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Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

Svetimų šalių karaliai— 
išminčiai iš toli atvko pa
garbinti į žemę atėjusį 
Dievą, žvaigždė rodė jiems 
kelią. Atėję į Jeruzalę, jie 
pradėjo klausinėti žmonių, 
kur būtų gimęs Karalius. 
Valdovas Erodas sukviečia 
žydų rabinus, kad iš pra- 
našyščių pasakytų kame 
gimė žmonių laukiamas Iš
ganytojas. Paaiškėjo, kad 
Karalius turėjęs gimti 
Betliejuje. Svetimų šalių 
Dievo ieškotojai nudžiugo, 
bet Erodas susirūpino ir 
pyko. Išminčiai nori tuo
jau skubėti ir pagarbinti 
Dangaus ir žemės Karalių, 
o Erodas planuoja Jį nu
žudyti.

Istorijos šimtmečiuose 
Erodų yra buvęs ir dabar 
yra. Įvairių kraštų valdo
vai ir partijų grupės deda 
visas pastangas Bažnyčią, 
o kartu ir Kristų nužudyti. 
Kaip kadaise Erodas išžu
dė nekaltus Betliejaus vai
kelius, taip dabar Erodo 
pasekėjai tūkstančius ne
kaltų katalikų išžudo, bet 
Kristaus ir Jo Bažnyčios 
niekada neįveikia. Ir šių 
dienų Erodai liūdnai už
baigs savo dienas, bet Kri
stus pasiliks, ir Jo Bažny
čia bus iki pasaulio pabai-! 
gos.

Trys karaliai, kurie daug 
vargo ir skausmų pakėlė 
ieškodami Kristaus Kara-__ 7 ~____
liaus, Jį pagarbinę grįžo į j laisvės mylėtojai nužudę! džiais nuskęsta. Per ketu- 
savo kraštą linksmai. Lai- į 19,000 Rusijos kareivių.' rias savaites karo Suomi- 
mingi yra tie žmonės, ku- Visuose frontuose bolševi- ■ jos kareiviai ne tik atlaikė 
rie suranda Dievą ir Jį gar
bina.
.. Trijų karalių šventė te- 
paskatina mus garbinti 
Kristų, Kuris yra “Kelias, 
Tiesa ir Gyvenimas”.
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Meksikoje Uždrausta 
Statyti Bažnyčias

Meksika, sausio 4, — 
Meksikos vyriausybė išlei
do įsakymą, kuriuo drau
džia statyti šalyje katali
kiškas bažnyčias.

Naciai Bombardavo Švedijos 
Laivą

I

TEL. SOUth Boston 2680

Rumunija Pasirengusi Prieš 
Rusijos Puolimus

■

Dėdė Šamas pasiruošus mokėti senatvės pensijas. Šiais metais, pagal pri
imtą įstatymą senatvės užtikrinimui, valdžia pradeda mokėti pensijas. Finansų 
departamentas patvirtina, kad šiais metais senatvės pensijas gaus apie 80,000 
asmenų.

Kairiniame paveiksle matyti čekių žymėjimo mašina, kuri perleidžia 25,000 
čekių per dieną. Viduriniame — matyti adressograph’as, kuris užrašo ant če
kio vardą, adresą ir jo sumą; jis gali perleisti apie 5,000 čekių per valandą. 
Dešiniame paveiksle matyti 2 pensijos prašytojai.

z

Žuvę 19,000 Rusijos Kareivių
Helsinki, Suomija, sau- ledą ir Rusijos kareiviai, 

šio 4, — Narsieji Suomijos Į su tankomis ir kulkosvai- j

kų kariuomenės pulkai at-i Rusijos puolimą, bet nu
mušti su didžiausiais Ru-Įžudė daugiau kaip dvide- 
sijai nuostoliais. Prie Šuo-' šimtį tūkstančių jos karei- 
mussalmi, suomiai leido vių. Suomiai iš Rusijos ka- 
bolševikams įeiti giliau į reivių atima visus ginklus. 

T-i kraštą, paskui apsupo visą Jie sako, kad Rusijos jau- 
armiją iš visų pusių ir iš- nieji kareiviai nemoka 

Laikrasfiimkų Sunkiausia • žudė 16,000 kareivių. Rusi- šaudyti. Rusijos lakūnai iš 
Našta .... . . . . . . . . ——

armiją iš visų pusių ir iš- nieji

Laikraščių skaitytojai 
džiaugiasi kada laikraštis 
yra pilnas gražių ir nau
dingų straipsnių ir žinių. 
Bet labai maža dalis skai
tytojų pagalvoja, kad vi
sus straipsnius ir žinias 
reikia ne tik parašyti, bet 
sustatyti, sudėti į pusla
pius, atspausdinti ir iš
siuntinėti. Mūsų laikraščių 
bendradarbiai negauna at
lyginimo, dirba iš pasi
šventimo. Redakcijos, ad
ministracijos ir spaustu
vės štabas, kurie visą lai
ką pašvenčia laikraščio iš
leidimui turi gauti atlygi
nimą už savo darbą, nes be 
algų negalėtų gyventi. Tai
gi laikraščio leidėjams ir 
yra didžiausia našta, tai iš 
kur imti pinigų algoms, 
apmokėti už popierį, juo- 
dylą, pašto ženklus ir visą, 
kas reikalinga laikraščio 
išleidimui.

Laikraščio leidėjai daž
nai turi priminti savo Ger
biamiems Skaitytojams, 
kad be pinigų jie negali 
laikraščio išleisti. Prašo 
visų padėti laikraštį išpla
tinti, būtent, patiems užsi
prenumeruoti ir kitus pa
raginti ar padėti užprenu
meruoti.

Pradėkime Naujus 1940 
Metus gerai. Padarykime 
pasiryžimą, kad laikraštis 
“Darbininkas” lankytų 
kiekvieno lietuvio namus. 
Mes tą lengvai galime pa
daryti, jeigu tik visi vie-

j

jos kareiviai, sako šuo- ^orlaivių bombarduoja į-į 
miai, nežino Suomijos vairius Suomijos miestus.! 
kraštą, pasiklysta snie- Daugiausia nukent ė j o i 
guotuose tyruose ir paten- Turku miestas, pietų - va- 
ka į suomių nelaisvę. Bol- karų Suomijos dalyje. Gy- 
ševikai eina per ežerus, gi ventojų namai, ligoninės 
jiems užėjus į vidurį, neti- sunaikintos degančiomis 
kėtai suomiai susprogdina. bombomis.

STALINAS PRAŠO HITLERIO 
PAGALBOS

Rusija Siunčia Septynias 
Armijos Divizijas

Ankara, sausio 4, — Tur
kijoje pasikartojo praei
tos savaitės žemės drebėji
mas. Daug miestelių visai 
sunaikinta Yazgado aps
krityje.

Constanza, Rumunija, — 
Sausio 4, 
ministras George Tatares- 
cu pareiškė, kad visa šalis! 
yra pasirengusi ginti Be
sarabiją ir Bukoviną, jei
gu Rusija pultų jas už
grobti. Tos dvi provincijos 

j yra prie Rusijos rubežiaus.

i Rumunijos!

Londonas, sausio 4, — 
Nacių povandeninis laivas 
bombardavo Švedijos pre
kybinį laivą Svarton. Dvi
dešimts žmonių žuvo, kiti 
išgelbėti.

Sušauktas Jungtinių Valsty
bių Kongresas

MIRĖ PRELATAS JASINSKAS i
-------------------------------------------------------------- - ------------------ $.

Sveikinimas Iš Lietuvos

Maskva, sausio 4, — So
vietų Rusija dar siunčia 
septynias armijos divizi
jas, apie 112,000 kareivių 
prieš Suomius. Jie mano 
vėl pradėti smarkumu pul
ti ir nugalėti Suomijos gy
ventojus. Bet Suomiai yra 

i įsitikinę, kad užgrobę dau
gybę kariškų ginklų iš Ru
sijos kareivių, galės iki 
pavasario atsilaikyti prieš 
bolševikus. Rusijos ka
riuomenės pulkai neturi 
patyrusių karo vadų. Suo
miai sako, kad keletą kar
tų sovietų Rusijos lakūnai 
iš orlaivių bombardavo sa
vo kareivius. Jie nežinojo, Sutvarkius

i Kaunas, sausio d. (ka-, 
beliu Lietuvos Pasiuntiny
bei Washingtone).

“Naujų Metų proga nuo
širdžiai sveikinu visuose 
kontinentuose gyvenan
čius brolius lietuvius, ir y- 
pač Jus, Amerikos lietu
viai, kurie parodėte tiek 
daug jautrumo tėvynės; 
reikalams. Esu įsitikinęs, 
kad vieninga lietuvių tau- 

I ta pakels siaučiančius Eu-

VVashington, D. C. sausio 
4, — Jungtinių Amerikos 
valstybių kongresas su
šauktas svarstyti svarbius 
tautos reikalus. Preziden-I _------------- tas Rooseveltas reikalauja 

Lietuvos Konsulatas Bos- didesnių mokesnių, nes 
tonui praneša, kad šiomis krašto išlaidos viršija pa- 
dienomis Rygoje (Latvi- jamas. Ypatingai daug pi- 
joje) mirė prelatas Jasins- nigų vyriausybė turi šiuo 
kas, kuris yra daug pasi-.me^u išleisti apsiginklavi- 
darbavęs lietuvybei ir Baž- - - —
nyčiai.

Šv. Panos Marijos Gyveni
mas Filmoje

j mo reikalams. Tarp kitų 
dalykų kongresas svarstys 
darbininkų reikalų įstaty
mus, ir gal kai kuriuos pa
keis, kad atitiktų šių dienų 
sąlygoms.

sausio 
filmų! 
B. De

- '1,1 * ’i*) kad S v.
ropoję karo sunkumus ir; PanosMarijos gyvenimas’ 
laimingai sulauks pasaulio bus greitu laiku pradėtas Propaganda Fidei praneša 
taikos, kuri sustiprins Lie-, fįimuoti. Filmą bus užvar- ■ kad Kinijoje buvo nužud 
tuvą”.

Los Angeles, Cal. 
4, — Garsus žymių 
gamintojas, Cecil 
MiMlle, pranešė I

Misionieriai Nužudyti 
Kinijoje

Vatikanas, sausio 4, —

[y. 
dinta: “Karalienių Kara-jta 39 katalikų kunigai - 

Antanas Merkys,: I misionieriai.
Ministras Pirmininkas. į-------------------------------------------------------------------

1940.1.2, New York i • L| • • r> •

Lietuva Nusavina Želigovs 
kio Dvarą Molotovas Vyksiąs Berlynan

I
I
’ kur yra jų armijos pulkai, dūktų privežima, kiekvie-I praiaimėjimas Suomijoje antra Ispanija, kada Vo- / 
Pomoto V o r'oitri n a mo- laicvai troli nirkti 117 ____ ______________ 1.4 ^4-4

Vilnius, gruodžio 29 d. 
maisto pro-

Berlynas, Vokietija, sau
sio 4 — Sovietų Rusijos kad Suomija

Vokietijos naciai sako, 
gali virsti

I Pamatę kareivius, jie ma- j
nė, kad tai Suomijos ir normalią prieinamą kainą ] Vokietijoje dėl teikimo pa- drai į eiles su 
pradėjo bombarduoti, tik produktų kiek nori, todėl gaibos sovietų Rusijai, 
paskiau paaiškėjo, kad jie atpuolė reikalas maisto 
savo kareivius žudė. i’ -- -

nas laisvai gali pirkti už kelia didelio susirūpinimo kietijos naciai stotų ben- 
randonar- 

; miečiais prieš suomius, ir 
Pranešama, kad sovietų taip pat prieš savanorius

Berlynas, sausio 4, — pradėjęs karą prieš Šuo-! 
Laikraštis Politiken pra- ■ miją parodė pasauliui, ko-! 
neša, kad Rusijos Stalinas kia silpna ir netvarki yra 
prašo Hitlerio tuojau at- Rusijos armija. Dabar jo- 
siųsti iš Vokietijos 200,000 kia Europos šalis Stalino 
inžinierių, technikų, vadų, armijos nebijo. , i
kad perorganizuoti Rusi-' --------------
jos tvarką. Sakoma, kad Atstovai Išvyksta Iš Rusijos | 
karas su Suomija taip su- _______
krėtė visą Rusijos gyveni-! Maskva, sausio 4, — An-j 

j°S Stalinas manąs gijjos atstovas Rusijai ap- 
atšaukti karą, nes pačioje jgįdo Maskvą ir grįžta įI 
Rusijoje verda revoliucijos Londoną. Taip pat iš Mas-Į 
katilas. Bet Hitleris šiuo v vos išvažiuoja Prancūzi-I 
metu negali Stalinui pris-!jos ir itaiijos atstovai. Tų j 
tatyti_ 200,000 vadų, nes valstybių atstovų atšauki-

i kortelių ir jos panaikintos. Rusijos premjeras Moloto- iš įvairių pasaulio šalių, į- 
Kas sekmadienį iš Kauno vas gai būtį atvyks į Ber- imant ir Italiją.

r* Vxnw>4‘ 4- n Ir «v* 4" 4 • t ▼ s • > • • ’Kaunas, gruodžio 28 d.— atvyksta bent tūkstantis Įyną tartis su Vokietijos 
“------- —----- ekskursantų, kurie patys

džiaugiasi Vilniumi, o mie-
— Finansų viceministras 

E. Danta pareiškė, kad 
Lietuvos pramonė žaliavų 
ir būtino reikalingumo už
sienio prekių nepritrūk- 
sianti.
— Žemės reforma Vil

niaus srityje bus pradėta 
vykdyti tuojau pavasarį.

- ; Šiomis dienomis į Berly-
valdžia dėl susidariusios suvažiavo iš įvairių Vo- 
painiavos. j kietijos kraštų nacių vadai

pasitarimams. Konferuoja 
prie uždarų durų.

stui palieka be moralės ir pagandos aparatas dabar 
daug materialės naudos. jau paruošia visuomene, 
Žinomo generolo Želigovs-, kad jį užjaustų Rusijai ir 
kio dvaras nusavinamas.! nesipriešintų teikimui so-
’— Dvidešimts Žuvo Viešbučioi Arkivyskupui Jalbrzykov-' 

skiui neduotas Lietuvos. 
pasas.

Prancūzija ir Anglija grę- 
sia Vokietijai sunaikini
mą. Anglija dar pašaukė į 
armiją du milijonu dau
giau kareivių. Stalinui ir 
Hitleriui dienos temsta. 
Keista, kad Amerikos ko
munistai, kurie Staliną ir 
komunizmą taip garbina, 
dabar neskuba į Rusiją, 
kada Stalinui jų pagalba 
taip reikalinga? Stalinas

ningai dirbsime, jeigu visi 
susirūpinsime laikraščio 
“Darbininko” gerinimu ir 
išleidimu.

Rusijos Diviziją
mas ar tik nebus pirmas 
žingsnis nutraukimui di
plomatinių santykių su so
vietų vyriausybe?

Amerika Protestuoja Prieš 
Anglijos Cenzūrą

Bombarduoja Raudonųjų Bazę
Helsinki, Suomija, sau

sio 4 — Suomiai apsupo ir 
sunaikino dar vieną sovie
tų raudonarmiečių divizi
ją, kuri ėjo gelbėti kitų 
raudonarmiečių iš suomiųWashington, sausio 4, —.

Jungtinių Amerikos vals-' nelaisvės, ant Kianta eže- 
i raudonar

miečių prigėrė, kada suo
miai susprogdino ledą.

Suomiai sako, kad rau
donarmiečiai dar kai kur 
laikosi, bet kasdien eina

Itybių vyriausybė pareiškė >ro. Dauguma 
griežtą protestą Anglijai 
už laiškų cenzūrą. Anglija, 
tačiau, sako, kad šiuo me
tu ji turi teisę peržiūrėti 
visus laiškus.

vietų Rusijai pagalbos.
Rusijai sarmata, kad to

kia maža valstybė į dre- 
bezgus ištaškė raudonar
miečius. Ji dabar žino, kad 
be Vokietijos pagalbos ji 
negali atnaujinti puolimo 
ant Suomijos. Jeigu Vokie
tija stotų Rusijai į pagal-; 
bą, tai Suomija susilauktų į 
dar daugiau pagalbos iš vi
so pasaulio, o ypač iš An- gesiai pradėjo leisti vande- 
glijos, Prancūzijos, Jung.; nį, tai jiems užšalo van- 
Valstybių ir net iš Italijos, • duo. Gyventojai sako, kad 
nes ir pastaroji nenori so-, tokio didelio gaisro tame 
vietų įsigalėjimo. I mieste nėra buvę.

Gaisre

M'nneapolis, Minn. 
šio 4, — Dvidešimts 
nių žuvo gaisre, 
Marlboro viešbutis nakties 
metu užsidegė. Didis šal
tis trukdė gesinimo darbą 
ir gelbėjimą. Kada ugnia-

sau-
žmo- 
kada

Darbininkų Radio Programa

silpnyn. Nukirstas susisie
kimas. Paimtieji į nelaisvę 
vargiai galės sulaukti pa- 
gelbos iš sovietų Rusijos, 
nes dabar atgabenti karo!
jėgas į Suomiją yra daug' 
sunkiau, negu prieš Kalė
das. Dabar yra daug dau . šeštadienį, sausio 6 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi- 
giau sniego ir i esm ’įnįnkų radio programa: lietuviškos dainos, muzika ir 
ėiai. Suomiai sako, pranešimai. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant
žiemos karas su Rusi ja jau 1120 kilocycles ir klausytis programos iš WC0P sto- 
esąs užbaigtas. j ties, Boston, Mass.
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Popiežius Paskyrė Čikagai
Washington, D. C.

W«shington, D. C., sau
sio 4 — Jo Šventenybė Pi
jus XII paskyrė vyskupą 
Samuel A. Stritch, Mil- 
waukee arkivyskupą Chi- 
cagos arkivyskupu į vietą 
mirusio kardinolo Munde- 
lein.

Milwaukee arkivyskupu 
paskirtas vyskupas Moses 
K. Kiley, Ttentono (N. J.) 
arkivyskupas.

; Vengrijos Atstovas Išvyko 
iI Mh

Hitleris Draudžia Pagalbą 
Suomijai

Budapeštas, Vengrija,— 
Sausio 4, — Vengrijos už- 

■ Sienių reikalų ministras 
Istvan Csaky išvyko į Ita
liją pasitarimams. Vengri- 

i jos ir kitos Balkanų vals
tybės bijosi, kad Rusijos 
Stalinas, padengti savo ne
pasisekimus Suomijoje, 
nepultų Balkanų valsty- 

i bių. Italijos pagalba joms 
būtinai reikalinga. Angli
ja ir Rrančūzija taip pat 
yra pasižadėjusios milita- 
rinę pagalbą Balkanams.

! Washington, D. C. —Pe
reitą antradienį Jung. Val
stybių aukščiausias teis
mas paskelbė sprendimą 

: trijose bylose, kurios lie- 
i čia Nacionalę Darbo San
tykių Tarybą (NLRB).

Teismas patvirtino tary
bos sprendimą, kad CIO, o 
ne ADF unija atstovauja 
Pacifiko uosto darbinin
kus, kad taryba turi teisę 
įsakyti darbininkų atstovų 
rinkimus kolektyvėms de
ryboms su darbdaviais, ir 
kad teismai neprivalo 
trukdyti šitokius įsaky
mus pravesti. Tą galią ta
rybai suteikia Wagnerio 
darbo įstatymas.

Amerikos Uetavių Aukos 
Vilniečiams Šelpti

DSKBININKSB

KETURI MILIJONAI KATALI
KŲ BOLŠEVIKŲ SĄRAŠE

»-
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Vatikanas, sausio 4, —| 
Vatikano radio pranešė, 
kad soviėtų Rusijos bolše
vikai turi surašę keturius 
milijonus pasaulio katali
kų pasmerkimui. Apie du 
milijonai katalikų yra bol
ševikų surašyti “juodame 
sąraše” Vokietijoje. Slova
kijos katalikų sąraše, yra 
kunigas Tiso. Lenkijos ka
talikai buvo aiškiausiai pa
žymėti; dabar jie yra bol
ševikų šimtais žudomi. 
Nieko nežinoma, apie A- 
merikos katalikus. Kur tik i 
bolševikai įsigali, jie pir
miausia žudo katalikus.

I

I 

/ 

l 
j
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Septynios Priežastys Delio 
Sovietai Pralaimi

UarbinMial Laimėjo Byi;

Philadelphia, Pa. —Jung. 
Valstybių federalis • teis
mas įsakė Republic Plieno 
korporacijai sumokėti al- 

i gas daugiau kaip 5,000 
.darbininkų nuo to laiko, 
kada ji išmetė juos iš dar
bo, būtent, nuo spalių 18, 
1938. Korporacija atleido 
darbininkus už tai, kad jie 
streikavo ir rėmė CIO uni
ją. Tai didelis darbininkų 
laimėjimas. Tas turėtų 
darbininkus paakstinti or
ganizuotis į unijas.

I

Berlynas, sausio 4, —
Hitlerio' vyriausybė pa
reiškė, kad ,
Anglija ir kitos nėutralios neišmintingas pradėti kitą jau suplaukė Amerikos lie- 
valstybės pajus Vokieti- ■ karą, kada vieną,

j New Yorkas, gruodžio 16
. r r — o------------r ------------------------------------------- ...

Prancūzija,Argi Stalinas būtų ant tiek d. Į Generalinį Konsulatą
«. • Y * ___ ______ Jtl’ Ir A t-vi Ir- 11

valstybės pajus Vokieti- • karą, kada vieną, galima tuvių aukų vilniečiams 
jos kerštą, jei jos mėgins sakyti, pralaimėjo? šelpti $3031.66._____ _

Pranešama, kad Prancūzi- i CIO NEKOMUNISTINE, SAKO 
ja nori pasiųsti į Suomiją 
10,000 kareivių. Hitleris 
taip pat pasakė, kad, jeigu 
Anglija pradės daugiau 
karo ginklų siųsti į Suo
miją. Vokietija žinos ko
kias priemones prieš ją 
pavartoti. Iš Berlyno pra
nešama, kad Norvegija ir 
Švedija gavo įspėjimą ne- 
vežti Anglijos ar Ptancū- 
zijos kareivių ar karo gin
klų į Suomiją. Prancūzijos

• ministras Daladier Tautų 
Sąjungai pranešė, kad
Prancūzija jau yra pasi- į kunigija ;ako7’“Yra neuž- 
fengusi_.bendrai ^su kita gįnįjjamaį aišku, kad di- 

mijai pagalbą. J 
matomai, yra nusistatęs; 
laukti Stalino I 
Komunistai - naciai veikia 
vieningai.

DIES KOMISIJA
-------------- —

Sies įnešė Bffių Nutraukti 
Santykius Su Rusija

Washington, sausio 4, — 
Dies komisija, kuri tyri
nėja kornunistų, nacių ir 
fašistų veiklą Amerikoje, 
oficialiai pareiškė, kad 
John Lewis ne komunistas 
ir CIO darbininkų unija 
nėra komunistinė, i.__
nepritaria komunistams.'. ... ■ -

i Komisija sako, kad iš visų • kuriuo reikalauja nū
CIO unijų, tik 11 yra “pa-

i liesta” 1

Į

Vatikano Miestas, sausio 
4 — Osservatore Romano, 
oficialis organas, paduoda 
septynias priežastis dėlko 
sovietų Rusija pralaimi 
karą su Suomija. Štai prie
žastys: stoka idealo, trūk
sta tautinės sąmonės, ne
turi karinio patyrimo, 
trūksta organizacijos, va
dai parinkti už ištikimybę 
Stalinui, o ne, kad jie tu
rėtų gabumus, neįvertina
mas individas, nes kolek- 
tyvis vyras karo nelaimi, 

i ir stoka karo reikmenų.
Laikraštis prideda, kad 

sovietų armija yra dikta
tūros vergijoje ir jai va-

VVashington, D. C. —
Kongresmonas Dies, prieš- 
amerikoninės veiklos tyri-' 

ir net' nėj*mo komisijos pirmi- dovauja negabūs, be paty-
Į ninkas, įnešė Kongresan rįmo vadai.

traukti visus santykius su 
komunfzmu? Dies soviet^ Rusi>-

Dauguma šios šalięs gy
ventojų pasipiktino Rusi-• . , f gllluljdllld,! dlbhu, AcLCl UI’ vtJIlLOjU pdoipiKL111U JLvtlol-

kokia valstybe teikti Suo‘įdžiuma CIO narių ir jų pir-Į ja, kada ji užpuolė ramią ir 
HĮtleris, mjninkas John LeU’is nėra mažą valstybę — Suomiją. 

... - >komunistai, nei komunistų Jung. Valstybės jau seniai 
laimėjimų. !prįtargjaj Sąžiningi A- turėjo nutraukti santykius

merikos darbininkai, kurie 
nori pagerinti savo gy\t-

Kaunas, gruodžio 29 d. 
Pasirašyta prekybinių 
mainų rtiokėjiriio (clearin- 
go) sutartis su Italija. So
vietai pirks Lietuvoj kiau-į
lių už 12 milijonų ir pieno Į operatyvų sąjunga 
produktų už 9.3 mil. litų. nas”.

su Rusija, nes ji nesilaiko 
; sutarties. Sovietų Rusijos 

riiino būklę teisėtais Ame
rikos būdais”.

—Gruodžio 16 d. perim
tas Vilniaus universitetas.
— Lietuvoje įsteigta ko- 

“Li-

atstovai buvo pasižadėję 
nevesti komunistinės pro
pagandos Amerikoje, bet 
Dies tyrinėjimo komisija 
aiškiausiai įrodo, kad Mas
kvos agentai vedė propa
gandą, gautais iš Maskvos 
pinigais.

New York, sausio 4 d. — 
Amerikos komūhistų va
dai pranešė visieirts komu- 
nisthiris, kad vokiečių pre
kių daugiau neboikotuotų. 
Iki šiol komunistams buvo 
įsakyta kalbėti žmonėms, 
kad Vokietijoje išdirbtų 
prekių nepirktų, nes ji ve
da karą prieš kitas tautas. 
Dabar jau viskas gerai. 
Dar patariama boikotuoti 
Japonijos prekes, bet ne 
Vokietijos, nes Vokietija 
dabar, sako komunistai, 
veda imperialistinį karą 
prieš Prancūziją ir Angli
ją. Tokį pat karą veda Ru
sija prieš Siiomiją. Komu
nistams dabar įsakyta, 
kad Vokietija yra lygiai 
gera, kaip ir Rusija. Visa 
tai įrodo, koks lengvas ko
munistų gyvenimas. Jiems 
nereikia galvoti, ar svars
tyti, kas gėra, ar bloga. Jie 
visus nurodymus gauni i5 
“viršūnių”: ' 
už visus komunistus, jie

i

Iš

Į Lietuvi...
...Ar Ameriką

Vikirigt/ laivai
Per Gothenburgą, Švediją

Laivų išplaukimai

Nėw Yorko .... Iš Gothenburgo
Vas. 3, Drottningholm Sausio 16,

Tamstos' kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti, kaip Tam
stos aiplelirikėj vietinis laivokorčių 

agentas.

1 Swedrsh Americari Line
154 Boylston St., Boston, Mato.

Visa Lietuva, įimant ir 
Vilniaus kraštą, iškilmin
gai minėjo kariuomenės į- 
kūrimo šventę, lapkričio 
23 d. š. m. Kariuomenės 
šventės proga kariuome
nės vadui brig. gen. St. 
Raštikiui Kauno visuome
nė įteikė sidabrinį kardą. 
Be to, Vilniaus rinktinės . ,
vadui div. gen. Vitkauskui tik turi klausyti partijos; 
Kauno visuomenės vardu 
įteiktas Vilniaus skydas. 

į Sidabrinis kardas paga
mintas pagal 12—13 šimt
mečio • kardų pavyzdį, o 
Vilniaus skyde vaizduoja
mas Gedimino kalnas su 
tautine vėliava.

iI 
I — Šiomis dienomis gauta 
Klaipėdos pabėgėliams 16 
maišų drabužių, kuriuos 
prisiuntė Amerikos lietu
viai.

RUSIJA NETEKO DAUG
. KARO GINKLŲ

■ »-------------------- ----- ---- «------------------- - -------

Helsinki, sausio 4, —So-Į (Jury) teismui kaltinimus 
vietų Rusija, pradėjus ka- prieš tris asmenis, būtent, 
rą prieš Suomiją, gruodžio Morris Liskin, New Ro- 
mėnesio pradžioje iki šiol chelle, 
neteko 400 tankų, 150 or
laivių. kelioliką šimtų kul
kosvaidžių ir šautuvų, ku
rių dauguma pateko į Suo
mijos kareivių rankas. 
Suomiai sako, kad sovietų 
Rusija naudoja Čekoslo
vakijoje padirbtus ginklus.

- I

Landis Išteisino Bridges

MvKSmlvvf® I riv$nlwSl M®*
RyklŲ jOSOtralKinlfilrai

Melled, D. F., sausio 4 
diėną —NiažiaUsia penkios 
švietimo grupės pareiškė 
griežtą protestu prieš pa
siūlytą kdrištitucijos prie
dą, kurį priėmus būtų vi
sos valstybės kontroliūoja- 
rrios mokyklos paverstos 
socialistirtiarti mokslui.

niuo gaun i ---------------------------

Za.^L?!IVOŠ: Sfelgtalta ftatarifc 
talkas

vadų, o begalvoti. Neseniai Į 
jiertis buvo įsakyia neap
kęsti ir šmeižti Hitlerį, jie 
taip ir darė; dabar jiems į- 
sakoma, kad Hitleris yra 
geras ir jį reikia mylėti, ir 
jiė jį myli ir garbina.

Kaunas, gruodžio 15 d. 
Lietuvoje kreipiama daug 
dėmesio tinkamai remti ir 
kredituoti pramonę. Tarti 
tikslui šiuo metu steigia- 
rtias Pramonės Bankas.

I X - tat . jįy

Stalinas "Vienbalsiai" 
Išrinktas .

MšetikaiTHtri Vokiečiai
ncSipTlcSinS

f

~ , N. Y.; Norinan 
Weinberg, Mt. Vernon, N. 
Y., ir Raphael Rush, kurio 
adresas nežinomas. Jie vi
si trys kaltinami dirbę so
vietų Rusijos naudai ir ne
buvo užsiregistravę, kaipo 
svetimos valstybės agen
tai. Laskin ir Rush yra šios 
šalies piliečiai. Jie dirbę 
politikoje ir skleidę sovie
tų propogandą Amerikoje.
—

Roma, sausio 4 d., — Iš 
Maskvos buvo išsiuntinėta 

« i , f - ~~ visų kraštų bolševikamsSovieių laikraščiai su pąsi-j atsijSaufeimas smarkiau 

rinkimuose į Maskvos mie
sto sovietus, Stalinas buvo 
“vienbalsiai” išrinktas. Ki
to kandidato nebuvo. Visi 
žmonės buvo priversti bal
suoti už Staliną. Už nebal- 
savimą “likvidavimo” bau
smę.

Maskva, sausio 4 d.

didžiavimil praneša, kad atsišaukimas smarkiau

28.0M Mtaia Pasmerkė
NachiS If Raudonuosius

Gruodžio

VVashington, D. C. — Šio
mis dienomis prof. James 
M. Landis, darbo depart- 
mento skirtas tardytojas 
Harry Bridges deportavi
mo byloje, padarė sprendi
mą. Jis pareiškė savo 
sprendime, kad esą nebuvo 
įrodyta, kad Harry Brid
ges priklausė prie komu
nistų partijos ar jos ben
dradarbis. Tačiau, pareiš
kė, kad Bridges turėjęs ko
munistų simpatiją.

Harry Bridges pasižy-j praš m • _ Kliipėdišk-iai 
mejęs streikų vadovavime j dabar atvyk . k 
n- komunistiniame veiki- kasi visoki da(yltų kurje 
me. buvo tyrinėjamas, KIaipėdoje teparduodami 
katpo nepageidaujamas a- pagaį korteles, daugiausiai 
teivis. Jis buvo deportuo-

Lakwjill«tol«a Klaipė
doje Dar Neveikia

< v

Klaipėda — Įsigaliojus 
Lietuvos Vokietijos opte- 
cijos sutarčiai, Lietuvos 
pilietybę optuoja garta di
delis klaipėdiškių skaičius. 
Optacijos terminas bai
giasi gruodžio 31 d. Pirmo
mis dienomis Lietuvos ge
neraliniam konsului buvo 
paduota per 100 optacijos

New Yovk
13 d., Madison Sųuare Gar- 
den Įvyko masinis susirin
kimas, vadovybėje Ameri
kos žydų Kongreso ir žy
dų Darbo Komiteto. Daly
vavo įžyinūs krikščionių ir 
žydų vadai kalbėtojai. Kal
bų klausėsi 20,000 žmonių. 
Pareikštas griežtas protes
tas prieš Vokietijos nacius; 
ir Rusijos raudonuosius 
komunistus dėl Lenkijos 
ir Suomijos užpuotiino ir 
terorizavimo tų kraštų gy
ventojų. 'taipgi atsišaukta 
į visą kultūringą pasaulį, 
kad duotų pagalbą perse- 
kiojainiems žydams Len
kijoj, Austrijoj, Čekoslo
vakijoj ir Vokietijoj. Ko
dėl tik vieniems žydams?

, Juk tose valstybėse naciai 
i ir raudonieji nemažiau 
į persekioja ir katalikus.

į kovoti prieš religiją. Atsi- 
šartkirtfe pasakyta: “Dvy
likta valanda jau išmušė 
kovai prieš religiją Ryti
nėje ir Pietų - Rytinėje Eu
ropoje. Galingoji raudono
ji armija Sumaršavo į Len
kiją. Ir iškėlė raudonąją 
bedievybės vėliavą smal
kiai žygiuos toliau. Su pa
galba raudonosios armijos 
ginklų, bedievybės kovo
tojai artinasi prie perga
lės Rytinėje ir pietų - ryti
nėje Europoje. Jų žygia
vimas į vakarus nebus su- 
trukdytas, nes naujoji Vo
kietija bedievybės platin
tojams jokių kliūčių nesu
darys.

I AHarl nDIMAAIVK:
LvUK t£ OI Iv) VHnfflCmS

Be visuomeninių aukų 
vilniečiams, Konsulatas y- 
ra gavęs ir kablegramo- 
mis Lietuvon išsiuntęs 
$1,075.00, asmeninių arba 
specifinių dovanų. Tas do
vanas Konsulatui yra pri
statę tik keli Čhicagoje 
gyveną vilniečiai. Kitos bei 
mažesnės lenkų ir žydų do- 
vanos vilniečiams eina į- 
vairiomis perlaidomis be
tarpiai. Tai sveikintinas ir 
gražūs reiškinys.

Lietuvos Konsulatas, 
Chicago, iii.I

jamųjų ateivių sąraše. Bet 
ir dabar jis dar gali būti 
deportuotas, nors prof. 
Landis ir nepripažino liū
dinu, kad jis komunistas, 
tikras. Tuo klausimu dar 
gali tarti savo žodį Jung. 
Valstybių kongresas.

Apkaltino Tris Užsienio 
Agentas

marškinius, koji
nes, nosines ir it. — Lais
voji uosto zona Klaipėdoje 
dar neveikia ir nenumato
ma, kad greitesnėj ateity
je galėtų pradėti veikti, 
viena kad dėl karo laivų 
judėjiinąs Klaipėdoje yra 
veik visiškai aptniręs, kita 
kad vis tebeatsiranda nau
jų kliūčių, dėl kurių su vo
kiečiais dar nebaigta susi
tarti.

. *. . .

T

Washington, D. C., sau
sio 4 d. — Jung. Valstybių 
teisingumo departmentas 
šiomis dienomis įteikė Fe- 
deraliam Prisaikintųjų

Kaunas, gruodžio 29 d. 
J. A. Valstybių vyriausybe 

; atsisakė pritinti lenkų pa
bėgėlius.

Draugijų Valdybų AM
LIETUVOS P URTE 8 U DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8 V C.
Pirmtntnkė — Eva Marksienč. w

625 E. 8th St., So. Boston, Maaa. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broačhvay, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Tvaškienė,
440 E. Sixth SL. So. Boston, Mass. 

Ffn. Rašt. — Marijona Markontutė,
4115 TCaShington St.. Rosiindate, 

Tel P»rkway 6558-1V
Iždininkė — Ona StaniuBūtė,

105 Wc3t 6th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukšti kalnienė,

111 H Št., So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimas laiko kas

antrą utarnink.r mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pnbažnyttnėj svetainėj.

/Įsais draugias reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

tV. JONO EV. ei. PASALPING3 
DRAUGIJOS valoyba

Pirmfnlnjras, Juozas Svagiflys, 
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pfrm. Albinas P. Nevicra,
16 Winfield St., So. Boston, Mass.

ProL RaSt. Jonas Clineckts, ,.
5 Thomas Pk.. So. Boston, Masi

Fin. Rašt. Aleksandras Ivašfta,
440 E. Sfxth St.. So. Boston, Masa 

Maršalka. Jonas Zaikte,
7 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Iždininkas. Andrius Zaleskis.
702 Flfth St., Sd. Boston, Masa.

Prau^ija laiko susirinkimus kas tre
čią neOCldienį kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 493 
t 7tM SL, So. Bostoa. Ma^i.
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Trys Žodžiai Ant Sienos
“Kas kuo kovoja, nuo to ir žūva”. Stalinas dar ne- j 

žuvo, bet suomių karas nematoma ranka rašo jam ant 
sienos ištarmę. Vienam užsienio korespondentui Stali
nas yra pareiškęs, kad carų laikais rusus visi mušda
vo dėl jų tamsumo ir atsilikimo. “Rusus mušė mongo
lai, turkai, švedai, o vis dėlto, kad rusai buvo atsilikę 
ir karo priemonėse, ir kultūroj, ir pramonėj, ir ūkyje. 
Štai dėlko mes negalime būti atsilikėliai”. Visų pirma,i 
Stalino žodžiai istoriniai nėra teisingi. Rusai ne nuo; 
vieno yra gavę j kailį, bet jie kitus dar smarkiau muš
davo. Buvo pavergti mongolų, bet atsigriebė, juos su
mušė ir jų vergija nusikratė. Turkai kai kada rusus y- 
ra nugalėję, bet rusai daug daugiau juos sumušė ir 
porą kartų buvo nužygiavę į Konstantinopolį. Pradžio
je švedai rusus mušė, bet galų gale rusai švedus nuga
lėjo ir ant jų žemės pasistatė Peterburgą.

Kai dėl kultūrinio, ekonominio ir kitokio rusų at
silikimo carų laikais negali būti klausimo: Rusija toli 
nuo Europos buvo atsilikusi. Tačiau dabąr prie bolše
vikų yra kur kas blogiau. Pavyzdys — Suomija. 1809 
metais, prie Aleksandro I, rusų armija skaičiumi vos 
18,000 karių, be didelio vargo Suomiją užkariavo. Gi 
dabar, pastatę kokią pusantro milijono kariuomenės, 
bolševikai jau ištisas mėnuo negali įlaužti Suomijos 
sienų ir patys traukiasi atgal. O vis tai dėl neįmanomo 
sovietų atsilikimo visokiais atžvilgiais, ypač ekonomi
niu. Alkana ir neaprūpinta šiltais drabužiais raudono
ji armija mušasi be mažiausio noro, vien verčiama ei
ti pirmyn komisarų kulkosvaidžiais. Tokia prievarta 
raudonarmiečiams tiek įsipyko, kad jie tuo pačiu gin
klu pradeda vaišinti komunistus. Šaudo juos ne tik iš 
oro, bet ir visai atvirai — ant žemės. Iš fronto vis dau
giau ateina žinių, kad ištisi rusų batalionai kits į kitą 
atkreipia šautuvus — tai kautynės tarp bepartyvių ka
rių ir komunistų. Tokiai dvasiai kariuomenėj esant, 
sovietų laimėjimo šansai kasdieną smunka žemyn.

Stalinas pajuto, kad jį smaugte smaugia ir galų 
gale pasmaugs jo paties kvaila politika žemės ūkio 
srity. Kitais žodžiais, ji žudo — kolchozai, ir štai dėlko. 
Raudonarmiečiai tai kaimiečių — ūkininkų vaikai. 
Jie mato, kad jų tėvai, broliai ir seserys eina kolcho
zuose vergų baudžiavą, daug aršesnę už senovės lietu
viškąją ar negrų vergiją prieš Amerikos civilinį karą. 
Už pernelyg sunkų darbą rusų kaimiečiai negauna nė 
žmoniškai pavalgyti. Be to, jie dažnai pliekiami komi
sarų nagaikomis, išgabenami į darbo stovyklas ar su
šaudomi už tariamą sabotažą bei mažą darbingumą. 
(Tai gali įvykti visai netyčiomis, nes pusbadis žmo
gus darbui netinka). Dabar tie kaimiečių sūnūs, patys 
sveikiausieji ir stipriausieji (tik sveikus į kariuomenę 
tepriima) turi aukoti savo gyvastį tam, kad jų tėvai ir 
toliau vilktų nepakenčiamą kolchozų baudžiavą. Ar 
kas gali padyvyti, kad jauni raudonarmiečiai su pasi
baisėjimu žiūri į savo klaikią pareigą ir pirmąja proga 
sukyla prieš savo prispaudėjus?

Plačiai skelbiama, kad Stalinas siunčiąs į frontą 
ištikimiausius generolus — asmeninius savo draugus 
— ir geriausias kariuomenės dalis iš Sibiro ir Kauka
zo. Prie jų prijungiami būriai policijos agentų — GPU. 
Su sibiriokais dar pusė bėdos: jie pripratę prie šalčių. 
Bet ką veiks Suomijoj šilto Kaukazo gyventojai, sun
ku suprasti. Iš GPU, kariniu atžvilgiu, maža bus nau
dos, nebent šnipinės užsimezgusius armijoj kontr-re- 
voliucijos ratelius. Muštis tai GPU nesimuš — gerai 
aprūpintiems penimiams - žandarams mirti nesinori. 
Karas su Suomija Rusijoj nepopuliarus. Stalinas gali 
siųsti ten ką tik nori — ryžtingumo iš savo karių nesu
silauks. Jei yra kiek užsispyrėlių, fanatikų - komunis
tų, tai juos suomių ir saviškių kulkos greit išrankios. 
Gi mobilizuoti labai skaitlingą armiją iš valstiečių pa
vojinga. Viena, kas juos išbadėjusioj sovetijoj išmai- 
tys? Gi antra — klausimas, kurios pusėn jie savo šau
tuvus pasuks?

Gimtosios dienos sukaktuvių proga Stalinui su
rengta nesvietiškos ovacijos - iškilmės. Iš jo gimimo 
vietos — menkos bakūžėlės Gruzijoj — sovietai pasi
darė tautinę šventovę; jam rašoma poemos, dainuoja
ma dainos; šimtai filmų traukia jo paveikslus; spauda 
jį iškelia viso pasaulio darbininkų mylimuoju tėvu 
(apie suomių karą kukliai nutyli); jis skelbiamas ge
nijų genijum, herojų herojum — žodžiu, nėra tokių 
garbės požymių, kurie jam nebūtų teikiami.

Anao metu, žiloj senovėj, karalius Baltazaras 
puotų iškilmėse pastebėjo kažkieno ranką, rašančią 
ant šieno? tris nesuprantamus žodžius. Eks-seminaris-

Renkimės Prie Vasario 16 d. iTokio išgarsinimo reika
las dabar yra ypatingai di
delis. Gausingais susirin
kimais, platesnio užsimoji
mo veikimu, plačiu savo

rubežiams no kito, kaip tik lietuvio!
Gretimą kalną puošią trys 
balti marmuriniai kryžiai, 
dėlto jis vadinamas “Trijų 
kryžių kalnas”. Šie kry
žiai visą laiką primins tris 

Į misijonierius didvyrius, 
kurie buvo pagonių nužu
dyti.

Iš eilės apžiūrėjome di
džiausią Vilniaus bažnyčią į mingas — liūdi tauta pra- traukti kiek galima dau- ‘bė; kad ji, jei tik reikalas 
— katedrą, pastatytą toje radus savo sostinę per
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juos suriša dar tampriau. 
Programa prasidėjo Lietu
vos himnu, kurį grojo gim
nazijos orkestras ir savo 
balsais pritarė visa salė. 
Po jo buvo grojamas lenkų 
himnas. Nieks jam nepri
tarė, bet visi stovėjo nu- šventę, reikia minėti ypa- nei, kad lietuvių tauta yra 
lenktom galvom, šitas mo- tingu iškilmingumu. Į tą gyva; I 
mentas buvo labai reikš- minėjimą

Minėjimo
Mūsų spaudoje jau buvo Į 

iškeltas klausimas, kad 
šiemet vasario 16 d., Lietu- darbų išgarsinimu parody- 
vos nepriklausomybės sime Amerikos visuome-

kad Lietuva yra ir 
reikalinga į-j bus nepriklausoma valsty-

giau jaunimo ir anglų iškiltų, už savo teises ir 
vietoje, kur seniau, kai dar žiaurų priešą, kuriam prie- spaudoj plačiai išgarsinti, laisvę kovotų suomių tau-
lietuviai nebuvo krikščio-, varta turi atiduoti garbę, 

i nys, buvo lietuvių švento- Paskui sekė paskaita, eilė- 
: vė. Katedroj yra Šv. Kaži- raščiai ir ant galo Vilnie- 
’ miero, Lietuvos ir Lenki- čių choras “Varpas”, kuris 
jos karalaičio, koplytėlė, puikiai padainavoo. 
kurioje sidabriniame kar
ste viršum altoriaus palai- nintelę lietuvių gimnaziją 
doti Šv. Kazimiero, Lietu- Vilniuje. Direktorius, p. 
vos ir Lenkijos karalaičio šikšnys labai maloniai pri- 
palaikai. Vilniaus Kated
roje sakoma yra palaido
tas ir Lietuvos kunigaikš-

Kitą rytą nuėjome į vie-
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Atsidarius 
tarp Nepriklausomos Lie
tuvos ir Lenkų okupuoto 
Vilniaus krašto nutarėm 
aplankyti Vilnių. Vasario 
16 d., apie 8 vai. ryte išva
žiavom iš Kauno ir apie 1 
vai. po piet jau buvome 
Vilniuje. Nežinodamos, 
kur eiti, pasidėjusios ba
gažus ant grindų tarėmės, 
ką daryti. Viena panelė, iš
girdus mus lietuviškai kal
bant, prisiartino ir gražiai 
lietuviška kalba, paklausė, 
kur mes norėtume važiuo
ti. Mes atsakėm, kad pas 
kun. Čibirą. Ji tuoj mus 
susodino į autobusą, ir į 
dešimtį minučių jau buvo
me vietoje. Čia mus nuo
širdžiai priėmė ir parūpino 
mums studentę, p-lę Kisie
liūtę, kuri labai noriai ap
siėmė mums parodyti įdo
miausias ir gražiausias! tis Vytautas Didysis. Ša- 
vietas Vilniaus mieste irjlia katedros yra aukštas 

Pasiėmėm I bokštas, kurio apačia sta
tyta dar anais laikais, kai 
dar lietuviai garbino gam
tą — medžius, gyvulius.

Vakare nuėjom į Birutės 
Mergaičių bendrabutį, ku
riame gyvena apie 150 
mergaičių gimnaziščių. 
Č& ..viskas kuo puikiausiai 
įrengta, o švara kuo pa
vyzdingiausia. Labai jau
kiai praleidusios kelias va
landas su simpatiška ben
drabučio vedėja, p-le Pet
ravičiūte, ir mokinėm, vi
sos kartu išėjom į lietuvių 
gimnazijos salę, kurioje 
pirmą kartą po trijų metų 
buvo švenčiama Lietuvos 
nepriklausomybės šventė. 
Tikėjomės rasti mažą bū
relį susipratusių , lietuvių, 
bet kaip nustebintos buvo
me, radę didžiulę salę pil
nutėlę žmonių. Mus čia la
bai nuoširdžiai priėmė. 
Pats švenčių rengimo ko
misijos pirmininkas nuve
dė ir pasodino mus pirmo
se eilėse šalę gimnazijos 
direktoriaus ir kitų įtakin
gų Vilniaus lietuvių. Visi 
mumis domėjosi ir buvo 
labai nustebinti, kad mes 
nors gimusios ir augusios 
Amerikoje, taip gražiai 
kalbame lietuviškai. Mums 
labai didelį įspūdį padarė 
Vilniečių didelis patriotiz
mas ir jų darnus sugyveni
mas. Spaudžiami lenkų dėl 
savo lietuviškumo, jie ne
nuliūsta, bet dar daugiau 
prisirišę kovoja dėl bran
gių tėvynės idėjų ir tas

jo apylinkes, 
savo bagažus ir nusinešėm 
į Seselių Bernardinių pen
sionatą, kur turėjom nak
voti.

Šis pensionatas yra labai 
senoj vienuolyno dalyje. 
Čia baugu buvo net vaikš
čioti —koridoriai ilgi, tam
sūs su žemom lubom. 
Grindys sudėtos iš didelių 
randonų plytų ir vietose 
labai išsinešiojusios, kad 
jeigu nežiūri, kur eini, ga
li pargriūti. Matyt vienuo
lynas labai neturtingas, 
kad neturi iš ko atremon
tuoti savo patalpas. Ši vie
ta mus savotiškai nuteikė, 
rodėsi, kad mes esam kur 
nors senoviškoj pilyj, kur 
gali numirėliai vaidintis.

Mūsų vadovė pirmiau
siai mus nuvedė į Šv. Onos 
bažnyčią, kuri gražiu savo 
gotišku stiliumi buvo su
žavėjusi net ir Napoleoną, 
kada 1812 m. keliavo per 
Lenkiją į Rusiją. Yra pa
sakyta, kad jis pamatęs 
šią bažnyčią, sušuko: “Jei 
galėčiau, tai ant delno par
sigabenčiau ją į Paryžių”.

Nors ir buvo lietinga die
na, pasiryžome lipti į Ge
dimino kalno aukštybes. 
Po didelio molio minkymo, 
nes laiptai ir keliai yra la
bai apmėtyti purvu iš da
romų lenkų kasinėjimų, 
pasiekėm pačią viršūnę. 
Čia apžiūrėjom didelę dalį, 
dar užsilikusios, Gedimino 
pilies, kuri pastatyta iš di
delių akmenų, ir kurie su
daro sieną apie dviejų me
trų storumo. Pilies likučiai 
ir byrančios plytų dulkės 
priminė mums apie gar
bingąją Lietuvos praeitį ir 
pasakojo mums, apie išgy
ventus vargus ir kančias. 
Iš užgriuvusių skliautų 
kilo Gediminai, Algirdai, 
Kęstučiai ir Vytautai, ku
rie išplėtė Lietuvos garbę 
ir didybę nuo Baltijos iki 
Juodųjų marių. Neapy
kanta ima pagalvojus, kad 
šita mūsų garsi nuo senų 
senovės Lietuvos sostinė 
yra mūsų priešų rankose! 
Bravo! mūsų jauniems 
lietuviams pasiryžėliams, 
kurie prieš kelis metus ant 
Gedimino pilies žvalgybos 
bokšto, drįso iškelti mūsų 
tėvynės trispalvę, Lietuvos 
nepriklausomybės išvaka
rėse, paskelbdami pasau
liui, kad ši šventovė ne kie-
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ėmė ir pervedė per visą 
gimnaziją. Viskas labai 
kukliai, bet patogiai įreng
ta — didžiulė salė gimnas
tikai, biblioteka, įvairūs 
specialiniam mokslui sky
riai ir klasės. Direktorius 
atsisveikindamas apdova
nojo mus savo mokinių 
darbeliais, padarytais iš 
metalo — lietuviški pasvi- 
dę kryžiai, Vilniaus geleži
nis vilkas ir lekiantis gan
dras.

Taip pat turėjome pro
gos aplankyti ‘Aušros Var
tus’, tą šventą vietą, apie 
kurią mūsų motutės su to
kiu ilgėsiu ir pagarba kal
bėdavo. Negalėdavau su
prasti, kodėl tą vietą va
dindavo tuo vardu, bet pa
sidarė suprantama, kai 
paaiškino, kad čia pirmiau 
buvo vartai į Vilniaus mie
stą ir dabar ant tų vartų 
yra pastatyta koplytėlė, ir 
joje yra patalpintas Švč. 
Panelės stebuklingasis pa
veikslas, papuoštas gėlė
mis ir brangiomis votivo- 
mis — sidabrinių ir auksi
nių širdžių, rankų, kojų, ir 
įvairių brangakmenių, ku
riuos tikintieji palieka, ka
da jų maldos būna išklau
sytos. Bet deja! ta švento
vė, kuri šimtmečiais buvo 
lietuvių didžiausia paguo
da varguose, irgi yra lenkų 
globojama. Kur pirmiau 
buvo lietuviški arba loty
niški parašai, dabar yra 
pakeisti lenkiškais.

Aplankiusios dar Šv. Jo
no bažnyčią ir Šv. Mikalo
jaus, vienintelę, kur lei
džiama pamaldas laikyti 
lietuviškai, grįžome pas 
Bernadines pasiimti savo

v •

.tos ryžtingumu.
Tad, prie vasario 16 d. 

minėjimo gerai ir rūpes
tingai pasiruoškime.

daiktus ir važiuoti į stoti, j 
Liūdna buvo atsisveikinti 
su istoriška mūsų sostine, 
su jos gražiomis bažnyčio
mis, su Gedimino kalnu, 
su puikia katedra ir su 
mūs pavergtais broliais 
lietuviais. Nusiraminome 
viltimi, kad vėl kada nors 
aplankysime.

♦ ♦ #

Šiandien šitie aprašyti į- 
vykiai liks tik Lietuvos is
torijos lapuose. Po 19 me
tų lenkų vergovės, ačiū! 
Aukščiausiajam! teisybė; 
paėmė viršų. Lietuvos tris
palvė, kuri taip negarbin
gai lenkų buvo nuplėšta, 
vėl puošia Gedimino kalno; 
pilies bokštą. Lai ta vėlia
va amžiams būna simbolis 
mūsų tautos ryžtingumo 
ir patvarumo dvasios!

Sesuo M. Felicija, O.S.F. suomenės reikalus

Spaudos Vajus
Kaip kasmet, taip ir šie

met Gavėnios metu turėsi
me padirbėti spaudos pra
platinimui ir mūsų veiki
mo centro — Federacijos 
bei visų kitų mūsų organi
zacijų sustiprinimui. Atsi
žvelgdami į šio darbo svar
bą ir jo didį, ir prie jo iš 
anksto ir planingai reikia 
prisirengti.

Bent didieji lietuvių cen
trai tenepamiršta ir šie- 

; met sušaukti rajonines ka- 
; talikų draugijų konferen
cijas ir apsvarstyti bėga
muosius tautos ir Ameri
kos lietuvių katalikų vi-

J. E. Kardinolo O'ConnelI Laiš
kas Katalikiškos Spaudos Reikalu
Gerbiamas ir brangus Tėve:—

Sekamas sekmadienis, sausio 7, yra skiriamas Ka
talikų spaudai, ypač mūsų Vyskupijos organui Pilo
tui (Vadovui). Tą dieną reikia kreipti ypatingo dėme
sio į Diecezijos organą ir raginti visus katalikus, kad 
palaikytų Katalikų spaudą, užsirašant Pilotą.

Katalikų Bažnyčia nesibijo tiesos. Ji nesibijo tei
singai dėstomos istorijos. Bet ji negali pakęsti iškrai
pytų žinių ir suklastuotų šmeižtų, kuriuos sufanati
zuoti bedieviai skleidžia apie Katalikų tikėjimo moks
lą ir apie Bažnyčios istoriją. Šių dienų istorija susida
ro iš smarkiausios propagandos. Valstybės eikvoja 
milžiniškas sumas pinigų tam, kad pakreiptų skelbia
mus apie jas žinias savo naudai. Ir tos žinios išeina 
dažniausiai neprietelingos Katalikų Bažnyčiai. Tas 
klaidingas žinias stengiasi atitaisyti Katalikų spauda. 
Padėdamas pamokslininkams dėstyti Katalikų tikėji
mo mokslą, Pilotas tiksliai nušviečia Bažnyčios nusis
tatymą tuose klausimuose, kurie ją paliečia. Religin
gas ir rimtas savo turinio kryptyje, Pilotas suteikia 
katalikams reikiamos vadovybės ir pagelbsti jiems 
tiksliai sekti sparčiai bėgančius pasaulio įvykius. De
besiai, kurie renkasi Naujųjų Metų išvakarėse, neduo
da stiprios vilties, kad sekamuose mėnesiuose šmeižtai 
ir melagystės prieš Katalikų Bažnyčią pasiliaus. Jau 
nebe šiandien susipratę katalikai pastebi, kad didelės 
pagonų pajėgos smarkiai veikia pasauly ir mūsų čia 
krašte. Ta pagoniška agitacija privalo būti atremta 
per gerai sutvarkytą ir visada budinčią katalikų spau
dą, kuri paduoda pasaulio žinias teisingoj šviesoj ir vi
siems suprantama kalba.

Pilotas ir toliau pasiryžęs kovoti prieš neo-pago- 
nizmo užsimojimus. Tad ir kiekvienas katalikas, vyras 
ir moteris, privalo kovoti prieš bedievybę ir patraukti 
žmones prie Dievo ir tikėjimo. Visi jauskimės sąžinėje 
įpareigotais dirbti Dievo garbei ir mūsų šalies gerovei, 
remiant Katalikų veikimą, kurį taip puikiai vykdo mū
sų Diecezijos spauda.

William Kardinolas O’ConnelI,
Bostono Arkivyskupas.
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VILNIAUS VALDOVAI
bą sūnūs, tuo tarpu grau
žė kietą juodos duonos 
(laimingas kas turėjo) 
plutelę. Koksai to viso ga
las, — mes žinome...

Valdžios centralizacija, 
koordinacija Lietuvai bū
tina, taip. Bet Vilniaus — 
Vilnijos raistuose, liūnuo
se galės saugiai keliauti ir 
kitus vesti, tik vietinis 
žmogelis. Be to, tik jis tarp 
savųjų ras pasitikėjimą. 
Kas svarbiausia ir teisin
giausia — tai, kad Vilniaus 
kankiniams, iškentėju- 
siems neapsakomus perse
kiojimus už lietuviškus 
idealus, priklauso pirme
nybė savo krašte.

Bijau, kad kartais ir po
zityvinė realybė Vilniuje 
nepasektų Istorijos likimo. 
Būtų gaila vietinių lietu
vių, dar daugiau gaila — 
brangios tėvynės...

Emil. M. Paukštis.

Istorija sako, yra moky
toja, kaip reik gyventi. Se
niau žmonės, matyt, taip 
manė, tikėjo. Šiandien, po
zityvizmo gadynėje, visai 
kas kita: minios jos neži
no, kaip ir nežinojo, o val
stybės vyrams, paprastai, 
ji visai nepakeliui. Tat, pa
silik sau sveika Istorijėle! 
Mes čia naudosimės vien 
pozityvizmu, mums asme
niškai žinomais faktais. 
Štai jie: Prie caro, Vilnių 
valdė svetimas žandaras, 
kazokas — negaika, kan
čiukas. Prie lenko — “gali- 
leušas”, policininkas iš 
Galicijos, kartais renega
tas, išgama lietuvis — pa
baudomis, kalėjimu. Jo gi 
tikrieji geriausi lietuviš
kai, kartais lenkiškai kal-
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tas Josif Vassarionovič Džiugašvili (Soso - Kuba - Da- 
vid - Nidžeradze - Čižikov - Ivanovič - Stalin) apie tą 
įvykį turėtų žinoti. K.

Garbingojo Ganytojo atsišaukimą ir raginimą vi
si geros valios lietuviai turėtų priimti nuoširdžiai ir 
stoti į katalikiškos spaudos platinimo darbą. Bostono 
diecezijoje turime tik vieną lietuvių katalikų laikraštį 
“Darbininką”, kuris visas klaidingas žinias, sklei
džiančias bedievių ir pagonų spaudos, atremia ir savo 
skaitytojams paduoda pasaulines žinias teisingoj švie
soj.

Pradėję Naujus Metus, padarykime pasiryžimą 
išplatinti laikraštį “Darbininką”, kad jis pasiektų kiek
vieno lietuvio namus.

Šiais metais LDS ir “Darbininkas” mini savo gy
vavimo 25 metų sukaktį. Jubiliejiniais metais turime 
dvigubai energingiau pasidarbuoti ir LDS organizaci
jos ir “Darbininko” šeimas padvigubinti.
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, fas ar gydytojas”, aš ramiau

! Naujus Metus Įženg
"... O laikas tuo tarpu tik 

bėga vis bėga negrįžtamas 
laikas...” sako romėnų po
etas. Taip, bėga amžiai, 
bėga metų metai, o juose 
nepastebimai greitai visa 
kitėja. Milijonai gyvybių 
pasirodo šviesoje ir išnyk
sta, palikdami tik menką 
savo.gyvenimo atspindį, o 
kartais ir jo nebelieka.

Energija ir pasiryžimais 
spindį jaunuoliai nejučio
mis tampa žilagalviai se
neliai, kurie lyg per sapną 
prisimena savo jaunystę, 
ir žengia per mirties slenk
stį nežinomon amžinybėn. 
Keista ir nesuprantama 
yra gyvenimo paslaptis 
žmonijai, kuri masėmis 
gimsta ir miršta ir kaip 
šešėlis perplaukia saulės 
šviesoje žemės paviršių.

Šypsos jauni veidai, teka 
džiaugsmas mūsų širdyse, 
sulaukus naujųjų metų, ___ ___
tačiau tie metai vis nauji dus. Taip lygiai ir žmogaus 
ir nauji... Iš tikrųjų, atro- gyvenime 
do, jauniems niefco dau
giau ir nereikia, tik šypso
tis ir džiaugtis savo jau
nyste — svajoti apie ateitį 
gražią. Rimčiau gyveni- 
man pažvelgus, deja, ma
tome ką kitą — juo rim
tesnė būna jaunystė, tuo 
gražesnė senatvė. Paklau
skime tuos žilagalvius, ku
rie jau laukia amžinosios 
ramybės vietos, apie jų

atsakiau, ieškodamas-pagalbos.
“žinai ką, Jonai”, Petras jaus

mingai kalbėjo, “Mano tėveliai 
nori, kad tu ateitumei pas mus 
vakarieniauti. Aš manau, kad 
rytoj vakare būtų visiems pato
giausia. Tu galėsi šiandien pa
sakyti savo tėveliams, kad esi 
užkviestas vakarienei rytoj va
kare, ir kad ne pareisi lig vėlu
mos. Aš tave nuvešiu ir parve
šiu savo automobiliu. Tai bus 
progos atsikreipti nuo savo 
knygų ir galėsi ramiai praleisti 
vakarą su mumis”.

Petro žodžiai taip 
skambėjo mano ausyse, 
negalėjau nei žodelio 
Petras atėjo mane 
kaip kokį jaunikaitį, kuris skęs
ta jūrų bangose, ir kaip dabar

kurį galima atlikti per keletą 
valandų. Kolegijoje, užduotas 
darbas niekad nesibaigia, rei
kia rašyti, skaityti, rašyti ir 
skaityti, be pabaigos.

Dabar aš praleidžiu laisvą lai
ką mokyklos knygyne skaity
damas užduotas knygas.

Diena po dienos, sunkiau ir j 
sunkiau buvo mokytis, ir ma- aš galėsiu jį atstumti, 
žiau ir mažiau buvo laiko. Kiek-

metų proga viena minutė buvo užimta mok- gai dėkojau už jo geraširdystę

jaunąsias dienas. Neabejo
tinai jie mums atsakys, 
tad daugelis jų, jei galėtų 
Atgimti, savo gyvenimą 
Įimtu nuošimčių būtų su- 
varkę gražiau. Reiškia jie 
jalejo, bet neįvykdė, —da- 
□ar jau po laiko...

Naujųjų
mums reikia tik prisimin- sle. Kuo sunkiau aš mokinaus to ‘ ir prižadėjau, kad aš stengsiuos

gražiai 
kad aš 
ištarti, 

išgelbėti,

Surimtėjau ir Petrui širdin-

* ii ti savo ateitį ir padaryti daugiau aš norėjau praleisti ■ kiek galėdamas pribūti vaka- 
nm’c viona voVero čtmen/tamoa . rionoi volrorpnaujus pasiryžimus. Ta- nors vieną vakarą šypsodamas, • rienei rytoj vakare.

čiau jaunystė, kuomet ji i juokdamas, bet ką darydamas, Aš buvau labai linksmas ir 
rišama SU ateitimi ir pasi- tik ne sėdėti nosį įkišęs į knygą, i mažai galvojau apie knygas ir 

užduotas pamokas. Jos gali pa
laukt. Visą šį vakarą aš pasako
jau savo tėveliams apie mano 
užkvietimą vakarienei.

Mano mamytė prižadėjo iš
prašyti mano naujas kelines ir 

■ marškinius. Mano tėvelis nu- 
“Ei, Jonai, kam tu šveitė mano batus, nes aš bu- 

Gal praradai vau užimtas savo reikalais. Aš 
nusiprausiau taip gražiai, kad

ryšimais, nereikia suprasti 
klaidingai. Prisiminti savo 
ateitį ir padaryti kaiku- 
riuos pasiryžimus, tai ne
reiškia nustoti gyventi 
jaunyste ir pamiršti džiau
gsmus. Ne, visai priešin
gai, reikia savo jaunas 
dienas ir linksmumą sude
rinti su savo gyvenimo ide- 
alais, gyvenimo tikslu, nes j 
tiktai balsų charmonija 
skleidžia gražiausius akor-

Taip visi dirbo rengdami ma
ne i rytojaus vakarienę, kad ne
tikėtai atėjo laikas miegoti. Aš 
visai nenorėjau miegoti, bet bu
vau taip pavargęs, kad atsigu-

Mano draugas, Petras Supil- 
vis rimtai mokinosi ir, rodos, 
jam nieko netrūko. Jis turėjo 
laiko pasijuokti ir laiko pasi
darbuoti . Kai jis pamatė, kad 
aš buvau beveik išbalęs besimo
kydamas, jis priėjo ir broliškai 
paklausė,
taip nusiminęs? 
savo merginą?”

Nusijuokęs, aš atsakiau, “Ne, mamytė nusijuokė, sakydama: 
turbūt, aš perdaug mokinuos. Į “Tur būt, Joneli, savo vestu- 
Aš šiandien mažai miegojau, ‘ vėms tu gražiau nenusiprausi”. 
beskaitydamas lig vėlumos”.

— suderinimas “Taigi, turbūt, tu ne tik šian- 
savo darbo, savo amžiaus dien, bet ir anas dienas nemie- 
SU gyvenimo tikslu duoda gojai. Kai žmogus mažai miega, 

i geriausius rezultatus 
1 gražiausią, pilnutiną gyve- 
• nimą. Tat be ilgų išvedžio
jimų ir paraginimų, lai bū- rimtai, bet truputį nusijuokda-■ siu pamatyti Petro namus, te
na mūsų šių metų šūkis:— 
Linksmai ir rimtai ženki- ■ 
me per audroto gyvenimo i 
bangas prie kilnaus savo 
gyvenimo tikslo! P.K.

— mažai valgo, o kai mažai val
go, tai jis nėra prisirengęs dirb- liau ant lovos ir svajojau apie 
ti dienos darbą”, Petras atsakė, rytojaus vakarą. Rytoj aš gale- 
------ — - - - - I ~ - —

vėlius ir... ir jo gražią seselę.
“Tu kalbi, kaip kokis filoso- ( Bus daugiau) Jonas.

mas.

Mano Lietuvai

Su Kuo Draugaujame?
iš mūsų nėra kimas draugas tikrai reikalin- 

ar dabarti- gas paguodai.
Kokius tat, draugus mes turi-

mūsų

Pennsylvanijos Žinios
SHENANDOAH, PA.

DARBAI
Šioje apylinkėje kasyklos pu

sėtinai gerai dirba, išimant tris, 
kurios buvo atidarę ir vėl užda
rė. Sako, uždarė todėl, kad per- 
brangiai atsieina anglis iškasti; 
kompanija turį nuostolių. Kom
panija pareiškia, kad per pasta
ruosius 3 mėnesius turėjo nuos
tolių iki 60,000 dolerių. Užsida
rymas minėtų kasyklų paliko 
be darbo apie 1000 darbininkų.

BAŽNYČIOS MALIAVOJIMAS
Bažnyčios maliavojimas dar 

nebaigtas, nors buvo tikėtasi, 
kad prieš Kalėdas bus baigtas. 
Bažnyčios priešakyj iki antro 
pilioriaus yra jau užbaigta, ir 
reikia pasakyti, kad atrodo la
bai gražiai ir imponuojančiai. 
Labai didelį įspūdį daro, tai 12 
pėdų kryžius su dviem raudo
nom lempom šonuose ir klūpo
jančiais angelais, šis kryžus y- 
ra virš didžiojo altoriaus, prie
šakyje grotelių.

Dekoravimo spalvos ir pamar- 
ginimai yra labai gražiai sude
rinti. Rožančiaus paslapčių pa
veikslai yra gražūs ir su lietu
viškais užrašais apačioje pa
veikslų. Pamarginimo motyvai 
yra. paimti iš lietuvių liaudies 
meno, kaip tai audinių, drožinių 
ir mezginių.

Gali būt, kad mūsų bažnyčia 
yra pirmutinė Amerikoj, kur 
lietuviškas menas yra vaizduo
jamas bažnyčioje.

Dovida ir kitos vyresnės Sese-
• / ' • I
lės parodė ką jos gali padaryti, 
su kastuvu. Kiekvienos klasės 
pirmininkės pasekė Sesutes.

šių iškilmių dalyvius ir įvai
rius vaizdus nufotografavo kun 
Kazėnas ir kun. J. Skripkus.

Tiesa, pamačius Sesučių Pran- 
ciškiečių aplinkybes, pasirodo,

KALĖDŲ ŠVENTĖS

Laike švenčių bažnyčia buvo 
gražiai išpuošta. Žmonės į pa
maldas gausiai lankėsi. Per Ka
lėdas labai daug ėjo prie šv. Ko
munijos. Mišios 6 vai. ir suma kad mokyklos padidinimas yra 
pusė po dešimtos'buvo su asis- 
ta. Asistavo mūsų parapijos 
klierikai, parvažiavę iš semina
rijos atostogoms: Jonas Gibas, 
Antanas šupienius, Jeronimas 
Gatavynas ir Tomas Šakaitis.

Ėavlas.

būtinai reikalingas, todėl tegul 
Dievas joms padeda ir laimias, 
o geraširdžiai teparemia šį dir
bą savo centais. Reporteris.

HTtSBVRGH,k

Akademijos Darbuotė
š. m. gruodžio mėn. 19 dieną. 

7:30 valandą vakare, Prospect 
Junior High School Auditorijoj 
šv. Pranciškaus Akademikės 
pastatė labai gražų ir šiam se
zonui atatinkamą veikalą. Žmo
nių susirinko apie 500.

Programa susidėjo iš dviejų 
dalių: Pirmoji dalis — Kalėdų 
vaizdai ir giesmės. Rūta Grigai
tė iš Lowell, Mass. lakštinga
los balseliu padainavo keletą 
Kalėdinių giesmių. Prie kon
certinės dalies prisidėjo ir Ko
tryna DcCristoforo ir Virginija 
Peters iš Pittsburgo, South 
Hills. Antroji dalis programos 
buvo drama. • Kiekviena artistė 
savo rolę kuopuikiausiai išpildė. 
Publika buvo didžiai patenkin
ta. Dramos išvada: Kas myli ar
timą tam ir Dievas padeda.

Valio Akademikės! Lauksi
me daugiau tokių vaidinimų.

Gal nė vienas 
rimtai pagalvojęs, 
niai mūsų draugai yra geri, ar 
gerai padarėme juos išsirinkda- me išsirinkti? Mes privalome
mi, o gal visai nesame pagalvo- išsirinkti gerus draugus, 
ję apie draugų pasirinkimą ir,'pažiūrų, mūsų tautybės! Reikia 
nesupranta, ką gali duoti geras'vengti papulti įtakon draugo, 
ir blogas draugas. Tas klausi- ■ stovinčio žemiau savo dora, ne 
mas yra labai svarbus, nes turi' vengiant n epą juntame, kaip su 
labai daug reikšmės kiekvieno! juo laisvai praleistos minutės, 
žmogaus gyvenime. Žmogui žen- Į lieka mums stipriais nuodais, il-

■ gam laikui, o gal ir visam gyve
nimui. “Atmink, kad nieko nėra 
pavojingesnio už blogą draugą, 
dar gi protingas priešas yra 
vertesnis už jį” — sako Boas- 
tas.

giant gyvenimo taku, ypač čia' 
Amerikoje, tenka susieiti su į- 
vairiais asmenims, įvairių pa
žiūrų, įvairių tautybių, o tie da
ro šiokią ar tokią įtaką.

Bet čia man, rodos, kils klau
simas, kam gi žmogui būtinai 
yra reikalingi draugai, ar be jų 
negalime pasauly gyventi? To
kia jau žmogaus prigimtis. Ta
rytum įgimta mums dalintis sa
vo vargais ir laimėjimais. Vie
nam savy užsidariusiam žmo
gui labai sunku pakelti visus jį 
spaudžiančius vargus, ar džiu
ginančius laimėjimus, todėl daž
nai ieško atjaučiančios širdies, 
kuriai atvirai galėtų pasisaky
ti savo laimėjimus ar pralaimė
jimus!

Taigi, jei žmogui lengviau pa- Chiro ir kitų, o esu tikras, kad 
sidaro atvėrus savo širdį, tai susirastumėte gerų, dorų gyve- 
aiškus dalykas, kad geras, išti-*nimui draugų! P.R.

Šiandien Tau, Tėvyne, pirmus žiedus skinsiu, 
Skambinsime kanklėm Tau gražias dainas... 
Šiandien didis džiaugsmas sielą man užtvinko, 
Tik žydėk, gyvenk Tu, mano mylima!
Tau papuošim veidą mes razetom mirtom, 
Kad tik Tau pasauly linksma būt gyvent.
Amžinai gyvensi. Niekada nemirsi. — 
Kol tik kraujas mūsų gyslose sruvens!

Zigm. Čerkauskas.

leiskite progos linksmai, drau
giškai pasilinksminti. Visi pasi- 
matykime sausio 19 d., Parker 
House viešbutyje.

PRIEŽODŽIAI

KAS-KUR?
Lietuvių jaunimas mes esame 

mes turime geriausių progų iš
sirinkti gerus draugus iš lietu
viškų, katalikiškų organizacijų. 
Pradėdami naujus metus pada
rykime rezoliucijas:—

1. Visuomet dalyvauti su lie
tuviais.

2. Kiek galint vartoti lietuvių 
kalbą.

3. Prisirašyti prie gerų lietu-1 bo. Neseniai jie. išpildę per ra 
viškų, katalikiškų organizacijų, 
kaip tai: L. Vyčių, Studentų,

VVATERBURIEČIAI

Waterburiečiai dirba rimčiau
sia. Waterbury jaunimas nie
kad nepavargsta, 
užsiėmę idėjiniais darbais, jie
vis knisasi salėse, ruošdami į- 
vairiausius parengimus. Jų 
sporto rateliai, mano rateliai, 
radio grupė vis randa sau dar-

JAUNUOLIO DIENORAŠTIS

dio gražią kalėdinę programą, 
rengiasi naujiems parengimams.

Waterburietis Antanas Ka- 
teiva, jaunas veiklus darbuoto
jas, prieš porą metų atgal lan
kęsis Lietuvoje ir labai pamilęs 
šią savo tėvų gimtinę, išvyksta 
dirbti j New York’ą.

Tęsinys -

Jaunuolio Dienoraštis

' Pamoka po pamokos, diena po 
dienos maloniai praslinko. Kole
gijos įvairumai ir veikimai su
naudojo visą mano laisvą laiką 
ir sunku tikėtis, kad suvirs dvi 
savaitės jau praėjo.

Iš pradžių pamokos buvo la
bai lengvos ir malonu buvo sė
dėti ir klausyti profesorius kal
bant apie mokslą ir.viešą gyve
nimą.

Deja, profesoriai pradėjo už
duoti namų darbus ir kompozi
cijas rašyti. Tai ne buvo aukš
tesniosios mokyklos mokslas,

MOKYKLA
Parapijos mokykla, kurią ve

da Seserys Kazimierietės, labai 
gražiai veikiai Mokyklos vaiku
čių choras, kuris gieda bažny
čioje laike 9-tos valandos Mišių 
sekmadieniais, labai gražų į- 
spūdį daro. Jų giedojimu visi 
džiaugiasi.

Kūdikių darželis, kurį veda 
Sesuo Infanta, irgi gražiai vei
kia. Kūdikių darželyje yra apie 
30 jaunų mokinių.

HIGH SCHOOL MOKINIAI
Šiais metais klebonas įvedė 

.tikybos pamokas high school 
studentams-ėms. Pamokos yra 
laikomos kas pirmadienis, va
karais 7 vai. Pamokose dalyvau
ja apie 80 studentų.

Nuotykiai Vienuolyne
Š. m. gruodžio mėn. 19 dieną, 

Šv. Pranciškaus Vienuolyne į- 
vyko istoriškas įvykis: pirma
sis kasimas žemės dėl naujos a- 
kademijos. Svarbus dalykas, 
bet ir būtinai reikalingas.

Vienuoliktą valandą ryte Vie
nuolyno varpas garsiai sus
kambėjo. Žmonių minia pama
žu pradėjo rinktis į tam paskir
tą vietą, kur akademija bus pa
statyta. Tuoj prasidėjo iškil
mės. Kun. M. J. Kazėnas pa
šventino žemę. Tėvas Edgar. O. 
M. Cap. pasakė šioms iškilmėms 
pritaikintą pamokslą. Mr. J. F. 
Numberger, Baldwin Twp. Co- 
mmissioner, ir Mr. L.
Castle Shannon Burgcss priža
dėjo kiek galint pagelbėti Sese
lėms statyboje.

Akademikės išpildė progra-

ir BIEDNUOMENĖ
Šv. Paulicčio draugija, kuri 

rūpinasi biednuomene, Kalėdų

Kalbasi, kaip choristai bažny
čioje per pamaldas.

Džiaugiasi, kaip per Kalėdas 
deimantus gavusios.

Nuliūdęs, kaip Onutės drau
giškumą praradęs.

Nusiminė, kaip So. Bostono 
moterėlės sudegusio “sklepu-

jie amžinai ko”.
Važiuoja, kaip trijukė į Par

ker House “roof”.
Pasivaišino, kaip penkiukė: 

V. A., P. R., O. M., F. G. ir P. K.
Studijuoją, kaip Worcesterio 

studentės meilę.
Ieško, kaip Charles pamestos 

kepurės.
Renkasi, kaip waterburietės 

berniukus.
Serga, kaip jaunieji klūbiečiai 

po Naujųjų Metų sutikimo.

CHORISTŲ ŠOKIAI I

Choristų šok jų. laukia . choris
tai ir nechoristai — visi jaunie
ji. Šokiai įvyks sausio 19 d. Par
ker House, Boston, Mass. Kam 
tik plaka jaunoji širdis, nepa-; 
mirškite sausio 19 d. ir nepra-'

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Wa$hington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

PHHADELPHIA, PA
40 VALANDŲ ATLAIDAI
Gruodžio 17 d. prasidėjo prie 

įstatyto švč. Sakramento 40 
valandų atlaidai Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. Maldinin
kai kasdien gausiai ėjo prie 
Dievo stalo (žinoma buvo ir to
kių, kurie tik sako esą katalikai, 
bet į bažnyčią neina).

Vietiniams kunigams į pagal
bą buvo atvykę šie kunigai: iš 
šv. Jurgio parapijos — kun. Ig. 
Zimblys — (klebonas), ir vika
ras kun. J. Bagdonas; šv. An
driejaus par. kleb. kun. J. Če- 
pukaitis ir laikinai esantis prie 
kun. J. Cepukaičio, kun. V- A- 
žukas; kun. St. Raila, svečias iš 
Lietuvos; kleb. kun. E. Paukš
tis (Chester, Pa.); kleb. kun. B. 
Virbickas, (Camdcn, N. J.); 
kleb. kun. Pr. Garmus (Easton, 
Pa.); kleb. kun. Pr. Mockus, 
(Coaldale, Pa.); kleb. kun. A. 
Alauskas; kun. J. Sukevičius, 
(Tamaųua, Pa.); kun. K. Ra
kauskas, (Minersville, Pa.); 
kun. St. Norbutas, (Frackvillc, 
Pa.); kun. P. Laumakis (St. 
Clair); kleb. kun. M. Dauman
tas, (Girardville, Pa.). Pasakė 
pamokslus: kun. J. Bagdonas, 
kun. A. Arlauskas, kun. K. Ra
kauskas, kun. P. Laumakis ir 
kun. Stanislovas Norbutas.

Procesija buvo tikrai įspūdin
ga. kurią priruošė Sesutes Kazi
mierietės. Vaikeliai buvo pui
kiai išlavinti. K. Dryža.

proga suteikė pašalpą apie 60 m«- Pirma- •K*ert6 Amerikos 
' «*• nnrlamntrn Alrarlomi.

šeimynoms. Draugija duoda 
maistą biednoms šeimynoms. 
Taipgi renka apnešiotus drabu
žius, taiso ir dalina biedniems.

KALĖDŲ KOLEKTA
Pereitą sekmadienį kunigai iš 

sakyklos dėkojo parapijiečiams 
už Kalėdų kolektą. Buvo tai di
džiausia kolekta, kokią Shenan- 
dorio lietuviai katalikai bažny
čioje yra vienu kartu sudėję. 
Kolektos buvo $1450.00 su vir
šum dolerių. Toji kolekta eina 
parapijos kason.

vėliavą ir padainavo Akademi
jos himną ir “Tave Dieve Garbi
nam”. Paskiau kun. J. Kazėnas, 
su nauju sidabriniu kastuvu, 
pradėjo kasti žemę. Jį pasekė 
kun. J. V. Skripkus, kun. J. Mi
siąs, kun. A. Jurgutis, Fr. Ed- 
gar ir visi kiti kunigai.

Motina M. Aloiza, motina M.

KLIERIKŲ LAIŠKAS ŠV, KA- 1 
BOLIAUS SEMINARIJOS, 

OVEF.BROOK, PA.
Gruodžio 20 d., 1939 m. I

Laiškas K. Dryžai,
Phila., Pa.
Brangus Drauge, — *1

Mes seminaristai mažosios se- ' • 
minarijos dėkojam Tamstai už 'i 

RielJknygas, kurias mes skaitom su .J 
pasigerėjimu. Taipgi šia proga j 
linkime jums Linksmų Kalėdų 

Laimingų Naujų Metų.
Pasirašo:

Su gile pagarba '
Klicr. Juozapas Burokas,

Raštininkas. *1

ir

IZAIJAS SAKO:
Ir pranašas paklydo per 

stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at
sidūrė teisme.

>1

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

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

Visos katalikiškos idėjinės ir pašalpinės bei baž
nytinės draugijos ir kuopos prašomos išrinkti kuodau- 
giausiai atstovų iš visos Naujos Anglijos kolonijų į

KLEBONO SUKAKTUVĖS
Šiame mėnesyje mūsų klebo

nui kun. J. A. Karaliui suėjo 25 
metų kunigystės sukaktuvės. 
Jos praėjo be jokių paminėjimų 
ir apvaikščiojimų. Taipgi, jau 
10 metų kaip klebonauja She- 
nandoryje.

Ypač mes, Shenandoriečiai, 
nuveiktais darbais džiaugia
mės: su tvarkyta parapijos rei
kalai, užbaigta kovos tarp ko- katalikų Seimelį, kuris įvyks, kaip minėta vasario 22. 
miteto ir klebono, įsteigta mo- Seimelis bus vienas iš įdomiausių. Bus svarstomi gy- 
kykla, nežiūrint sunkių depresi- viausi mūsų veiklos klausimai.
jos laikų, kuri jau veikia 5 me- ' 
tai. Net patys žmones to nesiti-| 
kėjo, bet dabar tuomi labai i 
džiaugiasi. I

Visus nuoširdžiai kviečia:—
Kun. K. V ašy s, Dvasios Vadas 

Antanas Zaveckas, Pirmininkas 
Benediktas Jakutis, Sekretorius.

» 
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8. Šeimos Teises

KIBIRKŠTYS
BKRBININKAB
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valios 
vezi-

S

Naujosios kartos išauklėjimo tuo būdu nebūtų 
lygsvariai ir derinamai siekiama fizinių, protinių ir 
dorovinių ypatybių išvystymui, bet vienpusiškai suda
rymui tų pilietiškų dorybių, kurios tariamos esą rei
kalingos politiškam pasisekimui; gi dorybės, kurios 
tikrai duoda bendruomenei kilnumo, žmoniškumo ir 
pagarbos jausmą, būtų mažiau įdiegtos, dėl baimės, 
kad jos nepažemintų piliečio.

Prieš mus stovi skaudžiu aiškumu pavojai, kurie, 
Mes bijomės, priaugs šiai ir ateinančioms kartoms dėl 
paniekinimo arba nepripažinimo, suvaržymo ir palaip
sniu paneigimo šeimai jos ypatingų teisių. Už tai Mes 
esame pasiryžę tų teisių gynėjai, pilnai suprasdami 
Mūsų Apaštališkojo Sosto uždėtas Mums pareigas. 
Mūsų laikų sunkumas, tiek išoriniais, tiek vidujiniais, 
tiek medžiaginiais, tiek dvasiniais dalykais, ir daugy
bė paklaidų su jų nesuskaitomais iškrypimais, nieko 
taip skaudžiai nepalietė, kaip tą kilnią ląstelę — šeimą.

Drąsos Reikalingumas
Tikroji drąsa ir didvyriškumas, verti pasigerėji

mo ir pagarbos, tankiai yra reikalingi, kad pakelti gy
venimo sunkumus, kasdieninio vargo naštą, didėjan
čius gyvenimo trūkumus ir suvaržymus niekada tuo 
laipsniu pirmiau nepergyventus, kurių reikšmė ir rei
kalingumas nevisuomet yra aiškūs. Kam yra pavesta 
rūpintis sielomis ir gali išmatuoti širdis, tas žino pas
lėptas motinų ašaras, daugybės tėvų apsikentusį skau
smą, nesuskaitomus kartumus, apie kuriuos joki sąra
šai nieko nepasako ir negali pasakyti. Susirūpinimo 
pilna akimi jie mato vis didėjant kančių daugybę ir ži
no, kaip netvarkos ir sunaikinimo jėgos tyko, pasiren
gusios ją pasinaudoti savo tamsiems siekimams. Ne
vienas geros valios žmogus nemanys atsakyti valsty
bei, tose šiandieną nepaprastose aplinkybėse, plates
nių ir didesnių teisių, kurios yra reikalingos visuome
nės gerovei. Bet ir šiuose pavojuose dorovės įstatymas, 
paties Dievo įsteigtas, reikalauja, kad kiekvieno reika
lo teisėtumas ir jo tikras reikalingumas su didžiausiu 
griežtumu būtų ištirtas pagal bendrosios gerovės rei
kalą.

Šiaip ar taip, labiau slegiantieji yra tie medžiagi
niai pasiaukojimai, kurių valstybė reikalauja iš atski
rų žmonių ir šeimų, tačiau daug šventesnės ir nelau- 
žomesnės valstybei turi būti sąžinės teisės. Valstybė 
gali reikalauti turto ir kraujo, bet niekada negali rei
kalauti sielos, Dievo Krauju atpirktos. Ta misija, ku
rią Dievas skyrė tėvams rūpintis savo vaikų medžiagi
ne ir dvasine gerove ir jiems patikrinti reikalinga auk
lėjimą, persisunkusį tikra religine dvasia, negali būti 
iš tėvų išplėštas be sunkaus teisės pažeidimo.

Jaunuomenes Auklėjimas
Žinoma, auklėjimas privalo taip prirengti jaunuo

menę, kad su meile, pasiaukojimu ir pasišventimu my
lėtų savo žemiškąją tėvynę. Bet, iš kitos pusės, auklėji
mas, kuris užmiršta, arba kas dar blogiau, tyčia aplei
džia nukreipti jaunuomenės akis ir širdis į dangiškąją 
tėvynę, būtų neteisingumas jaunuomenei, neteisingu
mas nelaužomoms krikščioniškos šeimos pareigoms ir 
teisėms, ir perdėjimas, kuris, žmonių ir pačios valsty
bės gerovei, privalo būti sulaikytas.

Toks auklėjimas, vadams, kurie už tai atsakingi, 
gali atrodyti stiprybės ir jėgos šaltiniu, tačiau, kaip 
jau skaudus prityrimas pamokė, yra kaip tik priešin
gai. Didžio išdavimo nusikaltimas prieš karalių Kara
lių ir viešpačių Viešpatį auklėjimu papildytas, kuris y- 
ra arba abejingas, arba priešingas Krikščionybei, at
šaukimas Kristaus pasakymo “Leiskite mažutėliams 
ateiti pas Mane”, tikrai neštų labai karčius vaisius. Ir 
priešingai, kada valstybė pakelia nuo verkiančių tėvų 
ir motinų širdžių susirūpinimą ir sugrąžina jiems jų 
teises, tada ji stiprina savo vidujinę taiką ir stato pa
grindus šalies laimingai ateičiai. Vaikų sielos yra Die
vo duotos jų tėvams ir Krikšto Sakramentu pažymė
tos karališka Kristaus žyme, yra šventos, kurias pa
vydi Dievo meile saugoja. Tas pats Kristus, kuris pasa
kė žodžius “leiskite mažutėliams ateiti pas Mane” 
grąsino, nors Jis yra gailestingas ir geras, baisiomis 
bausmėmis tiems, kurie papiktina vaikelius, taip bran
gius Jo dieviškajai širdžiai.

Ir koks papiktinimas yra labiau nuolatiniai pra
gaištingas kartoms, kaip jaunuomenės auklėjimas, ku
ris nukreipiamas į tikslą atskiriant nuo Kristaus, “Ke
lio, Tiesos ir Gyvenimo” ir veda į atvirą ar užslėptą 
Kristaus išsižadėjimą? Tas Kristus nuo Kurio jie nori 
atitraukti šių dienų ir ateities jaunuomenę, yra tas 
pats Kristus, Kuris iš Savo Amžinojo Tėvo gavo visą 
galią danguje ir žemėje. Jis savo Visagalėje rankoje 
laiko valstybių, žmonių ir tautų likimą. Jo yra galybė 
sutrumpinti ar prailginti gyvenimą: Jo yra galybė duo
ti didėjimą, gerovę ir galybę.

i kos pamaldos, visomis kal- 
į bomis aidi laisvoji Gedimi
no sostinė ir Pilies kalno 

. . . Į bokšte aukštai viršum am-
reformuojamas universite- įmojo miesto plevėsuoja 
tas, gimnazijos ir įvairūs Nepriklausomos Lietuvos 
kursai, atidarytos miesto iaįsvės simbolis — trispal- 
bibliotekos ir knygynai.

• Prieš mėnesį visa prekyba 
j besireiškusi geriausiųjų 
'gatvių šalygatviais išsiri
kiavusių vertelgų menka
verčių rūkalų, obuolių ir 
sacharino pardavinėjimu, 
— šiandien jau pilnos tur- 

I gavietės, į miestą nuo ank- 
. stybo ryto traukia kaimie

čiai vežimus maisto pro
duktų ir kuro prisikrovę, 

į būriais į skerdyklas varo- 
; mi galvijai, kepyklų, mais
to krautuvių, gastronomi
jos brangenybių ir garsių
jų Vilniaus kailių krautu
vių vitrinos lūžte lūžta 
prekėmis. Ligi istorinės 
spalių 28 dienos Aušros 
(Vartų koplyčia ir Katedra 
į ir daugelis kitų žymesnių- 
! jų bažnyčių buvo užrakin
tos. Šiandien iš visų bokš
tų skamba varpai, prie vi
sų aukurų laikomos pade-

Lietuvos Eltos Žinios
Sovietų Rusijos diktato

rius Stalinas iš raudonar
miečių dovanos nesulaukė. 
Suomiai raudonarmiečius 
iš savo žemės išvijo. Stali
nas iš to piktumo neriasi iš 
kailio. Sarmata. Pasirodo, 
kad mokytojas Hitleris ir 
mokinys Stalinas įsiklam- 
pojo ir dabar, kad ir norė
tų, negali išsitraukti.

Stalinas pasibučiavo su 
Hitleriu pereitais metais ir 
palaimino jį, kad jis sunai
kino Čekoslovakiją, sudo
rojo Austriją, pavergė Lie
tuvos Klaipėdą, užpuolė ir. 
perbloškė Lenkiją ir jam 
padovanojo didelę dalį- Jis 
pasimokinęs iš Hitlerio, 
pats puolė mažasias vals
tybes. Privertė Estiją, Lat
viją ir Lietuvą pasirašyti 
vergiškas sutartis, pasi
grobė didesnę dalį Lenki
jos, bet Suomija pasirodė 
neįveikiama. Stalinas gra
žiais pažadėjimais, o vėliau 
spaudimu Suomijos neį- 
trraukė į savo vergiją.

Kruvinasis Stalinas įsa
kė savo armijai pulti gink
lu Suomiją, ją nuterioti ir 
pavergti. Tūkstančiai rau
donarmiečių jau žuvo Suo
mijos pušniuose, bet Suo
mijos nepavergė.

Kaip Hitleris, taip ir Sta
linas dabar norėtų išsi
traukti iš karo lauko, bet 
alijantai ir Suomija užpuo
likų nepaleidžia.

Stalinas,
jautęs, kad Suomija ge
ruoju nepasiduos, gal iri 
nebūtų pradėjęs karo. .^nviptn Rusins ir hen-!1«j° nusipirkti. Turėjo krausty- muzikos pasiklausyti, 
drai visa komunistinė tis “ Bostono N“aikra“s« į šiandien jau sutvark; 
spauda slepia žinias nuoiChicagą. bet spaustuvės, taip iri 
savo skaitytojų apie įvy- ^^0' "Sandar’ • rodos 
kius Suomijoj. Brooklyno;spausdina Limoje spaustuvė-; 
lietuvių komunistų orga- Je’ 
nas sausio 2 dienos laidoje “Sandara- mažai turi įtakos 
neturi nė vienos žinutės a-!mūs'i Romėnėje. Patys san- 
pie suomių laimėjimus ka -idariečiai apie » atsiliepia nei
ro lauke, O kaip žinome, «iamai- baisramanybė atgyve- 
suomiai išvijo užpuolikus;n0 sav0 dlenas- 0 Sandara vis; 
iš savo krašto, tūkstan-1dar nori maitinti skai’ 
čius jų užmušė ir daug jųityt°jus- _
sušalo.

Sovietų raudonieji dabar 
iš orlaivių bombarduoja 
Suomijos pajūrio miestus. 
Padegė Turku miestą.

Vokietijos diktatorius 
Stalinui pritaria, nes Sta
lino karas Suomijoj gelbs
ti Hitleriui. Vadinasi, du 
diktatoriai: Hitleris ir Sta
linas pasiryžo sunaikinti 
civilizaciją Europoje. Bar
bariškai puola mažas tau
teles, kurios ramiai sau 
gyvena, tvarkosi ir niekam 
nedaro skriaudos.

NAUJAS VILNIUS

te-Vos mėnesiui laiko 
praėjus, kaip Vilnius grįžo 
prie Lietuvos, šiandien jo

tvermės ir tvirtos 
vežt tą “lietuvišką 
mą .

“Draugas” prie 
šausko linkėjimo 
pastebi:

“Tuščią vežimą
bile kuinas pavežti. Bet te
gul pabando Sandara pa
vežti net braškantį nuo 
krovinio, tai yra: lietuviš
kų parapijų, mokyklų, a- 
kademijų, kolegijos, semi
narijos, labdaringų įstai
gų ir visos eilės švietimo ir 
kultūrinių įstaigų, vežimą, 
kurį veža Amerikos lietu
vių katalikiškoji visuome-— Z” ne .

Šiais metais sandariečiai-lais- 
vamaniai mini savo organizaci
jos ir organo “Sandaros” 25 
metų gyvavimo sukaktį. Bet tai 
neatatinka tikrenybei. Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sandara 
gimė sausio 2 d., 1916 m., Phi- 
ladelphijoj. Toji organizacija 
savo laikraščio neturėjo. “San
dara”, rodos, gimė tik 1917 m. 

Sandariečiai jungia savo or
ganizaciją su mirusiu laikraš
čiu “Ateitis”. Bet tas laikraštis 
pradžioje ' buvo nė sandarietiš- 
kas, nė laisvamaniškas, o tik p. 
A. Rimka, pradėjęs jį redaguo
ti, sulaisvamanino. Sulaisvama- 
ninta “Ateitis” subankrutavo. 
Nuskriaudė nemažai šėrininkų. 
Tai buvo laisvamanių - sanda- 
riečių triksas “nusavint” “Atei
ties” mašinas. Sandariečiai su- 

, - , _ ' bankrutavusios “Ateities” ma-įeigu butų nu-;
i <ro_1 dinomis pradėjo leisti “Sanda-

’ ~ ! rą”, kuriai i
Mašinos sulūžo, o naujų neišga-

Dienraštis “Draugas” 
rašo, kad Chicagos lietu
vių veteranas A. Olšaus
kas, kuris prieš 25 metus 
leido savaitraštį “Lietu
va”, buvęs stambus ban- 
kierius ir, pasidėkojant 
socialistų “Naujienų” ėdi
mui, visko netekęs, San
daros 25 metų jubiliejaus 
proga palinkėjęs jai “iš-

to OI-į 
štai ką

i _ _

p-ali ir nebegalima palyginti su 
® tuo Vilnium, kokį Lietuva 

rado spalių paskutinėmis 
dienomis. Prieš mėnesį vi
same mieste krautuvių ir 
įstaigų durys buvo geleži
mis ir lentomis apkausty
tos, uždarinėtos, o kuri i 
krautuvėlė ir pravėrė du
ris, tai tesimatė obuolių ir 
svogūnų krūvelės ir šiaip 
menki maisto arba kitokių 
reikmenų likučiai. Šian
dien visose gatvėse durys 
plačiai atvertos, langai ap
šviesti ir vitrinos prikrau
tos visokių gerybių, pačios 

(krautuvės pilnos pirkėjų. 
Pirmomis dienomis, “Mai
stui”, “Pienocentrui” ir 
“Lietūkiui” pradėjus ga- 

i benti vagonus gerybių, il
gos eilės rikiavosi prie ati
darytųjų krautuvių durų, 
— šiandien visų rūšių mai
sto vilniečiai perkasi lais
vai, be eilės ir be kortelių. 
Prieš mėnesį gatvėse sto
viniavo pulkai apšiurusių 
žmonių ir pulkai apdrisku- 

i šių vaikų tiesė rankas iš
maldos prašydami,— šian- 

i dieną atkutę piliečiai, 
šventadieniais rūbais pasi
puošę tvarkingai juda pa- 
igyvėjusiose gatvėse, sku-! 
ba į pareigas ir L______

i
ii
j

į vė vėliava.
I
i
i Traukiniai Tarp Kauno Ir 

Vilniaus

Nuo gruodžioKaunas
5 — 6 d. tarp Kauno ir Vil
niaus pradėjo kursuoti, be 
jau tvarkingai kursuojan
čių keturių traukinių ten 
ir atgal, greitasis trauki
nys, kurs sustos tik Pale- 

' mono stotyje, čia paimda
mas į Vilnių važiuojančius 
keleivius iš Šiaulių ir Rad
viliškio. Traukinys vaikš
čios iš Kauno tarp 7—8 va
landos ryto ir iš Vilniaus 
9 vai. vakaro. Kelionė 
truks pusantros valandos. 
Be to neužilgo numatoma 
leisti į Vilnių vieną trauki
nį tiesiai iš Šiaulių per Jo
navą, Levintus ir Kaišiado- 
rį-

| P. Lippert’as, S. J. sako — 
Gali būti, kad žmogus atrodo 

Į visiems dorovės įstatymams 
' matomu būdu ir sunkiai nusi
kaltęs. tačiau jis yra nelaimin- 

' gas. bet ne blogas žmogus.
• * *

■ Amerikos turistai kasmet iš-, * * *
laisvalai- veždavo iš šalies $115,000,000. Naujasis Lenkijos premjeras

■ i kiais pulkais renkasi prie į Šiais laikais, kada vyksta Euro-1 gen. Sikorskis savo pirmame 
nesisekė Bostone, radijo garsintuvų žinių, P°J karas, šios rūšies darbinin-į ministrų tarybos posėdy išsita- 

naujienų ir lietuviškos kai lieka be darbo, ir tie pinigai rė, kad po šio karo Lenkija at- 
__  liks šalyj.

Šiandien jau sutvarkytas 
pinigų klausimas, visi kas 
turėjo nusmukusių zlotų, 
šiandien aprūpinti litais ir 
gali pradėti gyvenimą iš 
naujo, didelė dalis vilnie- į 
čių aprūpinta darbu, spar
čiai vykdomi viešieji dar- j ir išsižiojęs. Gi avinas įsi-; 
bai, grindžiamos gatvęs, 
miesto aikštės, valomi už
verstieji užkampiai, švil
pia dirbtuvių sirenos. Mie
ste tvarkingai palaikomas 
autobusų susisiekimas, iš 
visų Lietuvos dalių tvar
kingai ateina ir į visas da
lis išeina traukiniai, atgai
vintas su tolimais užmies- 

i čiais autobusų susisieki
mas, važinėja po miestą ir 
į visas Vilniaus srities 
miestelius prekių ir visų 
gyvenimo reikmenų pilni 
sunkvežimiai. Prieš mėne-| 
sį dar mieste ir krašte daž
nai pasireikšdavo apiplėši
mų ir kitokio piliečių as
mens ir turto nesaugumo, 
šiandien taikos meto poli
cija tvarkingai eina parei
gas ir piliečiai ramiai dir-i 
ba savo darbą ir saugiai ei- niu laiku neša savo 
na poilsio, išnyko mažumų 
savo tarpe peštynės, apra
minta lenkų valdymo me
tu pasėtoji neapykanta. 
Rastas visiškai apmiręs 
kultūrinis gyvenimas jau I 
spėjo atkusti, jau išeina;
keli dienraščiai, vaikai nės pirmu kartu nuo pradžios 
gatvėse skambiais balsais| civilinio Ispanijos karo užpildė 

įšaukia Vilniaus ir Kauno 
dienraščių vardus, skelb- i 
darni svarbiausias dienos 
naujienas valstybės viduje 
ir pasaulyje, pulkai moks
leivių eina į pertvarkytas 
mokyklas; visur marguoja 
naujos iškabos, keičiamos 
į valstybinę kalbą, rengia
ma daugybė lietuvių kal
bos kursų, veikia teatrai, 
kinomotografai, atstatyta 
sugriautoji Vilniaus radijo 
stotis, persikelia institu
tai, specialios mokyklos. Ir priešo klastas išardys...

Surinko J. K-pa

Saugokitės vyrai, nes mote- 
( rys pradeda mokintis skraidyti, 
j o juk žinoma, kokia moteris 
vairuotoja!

♦ * *•

Ką rašo Kauno “Kuntap- 
lis”:

“Štai kur tikrasis Vil
niaus džiaugsmas.

“Lietuvos kariuomenės 
Vilniun įžygiavimo proga 
Liet. Aidas (oficialus vy
riausybės organas. “D.” 
Red.) pusę savo turinio 
pridėjo skelbimų. Kad 
džiaugsmas, tai džiaugs- 
smas visiem! (ir adminis
tracijai, pinigus skaičiuo
jant už skelbimus!)”.

“Mikas Petrauskas už 
teatro durų.

“Didžiojo liet, muzikos 
kūrėjo M. Petrausko sta
tula, pastatyta netoli di
džiųjų teatro durų. Kai 
kas labai apgailestauja, 
kad žinomas muzikas - kū
rėjas, kaip gyvas būda
mas, taip ir dabar, palieka
mas už teatro durų”.

Savimeilė kvailina, meilė 
duoda išmintį.

■

Iš viso kas yra žemėje, viena siela teturi nemirtin
gą gyvenimą. Auklėjimas, kuris negerbtų Krikščioniš
kos šeimos šventų teisių, Dievo šventu įstatymu ap
saugotų, kuris griautų jos pamatus, užkirstų jaunuo
menei kelią eiti prie Kristaus, prie Išganytojo šaltinių 
gyvenimo ir džiaugsmo, kuris atskyrimą nuo Kristaus 
ir Bažnyčios laikytų įrodymu ištikimybės žmonėms, 
ar valdančiai partijai, yra blogas ir neišsilaikys: “Tie, 
kurie atsiskyrė nuo Tavęs, bus žemėje įrašyti” (Jer. 
17, 13).

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokios yra tėvų pareigos, jų teisės vaikų auklėjime?
2. Ar auklėjimas be tikėjimo duoda valstybei gerovę?
3. Kas privalo labiausia rūpintis vaikų auklėjimu ?

I
i

' gaus savo suverenumą ir išeis 
grynesnė ir sustiprinta. Nėra a- 

Su rusais ir suomiais kartoja-. bejonės. kad šiuose žodžiuose 
si sena pasaka — kada afvinas > slepiasi daug tiesos, nes Lenki- 
išklausęs vilko patiektų sąlygų.' jos silpnumas pasireiškė per jos 
kad jis jį suėsiąs, tai avinas i prisigrobtus kitų tautų kraštus, 
pasisiūlęs geruoju įšokti vilkui į kurių ji jau nesitiki atgauti, 
į gerklę. Vilkas atsistojęs pakai-I * * •

Statistikos žinios parodo, kad 
į karo laike daugiau gimsta ber
niukų negu mergaičių. Vieni 
spėja, kad tai gamta papildo 
žuvusiųjų eiles. Antri gi pasire
miant medicinos mokslu sako, 

į kad karo laike moterys yra dau- 
į giau suvargusios ir tuomet vy
riškas elementas nusveriąs.

• • *
Lietuvos spauda kelia klausi

mą ir kreipia dėmesį į namų 
ruošos darbus. Tarp kitko ypa- 

, tingai daug vietos pašvenčiamą 
į — dulkių valymo reikalu. Prisi
mena vienas nekaltas pasikal- 

i bėjimas vaikučio su motina. 
Kartą motina parėjusi Pelenėje 
iš bažnyčios ir parsinešusi žiup
snį šventintų pelenų apiberda- 
ma vaikučio galvą sako: “iš 

i dulkių sutvertas ir į dulkes pa
virsi". Vaikutis tuos žodžius 
pasiliko atminty ir kartą priė
jęs prie motinos sako: “Mama, 
jeigu žmogus iš dulkių sutver
tas. tai kodėl mes negalime jo 
padaryti, žiūrėk po lovą tiek 
daug dulkių, kad būtų didelis 
žmogus”.—

• • ♦

Vokietija iš prijungtų Lenki
jos sričių savo maitinimui gavo 
nemažą kiekį: rugių, bulvių ir 
kiaulių, o savo pramonei — an
glių ir ypač cinko. SSSR prie
auglį sudaro: miško medžiaga, 
linai ir nafta.

• • •

Rimtieji vokiečiai iš Lietuvos 
nenori kraustytis į Vokietiją, 

j tik pramuštgalviai žada vykti, 
' o evangelikai - liuteronys neno- 
I ri ir prisiminti apie Vokietiją. 
Lietuvos, kaikurių piliečių nuo
mone. jeigu ir reiktų vokiečius 
iš Lietuvos iškraustyti, tai dide
lių sunkumų kraštui nesudary
tų.

bėgėjęs kai stuktelėjo vilkui, 
tai pastarasis po valandėlės at
sipeikėjęs manė, kad tai buvoi 
sapnas...

« ♦ *

Anglijos kaikurie laivai turi 
uždėję savo priešaky apie 27 
pėdas, reikalui esant siekianti 
gilumą jūrų, taip vadinamą — 
“Paravanes”, kuris atrodo lyg 
platus skersinis peilis nukirti
mui minų siūlo, ant kurių pasi
taikytų užvažiuoti. Ir tokiu bū
du išvengtų minų sprogimo pa- 

• vojaus.
• • «

Aną dieną tūla B. Frazier bu
vo užsikabinus diamondą vieno 
milijono dolerių vertės. Žinovai 
sako, kad tai yra “poor manage- 
ment”.

# ♦ *

Vokietijoje vokietės dabarti- 
auksinius 

žiedus valdžios paskirtose įstai
gose ir juos išmaino į plieninius. 
Bet sakoma, kad reikės grąžinti 
ir plieniniai, jeigu karas greit 
nesibaigs.

* * *

Šiomis dienomis Madrido žmo-

i
Ii

aikštę norėdami pamatyti, pir
mąjį jaučių susirėmimą.

• • •

Žygiuojant j Vilnių — 
Juodbėriai galvas aukštyn! 
Vilko maršą drožkit kojom! 
Likit, sesės. — mes išjojam! 
Mes tejosim lig rytojaus. 
O rytoj ugnin...

• ♦ ♦

Vilniaus legenda — 
Išėjom vėl j pasaulį. 
Tikėjom: lietuvio širdis 
Suras gi Tau kelią į saulę.

i

I.
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MANCHESTER, N. H.

kartu yra turėję tėvelį Aukšti
kalnį. Labai pamylo jo nuošir
džius pamokslus.

Seniesiems misijos bus duotos 
atskirai kovo 11 — 17 dd.

Kalėdų dieną mirė gero para
pijiečio Jono Letkausko ir Mor
tos Žitkuvienės brolis. Deja at
vykęs į Ameriką per klaidingus 

i raštus ir draugus atsitraukė 
nuo bažnyčios ir tikėjimo tiek, 

! kad ir paskutinėje ligoje kunigo 
i neprisiėmė. Mirė be paskutinių 
sakramentų, tad buvo palaido
tas nepriklausomose Loudon 
Park kapinėse.

Prieš pat Naujus metus East 
' Baltimorėje mirė visiems žino- 
mas Cherry Hill Juozas Kvede- 
ras. Velionis per pastaruosius 
keli: .s metus nuo lietuvių buvo 
atsiskyręs, tad ir buvo palaido
tas iš šv. Leono italų bažnyčios, 
trečiadienį, sausio 3 d.

Paskutinė senų metų mirties 
auka, tai buvo a. a. Jonas Pa
liulis nuo S. Fulton g-vės. Ve
lionis sirgo tik pora mėnesių, 
ir nors teturėjo 64 metus, ta- 
čiaus širdies nusilpnėjimas buvo 
jo mirties priežastimi. Palaido
tas iš Šv. Alfonso bažnyčios su 
trejomis šv. mišiomis trečiadie
nį, sausio 3 d. Už mirusius atsi
skyrusius iš mūsų tarpo taria
me dievobaimingą Amžinąjį A- 
tilsį duok jiems, Viešpatie, o li
kusiems gyviems jų giminėms 
ir prieteliams reiškiame giliau
sią užuojautą jų skausmo va
landoje. Lai visi mirusieji ilsisi 
Viešpaties ramybėje!

• v •

Eina Dideliu Išsisiubavimu!
Sausio-January SALE

mus
kad

B. Koraitis

Šv. Pranciškaus parapijos 
vaikučiai mokinasi dainelių ir 
vaidinimėlių, kuriais paįvairins, 
sausio 7 d., vakaro programą, 
nes nuo seniai parapijiečiai lau
kia atvykstant iš Brockton, 
Mass., tėvelio J. Petrausko su 
“movies”. Tėvelis yra apvažinė- 
jęs visą Ameriką, nufilmavęs 
šalies gražias vietas. Todėl jo 
“movies” yra ir įdomūs ir pa
mokinantieji.

Veik visos valdybos narės pa
siliko valdyboje. Atsisakė tik 
Monika Vieraitytė (į jos vietą 
apsiėmė J. Bendoraitytė), An
tanina Kvaraciejienė (į jos vie
tą apsiėmė Bernice Sprikaus- 
kaitė), Antanina M. Vaškelevi- 
čienė (į jos darbą, kaipo kores
pondentės, apsiėmė atlikti M. 
Cižauskienė).

Taigi valdybą 1940 m. sudaro

f

t

mininkė; K. Podžiūnienė, vice
pirmininkė; Viktorija Shea, raš
tininkė; V. Vieraitienė, iždinin
kė; E. Kraunialienė, fin. rast.; 
E. Nedzveckaitė ir J. Bendorai
tytė knygų peržiūrėto jos; B. 
Sprikauskaitė, maršalka, ir M. 
Cižauskienė, korespondentė.

Baigiant susirinkimą, J. Ku- 
darauskienė, veikiančios komi
sijos pirmininkė ir jos pagelbi- 
ninkės — O. Jonaitienė, A. Bal- 
savičienė, S. Žemaitaitienė ir 
Michalina Dirsaitė pakvietė vi
sas nares prie papuoštų stalų. 
Ant scenos, šalia žibančios eg
laitės, stovėjo raudonas kami
nas, pilnas dovanų. Kiekviena 

(narė gavo po gražią dovanėlę.
Iš Kai kurios narės gavo išmegs-

Mūsų klebonas nuolatos ragi
na skaityti ir platinti katalikiš
kus laikraščius. Kurie dabar už
siprenumeruoja gauna dovanų, 
labai gražų sieninį kalendorių.

A.F.T.MJ.

NORWOOD, MASS

j

Kun. Dr. P. Eutkaus, Nashua 
lietuvių Šv. Kazimiero parapijos 
klebono, dėka, mūsų lietuviai 
katalikai turėjo progą džiaugtis 
trijų dienų rekolekcijomis, ku
rias laikė Tėvas Jankus, Domi
nikonas, Katedros koplyčioje. 
Nors oras per visas tris dienas 
buvo labai prastas, bet žmonės
gausiai lankėsi į rekolekcijas ir šios: Anelė Sinkevičienė — pir- 
naudojosi Dievo malonėmis.

Gruodžio 24 d. po pietų įvyko 
LDS 74 kp. metinis susirinki
mas. LDS centro narius pakvie
tė į susirinkimą tam tikrais laiš
keliais. Jautresnieji nariai įver
tino Centro kvietimą. Pažymėti
na, kad nariai atvyko toliau 
nuo miesto gyvenantieji, k. t. 
A. Žukauskas net iš Landonder- 
ry; A. Kemešys iš North River, 
R. D.

Aptarus kuopos reikalus, nuo
širdžiai pritarta prisidėti prie 
LDS seimo nutarimo išleisti ju
biliejinį (veikalą) leidinį.

Taipgi susirinkusieji atkreipė 
mintis į atgautąją Lietuvos 
sostinę Vilnių ir suvargusius 
brolius vilniečius lietuvius,
savo kuopos menkučio iždo pa- i tas skepetaites, už ką jos tikrai 
aukavo $5.00, ir ateityje pasi- dėkingos. Buvo linksmas Kalė- 
žadėjo sukelti daugiaus aukų.

Kuopos valdyba 1940 me
tams: pirm. V. Zaremba; pro
tokolų ir finansų rašt. — J. Vai- i 
čiūnas; ižd. J. Zubaitis.

Laike susirinkimo nariai užsi
mokėjo už organą “Darbininką” 1 
už 1940 metus ir gavo gražų su 
mūsų didvyrių — Dariaus ir 
Girėno atvaizdu kalendorius.

Nariai nedalyvavę susirinki
me pasistenkite užsimokėti sa
vo mokesnius iš anksto už 1940 
metus laike sausio mėnesio ir 
gaukite gražią centro skiriamą į 
dovaną kalendorių.

Taipgi nauji nariai, kurie pri
sirašys prie LDS ar užsisakys 
laikraštį “Darbininką” me
tams arba atnaujins prenume
ratą metams per mane, tai gaus 
tą atmintiną dovaną — 
Kalendorių visai dovanai.

J. Vaičiūnas, 
LDS 74 kp. rašt.

dų vakaras.
A. M. V aškelevičienė

MOHTELLO, MASS
SERGA MARIJONA 
JESKELEVICIENĖ

Užpereitą savaitę staiga 
sirgo “Darbininko” uolaus dar- 
buotojo Jono Jeskelevičiaus 
žmona. Jai taip skaudžiai pra
dėjo kojas skaudėti, kad dabar 
visai negali vaikščioti. Linkime 

; poniai Jeskelevičienei greitai 
j pasveikti.

___________________________

su-

gražų

LAWRENCE, MASS.
Sodalicija sekantiems metams 

’ išsirinko valdybą, susidedančią 
iš sekančių asmenų: prefekte— 
Ona Astrovakaitė, pagelbinin- 
kė — Joana Pauliukonytė, raš
tininkė — Julijona Andruškevi- 
čiūtė, iždininkė
Kraučiūnaitė; programų komi- 
sijon: O. Gerčiūtė, O. Švenčio- 
niūtė, N. ir G. Loliūtės, ir J. 
Kozmočiūtė.

Bronislava

I. J. Fox didžiausią kailinių kompanija Amerikoje 
šį mėnesį skelbia JANUARY SALE, kuris eina didžiau
siu išsisiubavimu. Šiame išpardavime yra didelis ir pla
tus pasirinkimas naujausios Paryžiaus mados kailinių. 
Šiame išpardavime kailinių kainos labai sumažintos. 
Taigi įsigykite kailinius dabar ir tuomi sutaupysite ne
mažai pinigų.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite Bernardo Koraičio, kuris 
yra šios firmos lietuvis atstovas. Bernardas Koraitis yra kailinių eksper
tas- Jis padės Jums prisirinkti tinkamiausius kailinius ir už mažą prekę. 
P-nas Koraitis yra pardavęs kailinius tūkstančiams moterų ir merginų ir 
visos klijantės jo patarnavimu yra patenkintos. Taigi, ateikite į I. J. Fox 
krautuvę ir pareikalaukite p. Koraičio, kad jis Jums patarnautų. Per jį 
perkant dar gausite 10% nuolaidos.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

I

i

411 washington street 
Boston, Mass.

ii
I

JUNGTUVĖS
LDS nario Povilo ir Saliomė- 

jos Bernotų dukrelė Alena pri
ėmė moterystės Sakramentą 
gruodžio 30 d., 8 vai. ryte su 
svetimtaučiu vaikinu (prancū
zų tautos) Šv. Juozapo kated
ros koplyčioje. Iškilmingas Šv. 
Mišias laikė ir šliūbą suteikė 
kun. J. Mc. Greal. Altorius buvo 
papuoštas gėlėmis. Laike mišių 
jaunavedžiai ir liudininkai, ku
rių buvo keturi, priėmė šv. Ko
muniją. Ilgiausių metų jaunai 
porelei. J. V.

Šv. Pranciškaus parapijos, 
choras, vadovaujamas muz. P. i 
Sako, 1940 metams užsimojo 
dideliems darbams. Įgyvendini
mas remsis daugiausiai valdy
ba. Į valdybą sekantiems me
tams išrinkta: pirmininku — 
Juozas Savičius, pagelbininku 
— V. Butkevičius, raštininku— 
Juozas Blaezvičius, iždininku — 
Vytautas Bauba. knygininkais 
— V. Švenčionis ir M. Griškevi- 
čiūtė. Mūsų kleb. kun. P. M. 
Juras suteikė jiems Kalėdinę, 

Antradienį, gruodžio 26 dieną į- dovaną už kurią gruodžio 31 d., 
vyko Aušros Vartų Moterų So- 7:00 vai. vakare, turėjo savo 
cialio klubo metinis susirinki- vakarienę, paįvairintą kalbo- 
mas ir Kalėdinis pasilinksmini- mis ir dainomis, ir taip choris- 
mas. Sekančios naujos narės tai bažnytinėj svetainėje, gra- 
prisirašė: Anelė Akstinienė, Ju
lija Karalienė, Matilda Karaliū
tė ir Ona Čaplienė.
. Klubas nutarė surengti madų 
parodą (fasion show) ir korta-! 
vimo vakarą po Velykų. Pelnas 
bus parapijai. Moterys ir mer- 
ginos turės progą pasižiūrėti 
naujųjų pavasarinių madų. 
Kiekvienas stalas laimės dova
ną laike kortavimo. p. Savickie
nė aukojo $5.00 dėl įžangos do
vanos. p. Cižauskienės aukoti 
$5.00 bus įteikta toms narėms, 
kurios išplatins daugiausia bi
lietų.

WORCESTER, MASS

Gruodžio 10 dieną, 1939. m. į- 
vyko Neperstojančios Pagelbos 
Panelės Švenčiausios Moterų 
Draugijos vakaras — Liurdo 
Stebuklingos šv. Panelės ap
sireiškimas. Vaidintojos buvo

j iš So. Bostono, vadovaujant 
’ Nukryžiuotojo Jėzaus Vienuo
lyno Seselėms iš Cambridge, 
Mass. Pirmiausia Draugijos 
pirmininkė, M. Balutienė pa
kvietė kleboną, kun. S. Kneižį 
pasakyti įžanginę kalbą. Klebo- 

• nas kun. S. Kneižis plačiai pa- 
' aiškino veikalo reikšmę. Veika- 
I las buvo labai gražus, žmonėms 
patiko, publikos buvo nemažai. 
Vaidintojai gerai atliko savo 
roles. Garbė So. Bostono jauni
mui, kuris taip gražiai kalba 
lietuviškai ir dirba tikybos ir 
lietuvybės gerovei. Didžiausia 

; garbė priklauso Seselėms, ku-
■ rios nenuilstančiai su pasišven- 
Įtimu mokina ir lavina katali- ' I
; kišką jaunimą. Rengimo vakaro 
komisija širdingai dėkoja Se
sutėms ir visiems aktoriams už 
taip gražiai išpildytą programą, 
taip pat dėkoja p. p. Naujokai- 
diams. P. Warabow, P. Bertu- 
liams ir G. Cvilikams už parve
žimą aktorių. Be to, taria ačiū 
P. M. Aidukonienei, P. Markvie- 
nei ir P. B. Adomaitienei už au- 

Į kas. Daugiausia tikietų išparda- 
j vė šios narės: O. Mačienė, p. 
Ratkevičienė ir O. Warabow. 
Taip pat ačiū J. Pazniokui už 

; padarymą apgarsinimų.
Vakaro rengimo komisijoje 

: buvo šie asmenys: M. Cvilikie- 
I nė, O. Mačienė, F. Ratkevičienė
■ ir O. Warabow. Narė.

Pirmadienį, sausio 8 d., 7:30 
vai. vakare, Šv. Jurgio lietuvių 
par. svetainėje įvyks Moterų 
Sąjungos 27 kp. 
rinkimas, 
mos

Visos 
dalyvauti.

metinis susi- 
narės kviečia- 

Valdyba.

GARDHER, MASS.
APSKRIČIO CHORŲ 
SĄJUNGOS ŠOKIAI

Jau taip nedaug laiko yra pri
sirengti prie sąjungos šokių, 
kad reikalingi paskatinimai iš 
visų pusių, dėlei pasekmingo 
šokių vakaro.

Šokiai įvyks 
Boston, Mass.. 
dienos vakare.

Parker House, 
sausio 19-tos 

Graži vieta ir

mutiniu kartu yra bandoma a- 
pylinkės visas jaunimas į vieną 
grupę sutraukti ir duoti jam| 
progos bendrai susipažinti, pa-; 
silinksminti ir išsireikšti 
troškimus.

Mūsų jaunimas seniai 
senesnius veikėjus bara, 
jiems nėra duodama platesnio, 
didesnio bendradarbiavimo ir 
veikimo lietuvybės klausimu, 
kad viskas taip suvaržyta fi
nansų atžvilgiu, kad jie turi ei
ti pas svetimtaučius dėlei geres
nio, kultūringesnio

KALĖDOS — NAUJI METAI

Kaip Kristaus gimimo sukak- 
veikimo. tuvės> taiP Naujų Metų diena 

Nors šitokiuose išsireiškimuose Pr&ėjo iškilmingai. Bernelių mi- 
yra didžiausia klaida, nes ir šiose, vidurnaktyj, bažnyčia jau 
svetimtaučiai “be paramos nie- r _ ......
ko gero nenuveikia, tai kiekvie- minučių prieš 12 vai. visos 
nas gerai žino, bet laikas nuo šviesos bažnyčioje užgesytos ir 
laiko bandysime surengti gru- iš zakristijos suaidėjo džiaugs- 
piškus vakarus, kad patenkinus mingi Adeste Fideles giesmės 
jaunimą. Bet jei jaunimas mūsų aidai. Altoriaus tarnai su gra- 
veikimo neparems, tai niekas ^iai papuoštomis žybančiomis 
daugiau nebus kaltas, kaip tik žvakėmis po du pasirodė prie 
pats jaunimas. altoriaus. Procesijos tvarkoj jie j

Na dabar jaunime pažiūrėsi- aPėj° apie bažnyčią giedodami 
me, kiek jūs paremsite geresnės linksmą Kalėdinę giesmę iki 
rūšies parengimo vakarą. O gal Betliejaus kūtelės, kur jie pa
jus praleisite progą, neparemsi- sveikino Dieviškąjį Kūdikį ir 
te nei savo choro šokių? Gal grižo į sanktuariją. Prasidėjo 
jūsų paniekinimas 
lietuvių veikimo, liks be vertės, į vybėje Gerardo Kaprišiūno, di- 
(lyg varna, gėdinatės savo dingai giedojo Šv. Cecilijos Ka- 
plunksnų spalvos) jūsų troški- ledoms prirengtas mišias. Kun. 
mas didesnių veikimų tiktai tuš- ^r- Mendelis celebravo, 
čias muilo burbulas, 
trūksta paramos pareikalavus, i binskas. subdiakonas.

“Aušros” choras atvažiuoja, Mendelis po evangelijos pasakė

galima pelnyti dangų, galima 
užsidirbti laimingą amžinastį. 
Kaip Bažnyčia pašvenčia civilio 
meto pirmą dieną Jėzaus Vardo 
garbei, taip Krikščionis žmo-

11 vai. Ijuvo pilna žmonių, štai gus kiekvieni»
i mintis ir veiksmus pašvęsti di
desnei garbei Jėzaus Vardo ir 
savo nemarios 
mui. Kiekviena diena turėtų 
džiuginti gerą kataliką, kad 
trumpėja ištrėmimo laikas ir 
kad artėja amžinasties diena, 
kuomet tikrai laimei ir šventam 
džiaugsmui nebus galo. Pamok
slininko linkėjimai, kad šie me
tai būtų metai šventėjimo, do
rybėje tobulėjimo, metai pana
šumo į Kristų, metai kurių už
baiga ras mus visus tinkames- 
nius tai Šventųjų draugijai, ku
ria tikimės visi džiaugtis per 
amžius.

sielos išgany-

I

mažiau Mišios. Parapijos choras, vado-

Z*1. z. z, lfim
, VB* ■ JYUJLJLa

kuris su- Svečias, diakonas ir kun. Du- 
I _

Kun. dr.

AMŽINĄ ATILSĮ MŪSŲ 
MIRUSIEMS

i Gruodžio 20 d. iš mūsų par. 
, bažnyčios palaidotas Robertas

jo nesustabdys nei taip ilga ke- iškilmei pritaikinu pamokslą. aaytonas visjems .
lionė. P. Aukštikalnis, įPo mišių buvo suteiktas palai-

• minimas Švč. Sakramentu. Pa-1I
j čią Kalėdų dieną šv. mišios įvy-1
; ko 7, 8, vaikučių 9 vai., 10, su
ma 11 vai. ir skaitytos 12:10

ŠLIUBAS — KRIKŠTAI
Paskutinis senų metų šliūbas 

tai buvo Juozo Kubiliaus ir 
Magdalenos Zaleskaitės. Jaunie
ji, būdami susipratę katalikai, 

’ priėmė moterystės sakramentą 
su šv. mišiomis šeštadienį, 
gruodžio 30 d. Kun . Antanas 
Dubinskas atnašavo šv. mišias, 

į o Jurgis ir Amelija Kupriūnai 
I buvo liudytojais jaunavedžių 
gyvenimo sutarties. Sveikiname 

Į ponus Kubilius ir linkime jiems 
ilgiausių ir linksmiausių metų 
jų naujame gy^nime.

Paskutiniais užsiregistruoti 
parapijos krikštų knygoje 1939 
metais buvo Loretta Marijona 
Šalkauskaitė, duktė Vytauto 

| Šalkausko ir Albertinos Micke- 
. vičiūtės. Krikšto tėvai buvo E- 
duardas Bartnikas ir Elena Ši- 
lanskienė. Taipgi Elaine Mar- 

’ garėta Lukoševičiūtė, duktė 
Prano Lukoševičiaus ir Marga- 

I retos Kašinskaitės. Pastarosios 
, krikšto tėvai buvo dėdė Vincas 
i Lukoševičius ir teta Ona Ka- 
j šinskaitė Schneeberger. Nauja
gimių tėvelius sveikiname ir 
linkime jiems daug džiaugsmo 
iš savo naujų katalikių dukre
lių.

i 
I

NAUJŲ METŲ BALIUS .
Per tris mėnesius rengtasi 

prie Naujų Metų baliaus, per 
tris mėnesius baliaus komisija 
darė planus, rinko programai 
skelbimus, rūpinosi, kad tik 
daugiausia jaunimo sutraukti 

' šiai metinei pramogai. Neapsi
vilta. Sausio 1 d. bus atmintina

I

Jaunimo klubo istorijoj. Prog
rama, susidedanti iš 40 lapų, 
tikrai meno veikalas. Orches
tras net iš 15 asmenų grojo nuo 

, 9 iki 1 vai. O jaunimo tai svetai- 
i nė buvo kimšte prisikimšusi 
) virš 500. Negalima nei vieno ko- 
, misijos nario pavieniai paminė- 
l ti, nes visi dirbo vieningai, nuo- 
Į širdžiai. Tinginių nebuvo, todėl 
ir vakaras iš visų atžvilgių buvo 
pilnai sėkmingas. Ne tik ką jau
nimas gražiai pasilinksmino, 
bet manoma, kad Jaunimo Klu
bo iždas žymiai padidės. Sveiki

ntame klubo valdybą ir naujų 
metų baliaus komisiją. Valio 
mūsų lietuviškam jaunimui, 
kurs moka taip gražiai viską 
vesti, kad tokius atmintinus va
karus mūsų parapijos svetainė
je gali surengti. Valio!

tamos Magdalenos, buvusios 
Kaluškienės, vyras. Sirgo kelius 
mėnesius baisia vėžio liga. Iš
tarnavęs virš 30 metų J. V. ka
riuomenėje, velionio karstas bu
vo uždengtas J. V. vėliava. Ka
reiviai nešė velionio karstą, ir 
ant kapinių jie suteikė paskuti
nį patarnavimą.

Kūčių naktį, grįžtant iš Wa- 
organizacijų rnentą. pamokslu, padėkonės shingtono į Baltimore automo- 

Vilniaus Kraštui giesme Te Deum ir palaimini-! biliu susimušime, sunkiai su- 
imu. Naujų Metų dieną turėjom' žeista Paulyna Vidzgiūtė Kni- 

’ ’ • • • • cely. Galvos kaušas trūko nelai
mėje ir neatgavusi sąmonės mi
rė Washingtono ligoninėje. Ka
dangi gyveno prieš šv. Petro 
bažnyčią, tad iš tos bažnyčios ir 
buvo palaidota.

Kentėjusi net trejus metus 
nuo plaučių džiovos ligos užbai
gė savo vargus gruodžio 20 d. 
a. a. Salomėja Daukšienė. Ve 
lionė buvo narė vietinės Moterų 
Sąjungos kuopos ir per kaikurį 
laiką priklausė prie Altoriaus ir 
Rožančiaus moterų dr-jos. Pa
laidota iš mūsų 
gruodžio 23 d.. 
kapinėse.

W. LYNH, MASS

Lynno kolonijos lietuviai tin- vaj Nei po pjetų. nei vakare jo- 
kamai įvertina Vilniaus krašto kių pamaldų nebuvo, 
brolių šelpimo reikalą ir svar-| Naujų Metų išvakarėje buvo 
bą. Kad šis darbas būtų daug laikomos Silvestrinės. Senieji 

j naudingesnis ir visais atžvil-, metai buvo marinami mišpa- 
giais pasekmingas, tad sudarė raįg prješ išstatytą švš. Sakra- 
bendrą įvairių organizacijų menta. pamokslu, i 
“Komitetą 
Šelpti’’.

Įvairių organizacijų atstovų gešerias mišias. 10 vai. įvyko 
susirinkimas įvyko gruodžio 15 Suma, per kurią choras nepa- 
dieną. Valdyba išrinkta iš se- prastai meningai giedojo. Kaip 
kančių asmenų: J. Kilmonis — senų metų užbaiga, taip naujų

žioj nuotaikoj sutiko naujuo
sius 1940 metus. Kalėdose cho
ras giedojo naujas mišias.

Dabar choristai uoliai lankosi
|į pratybas, nes prieš užgavę- reikia jaunimas sutraukti, kad pirmininku, K. Mereškevičius—1 dvasinio pobūdžio. Pamoksli-

bus geras orkestras, — tiktais j pirmininku, J. Putrius — vice- metų pradžia buvo nepaprasto j 
raibio iounimoc antmillrfi ta H • TT Varaa Voxri/*Tiic* __■ j______ _______________ j* • _______ i

nias, vasario 4 d., turės savo lie
tuviškąjį “minstrel show”.

Choras padidėjo keliais nau
jais nariais.

Mūsų klebonas, kun. P. M.
Juras, pagarsino, kad sausio 22
— 29 dd. jaunimas turės savo 
misijų savaitę, kurias ves tėve- ypač, kad chorų nariai galėtų 
lis P. Aukštikalnis, S. J. Visas šimtu nuošimčių savo šokius pa- 
parapijos jaunimas nekantriai remti.
laukia savo misijų, nes jau du! Tai nepaprastas įvykis. Pir-

galėtumėm tuo visu pasidžiaug
ti. Prie sąjungos, rodos, pri
klauso devyni chorai, daugu
mas jų Bostono apylinkėje. Dėl
to ir buvo paskirtas Bostonas 
šokių vieta, kad daugumui būtų 
patogiau šokiuose dalyvauti, o

sekretorium ir A. Verbickas — ninkas pabrėžė šią svarbią tie- 
kasininku. są, Katalikui žmogui sausio

Kiti organizacijų atstovai pa-.i d. nė kiek nesiskiria nuo rug-
likta valdybos nariais. Pirmiau-: piūčio 1 d., nes kiekviena diena, 
šiai nutarta turėti vieno cento,: kurią Dievas duoda žmogui yra 
“Penny Sale”, išpardavimas,' naujų metų diena, nes tą dieną 
sausio 12 d., 1940 m. Lietuviu:
Salėje, ir visą pelną pasiųsti ■ siu i. Be to kiekviena organiza- 
broliams Vilniečiams. Vėliau cija žą^a aukoti tam tikrą sumą 
komitetas mano daugiau su- pinigų Vilniečiams sulig savo 
rengti įvairių pramogų tam tik- išgalės. J. Puirius.

par. bažnyčios 
Šv. Stanislovo Profesionalai, biznieriai, pramonin

kai, kurie skelbia.*! “Darbininke" tik
rai verti skaitytoji} paramos.



^epktadienis, Sausio 5 d., 1940

[vietines žlnios|
-  -į-——- -Į.......... ............ - J

kapuose. Melskimės už mirų- pijos salėje 492 E. Seventh Si.,'1939, i-mą vai. po pietų, Šv. 
sius. ! South Boston, Mass. Gros Al. Petro lietuvių parapijoj So.

--------------- Stevens orkestras. Kviečiame, Boston, Mass. įvyko LDS Nau- 
šv. Vardo Vyrų Draugijos kuoskaitlingiausiai dalyvauti Anglijos Apskričio suvažia-

Metinis Bitus

ŽINUTES

1 šv. Jono Ev. BĮ. Pašelpinės 
į Draugijos Metinis Balius įvyks 
į šeštadienį, sausio 6, 1940, Para-

LDS. Naujos Anglijos Apskričio 
SUVAŽIAVIMAS

Sekmadienį, gruodžio - 31 d.,

Gruodžio 31 d., apsivedė Juo
zapas Gėdžius su Ona Akunevi- 
čiūte, gyv. 258 W. Broadway. 
Liudijo jaunosios brolis Jonas 
ir jaunojo sesuo Ona.

Sausio 1 d. ištekėjo Anelė 
Paulauskaitė už Jono R. Tho- 
mas, 454 E. 7tn St. Liudyto jais

Bostono arkidiecezijoje turės ir susipažinti su Joniečiais, ku- 
savo mėtines viešas pamaldas rių yra keli šimtai įvairaus am- 
įvairioše bažnyčiose sausio 7 d. žiaus, ūgio ir grožio. 
Šv. Petro ir Povilo, Rožancavos; 
parapijų ir Šv. Petro parapijos 
lietuvių vyrai eis į pamaldas 
Šv, Vincento bažnyčion, E ir

Jonas GKneckis, Rašt.

LANKĖSI

buvo Jonas Petkūs ir Juzefina 2nd St. Ten, šv. Vardo Draugi- 
Gelbodžiūtė. i^ai pamaldos prasidės 3:30 vai.

__________ p. p. Lietuviai nuo savo bažny-
Gruodžio 27 d., vakare, įvyko čios eiseną pradės 3 vai. p. p.

Pranciškonų Brolijos pamaldos ---------------
ir susirinkimas. Susirinkimas Švenčių proga atlankė senus 
paaukojo dovanas būsiantiems pažįstamus Vyčių darbuotojas 
primicijantams kunigams 
Naudžiūnui ir šmigelskiui.

— jūreivis A. E. Paliulionis (Pal
ionį. Jis yra algų išmokėto jas 
’aive U. S. S. New York’e.

Ketvirtadienį “Darbininke” 
lankėsi iš Dorchesterio p-nia 
Elena Rusienė. Atsilankmo pro
ga užsiprenumeravo laikraštį 
“Darbininką” ir paaukojo $1.00 

I Intertypos fondui. Nuoširdžiai 
! dėkojame p-niai Rusienei už pa- 
j ramą.
I

I

vimas. Dalyvavo šešių kuopų ir 
Centro delegatai. Jų buvo apie 
pusė šimto.

Susirinkimą atidarė apskričio 
vice-pirm. Antanas Zavetskas ir 
pasveikinęs atstovus paprašė 
vietinio klebono kun. Pranciš
kaus Virmauskio atkalbėti mal
dą. Klebonas kun. P. Virmaus- 
kis visus nuoširdžiai pasveikino 
ir linkėjo kuogeriausios kloties 
posėdžiavime, kad butų išneša
mi naudingi šiems laikams nu
tarimai, ypatingai kreipė dėme
sį į ėjimą į nartus, į ūkius, į pa
skiras šeimas, ir tt. Suvažiavu-

Gruodžio 31 d. vakare, po 
maldų, kurias i---------
Pranas Aukštikalnis, S. J., įvy-‘^ * amžiaus, duktė Kazi- 
ko, bažnytinėje salėje senųjų 
metų išleistuvės. Kalbėjo kun. Florida St.,
Pr. Virmauskis, 
ir buvo rodomi ____—____
veiksiaiJš šio parengimo liko * bažnyčios. Naujos Kalvarijos 
dešimts dolerių Vilniaus reika- lcaPdose' 
lams. Prie šrų pridėjo $1.00 J. ■ , , . ,
Frankus ! Tą paeią dieną tapo Pakriks’

itytas sūnus Jono-Zofijos (Kaz-
Sausio 1 d. miesto Iigonmčje;1!’usltait5s’ OHalloran vardais 

mirt Monika Tamulynaitė, 30 !*«“» ' Tarnas. Kūmai bavo do
mėtų amžiaus. Ji sirgo pora me-1katas Brennan ir Eleonora Kaz- 
tų: gyv. 535 E. 4th St. Ji užau-įlauskaltc- 
go Amerikoje. Paliko tėvus ir f 
brolį Joną. Palaidota sausio 3 
d., 9 vai. ryte iš Šv. Petro par. 
bažnyčios. Naujos Kalvarijos

. . -> Pa- -------------------
atlaikė Tėvas 3 d- Barbora, me-
- _ — _ - »

'micro - Leonoros Marcinkevi-
Dor-

Jonas Kumpa chestcr- Mass kartojama 
katalikiški pa-15311310 5 d” * Sv- Petro Par-

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So- Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutarti)

Tct. TROwbridge 6330.

fflmRe|Shis,M.D.
IREPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD 8TREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq.,
Cambridge, Mas*.

Ofiso Valandos: 2 — 4 Ir 4 — 8.

Tel. ŠOU 2805

Bt J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Scrcdomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vat. diena.

K

?
■fe

itis, p. Zavetskas; 65 kp. — K. j 
Nadzeika, A. Zapėnas; 97 kp. — į 
T. Versiackas. Iš Norwoodo pra-, 
nešė, kad vėliaus bus išrinkti 
atstovai kuopoje. Taipgi laukia- 

: ma ir iš kitų kuopų išrinkimo 
atstovų Gegužinės pasidarba
vimui savo kuopose.

t Buvo padarytas platus prane
šimas apie įvykusį LDS seimą. 
Pranešimą padarė delegatė Pr. 
Mažuknaitė.

Susirinkimas baigtas su mal
da, kurią atkalbėjo kun. Pr. 
Virmauskis.

Po susirinkimo delegatai buvo 
pakviesti į Darbininko” salę už- 
kandžiams. Visi delegatai išsi
skirstė į namus su pakilusia 
švenčių dvasia.

Užkandžiais rūpinosi LDS 1- 
mos kp. iždininkas p. Vincas 
Valatka. Jam padėjo p. K. Šid
lauskas ir p-nia Ona Griganavi- 
čienė. Rap.

(VAIROS SKELBIMAI

metų jubiliejinė sukaktis, nuta-į 
rė paruošti iš savo veiklos isto
riją ir tam darbui išrinko ko
misiją į kurią įėjo: T. Versiac
kas, K. Nadzeika ir J. Kumpa. 
Išlaidoms iš iždo paaukojo $25.

Taipgi nutarta šiais metais, 
kaip ir seniau laikyti savo me
tinę Gegužinę, gegužės 30 d., 
Romuvos parke,- Montello, su 
Šv. Roko parapija. Darbas vyk
dyti palikta Valdybai ir jai į 
pagelbą darinkta iš kiekvienos 
kuopos po kelis atstovus: 1-mos 
kp. — M. Kilmonytė ir Stasys 
Griganavičius; 2-ros kp. — p. 
Baronas, p. Balevičius, p. Gri
gas, p. Tūbelis; 7-tos kp. — Pr. 
Mažuknaitė, VI. Blavackas; 8- 
tos kp. — B. Jakutis, p. Radai-

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.
r i

i

sKiras seimas, ir it. auvaziavu-
PAS pp. SAVICKUS NAU- sj^ atstovus sveikino vietinės! 

JŲ METŲ SUTIKIMAS !^UOpOS vardu J. Kumpa; Centro! 
Sekmadienį, gruodžio 31 die- vardu — “Darbininko” redakto- 

ną pp. Vincas ir Juozefa Savic- rrus A» F. Kneižys; 2-ros kuopos 
kai suprašė' savo artimiausius vardu — K. Grigas; 7-tos kuo- 
draugus laukti Naujų Metų. Da- Pos vardu VI. Blavackas; 8-tos 

(nuvpva vcuuu v. uanuuo, vv-lvo 

kuopos vardu K. Nadzeika; 97- 
tos kp. vardū — T. Versiackas.

Nuotaika susidarė pakili. Ats
tovai įsigilinę į dienos darbo už
duoti išnešė visą eilę nutarimų, [ 
kurių svarbesnieji yrd šie:

Susirinkimas išklausęs suva- 
įžiavusių atstovų minčių, po dis-

P“ .t±gr?m“’„.m^UuSijų išnešė pageidavimą, kad 

kuopos šiais Jubiliejiniais LDS 
organizacijos ir laikraščio “Dar
bininko” metais veiktų įvairio
mis kryptimis: eitų į namus ir 
kviestų užsiprenumeruoti nau
jus skaitytojus; kad skaityto
jai kreiptų dėmesio į “Darbinin
ke” parašytus editorialuš bei 
straipsnius, kurie šiais laikais 
yra be galo aktualūs. Taipgi ne- 
numesti senų bei perskaitytų 
“Darbininko” numerių, bet juos 
nusiųsti į tuos namus, kur žino
ma, kad katalikiška spauda ten 
nepasiekia. Eiti į ūkius ir dėti 
tam darbui ypatingo pasiryži
mo.

Svečių - delegatų pavaišinimui 
susirinkimas nutarė skirti kiek
vienam 
do, tos 
šimkę, 
mas.

Taipgi numatyta, kad jeigu 
.kuri kuopa dėl kurių nors prie- 
[žaščių negalėtų paruošti vietos 
I apskričio suvažiavimui, tai ti 
! suvažiavimą šaukti “Darbinin- 
:ko” salėje.
Į Suvažiavimas išaiškinęs, kac 
f šiais 1940 metais pripuola LDS 
!ir laikraščio “Darbininko” 25

Iyvavo apie dvidešimts svečių ir. kuopos vardu B. Jakutis; 65-tos 
viešnių. Baigiant vakarieniau
ti, Juozas ir Broniutė gavo se
kančią telegramą: “Turime gar
bės pranešti, kad mūsų visų 
mylimas draugas p. Juozas su
sižiedavo su veikėja p-lę Brone; 
vestuvės numatomos netolimoje 
ateityje. Yankee Network News 
Scrvicc.” T _ #
jaunieji susilaukė daug sveiki- 
nimų ir linkėjimų.

Svečiai linksmai ir maloniai 
laiką praleidę ir sulaukę lai- 

1 mingų Naujų Metų, geroje nuo- 
1 Lietuvos Dukterų po globa taikoje išsiskirstė.
Motinos Švenčiausios pašėlpi- 
nės draugijos riiėtmfe susirinki
mas įvyks Sausio - January 9 

j d., 7:30 vai. vakare, bažnytinėje į 
salėje. Kadangi metinis susirin- 

! kifnas yra vienas iš svarbiausių ‘ 
metų bėgyje, nes jame Įvyksta 
įvairūs pataisymai, kurie liečia 
draugijos reikalus, todėl kvie- 
čiartie visas nares kuoskaitlin-

! giausiai atsilankyti.
Ona Ivaškicnr,, Rašt.

METINIS SUSIRINKI
MAS

Rap.

Lietuvių Ūkininkų Sąjungos 
Šokiai

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
iaiminga senatvė.

šeštadienį, sausio 13 d., 1940 
m. Lietuvių Ūkininkų Sąjunga 
rengia šaunią vakarienę ir šo
kius. Bridgewater Piliečių salė
je, Bridgewater, Mass. Vakarie
nė bus pirmos klasės, nes ūki
ninkai turi šviežių ir skanių 
valgių. Tikietas nebrangus 50c.

Tą vakarą 7:30 vai. vakare 
toje pačioje salėje taipgi bus ir 
šokiai prie geros muzikos. Kas 
norės šokti, galės linksmintis, 
kojas minklrnti iki vėlumos. 
LiėtttvOS ūkininkai nuoširdžiai 
kviečia visus skaitlingai daly
vauti kaip vakarienėje taip ir 
šokiuose. Rap.

ADVOKATAI

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154

101 Baxter S L. So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė.. Brighton 

Tel. STA 8659

Tel. 3826 Namų Tel. 5307

i

Lacy M. Yakim
LIETUVĖ ADVOKATĖ
(JEKIMAUČUTĖ)

14 Hope St.,
Grecnfield, Mass.

1VMB0S SKELBIMAI
REIKALINGAS pastovus var

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

Tetephone
80. BOSTON 

1058

dūj vlcW MOT vi jCiyKC
ŠTUDEBAKER

Automobilių ir Trekų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstrttvi 

mo vieta:

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

Jot. kapočiūnas ir Pctcr Trečioką*
Savininkai.

I

Prisiekęs Advokatas Į

Juozas B. GaNs
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E St. (Kampas Broadway) 
South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

AAPMeHŲ ŠK AUOėjIMaI 
GitĖrf Al PALENGVINAMI
Nckentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palcngvirrrma 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėJmų.vien iJsitrindemi su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mėntas ūmai sutelkia Taukiam? pa- 
lenęvinhną. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Erpellerio su inkaru ant dėžutės.

Sekmadienį, sausio 14 d., tuo
jau po sumos įvyks LDS 8-tos 
kp. metinis susirinkimas, para
pijos salėje. Kviečiame visus 
narius skaitlingai dalyvauti.

Valdyba.

KALĖDOS

Gražiai cambridgiečiai pralei
do Kalėdų šventes. Per visas 
Šv. Mišias skaitlingai žmonės 
ankėsi bažnyčion. Labai daug 

ėjo prie Šv. Sakramentų. Ypač 
>er vidurnaktines Šv. Mišias.

Seselės, Jėzaus Nukryžiuoto
jo. labai puikiai,
»uošė altorius. Kaip didysis 
choras, taip ir mažasis sutarti-

A. •

nai Kalėdų giesmes ir Šv. mi
šias giedojo, vadovaujant Ma
mertui Karbauskui, vargoninin
kui.

su skoniu, iš-

be sutepties Pradėtoji, melskis 
už mus, kurie šaukiamės Tavo 
pagelbos”. Tas paveikslas apsi
suko ir aš pastebėjau iš antros 
pusės raidę “M” viršun pakilu
siu kryžių, kurio papėdė baigėsi 
pridėtu skersinėliu, gi raidės a- 
pačioj matėsi dvi širdys: Jėzaus
— apsupta erškėčiais, o Marijos
— perverta kalaviju. O balsas 
man pasakė: “Turėk medalį, 
padarytą pagal tą pavyzdį. As
menys, kurie nešios palaimintą 
medalį — apturės dideles malo
nes, o ypač, jeigu jie nešios jį 
ant kaklo”.

Oueen AmLaraidry.lnc
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabūžiai 
būtų Svariai išplauti, 

paveskite ij darbą mums.

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

suvažiavimui iš savo iž- 
kolonijos rengėjams de- 
kur įvyksta suvažiavi-

VEIKIMAI

Sausio 7, metinėje Šv. Vardo 
draugijos iškilmėje, paroduos ir 
lietuviai vyrai. Antrą valandą 
po piet visi susirinks parapijos 
salen. Susirykiavę tvarkiai 
maršuos į Saldžiausios Jėzaus 
Širdies bažnyčią ant šeštos gat
vės. Ten trečią valandą įvyks 
pamaldos. Pamaldoms užsibai
gus visi skirstysis namon.

Pamaldos — Novenos į Ste
buklingąjį Medalį yra labai iš
siplatinusios. Su virš 1300 baž
nyčių tas pamaldas yra įsivedę. 

1 Atliekantieji novenas į Stebuk
lingąjį Medalį apturi dideles 
Dievo malones. Šioje apylinkė
je, lietuvių tarpe Cambridge’iu- 
je bus vienintėlė bažnyčia turin
ti tas pamaldas lietuvių kalboje. 
Pageidaujama, kad lietuviai iš 
Cambridge ir apylinkių gausiai 
lankytųsi į tas Novenos pamal
das. Jos visuomet atsibus kiek
viename pirmadienyje 8 vai. ry
te ir 7:30 vai. vakare. Jis.

Nelauk vasaros — taisyk d»ba> 
kol kainas yra žemos

Atlieku visus plumbeno darbu* 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

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

Shapos adresas — 193 Broadway

Profesionalai, biznieriai, pramonių 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 

>»t verti skaitytojo paramos

| Res. Šou 3729 Šou 4618

Fumiture Ce.
M0VERS—
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

'  *

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

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

STEBUKLINGOJO MEDĄ- j 
LIAUS NOVENA

Sausio 8, pirmadienyj 8 vai. 
ryte ir 7:30 vai. vakare Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje įvyks 
pirmos Stebuklingojo Medalio 
(Miraculous Medai) nuolatinė!I 
novėna. Pamaldas inaguruos —I 
pradės ir vės per visą sausio 
mėnesį gerb. Tėvas F. E. Jon-> 
kus, Domininkonas.

Stebuklingas Medalis, yra tai' 
jšvč. Panos Marijos Nekalto; 
Praisidėjimo Medalis, kuris 1830 Į 

Ui. pačios Marijos per Šv. Vin-I 
cento Pauliečio vienuolę, palai
mintą, Kotryną Labourė pa-! 
Skelbtais. Palaimintoji Kotryna 
turėjo nėpaptastas Dievo malo
nės. Ji nuolatai matydavo Jėzų 
ŠVč. Sakramente. Pagaliaus ji 
susflaukč tris apsireiškimus 
Nekaltai Pradėtosios Panos 
Marijos. Ji suteikė Palaimintai 

Bundy, 81 (Kotrynai tą Stebuklingąjį Mc- 
Boston, Mass.[dalį.

Sklb.' Trumpai to Medalio aprašy- 
mas tokis: “švč. Panelė stove-' 

I jo ant žemės kamuolio, ir josi 
' *

.. *

i

, /

GRABORlAi

PASIUNTĖ $500.00 ŠOČ 
MiAMs SUšĖLPTl

S.BvaseviauslrSūnu$ į

Mr. Harvey H. Bundy, pirmi
ninkas Massachusetts Commit- 
tee of the Fihnish Rėlief Fund, 
Ine., pranešė, kad P-nas Haffen- 
reffer & Co., Ine. Pickwick alaus 
išdirbėjas pasiuntė nukenteju- 
siems suomiams nuo dabartinio 
karo <500.00 pirmai pagalbai. 
Jėi kas ts geraširdžių žmonių, 
užjaučiančių suotnius atsirastų, 
gali aukas siųsti Fmnish Reliėf 
Fund, Ine., $4 Mr. 
Washmgtort St.,

I

I

I

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas blžnUritn mttą, vaisius, daržovės h“ Kitokius daiktus, kurie į veidas buvo toks gražus, kad 

skelbiasi “Oarbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nučję j bilę kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
matėte “Darbininkė”.

Į ŪČta žodžių tai išreikšti. Jos 
j pirštai tavo papuošti brangiais 
iJohn J. GrigMus

(GrigaImnasI 
ADVOKATAS

598 East Er6adway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 ./ Room 3 -
Residence:

16 Thomas Pk, Tel. S. B. 1043

I

I

^(WHb AdMRMS
CRESCENT A VENŲ E. 

TįfėDhone COLumGla #702 
29 SAVIN HILL AVENUE, 

OORČHESTER, MASS.

K. Maustas
918 E. Br6AdWAY. 

Tet. SOUth Boston 9367 
Frfstatau ICE CREAMĄ ir užkan
džiu* piknikams ir visokiems 

parengimams.

reniins “btri
F. Baltružiūna* ir p. Kllntfa, S4v.
753 BroAft'rąy. . TeL ŠOU 3120 

SO. 8O8T0N, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “t>arbini'nke” tik
tai vęrtl skaitytojų puranros.

VUrt skelbkite# '‘Dartiutuie**.

aJ

Jo$ephW.Casper 
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS h 
BALS AMUOT0 JAS 
notary public 

502 Easf Bf dadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Nakų. 
Residencc: 198 M St., So. Boston 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

akmenimis, kurių šviesa apjaki-i | 
nančlai spindėjo. Ir štai ką aš Į 
išgirdau: 
ženklai, kurias aš siunčiu vi
siems. kas tik jų prašo. Po to 

.pamačiau apvalius rėmus ap
dink Švenčiausiąją Panelę, ant 
Į kurių aš išskaičiau šiuos aukso 

{raidėmis žodžiais: “O Marija,

Žiūrėk tai malonių i T
• 

i! 
i!

I.

SENIAUSIAS SIOS V AUSTYK BI
LIETU VIŲ GRABORIUS 

BALSAMU0T0JA8
«

Turi Notaro Teises 

254 W. Broadvray, 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Soston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorcbester Avė 
TeL COLumbia 3537.

r 
i

Edw. V. Warabew
(WRUBLXAUSKAS) 

LIETUVIS GRABOR|US k 
BALSAM U0T0JAS 

1156 Washingfon St.
NORWOOD, MASS 
Tel. Norwood 1503
Brocktono Office- 

2$ Fteld st.
Tel. Brockton 2005

I

i
i

P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nuliūdimo Valandoje patarnaujame dieną ir naMf. 
Patarnavimas mandagus ir nebrangus.

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

16—18 Intervale St. Montello, Mass.
Tel. Brockton 4110
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HEW BRITAIN, CONN.
NULIŪDIMAS VISOJE ŠV. 

ANDRIEJAUS PARAPIJOJE
Gruodžio 12 d., atsilankė mir

ties angelas į šv. Andriejaus pa
rapiją ir pakirto gyvybę a. a. 
mylimo klebono kun. Ą. A. Vaš
kelio, sulaukusio 51 metų am
žiaus ir rūpestingai besidarba
vusio mūsų tarpe arti devynerių 
metų. Visų parapijiečių širdys 
suvirpėjo skausmu, kai išgirdo 
šią žinią skelbiančią per vietinę 
radio stotį.

Nors prieš mirtį a. a. klebonas 
A. Vaškelis jautėsi silpnai, bet 
mažai kam guodėsi, ir mažai 
rūpinosi pats savimi. Jis rūpi
nosi tik parapijos reikalais ir 
savo luomo geru pareigų atliki
mu. Šv. mišias atnašavo iki pas
kutinės dienos, iki sunkios ope
racijos. Paskutinės šv. mišios 
buvo Šv. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo dienoje ir šioj pačioj 
dienoje, po pietų išvežtas į ligo
ninę. Rytojaus dieną padaryta 
operacija, po kurios trečioje die
noje — mirtis. Ir negailestinga 
mirtis, tai skaudus smūgis 
Andriejaus parapijiečiams.

TRUMPA PARAPIJOS 
ISTORIJA

šv.

giški prisiminimai. Jis tuojau 
ėmėsi darbo: pertaisė kleboni
ją, pagerindamas ją iš vidaus; 
žymiai pagražino bažnyčią, su
pirkdamas su parama gerų pa
rapijiečių daug brangių gražių 
stovylų, sakyklą, klausyklas, 
stacijas, vargonus, monstranci
ją, ir daug daug kitų dalykų. 
Be to jis įsteigė bažnytinias 
draugijas, bei įvairių organiza
cijų kuopas, kaip tai: Šv. Ro
žančiaus, Tretininkų, Marijos 
Vaikelių, Šv. Aloizo, Šv. Cecili
jos chorą, LDS 36 kuopą, LRK- 
MS 38 kp. ir žymiai iš augino 
LRKSA 109 kp., L. Vyčių, Blai
vininkų, Tautos Fondo skyrių ir j 
M. R. K. 36 skyrių. Minėtos • 
draugijos bei kuopelės ir šian
dien gražiai veikia ir gyvuoja, 
išskyrus Vyčių ir blaivininkų' 
kuopas, kurios yra likviduotos.

Sunkiai jį besidarbuojantį iš
tiko staigi mirtis, sausio 11 d., 
1931 metais.

Į kun. velionio vietą buvo at
keltas a. a. kun. A. A. Vaškelis, 
kuris irgi rūpestingai veikė dėl 
visų mūsų gerovės iki paskuti
nės valandėlės. Velionio rūpes
tingumu įgyta daug įvairių pa
gerinimų, kaip bažnyčioj, taip ir 
svetainėj^ bei klebonijoj. Įgyta 
daug brangių bažnytinių rūbų 
bei indų, kurie daugiausia buvo 
suaukoti gerųjų parapijiečių, 
biznierių ir eilinių žmonių.

Pereitais metais pertaisė pa
rapijos namą, įsteigė vienuoly
ną, kuriame gyvena trys Sese
lės Pranciškietės ir dirba didelį

Anglijoos karalius, Jurgis VI, apžiūri savo kariuomenę netoli karo fronto. 
Čia matoma, kaip vienas Anglijos kariuomenės pulkų triukšmingai sveikina 
savo karalių, kuris jiems saliutuoja. Generolas Viscount Gort, Britanijos ka
riuomenės jėgų ekspedicijos vadas, seka paskui karalių. Prieš 25 metus Kara
lius Jurgis V padarė taip pat panašų vizitą Britų kareiviams.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
(Rašytas lapkričio 21 d., 1939)

... Kas pas mus naujo? 
Nors jūs skaitote visa lai
kraščiuose ir klausote ra
dio, bet negalite gerai išsi
vaizduoti, o mes visa tai 
matome savo akimis. Gy
vename prie paties Merkio 
upės, todėl labai gerai ma
tėme, kai antroje pusėje-. .... . . . . ...

Į Merkio vijo rusai lenkusJ^^K P5>tenus, kad rik 
lietuviai juos gelbėtų. Lie- 

Feliksas Grigaitis, ižd. — Pet-į tuviai su bėgliais elgėsi 
ras Elijošius, iždo glob. — Po- gražiausiai ir jiems davė 
vilas Gedutis ir Antanas Urbo-' netik valgyti, bet ir sausus 

Teisėjai — Jonas Mončiū- Į drabužius. Per Varėnos 
nas, Jurgis Busilas ir Viktoras miestelį perėjo tūkstančiai 
Labeckis.

Maršalka
kas.

Sąryšio atstovai — A. Mate- senėse nešėsi žemės, 
kaitis ir K. Valeckas; Draugijų galėtų pasipilti sau po ko- 
vienybės - M. Balukinas ir A. jų ir Stovėti ant savo že- 
Rakauskas; Vilniaus Fondo — mės.

i S. Gaučius ir K. Skarupskas. Vokiečių matėme tik or-

nas,

i

Kai kariuomenė pradėjo 
eiti, tai nebuvo ir galo. Ėjo 
kelias dienas su įvairiais 
ginklais ir mašinomis. Ka
riuomenė bėgo per Merkį 
ir šaukėsi lietuvių pagal
bos, prašydami jų nešau
dyti. Nuostabu, kad tie ti
krieji lenkai taip gražiai 
lietuviškai žegnojosi ir

i
lenkų į lietuvių pusę ir nu-

Alekas Rakaus- siginklavo. Buvo daug ir 
tokių lenkų, kurie savo ki- 

kad

mą. A. a. velionį laidojant, E-! 
vangeliją bei maldas skaitė kun.' 
P. P. Kartonas* kuris sugraudi
no visus dalyvius savo jausmin
gu skaitymu. Palaidotas Ha- 
zerdville šv. Benedikto kapuose, 
šalia savo senų Tėvelių.

Kapinėse paskutinį patarnavi
mą suteikė, prelatas J. J. Am- 
botas, dalyvaujant šios diecezi
jos lietuviams kunigams. Ka- 

i dangi a. a. kun. A. Vaškelis bu- 
jvo didis jaunimo mylėtojas, to
dėl jo laidotuvėse dalyvavo I
daug jaunimo, kurių daugelio 
gailios ašaros riedėjo per vei- 

į dus.
Ilsėkis Viešpatyje, amžinoje 

ramybėje mylimas dvasiškas 
Tėve.

Laidotuvėms rūpinosi kun. P. 
P. Kartonas, o laidotuvių direk
torius buvo A. P. Kartonas.

Parapijoje sulaikyti bei at
šaukti visi Kalėdų ir Naujų 
Metų pasilinksminimai, kaipo 
gedulo ženklas. Draugijos paei
liui užprašinėja šv. mišias už sa
vo dvasios vado vėlę.

Kalėdų nuotaika bažnyčioj 
buvo graudi, nes prie didžiojo 
altoriaus dar iškabinti gedulo 
ženklai.

Kunigas P. P. Kartonas rūpes
tingai ir sėkmingai tvarko baž
nyčios reikalus. Jam pagelbsti, 
ir sekmadieniais įspūdingus pa
mokslus sako kun. Andriuška ir 
kun. Malinauskas, MIC. iš Ma- 
rianapolio.

Š. m. sausio 11-tą d. sueina 
devyneri metai, kai staigi mir
tis pakirto gyvybę a. a. kun. 
k.’ebono E. Grikio. Vasario 8-tą 
d. sueina 25 metai, kai sužvėrė
ję du lietuviai nužudė a. a. kun. 
kleboną J. Žebrį. Taigi 25 metų 1CB u uuua ūmo,
bėgyje New Britainiečiams teko darbą parapijos ir parapijiečių 
apgailėti trys klebonai, kurių gerovei. Pastaruoju laiku buvo 
pasiliko tik kilnūs nuveikti dar- velionio didelis rūpestis sudėti 

bažnyčiai gražius langus. Taigi 
velionis daug dirbo, rūpinosi ir 
gražiai tvarkė parapijos reika
lus, iki staiga, gruodžio 12 d., 10 
vai. vakaro užsibaigė jo gyveni
mo dienos darbas amžiams.

bai. A. a. kun. J. Žebriui teko 
sunkiausiai padirbėti, nes velio
nio rūpesčiu, buvo suorganizuo
ta Šv. Andriejaus parapija. Bu
vo nupirkta du namai ir žemės 
sklypas gana gražioj vietoj, dėl 
pastatymo bažnyčios. Iš pradžių 
pastatyta medinė bažnytėlė, vi
dutinio didumo. Po kelių metų, 
pastebėjus, kad parapija auga, 
vietoj šios medinės bažnyčios, 
buvo pastatyta mūrinė, erdvi 
bažnyčia, kuri ir šiandien tebe
stovi. Senoje bažnytėlėje įtai
syta mokykla parapijos vaiku
čiams, kurią lankė gan gražus 
būrelis. Mokytoja buvo lietuvai
tė O. Gutauskaitė. Šios mokyk
los mokytojai ir vaikučiams, 
anksti rytą atvykus į mokyklą, 
teko pirmutiniams pastebėti pa
pildytą žmogžudystę. Po šios 
žiaurios mirties atkeltas klebo
nauti a. a. kun. E. Grikis, ku
riam teko pergyventi toki tra- vykius, jo mokslą ir pasišventi

IŠKILMINGOS LAIDOTUVĖS
A. a. kun. A. A. Vaškelio lai

dotuvės įvyko 15 d. gruodžio. 
Jose dalyvavo ir paskutinį lai
dotuvių patarnavimą bažnyčioj 
suteikė Jo malonybė vyskupas 
F. McAuliffe. Be to dalyvavo 
penki pralotai, šimtas keturio
lika kunigų, skaitlingas būrelis 
vienuolių Seselių ir tūkstantinė 
minia pasauliečių iš visos apy
linkės ir vietinių. Organizuotai 
dalyvavo visos bažnytinės drau
gijos ir miesto valdytojai. Kun. 
J. Valantiejus pasakė pritaikin
tą pamokslą, nušviesdamas ve
lionio gyvenimo pergyventus į-

i

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję j tavernus ar restoranus visuomet 

reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

§

Mirtinai sužeista pavyzdinga 
lietuvaitė. Gruodžio 17 d. New 
Britaino apylinkėj įvyko didelė 
nelaimė, susidūrus dviem auto
mobiliam. Sužeista 11 asmenų, 
kurių tarpe ir viena lietuvaitė— 
p-lė Anastazija Jankauskaitė. 
Trys mergaitės ir trys vaikinai 
buvo sunkiai sužeisti ir nuvežti 
į ligoninę.

P-lė Anastazija Jankauskaitė, 
21 metų amžiaus, buvo sužeis- 

' ta mirtinai. Paliko dideliam nu
liūdime motinėlę ir tris brolius, 
bei didelį būrį savo draugų ir 
draugių. Velionė buvo pavyzdin
ga jaunuolė, aktyvi sodalietė, 
šv. Cecilijos choro narė ir Sta
sio Radzevičiaus 4-to posto au- 
xiliarė. Prie velionės karsto bu
vo sudėta daugybė gėlių ir už
prašyta daug šv. mišių. Palaido
ta iškilmingai, dalyvaujant or
ganizuotai sodalietėms ir auxi- 
liary narėms pilnoj uniformoj.

Šv. Cecilijos choras, vadovau
jant muzikui K. Žalnieraičiui, I ■
gražiai giedojo laike šv. mišių, 
ir nešant velionės karstą iš baž
nyčios. Tebūna Viešpatyje am
žina linksmybė jos vėlei. T.M.

į WATERBURY. CONN.
—--------------

i Gruodžio 17 d., 1939 m. įvyko: 
I prakalbos ir koncertas, kurį su
rengė ALRK F-jos 22 skyrius. 
Kalbas pasakė Šv. Juozapo pa
rapijos klebonas kun. J. Valan
tiejus, J. B. Laučka, kun. J. Bo-' 
gužas ir kun. A. Čebatorius. 
Kalbos buvo gražios ir turinin-' 
gos, tik gaila, kad ne visi jomis 
pasinaudojo. Koncertinei prog-. 
ramos daliai vadovavo kompo
zitorius A. Aleksis. Prakalbų 

' pelnas buvo paskirtas nukentė- 
jusiems vilniečiams. Aukavo šie 
asmens: kun. J. Valantiejus 
$10.00, kun. B. Gauronskis $6.

! komp. A. Aleksis $5., A. Pet- somybės minėjimą rengia Fede- 
: rauskaitė $5., kun. A. Čebato- racijos 22 skyrius. Minėjimas 
rius $2., K. Pranulis $2., J. Bro-. įvyks vasario 14 d. Paskaitą 
gis $2., V. Ramozas $2., J. Ne- skaitys prof. dr. K. Pakštas, 
krašas $2., M. Karinauskienė Prakalbose turėtų visi skaitlin- Į 

i $2., p. Gudiškis $2., ir p. Jaku- giausia dalyvauti.
bauskas $2. — Po vieną dolerįI -------------------
aukavo: E. Kevinienė, V. Vit-į per Kalėdas gruodžio 25 d. 
kus, M. Klimąšauskiene, S. Kai- Lietuvių Katalikų Studentų ir 
raitis, Z. Karalius, J. Barkaus- Profesionalų Sąjungos vietinė 
kas, V. Lušas, J. Kupstas, V. kuopa surengė kalėdinę radįo 

| Vaznienė, M. Muleckienė, O. Ra-' programą, kurią transliavo iš 
WATR radio stoties. Translia
vo visą pusvalandį be jokių ko- 

užpildyda
mi visą programą gražiomis ka- 

dainomis 
V. Vii-; į- muzika. Tokios radio progra

mos besiklausant, nevienam a- 
šarą išspaudė, ypatingai senes
niems. Visą programą surengė 
ir išpildė jau čia gimę ir augę 
jaunuoliai, niekeno iš šalies ne
padedami. Gražiai pasižymėjo 
vietos lietuvių žvaigždė, solistė 
p-lė S. Stulginskaitė.

Daug dirbti teko ir mokytojai 
p-lei Jadvygai Stulginskaitei, 
kuri energingai vadovavo daini
ninkų grupei ir dirbo, ruošiant 
pačią programą.

Pranešėju buvo p. Antanas 
Kateiva, kuris daug dirbęs vie
tos studentų kuopai po Naujų 
Metų išvyksta New Yorkan į 
savo paskyrimo vietą.

Taip pat dalyvavo dar šie as
menys : akordinistas Edvardas 
Digimas, muzikantas Edvardas 
Stulginskas, D. Gudiškaitė, O. 
Stulginskaitė, A. Jarus, A. Mi- 
klinevičius ir kiti. Būtų labai 
malonu ir smagu, kad galima 
būtų daugiau išgirsti tokių ra- 

pusvalandžių Waterbury. 
Petras Bernotas, e

riami katalikiški parengimai 
nuo komunistiškų. Pav. per ad
ventus komunistai surengia va
karą ir šokius. Vakaro artistais

| pakviečia katalikes moteris vai- 
i dinti. žinoma katalikė moteris, ♦
pasitenkinusi tuo pakvietimu, 

įeina ir vaidina komunistams, 
i Ar tamstos manote, kad komu
nistai neturi vaidintojų? Ne, jie 
turi pakankamai, bet sako mes 
katalikus apgaunam, nes kai ka
talikas ar katalikė vaidina, atei
na į vakarą ir daugiau katalikų. 
Taip ir suvilioja komunistai 
katalikus.

Visi nariai prašomi dalyvauti. 
Reporteris.

NEW HAVEN, CONN.

I
I

Lietuvos 22 metų Nepriklau-

| dzevičienė, V. Pabilionis, A. Spi- i 
trys, A. Jecikas, J. Lazauskas,1 

! J. Adomaitis, L. Povilenskis, A. i mercinių skelbimų, 
Petrulis, A. Balanda, A. Žibu- '
rienė, O. Kankalienė, J. Kleivie-. ledinėmis giesmėmis, 
nė, O. Girdzijauskienė, V. Vil
kas, S. Dulskis, M. Valuckas, 0.1 
Norbutienė, M. Verbyla, M. 
Stankevičius, J. Niaura, A. Ja- 
nušaitienė, M. Daugirdaitė, p. 
Liubinas, J. Točkus, M. Kašė
taitė, p. Steponaitis, A. Petrai
tis, M. Kasparaitienė, D. Matas 
ir M. Zailskienė.

Kiti aukojo po mažiau. Iš vi
so surinkta $86.89. Katalikiškos 
draugijos pridėjo $13.11. Viso 
pasiųsta vilniečiams Federaci
jos 22 skyriaus vardu $100.00.

Federacijos 22 skyrius nuo
širdžiai dėkoja kalbėtojams, 
dainuotojams, aukotojams ir vi
siems dalyviams.

i

i

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

Gruodžio 29 d. įvyko Federa
cijos 22 skyriaus susirinkimas. 
Susirinkime buvo skaitomas 
laiškas, gautas iš 48 Piliečių 
klubo. Laiške buvo visi kviečia
mi dalyvauti klubo parengime, 
nes ir klūbiečiai visuomet daly
vauja parapijos parengimuose. 
Kompozitorius A. Aleksis prašė 
visus skyriaus narius lankytis į 
susirinkimus. Susirinkimuose 
buvo skaitomos trumpos paskai
tos per visus metus apie katali
kišką akciją ir apie sveikatą.

Skyriaus valdybon išrinkta: 
pirmininku — komp. A. Alek
sis, kasininku — P. Jakubaus
kas, maršalka — p. Liubinas ir 
J. Kairys. Raštininko ir vice
pirmininko rinkimas bus sekan
tį susirinkimą. Federacijos 22 
skyriaus susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio paskutinį 
penktadienį.

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ka tik gavome iš Dietų 
vos Gvvoio Rožančiaus Pa 
slaDČių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir gražiai Ilius
truota — atvaizduota pa-!
veikslais. Kaina tik 25c. i Dažnai pasitaiko, kad neatski-

dio

HARTFORD, CONN.
Ateinantį sekmadienį, tai yra 

sausio 7 d., 1940 m. šv. Jono 
Ev. Draugijos įvyks svarbus 
metinis susirinkimas, kuriame 
bus išduoti įvairūs raportai iš 
praeitų metų draugijos darbuo
tės. Susirinkimui vadovaus jau 
naujai išrinkta valdyba, kurią 
sudaro: pirm. — Kazys Kasmo- 
naitis, vice-pirm. — Jonas Pet- 
rik, nutarimų rast. — Stasys 
Rinkevičius, finansų rašt. — 
Juozas Barelis, trečias rašt. —

laivius, kurie skrisdami 
mėtė sviedinius ant lenkų 
kiekvieną dieną ir skrisda
vo j Vilnių. Vėliau matėme 
skraidančius ir rusų orlai
vius. Mums buvo labai ma
lonu visa tai stebėti. Kai

Svarbus Visuomenės Veikėjų Ir 
Draugijos Atstovų Susirinkimas

Buvusio Vilniaus Vadavimo kurie žmonės metė ir savo 
Skyriaus valdyba ir kiti veikė
jai jau rūpinasi apie surengi
mą paminėjimo Lietuvos Ne
priklausomybės — Vasario 16 
dienos. Kadangi kiekvienam lie
tuviui ta diena yra reikšminga, 
tai ypatingai šiais metais nori
me kuoiškilmingiausiai paminė
ti.

Tinkamam prisirengimui prie 
vasario 16 dienos paminėjimo «u»u tavai 510^1 ymiuK*, 
yra kaukiamas svarbus susirin-ines kareiviai ir žirgai bu
kimas visų New Haven’o veikė
jų ir draugijų atstovų Sausio 
5 dieną, 7:30 valandą vakare, 
Šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje, 339 Greene St. Kviečiame 
visus be skirtumo atsilankyti ir 
bendrai pasitarti kaip būtų tin
kamiausia paminėti Vasario 16 
dieną ir pasidžiaugti atvaduotu 
Vilnium.

Praeities gražūs nuveikti vie
nybės darbai liudija, kad mūsų 
kolonijos lietuviai neatsiliko 
nuo didesnių kolonijų. Pasiti
kiu, kad ir šiame svarbiame rei
kale neatsitiksime nuo kitų kil- 
naširdžių lietuvių.

darbus ir ėjo žiūrėti karo, 
nes prie rubežiaus buvo la
bai gerai matyti. Pas mus 
niekas nieko nedarė ir a- 
čiū Dievui viskas Lietuvo
je ramu, nes ji buvo neu
trali ir dėlto ji yra laimin
ga, nes atgavo Vilnių, į ku
rį 27 spalių įėjo Lietuvos 
kariuomenė. Kariuomenė 
buvo labai gražiai priimta

Komisija.

BAYOHNE, N. J.
Stanislovas Bulvidas, veiklus 

parapijietis, kuris rėmė gražiai 
parapiją ir visas organizacijas, 
mirė ketvirtadienį gruodžio 28 
d. Laidotuvės buvo antradienį, 
sausio 2 d., 10:00 ryte.

Rožančiaus Draugija rengia 
balių, sausio 14 d. parapijos 
svetainėje. Pelnas skiriamas 
dėlei papuošimo bažnyčios ir al
toriaus. Kviečiame visus parem
ti šį brangų tikslą.

Kitą savaitę mūsų klebonas, 
kun. S. Stonis pradės lankyti 
parapijiečius kalėdodamas.

KNARK, N. J
Lietuvos Vyčių New York ir 

New Jersey apskričio bovvlini- 
mo lygos pirmojo rato rungty
nių rezultatai: 
Rateliai: Laimėta 
Elizabeth 21 
Elizabeth #118 
Linden #1 18

Pralaimėta

Elizabeth #2 15 - 12
Newark 13 14
Kearny #2 13 14
Paterson 13 14
Kearny #1 12 15
Maspeth 8 19
Linden #2 4 23

vo papuošti gyvomis gėlė
mis. Kai kariuomenė ėjo 
per Varėnos miestelį, ją 
labai gražiai išlydėjo. Baž
nyčiose ilgai skambėjo 
varpai, o žmonių minios 
žiūrėdamos verkė.

Kai ėjo rusų kariuomenė 
su savo ginklais, lūžo plen
tai, nes jų ginklai labai di
deli ir sunkūs.

Dabar Lietuvoje yra 
daug rusų ir lenkų, bet ru
sai į Lietuvos reikalus ne
sikiša. Žmonės Lietuvoje 
gyvena gražiai kaip ir pir
ma.

Ruduo šiltas, oras gra
žus ir grybai dygsta gerai, 
todėl einame grybauti. Va
sara buvo labai sausa, ru
giai ir bulvės labai gerai 
užaugo. Tai tiek naujo 
pas mus. Ačiū Dievui būtų 
viskas gerai ir būtų links
ma gyventi, jei tik būtų ra
mu toliau...

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

0. S. Marden.

įi WHIiam J. Chisholm i
GRABORIUS

' i "Asmeniškas Patarnavimas” | 

j: 331SmilhSt,
PROVTDENCE. R. I.

Teleptoone: |

Ofiso: Oexter 1952
Namų: PI. $286 j

Pope Opfical Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Tet. 6-1944
VVORCESTER, MASS.

275 Mala St, Wetetar, M


