado liepsnojantį 
namą ir jame dvi mergai
tes sudegusias.

Peiping, Sausio mėn. — 
Iš Shanghai pranešama, 
kad Tėvų Jėzuitų misijų 
namuose kasdieną yra iš
maitinama 7,000 nuo karo 

-■ A’ 
pie 4,000 apsigyveno Tėvų

* 
■B

_ Klaipėda Klaipėdos nnkentėjusiu žmonių.
......——į Bendrove —

nupirko naują _1600 tonų j jė'^tų "v^aSoje “ kolėgi1- 
laivą. . Tokiu budu preky- y)je< o yti vaikšto ieško- 
bos laivynas dabar turi * 
vienuoliką laivų.

Laivininkystės Bendrovė

darni sau prieglaudos, bet 
į misionierių namus ateina 
pavalgyti.

HUDSON KOMPANIJA
GAMINS PIGIUS AUTO

MOBILIUS I

ANGLIJOS PROTES
TANTAI MAŽĖJA

REIKALAUJA BILIJO
NO DOLERIŲ APSIGY 

NIMUI

Bradford, Anglija, Sau
sio 6, — Anglijos protes
tantai metiniame suvažia
vime apgailestaudami pa-

———

Detroit, Mich. — A. E.
Bert, Hudson Motor Car reiškė, kad per 36 metus 
kompanijos pirmininkas, jie neteko milijono tikin-I

- - - -

I
lių pradės gaminti ir pi- didėja. Protestantų minis-

gyti. Pigių automobilių “Mes turėtumėm pasimo- 
gaminimui žada išleisti a- kyti iš savo draugų Ro-

I
. .. o-—j « -j

I naujų darbininkų.

t

PAVASARININKŲ 25 
METŲ SUKAKTUVĖS

Kaunas — Gruodžio 29 
ir 30 dd. Kaune įvyko Pa
vasarininkų organizacijos 
25 metų sukaktuvių kon
ferencija. ;

VVashington, D. C. — 
Prez. Roosevelt reikalau 
ja, kad Kongresas paskir 
tų $991.300,000 šios šalies J 
gynimui, t. y. karo reika
lams. Prez. Roosevelt nori 
būtinai padidinti laivyną.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, sausio 8 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa, VVCOP stotyj, Boston, Mass. 
Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kilo- 
cycles ir klausytis gražiu lietuviškų dainų, muzikos 
ir kalbų. Darbininkų Radio programai skelbimus pri 
duokite prieš arba šeštadienį ne vėliau 10 vaL rytą.

p
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pareiga dalyvauti, skelbti 
ir pakalbinti savo draugus 
ir pažįstamus ateiti i ba
lių.

""“T geririnį. kiekvieno n

[Vietinės žinios)
Tr***"**...............     —.....      m

LANKĖSI

sužinotų, kurie vieškeliai 
yra daugiau naudojami ir 
k&s jais naudojasi. Toks 
tytinejimas užims dau
giau kaip du metu ir vals
tybei atsieis apie $240,000. 
Iš tų $240,000 valstybė su
mokės $80,000 ir federalė 
valdžia $160,000.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
S. BARASEVIČIUS IR•a

MINĖJIMAS 20 METI 
LIETUVOS NEPRI 

KLATJSOMYBĖŠ JUBI
LIEJAUSŠią 

ko” 
kun. F. Norbutas iš Ha-j 
verhill, Mass. ir papasako-) skyriaus išrinkta laikinoji 
jo apie tos kolonijos lietu- komisija išsiuntinėjo lais
vių veikimą. Lietuviai ka- kus draugijoms, draugijų 
talikai suorganizavo kla
bą, kuris užsibrėžė atlikti kams 
didelius darbus; taipgi su-j jie 
organizavo chorą.

savaitę “Darbinih- 
redakcijoj lankėsi i 

------  - iv — -L

So. Bostono Federacijos

Haverhille yra nemažai 20 metu 
sąmoningų katalikų, kurie 

L labai energingai darbųoia- 
I si Katalikiškoje Akcijoje. 
f Jie ten sudaro ir LDŠ'.

(Lietuvių Darbininkų Są
jungos) kuopą, kurioj pri
klauso patys veikliausieji 
veikėjai. Taigi kun. F. 
Norbutui vadovauj a n i. 
Havethillio lietuvių kata 
likų veikimas pagyvėjo ir j 
sustiprėjo.

DAKTARAI
lel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay So Boston
Ofiso valandos uuv 9 ’kl 12. nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomls no<: 9 iki 12 7. dienų 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. diena

(pagal sutarti)

pirmininkams ir raštinin- 
ir prefesionalams. 

kviečiami surengti 
šaunų apvaikščiojimą Lie
tuvos Nepriklausomybės 

1 Jubiliejaus. Į 
kvietimą visi palankiai 
.atsineša — ypač profesio
nalai. Pastarieji savo tar
pe organizuoja turėti ben
drą Komuniją ir bendrus 
pusryčius tam tikslui vas. 
13 d., 9:30 vai. ryte.

GRĮŽO Iš CHICAGOS
Naujuose metuose grižo 

iš Chicagos lietuvaitė 
slaugė, panelė Anielė Šmi- 
gelskytė. Praėjusią vasa
rą ji išvažiavo Chicagon 
specializuotis kai kuriose 
slaugių mokslo šakose. 
Baigusi mokslo kursą, grį
žo ir apsigyveno pas savo 

j tėvelius, 85 C St., So. Bos
ton. Mass. Ji dabar dar

buosis 
ise”. _

Jį dabar dar- 
kaipo “Special Nv.r-

arbatėlė:

1

Jonas Glineckis, 
. Raštininkas.

ADV.
TOVAVO LIETUVIUS

GRIGALIUS ATS-

Pirmadienį, sausio 3 d. 
Įvyko naujo Bostono mies
to mayoro Tobin inaugu
racija. Svečių priėmimo 
komitete buvo ir adv. Jo
nas J. Grigalius iš So. 
Bostono, kaipo lietuvių at
stovas. Inauguracija įvy
ko Svmphony Hali, Bosto
ne.

Vadovaujant buvusiam 
Komanderiui, Vincentui 
Rimkui, Stepono Dariaus 
Postas Nr. 317, Amerikos 
Legijono, Kalėdų proga, 
padovanojo vietos suvar
gusioms šeimoms 40 pinti
nių maisto.

Pereito Ketvirtadienio 
vakare buvo suruošę vie
tos vaikams Kalėdų eglai
tę Lietuvių svetainėje. 
Dalyvavo suvirs du šimtai 
vietos vaikučiu. Buvo prc- 
gramėlis; atsilankė Kalė
dų Diedukas ir kiekvie
nam vaikučiui Įteikė po 
dovanėlę. Po programos 
vaikučiai buvo oavaišinti 
ledais ir pyragais. JJR

NAUJAS BOSTONO 
MIESTO MAYORAS

I

Mauriėe J. Tobin

TOBIN NORI PERORGA
NIZUOTI MIESTO VA

DOVYBĘ

o. miesto 
Tobin. 

pirmiau- 
perorganizuoti

ŠIRDINGA PADĖKA

VOKIETIJA NELEISTI
NAI KIŠASI Į LIETUVOS 

REIKALUS

tuo tarpu
lietuviu atstovų kalbos 
vos viena eilute pažymi

mos.
Oficialiame komunikate 
stengiamasi sudaryti Įspū- 

op<*uua fuv-jv !Vg Klaipėdos kraštas
cialios Vokietijos telegra- būtų nepriklausomas ir 
mų agentūros platų komu-1 bendruose^ Lietuvos reika- 
nikatą apie Klaipėdos sei
melio posėdi, kuriame bu
vo svarstoma nusavinimo 
Įstatymas. Pažymėtina, 
kad Einheitslistės atstovų 
kurstančios kalbos paduo
damos beveik ištisai, kai

• • y

Berlynas — Kaip ir bu
vo galima laukti, visa Vo
kietijos spauda įdėjo ofi-

14. Laikysi uos kuodi- 
džiausioj kantrybėj.
Į5. Dieve leisk man gy

venti šiame pasaulyje nors 
20 metų nuo šiandien.

I 16. Dieve man padėk vi
same kame.

Tai labai gražūs pasiža
dėjimai.

KOSTIUMUOTI ŠOKIAI

Tel. Trcwbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS i
i

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—

278 Harvard Street. 
kamp. Inrnan arti Centrai Sq . j 

Cambridge, Mass.

t

I

E

luose turėtų lygias teises 
' su Lietuvos vyriausybe. 
1 Komunikate nė vienu žo-
■ džiu neužsimenama apie 
tai, kokiomis statuto vie

ptomis rėmėsi seimelio Ein- 
į heitslistės atstovai, -pulda
mi vyriausybę.

Vokiečių laikraščiai, ku
rie dar nespėjo paskelbti 
savo komentarų, oficialų 
V okietijos telegramų a- 
gentūros komun i k a t ą 
skelbia tokiomis Lietuvą

■ puolančiomis antraštėmis: 
“Klaipėdos kova už teisę”

; (“Lokal - Anzeiger”), 
“Lietuva laužo teisę” 
(“Berliner Tageblatt”)

! ir t. t. Paskutinis laikraš
tis savo komentaruose 
kalbą tiesiog Klaipėdos 
direktorijos vardu.

Būdinga tai, jog laikra
štis jaučia, kad Vokieti
ja neteisėtai kišasi į 
Lietuvos vidaus reika
lus, nes jis šaukiasi liu
dininku I.ęnkiją. kuri 
skundžiasi dėl lenkų 
mažumos Lietuvoje.

Vokietijos oficiozas !Vo- 
elkischer Beobachter’ ant- 

! rašt? “Naujas Kauno ap- 
silenkimas su teise” pa
skelbė straipsni, kuriame 
plačiai komentuoja padėti. 
Tuose komentaruose, tarp 

į kitko, kalbama apie “iš 
! anksto sugalvotą žemės 
grobimą Klaipėdos kraš
te”. Toliau laikraštis vie
šai pripažįsta, kad Vokie- 

Itiia “daro spaudimą Lie- 
I tavai”, kas reiškia, kad 
Į Vokietija neleistinai kiša- 
: si Į Lietuvos vidaus reika- 
Į lūs.

Vokietijos spaudos kam
panija prieš Lietuvą diplo
matiniuose sluoksniuose 

, sukėlė dideli nusistebėji-
■ mą. Ji yra lyginama su. 
kampanija prieš Čekoslo
vakiją. Minėtuose sluoks
niuose nurodoma, kad ta
tai visai nesuderinama nei 
su taikingais, nei su da
bartine Vokietijos politi
ka.

i TAUTINĖ OLIMPIJADA 
I _______

SŪNUS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

(KASPERAS) 
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St. 
Tel. ŠOU Boston 3960

Patarnavimas Dieną ir Naktį

JOSEPH W. CASPER

i

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS .
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį
FuneraI Home ir Res. 

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

Penktadieni, sausio 14 d. 
7:30 vai. vak., Lietuvių sa- 

i ieje Įvyks Stepono Da- 
! niaus Moterų Ausiliary; 
Posto Nr. 317 ūkiškų kos-! 
tiumų šokiai. Kuris ar ku
ri atvyks į šiuos šokius 
geriausiai pasirengusi-gęs i 
gaus prizą. Taipgi gaus 

■ prizą ir tas ar toji, kuris 
bus paprasčiausiai pasirė- 

! dęs. Rap.

I t 
j

<

į Naujas Bostono 
mayoras Maurice 
pradėjęs darbą, 

' šia nori 
j miesto vadovybę, būtent,
nori sudaryti komisiją iš 
žymių vadų — biznierių, 
kurie jam badėtų sustip
rinti miesto finansus ne- 
apdedant didesniais mo
kesniais piliečių. Jis nori 
pritaikinti Bostonui Balti- 
morės miesto tvarką, kur 
mokesniai 1923 m. nuo 
$29.70 už S1000 sumažėjo 
iki $25.90, nesumažinus 
miesto darbininkų skai
čiaus. Bostone kaip tik 
priešingai. 1923 m. buvo 
$24.70. o jau 1937 m. tu
rėjo mokėti $38.70 už tūk- 

i star.ti.
I

1

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

C

h

---------- ------------------------------------------------------------HA

l JUOZAS M. DIUS
Dėkoju visiems už sura

minimą mūsų liūdesio va
landoje, mirus mano vyrui 
S. G. Menjinui. Dėkoju už 
aplankymą ligoninėje,’ da
lyvavimą šermenyse ir lai
dotuvėse ir palydėjimą i 
kapus. Taipgi dėkojame 
už dvasinius ir gėlių bu
kietus; Amerikos Legiono 

j Stepono Dariaus Postui; 
j korporalui Gordon E. Den- 
ton; Postui 319; Veterane 

i of Foreign Wars of USA 
į už gėlių bukietus ir patar- 

Jėzaus Nukryžiuoto Se-įnavimą; laidotuvių direk- 
-ji-, sužinoję,»toriui Adomui ir jo sūnui 

' Overkai.
Nuliūdę

1 Sausio 16 d., vakare,i
EI z. Plevokieries namuo- 
948 E. Broadvvay, So. Bos
tone Įvyks arbatėlė. Kvie- 

Įei.ami visi orofesionalui, 
biznieriai ir šiaip žmonės 
ateiti ir linksmai laiką 
prąleistL To vakarėlio pel
nas skiriamas Jėzaus Nu
kryžiuotojo Vienuoly n o 
Seselių naudai.

n. 
x"
• Ck ĮVAIRŪS SKELBIMAI

t

|

Į

REMIA SESERIS
Tel. S. B. 2805-R :

LIETUVIS

0PTOM ET R ISTASj
Išegzaminuoju akis Į 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir 

koše (aklose) akyse 
Šviesą tinkamu laiku.

J. L. 2AŠAKARNIS, O. D. Į 
447 Broadway, South Boston Į

Ę
akinius 

akis^atitie- 
amblijoniš- 

sugrąžinu

ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway, 
South Boston, Mass

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

i

sėlių rėmėjai,
kad p. E. Plevokienė ren
gia savo namuose vakare- 

i Ii Seselių naudai, pradėjo 
siųsti dovanas. Štai jau 
aukavo šie: p. J. Dili- 
Ketvirtis, A. Ašmenskas. 
B. Skųdrys, Dr. Arriuol, p. 
Čaplikienė, p. Vasilienė, p. 
Karkauskienė, p. Bratinie- 
nū. Kiti žadėjo duoti vė
liau. Rap

27 METINIS BALIUS

Į

I

I

i

Veronika Menjin, duktė 
Florencija ir sūnus Jurgis i

Mayoras Tobin sako, 
kad pirmieji jo darbo me
tai bus sunkiausi, nes 
miestas paskendęs skolo
se. Bet jis turi vilti skolas 
sumažinti nekeliant mo
kesnių. I

I 
t

I
i

šeštadienį, sausio 8 d. š 
m., 6:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėje, E St. ir 
Silver, So. Bostone Įvyks 
Šv. Jono Ev. Pašalpinės 
draugijos 27 metinis ba
lius. Gros Al Stevens ir 
Trijų žvaigždžių orkestras 
abejose svetainėse. Bus Į- 
vairių skanių užkandžių ir 
-------------------------------’***' ' "T?1.... ' U*

I i
1i

FOLEY IŠRINKTAS 
MOKYKLŲ TARYBON

Sausio 5 d. įvyko Bosto
no Mokyklų Komiteto su
sirinkimas, kur Dr. Pat- 
rick J. Foley (dentistas) 
iš So. Bostono išrinktas 
užimti buvusio to komite
to nario, dabartinio mies
to mayoro vietą.

VALSTYBĖ PRALEIS 
$240,000 TRAFIKO 

TYRINĖJIMUI

Į

» . 1 ■ <

Massachusetts valstybe 
šiais metais darys vieške
lių ir kelių tyrinėjimą, kad

ŪKIŠKŲ KOSTIUMŲ

BALIU
(BARN DANCE) 

Rengia...........
Stepono Dariaus Moterų Auviiiary Posto Nr; 3J7 

PENKTADIENY, SAUSIO - JAN. 14, 1938 
LTĖTUVTŲ SVETAINEJĘ

E ir Silver St., So. Boston, Mass.

Bus skiriamos dvi dovanos — už geriausį ir pras
čiausi kostiumą. Gros "dvi geros orkestros — vie

na viršutinėje salėje, o kita apatinėje.
Įžanga 25c. Pradžia 7:30 vai r vakare.

Visus nuoširdžiai kviečia k ENGĖJOS. b 
-nr—1

3

16 PUNKTU REZOLIUCIJA

RADIO — REFRIGERATORS — WAŠHING MACHINES

STANLEY RADIO COMPANY
355 W. Broadway 1044 Wash., N4rwood.

Tel. Šou. 0558 Tel. Norwood 1498-V7
- - V — — — . A .— rv ~ — - . 2L. — • .'. . . . A - - - .Z— JL- . ’ * -‘X • r ■ lA A Z.

Prieš Naujus Metus vie
nas iš Cambridge, Mass. 
lietuvių parapijos veikė
jas, katalikiškos' spaudus 
rėmėjas prisiuntė šiokią, 
rezoliuciją:

“Bruzdelnikiuko” rezo
liucija iš 16 punktų nuo 
sausio 1, 1934 iki sausio 
1, 1939 m.

1. Kuodaugiausia mel
siuos nrie Dievo.

2. Per visą savo gyveni
mą būsiu blaivininkas.

3. Gerbsiu Katal i k ii 
Bažnyčios Dvasiški ją.

4. Eisiu išpažinties kiek
vieną savaitę.

5. Platinsiu lietuvišką- 
Katalikišką spaudą.

6. Užlaikysiu savo luo
mo pareigas.

7. Tarnausiu Katalikių 
Bažnyčiai, Tautai ir Ame
rikai.

8. Savo mirusių giminių: 
vėles atminsiu savo mat ’ 
db^ė.

9. Visada laikysi u o s 
darbininkų teisingų beika- 
lavimų.
10. Neleisiu veltui laiko. į
11. Būsiu atviras, geras 

teisingas.
12. Savo šeimiai būsiu iš

tikimas.
13. Mano namuose per, .... .Hvisus metus kiekvieną va

karą bus skaitoma Litani
ja Švč. Paneles.

įvairiems parengimams 
Į namus. Patarnavi

mas skubus.
C. BARISAS

220 E St., So. Boston 
Tel. ŠOU 9328

ir

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių auto- 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

60UTH BOSTON, MASS. 
loe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

LIETUVIŲ RAKANDŲ

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

KRAUTUVĖ

LITHCANtAN FURNITURE CO.
326-328 XV. Broadvvay, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618 '

Sekančiais
O-

Kaunas
I metais Įvyks Tautinė
, limpijada, kurioje daly
vaus Lietuvos ir Užsienio 
lietuvių rinktinis jauni
mas. Švietimo Ministeris 
Tonkūnas patvirtino Tau
tinės Olimpijados Statu
tą, kuriuo einant tokios o- 
limpijados bus ruošiamos 
Lietuvoje kas penkeri me- 

Itai.

D1KAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

pigų Metodų, 
tflms.

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožimm šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba laibai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kotnoje oro per
mainoj, štai jnms pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris pagelbėjo šim-

— Ministeris Jurgis Sa
vickis, skiriamas Lietuvos 
atstovu Latvijai, atsisvei
kino su Švedija. Švedų ka
ralius Gustavas V. J. Sa
vickį apdovanojo šiaurės 
žvaigždės ordinu.

$149

WMTE FOt.200 0THEK PESK1NS SENt«£E j

MEHORIIL GRANire ,«tjj
kancock st, <

■■ Quincy,jLMass.J^HBE

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
SOUTH BOSTONE

Kampinis namas. Storas ir 5 šeimy
nos. storas per 35 metus išrendavotas 
aptiekos bizniui, labai įgyvendintas, 
ypatingai daug lietuvių apgyvento Į 
vietoj. Perdėm atnaujintas iš vidaus 
ir lauko. Nauji aržuoliniai “floorai’’ 
per visų namų. 5 vaitos sinko®, 5 
nauji pečiai, pilnai išrendavotas labai 
pavyzdingoms šeimynoms, visas išpo- 
r>eruotas, išpentintas iš vidaus ir iš 
iruko. Rendų atneša -$1.438.00 i metus. 
Apmokėjus visas išlaidas gryno pelno 
lieka arti 81,000.00 per metus. Yra į- 
važiavilnas automobiliams. Husas su
stoja arti namo.

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

A. J. KUPSTIS
•TJ2 West Broadvvay, So. Boston, Mass.

Telephone ŠOU »423■■■
?Jes noriai pasiųsim jums P1I.N.J 

l’akelj. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir Jeigu norėkite įmu k i 
daugiau, tų galėsit daryti už ma ; t*; 
kaštus. Mes kviečiame jus naudot, tų 
vaistų 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. I’aaiųsklt savo vąrdų ir adresų 
tnojicu f - —
RfiŠSE PRODnri’S i rt.. Dėpt. X-9 
2708 W. EarUell Avė. f’hicag... T11.

į

METINIS BALIUS
Rengia šv. Jono Ev. BĮ. Pas. Dr-ja 

ŠEŠTADIENI, SAUSIO 8, 1938 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, E ir SILVER St..

So. Boston, Mass. 
droš Al Stevens’ Orkestrą viršutinėje salėje, o apatinėje— 

Trijų Žvaigždžiu. Bus skaniu valgiu ir gėrimu. Pradžia 6:30 
valanda vakare.

VISUS KVIEČIA RENGĖJAI.

f

1

i
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DIDELIS NUPIGINIMAS

■

»

PABAUDOS
ŠIRVINTAI

V.

o

GELVONAI

CREMO ALEK. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tce Creamą ir užkan

KLAIPĖDA

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co
j

TELŠIAI

BUVĘS VICEMINISTE- 
RIS LIGI GYVOS GAL

VOS GAUS PO 720 Lt.

Iš Kazlų Rūdos prane
ša, kad ten einantį keliu 
vieną žmogų užpuolė vil-

nėsi peiliu. Tačiau vilkas 
vis tiek jį sužeidė.

Da
kai

auką įteikti.

Kaunas — Gruodžio 7 d. 
įvyko Teologijos Filosofi- 

: los F-to tarybos posėdis, 
i Dekanu perrinktas prof. 
kan. Pr. Kuraitis. Tuo bū-

pirmojo 
žuvusio Lietuvos karinin-

I

NUBAUDĖ EIGULIO 
ŽUDIKUS

Pirks Kariuomenei Ginklų 
Kariuomenės šventės

SUVALKŲ KRAŠTE 
VILKAI PUOLA ŽMO

NES

BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN
TEL. NEW BRITAIN, 3700.

I
t

į

dentas buv. žemės ūkio vi-
eeministeriui F. Grigaliū
nui paskyrė pensiją po 720 
Lt per mėnesį ligi gyvos 
galvos.

KAUNO VIEŠBUČIAI 
TURĖS “JUODĄJĄ” 

KNYGĄ, NES JIE NEIŠ- 
IEŠKO 100,000 Lt.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios i krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

Žinios Iš Lietuvos
LIETUVOJE KETURI
NAUJI LAIKRAŠČIAI

— V vr i ausytė 
prieš 62 m. nu- 

su

Kaunas — Resp. Prezi-

Baisogalos, Joniškio, Jū
rės, Mažeikių, Raseinių, 
Rietavo, Seinų, šakių, 

Taura-

........I|.l.U.■..........  •MMNMNMM

ku tikybinį laikraš t į 
“Draugija” ir “Šiandien”.

net Amerikoje,

iI * 5
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PASIRINKO DARBININ
KO LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRĄ

Povilas Baltrusiūnas, sav. | džius piknikams ir visokiems 
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120 parengimams.

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie 
žilis 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

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

20 viešbučių ir 10 nakvy- tas pavadintas 
nės namų. Iš viso juose
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
POLITINĖS PARTIJOS 
UŽDRAUSTOS BRAZILI

JOJE

Dabar lenkų spauda pra
nešė, kad miesto Storasta 
daugumą jų nubaudė nuo 
16 iki 250 auksinų pinigi
ne bauda.Rio de Janeiro, Brazili- 

a, Sausio 6, — Brazilijos 
prezidentas Getulio Var
gas išleido įsakymą panai
kinti visas politines parti- , , . . , . -
jas ir draugijas, taip pat !kalvą pnemiestyj. 
ir masonus, kad sudarius j--------------
vieną galingą valdžios, Prahoj — Jvvko religi- 
partiją. Tas, sako, yra rei- nj0 meno paroda. Vaiz- 
kalinga, kad Brazilija ga- džiai įrodė Katalikų Baž- 
lėtų vieningai kovoti prieš nvčios nuopelnus meno 
komunizmą. Darbininkų u- srįty. 
n i jos bus suorganizuotos:
pagal korporatyvų ista-' Šveicarija Bazelv j- 
įus - vvko kataliku diena, ku-

_________ i rioie dalyvavo 6000 kata
likų. Veikliausia vra Šv. 
Ignaco vyrų draugia. Jos 
rūnėščių pernai 3600 vy’ v 
atliko rekolekcijas.

Ka’ro universitete įve
ltos religijos paskaitos vi
sų fakultetų studentams.

i Danzigas - Gdyne — Nu
tarta pastatyti didelę Jū
ros baziliką.
Ekvadoro 

atnaujino 
trukusius santykius 
Vatikanu.

Meksika — Katalikų 
dėtis dar vis neaiški: 
kur atidarytos kelios baž
nyčios, kurios buvo atim
tos ir panaudotos pasauli
niams tikslams.

Australija — čia yra 
1, 252,998 kataliku. Jie iš
laiko 5 katal. universite
tus bei akademijas. 1065 
pradžios ir 460 viduriniu 
mokyklų su 190.686 moki
niais.

Ispanijos nacionalistai 
užėmė La Muela strategi-

AUKŠČIAUSIOJO TEIS 
MO TEISĖJAS ATSISA

KĖ

IVashington, D. C. — 
Teisėjas George Suther- 
land, virš 75 m .amžiaus,1 
kuris per 15 metų buvo į 
Aukščiausiojo Te i s m o 
bendradarbiu, atsisakė 
nuo teisėjo pareigų. Pa
gal Sumners įstatymą jis 
gaus pensiją. Teisėjas 
Sutherland atsisakęs ne 
tiek dėl savo senatvės, bet 
daugiau dėl to, kad jis ne
sutiko su dabartinės vy
riausybės patvarkymais.

Vilnius — Jau lietuviu 
spaudoje buvo rašyta, kad 
lapkričio 2 dieną apie 30 
lietuvių, daugiausia stu
dentų, buvo patraukti at
sakomybėn už himno gie
dojimą nrie lietuvių kapų 
Vėlinij dieną.

Vidaus Reikalų Ministe
rija davė leidimus nau
jiems laikraščiams leisti: 
Kauno namų savininku 
draugija ir namu savinin-j 
kų draugijų sąjunga leis į 
savaitraštį “Namų Savi- ’ 
ninkas”; redaktoriumi ne- 
tvirtiMtas R. Skipitis, “Sa
kalas” leis žurnalą “Die
novidis” redaktorius orei. 
Mykolaitis. Prel. A. Dam
brauskas redaguos katali-

JANUARY SALE
I. J. Fox didžiausia kailiniu, firma Amerikoje, skelbia po Kalėdų dideli išpardavimą — a 

JANUARY SALE, šiame išpardavime kailinių kainos labai sumažintos. Taigi, lietuvės pa- 5 
sinaudokite šiuo I. J. Fox dideliu kailiniu išpardavimu — ateikite tuojau ir pamatysite, 
kad gulėsite sutaupyti daug pinigų. Atėjusios į krautuvę klauskite Bernardo Koraičio, ku
ris yra lietuvis šios kompanijos atstovas. Per ji pirkdamos sutaupysite 10 nuošimčių nuo
laidos. P-nas B. Koraitis. dirbdamas per daugeli metų tame biznyje yra prityręs ir jis g
Jums padės išsirinkti ir pritaikinti geriausius kailinius. Taigi, ilgui nelaukite — ateikite j
šiandien, kol kainos yra sumažintos. /

Bernardas Koraitis
411 nvashington street 

BOSTON, MASS.

Kaunas — Spaudoje pa
sirodė žinių, kad turizmo 
reikalams Kauno viešbu
čius žadama apdėti tam 
tikru mokesčiu. Iš visų 
viešbučių per metus tiki
masi surinkti net anie 40 
000 litų. Kaunas turi anie

galima sutalpinti tik apie ko A. Juozapavičiaus var- 
5—600 žmonių. Taigi e- 
sant kokiam nors suvažia
vimui ar kongresui, tik 
mažas svečių nuošimtis 
viešubučiuose gali gauti 
kambarius. Tik vienas ki
tas didesnis viešbutis ne
turi didesnių skolų. Užva
žiuojamų namų savininkai n antį dešimtmetį numato 
net duoda aprašyti savo išleisti dar bent dešimts 
daiktus ir jiems skelbia- milijonų, 
mos varžytinės. Daugelis , 
viešbučiu nepajėgia su-;
mokėti nustatytų mokes
čiu. Vien šiemet valdžios I 
ištaigoms buvo paduota 
keliasdešimt įvairiausių 
nrašymų, kad būtų suma
žinti mokesčiai. Prie labai 
sunkios viešbučiu savinin
kų padėties dar pasunkino 
nadėtį savivaldybė reika- 
’audama 5G nuo bendru 
najamu. Tas dar žvmiai 
na sunkino viešbučių laiky
toji! padėtį. Šiuo laiku 
viešbučiuose gyvena keli 
šimtai nuolatinių Kauno 
gyventojų, kurie negauna ' 
kambarių ar butų. Be a- 
^ein. likvidavus kehs vieš
bučius, dar bus padidinta 
ir šiaip esanti butu krize. 
Apskaičiuojama, kad per 
paskutinius 10 metu Kau
no viešbučiams svečiai ne
sumokėjo apie 100,000 li- 
ru. Buvo nemažą atsitiki
mu, kai i Kauno viešbu
čius atvykdavo visokie ki
nai. japonai, mandžūrai, 
serbai, kurie užsirekomen
duodavo dideliais pirk
liais. padare dideles sąs
kaitas dingdavę. Esant to
kiai padėčiai, viešbučių 
’aikvtojai jau galvoja apie 
isteigimą “juodosios” kny
gos.

du, kuris buvo nukautas 
1919 metais vasario 13 d. 
Alytuje lietuviams susirė
mus su raudonarmiečiais, 
besiveržiančiais į Lietuvą, kas, nuo kurio pilietis gy- 
Iki šiol Lietuva tiltų sta
tybai išleido virš dvide
šimts milijonų litų, o atei-

Pasigenda Tikybos 
Mokyklose 

Atėmus teisę kun. 
Balčiui dėstyti tikybą nra- 
džios mokyklose, dabar į 
visose Širvintų parapijos 
mokyklose nedėstoma ti-j 
kybą, nes nėra kam. Tėvai 
ypatingai nepatenkinti.

Pasaulinio Karo lietuj . 
Į viai veteranai — Stepono * 
Dariaus Amerikos Legijc- 
no Postas No. 317 šiemet 
rengiasi vykti į Lietuvą į 
jos Nepriklausomybės 20 
metų sukakties Jubiliejų. 
Sausio 4 d. A. Legijoninkų 
salėje įvyko ekskursijos 
rengimo komisijos susirin
kimas, kuriame dalyvavo 
šios komisijos pirm. J. 
Smigias, sekr. — Jonas J. 
Romanas. Posto koman
deris — Dr. J. Landžius, p. 
Petruševičius ir Darbinin- 

j ko administratorius A. - 
i Peldžius. Šiame susirinki- 
jme ekskursijos rengimo 
komisija vienbalsiai pasi
rinko Drbininko Laivakor
čių Agentūrą tvarkyti A- 
merikos Legijono ekskur
sija.

proga, Telšių apskr. virš. į Šiame susirinkime galu- 
E. Šalkauskis iškėlė su- tinai nebuvo paskirta die
nia nymą, 
suomenė, suaukojusi kiek dienų laikraščiuose 
pinigų, nupirktų kariuo- pranešta kokia di: 
menei ginklų. —- T

kad Telšių vi- na ir laivas, bet už kelių 
s bus

i diena ir 
' . Telšių gy- kokiu laivu Amerikos Le- 

ventojai tam sumanymui giioninkai vyks į Lietuvą, 
pritarė ir vykdyti pavedė' Taigi, kurie manote vyk- 
kariškosioms Telšių orga- ti su Amer. Legijoninkais 
nizacijoms. Manoma, atei- i Lietuvą, prašome rašyti 
nančių metu vasario 16 d. • “Darbininko” Laivakorčių 

! skyriui, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. ir ten 
gausite pilnas informaci
jas.PERĖJO Į KATALIKŲ 

TIKĖJIMĄ
Lapkričio 26 d. Mažei

kių bažnyčioje A. Korsa
kas, 24 m. amž. 
krikštytas. 
pravoslavu į katalikų ti
kėjimą.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPIN? 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas švagždys, 
601 Bth St, So. Boston, Mass.

Viee-Pirm. Albinas Neviena, 
16 U’InfleM St., So. Boston, Mass.

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška 
1514 Colnmbia Rd„ S. Boston, Mase 

iždininkas Pranas Tulefkis, 
109 Bowen St., So. Boston, Masa

Maršalka Jonas Zaikia 
7 \Vinfield St, So. Boston, Masa

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
/Ką nodėldien) kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 49?

8. 7th St, So. Boston. Masa

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva MarkslenC,
825 E. 8th St, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298 
Vlre-plrm. — Ona Janklene, 

1428 Colnmbia Rd., S. Boston, Mase. 
Prot Rast. — Brone Cunlene,

29 Go«l<l St., W. Roxhnry, Maaa. 
Tel. PAR 1864-W.

Fin. RaSt — Marijona Markonlnte, 
4115 Washlngt<m St., RosiIndnle, Mass.

TeL Parkway 0558. W 
ttdlnlnke — Ona Stanlnllnte,

105 West 6th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdare — Ona Mfzelrdlenfl,

1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass 
Kasos Globėja — Ona StanrlenS, ’

443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Draugija savo suslrlnklmna talko kaa 

antra utarninka

7:30 vai. inkare. pnbulĮn.vtln^ avė 
talntj.

Visais draugijom reikalais kreipkite 
> pm protokolų raitlulnk#

du jau perrinkti visų fa- ’ 
I kult etų dekanai: humani- ; 

buvo pa- tarįnių —prof. Krėvė-Mic- 
Jis perėjo iš kevičius, medicinos — 

’ prof. Lašas, teisių — pro
fesorius Janulaitis, gam
tos ir matematikos — pro
fesorius Žemaitis, techni
kos — prof. Vasiliauskas.

i Išrinktieji dekanai prista- 
Paskutinėmis dienomis tyti tvirtinti Šviet. Minis- 

pajūryje siautė didelės teriui. 
sniego pūgos. Autobusų, 
dviračių susisiekimas bu
vo visai sutrukdytas. Taip

nccii ii a a uvi kjv v t * i • v . • — «

vaikų išlaikymui Pat įs tos priežasties vėla-

KLAIPĖDA
Pūgos Išvartė Telegrafo 

Suvalkų krašte Velička i Stulpus
ir Umbrasas šiemet nužu
dė eigulį Jankauską. Ma
rijampolės apyg. teismas 
abu žudikus nubaudė po 8 
mt. s. d. kai. ir priteisė ve- 
iionies 1 
po 20 Lt per mėnesį. vo ir traukiniai. Šalia ge- 

_________ Į ležinkelio išvartyti tele- 
JAU PRADĖJO ATLEIS Srafo stulpai, kurie suda- 

DINETI EIGULIUS ire Pav0N kursuojantiems 
_______ traukiniams.

Kaunas — Kaip žinoma, TEOLOGIJOS _ FILOSO
FIJOS F-TO DEKANU 

PERRINKTAS PROF.
KURAITIS

Čia kitados gyveno gar
sūs grafai Pliatoriai-Ža- 
bos. Vienas iš jų turėjo y- 
natingą maniją — nuolat 
bijojo, kad kas neužgriū
tų, todėl bažnyčią statant 
neleido bokšto statyti, vi
duje mūrinėje bažnyčioje
nėra skliautu, o tik drobe M-ja Yra nusistačiu-
išmuštos lubos — vis tai atleisti beveik 1.000 ei-; 
dėl grafo baimės. Šių gra- “Mūsų Girios” pra-
fų visa šeima čia ir palai- nesa- kad ši reforma jau j 
dota koplyčioje. i vykdoma: į pensiją išei-

Dėl grafu lenkinimo čia nar.tieji ar šiaip prasikal- 
lietuviams kunigams tek- tę eiguliai yra atleidžiami 
davo daug kentėti ir ko- ir * vįtas n.aujj?.?eĮk’? 
voti dėl lietuvybės. Ypa
tingai daug dirbo ir kovo-, 
jo dėl lietuviškų pamaldų ’ 
kun. R. Juknys. Dabar pa- 

i rapijoj jau nebeliko len- 
■ kiško raugo.

AUDROS 12 URĖDIJŲ 
PALIETĖ 7.500 HA.

MIŠKŲ

Atidarytas didžiausias til
tas per Nemuną Lietuvoj, j * 
kuris yra kartu ir didžiau
sias tokios konstrukcijos

tiltų Baltijoj
Kaunas, Gruodžio 15 d.

— Ministeris Pirmininkas
p. J. Tūbelis gruodžio 15 Šaukėnų, Šiaulių,
d. Alytuje atidarė naują gės ir Telšių urėdijose nuo 
gelžbetoninį tiltą per Ne-; audrų nukentėjo 7.548,3 
muną, kuris yra kartu ir ha miško, išverčiant 34. 
didžiausiai tos konstruk- 278,87 ktm už 176.298,74 
ei jos tiltų Baltijoj. Šis til- Lt.

“DARBININKO” SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!
Šiuomi “Darbininkas” skelbia Sausį ir Va

sarį kaipo Katalikiškos Spaudos mėnesius — 
vajų. Per tuos porą mėnesių Darbininko kaina 
sumažinta iki $3.00 metams. Už pusę metų — 
$1.50. Syki į savaitę metams $1.50. J Lietuvą 
metams $4.00, pusei metų — $2.00.

Taigi prašome gerb. “Darbininko” skai
tytojų pasinaudoti šia proga — atnaujinti pre
numeratą iki vasario 28 d.

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

LIETUVOJE JAU TRYS 
RADIO STOTYS

riama. Pirmoje eilėje bus 
atleidžiami tik netinkamai 
einantieji pareigas arba 
tie, kuriems eigulio tarny-j 
ba yra antraeilė.

i— Apygardos tardytojas 
baigia Ramanausko, Vap
svos ir Stumbrio bylos 
tardymą. Ekspertai kons
tatavę, kad mokykloje pa
daryta išeikvojimų per 34. 
000 Lt, o klube per 37.000 
Lt.

Nedarbas Didėja
Paskutiniuoju laiku, su

mažėjus viešiesiems dar
bams, mieste bedarbių 
skaičius smarkiai pradėjo 
kilti. Per trumpą laiką be
darbių skaičius padidėjo 
179. Šiuo laiku iš viso 
Klaipėdoje bedarbių pri- 
skaitoma 1174, iš jų 304 
moterys. Be to, kaip kas
met šituo metų laiku, taip 
ir šiemet laivų uoste ma
žoka.

Iki šiol Lietuvos Valsty
bėje veikė dvi radijo sto
tys — Kaune ir Klaipėdo
je. Dabar Kaune pastaty
ta dar viena radijo stotis, 
kuri yra pusės kilovato 
stiprumo ir veikia trumpo
mis radijo bangomis. Tuo 
tarpu ji girdima tik arti
mesnėse Europos valsty
bėse. Vėliau ji manoma 
tiek sustiprinti, kad būtų 
girdima i 
Afrikoje, Azijoje ir kitur.

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

Atėję į tavernus ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.
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Naujas Tribunolas Rusų 
Dvasiškiams Teish

Raudonojoj Rusijoj, kur pagal bolševikų teigimą 
esanti religinė laisvė, bus sudarytas naujas tribuno
las dvasininkams teisti. GPU centro viršininko Ježo- 
vo parėdymu, visi nusikaltusieji pravoslavų vyskupai 
bus teisiami ne paprastuose valstybės teismuose, bet 
tam tikro tribunolo, kurį sudarys vietinis GPU virši
ninkas ir keturi posėdininkai: vienas raudonosios ar
mijos atstovas, vienas komunistų partijos, vienasroreign yeany .......................... ^o.w užsieny i Kari savaitėj metams ^~.dv ; ■> x x •

Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00 I ^ORlSOIROlO 3,tSlOV3,S ir V1CRHS Vietines bedieviu ScĮJUR
Užsieny metams s5 00 | gos atstovas.

Vien įsižiūrėjus į tų ‘‘teisėjų” sąstatą, uejučio- 
imis darosi šiurpu dėl likimo tų, kurie turės nelaimės 
tam teismui pakliūti. Jau eiliniai sovietų teismai ne- 

_i T>7" Tz7- TD 11 _ turi ne* teisingumo nei laisvo sprendimo požymių. L>01 IV O JaUII, IjA. Į k U n Ą S Teisėjams griežtai įsakyta laikytis šio principo: “re
voliucijos gerovė vyriausias teisingumo tikslas”. Rei
škia, sovietuose natūralaus teisingumo negali būti, 
nes teisėjai visuomet turi turėti omenėje “revoliucijos 
laimėjimus”. Tad neutraliam, nepartyviam sovietų pi
liečiui nėra jokios vilties būti bešališkai nuteistam. 
Jo likimas pareina nuo to, kokiu komunistinio fana
tizmo laipsniu yra užsikrėtę jo teisėjai.

Jei tokia kryptimi veikia eilinis sovietų teismas, 
‘tai ką jau bekalbėti apie specialų, dvasininkams ski
riamą, tribunolą? Jame patys kraštutiniai religijos 
priešai. Preziduoja GPU pirmininkas — vyriausias 
sovietų žandaras. Posėdžiauja raudonarmietis, komu
nistas, komsomolcas ir bezbožnikas. Keturi skirtingi 
vardai, bet turinys vienas ir tas pats: visi profesiniai 
bedieviai, nes visiems oficialiai privalu prie bezbožni- 
kų sąjungos priklausyti. Žinome, kad bet koks bedie
vis yra būtinai ant vieno punkto pamišęs — tai reli
gijos klausime. Čia jis nejučiomis dreba iš neapykan
tos ir net didžiausiu valios įsitempimu nepajėgia pu
siausvyros išlaikyti. Viens tik prisiminimas religijos 
veikia jį kaip bulių raudona spalva.

Galima pigiai įsivaizduoti, koks likimas laukia 
patrauktųjų teisman Rusijos dvasiškių. K.

DARBININKAS

' kai” tuojau vieni pabėgo į 
I Vokietiją, kiti pasislėpė, 
treti pritilo, o daugiausia 
jų susimetė į Klaipėdos 
miestą ir čia organizavo 
sukilėliams pasipriešini
mą, nes čia buvo ir pran
cūzių kariuomenės įgula.

Per trejetą dienų sukilė
liai užėmė visą kraštą, a- 
pie 2600 ketvirtainių kilo
metrų. Kraštas buvo už
imtas be mūšių, nes nie
kur nebuvo kariuomenės, 
o vietos policija pati suki

lėliams pasidavė. Klaipė
da buvo pasiruošusi gintis 
ir tikėjosi susilaukti jūro
mis paramos iš santarvi
ninkų. Tikrai, jūromis jau 
pūškavo prancūzų ir ang
lų karo laivai. Laikas bu
vo baisus, laukti nebuvo 
galima. Sukilėliai, su
traukę visas savo jėgas 
prie Klaipėdos, pasiuntė

S06 West Broadway, South Boston, Mass
Telephone SOUth Boston 2680

Laisvamanių 
Puolamas?

Mūsų laisvamaniškoji spauda sudarė bendrą 
frontą kunigams pulti. Ne tai kad paskirus kunigus 
jie pultų (kai kuriems dvasiškiams jie moka prisilai
žyti), bet organizuotą dvasiškiją bei esamąją Ameri
koj Kunigų Vienybę, asmenyje jos pirmininko, kun. J. 
Balkūno. Ir ką gi, iš tiesų, kun. Balkūnas būtų pada
ręs? Nieko tokio baisaus, tik eidamas pirmininko pa
reigas, užprotestavo prieš panaikinimą Filosofijos 
skyriaus Vytauto Didž. universitete. Bet gi kunigams 
ir katalikų veikėjams tylėti nebuvo galima. Kitaip jie 
būtų pasirodę arba nesuprantą Filosofijos skyriaus 
esimo vertės arba pataikaują neteisėtiems ir neteisin
giems tautininkų užsimojimams. Taigi tylėjimas būtų 
lygus žioplumui, bailystei ar išdavystei. Ar gi bet 
koks save gerbiąs inteligentas gali pulti kun. Balkū- 
ną už tai, kad jis, stovėdamas Kunigu Vienybės prie
ky, pasisakė nenorįs būti nė žiopliu, nė bailiu, nė išda
viku? Ir jis ne vien už save kalbėjo, bet ir už kunigų 
organizaciją, tuomi išlaikydamas jos prestižą ant rei
kiamojo lygmens/Už tokią pilietinę drąsą kun. Bal
kūnas vien pagyrimo užsipelno.

Bet kas sakys, kad Filosofijos skyrius Vytauto 
Didž. universitete yra legalizuotas, tai kam čia triuk
šmauti? Legalizuotas! Tai tik skaudus pasityčioji
mas. Legalizuotas egzistuoti, bet negaunąs jokių tei
sių, jokio pripažinimo. Pakenčiamas būti, bet neturįs 
reikšmės. Jei studentai žino, kad baigimas Filosofi
jos skyriaus nebus įskaitytas į jų mokslo cenzą, tai 
kiek atsiras tokių pasišventėlių, kurie norėtų jį lanky
ti? Tą faktą tyčia norima apdumti ilgomis supainio
tomis frazėmis, kad platesnei visuomenei atrodytų, 
jog čia tik koks grynai akademinis ar juridinis klau
simas, dėl kurio neverta sau galvos kvaršinti. Supran
tama delko. Sistematingai bedievinamoje Lietuvoje 
labai nepageidaujami susipratę katalikai inteligentai. 
Jie bus vadai visuomeninėj veikloj ir visaip tramdys 
bedievinimo darbą. Jie varys katalikiškąją akciją, ku
ri Lietuvos tautininkams nepriimtina dvejopu atžvil
giu: 1, ji priešinga laisvamanių ideologijai ir 2, nesu-

Ruoškimės Klaipėdos 
Atvadavimo Sukaktuvėms

Šiais 1938 m. minėsime 
Lietuvos Nepriklausomy- 
bes 20 metų sukaktį. Lie
tuvoje jau yra sudarytas 
komitetas. Mūsų organi
zacijos taip pat jau ruc- 

j šiasi minėti nepriklauso
mybės sukaktį. Lietuvos 
Nepriklausomybės sukak
ti minėti pradėkime Klai
pėdos atvadavimo sukak
tuvėmis, būtent, sausio 15 
d. Klaipėdoje sukilimas 
prasidėjo 1923 m. sausio 
10 d., tuojau buvo užimt" 
visas kraštas, tačiau Klai-

derinama su Maskvos politika. Verčiau tada smaugti į pedą^suki e.iai paėmė sau- 
katalikus, negu nusidėti bolševikams.

Prieš tokią politiką kun. Balkūnas protestuoja. 
Laisvamanių čia neklausiame. Jie puikiai supranta jo 
protesto tikslumą ir svarbą ir dėlto puola ir puls. Bet 
ką gi į tai pasakys katalikai? Ar jiems netenka nu
džiugti, kad atsirado drąsuolis, kurs taip uoliai gina 
jų reikalus? K.
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Komunistų Žygis Prancūzijoj
Bendrasai liaudies frontas neatnešė gero Pran

cūzijai. Jam įsigyvendinus, ten prasidėjo socialiniai 
nerymastavimai, streikai ir finansinės sunkenybės. 
Bendrafrontiečių vado Blumo administracija tai tik 
pereiginis žingsnis į — komunizmą. Lygiai kaip Rusi
joj Kerenskio laikais. Pirmoji revoliucija (1917 m.) 
buvo buržuazinė. Ji kilo dėl visuotinio nepasitenkini
mo nevykusia caro administracija. Sujungtomis pajė
gomis carą puolė visi: bolševikai, socialdemokratai, 
menševikai, kadetai, liberalai. Tai buvo bendras liau
dies frontas — to vardo tuomet dar nevartota, bet da
lykas buvo tapatingas su dabartiniu liaudies frontu. 
Nuvertus carą, užviešpatavo netvarka. Senosios val
džios nebėra, bet ir naujoji nesilipdo. Kiekviena parti
ja siūlosi su savo programa. Bolševikai vieni žino, ko 
nori ir yra pasiruošę paimti valdžią, bet jie dar per- 
silpni. Reikia palaukti mėnesis — kitas, kol mizemai 
sulopyta Ijendrafrontinė vyriausybė visiškai nusi
kamuos. Tarp esamos suirutės vieni bolševikai pla
ningai veikia ir skubotai organizuoja savo jačeikas 
visuose svarbesniuose Rusijos miestuose. Daro porą 
sukilimų (bai. ir liepos mėn.), lieka nugalėti, bet vis 
mato, kad jų jėgos stiprėja. Besiorganizuodami patys, 
bolševikai visus stengiasi dizorganizuoti bei sabota- 
žuoti esamąją bendrafrontinę vyriausybę. Pagaliau ji 
visiškai susmunka, ir spalių mėn. 1917 m. bolševikai 
lengvai ją nuverčia. *

Tą kovos metodą bolševikai visur vartoja. Suda
rymas bendro fronto, paskui sistematingas jo boiko
tą vimas. gerai suplanuotas esamosios vyriausybės 
puolimas, ir darbas atliktas. Tą manievrą bolševikai 
panaudojo Meksikoj ir Ispanijoj. Dabar mėgįs ji ivyk-
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Paminklinė Prisikėlimo Bažnyčia, Kaune, kurios i prancūzų komisarui reika- 
klebonu ir statybos komiteto pirmininku yra kun. gavimą perduoti miestą, 
dek. F. Kapočius. j Prancūzų komisaras Pe-

tisnė, kad laimėti laiką,I .1 ■ ■
1 v . . . •

Kraštą Versalio taikos pradėjo su sukilėliais del- 
konferenciios pirmininkas siamas derybas. Sukilėliai 
yra pasakęs vokiečių de- delsti nenorėjo 
legacijai į jos paklausimą, 
kokiu pagrindu tas Kraš- kę prancūzų karo laivai, 
tas atskiriamas nuo Vo- tai tos derybos būtų pasi- 

1 baigusios dideliais mū- 
de šiais.

Todėl sukilėliai sausio, 
15 dieną, ryte, puolė Klai
pėdą ir tą pat dieną, po 
smarkių mūšių, apie pie
tus iškėlė mieste savo vė
liavą. Prancūzų kariuome
nė buvo uždaryta jos ka
reivinėse. Jau kitą dieną 
Klaipėdos vandenyse pasi
rodė pirmieji santarvinin
kų karo laivai. Jie pavėla
vo. Mieste ir krašte šeimi
ninkavo sukilėliai, bom- 
barduot beginklį miestu, 
nebuvo prasmės, išlaipinti 
iš laivų desantą nebuvo 
galima.

Prasidėjo gana ilgai už
trukusios derybos, tačiau 
jos jau buvo vedamos tarp 
Lietuvos ir santarvės vy
riausybių. Tos derybos 
pasibaigė Klaipėdos kraš
to pripažinimu Lietuvai. 
1923 metų vasario mėn. 20 
dieną į Klaipėdą įžengė 
Lietuvos kariuomenė ir 
šiame nuo amžių lietuviš
kame krašte po šimtmečių 
vėl suplevėsavo Lietuvos 
vėliava.

Šito didelio įvykio jau

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

Šios Paminklinės Prisi
kėlimo bažnyčios u.žmany- 
toju, gal nesuklysiu pasa
kęs, yra J. E. vyskupas 
Petras Būčys. Pamatinį 
tai bažnyčiai akmenį at
vežė nuo Kalvarijos kalno 
(gal tas akmuo kartais 
buvo apšlakstytas Jėzaus 
švenčiausiuoju krauju). 
Tos bažnyčios pagrinduo
se bus laidojami jos fon- 
datoriai — žymesnieji au
kotojai jos statybai, lietu
vių tautos įžymūs vyrai 
(taigi toji bažnyčia bus ne 
vien paminklu Lietuvos 
prisikėlimo, bet ir jos Pan
teonu). Bokšto viršūnėje 
bus įrengta labai graži 
koplytėlė Šv. Kazimiero ir 
jos altoriuje bus iškaltas 
Lietuvos Nepriklausomy
bės 16 Vasario aktas. Pa
minklinės Prisikėlimo baž
nyčios sienose bus iškab i 
patriotingi obalsiai ir mū
sų išeivijos Pasiaukojimai 
Dieviškajai Jėzaus Šir
džiai. kuriuos surinko čia 
atvykęs kun. dek. F. Ka- 

j pečius.
K. Vidikauskas

I

nebuvo kliūčių Klaipėdą 
Lietuvai perduoti, tačiau 
vis buvo delsiama. Santar
vininkai tą- delsimą aiški
no tuo, kad dar Lietuva 
teisiškai, juridiškai (de 
jure) nebuvo pripažinta 
Bet tie patys santarvinin
kai atidėliojo ir Lietuvos 
pripažinimą. Mat, prancū
zai tada dar labai rėme 
lenkų pastangas supiršti 
Lietuvą su Lenkija. Slin
ko metai no metų, tos pir
šlybos nežadėjo nieko ge
ro. Nusivylę jau buvo ir 
prancūzai lenkų užsimoji
mais. Tuo tarpu Klaipėdos 
Krašte darėsi nepakenčia
ma padėtis. Kraštas, ats
kirtas nuo Vokietijos ir 
neprijungtas prie Lietu
vos, ekonomiškai buvo 
visai susmukęs. Krašte 
susisuko sau gūžtą tarp
tautinių spekuliantų gau
ja, lenkų vadovaujama. Ta 
spekuliacija ėjo beveik 
vien su Lietuva. Lietuvo
je labai trūko pramonės 
gaminių, o buvo daug mai
sto. Į Klaipėdos kraštą

'/

ir negalė
jo, nes jeigu būtų atplau-

šio 15 d.
Jeigu prisiminsime aną 

’aiką, tai suprasime, koks 
stambus įvykis Lietuvos 

i valstybės gyvenime yra 
Klaipėdos atvadavim a s. 

į Versalio taikos sutartimi 
Klaipėdos kraštas ir uos
tas buvo pripažintas Lie
tuvos žeme ir paskirtas 
Lietuvai. Kadangi tada 
nebuvo aiškus Lietuvos 
valstybinis susitvarky
mas, tai laikinai Klaipė
dos Kraštą, atskirtą nuo 
Vokietijos paėmė valdyti per uostą laivais lengva 
santarvės 
Klaipėdą 
prancūzų 
prancūzų

Į buvo atgabenti iš kitų 
i kraštų prekes ir išvežti į 

su badaujančią Vokietiją ir 
kariuomenės į- kitur žemės ūkio produk- 

gula. Tada Prancūzija ne- tus. Tuo būdu Klaipėdos 
[paprastai bičiuliavosi su spekuliantai Lietuvos są- 
Lenkija, su kuria tuo me- skaiton darė didelius biz- 
tu Lietuva stambiai karia
vo. Todėl prancūzų komi- kietininkai pradėjo many- 
saro ir įgulos atvykimas į ti, kad jie ir nuolat gali 
Klaipėdą daug gero neža- taip gyventi, 
dėjo. Prasidėjo delsimas. T“ 
Lietuva jau buvo aiškiai, paimti lenkai, 
apsisprendusi ir, rodosi jiems Lietuvą prisijungti

valstybės, 
buvo atsiųstas 
komisaras :

nius, o klaipėdiečiai vo

' nepavyko, tai ir Klaipėdos 
prisijungimas darėsi neį
manomas. Ir tada buvo 
sugalvota Klaipėda ilges
niam laikui palikti nepri
klausomu kraštu, laisva

' valstybėle — “freištatu”. 
Krašte prasidėjo agitaci
ja. Vokiečiai rėmė “freiš- 
tato” idėją, ateity tikėda-

! miesi kraštą sau susigrą
žinti. Lenkai tikėjosi klai
pėdiškiam “freištate” šei
mininkauti ir iš šio krašto 
smaugti Lietuvą, ir ją pa
galiau priversti susidėti 
su Lenkija, tuo būdu at
naujinti viduramžių ne
laimingąją uniją. Lietuva direktorija išleido

kieti jos).
Bet ir po Lietuvos 

jure pripažinimo dar buvo 
delsiama, o tuo tarpu 
Klaipėdos Krašte ėjo 
smarki agitacija už tai, 
kad kraštas paliktų lais
va valstybėle. Tuojau bu
vo pradėta kelti ir gyven
tojų atsiklausimo sumany
mas; turėjo įvykti balsa
vimas, kaip gyventojai pa
sisakys — už Vokietiją, už 
Lietuvą ar už “freištatą”: 
balsavimą, žinoma, 
vykdę vokietininkai 
nusistatę reikalauti 
štato”, nes numanė, 
apie krašto grąžinimą Vo
kietijai negali būti ir kal
bos. Tokiu būdu čia buvv 
susiderinę vokiečių ir len
kų interesai, o tuos intere
sus, per vietos reikalų ne
supratimą, rėmė ir pran
cūzai, pataikaudami len
kams... Tuo tarpu ši
toms visoms vokietininkų 
ir lenkų machinacijoms 
artinosi audra ir mirtinas 
smūgis. Ta audra pakilo 
tikrai audringą 1923 metu 
sausio 10 dienos ryta, kai 
no Lietuvą de jure. Ir di
džiosios santarvės valsty- penkiolikos metų sukak- 
keliose vietose Klaipėdos tuves visi ruoškimės kuo 
sukilėliai paėmė valdžią ir iškilmingiausiai paminėti 
visam kraštui iškėlė suki- 1938 metais sausio mėn. 
limo vėliavą ir šūkius su- 15 dieną (arba, pagal vie- 
sidėti su Lietuva. Vokieti- tos 'sąlygas, kurią kitą 
ninkai ir kiti “feištatinin- dieną). Tsb.

būtų 
buvo 
“frei- 

kad
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Sao Paulo žemės ūkio laiką iš kitų valstybių iš- 
“Bole- eivių atvyko į Sao Paulo 

ilgą laiką kantriai žiūrėjo ūm de directoria de terras valstybę, bet juk lietuviai 
į sukamas aplink Klaipėdą colonizacao emmigracao” nevisi atvyko į Sao Pauio, 
įvairias pinkles. Lietuvai 
sunku buvo kas nors da
ryti, nes ji dar vis nebuvo 
pripažinta de jure.

Pagaliau, 1922 metų va
sarą Amerikos Jungtinės dant 1827 m. ir baigiant vajaus, 
Valstybės, pirmosios iš di- 1937 m. rugsėjo 1 d. 
džiųjų valstybių, pripaži- 
bės nieko Wta negalėjo 
daryti, kaip taip pat pri
pažinti. Ir tikrai, 1922 me
tų rudenį Lietuvą de jure 
pripažino ir santarvinin
kai,

i Prancūzija, Japonija, Bel
gija. Dabar jau nebuvo jo
kiu kliūčių įvykdyti Ver
salio sutarties nuostatą, 
pagal kurį Lietuvai turi 
būti perduota Klaipėda, 
kaipo nuo amžių lietuviš
kas kraštas ir jos vienin
telis išėiimas į Baltijos 
jūrą. (Taip apie Klaipėdos

Klaipėdą žūt būt norėjo 
. Tačiau kai

dyti Prancūzijoj. Kada prancūzai jau visiškai nusika
mavo dėl susmukusios bendrafrontinės administraci
jos, Maskva pamatė, kad atėjo momentas veikti ryž
tingai ir jau pasiuntė kelis laivus su šautuvais, revol
veriais, kulkosvaidžiais, rankinėmis granatomis ir 
tam panašia amunicija. Revoliucijos valanda išmušė. 
Ar jos rezultatai bus tokie pat kaip Meksikoj ir Ispa
nijoj, parodys ateitis. Jie gali būti ir kitohiški, bet 
bolševikų metodą vis ta pati. Bendras frontas jiems 
būtinai reikalingas. Jis nutiesia kelią i komunizmą. 
Jis sukviečia tamsias minias į bolševikų pokilį, o po- 
kilyjfe tai jau jie patys šeimininkauja. K.

i |
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Anglija, Italija,

1938 metų. Šiame biulete- kiti atvyko ir apsigyveno 
nyje smulkiai atpasakota, ir kitose Brazilijos respu- 
kiek iš kurių valstybių ir blikos valstybėse, o. be to, 
tautų atvyko emigrantų į jų dalis į Braziliją bus at- 
Sao Paulo kolonija, prade- vykę iš Argentinos, Urag- 

riet USA, taigi 
Per, Brazilijoje gyvenančių lie

tą laiką iš kitų kraštų e- 
migravo 2.943.407 išeiviai 
Tikslesnės statistikos ži
nios pradėtos rinkti nuo 
1908 m., nuo kurių iki 
1937 m. iš viso atvyko 
1,221.282 imigrantų, tame 
skaičiuje lietuvių — 20. 
918. Daugiausia per tą lai
ką atvyko portugalų — 
275.257, ispanų — 209.282, 
italų — 202749. japonų — 
176,775, vokiečių —. 43. 
989, lenkų — 15.220 ir kt. 
Iš visų atvykusių lietuvių 
žemdirbiai sudarė 87,4%. 
Čia kalbama kiek per tą

tuviu skaičius turi būti 
žymiai didesnis.

KAUNAS TURI 7.500 
NAUJŲ NAMŲ

Per paskutinius 10 metų 
Kaune pastatyta 7.500 na
mų. Ateinančiais metais, 
kaip rangovai teigia, bus 
pastatyta apie 800 —1.000 
namų. Šiemet visuose Lie
tuvos miestuose pastatyta 
apie pusseptinto tūkstan
čio namų už 27 mil. litų.

A -* Ii
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Vysk. M. Reinys

Komunizmo Vaisiai III-jo
Internacionalo Tėvynėje

Duomens iš pačių Sovietų Kokia vertė šių 225 rub- 
Spaudos pi u? Deja, čia figūruoja

prieškarinių rublių tik 
vardas, nes Sovietu nub
liaus vertė yra gal kokių 
2 prieškarinių kapeikų 
vertė. Štai pačių komunis
tų įvertinimas:

“Dabar Sovietų rubliaus 
perkamoji vertė yra lygi 
vienam frankui. Faktiš
kai, pagal Sovietu vai- 
džios nustatytas kainas, 
darbininkas visu savo 
mėnesiniu atlyginimu ga
li Įsigyti tik: arba 114 ki
logramu duonos (daug 
blogesnės rūšies. negu 
mūsų) arba 14 kilogramų

mą, kaip jisai valgo, Ui 
palaikytų jį turtuoliu, įię 
datbininku. Tokia kelionė, 
žinoina, pavojinga koinu- 
nizirio idėjai, todėl Sovietų 
darbininkai hermetiškai 
izoliuoti nub daugelio kul
tūringų kraštų darbinin-
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Laikraščiai pranešė, kad 
š. m. lapkričio 6 d. Sovie
tai iškilmingai minėjo 20 
metų savo gyvavimo su
kaktį. Tiek metų tai ilgas 
laikotarpis, kuriame pa
kankamai gali paaiškėti 
gyvenamosios sistem o s 
vertė.

Sovietai suorganizuoti 
komunizmo pagrindą i s. 
Nuvertę caro režimą, So
vietai žadėjo laisvę ir dar
bininkų, ūkininkų gerovę.

Sąlygos komunizmui į- 
gyvendinti Sovietuose bu
vo labai patogios. Rusija sviesto arba 50 kilogramų! 
— milžiniškas kraštas sa- cukraus arba 17 kilogra- 
vo plotais, gamtos turtais. saulėgrąžų aliejaus ar- 
Žmonės pripratę prie kuk
laus pragyvenimo. Be to, 
jokių vaYžtų politinės ir ū- 
kinės santvarkos įgyven
dinimui nėra: griežčiausia 
diktatūra, nesiskaitymas 
su religinės ar prigimto
sios dorovės reikalavi
mais, leidžiant įstatymus 
ar įsakymus, neleidimas 
priešingo žodžio, susirin- 
Kimo ar spaudos.

Praslinko 20 metų ir 
koks rezultatas?

Vatikano dienraštis “L!/ 
Osservatore Romano” Nr. 
216 (1937. IX. 16) surinko' 
žinias iš pačių Sovietu ko
munistų spaudos ir citato
mis jas praneša visuome
nei. Šiomis citatomis čia ir 
naudojamės, kur yra rei
kalo.

Nesovietų kraštų komu
nistai, savo kailiu nepaty
rę komunizmo santvarkos 
Sovietuose, atsiliepia dide
liais pagyrimais komuniz
mui. Štai kaio rašo pran
cūzu komunistai:

“Tavo diktatūroje, bran
gusis drauge Stalinai So
vietu Sąjungą natano kra-4. —J a. i

štu, kuriame miestu, ir 
kaimu darbininkų gerove 
vis eina geryn. Sovietų 
kraštui reiškiamas viso 
pasaulio darbininku nusi- 
stebėjimas ir dėkingu
mas” (Paryžiaus “L’Hu- 
manite”, 1936. XI. 7).

Tiesa, visai kitaip kalba 
tie užsienio komunistai, dinti darbų kiekis ir su- 
kurie turėjo progos pagy
venti Sovietuose keletą 
metu ir savo kailiu patir
ti žadėtąją gerovę. Jų raš
tai, knygos, išleistos už
sienyje, liudija apie tai.

Tad kokia gi darbininkų 
padėtis?

“Vidutinis mėnesinis at
lyginimas sunkiosios pra
monės darbininkams, ge
riau apmokamiems, siekia 
iki maždaug 225 rublių 
1936 m. pabaigoje”. (“Le 
Journal de Moscou” 1937. 
III. 2.).

KUN. DĖK. F. KAPOČIUS,
Paminklinės. Prisikėlimo Bažnyčios (Kaune)
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ba 80 dežučiu geresnės rū
šies panirosu” (‘Pravda’, 
1937. V. 21).'

Vadinasi, vienam kilo
gramui duonos reikia mo
kėti du rubliu. Už mėnesi
ne algą gaudamas darbi
ninkas 114 kilogramų duo
nos, jisai dienai gauna 4 
kilogramus. Štai tau žadė
toji darbininkams gerovė! 
Sovietų darbininko atlygi
nimui taio menkam esant, 
nenuostabu, kad ir patys 
kiti Sovietų laikraščiai 
štai ką rašo:

“Sovietų sunkiosios pra
mones komisariato valdi
ninkas pripažįsta, kad 
darbininkas, gauda mas 
per dieną. 10 rublių atlygi
nimo, negali išlaikyti sa
vo šeimos”. (‘Za Indus
trializacijų’ 1936. X. 16).

Yra dar blogesnės, skur
desnės padėties. Čia suma
nėt asai Sovietų laikraštis 
vėliau rašo:

“Dabar 
darbininkų, 
kasdien. I 
Ivvinimo 
mažiau” 
zaciju” 1936. XII. 15).

Tain rašė natys Sovietų 
laikraščiai 1936 metais. 
Kokios nersnektyvos 1937 
metams? Nieko geresnio 
nesimato.

“1937 metams planas 
nurodo, kad reikia, nadl -

vra milijonai 
kurie gauna 

3 ar 4 rublius at- 
> ir kartais dar 

‘Za Industriali-

mažinti atlyginimas už 
kiekvieną atskirą darba. 
kadangi reikia sumažinti 
pramonės -įmonėse nėr 
gausus darbininku skai
čius” (‘Za Industrializaci
jų’ 1937. IV. 4).

Kokia skurdi Sovietų 
darbininkų padėtis, ią ne
lyginus su Lietuvos,. Va
karų Europos ar Ameri
kos Jungtinių Valstybių 
padėtimi’

O kąin su
ūkininkų padėtimi kol

chozuose?
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klebo
nas, sausio 12 d. grįžta į Lietuvą. Per tą trumpą lai
ką mūsų išeivijoje, belankydamas lietuviu kolonijas, 

{pasakė daug gražių pamokslų ir patrijotinių kalbų; 
supažindino mus su statomąja Paminkline Prisikėli
mo Bažnyčia Kaune. Išvykstančiam kun. F. Kapo- 
jčiui linkime laimingos kelionės ir melsimės, kad Auk- 
ščiausis jį stiprintu sveikatoje.
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šiuo klausimu irgi randa
ma nurodymu komunistų 
internacionalo organe.

“Kolchozų ūkininkų pa
jamos natūroje 1936 me
tais turės pasiekti visuose 
Sovietuose 
rublių” 
dance Internationale’ 1936 
XI. 7.).

Įvertinti šitam skaičiui 
Vatikano dienraštis pri
mena. kad Sovietuose ū- 
kininkų yra 100 milijonų. 
Jisai sako:

“Kiekvieno iš jrj metines 
pajamos bus tik 54 rub
liai. Su šita suma tegalima 
įsigyti 12 kilogramų cuk
raus visiems metams arba. 
20 dėžučių papirosų”.

Akivaizdoje ši tok ios 
darbininku ir ūkininkų pa
dėties, nušviestos pačių 
Sovietų laikraščių, koksai 
baisus akių dūmimas atro
do bendri komunistų pa
sakymai apie darbininkų 
bei ūkininkų gėrovę Tre
čiojo internacionalo tėvy
nėje. Štai tie pasakymai-

“Pramonės ir agrikultū
ros socialistinio pakeiti
mo Įgyvendinimas gyven
tojų gerovę padidino” (‘Le 
Journal de Moscou’, 1936. 
V.’ 18). Arba vėl. “Komu
nistų režimas pakėlė iš 
skurdo ir suįrimo nema
žiau kaip 20 milijonų var
gingų ūkininkų ir sukūre 
visiems ūkininkams lai
mingo gyvenimo sąlygas”. 
(‘La Correspondance In- 
ternationalė’, 1936. XI. 21 i

Kaip matome, partiniai 
agentai visai nepaiso fak
tu, kurie yra pačių komu
nistu kituose laikraščiuo
se skelbiami.

Pigu suprasti tokį skur
dų darbininkų atlyginimą. 
Sovietuose yra ’abai su
mažėjęs specialistų skai
čius: iš senųjų vieni išbė
giojo, kiti mirtimi nubau
sti, iš naujų nepriaugo 
kiek reikia, nes parengia
masis mokslas btivo suar
dytas. Labai daug lėšų 
komunistai skiria užsienio 
propagandai. Tas visa ne
paprastai ir sumažina dar
bininkų atlyginimą ir daro 
juos skurdžiais.
” Kodėl

negirdime iš laikraščių, 
kad Sovietų darbininkų Į 
delegacijos važiuotų į 
užsienius aplankyti už
sienio darbininkus pa
matyti jų gyvenimo, a- 
pie kurį komunistų a- 
gentai pripaSakhja, kad

!. V,

I

Be to, kultūringų kraštų 
darbininkų reikalų gynė
jai jau seniai pasmerkę it 

i pašalino atlygihimb mokė
jimą kortelėmis, pagal ku
rias galima iš įmonės 

! krautuvės gauti reikiamų 
prekių. Toks mokė jimas | 
vra žalingas darbinin-1 
kams, tuo tarpu toks mo
kėjimas yra iš dalies 

j praktikuojamas Sovietų 
’ darbininkams: 
' komunistai gyrėsi savo 
teorijoje, kad Visiems ly
giai atlyginsią už dirba
mąjį darbą, tuo tarpu iria- 
' ome skirtumus, kaip ir Aš turiu darbuotis ir to- 

visus darbus ir 
mintis turiu kreipti j Die
vą, kad mano gyvenimas 
būtų gražus kaip tos gė
lės.—

Rašo T.
žin ką ir paskui tarė:
— Aš nenorėčiau tams- 

jtos užrūstinti, bet tik no
rėčiau pasakyti, kad tams
tos plaukai ir trumpai nu
kirpti aukštyn sušukuoti 
nestovės. —
— Tai ką aš turiu daryti? 
— klausia nacių vadas. — 
Aš noriu, kad mano plau
kai būtų aukštyn sušukuo
ti kai kitų Vokietijos žy
miu vadu. —*•
— Vade, — tarė kirpė

jas, — prašau nesupikti. 
taip reikėtų Ibet aš turiu tanistai pata- 

' rimą. —
— Tai, nieko, nieko, pra

šau sakyti — kalbėjo Hit
leris.
— Vade, duok Vokietijos 

laikraščiams vienai savai
tei laisvę. o pamatysi, 
kaip tamstos plaukai at
sistos ir stovės. —

DARŽININKAS
Sėranas buvo paprastas ■ 

darbininkas. Jis labai mė-! 
go dirbti laukuose ar dar-; 
že. Ilgą laiką jam teko 
dirbti pas vieną turtingą 
šeimininką, kuris prie na
mo turėjo gražų įvairių 
gėlių daržą. Sėranui buvo 
skirta prižiūrėti gėles. Ir 
labai sąžiningai ir su mci-j 
le dieną iš dienos jis triu
šeli apie gėles. O kada gč 
lės pražydėdavo jis šaky 
davo:
— Ir man 

gyventi iki pasieksiu tiks
ią, kuriam esu sutvertas.i 

į t 
nekomunistiškuose kraš- bulėti; 
tuose: vienoks darbininko

'atlyginimas, kitoks komi
saro.

Pagaliau, sovietų darbi
ninkai nebegali suprasti, 

esąs labai skurdus? kuo skiriasi komunistas 
Jeigu Sovietų darbinidkas nub nekomunisto, jei ma- 
pamatytų, kaip gyvena A- to, kad Lenino bendradar- 
męrikos Jungtinių Valsty- biai ar šiaip ilgamečiai 
biu eilinis darbininkas, komunistai dažnai yra ap- koma, turi daug vargo su 
kuris Į savaitę uždirba ke- šaukiami komunizmo išaa- savo plaukais. Nežiūrint 

vikais ir baudžiami mirti-1 kaip jis juos sušukuoja, 
bematant jie vėl jam art 

—————- akių užslenka. Nuėjo jis
• • • svki i kirovklą ir sako:
110S L] MOS — Aš noriu, kad plaukusJ nukirptum trumpai irmm i nn nniA m aukštyn sušukuotum, nes PHILAŪELPHIA, PA, kitaip jie nestovi -

________ Kirpėjas pamiksejo ka-
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;e 5.400 milijonų ; lias dešimtis dolerių, pa-. ’ 
(‘La Correspon- matytų jo būtą, apsirėdy-! mi.
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“KALĖDŲ DIEDUKAS” 
AKADEMIJOJ

Juozapo Marijos Vilos 
akademikės gruodžio 22 d. 
no Pamoku skirstėsi Kalė- -• X 4-

dų atostogoms, taigi “Ka
lėdų Diedukas” pas jas pa- bažnyčios 
siskubino 

kademikės vėl

i
i 
i I I
i

■ Ivkėlių:
i skambinimas pianu, de- kapelioną, 
klamacijos ir t.t. Gražiau- “ 
šiai buvo išpildyta šios } 
Kalėdų giesmės: “Tyli 
naktis”, “Užgimęs Betlie
juj Jėzus” ir “Adeste Fi
delis”. Nors dar buvo be- 

i veik visa savaitė ligi Ka-
■ ledų, tačiau gražiai išpil
dytos giesmės taip visus 
klausytojus nuteikė ir taip 
jų ūpą pakėlė, kad kaiku- 
rie ’zyrai (Vilos darbinin
kai), net ašaras nubraukė. 
Štai ką reiškia Kalėdų 
nuotaika — Jėzaus gimi
mas! Štai ką reiškia tiky- • tautiečius Su Naujais Me
diniai laukti Kalėdų ir jas: tais. Sausio 2 d. vėl atgie-

1 gražiai katalikiškai ] 
leisti! Jos.visus, geros va
lios, pakelia.

Gi paskui kiek juoko bu
vo visiems, ypač jaunu
tėms akademikėms, kuo
met skambindamos, dide
liu maišu nešinas įėjo gra
žiai tam tyč pasipuošęs ir 
maskuotas “Kalėdų Die
dukas”. Kiek jis šposų pri v 
krėtė nuduota kalba, trefs 
sėjimais ii* šokimais! Kaip 
jis gražiai kiekvienai ak'a- 
demikei pritaikė kalba, į- 
teikdamas dovanas. J

Džiaugėsi akademikės, 
sulaukusios “Kalėdų Die
duko” ir dėkojo kapelio
nui ir gerosioms Senutėms 
už gražias dovanėbjs.

rijom.

KUN. F. KAPOČIAUS 
APSILANKYMAS

Kun. F. Kapočius, Kau
no Dekanas ir Paminkli
nės Prisikėlimo bažnyčios 
klebonas, lankydamas A- 
merikoje lietuvių koloni
jas ir aiškindamas Tautos 
Paminklinės Prisikėlimo 

reikšmę, gruo-
jas aplankyti džio 30 d. atvyko ir į Phi- 

uodžio 20 d. Ta proga a- ladelphiją. Gruodžio 31. d., 
suruošė kun. J. čepukaičio ir kun. 

gražu koncertą prie gra- i. Valančiūno lydimas, ap- 
žiai parėdytos eglaitės, lankė ir Seselių Kazimie- 
gražiai išpuoštoje salėje, riečių Juozapo Marijos Vi- 
Buvo išpildyta net 13 d a- ią ir savo gerą pažįstamą 

Kalėdų giesmės, kun. M. J. Brundzą, jų 
Atsivežė ir 

Šventąsias Knygas’^ į 
kurias Seselės įrašė gražų 

i pasiaukojimą Jėzaus Šir
džiai. visos pasirašydamos 
drauge su kapelionu.

Per Naujus Metus gerb. 
Svečias šv. Andriejaus 
bažnyčioje atlaikė Šurną 
ir pasakė gražų pamokslą 
apie Jėzaus Vardą ir Jo 

' meilės įsakymą.
Gi 5 ir 8 vai. kalbėjo iš 

dviejų radio stočių apie 
• Paminklinę Prisikėlimo 
bažnyčią, sveikindam a s

v •

v •
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NEBLOGAS PATARI
MAS

Vokietijos Hitleris, sa-

ŠIMTERIOPAS UŽMO- 
KESNIS

Vienas žmogus, vardu 
Evagrijus išgirdo bažny
čioje per pamokslą, kad 
Jėzus pažadėjo šimterio
pai atlyginti tiems, kurie 
žemėje būdami padarys 
ką nors gero.

Po pamaldų jis nuėjo 
pas kunigą ir atpasakojęs 
savo jausmus, padavė jam 
šešios dešimtis dolerių ir 
prašė juos išdalinti betur
čiams. Kunigas gi jam pa
rašė Jėzaus prižado žo- 

i džius.
Parėjęs namo jis visa tai 

F papasakojo savo šeimai ir 
u paliepė, kad jam mirus 

tas raštelis būtų Įdėtas Į 
jo rankas.

Praėjus nekuriam lai
kui geras žmogus pasimi
rė. Ir po trijų dienų jis 
apsireiškė kunigui ir tarė: 
— Dievas jau daugiau 

kaip šimteriopai man at
lygino už tuos pinigus 
duotus beturčiams.—

Tautiečiai, naudokitės 
tat radio lietuviškomis 
programomis, nes čia ir i- 
vairių žinių išgirsite 
daug ko pasimokinsite 
palaikysite patriotizmą.

Bet svarbiausia, Nau
jiems Metams užsisakyti 
po lietuviška katalikišką 
laikrašti. Jis tai bus ge
riausias Jūsų prietelius 
per visus metus,
Darbininkas”.
Kun. F. Kapočius, pasi

darbavęs čia 4 mėnesius 
sausio 12 d. laivu Akvita- 
nia jau apleidžia Ameri
ką, nes gavo iš Kauno te
legramą, kad susirgo jo 
administratorius kun. K. 
Žitkus, tai ir priseina iam 
ankščiau grįžti, nes dar 
buvo manęs - čia pasilikti 
ligi Užgavėnių. Palinkėki
me jam laimingos kelio
nės j tėvyne. Tegu jis ten 
greičiau veža tautiečiams 

Į tą mūsų meilę, kurios jis 
čia prityrė ir apie kurią 

{visur per radio kalbėjo ir 
tegu užtikrina musu tau
tiečius Tėvynėje', kad ir 
Amerikos lietuviai karštai 
myli savo Tėvynę yra pa
siilgę savo tautiečių ir kad 
tėvynės meilė juose neiš
garuos per amžius...

Bijūnas.

it
ypač

i
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PAREIGŲ APLEIDIMAS

Karo generolas klausė 
sykį vieno kareivio:
— Klausyk, Jonai, jei ka- 

! ro metu reikėtų suardyti 
tiltą, o priešai jau būtų 
visai arti prie jo? Viso 
pulko kareivių nebūtų ga
lima siųsti, bet būtų duo
tas įsakymas savanoriams 
eiti į tą vietą, tai ką tu 
darytum? —
— Aš greitai pasitrauk- 

| čiau į šalį, kad savanoriai 
galėtų praeiti. —

ŽMOGUS, NETEKUS 
MIEGO

I

pra- Į doio Šv. Andriejaus baž
nyčioje Sumą ir paša kė 
pamokslą. Svečio pagerbi- 

! mUi per Naujus Metus pas 
kun. CepUkaitį buvo iškil
mingi pietūs, gi šausid 2 
d. pas kun. Valančiūną — 
vakarienė. Sausio 5 d. 
kun. F. Kapočius dar kal
bės per radio iš trečios 
stoties. PhiUdėlph i jos lie
tuviai dirba. Jife tut net 3, 
radio stote, peir kurias 
kas Sakaitė buvo po įms-į 
valahdį lietuviškos prog
ramos,- kilHbše girdi tau
tiečiai iiėtuviŠkų dainų, i 
muzikos ir įvairių paskai
tų, škiepinąnčių patriotiz
mą. Jaš vbda - ji. Kl. Kisie-

I

i, škiebiliąnčių patriotiz
mą. Jaš vbda: Kl. Kisie
lius, p. A. Džikąš (Šv. Jur
gio par. vątgonihihkas) iP 
p. J. Antanaitis.

f

MINERSVILLE. PA 1

Šv. Pranciškaus lietuviu

Tai — lordas Neffildas, 
turtingiausias žmogus 
Anglijoj ir didžiausias pa
saulio labdarys.

Dar būdamas 10 metų 
amžiaus, jis nelabai jaute 
miego ir poilsio reikalin-

parapijoj Kalėdų šventės gumą. Kasmet ši anomali- 
praėjo iškilmingai: buvo ja stiprėjo, o lordas Nei- 
linkšmios ir malonios. Se- ’ildas nė nemėgino su tuo 
sūtės Kaziniierietės išpuo- kovoti, nes jam rodėsi, 
šė gražiai bažnyčios alte- kad žmogui, norinčiam 
rius ir Betliejų, kas padl-į daug dirbti, ilgai nemie- 
dino Dievui garbę. Berne- goti labai patogu.dino Dievui garbę. Berne
lių šv. mišios įvyko 6 vai. 
ryte, kurias atnašavo kun. 
V. Ažiukas. Asistavo dea- 
konas J. Degutis ir klieri
kas V. Venzlauskas. Pa
mokslą pasakė kleb. kun. 
K. Klevinskąs. Žmonių bu
vo pilna bažnyčia.

Kadnierius

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

Profesionalai, biznieriai, pmmonio 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
rai verti skaitytoju paramos.

Visi skelbkite “Darbininke“. r

1
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Rytinių Valstybių Žinios
OPDITAIKI PANAI j gai sveikino dalyvius Nau-DnlIAINj UUNN. Metų proga ir linkėj0- 

------------- geriausių sėkmių visiems;
NAUJŲ METŲ LAUKTU-į kun. A. Vaškelis sveikino 

.VĖS 1 dalyvius ir dėkojo už pa-
I - - -

.VĖS 1 dalyvius ir dėkojo už pa-
Visos Šv. Andriejaus lie- sidarbavimą ir aukas pa-j 

tuvių par. draugijos su- 
rengė Naujų Metų pramo
gą parapijos naudai. Da
lyvavo daug parapijiečiu. 
Orkestrai grojant links
mas polkutes, dalyviai 
linksminosi ir užkandžia
vo. P-lė M. Varnaitytė su
dainavo keletą dainų. Ji 
turi gražų ir stiprų balsą. 
Jai akompanavo p. M. Vi- 
nikaitytė.

Vakaro dalyviai nudžiu
go, kada į vakarėlį atėjo 
garbingi svečiai, kunigai 
P. Aukštikalnis. S. J. ir J. 
Kripas, lydimi kleb. kun. 
A. Vaškelio. Svečiai kuni-

rapijai. Stambesnes aukas 
suteikė šie biznieriai: A. 
Petrauskas, Cremo Brew- 
ing Co., M. Daunis, A. 
Strazdas, J. Usonis, J. Ra
gelis, B. Jonuška, V. Abe- 
ciunas, A. Venskūnas, A. 
P. Karlonas, V. 
gausus būrys 
čiu.

To vakarėlio 
komisija taria 
ačiū visiems aukotojams 
ir dalyviams ir linki vi
siems laimingų Nauju Meri 
tų.

Šimkus ir 
parapijie-

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BT.OOK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Nonvood 0330 
Gyvenimo .Vieta: 

32 \VALNUT AVĖ. 
Tel. N<»rw<Mwl 1020

WILLIAM J CHISHOLM
GRABORIUS

‘.4K V/?V/n’A’ IK ZMT.t/f V I I7U.4X

331 Smith St
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso; Dexter 1952

Namu: PI. 6286

I.

I

I
i
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POPE OPTICAL CO. I
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 

■ akis.
397 Main St. Tel. 6-1944

Worcester, Mass.
‘ 275 Main St. Webster, Mass

R C A V1CTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

prieinamą kainą.
13 Ellsworth St., 
VVorcester, Mass.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

EDW. V. WARA30W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NO|{WOOI). MASS 
TEL. Norw<Hxi 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
TEL Brockton 2005

IR

rengimo 
nuoširdų 

aukotojams: 
ir linki vi-

— — • —

i 
i I
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IŠ ROŽANČIAUS DRAI - I 

GIJOS VEIKIMO
Pereitą sekmadienį įvy

ko Rožančiaus draugijos 
susirinkimas. Nauja val
dyba užėmė vietas, būtent, 
pirm. O. Radzevičienė, vi
ce - pirm. A. Gradeckienė, 
rašt. O. Valinčienė, ižd. O. 
Gudinienė. Reikia pažymė
ti, kad Šv. Rožančiaus di- 
įa vra viena iš gausiausiu 
narėmis ir stambiausi pa
rapijos rėmėja. Šiame su
sirinkime nutarė paaukoti 
$25.00 Marianapolio Kole
gijos naujų rūmų staty
bai.
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DARBININKAS
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“Darbininko” No. 1, sausio 4 d. š. m. tilpo platus šio choro darbuotės aora- 
Įšymas. Šv. Kazimiero par. (Montreal.Canada) choras įsteigtas kun. J. Vyš- 
Įniausko ir nuo 1923 m. vedamas gabaus vado, muziko K. žižiūno, labai daug pasi
žymėjo muzikos srityje. Šis choras yra išpildęs daug sunkių muzikos kurinių. Y- 

j’ira pasižymėjęs koncertuose ir per radio. Net ir svetimtaučiai, kurie girdėjo per 
radio dainuojant, sako, kad šis choras yra vienas iš geriausių. Dabartinis kleb. 
kun. J. J. Bobinas, kuris per keletą metų vedė Montrealio Seminaristų chorą, la
bai daug padeda vadui muzikui K. žižiūnui ir visam chorui darbuotėje. Valio, 
Montreal’io lietuvių parapijos choras ir jo vadas p. K. žižiūnas’

Iš SĄJUNGIEČIŲ 
VEIKIMO

Sąjungietės labai gražiai

Okupuotoje Lietuvoje
NAUJA STAŠIO BYLA Sukackas ir Jonas, Vincas 

Matuizų kaime buvo su
imti šie lietuviai: Jonasj Šiais metais į Dancigą

važiuojantį K. Stašį buvo Matuiza, Ona Taralaitytė- 
sulaikę lenkų muitinės - -
valdininkai ir pas jį rado nė ir Liucija Matuizaitė. 
seną auksinį medalį. Ry- Norėta suimti ir Joną Ta- 
šium su tuo K. Stašiui bu- railą, bet tuo metu jo ne- 
vo iškelta byla, kuri buvo buvę namie.
svarstyta 
K. Stašys 
.100 zlotų, 
skundė vyriausiajam teis
mui, kuris, kaip praneša 
“Kurjer Wilenski”, Gdy
nės teismo sprendimą pa
naikino ir tą bylą paskyrė 
Poznanės apeliacijos teis
mui iš naujo persvarstyti.

Matuizienė. Ona Tarailie-

Gdynės teisme, j 
buvo nubaustas
Gynėjas pasi-

LIETUVIŲ SPAUDOS 
BYLOS

KRATOS IR AREŠTAI 
VILNIAUS KRAŠTE

1937 m. lapkričio mėn. 
24 d. Vilniaus apygardos 
teisme buvo svarstomos 
neseniai sulaikyto laikraš
čio “Vilniaus Rytojaus“ 
dvi bylos. Vieną bylą na
grinėjo teismas trijų tei
sėjų sudėtyje. “Viln. Ryt.“ 
atsakingasis redaktorius 
buvo kaltinamas už tai. 
kad “Viln. Ryt.” vaikų 
priede “Aušrelėje” buvo į- 
dėti du eilėraščiai, kuriuo
se neva buvo giriamas 
stengimasis atplėšti Len
kijos valstybės dalį.

! Teismas 
Rytojaus” 
teisino.

Antroje byloje
vienas teisėjas) buvo kal- 

me^u tinta už įdėtą “Viln. Rvto- 
1S’ juje” vedamąjį straipsnį 

i “Melas plaukia iš vieno 
šaltinio”. Šioje byloje pro
kurorui net atsisakius kal
tinti, “Viln. Ryt.” atsak. 
redaktorius taip pat ištei- 

I • .

Lapkričio 16 d. apie 
kuopa lenku K.O.P. karei
viu ir viešošios bei krimi
nalinės policijos valdinin
kai padarė kratas pas vi
sus Giraitės ir Matuizų 
kaimų esančių Okupuoto
je Lietuvoje, gyventojus 
lietuvius. Darant asmens 
kratas buvę ardomi kre
čiamųjų asmenų net ir 
škaplieriai. Kratų 
nieko nebuvo rasta, 
skyrus 2 lietuviškas kny
gas. kurios buvusios ras
tos pas Matuizų kaimo gy
ventojus Joną ir Liuci ją 
Matuizas. Rastąsias kny
gas konfiskavo. Po kratų 
buvo suimti šie Giraitės siutas, 
kaimo gyventojai Alek- Į Abi bvlas gynė adv. A. 
Sandras Lūžis. Vincas Dė- Juknevičius, 
dikąs. Petras Leonavičius, 1-------------
Bronius Sukackas, Vincas SUKONFISKUOTA R.
----------------------------- ---- MACKEVIČIAUS KNY- 
čių vienuolių, pasidaroavi- GA
mu ir vadovybėje, įvyko . . ---- ----- . v.
parapijos šeštadieninės Vilnius Lapkričio x7 
mokvklos vaikučių prog- dieną, miesto Storastai į- 
rama, kleb. kun. S. P. sakius, buvo sukonfiskuo- 
Kneižį pagerbti, jo vardu- pa R- Mackevičiaus naujai 
viu proga. Vaikučiai lSbai išleista knyga Tautinės 
gabiai ir gražiai dainavo, uiazumos . 
vaidino ir deklamavo. 
Programą apvainik a v o 
vaikučiai įteikdami kleb. 
kun. Steponui Kneižiui į 
dvasinę dovaną ir Sesučių 
vienuolių pasiutą stula, i .„ v. .. .v T , .
Kleb. kun. Kneižis dėkojo tureJ°. 1!va,zluotl 
Sesutėms ir vaikeliams už ??? Ii t 1 nla,^
toki malonu surprizą ir.”,b’^kos yede-

o.- ’-is Vladas Pūkas, neturį

atsak. “Vilu, 
redaktorių iš-

(teisė

Motinų Arkibrolija, ku
riai ilgus metus pirminin
kauja ponia Strudzkienė, 
sausio 3 dieną turėjo susi- 

ir pamokas, 
Dva

sios vadas, kun. P. M. Ju
ras aiškino joms apie 

daromas auklė •

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ h 

KOLONIJOSE jtl rinkimą
.....J : (round table talk).

Susivienymo Lietuvių 
Romos Katalikų kuopa klaidas, 
sausio 23 dieną rengia jant jaunąją karta, 
prakalbas. Kalbės kun. P. 
Strakauskas ir žurnalis
tas, Prisikėlimo Bažnyčios 
Kaune gerb. dekano sekre
torius, p. Kazimieras Či-

i biras.

į Pulkelis Sodaliečių, ku
rios sudarė dramos rateli, 
sausio 30 dieną, suvaidins 
dramą “Desenzano Merge-

i IS”i Iv. •
I

LAVVRENCE, MASS.
Sąjungietės labai gražiai Sausio 2 dieną, Šv. Var- 

ir sutartinai veikia savo do draugijos apie 100 na- 
organizacijos, parapijos ir r'iu, nuėjo i šv. 
labdarybės dirvoje. ’

Pereitą pirmadienį meti- uos pamaldos, 
niame susirinkime nutarė 
paaukoti $10.00 Mariana
polio Kolegijai. Tuoj po 
susirinkimo įvyko graži 
Kalėdinė programa. Są
jungietės susirinkusios 
prie gražiai papuoštos eg
laitės sugiedojo keletą 
Kalėdinių giesmių. Po tr 
pasirodė ir Kalėdų diedu
kas su maišu dovanų, iš
dalinęs dovanas sukvietė 
visus užkan.džiauti. Laike 
užkandžių naudingų pata
rimu suteikė kleb. kun. A. 
Vaškelis ir kun. P. P. Kar- 
lonas. Šią pramogėlė ren
giant daug pasidarbavo 
pp. P. O. Poškienė, J. Ja
nušonytė, O. Tarašauskai- 
tė. ” ’ T. M.

. Laurino
bažnyčią, kur įvyko met i-

j

Šv. Pranciškaus parapi
jos choras rengia šokius 
vasario 12 dieną, Turn 
Hali. Visą Delną skiria 
vargonų fondui. Choristai 
pasiryžę šiais metais pa
daryti visą tūkstantinę ir 
taip išsigyti elektronus— 
vargonus.

lankė ir Kalėdų Diedukas 
su dovanomis.

Naujos, su lietuviškais 
vaizdais scenerijos ir sce
nos uždanga puošia visą 
svetainę. Tai vaisiai mūši, 
darbštaus klebono.

C. B1OOKLYH, N. Y.
KALĖDINĖS IŠKILMĖS 

BAŽNYČIOJE
Šiais metais šios iškil

mės įnešė ką tai naujo. 
Dar prieš 12 vai. nakties, 
iš zokristi jos pasirodo i
graži procesij a ir eina į 
Betliejaus Stainelę, nešiną 
Kūdikėlį. Bažnyčioje apy
tamsų. Choras jautriai 
gieda ‘Tyliąją nakti’. Kle
bonas padeda Kūdikėlį i1 
stainelę ir tuoj visa baž
nyčia nušvinta šviesomis. 
Nors oras ir blogas, bet 
žmonių pilna bažnyčia.

Antrą Kalėdų dieną, Se
sučių rūpestingumu, buvo 
suruoštas vaikučių Kalėdi- 

1 nis teatrėlis, į kurį atsi-

v —

VARGONŲ FONDAS 
AUGA

Naujų vargonų fondas 
auga. Jau antrą kart au
koja vargonams parapijos 
kolektorius J. Šuliauskas. 
Graži auka $25.00. P. Šul- 
ckis su žmona davė $10.00.

Naujų vargonų darbas 
jau tuoj prasidės, tad ir 
aukos labai reikalingos. 
Dabar gera proga vargo
nams aukoti, kuomet ku
nigai lanko (kalėdoja) pa
rapijiečius. Vargonai kai
nuoja $4200.00. o ši suma 
turi būt tuoj užmokėta už
baigus darbą. Tikimasi 
Velykoms turėti naujus 
vargonus. Tad neatsilikite 

Į ir neatidėliokite su auko- 
i mis.
I 
i

Sausio 2 dieną klebonas 
kun. P. M. Juras išdavė 

i parapijos apyskaitą. Pažy- 
’ mėtina, kad ir nedarbo 
įmetu, o visgi sumažinta 
i skola $1700. Klebonas dė
kojo parapijos bažnyčios 
tarnams, ypač kolekto
riams: pp. Jenčiui, Grinai, 

j Černiauskui ir kt. ir vi
siems darbuotojams. Pa
žymėjo parapijos stiprėj i- 
mą. Parapijiečiai ėjo iš 
bažnyčios į savo namus 
linksmais veidais, džiaug
damiesi parapijos -pirmyn- 
žanga.

1
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BROCKTON SAVINGS BANK
ĮSTOK Į CHRISTMAS CLUB 

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

Joint Accounts from $1 to $8,000
“THE BANK ON THE HILU’

d

Kalėdų antrą dieną, 
gruodžio 26. šv. Pranciš
kaus parapijos vaikučiai. 
Seselių mokytoju vadovy
bėje. suvaidino “Kristaus 
Žvakė” ir keletą kitų daly
kėlių. Šv. Pranciškaus or
kestras sugrojo; išgarsino 
laikraštį “Darbininką”: 
sudėjo sveikinimus ir lin
kėjimus. Pri juokino žmo
nes rheumatizmo šokiais. 
Muzikaliai programos da
liai vadovavo gerb. vargo
nininkas, Povilas Sakas.

Aušrele.
pažadėjo rytojaus rytą at
našauti šv. mišias Sesu
čių, vaikelių ir jų tėvelių 
intencijai.

Sekmadieni, sausio 9 d., 
8 vai. ryte, Šv. Jurgio lie
tuvių par. bažnyčioje į- 
vvks Šv. Vardo draugi jos

DARBININKU SUSI
RINKIMAS

Sausio 9 d., 4 vai. po pie
tų, bažnytinėje svetainėje, 
41 Providence St. įvyks 
LDS 7 kuopos metinis su- šv. mišios ir bendra Ko- 
sirinkimas. Visi nariai munija. 
kviečiami dalyvauti, užsi- tų dalyvauti savo draugi
ni o kėti duokles už organą jos

------------ i “Darbininką”.
Tretininkų brolijoje įsi

kūrė Seserų Pranciškiečių 
rėmėjų skyrius. Apsiėmė 
vadovauti tretininkų bro- !

I

NAUJŲ METŲ SUTIKI 
MAS

Šv. Jurgio parapijos cho
ras suruošė gražų Naujų 
1938 metų sutikimą su 
Markaradų balium. Jauni
mo ir senesnių prisirinko 
pilna svetainė. Įvairūs, į- 
domūs, puikiai pagaminti 
rūbai stebino visus. Nuo
taika visų buvo puiki. Tai 
bene pirmas bus tos rūšies 
toks puikus parengimas.

Rap.

IŠTREMTAS VLADAS 
PŪKAS

Vilniaus vaivados parė
dymu, gruodžio mėn. 4 d.

Lenkijos pilietybės.

GALUTINAI UŽDRAUS
TA VILNIAUS LIETU

VIU STUDENTŲ SĄJUN
GOS NARIŲ UNIFORMA

Kaip žinia,Vilnius
pereitą vasarą Vilniaus 
vaivados nutarimu buvo 
uždrausta Lietuvių Stu
dentu Sąjungos nariams 
nešioti uniformą.

Kadangi p. vaivados raš
te buvo pasakyta, kad dėl 

------------ šio nutarimo Sąjungos 
Trečiadienį, sausio 5 d., valdyba turi teisę ape- 

lijos valdyba, gelbstant Vardo draugijos susirin- bažnytinėje svetainėje į- iiuoti i vidaus reikalu mi- 
_____s_._ Kviečiami visi na- vyko Tretininkų draugijos nisteriją, Sąjungos valdy-

“beano” žaidimas. Dalvva-
Liks

Visi nariai ture

metinėje šventėje. 
Tuoj po šv. mišių įvyks 

P. Ščiuka, bendri pusrvčiai svetainė-
LDS 7 kp. raštininkas je. Bus svečias kalbėtojas, i

Sausio 8 d. įvyks šv. i

geros valios asmenims, kimas.
Rėmėjų skyrius pasiėmė riai dalyvauti.
ant savęs parapijoje dvie-j Šv. Vardo draugijos me-ivo apje 200 žmonių, 
jų Seselių vienuolių išlai-, tinis balius įvyks vasario ■ nemažai pelno. 
kymą, kurios mokina vai- 19 d. š. m. J. K-s. ------------
kučius ir atlikinėja sočia-i 
linius darbus.

Mūsų klebonas, kun. P. Į 
M. Juras, Šv. Pranciškaus I 
parapijos bažnyčios kolek-1 
toriams, tvarkdariams ir 
Ųabemakuliumo draugijos 
darėms, (altorių puošė
joms), atsidėkodamas iš
kėlė pietus ir įteikė dova
nėles.

i _

Peštos ženkleliu rinkė
jai, gruodžio 29 dieną Pa
langoje turėjo savo tikrai 
“good time”. Išvažiavimui 
vadovavo altoristai: Jur
gis Povilams, ir Edvardas 
RemeitLif

N0RW00D, MASS.
Šv. Jurpio lietuvių para

pijoje Kalėdų ir Naujų 
Metų šventės praėjo sek- 

imingai. Bažnyčios didysis 
altorius buvo labai gra
žiai išpuoštas ir Betliejaus 
stainelė artistiškai įreng
ta. Tai Dievui pasiaukoju
sių Jėzaus Nukryžiuotojo 
Vienuolyno Sesučių iš 
Cambridge darbas, kurios 

į čia šeštadieniais moko 
vaikučius tikybos ir lietu
viu kalbos.

Kalėdų švenčių antrą 
dieną (gruodžio 26), Sesu-

ba tuo pasinaudojo ir dėl 
n. vaivados nutarimo ape
liavo į vidaus reikalų mi- 

I nisteriją, iš kur neseniai 
Antanas Gassonas buvo gautas pranešimas, 

kad ministerija patvirti-
Dr. ,

su žmona. Naujus Metus 
nraleisti, buvo išvykęs į nusi Vilniaus vaivados nu- 
Connecticut valstybę pas tarimą ir tuo būdu galuti- 
ponios Gassonienės tėvus, nai yra uždrausta Vilniaus 
Nors keliai buvo dar k Lietuvių Studentu Sąjun- 
duoti. bet kelionę turėjo gos nariams nešioti uni- 
laimingą. CSN. formą.

• v

i ANGLIŠKAI • LIETUVIŠKAS ŽODYNAS )
Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių i i 

! Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary). Jis iįi 
į turi 399 puslapius. Apdarytas $2.25, be apdarų — j 
t $150. Užsakymus siųskite tuojau, nes apribotą iii 
j skaičių teturime.
j Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. J



Penktadienis, Sausio 7 d.. 1938

A. A. PRANAS KAVA
LIAUSKAS

A. P. Sandys

Ar Žengiame Pirmyn?
(Tęsinys)

X 7

i
buvo
. x

I

Liūdnas begalo 
naujas metas Kavaliaus
kų šeimai, nes paskutinę 
dieną senųjų metų buvo 
palaidotas jų mylimas tė
velis Pranas Kavaliaus
kas. Tik po trumpos ligos 
ir visai netikėtai, sulaukęs 
vos 60 metų, buvo pašauk
tas amžinybėn. Penktadie
nį, gruodžio 31 d. visi mū
sų trys kunigai suteikė
jam paskutinį patarnavi
mą. Kun. dr-as Mendelis 
atnašavo šv. mišias prie 
didžiojo altoriaus, o kle
bonas kun. Lietuvnikas ir 
kun. Dubinskas laikė prie 
šoninių altorių. Atsisvei-! 
kinimo žodi tardamas ku
nigas Mendelis priminėj 
kad a. a. Pranas Kavaliau - ’ 
skas buvo ištikimas kata
likas ir nuoširdus patrijo-- 
tas. i 
buvo remontuojama, 
jis buvo pirmutinis atneš
ti $25.00 auką tam tikslui, 
o savo lietuvybę jis įrodė 
darbais. Nes, nors ir toli 
gyveno nuo bažnyčios ir

dė, kad jie, iš savo pusės, 
dėtų visas pastangas pasi
naudoti misijų išganingu 
laiku. Rytais misijų šv. 
mišios ir pamokslai yra 9 
vai. visiems bendrai. Pir
mutinę savaitę vakarais 
pamokslai yra sakomi 
vien tik moterims ir mer
gaitėms, o antrą tai bus 
vyrams ir berniukams. O- 

i ras labai gražus. Sniego 
' iki kol nėra ir dar didelių 
šalčių neturėta. Pirmutinę 
savaitę gražiai sekasi. Mi- 

i sijonorius savo gražia iš
kalba ir visiems prieina
mais pavyzdžiais traukti 
traukia žmones į bažnyčią. 
Be abejo šios jubiliejinės 
misijos paliks neišdildo
mą įspūdį mūsų žmonių 
atmintyse. B. K.

KALĖDŲ IŠKILMĖS

KĄ DUODA KONFE- I 
RENCIJOS?

Valstybinis žmonijos gy
venimas visai ardosi. Tai 
yra dėl to, kad pasaulio 
politikieriai visiškai už
miršo Dievui ir artimui 
priklailsančias teises. 
Tarp šalių išnyko tas pa
grindinis doros pamatas 
ant kurio stovi visi žmoni
jos reikalai. Kai kurios 
šalys netik Prabudo tą 
svarbųjį elementą, bet tie- 
siog iškrypo visai i papra
stojo protinio ii- donriio 
kelio. Gerai esame apsipa- 
žihę su ramybes psiktiį 
vykdvriiti ii kasdieriineš 
nitiš spaudos ib šiaip db- 
kųftientų: Kartais gil tįib 
kiaušiniu dalykai
pėrdedaihi, bet aįjįariiki,

sižvelgiama į Dievo Visa- 
galinčią Apveizdą, į Jo 
pasaulyje surėdymus. Die
vas šiose konferencijose 
yra tiktai tų konferencijų 
šalių seklyčios svečias,Ku
ris nuolatai laukiąs pa
kvietimo dalyvauti šiose 
konferencijose. Ar stebė
tina tad gi, kad iš šių kon
ferencijų jokio gero neiš
plaukia. Kartais net šie 
ramybės paktų ieškotojai 
gerokai

____ Į koki gaidžiaį pasipeša.
mo reikalus, ir visą litani- NEPRIPAŽĮSTA SOCIA- 
ją kitų reikalų. Bet susto- LINIŲ IR TIKYBINIŲ 
kime ir, padarykime visų ---------
šių konferencijų apžvalgą, 
baiig gero jos padare ir 
padaro, bet kišai mažai 
blogo išvengė ir išvengia. 
IŠTėkieriojė konferencijoje 
nepa.svarstyta dorinė 
kiekvienos šalies pareiga 
Užlaikyti pasaulyje ramy
bes. Kad hofs kartį šiose 
diplomatų deiiberacijoše, 
dpšvitstymuošė būtų at-

daug tiesos galime parink
ti iš tų įvairių ramybės 

1 platinimo konferencijų. į 
i Kas tose konferencijose 
dedasi? Įvairių šalių di
plomatai diskutuoja viso
kius materialius trūku
mus, ekonominius vargus, 
visokeriopas tautines rėk 
vizicijas, reikalavimtls, ne 
puolimo paktus, ginklavi

• v

tarp savęs kaip

* >

I

I Kadangi musų parapija 
Kada mūsų bažnyčia i šįmet mini 50 metų save 

tai gyvavimo sukaktuves, tai 
ir Kalėdų iškilmės buvo 
jubiliejinėje nuotaikoje. 

' Bažnyčia buvo išpuošta 
gražiau negu kitais me
tais, ir per Bernelių Mi- 

parapijinės mokyklos, ta- šias, mūsų choras vadovy- 
eiau visi vaikučiai baigė beje Gerardo Kaprišiūno, 
šv. Alfonso mokyklą. Mir-! išpildė tikrai operatišką 
tis a. a. Prano Kavaliaus-j 
ko asmenyje išplėšė iš mū
sų tarpo pavyzdingą šei
mos tėvą, stiprų parapijos 
šūlą, ir susipratusi lietuvį* 
Lai gerasis Viešpats su
teikia jam dangaus ramy
bę!

JUBILIEJINĖS MISIJOS 
PRASIDĖJO

Sekmadienį, 
įvyko iškilminga auksinio 
oarapijos jubiliejaus misi
jų pradžia. Vardu klebo
no kun. Lietuvniko, kun. 
dr-as Mendelis pervedė 
parapiją misijonoriaus, 
Tėvo Albino Drazdžio glo
bom Bažnyčia buvo pilna 
žmonių. Su nepaprastu su
sijaudinimu kun. Mende
lis perstatė tėvą misijono- 
rių susirinkusiems, pra
šydamas jo mokyti mūsų 
žmones Nukryžiuotojo 
meilės, o savo žmonių mel-

programa. Prieš mišias 
buvo giedamos kalėdinės 
giesmės lietuviškai, o mi
šių metu giedojimas loti- 
nifkai buvo paįvairintas 
įtarpintomis lietuviškomis 
giesmelėmis. Kun. dr-as 
Mendelis, vardu visų kuni
gų, sveikino visus susirin
kusius ir pasakė iškilmei 
pritaikintą pamokslą. Šv. 

sausio 2 d. Komunijos metu beveik 
visa bažnyčia buvo prie 
Dievo Stalo. Ypač visus 
sužavėjo vidurnaktinis al
toriaus tarnų giedojimas 
einant prie Betliejaus. 
Bažnyčiai paskendusiai 
tamsoje, berniukai laiky
dami žibahčias žvakes, ti
krai angeliškai visus ragi
no skubėtis prie stainelės 
atiduotų garbę Dieviškam 
Kūdikiui. Kalėdinių iškil
mių proga; kun. Mendelis 
prašė visų susirinkusių at- 

‘ minti kun. Kleboną savo

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tris 
veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktu. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. 

'“FABIOLA”, 5 aktu. Vaidina 12 asmenų, ir grupė. Dalyvauja 7 vy
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LIURDO STEBUKLAS”, 
4 aktų drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina.......  65c.

DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija Čiur- 
lienienė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina....... ............................ 15c.

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakaru 
programams prakalbėliu, monologų, diologų ir deklamacijų....... 30c.

ESUMAS III Dramos dalis “Gims Tautos Genius”, parašė kun. 
L. Vaičekauskas ..................................-..........................   10c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, mo
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 
vyrai ir 3 moterys ............................   15c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K....s. Vaidinimas su dai
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras............................. ..,......... 50c

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris. 
Kaina....................................................   15.

SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvau
ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys............................................... 35c.

UBAGŲ BEI ELGĖTŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para
šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai "ir 4 mot...... 25c.

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai. Su 
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai................. 15c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade 
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje dar 
lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina............................. 35c

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrsime pas
kui”, “Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas” ........................... 15c.

Visus užsakymus prašome siųsti:
i. “DARBININKAS”

v . .. 366 W. Broadvay,
So. Boston, Mass.

Kelionė Į Kitą Pasaulio Kontinentą

ŠV. PETRO PARAPIJA
Šiomis dienomis palaido

tas Pranas Jasaitis iš šv. 
Petro par. bažnyčios šv. 
Kryžiaus kapuose. Jo mir
tis nepaprasta. Ji rado ne
gyvą tarpdury ryte. Nie
kas nematė kaip tas žmo
gus užbaigė kelionę į am
žinybę. Palaidojimu rūpi
nosi jo sūnūs ir dukterys. 
Vaikai jam davė praleisti 
senatvės dienas, bet jis 
būdamas darbininkas sau 
gyvenimą užsidirbo. Jis 
dirbo sunkiai. Per keletą 
metų sirgo jo žmona, bet 
jis ją prižiūrėjo ir užaugi
no vaikus. Žmonai mirus, 
vaikai pradėjo savo gyve- 
nimą, bet ir jam davė vie
tą, o tik jis nenorėjo ap
sunkinti vaikų, pats pra
gyveno iš savo t 
Liūdna tokia mirtis, 
vaikai 
krikščioniškai. Amžiną a- 
tilsis jo vėlei.
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(Tęsinys)
“Jau 13 metų kaip ne

buvau Lietuvoje — pa
reiškė ponia Uždavinienė 
— todėl šių metų aplanky
mas mane nustebino. Ste-

< . .

biuosiu Lietuvoj padaryta 
pažanga ir dabartiniu jos 
progresu. Nuostabiai vis
kas pasikeitę. Važiuodama 
į Lietuvą, anaiptol nesiti
kėjau rasianti tiek daug 
pakitėjimų. Kultūra 
civilizacija, atrodo, 
kiek nėra pasilikusi 
kitų kraštų.
— Man malonus — sako 

ponia Uždavinienė — bu- 
Ivo šios vasaros aplanky- 
' mas tėvynės ir paliko ne
išdildomą įspūdį manyje.

“Kaip atrodė, ponia, lai
kinoji Lietuvos sostinė 
Kaunas” — užklausiau.

Jos akyse sublizgo aša
ros, ji nutilo kalbėjusi ir 

j akis nuleidus sunkiai iš
tarė: “Vilniau, Vilniau!—

Man, kaškas, taip nejau- 
i ku pasidarė ir gal kokias 
5 minutes sėdėjom ir gy
venom mintimis su Vilnių- laiką gyvendama 
mi. |

“Kodėl, ponia, tiek daug 
sielojatės dėl Vilniaus” — 
raminau. “Nejaugi jis 
Jums tiek daug primena”.

“Mačiau Kauną, mačiau 
ir Vilnių ir Vilniaus lietu
vius pavergtus po lenkiš
kuoju ereliu”. Ištarė ponia

pa-
v •

Uždavinienė.
Mat išvažiuojant į Lie

tuvą ponia buvo išsirūpi
nusi iš J. A. V-bių teisę į- 
važiuoti į Lenkiją.

“Man skaudu buvo per
gyventi tai kaip už lietu
viškąją kalbą man grasino 
kalėjimą, kaip lietuviškai 
paprašiau vyno, reikalavo . 
25 zlotų, kaip tuo tarpu . 
tas pats vynas kainuoja 5 , 
zlotai, atrodė kad lietuvis 
neturi žmogiškų teisių 
kaip uždarinėjamos 
kyklos, kokią įroniška a- 
gitacija varoma prieš Lie
tuvą. Tuo tarpu Lietuvoj, 
berods, lenkai gimnaziją, 
liaudies mokyklas turi, 
lenkiški knygynai, spau
dos žodis nevaržomas” — 
pareiškė p. Uždavinienė.

Mūsų įdomią kalbą per
traukė skambutis vakarie-

■ nei.
Ilgai prisiminė ir nega- ; 

; Įėjau pamiršti mano pir
mo pasikalbėjimo su lietu
ve. Stebėjaus jos lietuviš
kumu ir kalba. Tiek ilgą 

kitame 
krašte taio išsaugojo lie
tuvišką kalbą, kad vargu 

i ar kas galėtų įtarti nemo- 
i kanti lietuviškos taisyk- 
; lingos kalbos.

Jau temė vakaras jūro- 
i je, tolumoje matėsi raus- 
i vi saulėlydžiai, dangus 
s niaukėsi tamsa, užviešpa- 
j tavo tiluma, laivelis parna- 
žu įrėši, blaškomas vaka- 

! rų link.
I
i Ant laivo viršaus stovi
■ būrelis žmonių nusigręžę 
i tėvynės link, o iš lūpų ver
žiasi daina “Svetimoj pa
dangėj nemalonu ne, tėviš
kėlę brangią vis regiu sa- -

1 pne...”
Prisiminiau, kad ankš

čiau dažnai galvodavau, 
kaip žmonės gali verkti ir 
dejuoti netekę tėvynės, ta
čiau dabar supratau tėvy
nės meilės reikšmę.

Koks ilgesys, koks troš
kimas sriuveno kiekvieno 
širdyje, kaip dainininkas 
Pranas Stankūnas uždai
navo “Ant melsvo ežero 
bangu, laivelis supas be 
įrklų”.

Vienos paros kelionė per 
Baltijos jūrą, prabėgo lig 
vienas akimirkas.

O tai Kalmar uostas ir 
graži kalnuotoji Švedija.

Jau susigyvenę su laivo 
įgula, turėjome persiskir
ti. Palydėjo visi mus į ne
tolimais sustojusi trauki
nį. Gerai praaušus rytui 
traukinys išėjo iš Kalmar 
i Goteborgą. Kelias, ku
ris užtruko 8:30 vai. pali
ko gražių vaizdu iš kal
nuotosios Švedijos.

Antanas Tamulis.
(Bus daugiau)

bei 
nei 

nuo
9 . 

mo - .
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TEISIŲ
Kuomet valstybė prade

da mažinti valstiečių ti
kybines ir pavienias tei
ses, mažina ji ir savo val
dymo teises, nors tai ir 
paradoksiška atrodytų. Ji 
puola į žemiausią nupuoli
mo stovį — į barbarizmą. 
Išnyko tvirtieji snartonai, 
žlugo Kartagų viešpatys
tė, griuvo galingoji Alek
sandro Didžiojo imperija, 
nupuolė romėnų išdidi im
perija, suklupo barbarai 
hunai, suklups ir moder
niosios valstybės, kurios 
seka jų pėdomis. Nes kam 
anos, taip ir šių dienų val
stybės pamatuoja savo pa
sitikėjimą jėgoje, gin
kluose, ignoruoja, individo 
nepripažįsta pavienio žmo- 

Jaunimas gerai suvai- -aus tikybines ir sočia’i- 
’r. Sodalicijos nes teises.

KRISTAUS KARALIJOS 
PILIEČIAI

Viena ir tiktai viena 
Katalikų Bažnyčia pripa
žįsta paskiriam žmogui 
tikras io teises: žmonišku
mo, socialumo, tautišku
mo ir religingumo. Apart 
viso to, Bažnyčia pratęsia 
paskiraus žmogaus teises 
suteikdama jam progos 
tapti Mistiškojo Kristaus 
Kūno nariu. Bažnyčia, ku
ri sucivilizavo Europą, iš
gelbėjo visai žūnančią ro
mėnų kultūrą, šiandien 
stabilizuoja, sutvirtina vi
są pasaulį. Ta stabilizaci
ja vykdoma gailestingu
mo ir meilės dorybės ke
liais. Kaip pirmiau Ji iš
gelbėjo visas tas šalis, ku
rios paklausė Jos balso, 
taip šiandien Ji išgelbės 
visus tuos, kurie paklau
sys Jos balso. Anot Baž
nyčios, nežiūrint kokios 
tautos arba rases esame 

i visi mes esame Kristaus 
Karalijos piliečiai, ir mū
sų pilietybes ženklas tai 
mūsų meilė vieni kitiems. 
Teisingai pastebi laikraš
tis ‘Osservatore Romano’, 
kad, — Paktu sugriuvi
mas, tautinės neapykan
tos, pergales troškimas ra
mybės ištaigu nepasitik? 
jiriias. paskandina pasau
li nervinančioj padėty ir 
dvasiniame susilpnėjime.
ŠEIMOS SOLIDARUMAS

Šeimos sudaro valstybi
nį solidarumą. Kokios šei
mos, tokios ir bus valsty
bės. Jei šeima yra valsty
bės laikoma šventa socia
li institucija, šventa ir bus 
toji valstybė. Šeima savy
je reikalauja išskyrimo, 
kad sudarius savyje tikrą 
socialų vienatą. Tame ir 
glūdi pačios šeimos soli
darumas. Kitaip tariant, 
tas gyvenimas no vienu 
stogu, tas bendras susita
rimas tarp savęs sudaro 
esminę šeimos dalį be ku
rios ji visai negalėtų gy
vuoti. Moderninis gyveni
mas kaip tik daug žalos 
tos šeimos solidarumui

Sodalicijos choras ir Ma
rijos draugijos choras 
Chorams pabaigus prog
ramą, scenoje pasirodo 
svečiai artistai. Nors jie 
gerai vaidino, bet mūsų 
žmonėms savi geriau pati
ko. .
dino veikalą.
chorui dainuojant, mažos 
mergaitės šokiu imitavo 
žibančio vabalėlio lekioji 
mą tamsumoje. Programa 
buvo ilga, bet neriubodi. 
Priklauso padėka Didžia
jam chorui, Sodalicijos ir 
Marijos draugijos chorui. 
Malonu ir rašyti, kad to
kioje mažoje parapijoje 
galima tokią puikią prog
ramą išpildyti.

i

pramogos šiandien jau 
veik suardė tą šeimos soli
darumą. Tėvai savo ke
liais, vaikai savo. Jei ar
dosi šeimos solidarumas, 

į jo labiau ir greičiau ardy- 
sis valstybinis solidaru
mas.

Šios parapijos bažhyčio- 
darbo. je Kalėdų dienoje buvo 

Bet ketverios šv. mišios: vidų- 
palaidojo tikrai naktį, 8, 9 ir 10:30 vai. rv- 

‘ . Klebonui pagelbėjo 
kun. Pauliukas.

Naujuose Metuose taip- 
Kalėdų dienos programa S* buvo trejos sv. mišios. . 

šioje parapijoje kopui- 
kiausiai pavyko. Progra
mą išpildė didysis choras,

maldose, kuriam gruodžio 
23 d. sukako 44 metai ku
nigavimo, ir kun. Dubins- 
ką, kurs gruodžio 21 d. 
minėjo 8 metus nuo savo 
įšventinimo diehos. Gali
me abiem tik palinkėti il
giausių metų ir daug Die
vo malonių.

SENĄ META NUMA
RINTI

Penktadienį, gruodžio 31 
d. SilVestrinės. Kad tinka
mai užbaigti 1937 metų, į- 
vyko šv. valanda šU pa
mokslu. kun. Mendelis, 
sekmadienį, visus raginė 
numarinti senąjį metą ka
talikiškai su žvake ib mal
da. Vietoj trukšmavimo ir

nese-
Eida-

Pranui Apolskiui 
niai įvyko nelaimė, 
mas paslydo ant ledo ir 
dvejose vietose įlaužė ko
ją. Būdamas stiprus vy
ras nenorėjo gydytojo 
šauktis, bet vėliau pašauk
tas gydytojas rado kojos 
kaiilį dvejose vietose tru
kusį. Linkime išsveikti.

; Nors pavasaris dar toli, 
bet Petriniai jau kalba a- 
pie organizavimą base- 
ball ratelio. Mes esame pa
žangūs ir norime iš anks
to tą dalyką sutvarkyti. 
Sportas turėtų būti svar-j 
bus dalykas visose parapi
jose, nes tik per sportą 
palaikome jaunimą lietu-: 
vybeje. Linkiu Petri- 
niams ir visoms Amerikos!aa. vietoj iruKsmavuno ir . •__• ..

girtuokliavimo kvietė vi-|,let"^j PaI?P1Jo®s ir W 
sus susirinkti ir Dievui įaunlmul Serlaus‘« ^k-
padėkoti už mums suteik
tas malones bereitam me
tė. Visiems liepė atsimin
ti, kad iries visi tfHvAldthė 
visuoriiet būti prisiruoš^ 
švęsti tikrą naujų metų 
dieną attižinystėje, dangu
je- \

KlAUštukas.

Telefonas: Plasa 1350.

JONAS GREBL1AUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street , 
• BALTDfORE, MD.

• v

BARBARIZMAS
Modernieji laisvės skel

bėjai laiko, kad krikšeio- •/ /
niškas moterystės kodas, 
įstatymais tikrai savy y- 
ra absurdiškas. Moterys
tė yra visai nereikalinga, 

i Moderninis žmogus telai
ko vieną dalyką už nuodė
mę. būtent: dorinę cenzo- 
rystę. Šis naujasis moks
las nepripažįsta jokių šei
mai suvaržymų. Jis pa- 
liuosuoja susituokusius, 
kurie neva kokiais sume
timais negali susigyventi; 
jei ir liekasi susituokę, jis 
paliuosuoja juos nuo tų 
varžančių moterystės do
ros įstatymų. Jis pripažįs
ta teisiais kontracepciją, 
nenatūralią gimdymo kon
trolę. žodžiu, naujasis tas 
mokslas modernizmas 
pripažįsta jokių doros 
snių. Mes šį mokslą, 
riau tariant sistemą, 
jis neturįs savyj
mokslo, vadiname barba
rizmu, ir tai žemiausios 
rūšies barbarizmu.

Bus daugiau

ne-
dė- 
ge- 
nes

jokio

mių.
MALDAKNYGES

darFordo dirbtuvėse 
nėra ramybės. Fordas ne 
nori pasiduoti unijai.

Šios parapijos bowleriai 
užbaigė pusę sezono. Da-į 
bar bUš bowlerių paskirs
tymas pagal jų gabumus. 
Taigi slhtroji sezono dalis 
btis įdomesnė ir gyvesnė, 
nes čia jau bus kova, kad 
gauti dovanas. Iš vyrų 
Švendrys turi daugiausia
punktų, būtent, 246, o iš atneša. įvairūs patogu- 
mebginų M. Dubickaitė — i mai, kino teatrai, visokio 
192. ' plauko klubai, visokios

I

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

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

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

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

‘Naujas Aukso Altorius” ....................................$1.00
Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. i!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
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Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CONN.

DARBININKŲ SUSI
RINKIMAS

Gruodžio mėnesio susi
rinkime nutarta kuopos 
susirinkimus perkelti iš 
sekmadienio į pirmadienį. 
Taigi šiais metais pirmas 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, sausio 10 d., 7:30 
vai. vakare, mokyklos že
mutinėje svetainėje. Jeigu 
kuriam nariui iš toliau ne
būtų patogu atvykti pir
madienį į susirinkimą, tai 
gali užsimokėti mėnesi
nius mokesnius sekmadie
nį po sumos, bažnytinėje 
svetainėje kuopos rasti 
ninkui. A. J. Paleckį

BASKETBALL
Trečiadienį, sausio 5 d. 

mūsiškia*i ir mūsiškės bas- 
ketballininkai-ės žaidė 
basketball Portland, Conn. 
Mūsiškiai vaikinai iki šiol 
laimėjo visus žaidimus, c 
mergaitės pralaimėjo tik
ta vieną. Tai puiki pra
džia. Jie ir jos smarkiai. 
praktikuoja, kad laimėtų' 
visus žaidimus ateityje. 
Antanas Manikas vado
vauja mergaičių rateliui, 
o Kazys Šimkus ir Anta
nas Mašiotas (kuris yra 
coach garsios Royal Type- 
vzriter basketball koman
dos ir kuomet buvo Hart
ford High Scholl, tai lai
mėjo pirmą dovaną už 
best all around athlete) 
apsiėmė ateiti į pagelbą 
mūsų vaikinams. Viskas 
dabar tvarkoj, tiktai rei
kia, 
lietuvių ateitų 
“rūtyti” visuose žaidi 
muose.

kare (gruodžio 31) Mote
rų Sąjunga surengė dide
lę ir linksmą gražią Nau
jiems Metams sutikti va
karą. Buvo šokiai ir gar
dūs užkandžiai. Prano Pa- 
kėno orkestras grojo ir 
visi bei visos turėjo links
mą laiką, linkėdami vieni 
kitiems laimingų naujų 
metų. Buvo gražus būrelis 
žmonių. Dalyvavo gražaus 
jaunimo. Gražiau 
Naujus Metus savo 
viškoj, katalikiškoj 
spheroje.

v •

švęsti 
lietu- 
atmo-

ŠV. CECILIJOS CHORO 
KALĖDINIS VAKARAS

Pereitą ketvirtadiemo 
vakarą vietinis Šv. Cecili
jos choras turėjo savo me
tiki Kalėdinį vakarą. At
silankė daug jaunimo i- 
kiek svečių. Dalyvavo ku
nigai Ambotas, Aukštikal
nis (Jėzuitas) ir Kripas. 
Buvo šokiai, dainos, dova
nos, užkandžiai. Visi visos 
turėjo linksmą laiką.

PARAPIJOS JAUNIMUI
Kas ketvirtadienio va

karą, 7 valandą, mokyklos 
kambaryje įvyksta kate
kizmo ir lietuvių kalbos* 
pamokos. Jaunimas yra 
nuoširdžiai kviečiamas at
silankyti, o tėveliai yra 
prašomi prisidėti — para
ginti savo jaunimą, kad 
lankytųsi į tas pamokas.

vaidino keletą trumpesnių 
veikaliukų, kurie buvo ti
kri pamokinimo perlai. 
Paskui gavo gardžių sal
dainių ir skirstėsi namon 
atostogoms.

Atostogoms Kalėdų me
tų parvažiavo studentas 
Leonas Mašiotas. Jisai 
mokinasi Georgia Tech, 
Georgia. Atrodo gerai, bet 
keletą svarų pametęs. Lin
kime jam sėkmingai tęsti 
mokslus.

Taipgi matėme dentiste- 
rijos 
kuris, 
Tufts.
baigti
mokslus.

Ona Katkauskaitė, New 
Vprk Metropolitan Operr 
artistė buvo parvažiavusi 
Kalėdoms. Ji giedojo Šv. 
Juozapo Katedroj 5 vai. 
rytę ir laike sumos.

Linkime visiems skaity
tojams šių žinučių laimin
gų Naujų Metų.

studentą 
rodos, 
Linkime 
sėkmingai

Povilonį, 
mokinasi 
jam už- 

savo

O YORK C1TY. N. Y.
LIETUVIS KLEBONAS 
LIETUVIŲ PARAPIJAI

ŽINUTĖS
Šv. Jono Evangelisto 

dienoje, atsilankė aplan
kyti ir pasveikinti vieti- 

kad kuodaugiausia nius kunigus (kleb. Joną 
matyti ir Ambotą ir Joną Kripą) 

kunigai Valantiejus, Pan
kus, Dr. Starkus, Dr. Liut
kus, Gradeckas, Gaurons- 
kas, Vaitekūnas ir svečias 
iš Lietuvos kun. dekanas 
Kapočius.

Kun. dr. Lutkus (LaSa- į;

VYČIAI MINĖJO 
KALĖDAS

Kaip kasmet, taip ir 
met mūsų vyčiai-vytės lin-

Si' i

Aušros Vartų parapijie
čių delega,cija 1937 m. 
gruodžio 20 d. lankėsi 
New York’o arkivyskupi
jos raštinėje ir įteikė pra
šymą su vietos organizaci
jų ir 510 asmenų parašais.

Delegaciją maloniai pri
ėmė Mons. M. J. Lavelle. 
Audiencijoje dalyvavo ar
kivyskupijos kancleris, 
laikinasis mūsų parapijos 
administratorius kur. 
Lamb ir dar vienas dvasi
ninkas.

Kardinolo ir bažnytinės 
vyriausybės vardu, Mons. 
Lavelle užtikrino parapi
jiečių atstovus, kad nesi
kėsinama nuskriausti lie
tuvius ir kad bus paskir
tas lietuvis klebonas, kai 
tik bus rastas kandidatas, 
ir prašė delegacijos pa-

ksmai ir gražiai minėjo,lette kunigas) dabar pro- tiekti kandidatų sąrašą, 
šventas Kalėdas. Jie ture-Į fesorauja LaSalette auks- Delegacija šiomis dien 
jo savo kambariuose link-1 tesnėje seminarijoje, Al- mįg\okj sąrašą patieks, 
smą ir gražų “Christmas: tamont, New York. Gerai > Kščpnaitis A Stanke\
jo savo kambariuose link-j tesnėje seminarijoje 
smą ir gražų 
party”. Dalyvavo apie atrodo ir džiaugiasi savo 
šimtas jaunimo ir abudu 
kunigai, klebonas Ambo
tas ir Kripas. Buvo dova
nų. Visi visos turėjo link
smą laiką. Kalėdų Diedu
ku buvo Antanas Keršys.

NAUJIEJI METAI 
HARTFORDE

Naujųjų 1938 metų va-

aplinkybėmis.
Mokyklos vaikučiai tu

rėjo savo Kalėdinę prog
ramą pereitą savaitę. Mo
kyklos vaikučiai gabioi 
vadovystėj Lietuva i č i v 
Sesučių Pranciškiečiu, pa
giedojo gražias lotynų, 
lietuvių ir anglų kalbomis 
Kalėdines giesmes ir su-

*5

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

J. Kščenaitis, A. Stankevi 
čius, K. Kavaliauskas.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

Gruodžio 28 d. vakare, 
Šv. Kazimiero choras su
rengė Kalėdinį pasilinks
minimą Lietuvių svetai
nėje. Didelė eglė stovėjo 
viduryj salės apie kurią 
buvo sustatyti stalai.

Nariai žaidė įvairius 
žaidimus. Marijona Sta- 
nonytė ir Julijona Urbo
naitė laimėjo dovanas, o 
Motiejus Kristaponis ga
vo net dvi dovanas. “Door 
prize” gavo Stasė Šidlaus
kaitė ir Bronislava Butai- 
tė.

Vakariene buvo visi pa
tenkinti. Varg. Alšauskas 
kalbėjo ir dėkojo komisi
jai už pasidarbavimą ir 
chorui už Kalėdinę dova
ną.

Graborius Edvardas Gu
stas ir ponia Gustienė da
lyvavo kaipo garbės sve
čiai. Chorui jie Dadovano- 
io gražų krvžių. Varg. 
Olšauskas žadėjo pastaty
ti kryžių prie vargonų, 
kad choristai galėtų sek
madienį matyti.

Komisija, kuri buvo at
sakinga už toki gražu su
rengimą susidėjo iš šių 
asmenų: Stasė Karutytc, 
Stasė Kiseliutė, Bronė A- 
leksandravičiutė, Antanas 
Sabulaitis ir Bronis Žilin
skas. Koresp.

1

X

. -
j gramoje dalyvavo ir ar- 
! monistai pp. Digimas ir 
j Markevičius. Kalbėjo kle
bonas kun. J. Valantiejus 
ir kun. dr. Starkus.

fe?
KO

Lietuvos Pavasarininkų kongreso metu, Lietuvo
je, Amerikos Lietuvių Katalikii jaunimo Lietuvos 
Vyčių organizacijos delegacija, su jos pirmininku, p. 
K. Viesulą priešakyj, 1927 m. įteikė gen. S. Žukauskui 
aukso kardą. Gen. Žukauskas tą kardą įvertino kaipo 
dovaną Lietuvai ir kardą padėjo į karo muziejų. Gen. 
S. Žukauskas, kaip jau buvo rašyta, mirė lapkričio 26 
d., sulaukęs 77 m. amžiaus.

I

Lietuvių Vaizbos Butas 
išrinko valdybą 1938 m., 
kurią sudaro šie nariai: 
Pirm. — Dr. M. J. Aukšti
kalnis (Colney); vice-pir- 
mininkas — E. Mažeika; 
sekr. — S. Vokietaitis; 
ižd. J. Tareila; iždo globė
jai — J. Mickett, B. Mar
šalka; propagandos — M. 
Matas ir ponia M. Colney 
(Aukštikalnienė).

Lietuvių Vaizbos Butas 
nutarė pradėti radio prog
ramą, pirmą sekmadienį 

;doš,“pora katalikų,"“o kiti P<> Naujų Metų nuo 2:30 
i tautininkai - laisvamaniai. I■ P° nutarė duoti
Jie, matyt, labai nori su- ; 
griauti Federacijos sky-1 J 
riu, kad paskui laisvai ga
lėtų traukti iaunimą i sa
vo draugijėlę. Kadangi 
Federacijos skyriaus nir-

Šios kolonijos taip va
dinama knygyno draugijė- 

j lė apšmeižė komp. A. A- į 
lėksi. Draugijos vardu pa-1 
sirašė J. Žementaitis. 
Komp. Aleksį puola kaipo 
Federacijos 22 skyriaus 
pirmininką. Kn y g y n o 
draugijoj priklauso, ro- ‘

' dovanas moksleiviams, 
i berniukui ar mergaitei, 
kuris ar kurį turės aukš- 
čiausį laipsnį šv. Juozapo 
lietuvių par. mokykloje ir 
viešoje aukštesniojo 

mlninkas“komp.“ Aleksis tykioje birželio mėn. 1938 
aktyviai veikia, tai jį ir, 
nuola. Tokia jau katali-Į 
kiškos akcijos priešų tak
tika, apšmeižti vadus.

Tautininkai - laisvama
niai giriasi įsteigę vakari
nę lietuvių kalbos mokyk
lą. Labai gerai, kad nors 
tiek padarėte. Katalikai 
jau daug metų kaip turi 
nuolatinę parapijos mo
kyklą, kur vaikai mokomi 
ir lietuviu kalbos. Moko 
Seserys vienuolės. Taipgi 
vakarais moko lietuvių 

i kalbos p. J. Dubauskas. 
Pirmiaus mokė kun. J. 
Kripas, kun. E. Gradeckis.

Taigi nėra kuo girtis 
į tautininkams ■ _______
niams. Federacijos skyrių 
ne jus suorganizavote ir 
ne jums sugriauti. Katali
kai yra susipratę ir jūsų 
triksus supranta.

Federacijos 22 skyrius 
prašo Dievo, 
Aleksiui grąžintų 
tą, kad jis dar ilgus metus 
galėtų darbuotis.

i

I

mo-

rI'.,.

ŠVENČIŲ METU

HARRISON-KEARNY, NJ. ™ " “|
f

lietuviai 
apsigyve

no Seserys Pranciškietės 
ir mokys vaikučius tiky
bos ir lietuvių kalbos.
Mums dabar būtinai rei-1

i

i
i

---------- buvo $10.00.
Gruodžio 31 d. Baltos Šios kolonijos 

Lelijos vyrų choras suren- džiaugiasi, kad 
gė Naujų Metų lauktuves 
— vakarienę ir šokius, Šv. 
Vardo draugijos svetainė
je. Toastmasteriu buvo J.
Geraitis, kuris pasveikino kia mokyklos. Sesutes jau 
visus Naujų Metų proga, turime. Yra apie 400 lie- 
Dalyvavo vietiniai ir iš tuvių šeimynų. Vieningai 
kitų kolonijų, kaip tai: dirbdami galime pasista- 
Brooklyn, Newark, Jersey tyti. M.K
City, Linden, Paterson. 
Grojo gitarų orkestras, 
vadovybėje p. Petruliony- 
tės. Skanius valgius paga
mino ir daug darbavosi p. 
Butkienė su savo dukre
lėmis.

WATERBURY, CONN.
Federacijos 22 skyriaus 

kortavimo vakaras įvyko 
gruodžio 17 d. Žmonės 
skaitlingai dalyvavo, bet 
galėjo būti ir daugiau. Va
karo vedėju buvo kun. E. 
Gradeckis. Prie durų tikie
tus pardavinėjo p. Vait
kienė. Taipgi pasidarbavo 
ir šios: ponia Voglan, pp. 
Lušytės, M. Karinauskie- 

svetainėje, 182 Newark A- nė, A. Šambarys, p. Liu- 
vc., Newark, N. J. ir bus 
transliuojama programa 
per radio iš stoties WH 
OM. Patariame visiems tą 
sekmadienį, 5 vai. pasuk- Vardo draugijos 
ti savo radio rodyklę ant gavo 28 punktus prieš 33. 
1450 kilocycles ir kiaušy- Lietuvos Vyčių ratelis žai- 
tis programos, kurią "iš- dė su Maspetho Atsimai- 
pildys Baltos Lelijos cho- nymo par. rateliu. Vyčiai 
ras, vadovaujant muzikui gavo 44 puktus prieš 37. 
V. Šereikai. Kalėdų vakarą, gruodžio

J. Stasilionis. 25 d. Šv. Vardo draugijos 
------------- ratelis žaidė su Oakville 

Gruodžio 26 d. (antrą Dukes rateliu. Šv. Vardo 
Kalėdų dieną), Šv. Vardo draugijos ratelis gavo 37 
draugija surengė vaiku- punktus prieš 21. Lietuvos 

Vyčių ratelis žaidė su juo
dukais iš New Yorko. Vy
čiai gavo 45 punktus prieš 
48. Žmonės gausiai lanko
si žiūrėti basketball žaidi
mų.

Vasario 13 d. New Jer- g-; 
sey lietuvių radio ir Bal
tos Lelijos choras iškil
mingai minės Lietuvos 
Nepriklausomybės sukak
ti. Tą dieną įvyks koncer
tas Šv. Jurgio draugijos

binas ir kiti.

Gruodžio 18 d. 
basketball žaidimas.

įvyko 
Šv. 

ratelis

v •

čiams eglaitę. Buvo ir Ka
lėdų diedukas su dovano
mis. Vaikučius programai 
prirengė Sesutės Pranciš
kietės, kurios čia gražiai 
darbuojasi. Vaikučiai la
bai gerai išpildė Kalėdinę 
programą. Programos ve
dėju buvo šv. Vardo drau
gijos vice - pirmininkas ir 
jis pasakė gražią įžanginę

Kalėdų šventės praėjo 
iškilmingai. Bažnyčia bu
vo gražiai papuošta, ne tik 
viduje, bet ir iš lauko.

kalbą. Po to atėjo diedu- šviesos degė viršuje baž- 
kas ir apdalino vaikučius nyčios durų, kas darė la- zJ v* XI Xw* C r* A zs X i 4- ’ v . • v • • _ i

i

dovanėlėmis. Apie šimtas 
vaikučių gavo dovanas.

Didelė garbė priklauso 
Šv. Vardo draugijai ir jo° 
komisijai, būtent, S. Bau- 
rušaičiui, J. Žilinskui, J. 
Katiliui ir šeimininkėms 
ir kleb. kun. L. Vaicekaus
kui. Parodyta ir judami 
paveikslai.

šv. Vardo draugija visą leksis susirgo.

į

bai gražų įspūdį. Pamoks
lus laikė visų šv. mišių 
sakė kun. dr. Starkus iš 
Marianapolio Kolegijos.

Po pietų įvyko 
programa, kurią 
parapijos choras, 
vaujant jaunajam 
kui studentui A. Aleksiui, 
nes jo tėvelis komp. A. A- 

. Radio pro-

radio 
išpildė 
vado- 
muzi-

i

j Gruodžio 23, įvyko šau- 
j ni parapijos įvairių jauni
mo organizacijų bendra 

i “Christmas Party” prie 
puošnios eglaitės šv. Jė
zaus Vardo draugijos pa
talpose. Džiaugiasi Dva
sios Vadai pavyzdingu 
jaunimo draugiš kum u, 
vienata. Kalėdų Diedukas 
gausiai visus apdovanojo 
ir laikas linksmai praleis
tas gražiausioj nuotaikoj. 
Valio jaunime!

SUSIRGO KOMP. A. J. 
ALEKSIS

- laisvama-' Jau nuo sena-i vargina
mas šalčio bei “neuritis” 
ligonis, mūsų gerb. vargo
nininkas visiškai sveikatoj 
nusilpnėjęs. Kūčių vakare 
buvo išvežtas į Šv. Mari
jos ligoninę. Buvo liūdna 
Waterbury lietuv i a m s 
naujiena. Pasigedo visi 
mūsų mylimo visuomeni
nio veikėjo, ypatingai 

, Bažnyčios ir radio Kalėdų 
Šventės iškilmėse. Draugų 
bei prietelių nepaprastas 
prijautimas, jų nuoširdūs 
linkėjimai ir gražios do
vanėlės tikrai džiugina 

i komp. Aleksį sunkioj ligos 
valandoje ir veikiai pa
skubins jo pasveikimą.

Vilnis.

kad komp. 
sveika-

Kalėdų atostogoms su
grįžo šie studentai: N. A- 
leksis (dabar pavaduoja • 
savo sergantį tėvelį), P. 
Janušaitį ir A. Gurklys.

Gruodžio 26 d. įvyko 
LDS. 5 kp. susirinkimas. 
Perskaitytas Marianapo
lio Kolegijos vadovybės 
laiškas, prašant paremti 
kolegijos statybą. Nutarta 
paaukoti $50.00. LDS 5 
kp. 1938 m. valdybon iš
rinkti šie: pirm. P. Jaku
bauskas, vice-pirm. P. Šo- 
ois, rašt. J. Totilas, ižd. 
V. Urbonas, tvarkdarys 
P. Liubinas, iždo globėjais 
— Z. Karalius ir D. Matąs. 
LDS 5 kp. serga du nariai, 
būtent, komp. A. Aleksis 
ir J. Totilas. 
šo Dievo 
sveikatos.

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Nariai pra- 
savo nariam 

Koresp.

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
vra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras. nusipirkite 
knvgute “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 15c., su prisiun- 
timu 20c. Rašykite:

Padarome Įvairius

Spaudos Darbus

Atsišaukimus,

Korteles,

Atvirutes,

Programus,

Tikietus,

t

Kaip Tai:
Vestuvėms užkvietimus,

Laiškus,

f

Vizitines korteles,

Konstitucijas,

Posterius,

Blankas,

ir t.t. ir t.t.
DARBININKAS,

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. į
k s. V >_ >. V x, V X. S; š J y w s. w na. s.




