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Kalėdos... Taika... Kardas... SVEIKI, SULAUKĘ ŠVENTŲ KALĖDŲ
Žmonių daugumos laukiamos Kalėdos jau Čia. 

Tai diena gimimo To, Kurs mokė žmones meilės, Tai
kos ir brolybės. Per Kalėdas bažnyčių pamaldose, gie
smėse, pamoksluose kartkartėmis minimas angelo pa
reiškimas piemenims: “Nesibijokite! Nes štai aš skel
biu jums DIDĮ DŽIAUGSMĄ, kad šiandie Jums gimė 
Išganytojas...”; mini angelų chorą, giedantį: “Garbė 
Dievui Aukštybėse ir RAMYBE žemėje geros valios 
žmonėms.” (Luk. II. 10...14)

Pranašai skelbė, kad atėjęs Taikos Karalius, su
grąžins prigimčiai jos prarastą harmoniją ir žmonių 
tarpe disonansai - nesusipratimai nutilsią. Ne tik 
žmonių, bet net gyvulių ir žvėrių tarpe: “Vilkas gy
vens su avinėliu ir lūšis gulės su ožiuku; veršis, liūtas 
.ir avis bus drauge ir mažas vaikas juos varinės” (I- 
zaijo II. 6).
Ir Tas, Kurio gimimą švenčiame, sakydavo, kad Jis 
atnešęs pasauliui Ramybę: “Aš jums palieku ramybę, 
duodu jums savo ramybę” (Jonas 14. 27). “Palaimin
ti Taikieji, nes juos vadins Dievo vaikais”.

Kiekviena religija To pavadinimo verta svarbiau
siu sau tikslu laiko įdiegti ir palaikyti žmonėse ramy
bę, Taiką ir meilę.

Ir žmonių daugybė šiose dienose sveikina viens 
kitą: “Linksmų Kalėdų”.

Žmonija švenčia metines savo Mokytojaus gimi
mo sukaktuves ką ne du tūkstantini kartą, o laukia
mos Taikos ir Ramybės pasauly vis dar nėra. Žmonių 
milijonai mato, kad ne tik vilkas aviuką sudrasko, 
bet taip tebedaro dar ir žmonės žmonėms. Jie daug 
sykių su savo artimu daug žiauriau elgiasi, negu vil
kai su avinėliais. Kur nepažiūrėsi, visur dabar žmo
nės rikiuojasi ir ginkluojasi, gi Taika ir Ramybė juk 
ginklų nereikalingos. Visur kerštas, skriaudos, nea
pykanta šiandien viešpatauja visoje žmonijoje. O Tai
kos, ramybės ir meilės taip ištroškusi toji žmonija. 
Daug žmonių, ypač nuskriaustųjų darbininkų minios 
žiūri lyg į įroniją, į savo vargų pajuoką, girdint Kalė
dines giesmes, pamokslus, kuriuose nuolat tvirtina
ma, kad Taika, ramybė ir meilė tai pati Krikščionijos 
esmė, bet ta taika ir ramybė ir meilė tik giesmėse ir 
pamoksluose, gyvenime gi brolžudiška kova. Kristaus 
“pasekėjų” tarpe, žiaurumas, neteisybės, skriaudos ir 
išnaudojimai.

•

Ir istorijos lapuose žmonės išskaito, kad Kris
taus mokslas amžių bėgyje įnešdavo tautas į netaiką, 
bei suirutę ir kovą. Ar yra Europoje nors viena šalis, 
kurios Katalikų Bažnyčia nebūtų buvusi nors dalinai 
“kaltininkė”. Kas drumstė Europos politiką, ypač 
nuo XII iki XVI amžiaus? Kas buvo “šaltiniu” ilgų 
dabartinių karų Europoje; karalienės Elzbietos baise
nybių ir kraujo upelių garsios Šv. Baltramiejaus nak
ties? Juk visų tų baisenybių “kaltininkė”, tai visuoti
nos Katalikų Bažnyčios tolerancijos stoka. Žinoma, 
neteisingai būtų sakyti, kad užpuolikais ir visų nelai
mių tvėrėjais būtų tikintieji - katalikai, bet Amžinoji 
Tiesa Kristaus paskelbta ir tikrų katalikų bekompro- 
misiniai laikoma buvo daug vargų ir nelaimiip“prie- 
žastimi”. Niekas neginčys, kad Kristaus atneštas pa
saulin mokslas daug daugiau suteikė progos kraujo 
praliejimui, negu visos žmonių ambicijos ir kerštai 
suimti kartu. Paties Kristaus gimimo dėlei pralieta 
šimtų nekaltų kūdikėlių kraujo latakai. Kristaus gy
venimas, tai Jo žmonių nuolatinė skunda, kad Jis bu
vęs demagogas, provokatorius, nelojalus savo šalies 
pilietis, taikai ir ramybei pavojingas žmogus. Jį ir tei
sė Piloto teisme, kaipo ramybės ardytoją, Cezario 
priešą, karaliaus sceptro uzurpatoriaus. Ir buvo lyg 
pamato tokius kaltinimus Kristui statyti. Ką pasaky
tų ir šiandien tokiam pamokslininkui, kurs išdrįsti), 
Kristaus išsireiškimus vartojant, atsiliepti į savo ša
lies valdovus: Hitlerius, Musolinius, Smetonas nekal
bant jau apie Stalinus? “Eikite ir pasakykite tai la
pei...” (Luk. 13. 32), šaukia Kristus, adresuodamas į 
savo šalies valdytoją Erodą. Arba į savo šalies va
dus: “Žalčių veislė, kaip jus galit kalbėti gerą, būda
mi pikti”. (Mat 12. 34); o gi kam nežinomi tokie Kri
staus išsireiškimai, kaip: Veidmainiai..., karstai pa
baltinti puvėsių pilni etc. etc. Ar tokie išsireiškimai

Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė žemėje geros 
valios žmonėms. (Luko 2, 14.)

KALĖDŲ ŠVENTE

Kalėdų iškilminga' šventė
Suteik* progos linksmiau gyventi 
Visoms tautoms, visiems laikams, 
Seniems, jaunimui ir vaikams.

Sriovė viršgamtiškos linksmybės — 
Ne šio pasaulio dovana — 
Pas mus ateina iš aukštybės, — 
Ją griebia žemė alkana.

“Garbė danguj, ramybė žemė!”—
Toksai Kalėdų obalsys,—
Tai tikras sielai pasilsys,
Taip išsiblaškiusiai, neramiai...

Tai krikščionybės antspauda; 
Uždėta ištisai žmonijai: 
Visi, lyg dvasioje atgiję, 
Linksmąja džiaugias valanda.

Ir broliškai taip nusiteikę, 
Saviesiems dovanų suteikia, 
Nes taip Vaikelio pasakyta: 
“Karštai mylėkit vienas kitą”!

Brangioj Kalėdų dienoje,
, Sustoja į vieningą eilę, 

Pasižadėkim širdyje 
Ugdyt krikščioniškąją meilę. J. K.

šių dienų valdančioms sferoms adresuojami būtų to
leruojami? O ką jau bekalbėti apie šeimininkavimą 
po Jeruzalės bažnyčią su virvagaliu.

Kristus ir pats sakė: “Nemanykite buk aš atėjęs 
ramybės atnešti žemėn; ne ramybės aš atnešti atėjau, 
bet kalavijo. Nes aš atėjau sukelti žmogų prieš jo 
tėvą, dukterį, prieš po motiną” etc. (Mat. 10. 34—35).

Tai kaipgi dabar išbristi iš tų paradoksų (prieš- 
ginumų) ? Kaip išaiškinti, kad Ramybės Kunigaikštis 
ir Jo įsteigtoji Bažnyčia, nors Ramybę garsina ir auk

ština, jos prieteliu save laiko, o gyvenime žmonijai 
teikia suirutę, kardą ir ugnį?

Dauguma negalėdami savo protu sau to išaiškin
ti, padarę skaudžius užmetimus Kristaus mokslui, y- 
pač Jo įsteigtai Bažnyčiai, iš tos Bažnyčios pasitrau
kė ar net virto jos ir Kristaus aršiausiais priešais. Ir 
šiandie žmonių minios tik tiek tepažįsta Kristų, kiek 
Jį pažino Jo laikuose galiliejiečiai.

Kada mes verkiame ir dejuojame vargų prispau
sti ir, užjausdami žmonijos kančioms, protestuojame 
ir keliame maištą prieš įsiviešpatavusią pasauly netei
sybę; kada išverkę visas ašaras, priėję prie desperaci
jos rybų, šaukiame kovon patį dangų, ar žinote kas 
tada mes? Mes tie žmogžudžiai prikryžiuoti iš abiejų 
šalių Viešpaties Kryžiaus, kartu su minia rėkiant: 
“Jei Tu esi Dievas, lipk nuo kryžiaus ir išgelbėk save 
ir mus”. Mūsų protas — tai tas žmogžudys, kurs jo
kiu būdu negalėjo suprasti ir sutaikinti priešginumą: 
kaip Dievas, Gyvenimo Dievas, Sūnus To, Kurs yra 
visos gyvybės šaltinis ir palaikytojas, tuo tarpu su
plėšytas, sužalotas, pakartas ant Kryžiaus MIRŠTA. 
Gyvybės teikėjas miršta. Kur logika? Tikrai čia nėra 
nei mažiausios logikos. Tai kas čia? Čia tikrenybė, 
kurią suprasti visai nepritaikinta protingoji žmogaus 
logika. Ir Kristuje žmogaus prigimtis, kaip žmogžu
dy ir mumyse, Alyvų darže tarė: Jei galima teaplen
kia mane toji kančių taurė, bet čia pat Dieviškoji pri
gimtis prabilo: “Tebūnie ne mano valia, bet Tavo'”.

Mes savo gudriu protu sakome: Tvarka — ramy
bė, kada visi sau ramiai prekiaujame, viens kitą ap
gaudinėjame, vieni pridusę nuo persunkaus darbo 
skurstame, kiti lėbaujame, kada visi esame pasiskirs
tę į partijas, grupes, organizacijas, unijas, trustus, 
pažiūras iš pasalų smaugiame viens kitą; kada bijo- 
mės, neišdrįstame atvirai pakelti kovą už vietas, už 
valdžią, už bliūdą, už “aukštąsias” idėjas, visa tai 
mes vadiname graži Taika, ramybė, sutartinas gyve
nimas. Į šių dienų minių protus neįtelpa supratimas 
apie Kristaus Ramybę: “Duodu jums SAVO ramybę, 
ne kaip pasaulis duoda aš jums duodu”. (Jonas 14.2). 
Esama, mat, dviejų ramybių: viena žmonių, paeinanti 
iš lovio, kupinai sultingo jovalo prikrėsto, kita — 
Kristaus kuri taip perima visą žmogų, perdėm per
sunkia jo dvasią ir nėra pasauly galybės ir aplinky
bių, kurios galėtų Kristaus ramybę iš žmogaus išver
sti. Kristaus Taika ir Ramybė gali žydėti didžiausio
se katastrofose ir vysti ir nykti “ramiuose” laikuose. 
Ar kas išdrįs užginčyti, kad pirmųjų krikščionių per
sekiojimo laikuose gražiausiai ir galingiausiai žydėjo 
Ramybė, o su ja ir stiprybė ant žemės. Ramybė žydė
jo tuomet su tokia galybe, kad po amžių jų kvapas 
Romos katakombose ir šiandien taip stipriai jaučia
mas.

Kristus atnešė ramybę ne už by kokią kainą, 
nes yra dalykų toli blogesnių už karus ir kraujo pra
liejimą. Kristus neatėjo, kad įstiprinti žmonėse už by 
kokią kainą visuotiną toleranciją, bet įstiprinti visuo
tiną Teisybę — teisingumą.

Bet pirma negu žmogus įgys tosios minioms vi
sai nesuprantąmos Dieviškos Ramybės, jis turi pri
imti Kristaus atneštą kardą ir ugnį. Tironų kardai 
laiks nuo laiko sutinka šiokiais tokiais kompromisais, 
bet Kristaus kardas — NIEKAD. Jis, tiesa, ne žmo
nėms kapoti atneštas, bet tam blogui, kurs žmoguje 
yra. Kristaus kardas nežino pasigailėjimo ir jokio 
kompromiso su blogu. Kristaus ugnis tiek degins, kol 
paskutinė nešvarybių dulkė nebus išdeginta iš žmo
gaus sielos. Pirma penktadienio kryžius ir tik per jį 
sekmadienio Dieviškas džiaugsmas atneš tikrą ramy
bę ir Taiką.

Suvargęs broli, darbininke, tikrai Kristus yra 
vienatinis tikras Ramybės ir džiaugsmo šaltinis. Slin
kime prie Jo, pažinkime Jį geriau, o tuomet tikrai ra
sime sau tikros Ramybės, kurios pasaulis ir norėda
mas atimti nuo mūs negalės. Būsime praturtėję ne ta 
ramybe, kuri susidaro iš susiderinimo - harmonijos 
prigimties su prigimtimi, bet ta Ramybe, kuri susida
ro iš harmonijos prigimties su Dievo Malone — virš- 
prigimtimi. Kun. J. švagždys.
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Vieši Kun. Tėvas Antanas 
Mešlis S J., po sunkios misi
jų darbuotės, vieši ir ilsisi 
pas Kun. Virmauskį. Tėvas 
misionierius geibi vieti
niams kunigams per šventes 

jos ■“skyriaus'' "susirfnkimaŠ.. klausykloje bei sakykloje. 
Skyrius pasidžiaugęs geru 
pasisekimu priimti Jo Ekce- 
lenciją Vyskupą Matulionį, 
darę naujus tarimus.

Nutarta iškilmingai ap
vaikščioti Vas. 16 d. Apvai
kščiojimas Įvyks sekmadie
nį prieš pačią tautinę šven
tę, Municipal salėje. Užkvie
stas ponas Rapolas Juška su 
savo didžiuoju choru. Kal
bėtojais bus tik du ir jie yra 
patys įžymiausi, būtent: 
Kun. K. Urbanavičius ir 
Kun. K. Vasys. Įžangos į iš
kilmes nebus.

Nutarta laiškais ir per at
stovus kviesti visas kataliki
škas draugijas priklausyti 
prie vietinio Federacijos 
skyriaus.

FEDERACIJOS SUSIRIN
KIMAS

Gruodžio 18 d., parapijos 
salėje, septyntoje gatvėje, 
tuoj po L. D. S. Kuopos su
sirinkimo, įvyks Federaci-

KALĖDOSE
Šv. Petro bažnyčioje per 
šv. Kalėdas bus sekanti 
tvarka:
12 vidurnaktinės iškilmin
gos šv. mišios ir pamok
slas;
6 v. r. ankstyvos šv. mi-, 
šios ir pamokslas;
7:30 skaitytos šv. mišios;
8:30 vaikų iškilmingos 
šv. mišios ir pamokslas;
9:30 mišios;
Seks palaiminimas s u 
švenčiausiu Sakramentu. 
11 Suma iškilminga, su 
klerikų asista, pamokslas.

t

X; Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. Y. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

. 525 E. Broadway, S Boston
: Ofiso Valandos
i Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki 
: 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
: sas uždarytas subatos vakarais ir 
= nedėldieniais. taipgi seredomis nuo Į 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuima ir X-Rav
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Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So Boston 2300
414 Broadvvay, So BostoD

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų i- 
nuo 6 iki 9 1. vakare. Šventų dienu 

pairai susitarimų

r 
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1 •Garbingasis mūsų išei
vijos poetas Jonas Kmitas 
pagamino naują lietuviš
kai scenai muzikali veika
lą — operetę “Sutikime 
Kalėdas”. Veikalas, apart 
prozos, jeina septynetą 
gražių dainų. Veikalas tin
ka Kalėdų laikui, ypač 
vaikams. Jis specialiai pa
gamintas Marijos Vaike
lių Draugijos metiniam 
vakarui, kuris, kaip pa
prastai įvyksta Kalėdų 
dieną. Apie 30 parinktais 
balsais berniukų ir tiek 
pat mergaičių mokosi tą 
naują operetę gabioje va
dovybėje muz. Rapolo Ju
škos ir kuri. K. Jenkaus 
Gražusis veikalas bus su
vaidintas parapijos selėje. 
Kalėdų dieną: vaikams 3 
v. p.p., suaugusiems 7:30 
v.v. Suaugusiems įžanga 
bus 25c., vaikams 10c.

I

=
s.

damos kiekvienam skyriui
Narys.

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS
OMS Į ir 3 STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 055*

414 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

automobiliaus nelaimėje, Mišparai: 3:00 vai. po pie- 
pereitą savaitę. Jis yra tų ir vaikams bus duodama 
Dr. Landžiaus priežiūroje. Kalėdų dovanos — saldai- 

------------- niai.
Gruodžio 30, šv. Stepono tretininkų mėnesinis susi- 

Draugija minės savo šven- rįnkįmas. Beveik visi treti
ninkai dalyvavo. Klebonas 
teikė dvasines pamokas, aiš
kino trečiojo ordeno regu
las. Pr.

Berlynas — Iš patikimų 
šaltinių sužinota, kad Vla
divostoko uoste, sovietai 
turi sukoncentravę dvyli
ką vėliausio tipo ir gerai 
ginkluotų submarinų. Tie 
submarinai buvo atgaben
ti į Vladivostoką tuo me
tu, kada. Rusijos santykiai 
paaštrėjo.

Žinovai kalba, kad tie 
bolševikų submarinai yra 
dar galingesni už japonų 
submarinus.

tojo patrono šventę. Visi 
dalyvaus šv. Mišiose 9 vai. 
ir eis prie šv. Komunijos.

CAMBRIDGE, MASS.

Tretininkų Susirinkimas.
Tuoj po Mišparų įvyko 

i mėnesinis susė

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

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

vaikams.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

3 v. p. p. Marijos vaikeliai, 
vadovaujant Kun. Jenkui ir 
Art. Juškai, suvaidins Jono 
Kmito paruošta operetę, 
“Sutikime Kalėdas.” Vai
kams įžanga tik 10 c.

7:30 v. v. tasai muzikalus 
vetikalas bus suvaidintas 
suaugusiems.

įžanga tik 25 c.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
W Broadway So Boston 

valandos nuo 9 iki 12,
--------- Z .Z.. .Z. Z. .. v

nuo 9 iki 12 v diena 
nuo 9 iki 6 vai. vakare
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Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu. 
' :30 iki 6 !r nuo 6:30 iki S) v. v 
■^erčiomis
>? ubą tomis
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai dienu

(pagal sutartj)

ADVOKATAI
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ADVOKATAS

414 Broadvvay, S. Boston, Mass

Tel So Boston 0948

(Avenimo 
Tel. Parkvvay 1864-W

Prisiekęs Advokatas

''107 AS 8. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus 
317 E St. (kampas Broadtvay) 

South Boston, Mass. 
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

Vyčių Susirinkimas.
L. Vyčių 17 Algirdo kuo

pos priešmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruo
džio 23 d., 3:30 vai. po pie
tų, Vyčių kambary’.

Šitas susirinkimas yra la
bai svarbus, nes turime 
svarbių reikalų. Taipgi iš
girsime raportą iš Vyčių N. 
A. Apskr. suvažiavimo 
Naujų narių vajus praside
da su sausio 1 d. Kad, va
jus butų pasekmingas, turi
me surasti gerus planus, 
kad visas jaunimas, vajaus 
metu įstotų į Vyčių organi
zaciją. Be to bus valdybos 
rinkimas. Bus skaitoma 
Paskaita. Pribukite laiku.

Kuopos Valdyba.

0

Whist Party ir šokiai.
Kaip kiekvieną metą, taip 

šiemet Vyčiai ruošiasi

WILLIAM H. HEALEY
18 Tremont St., 

Room 131, 
Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

PASIDAIRIUS PO SOUTH 
BOSTONĄ

t

OR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

X-Raj 1 .
Tel South Boston 2712 

534 E Broadway. 
South Boston, Mass.

IR
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i ------- -
Tel. Trovvbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

I 
i

Pranelis
Jonas Karnela, 38 metų 

amž, gyv. 111 G. Street, 
•sunkiai susižeidė akį, be 
dirbdamas dirbtuvėj. Jam 
įkrito i akį 'karštas gele
žies gabalėlis. Karnela y- 

, ra gydytojo priežiūroje.
* * *

Automobilis partrenkė 
p-nią Valeriją. Laučkienę, Į 
gyv. 398 E. 5th St., kuo
met ji ėjo skersai East 
Broadway gatvę prie G. 

•Str. Ji buvo tuojaus nuga
benta į netolimojo gydyto
jo ofisą kur buvo rasta 

i keli sužeidimai galvoje.
* * #

Bostono policija pradėjo 
medžioklę ant neatsargių 
automobilistų prie L. gat 
vės ir Summer Street Ex- 
tension tilto. Šioj vietoj 
automobilių vairuotoj a i 
buvo pripratę labai neat
sargiai ir pavojingai va
žiuoti ir daug nelaimių 
ten atsitiko. Policija suga
vo daug neatsargių moto
ristų.

Cambridge Lietuvių Baž
nyčioje Kalėdų Die

noje Pamaldos.
šv. Mišios bus sekančioje 

tvarkoje: 12 vai. naktyje. 
Kitos Mišios bus 7, 7:30, 9, 
9:30 ir Suma 11:00 vai. ry
te.

SAVININKO DĖMESIUI!
Savininkai! Jeigu jūsų “Pro- 

pertės” prižiūrėjimo aplinkybės 
yra sunkokos, aš turiu naują su 
manymą, kaip jūsų našta gali 
būti palengvinta. Turiu 30 metų 
patyrimo tokiais reikalais. Taigi 
pranešus man, jūsų “propertės” 
bus kaip ir parduotos. Aš dar- 
buojuosi tik Bostone, Brightone 
ir Cambridge. Dėl platesnių žinių 
prisiųskite man savo aišku adre
są ir kada aš galėčiu jūs matyti 
— geriausiai Antradieniais ir 
Penktadieniais. Rašykite laiškus: 
Mr. F. K. E., c o “Darbininkas”

366 W. Broadvvay, So. Boston.
Mass

L. D. S. 8 Kp. Susirinkimas.
Gruodžio 16, parapijos sa

lėje įvyko mėnesinis kuopos 
susirinkimas. Apkalbėję bė
gančius dalykus, svarstė 
“Darbininko” vajų. Klebo
nas kun. P. Juškaitis pa
reiškė, kad tasai vajus ga
lės prasidėti sekančiame 
sekmadienio vakare su pra
kalbomis. Visi vienbalsiai 
tam pritarė. Nutarta pra
kalbas rengti gruodžio 23 d., 
7 vai. vakare, parapijos sa
lėje. Kalbėtojus parūpinti 
palikta klebonui. Visų pa
geidaujama, kad butų kvie
čiami kunigai: J. Švagždys 
ir S. Vembrė.

Išrinkta keletas narių ei
ti per namus užrašinėti 
“Darbininką” ir pardavinė
ti geras knygas. Prakalbų 
metu tas ir gi bus daroma.

Nutarta taipgi po Kalėdų ( 
rengti kontestą Lietuvių 
kalboje skaitymo. Parapijos 
Mokyklos vaikai nuo ketvir
to iki aštunto skyriaus ga
lės dalyvauti. Geriausiai, 
taisiklingiausiai skaitę gaus 
dovanas. Dovanos bus duo- •

> M. Treinavičiutė, moky
toja, moko muzikos pianu 

Ji yra baigusi 
FAELTEN PIANOFORTE 

KOLEGIJĄ
444 E. Sixth Street, 

So. Boston, Mass.

PARSIDUODA
3-jų lubų nuosavybė ant 500 

block No. lOth Street (arti Spring 
Garden St.) .Kaina $1200.00 cash. 
Be jokių mortgačių. Kreipkitės: 
B B. Leider & Co., Ine. N. E. 
Cor. lOth & Green Sts., Phila. Pa.

s HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiuimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiitfHnP

Tei. S. B. 2805-R
LIETUVIS

OPTOM ETRISTAS
kreivas 
sinu ir 

koše (aklose) akyse 
švies:) tinkamu laiku.

J. L. PAšAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akiniuo 

akis atitie 
amblijoniš- 

sugrąžinu

! G)

REIKALINGA GASPADINĖ
Lietuvė moteris, apie 45 m. 

amžiaus, nevedusi arba našlė. Ge 
ra vieta gerai moterei. Kreipki . 
tės:
265 Bolton St., So. Boston, kas 
dieną nuo 2 iki 6 vai. vak.

i VALENTINA MINKIEN-,
• ■ t
i Duoda piano muzikos pamo-< 
‘kas vaikams ir suaugusiems.j 
‘Vartoja naujausią metodą mo-j 
|kinimo. Mokina klasišką ir pa-j 
| prastą muziką.

Studio adresas:
Į 912 E. Broadvvay, So. Boston.; 

Tel. So. Boston 3317.

GRABORIAIGRABORIAI

i ir
i gražiai sutikti Naujus Me-. 
' tus.
■ Šiais metais yra rengia-
I ma Whist Party su gražią

»į turininga programa, 
f į Šokiai tęsis iki vėlumai, 
i Apart to bus progą įsigyti 

gražių dovanų prie įžangos 
tikietų. Programa įvairi ir 
turininga. Viskas įvyks 
gruodžio 31 d., 7:30 vai. 

' vakare, parapijos salėje.
P. R.

I 
i I 
i
i
i

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos. Room 1) 

866 Broadway, So. Boston
Tel. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas: 
60 Statė St, Room 326

Tel. Hubbard 9306 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorch«ter, Muša.

Pasimirė.
Gruodžio 18 d. mirė ilgai 

sirgusi Antanina Ona Mi- 
leikienė (Aukštuoliutė), 67 

i metų amžiaus, savo namuo
se, 12 Dresser St., South 
Boston. Ji paėjo iš Alytaus.

Ji pragyveno Amerikoje 30 
metų. Paliko vyrą Juozapą 
ir seserį Evą Keras, Palai- Sixtll gtreet -įįpo sužeis. I 
dota su trejomis misiomis is įas krutinėję ir pečiuose

Pofrn nar hu7nvninc___

Ronaldas Daunis, 44 me
tų amžiaus, gyv. 518 E

Šv. Petro par. bažnyčios,1 - 
Šv. Benedikto kapuose, 
gruodžio 21 d., 7 vai. ryte. 
Laidotuvėse patarnavo gra
borius Juozas Kasparas.

Ji buvo pašarvota savo 
posūnio p. J. Sidlevičiaus 
namuose. ‘

Trys automobilistai bu
vo areštuoti prie Andrew 
Sąuare ir kaltinami už 
girtą važiavimą. •

KOKSAI $11.75
NĖRA GERESNIŲ

Geriausi Amerikos 
Kietieji Angliai 

$12.50
BRIQUETS $10.50

Bay Statė Briąuet Co.
187 Bernard St., Dorchester 

Talbot 2626

DIXIE KOKSAS
I

REIKALINGAS
GARADŽIO MEKANIKAS

Turi būti jauna* vyras. Galima 
išsįrendavoti garadzią sau vie
nam arba prisidėti prie biznio ir 
tapti partneriu. Garadzius yra 
didelis. Reikalinga turėti savo j- 
rankiu*. Dabartinis savininkas y- 
ra Lietuvis. Kreipkitės :'

AVUS MOTOR MAKT, 
AVON, MASS

Ligšiolinis įkrovos rekordas tapo sulaužytas 
DIXIE KOKSŲ krovinio įtalpa, vežamu iš Alaba- 
mos ir Louisiana, del White Fuel Corporation, 
Boston, Mass. — Šis yra didžiausias krovinys 
koksų, kada buvo vežamas į Boston’o Uostą. — 
10,000 tonų vienu laivu... Naujausis ir geriausis 
kuras, kada jūs esate vartoje... ir ŽEMIAUSIOS 
KAINOS.

1 •' •
DIK1EKOKSAS, W-75 suatvcčimwMŽ

I WHITE FUEL CORPORATION
. • . - 900 East Eirst SL, ’p '

Tel. SOUth Boston 4500l

•.r

P. J. AKUNEVIČIUS
GRABORIUS

Jau 16 metų kaip lietuviam* 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja 

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO 
16 Intervale St.

Tel: 4110

Tel South Boston 0815

KALĖDOMS
Kalendoriai, Paveikslai. Kortelės 

Pavieniais ir Biznieriams.
Užeikite į krautuvę arba laišku 

klauskite katalogo. 
Jonas Kerdiejus

652 Broadway, So. Boston, Mass.
(Metropolitan Printing Co.)

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

j

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadvvay,

So. Boston, Mas*.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

ViCe-pirmininkč — Ona Šiaurietė,
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 3422

Prot Rašt — Bronė Ciunienė, 
2»Gould St, West Rozbury, Mass, 
Tel Parkway 1864,IV

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
33 Navarre St, Roslindale, Mass.

: - • TeL Parkway 0554-W
Iždininkė — Ona Stenluliutė, 

105 West 6th St, So. Boston, Mass
Tvąrkdarė. -a- Ona Mižgirdienč, 

1512 Columfcia RU, Son Boton, Mass.
Ka*M — E. Jgaušonienė.

14M CorinnDfa Rtt, go. Boaton. Man.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarnlnką kiekvieno mėnesio.
4 • t

7:30 vai. vakare, pobažnytinėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. I’AŠALPINE 
D-JOS VALDYBA\ * - r

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Vice- pirm. — V. Medonis,
I 1430 Coiumbia Rd., 3. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — J. GHneckle,

5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Fin. Raktininkas — Alb. Nevieni,

16 \Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Iždininkas — A. NaudžtOnaa,

885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Maršalka — J. Zaikis.

7 IVinfield St, So. Boston. Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čia nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietą. Parapijos satej. 402 
E. 7th SU So. Boston. Mass

Telephone
80 BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE 

studesaksb 
Automobiliu ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokioj iSdirbysčit] auto
mobilius. Taisyriko ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir B. Eighth St.

SOUTH BO8TON, MA88 
/oe. Kapočiunas ir Peter TrMoluu 

savininkai

LAIVAKORČIŲ IR 
IN8URANCE, 

K. SIDABRO 
Ofisą* Naujoje Vietoje 

308 W Broadway, 
Ant antrų lubų 

8o. Boston, Masa.
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Kalėdų Apsakymas

ESTABLISHtD

.. (Šv. Luko Evang. 2. 1-10)

Kalbančios Pavardes

svaras

■ I t

—Vyrai ir moterys, kurie stato, kilnoja gyvenimą 
aukštyn ir žemyn, yra tie, kurie daugiau padrąsina negu 

'kritikuoja. Elizabeth Harrison.
Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy

venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan
gus. Milton.

Anose dienose atsitiko, kad išėjo ciesoriaus Augusto pa
liepimas surašyti visą pasaulį.

Tas pirmas surasimas buvo padarytas Syrijos valdo
vo Kirino.

Ir visi ėjo įsirašydintų kiekvienas į savo miestą.
Tai ir Juozapas, kadangi jis buvo iš Dovido namų ir 

giminės, ėjo iš Galiliejos, iš Nazareto miesto, į Judieją, į 
Dovido miestą, kuris vadinasi Betliejus, kad Įsirašydintų 
draug su pažadėta sau moterimi Marija, kuri buvo nėš- 
■v • čia.

Atsitiko gi, kad jiedviem tenai esant, atėjo jai metas 
gimdyti; ir ji pagimdė savo Sūnų, suvystė Jį vystyklais ir 
paguldė Jį prakartėje, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.

Toje pačioje šalyje buvo piemenų, kurie budėjo ir 
sergėjo per naktį bandą.

Štai Viešpaties angelas atsistojo prie jų, ir Dievo 
skaistumas apšvietė juos. *

Jie labai nusigando; bet angelas jiems tarė: Nebijo
kite! Nes štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, koks bus 
visai tautai, kad šiandie jums gimė Dovido mieste Išgany
tojas ; Jis yra Kristus, Viešpats.

Ir tas buvo jums ženklas: rasite Kūdiki suvystytą 
vystyklais ir paguldyta prakartėje.

Staiga atsirado prie angelo daugybė dangiškosios ka
riuomenės, kurie garbino Dievo ir sakė: Garbė Dievui 
aukštybėje ir ramybė žemėje geros valios žmonėms.

Angelams prasišalinus nuo piemenų į dangų, atsiti
ko, kad jie sakė vienas kitam: Nueikim lig Betliejui ir 
pamatykime tai, kas Įvyko, ką Viešpats yra mums apskel
bęs.

Jie atėjo skubindamies ir rado Mariją, Juozapą ir 
Kūdikį.

Visi, kurie tai girdėjo, stebėjosi, taip pat tais daly
kais, kurie buvo jiems piemenų papasakoti.

Marija gi tėmijo sau visus šituos dalykus ir svarstė 
juos savo širdyje.

Piemenys sugrįžo atgal, garbindami ir šlovindami 
Dievą dėliai viso, ką buvo girdėję ir matę kaip jiems buvo 
pasakyta.

I

MAIŠYTI RIEŠUTAI PILGRIM” N0RTHWESTERN

Geras mišinys 
Walnuts, Pecans, Brazils, 

ir Almonds

PECANS
WALNUTS

svaras 19c
svarai 29c
svaras 25c

KALAKUTAI
“Pilgrim” kalakutai yra garantuo
ti Tamsta patenkinti, o jei ne. 
grąžinsime Tamstos pinigus 
OYSTER dibimui skanaus stu- 
ffing pusė kvortos 21c 
SQUIRE BAG SAUSAGE sv. 21c

ANČIUKAI Fancy Massachusetts 
ŽĄSYS Šviežios penėtos •
VIŠTOS Fancy, Milk-Fed 4 iki 5 svarų

Kalba gramofonai, kalba paukščiai, kalba ir bol
ševikų pavardės. Vadinasi, ne tai, kad kalbėtų balsu, 
bet jų pavardės įtalpina net ištisas telegrafo depešas. 
Rusų žmonės mėgsta pasakoti tokius jų pasikalbėji
mus — vien pavardėmis.

Vieną kartą Leninas gavo nuo Trockio telegra
mą, kurioje nieko daugiau nebuvo parašyta, tik — 
Trockij. Nikolaj Iljič išpradžių manė, kad čia koki 
juokai, bet politinis momentas buvo toksai, kad juok
tis nelabai buvo patogu. Taigi kiek apsvarstęs, Niko- 

. laj Iljič leidosi rišti galvosūkį (tame jis buvo tikras 
meisteris) ir iš Trockio pavardės išskaitė visą tele
gramos turinį tokiu būdu, kad kiekviena pavardės 
raidė buvo atskiro sakinio pradžia. Iš štai ką Leninas 
išskaitė:

“Tiaželuju rabotu ograblenija cerkvėj končil — 
iščezaju”. Tas lietuvių kalboj skamba šitaip: Sunku 
cerkvių plėšimo darbą baigiau — išnykstu.

Nikolaj Iljič susimastė. Ir linksma, kad Trockis 
jau išplėšė cerkves, ir nelinksma, kad jis jau turi iš
nykti, pasišalinti. Jei yra rimto pavojaus, tai tegu ne 

* delsia. Tegu pasišalina tuojau. Kaip čia jam pranešus, 
kad nieks negalėtų atspėti depešos turinio? Nugi to
kiu pat būdu — savo pavarde! Tik ar jis supras? Bet 
jis juk pats tą metodą išrado — turi suprasti.

Ir Leninas muša Trockiui telegramą tokio turi
nio: Lenin — daugiau nieko. Bet Trockis ir nemuštas 
į pakaušį. Tuojau ją iššifravo šitaip:

“Levuška, esli nado, iščezaj nemedlenno”. Lietu
viškai išvertus, išeis taip: Levuk (galima pasakyt ir 
— Leibuk, nes Trockij ir Leiba Braunštein tai tas 
pats asmuo) — taigi: Leibuk, jeigu reikia, išsidan
gink kogreičiausiai.

Sužinojęs apie tai Zinovjevas, tas trečiasis “troi- 
kos borzos” prikinkinys, muša jiem abiem telegramą, 
taip pat susidarančią tik iš vieno žodžio: Zinovjev. 
Po kiek spėliojimo anuodu vis dėlto vienodai iššifra
vo tą Zinovjevo telegramą. Išėjo šitaip:

“Začiem isčezat’ nemedlenno? ograbim vsio, je- 
dem vmiestie”. Lietuviškai tai bus taip: kam išnykti 
kogreičiausiai? Išplėšim viską, važiuosim drauge.

Zinovjevo sumanymui neteko įvykti. Trockis išsi
dangino užsienin, Leninas kitan pasaulin, o Zinovje
vas dar kiek užtruko tolesniam plėšimui. Drauge su 
anais jam nepavyko išvažiuoti, bet ar pavyks išbėgti 
vienam? „ Udaminkas.

DELMAY CHOCOLATES 2 sv. dėžutė 49c 1 sv. dėžutė 25c 
CHOCOLATES Guarantee ar Gypsy 1 svaro dėžutė 35c

VVorthmore 1 svaro dėžutė 25c 
KIETI SALDAINIAI svaras 21c
DĖL MONTE PERSIKAI Sliced ar Halves No. 2y> blėk. 17c 
ANANASAI Dėl Monte Sliced No. 2 blėkinė 29c

Dėl Monte Crushed No. 2, 2 bl. 27c 
CRISCO 3 sv. blk. 53c 1 svaro blėkinė 19c
RAZINKAI Dėl Monte Seeded 2 pak. 15c; seedless 2 pak. 13c 
RUMFORD BAKING POWDER
RAJAH SERBENTAI 
SUNNYFIELD PYRAGAMS MILTAI
PYRAGAMS MILTAI Pillsbury’s. Pasiųsk 25c ir pak.

viršelį į Minneapolis ir gauk Cake Breaker pakelis 27c 
YUKON GINGER ALE Tik įtalpa 2 po 28 uncijų bonkos 15c

«

svaras 21c 
svaras 25c

sv. 27c

I

4

\

16 uncijų blėk. 27c
2 pakeliai 25c

5 svarų maišas 19c

LAMB LEGS Genuine Spring
PORK LOINS
MIDDLE RIB CORNED BEEF
RIB ROAST Choice Steer Beef
FRESH SHOULDERS
FRESH HAMS

HAMBURG STEAK Šviežiai maltas
BOLOGNA
MINCED HAM

FRESH POLLOCK
SIVORDFISH FANCY
FILLET OF SOLE Flounder variety

2 svarai 29c
2 svarai 25c
2 svarai 25c
svaras 5c 

svaras 23c 
2 svarai 25

COFFEE BOKAR
SALE

RED 
CIRCLE

EIGTH 
O’CLOC'K

didelė blėkinė 
bonka 

uncijų bonkutė 
pakelis

10c
10c
25c
25c
19c
29c
19c
9c »

KVIETINĖ DUONA
Gaminta iš wheat ir baltų miltu /kep. 8c

- A P GRAPE JUICE
kvorta bonka 25c 2 pusė kvortos 25c

NECTAR ARBATA
Formosa ar maišyta Ą svaro •pakelis 19c

MILTĄ!

15c
25c

39c
19c
13c

Supimui
BAKING POWDER Ann Page 16 un. 19c. 
MINCE MEAT Queen Anne pakelis 
A & P PUMPKIN No. 2y2 blėkinė 
A & P SQUASH 2 No. 2yz blėkinės 
None Such Mince Meat 2 pakeliai 
Marshmallow Fluff 
Foss’ Extracts 
Rajah Extracts 2 
RAJAH SPICES
Whipple’s Mince Meat 2 svarų stiklinė 29c 
Rudas Cukrus 2 po 1 ąv. pakeliai 
Friend’s Mince Meat blėkinė 
Walnut Meats Prirengti pyragams ar 

saldainiams 8 uncijų blėkinė 
3 uncijų blėkinė

Shaker Druska 2 pakeliai
Molasses “BLACK and WHTTE” blėk. 10c 
Baker’s Chocolate % svaro gabalas 21c

ŠVIEŽI VAISIAI IR DARŽOVES
BRUKNIOS svaras 23c
OBUOLIAI Fancy wrap. Winessap 4sv. 25c 
APELSINAI Floridas vidutiniai tuzin. 19c 

mažų tuzinas 15c 
dideli tuzinas 35c 

2 svarai 25c 
2 rišuliai 25c
4 svarai 19c 

svaras 2c
4 svarai 19c

NA VĖL APELSINAI 
Emperor Vynuogės 
Celery
Sweet Potatoes 
Hubbard Sųuash 
Strayman Obuoliai

93c 
83c 

$1.17 
$1.15 

blėkinė 
4 blėk.

25c
25c
19c
22c
23c
25c
25c

SUNNYFIELD 24į svaru 
FAMILY maišas

SUNNYFIELD 244 svaru 
PYRAGAMS maišas

GOLD MEDAL
24j svarų maišas

PILLSBURY’S
BEST 24į švara maišas

GRAB MEAT Fancy No. 4 
TUNĄ FISH Sultana 2 No.
RED SALMON Fancy Alaska blėk. 
MAYONNAISE Encore 16 un. stik.
A & P. CORN Bantam 2 blėkinės 
POMIDORAI Standard 3 No. 2 blk. 
STRING BEANS Iona 3 No. 2 blėk.

POMIDORŲ SRIUBA
CAMPBELL’S 3 blėkinės

A & P. POMIDORAI
FANCY, WH0LE Red 2 No. 2 blėk. 25c

SPARKLE
Six delicious pure fruit Gelatin

flavors pakelis 5c 
ANN PAGE LONG LOAF

White. — sliced or unsliced,kepalas 9c
ENCORE MAKARONAI t 

ar Spagehtti ........3po 8 un. pakelis
SOS CLEANSER 2 blėkinės

20c

19e
23c

Stalui
KAVA Chase & Sanborn’s
WHITE HOUSE KAVA 
LA TOURAINE Kava 
MAXWELL HOUSE Kava
CIDER Galionas 39c
OLIVES ‘ ‘ ENCORE ’ STUFFED

“ENCORE” PLAIN

svaras
svaras

31c
31c
32csvaras

pusė galiono 25c
Į kvortos 39c 
į kvortos 29c

PICKLES “Fancy” Sweet or Sweet Mixed kvort.29c 
“Fancy” sour or Dili kvorta 19c 

DROMEDARY DATES 2 pak. po 7} uncijų 25c 
R & R PLUM PUDDING 1 svaro blėkinė 25c
BRUKNIŲ SOSAS Ocean Spray 2 blokinės 33c 
RAJAH SALAD DRESSING 16 uncijų stiklinė 15c 
MARASCHINO VYŠNIOS 5 nifcjų stiklinė 14c 
LAYER PIGS 1 svaro pak. 19c 2 pak. po 8 unc. 19c 
PULLED FIGS 1 svaro pakelis 25c svaras 23c
MARVIN DATES Unpitted 2 švara pakelis 25c

2 Pilted 8 uncijų pakeliai 25c 
DROMEDARY PEEL Orenge, Lemon, Citron pak. 10c 
PLUM PUDDING Crosse &Blackwell 1 sv. blėk. 35c 
SALTED PEANUTS Jumbo pak. 10c. Spanish p. 9c 
ANN PAGE FRUIT CAKE vienas 29c
CIGARĖTAI Lucky Strikes, Chesterfields, Old

Goda, Camels, — Dovanų pakas $1.20
REIKALINGI KIEKVIENAI DIENAI

SVIESTAS Silverbrook Prints svaras 32c 
KIAUŠINIAI Wildmere Selected tuzin. 25c 
BULBES 15 svarų 15c
TAUKAI PACKAGE or BULK 2 svar. 29c 
BEKONAS Silverbrook Sliced svaras 29c

A & F> F 0 0 D S T 0 R E S
The Crcat ATLANTIC b PACIFIC Tca Co.
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Tolįąų Levįpas atpasakoja žinią, paimtą iš laik- klausytų prie jam tinka- 
) apie su- mos draugijos bei organi

zacijos.
Taip pat ir jaunimas pa

stebėjo, kad norint ką. at
siekti bei nuveikti savo ir 
visuomenės labui galima 
tą padaryti tik per orga
nizaciją. Tuo tikslu ir ta
po įsteigtas Lietuvių jau ? 
nimo klubas, kurs labai 
gražiai darbuojasi, kaip 
parapijos, taip savo ir vi- 

i suomenės labui vadovau
damasi obalsiu “Dievui ir 
Tėvynei”. Suspėjo jau su
organizuoti Basketb a 11 
mėgėjų ratelį, kurs ener
gingai darbuojasi ir yra 
pasiryžęs nors ir stipriau
si tymą supliekti.

Kas nori lošti su West- 
fieldo jaunimu Basketball, 
susitarimui kreipkitės pas 
E. Gudauską 94 Meadow 
St.
Katalikiškos spaudos rei

kalas
Westfieldiečiai yra susi

rūpinę katalikiška spau
da, nes nesuprantama yra 
toji katalikiškoji šeima į 
kurią nesilanko katalikiš
kas laikraštis. Nėra šei
moje katalikiško laikraš
čio, nėra joje tinkamo re
ligijos supratimo.

Artimiausis mūsų gyve
nimo padėčiai ir įdomiau- 
sis savo žiniomis bei 
straipsniais yra “Darbi
ninkas”. Todėl yra numa
tytas ir tam darbui pasi
šventęs vienas jaunuolis, 
kuris lanko kiekvieną lie
tuvių šeimyną ir užrašo 
“Darbininką”, arba kitą 
jiems pageidaujamą kata
likišką laikraštį.

EGLUTĖ
Laike šv. Kalėdų vi

siems parapijos vaiku
čiams yra rengiamas va
karėlis Eglutė. Visam tam 
gražiam darbui vadovau
ja Marijos vaikelių drau
gijos narės, kurios yra pa- 
siryžusios palinksminti vi
sus parapijos vaikučius 
savo veikalėliu, ir Kalėdų 
dėdukas girdėt atvažiuoja 

į su dideliu vežimėliu dova- 
i nų.

Tad visi vaikučiai išgir
dę pranešimą susirinkite į 
bažnytinę salę.

♦ *

rąšęio “Znamia Rossiji” (Rusijos Vėliava”’ 
tartiną keturių studentų nusižudymą, kurie paliko ši
tokį raštelį: “Mums nusibodo gyventi visatinės mela
gystės ir apgaulystės tarpe”. Pereitą rudenį įvyko 
studentų riaušės Maskvos universitete ir kitose mo
kyklose, kur studentai pareiškė griežtų reikalavimų. 
“Nors reikalavimai buvo ne politiško pobūdžio, bet 
jau pati drąsa organizuoti viešus susirinkimus įvarė 
drebėjimą į Kremlio valdovus”. Pereitą pavasarį bu
vo ištirta, kad “Komsomolcuose” (privalomoj visiems 

! jaunimo draugijoj) yra šimtai ir net tūkstančiai taip 
vadinamų “mirusiųjų dūšių”, vadinasi, narių, kurie 
tik dėl formos priklauso organizacijai, bet esmėje nie
ko bendra su ja neturi.

Nežiūrint sunkių bausmių, teikiamų mokslei
viams už nusiskundimus ir nepasitenkinimą, studen- 

i tai bet gi netyli. Novočerkaske jie sukėlė skandalą dėl 
savo dekano, Parišakovo, žiaurumo. Odessos univer
siteto studentai iškėlė protestą dėl bado ir nepaken
čiamų sąlygų savo patalpose, nes ten nebuvo nė van
dens, nė šviesos. Permo univerisitete studentus maiti
na supuvusiais kopūstais, po du rublių už lėkštę. Bo- 
rovikų politechnikos studentai per visą rugsėjo mėne
sį maitinosi tik juoda duona. Omsko, Minsko ir Le
ningrado mokyklų studentai masėmis pabėga dėl ne
pakenčiamų gyvenimo sąlygų.

Laikraštis “Komunistinė Apšvieta” aprašo tipiš- 
ną Leningrado dormitoriją prie Ligovskos gatvės, 
kur gyvena 600 studentų. Kambariai suirę, grindys 
skylėtos durys išklerusios, prausyklos uždarytos, o 
viršutinis namo aukštas visai be vandens. Tokios pat 
sąlygos ir Maskvoj. “Visur purvynas, netvarka, pilna 
blakių. Sveiki studentai priversti gyvent drauge su 
džiovininkais. Ogiz politechnikos dormitorijoj visai 
nėra stalų”.

Kol studentai nusiskundžia tik dėl ekonominio 
skurdo, jų gyvastims dar negręsia mirties pavojus. 
Bet jei nors kiek užkliudo valdžią, tai jau išeina kito
niška istorija. Vienas studentas buvo tiek neatsar
gus, kad mitinge šitaip išsireiškė: “Draugai, mes tu
rime turėt nors kiek savykritikos... Toje dvasioje leis
kite man nurodyti keletą juodų dėmių ant' mūsų so- 

I cialistinio horizonto. Žinoma, kiek progreso yra pada
ryta. Bet žemdirbystės žlugimas yra neužginčyjamas 
faktas. Žinoma, aš čia nekaltinu mūsų partijos ne 
valdžios”. Už tuos žodžius naivus studentėlis buvo su- 

į areštuotas ir išsiųstas į šiaurės kraštus.
Kirovo nužudymas tai buvo tik vienas iš daugelio 

pasikėsinimų ant komisarų gyvasties. Doneco anglių 
kasyklų srity pereitą vasarą buvo padaryta 37 pasi 
kesinimai, iš kurių .22 pasibaigė fatališkai, vadinasi, 
pasikėsinimo aukos žuvo. Spalių 16 Jaroslavly buvo 
nužudytas žymus OGPU valdininkas Česnokov. Rug- 

i piūčio 2, Maskvoje rado nudurtą kitą aukštą OGPU 
valdininką šapiro. Spalių 2, dar kitas komisaras pas
laptingai buvo nužudytas Aleksandrovskoje.

Tie politiški žudymai, anot Levino, yra daromi 
paslaptingų organizacijų vadovaujamų jaunų komu- 

, nistų, nusivylusių komunizmo melagingais pasižadė
jimais. Kai komunistai skerdė ne komunistus raudo- i 
nojo teroro metu, jie sakydavo, kad tai daro jauno
sios gentkartės laisvei ir laimei. Dabar jaunoji karta 
jau užaugo. Laisvės ji nemato jokios. Laimės tik pa- 

puusuuiti ne vizitines Korteles. « O ’ J' C *4. žadėjimai tebėra. Ir jaunoji karta reikalauja tų paža-
Durtin galėjo lengvai pastebėti, otllCidltŲ. OčĮJUCllS OOVlClLlOSC dų išpildymo. Nesulaukus, — ji pradeda mušti.

“Jei Kremlius virto histerišku dėl Kirovo nužu
dymo — baigia Levinas — tai dėlto, kad jis bejėgis 
prieš kylančią jaunąją kartą. Stalinas negali žudyti 
savojo komunistinio jaunimo po “baltgvardiečių” iš
kaba. Diktatoriai negali bausti mirtimi savo tikrųjų 
vaikų kaipo kontr-revoliucionierių. Tą galvosūkį jis 
gali išrišti tik suteikdamas savo žmonėms laisvę. Bet 
tai reikštų atsistatydinti nuo valdžios savo laisvu no
ru, ko tironai niekados dar nėra padarę”.

Gal atrodytų įstabu, kad aukščiau pareikštos i 
mintys išeina iš po žydo-literato plunksnos. Juk žydai j 
visuomet yra buvę bolševizmui palankūs. Dabar puo-; 
la jį visoms keturioms. Kas tai per priežastis? Kaip j 
tai suprasti? Labai lengva. Žydai gan smalsūs ir jud- i 
rūs, ypatingai kur reikia apčiuopti, išsonduoti kokį į 
politišką sūkurį. Jie čia tur būt šį tą suvuodžia. Iš vi
sa ko mątyt, kad su bolševizmu jie apsidžiaugė. Pasi
rodė, kad komunizmas yra bejėgis pravesti savo pro
gramą. Žydai jį pasvėrė ir pamatė, kad ant svarstyk
lių jis kyla aukštyn, kaip lengvas, bevertis dalykas. 
Vienu žodžių — “schlecht Gescheft” — prastas biz
nis. Taigi metas jam įspirti, kol nepervėiu. K.

Rusų Rašytojų (Ne Komunistų) Atsišaukimas
valdžios pažiūromis, persekiojimai ir žudymai. mūsų 
rašytojų, net ir neskelbiančių savo idėjų dėl pilno ne
galimumo jas skelbti — tie visi persekiojimai, mato- 

KUO tai įsaisKinu, sau jus guuruuimi - smaisuun.. ma- praeina pro nepastebimi. Bent mūsų palėpėje 
įsibriaunantieji į žmogaus sielos gelmes, į sielą epo ų neį-ejiO mums girdėti jūsų pasipiktinimo balsų ir jūsų 
ir tautų, praeinate pro mus, rusus, nulemtus grauz i afsįšaujiimo j moralinį tautų jausmą. Kodėl? 
retežius kalėjimo, įsteigto laisvam žodžiui? Kodėl jus, 
išauklėti ir ant mūsiškių genijų kūrinių, tylite, kada 
didelėj šaly smaugiama didžiulė literatūra jos nuno
kusiuose vaisiuose ir pačioj užuomazgoj? Ar gi jus 
nežinote apie kalėjimą surengtą mūsų žodžiui — apie 
komunistu cenzūrą antrame XX-tojo amžiaus bertai- 
ny, apie “socialistinės” valstybės cenzūrą? Bijomės, 
kad taip. Bet kodėl gi rašytojai, aplankusieji Rusiją 
— ponai DuMaguel, Durtin ir kiti — kodėl jie, sugrį
žę namon, nieko apie ją nepaskelbė? Ar jų nesuinte
resavo spaudos padėtis Rusijoj? Ar jie žiūrėjo ir ne
matė, matė ir nesuprato? Mums skaudu dėl minties, 
kad skambėjimas “kazionnų” (valstybinių) taurių su 
kazionnu šampanu, kuriuo Rusijoj pavaišina svetimų 
kraštų rašytojus, nustelbė žvangėjimą retežių, 
mautų ant mūsų literatūros ir visos rusų tautos.

PAKLAUSYKITE, SUŽINOSITE!
I

Idealizmas, toji didžiulė mūsų dailiosios literatū
ros kryptis, skaitoma nusikaltimu prieš valstybę. Vi
si tos krypties mūsų klasikai išmetami iš viešųjų kny
gynų. Toks pats likimas tenka istorikų ir filosofų 
darbams, kurie atmeta materialistines pažiūras. Puo
limais tam tikrų instruktorių iš viešųjų knygynų ir 
knygų sankrovų konfiskuojama visa priešrevoliucio- 
ninė vaikams skiriamoji literatūra ir visi tautosakos 
kūriniai. Šių dienų rašytoju, įtarti idealizme, neturi 
ne tik galimybės, bet ir jokios vilties išspausdinti savo 
veikalus. Jie patys, kaipo esamosios tvarkos priešai 
ir griovikai, išvaromi iš visų tarnybų ir nustoja pro
gos užsidirbti duoną.

Tai pirmoji kalėjimo siena, už kurios pasodintas 
laisvas žodis. Už jos stovi antroji.

Kiekvienas einąs į spaustuvę rankraštis turi bū
ti pirmiausiai įteiktas cenzoriui dvejuose egzemplio
riuose. Atspausdintas, jis vėl grįžta į cenzorių — an
trajam skaitymui ir patikrinimui. Yra buvę atsitiki
mų, kada atskiri sakiniai, vienas žodis ir net viena 
ra?dė žodyje (pav. didžioji raidė žodyje “Dievas”), 
praleistas cenzoriaus, autoriaus, leidėjo ar korekto
riaus, privesdavo prie negailestingo konfiskavimo vi
so veikalo.

Cenzoriaus nuožiūrai priklauso visi rašiniai — 
net veikalai chemijos, astronomijos, matematikos sri
ty. Vėlesnieji autoriaus pataisymai gali būti daromi 
tik su specialiu, kiekvieną kartą suteikiamu, cenzo
riaus leidimu. Be tokio leidimo spaustuvė neišdrįsta 
nė vienos — net zecerio klaidų — pataisos.

Be cenzoriaus leidimo, be specialaus prašymo, pa
žymėtino valstybės erbo ženklu, be ilgo laukimo, kada 
užverstas darbu cenzorius prieis prie popierio sklype
lio su jūsų vardu ir pavarde, — prie komunistų val
džios negalima atsispausdinti ne vizitinės kortelės. 
Ponai DuMaguel ir ] 
kad net teatriniai plakatai, su parašu “nerūkyt”, “at- ----- --------------
sargos išeiga”, yra pažymėti cenzoriaus viza, leidžiam Išpiovę Rusijos inteligentiją, bolševikai manė iš 
čia tas iškabas spausdinti. j pašaknų išrausią “buržuazinę” dvasią ir išauklėsią

Yra dar trečioji siena, trečioji linija dygliuotos savo jaunimą komunistinėj pasaulėžiūroj. Ir reikia 
pripažinti, kad ėmėsi darbo labai energingai. Ar su
maniai, tai jau kitas klausimas, bet jie darė viską, 
kas manė darytina jaunimui sukomunistinti. Ir kas gi 
iš to išėjo? Dabar, jau septyniolikai metų praslinkus, 
rodos, būtų metas rinkti savo pasėlio grūdus; Komso- 
molcai jau turėjo pakankamai laiko prisigerti komu
nistinės dvasios. Bet — vieton džiaugsmo, komuniz
mo vadus apėmė panika. Žuvus žymiam sovietų vadui 
S. M. Kirovui, rusų dalykų žinovai (pav. Isaac Don 
Levin — žydas) be atodairos pareiškia, kad “daugelis 
nužudymų atidengia faktą, kad sovietų jaunimas su
kilo prieš Staliną”.

Sovietų jaunimas kelia maišto protestus dėl ne
pakenčiamų ekonominių sąlygų. Vadovauja studentai. 
Ryšiumi su tuo sąjūdžiu Levinas taip sako:

“Jaunimas, kurį bolševizmas išauklėjo^ dabar šo
ko prieš savo gimdytoją. Nikolajevo (Kirovo nužudy
tojo) šūvis tai ne atskiras įvykis. Jis suaidėjo pasau
ly dėlto, kad jo auka užėmė aukštą valdžios vietą. Bet 
šimtai panašių šūvių buvo užgniaužta sovietų cenzū
ros pastaruose mėnesiuose. Tačiau yra gausių įrody
mų, ateinančių iš nepaneigiamų šaltinių, kad rusų 
jaunimas sujudo,komunizmo ledas jau įlaužtas ir kad 
nepasitenkinimas jaunimo, išauklėto beveik tik ant 
vienų pažadų, vis daugiau plečiasi sovietų sąjungoj. ! 
Lygiai kaip revoliucioninio sąjūdžio pradžioje, prie 
caro, taip ir dabar studeątija stovi prieky je. Šie me
tai tai demonstracijų ir streikų laikas sovietų univer
sitetuose ir kolegijose. Svarbiausia nepasitenkinimo 
priežastis — ekonominė, bet ir biurokratinė suirute 
ir šarlatanizmas (žulikystė) daug prisidėjo prie stip
rios maištingos dvasios sukėlimo”.

“PASAULIO RAŠYTOJAMS
“I j113, pasaulio rašytojai, nukreiptas mūsų žodis. 
Kuo tai išaiškinti, kad jus gudruoliai - smalsūnai.

• •

v uz-

plunks-

Į

Rašytojai! Pasaulio ausys, akys ir sąžinė — atsi
liepkite!

Ne jums tai sakyti: “visokia valdžia iš Dievo” 
Jūs žinote: tautų ir despotiškųjų valdžių ypatumai 
sutampa tik ilgų amžių eigoje; trumpuose tautos gy 
venimo laikotarpiuose tie ypatumai yra tragingoj ne
santaikoj. Atsiminkite tuos laikus prieš mūsų revoliu
ciją, kada mūsų visuomeninės organizacijos, savyval- 
dų organai, Valstybes Dūma ir net kaikurie ministe- 
riai šaukė, prašė, maldavo valdžią pasukt iš kelio ve
dančio j gražutį. Valdžia paliko akla ir kurčia. Atsi
minkite: kam jus tada užjautėt — Rasputino gaujai, 
ar tautai? Kuriuos jus tada smerkėte ir kuriuos mo
raliai rėmėte? Kur gi jus dabar?

Mes žinom, kad apart užuojautos, apart morali
nės paramos laisvės principams ir veikėjams, apart’- 
pasmerkimo žiauriausiosios iš despotijų, jus nieku ; 
negalite pagelbėti nei mums, nei mūsų tautai. Mes 
daugiau nė nelauktam. Bet su juo didesniu Įtempimu 
mes norim iš jus to kas galima: su energija, visur, vi
sados prieš visuomeninę pasaulio sąmonę traukite ša
lin tą veidmainingą kaukę nuo to baisaus veido, kurį 
turi komunistinė Rusijos vyriausybė. Mes patys beje 
giai tai padaryti: vienintelis mūsų ginklas
na — išmuštas iš mūsų rankų, oras, kuriuo kvėpuoja
me — literatūra — atimtas nuo mūsų, mes patys — 
kalėjime.

Jūsų balsas reikalingas ne tik mums ir Rusi ja j. 
Pagalvokite ir apie save: su velniška energija, pasi
reiškiančia visoj savo stiprybėj, tik mums matomoj, 
jūsų tautos yra stumiamos Į tą patį baisenybių ir 
kraujo kelią, į kurį tragingam istorijos momente 10 
metų atgal buvo įstumta mūsų tauta, nukamuota ka
ro ir priešrevoliucioninės valdžios politikos. Mes paži- 
nom tą kelią į tautų Golgotą ir perspėjam jus prieš jį.

Asmeniškai mes žūstam. Skubaus išsiliuosavimo 
šviesa mums dar nešviečia. Daugelis mūsų jau nebeį
stengia perduoti savo vaikams pergyventųjų baiseny
bių prityrimo. Pažinkite jį, ištirkite, aprašykite jus, 
laisvieji, kad būsiamųjų gentkarčių akys būtų atida
rytos. Padarykite tai — lengviau jums bus mirti.

Iš kalėjimo palėpių siunčiame jums šitą laišką. 
Su dideliu pavojumi mes jį rašom, su gyvybės pavo
jum jis bus išsiųstas užsienin. Nežinom, ar jis pasieks 
laisvosios spaudos lapus. Bet jei pasieks, jei mūsų iš 
kapų išeinąs balsas praskambės jūsų tarpe, tai mal
daujam jus: įsiskaitykite, įsiklausykite, susimąstyki
te. Elgesio norma didžiojo mūsų velionio L. N. Tols
tojaus, savo laiku surikusiojo visam pasauliui: “nega
liu tylėti”, — bus tada ir jūsų elgesio norma.

RUSŲ RAŠYTOJŲ BŪRYS.

vėlos užtvarų ir vilko duobių.
Spausdinimui privatinių ir visuomeninių literatū

ros kūrinių reikalingas specialus valdžos leidimas. 
Niekam, net moksliškiems leidiniams, tas leidimas nė
ra duodamas ilgiau kaip dviem metam. Leidimai duo
dami sunkiai ir nevalstybiniai spausdiniai retai pasi
taiko matyti. Tų spausdinių kryptis privalo atitikti 
cenzūros nustatytąją programą. Pusę metų prieš 
spausdinant kokį nors veikalą reikia paduoti pilną jo 
turinio sąrašą su smulkmeniška autoriaus biografija. 
Be tokio sąrašo, kiek jis cenzorius bus patvirtintas, 
nieko negalima spaudoje išleisti.

Tokioms sąlygoms esant, spaustuyėn priimami 
tik toki kūriniai, kurie tikrai patiks komunistų cen
zūrai. Spausdinama tik tas, kas nesipriešina visiems 
privalomai komunistinei pasaulėžiūrai. Visa kita, kad 
ir būtų stambu ir talentinga, ne tik negali būti išleis
ta, bet turi slapstytis pakampėse; jei darant kratą 
bus atrasta, tai autoriui gręsia areštas, kalėjimas ir 
net sušaudymas.

Vienas geriausių jų valstybės dalykų žinovų Rusi
joj — prof. Lazarevskis buvo sušaudytas vien už ru
siškos konstitucijos projektą, atrastą pas jį kratos 
metu.

Ar jūs tai žinote? Ar jūs atjaučiate baisenybę tos 
padėties, kurion įstumta mūsų kalba, mūsų žodis, mū
sų literatūra?

Jei jūs žinote ir atjaučiate, tai kodėl jūs tylite? 
Jūsų garsius protestus prieš Sacco, Vanzetti ir kitų 
žodžio veikėjų nužudymą mes esame girdėję, o perse
kiojimai net iki mirties bausmės geriausių Rusijos 
žmonių vien tik už tai, kad jų pažiūros nesutinka su

I

GHAS. B. KUCH AUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
' 637 S. Paca St.

Baltimore, Md.
Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0083

SYKES&SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas:
SANBORN BLOCK
681 Washington St.
N0RW00D. MASS
Tel. Norvood 0330

Gyvenimo vieta:
32 Walnut Avė.

Tel. Nonrood 1020

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ! TTį...į.AM riARw iii 
vai Auti mcr I I nlLLiAM KIAnolo, Jn»KOLONIJOSE

WESTFIELD, MASS.
Lietuviai supranta or

ganizacijos svarbą visuo
meniniame gyvenime. i

Lietuviams tik nesu
prantama neorganizuot;-. j 
visuojnenė.

Todėl beveik nei vieno 
nėra lietuvio, kurs nepri-

ADVOKATAS
202-203 Coombs Bldg.
3 Wa8hington Square 
HAVERHILL. MASS

Telefonas: 6080
351 Essex St., Lawrenoe Mass. 

Room 38, Glea cc B’.a*. 
Tel: 26137

i 
I

Į
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Kristus Darbininkas
Kalėdos yra džiaugsmo šventė, džiaugsmo ypač dar

bininkams, nes tai didžiausio darbininkų Prietęlio, Užta
rėjo, Kristaus Darbininko gimimo diena.

Kristus buvo darbininkas, paprastas Nazareto daily- 
dė. Būdamas toks, Jis gerai suprato darbininkų būklę. 
Anų laikų darbininkų vargai buvo panašus į mūsų dienų 
ekonomini skurdų.

Kristaus Metu
Valdovai žiurėjo i darbininkus su pažeminimu ir jų 

vargingo gyvenimo neatbojo. Pačioje Palestinoje daug 
buvo Romos politiškų atstovų, Rašto žinovų, Pariziejų, 
Sadukiejų, Publikonų ir kitų, kurie, kai Evangelijoje ap
rašytas žmogus, dėkojo Dievui, savo puikybėje, kad jie 
nesą kai kiti žmonės. Jie norėjo, kad jų ramų ir viso pil
ną gyvenimą darbininkų neturtas ir vargas pajudintų. 
Daug buvo turtuolių, kurie dėvėjo brangius rūbus ir nuo
lat pokyliavo, o mirštančius šaligatvėje Lozorius užmirš
davo. Turtas, politiška gale ir aukšta kilmė nedavė bied- 
nuomenei pasiskusti savo vargais. Turtingieji netik ką 
nepaisydavo varguolių, bet jie darbą laikė didžiausioje 
paniekoje.

Darbo Paniekinimas
Pro mažą Nazareto miestelį dažnai keliu praeidavo 

turtuolių karavanai. Mesdami akį i dailydės būtą ir ma
tydami darbininkų rankas purvynas ir pūslėtas’, turtuo
liai pasibiaurėdavo. Romėnai, Graikai, Syrijonai ir kiti 
viename dalyke sutiko, kad darbas pažemina žmogų, ir jį 
tik vergai teprivalo atlikinėti. Toks buvo turtuolių atsine- 
šimas Į darbininkus Kristaus laikais.

Darbininkų Padėjimas.
Palestina buvo derlinga žemė. Tačiau, daugelis žmo

nių, ne iš savo kaltės, kentė badą. Penki tūkstančiai 
žmonių sekė Jėzų iš vienos vietos Į kitą, ne vien dėl “Jo 
žodžių, bet taipgi, kad Jis jiems davė duonos pavalgyti. 
Nebuvo tinkamų drabužių, nebuvo tinkamų būtų gyveni
mui. Nedarbas spaudė. Daugelis darbininkų skolindavo
si, kad užmokėti valsčiui mokesčius. Ir negalėdami skolos 
atmokėti gyveno visuomet baimėje, kad už tai nebūtų į- 
mesti Į kalėjimą, arba miesto aikštėje užmušti. Pasigailė
jimo maldavimai turtuolių užkietėjusios širdyse nesura
do atsako. Prispausti didžiausio vargo, žmonės vogė ir 
žudė, kad palaikyti gyvybė Toks pasibaisėtinas darbi
ninkų padėjimas buvo Kristaus laikais. Tai apsako netik 
Šventasis Raštas, bet ir pagonių istorikai.

Kristus Atėjo
Jėzus yra Dievas. Jis gali užgimti kaip Jam patinka. 

Ar Jis bus tarp turtuolių ir galingųjų, ar tarp vargdienių 
ir paniekintųjų !

Ką daugumas šiandie pasirinktų? Ką galima tikėtis 
iš Mokytojo, kuris vėliau stovės prieš minias ir sakys: 
“Palaiminti neturtėliai dvasioje, nes jų yra dangaus ka
ralystė?” Ką galima tikėtis iš To, kuris paskiau varg
dieniams apsakys apie savymylą turtuolį, kuris buvo pa
laidotas pragare? Ką galime tikėtis iš To, kuris Rašto ži
novams ir Pariziejams sakys šiuos žodžius: ‘‘Kas.save 
aukština, bus pažemintas, o kas save žemina bus paaukš
tintas... Deja jums Rašto žinovai ir Pariziejai, veidmai
niai, nes jūs prarijate našlių namus. Už tai jūs apturė
site didesnį teismą?” Kur galima tikėtis atrasti Kristų 
tarp turtuolių ar tarp vargšų ir paniekintų darbininkų?

Nazareto Dailydė
Nazareto namelis, kame Jėzus dirbo dailydės darbus, 

yra atsakymas į virš minėtus klausimus. Jis pasirenka 
neturtą ir kenčia vargą ir pragyvenimo rūpestį kaip ir 
kiti Nazareto darbininkai. Jis pasirenka darbininko gy
venimą, paprasto darbininko, dailydės, ir dirba savo mie
stely. Jis eina į kitus darbininkų namus ir sutaiso jų ra
kandus. Sykiu su darbininkais Jis eina į bažnyčią, į su
sirinkimus, visuomet su praščiokėliais. Paskutinius tris 
metus Jis praleido mokydamas žmones. Bet Jis pasiliko 
tikras darbininkas netik dvasioje, bet tikrenybėje. Jis 
sakė pamokslus, lankė ligonis ir pavargėlius, ginčijosi su 
priešais, išalkęs ir išvargęs Jis ėjo skersai ir išilgai Pa
lestinos. “Jis parėjo gerą darydamas.” Tai buvo sun
kesnis darbas negu rankų. Dažnai Jis buvo išvargęs ir 
išalkęs. Bet nuo Kalvarijos žiūrėdamas į nuveiktus sa
vo darbus Jis tarė: “Išsipildė”. Užbaigtas mano darbas.

Pavyzdys Darbininkas
Koki tai darbininkams šiandie paguoda, kąd Kris

tus, Dievo Sūnūs, buvo darbininkas. Koks tai džiaugsmas 
minėti didžiausio Darbininko gimimo dieną. Til< reikia 
atminti, kad Kristuj, Dievas-Žmogus buvo teisingas ir 
uolus darbininkas. Negalima įsivaizduoti, kad Kristus 
būtų sulaužęs padarytą sutartį, arba murinėjęs už atly
ginimą. ,

Jėzus didžiavosi savo amate. Jo priešai daugiau kai 
sykį su panieka sakė, buk Jis esąs tik dailydė. Tačiau 
Kristus tuo visai nesijautė pažemintas. Ir tas faktas, 
kad Kristus, mūsų Dievas, būdamas ant žemės, buvo dar
bininkas, suteikė ir suteikia darbininkams didžiausį

Kruvinojo Stalino Budeliai
Sušaudė 107 Žmones

- ■ • . \ -___________________

Maskva -— Oficialėmis 
žiniomis iš Rusijos paaiš
kėjo, kad bolševikai gruo
džio 10 d. Kieve sušaudė 
dar 28 žmones buk už tai, 
kad jie prisidėję prie ko
misaro Kirovo nužudymo 
Petrograde.

Iki šiam laikui bolševi
kai yra nužudę 107 asme
nis.

Bet yra gandų, kad ko
munistų budeliai sušaudė 
daug daugiau, tik cenzūra 
neišleidžia žinių. Dar nėra 
žinios, kada įvyks Leonid 
Nikolajevo, Kirovo nužu
dytojo teismas.

Netaip seniai bolševikai 14 nuversti tą diktatūrą, 
gyrėsi, kad jų valdžia taip į Vadinasi ir komunistai 
sustiprėjo, kad jiems nėra lygiai kaip diktatorius 
reikalo masinių šaudymų, Hitleris šaudo darbinin-
kad išsila ikyti valdžioie kus, kurie tik nesutinka versti Amerikos valdžią i kai aiškiai matė, kad tai l 
Bet šių dienų kruvini įvy- su diktatoriaus režimu. bQtų svetimšaliai, tai at-ivo nenaudėlio darbas. V 
kiai aiškiausiai narodo 1 Taigi jei ir kitos valsty- sėdėję teismo skirtą baus šai negarsinta, į laikrašči 
kad per septynioliką metų bės sektų Hitlerį ir Stali- mę kalėjime būtų depor-J nerašyta, bet tykiai banc 
jiems dar nepasisekė ’ įsi-, ną tai turėtų iššaudyti vi- tuojami. 
tvirtinti valdžioje taip,' sus komunistus, nes jie vi

sose valstybėse daro są- 
j mokslus nuversti valdžias.

kad galėtų be smarkiausių 
represijų valdyti kraštą.

Dėl vieno komisaro kru
vinasis Stalinas sušaudė 
107 žmones. Už ką ? Nagi 
už tai, kad jų pačių na- į 
riai nepatenkinti Stalino 
diktatūra, padarę sąmoks-

DU SOVIETŲ KOMISA
RU SUŠAUDĖ

reštuoti ir ištremti.
Šių žinių kol kas Sovie

tų viršininkai nei patvir-

KOMPANIJOS BANDO 
SUTRUKDYTI VAL

DŽIOS PLANUS

Berlynas — Pranešama, 
kad du žymus Rusijos so
vietų politikai, Gregory 
Zinoviev ir Leo Boriso- 
viteh Kamenev, esą pas- 

i ir sušau
tas pasaulis pripažįsta didžiu, buvo paprastas darbiniu- i dyfi. Zinoviev ir Kamenev 

Jis barė turtuolius ! buvę sąmokslininkų gal
vos. Jų įsakymu esą nužu
dytas Sergei Kirov.

Kitos žinios paduoda,, dentui Rooseveltui suda- 
kad minimi komisarai a- ryti komisiją iš valdžios 

į atstovų ir privačių gamy
klų atstovų, kad jie ben
drai galėtų išdirbti veiki
mo planą. Kompanijos nu
rodo. kad jie negalės išlai
kyti konkurencijos su val
džios pastatytomis elek
tros gamyklomis, ir kad 
privačioms gamvkl o m š 
gresia bankroto pavojus.

McCarter esąs tos nuo
monės, kad konstitucija 

. neduoda teisės valdžiai 
i statyti elektros gamykla-’, 
ir siūlo pavesti šį klausi
mą

_T VADAI į Valstybių 
REIKALAUJA SUVAR- i Teismui. 

ŽYTI KOMUNISTŲ VEI
KIMĄ KELEIVIAI MATĖ KAIP

IŠGELBĖJO SKĘSTAN
ČIO LAIVO JŪREIVIUS

I 

I 
I 

i 
i

I

t 
I

I

džiaugsmą. Kristus išaukštino darbą ir darbininkai ga
li visuomet didžiuotis, kad didžiausias pasaulio istorijoje 
Žmogus, Dievas-Žmogus, didžiausias Mokytojas, Kuri vi- j merkti mirtimi

kas. Jis buvo darbininkų Užtarėjas, 
ir reikalavo, kad darbininkams būtų rodomas teisingumas 
ir meilė: “Mylėsi artimą savo kai pats save”.

Negana Duonos
Jėzus sakė: “Ne viena duona žmogus gyvena." Be 

religijos negali būti tikro ir teisingo gyveninio. Darbą 
ir kapitalą sutaiko tik Kristaus religija. Jėzus dirbo ir; 
meldėsi. Kiekvienas darbininkas turi būti panašus savo neį užginčijo 
Broliui Kristui. Be maldos darbo našta pasidarys bai- šiaip ar taip Sovietų ko- 
siai sunki ir gyvenimo vargai per daug skaudūs. Be mal- misarai, matyt, priėjo lie-: 
dos nejausi laimės, be Kristaus mokslo ekonominių prob-į pt0 galą.
lemų naudingai neišriši. Sušaudyti žmonės nėra

Kristaus meilė Darbininkams baltgvardiečiai ’, kaip
skelbia komunistų spauda.

Jie yra daugumoje ko
munistų partijos nariai.

Vadinasi komuni štai! 
šaudo komunistus ir taii 
ne bet kokius, bet iš vir -! 
šunių.
DARBININKŲ

j
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Jėzus Kristus parodė didelę meilę darbininkams. 
Jis Apaštalus ir mokinius išsirinko beveik visus iš pa
prastų darbininkų žmonių. Jis pareikalavo iš tų. kurie 
Jį sekė, kad jie visą parduotų. Ant jų darbo, neturto ir i 
vargo Jis įsteigė karalystę, kurios pragaro vartai peri 
devyniolika šimtmečių nepergalėjo. Per visus šimtme
čius Jo Karalystė-Bažnyčia, buvo didžiausia darbininkų 
reikalų gynėja ir pavargėlių globėja. Kaip Kristus, į 
taip šiandie -Jo Karalystė sako pasauliui: “Mylėsi artimą; 
savo kaip pats save.”

Dieve, duok, kad Kristus Darbininkas niekuomet ne
būtų užmirštas. Broliai, darbininkai, švęsdami Kristaus 
Darbininko šventę, prašykime, kad Jis suteiktų mums j 
kantrybės gyvenime ir, kad Jo išganingas mokslas išsi
platintų po visą pasaulį. Nesigėdinkime darbo, nes Kri- j 
stus, musų Dievas, buvo Darbininkas. T. j

Ii 
!

I“DARBININKO” RADIO 
PROGRAMA I

i

Pereitą šeštadienį Darbininko Radio Programa 
praėjo entuziastingai. Visi atydžiai klausėsi ir įvai
riai komentavo. Dauguma klausytojų, kiek mums te
ko sužinoti, buvo patenkinti kun. J. švagždžio kalba, 
pranešėjo p. Juškos pranešimais ir vadovavimu ir 
choro ir solistės p-lės Grybaitės dainavimu.

šeštadienio, gruodžio 22 d. programa skirsis 
nuo pereitos tuo, kad Darbininko Radio Choras, vado
vaujant muzikui R. Juškai, giedos Kalėdų giesmes. 
Giesmininkams pritars radio studijos vargonais.

Šio šeštadienio, gruodžio 22 d. programa prasidės 
taip pat nuo 2 vai. po pietų ir tęsis iki 2:30 Vadinasi 
visą pusvalandį bus Kalėdinės dvasios programa.

Radio programų mėgėjai pasukite savo RADIO 
ant 1410 kilocycles. Tai bus radio stotis WAAB.

Hashington — William 
Green, Amerikos Darbo 
Federacijos pirmininkas, 
pareiškė Kongreso komi
sijai, kad nors dabar ko
munistų veikimas nėra 
pavojingas, bet jei tani 
veikimui nebus užkirstas 
kelias, pagaliau kils rim
tas pavojus.

Jis pasakojo, kad ko
munistų veikimo centras 
esąs New Yorke, kur jie 
yra paėmę savo rankosna, 
dalį kriaučių unijos.

Tame pat susirinkime 
keli kriaučių fabrikų sa
vininkai liudija, kad ko
munistų valdomos unijos 
privertė juos mokėti 3 G 
darbininkų algų. Kitos 
firmos, kurios atsisakė to
kias kontribucijas mokėti 
buvo persekiojamos ir tu
rėjo pakelti nuostolius.

James A. Pykę, New 
1 Yorko policijos valdinin- 
’ kas liudijo, kad komunis
tų unijos uždėjo tokius as-
sesmentus 200 dirbtuvių | 
ir darbdavius verčia as- 
essmentus mokėti, nesi
gailėdami pavartoti gang
sterių taktikos.

Matthew Woll, vice-pir
mininkas Amerikos Darbo 
Federacijos pareiškė, kad 
visas komunistų veikimas 
Amerikoje yra diriguoja
mas iš Maskvos, nors so
vietų valdžia yra davusi 
Amerikos valdžiai pasiža-i 
dėjimą jokios agitacijos 
Amerikoje nevesti.

DARBININKO RADIO PROGRAMA:
2 vai. iki 2:30 vai. po pietų.
1. Piemenis, piemenis Betliejun Bėgo — P. čiurl.
2. Piemenis, piemenis Betlejųn Bėgo — P. Čiurl.
3. Kalba.
4. Sveikas Jėzau Gįmusis.
5. Atsiskubino Betliejun.
6. Gul šiandiena.
7. Tyliąją Naktį.
8. Piemenėliams.
9. Linksma Giesmė.
Visus “Darbininko” bendradarbius, skaityty to jus

• A 9 • 1 * v* • * a'a *
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Visus “Darbininko” bendradarbius, skaityty to jus 
ir rėmėjus kviečiame šios radio programos pasiklau
syti. Pasiklausę gi, prašome nepagailėti pępieros, paš
to ženklelio ir ke|jy minučių parašyti “Darbi
ninkui”, 366 W. Broaduay, So. Boston, Mass. arba į 
WAAB Radio stotį kaip patiko programa.
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Sugąyo Bažnyčios Padegėjus

LĄty'ĘENCĘ, MASS.
Šv. Pranciškaus parapijos 

: globėjo novenos metu, du 
kartu buvo pasireiškęs baž-

nyčioje gaisras. Rugsėjo 
d. buvo padegtas Panel 
Švenčiausios (šoninis) 
torius. Pora dienų prieš 1 
buvo rasta popierinė žval 
dėžutė šalę altoriaus gei 
kai apdegusi. Rūpestinga 
klebonas kun. P. M. Jui 
ir miesto saugumo viršin

1

Susirinkime buvo pasiū
lyta, kad kongresas išleis
tų įstatymą, kuriuomi vi-j 
si kurie agituoja jėga nu- . . .

Amerikos valdžią kai aiškiai matė, kad tai t

H’ashington — Valdžios 
nusistatymas statyti ga - 
lingas elektros gamyklas, 
tam tikslui išnaudojant 
vandens jėgą, panašiai 
kaip Tennessee Valley 
projektas, privertė elek
tros kompanijas susirū
pinti.

Thomas N. McCarter,
Į pirmininkas Edison Elec- 
tric Institute siūlo prezi-

i 
!
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išspręsti Jungtinių
Aukščiausiam

Laivo Europa keleiviai 
turėjo progos matyti kaip 
laivas New York išgel
bėjo skęstančio laivo Sis- 
to 16 jūreivių. Europa sa
vo galingais švituriais nu
švietė išgelbėjimo darbą. 
O visi keleiviai turėjo pro
gos pamatyti ypatingą ju
ros dramą.

ta surasti kaltininkas.
: Gruodžio 16 d. Šv. Ani 
nas, maldautojoms nurod 

;ti padegėjus, atidavė kai 
ninkus i jų rankas. P-nios 
Švenčionienė ir V. černia 

iskienė apie 5 vai. po piet 
; tėjo bažnyčion melstis. E 
: žnyčioje prie durių tik šv. 
tė lemputė. Išgirdo, kad a 
galerijos prie vargonų vi 
kiškas elgėsis... Nieko nela 
kę viena atsistojo prie lai 
tų tarpdury iš vieno šor. 

.■antroji kitu šonu bažnyči 
■lipa į galeriją. Kaltinink; 
žinoma, pamatę ateina 
moteriškę, pasileido kits 
laiptais bėgti žemyn. Bet č 

j iškėstomis rankomis laul 
• p. V. Černiauskienė. Dide 
nysis vaikas už dviejų laip 
šoko ant jos, sušukdamas 
“mano tėvas poliemonas 
norėdamas ją pergriau 
Nepavyko. Ji nutvėrė viei 
ir kitą kaltininką. Pon 
švenčionienė tuoj pasišaul 
iš svetainės pagalbon pp. 
Černiauską ir F. Volunge1! 
čių. kurie laukė Šv. Pauli 
čio Draugijojs susirinkim 
Nusivedė Į kleboniją, bet l 
lo klausimas: ką su jais d 
ryti? Klebonas kun. F. 1 
Juras buvo ką tik išvaži 
vęs Į Lovvell su liaudies ur 
versiteto paskaita. Nuspr 

jsta patelefonuot ir laukti 
1 sakymo.■ v :

Klebonas liepė praneš 
gaisrininkų viršini n k u 
(chief) F. A. Suliivan. ( 
šis, pribuvęs už kelių mini 
čių, pasišaukė du poliemon

Vienas kaltininkų vaiki 
9 metų , veikiai prisipažin 
kad jie padegę bažnyčią : 
kad vogdavę pinigus iš di 
žūčių aukoms. Kitas “gui 
ruolis”, vaikas 13 metų, pi 
mos klesės melagis, nepr 
sipažino. Policija paėrr 
vaikus saugion vieton i! 
teismo.

Kuris užkemša ausis, ne
norėdamas varguolių skun
dų irirdūfi, tas irgi šauks, 
bei nebus išklausytas.

LINKĖJIMAI
Jėzaus Užgimimo šventės proga širdingai sveiki 

name mūsų brangius Prietclius, geruosius Rėmėjus - 
Rėmėjas ir Geradarius!

Kalėdų naktį garbindami Betliejaus Vaikelį de 
kingomis širdimis maldausime suteikti, Jums Brač 
gieji, stiprios sveikatos, paguodos sielai, ir kupini 
dangaus dovanomis Naujųjų Metų.

Šv. Kazimiero Seserys
■»
IDARBIMMASI L

(THE W0BKEB)

Puhlishcd every Tucoday and Friday exccpt Holidays such as 
Ncw Ycąr, Good Friday, Mcmorial Day, Indcpcndence Day, 

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

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN B. C. ASSOCIATION OF LABO]
Catered aa »ecoud-clas» matter Sepc 12, 1915 at the post office at 

Mass. onder the Act of Nareli 3, 1870
tceeptance for mailiog at special rate of postage provided for fn Sectionfl 

Act of Octuber 8, 1917, authorized on July 12, 1918 .

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje sietams ......................  *1/
Ut’ieuy metams ........................... $S.4J
Vieną kart savaitėje metams .. jg.fl 

ivultCJe metanu $215

SUBSCBIFTION RATB3:
Oamestic yeariy ............................. M.OO
Foreign yeariy...........................
domės! 1c ooce per weck yeariy Š2.00
Torelgn once j>cr week jearly.. $2.30 Užsieny 1 kart

DARBININKAS
186 West Broadway South Boston,

Telephone South Boston 2630
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ŠV. JURGIO LIETUVIŲ BAŽNYČIA
129 South Jardin Street, 

t . Shenandoah, Penna.
Gruodžio m., 23 d., 1934 m. 

BRANGŪS PARAPIJIEČIAI:—
Ir vėl pasaulis stropiai rengiasi paminėti Išgany

to jaus įsikūnijimo švente — šventas Kalėdas. Tai 
šventė, kuri sužądina žmogaus širdyje ypatingus 
šventos meilės jausmus. Žmonės vieni kitus širdingai 
sveikina, vieni kitiems linkėjimus ir dovanas teikia. 
Visą tai daroma atminimui to, kas įvyko 1934 metai 

. atgal, kada Dievas žmogui davė’išganymo dovaną;
■ kada Dievas nužengė ant žemės, tapo žmogumi ir Ku- 
kris ir šiandien gyvena mūsų tarpe švenčiausiame Sa- 
f kramente.

Kalėdos tai laikas ypatingo džiaugsmo ir ypatin
gų Dievo malonių žmonėms geros valios.

Bet, kad Jūsų džiaugsmas, Brangieji, būtų pilnas 
Šventų'Kalėdų rytą, visi eikite prie Dievo stalo ir pri- 

Limkite Švenčiaus} Sakramentą į savo širdis. Taipgi, 
I kurie įsigalite sušelpkite pavargėlius. Kartu, mūsų 
Į priedermė mums liepia priminti Jums Mylimieji ir 
I Jūsų bažnyčios reikalus. Prašome padvigubinti Kalė- 
I du kolektą. Ką pavargėliams ir bažnyčiai duosite, tą 
Į pačiam Dievui duosite. “Duokite tai ir Jums bus duo- 
Įta”, sako šv. Raštas (Luk. VI—38). Šia proga širdin- 
I gai dėkuojame Jums už uolų rėmimą bažnyčios reika- 
I lų praeityje ir prašome Jūsų malonios paramos atei- 
I nantiems metams.

Širdingai sveikindami Jus visus su šventėmis
■ Šventų Kalėdų, linkėdami Laimingų Naujų Metų ir
■ melsdami Visagalio, Jums visiems, Dievo palaimos ir
■ daug gausių Jo malonių, pasiliekame,

Jūsų Kristuje,
Kun. J. A. Karalius, 
Kun. A. J. Degutis, 
Kun. K. A. Batutis.

Kalėdų Mišios:
6:00 a.m., 9:00 a.m.
7:30 a.m., 10:30 a.m.

Antros mišios ....
Iškilminga Suma
Po sumos bus palaiminimas su ŠŠ. Sakramentu 
Pasinaudokite Dievo malonėmis Pagarbinę Kūdi- 

kelį Jėzų ir šventes turėsime linksmesnes.

MISIJOS
Sausio 6 d. mūsų bažnyčioje prasidės vienos sa

vaitės misijos, kurias ves Tėvas Bružikas.
Misijos — tai ypatingų Dievo malonių Dievo ma

lonių laikas, kuriame visiems duodama proga, susitai- 
į kinti su Dievu, sutvarkyti dvasinį gyvenimą. Misijų 
i dienos turi būt brangios visiems, būtent, kad pakly- 
į dėliai sugrįžtų, apsileidėliai pasitaisytų, o gerieji ge
resniais taptų. Todėl visi Maizevilles ir Gilberton lie
tuviai kviečiami pasinaudoti šiomis misijomis įsigy
dami Dievo malonių.

BANKIETAS
Kun. J. A. Karaliaus 15 metų kunigystės ir 5 me

tų šioje parapijoje darbuotės sukaktuvių proga, para
pijos nariai rengia bankietą jį pagerbti.

Bankietas įvyks Maher’s svetainėje, gruodžio 30 
’d. Komiteto nariai deda visas savo pastangas šiame 
[darbe, kad tik pasisektų. Jau, savo stropiu darbu, y- 
ra pardavę keletą šimtų bilietų.

Parapijos draugijos: švento Vardo, Maldos, Apa
štalystės, Ražančiaus, Tretininkų, Sodaliečių, Vyčių 
nr Moterų Sąjungos, prisideda prie šio bankieto su- 
įrengimo. “Pūtis”.

GILLBERTON, PA.

vien

MAHANOY CITY, PA.

ŠV. LIUDVIKO PARAPIJA
KLEBONO LINKĖJIMAI

Šv. Kalėdos yra viena iš linksmausių. ne 
nums, katalikams, bet visam pasauliui, švenčių.

Kristaus gimimo šventėje labai gražus įprotys y- 
‘a, kad vienas kitam reiškia linkėjimus, teikia dova- 
lėles. Todėl ir man lai būna leista pareikšti savo nuo- 
iirdžiausius linkėjimus savo mylimiems ir brangiems 
>arapijiečiams, parapijos rėmėjams, draugijoms, jau
timui, visiems biznieriams, ypač tiems, kurie remia 
nsus parapijos sumanymus, visiems darbininkams ir 
)iednuoliams.

Ypatingai sveikinu tuos, kurie savo darbais ir 
Aukomis remia visus šios parapijos sumanymus ir sa
ro gražiu pavyzdžiu kitus regina prie tikro katalikiš
ko gyvenimo ir tėvynės meilės.

Nuoširdžiai sveikindamas, kartu ir raginu Jus 
rišu s Kalėdų ryte eiti prie Dievo stalo ir priimti Kū
dikėlį Jėzų į savo širdis Šventoje Komunijoje.

Taipgi noriu priminti, kad Kristaus Gimimo 
Šventės proga malonėtumėte savo mielaširdystės ran
tą ištiesti su auka pavargėliams ir savo bažnyčiai.

Linkėdamas Jums visiems linksmų šv. Kalėdų 
b laimingų Naujų Metų, pasilieku, Jūsų Kristuje

Kun. A. J. Alauskas
Klebonas.

. 8 vai. I yra visų gerbiamas ir my- 
10:30 limas. Jisai yra didelis ka

talikiškos spaudos apaš
talas. Kiek galėdamas, ;

i kun. Mockus platina visus i 
katalikiškus laikraščius. 

Nors čia nedidelis skai
čius lietuvių, bet lietuviai 
politikoje nesnaudžia. Vy
riausias miesto teisėjas 
yra geras lietuvis katali
kas Juozas Jonikis. Taipgi 
miesto kontrolierius ir po
ra aldermonų yra lietuvių. 

Lapkr. 30 d. A. Peldžius 
rodė judamus paveikslus:

i “Liurdo Stebuklai”, iš Lie
tuvos, Dariaus ir Girėno, 
Pasaulinę Parodą ir kitus. 
Žmonėms paveikslai labai 
patiko ir kvietė p. Peldžių 
kitą kartą atvykti. Nors 
tą dieną labai lijo, bet ne 
žiūrint į tai, žmonių prisi- it 

į 
d

$I

itulaitis buvo pasikvietęs 
A, Peldžių parodyti pavei
kslus. Nors tą vakarą la
bai smarkiai lijo, bet žmo
nių prisirinko pilnutėlė sa
lė. Visi paveikslais gėrėjo
si ir girdėjau, kad mūsų

1 klebonas užkvietė p. Pel- 
džių ir kitą kartą atvykti, 

i Čia puikiai gyvuoja S.
L. R. K. A. kp. ir sodalie
čių draugija. Šiame mies- 

j telyje žmonės su darbais 
i nelabai nusiskundžia. Di
džiuma dirbinėja.

Medelis.

COALDALE, PA.

Šioje parapi-

Šis miestas yra apsup
tas iš visų keturių pusių 
milžiniškais kalnais. Čia 
darbai — tai anglių kasy
klos. Gyventojų yra virš 
17,000. Lietuvių virš 3,000.

Seniausia Bažnyčia — 
Čia lietuviai katalikai turi 
vieną iš seniausių lietuvių, 
bažnyčių Amerikoje. Ji y- 
ra pastatyta 1888 metais. 
Šioje parapijoje klebonau
ja energingas, darbštus ir 
visų parapijiečių mylimas 
klebonas kun. Pijus Česna. 
Jis čia klebonauja virš 14 
metų. Asistentu yra kun. 
Laumakis, didis spaudos 
platintojas.

Mokykla
joje mokykla buvo pasta
tyta -907 m., o atidaryta 
tik 1925 m., nes atidary
mą trukdė parapijos ko-"* 
mitetas. Bet po kelių me
tų kovos, - mokykla atida
ryta, kurioje dabar moky
tojauja Sesutės Pranciš- 
kietės. Vaikučių yra 340.

Draugijos. Šioje parapi
joje yra keturios draugi
jos: Sodaliečių, Šv. Juoza
po klubas, SLRKA. 31 kp. 
ir Šv. Magdalenos dr-ją. 
Visos draugijos yra darb
ščios ir daug padeda para
pijai savo parengimais.

Judamieji paveikslai — 
Sekmadienį, gruodžio 2 d. 
par. salėje A. Peldžius ro
dė paveikslus. Prisirinko 
tiek žmonių, kad salė bu
vo kimšte prikimšta. Pel- 
džiaus paveikslai visiems 
patiko, nes jie yra labai 
pamokinanti ir įdomūs.; 
Be rimtų dalykų jis paro
dė ir juokų

40-ties Valandų Atlaidai
Gruodžio 9, 10 11 d. buvo i 
Keturedešimties atlaidai. 
Buvo daug svečių kunigų 
iš kitų miestų. Žmonės 
lankėsi labai skaitlingai. 
Daugelis priėjo prie šv. 
Sakramentų. Rap.

J

Šis miestelis yra nedide
lis. Jame yra tik 7,000 gy
ventojų. Lietuvių randasi 
apie 150 šeimynų. Lietu
viai turi savo bažnyčią ir 
gražią salę. Šioje parapi
joje klebonauja bolševikų 
kankinys kun. Mockus. Jis

rinko.
A. Peldžius buvo apsis 

tojęs pas teisėjo tėvus. 
Ant rytojaus teisėjo bro
lis Petras nusivežė Peldžių 
parodyti anglių kasyklas. 
Reikėjo į kasyklas įsileis
ti apie 1,500 pėdų gilumo. 
Tos kasyklos priklauso 
Sehigh Navigation Coal 
Co. Mr. Jack Whitehead

Į

p. Peldžiui aprodė visas 
kasyklas ir išaiškino kaip 
anglis iš jų yra įmamas.

Zuikelis.

ST. CLAIR, PA.

PARAPIJOS VAKARIENE
E Gruodžio 31 d. vakare, parapijos salėje įvyks va- 

‘arienė. Pelnas skiriamas parapijos labui. Visi para- 
lij.ečiai, kviečiami linksmai ir gražiai praleisti — se
ki f»sius metus ir sutikti naujuosius laike vakarienės.

KALĖDŲ PAMALDŲ TVARKA
; Kalėdų Dienoje, gruodžio 25 d., Šv. Liudviko baž-

p oje bus laikomos šv. mišios šia tvarka:
I į Iškilmingos Bernelių mišios ..............   6 vai.

I

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 
SVEIKINU VISUS

JUOZAS KASPARAS 
(Graborius)

494 E. Broadway, So. Boston, Mass,

to JIll
LINKIU VISIEMS LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Adv. KAZ. J. KALINAUSKAS.

f!

Kas sugražina nusidėjėli 
nuo jo klaidos kelio, tas iš
gelbės jo sielą nuo mirties 
ir apdengs' daugybę -nuodė
mių. Jokūbas.

LINKIU VISIEMS LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

P. J. AKUNEVIČIUS

258 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

16 Intervale St.,
Montello, Mass. iiik

SVEIKINU VISUS KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

KAZYS ČASAS,

*

1 vIi
409 Windsor St., Cambridge, Mass. p

(Sietinas
rsnlllaų Uour 

Uuletide 

happų 
one.

Čia klebonauja senelis 
patrijarha, kun. V. Matu* 
Taitis. Nors jis jau nebe
jaunas žmogus, bet gana 
stipras, greitas, energin
gas ir darbštus. Jis metais 
nebejaunas, bet dvasia, 
kartais pralenkia ir jau
nuosius. Kun. Matulaitis 
yra labai malonus ir vai
šingas. Taipgi jis yra di
delis katalikiškos spaudos 
rėmėjas ir platintojas.'

Lapkr. 27 d. kun. V. Ma-

LINKSMŲ, LAIMINGŲ ŠVENČIŲ LINKI
Adv. F. J. BAGOČIUS

253 W. Broadway, So. Boston, Mass.
£

(Sfmntmas[i

U

ADVOKATAI ŠALNAI
v-

1 v SVEIKINU VISUS KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
DR. J. REPSHIS

§ 278 Harvard St., Cambridge, Mass.
Kamp. Inman St, arti Centrai Sq.
----------------------------

fc- k'*.

(Sreetingg.
i 
i 
i

So. Boston, Mass. :

ea-gong
LITHUANIAN FURNITURE COMPANY

A. ASHMANSKAS, Manager
326-328 W. Broadvay So. Boston, Mass.

Tel. South Boston 4618

LINKSMŲ, LAIMINGŲ ŠVENČIU 
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 

Optometristas
447 W. Broadway,
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DRAUGIŠKUMO ŽIEDAS
_ su 2 Daimantais __

2 skaistūs briliantai apsupa i 
tamsiai mėlyną safirą... žie- I 
das jaunatvės ir draugišku- Ai 
mo.

IIH ■
0S\ Automatiškas Elektrikinis 

PROSAS

I $3.95
Iv Stiprus, geros konstrukcijos 
’/ prosas iš nerūdijančios me

džiagos, su karščio kontrole 
yra tinkamiausias prosijimui 
įvairių medžiagų. Su šniuru.

50c. i Savaitę

» ELAINE

■ $29.75
50c. Į Savaitę

■X Žiedas šaunaus švelnumo, 
■A su vienu didesniu ir 2 
SL\ mažesniais briljantais —

STARLIGHT

$50
$1 j Savaitę

Nepaprastai gražus žie
das, kuris žiba su dideliu 
daimontu vidury ir 4 ži
bančiais mažesniais dai- 

’ montais

i ■ --f**’*®®*. -X- € *. -- - • ■ •••___ __________ «■

10 DALIU DRESSER SETAI
IX BLACK ENAMEL - CHROME STK1PES

Moderniškas setas... nuostabiai juc- zn « zv 
du ir chromo družiu, ir chromo mo- vL I I 
nogramui vieta. Tarpe dailių įran- (Įj į 
kių yra pudrai dėžutė... brangeny
bių dėžutė... shoe horn... file... buff- 
er.. veidrodis., cuticle peiliukas 

^šepetys,., šukos ir button hook.
50c. Į SAVAITĘ -Z

LAIKRODIS JAI
$12.50
50c. j Savaitę

Ji džiaugsis šiuo gTažiu laikrodėliu 
kuris jungia nepaprastą išdirbimo 
gražumą. Prijungtas gražia apyran
ke.

BULOVĄ AMERICAN EAGLE

$2475
s 50c. į Savaitę

Turtingai išbraižytas viršelis ir ‘ ‘ nu 
simanančio vyro”. Išvaizda šis tvir

tas ir patikimas Bulovą laikrodėlis 
daro ideališką dovaną “JAM”.

BuLOVA Mišk,
<*24.75
50c. j Savaitę

Populiariškiausis pas nusimanau 
čias Amerikos mergaites... laikrode 
lis viliojančiai mažas ir rodąs visis 
kai teisingu laik^

HAMILTON MILLAY
$40

SI į Savaitę
17 akmenų laikrodis gražiame vir
šelyje, labai elegantiškas jo papras
tume. Su klasiška kaspino apyranke

HAMILTON DRAKE

$37.50
75c i Savaitę

Sumaniam vyrai nerasi geresnės 
dovanos už šį modernišką ir gra
žios išvaizdos 17 akmenų Hamilton 
— laikrodėlių aristokrato.

VISKAS SU TŪBAIS
75c. į Savaitę

554—1600 KC priima vi
sos Amerikos broadcasting 
stotis.
AC ar DC srovei 5 lempu
čių superheterodyne. 

6 colių dynamic garsia
kalbis turis savyje ante- J 
ną (nereikalauja joki^ 
išorinių vielų). 
Apšviečiama vęr^^ 
nier rodykle,

COMPACTS
Grupė tinkamiausiu compacts, 
kurtų teko mums matyti... ne
kurtos su vieta monogramui, 
nekurtos su geliu papuošimais, 
nekurtos su šunų atvaizdais.

50c. į savaitę
Tikro aukso Žiedai 

50 c. j savaitę 
50c. perkant

$8.95
50c į Savaitę

Lipšnus, reljefu išpiaus- 
tytas žiedas su pritaikin
ta pakaba (pendant) ant 
plono retežėlio padaryto 
iš 10 karatų natūralaus 
aukso.

DUBILTOVI CAMEO ŽIEDAI
Masyvūs ir gražūs, Sunkaus aukso

198 MAIN ST BROCK.TON

A
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Mes važiavome

i

Vyriškis irgi ją iš pirmo 
pamatymo pamylėjo. Jis 
draugavo su ja, bet slaptai. 
Jis buvo ne jos tikėjimo, ne 
jos tautos ir žinojo, kad jos
motina nesutiks leisti savo mo. Į tai motina atsakė, kad 
dukters už jo. Ką jis Onai kaip tik ji apturės nuo Die-

pati atsisikyrė nuo Katali
kų Bažnyčios paimdama 
šliūbą prieš ministerį.

i Kartą Ona atrašė motinai 
laišką, prašydama atleidi-

KŪČIŲ
VAKARO NUOTIKIS

Teta Joana sėdėjo virtu
vėje prie stalo. Ji buvo apsi 
rėdžiui šventadienio dra- į 
bužiais. Jos balti kai snie- ■ 
gas plaukai buvo lygiai auk- j 
štyn sušukuoti ir ant viršu
galvio susukti. Jos veidas,, 
nors šešiosdešimties metų prižadėjo ir kaip ją prisi- vo atleidimą, tada gaus ir 

kalbino niekas nežino, tik motinos. Tačiau vyras jau-^ 
žinoma, kad už dviejų mene- nai žmonai valios nedavė, 
šių po susipažinimo jis apsi- Jis pasakė: “Mano moteris 
vedė su ja prieš protestantų pas kunigus neis ir jie Į ma- 
ministerį, ir tuojau išvažia- no namus neįeis/ 
vo į kitą miestą. Kūčių vakare suėjo ly-

Motinai tai buvo didžiau- giai dvidešimts trys metai ir 
sias širdies skausmas. Ar vienas mėnuo nuo tų nelai-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

——————

Tikrą draugą per sielvar
tą pažinsi. Ennius.

švenčių Visiems
STRAND CAFE

i;
1 { Linksmų Laimingų
d Či’on/'in \7i<•! Y

'< (Albertas Halgermanas,

Jei aš kada sugrįšiu . vau ir ne traukiniu kėliau-, dvyliktą.
sugrįšiu pas siu”, buvo moteriškės atsa-i praleisti Kalėdas su tamsta, 

kymas. Į Oną staigiai suėmė širdies
Teta Joana žiurėjo į nepa- liga. Traukinyje buvo kata- 

žįstamą su baime. Laikrodis likų kunigas. Jis jai suteikė 
rodė beveik lygiai dvylikta; sakramentus. Ji mirė ra- 

“Sušilau”, atsistodama ta- miai, prašydama tamstos 
rė moteriškė, „reikia dabar j dovanojimo ir Dievo pasi- 
eiti. Bet aš tamstai atnešiau į gailėjimo.”

Po telegrama pasirašė O-
; nos vyras.
i “Dievui garbė! Dieve, pa
sigailėk jos, kaip ji prašė!”, 
apsiašarojus kalbėjo Teta 
Joana. Telegrama viską iš
aiškino. Bet ar aš sapnavau, 
ar ją mačiau? Ar Ona man 
pasirodė?

!- d nu 
L

I
I

I

tę • cio .

prie Dievo, sugrįšiu pas 
tamstą.”

j
Tie žodžiai visuomet bu

vo Tetos Joanos mintyse. 
Tukstančius kartų ji kalbė
jo: “Jei aš kada sugrįšiu
prie Dievo, sugrįšiu pas 
tamstą”. Per tuos ilgus me
tus motina meldėsi: “Dieve, 
neleisk jai numirti nuodė
mėse.”* Ir prie tos širdingos 
maldos pridėdavo: “Viešpa
tie, jei ji sugrįš, duok man 
laimę tai sužinoti.”’

Sėdėdama dabar prie sta-

žinių”.
Teta Joana su išgąsčiu 

žiurėjo į ją.
“Ta, kurią tu mylėjai,” sa

kė moteriškė slinkdama 
prie durų, “ir dabar už ją 
meldiesi—sugrįžo prie Die- 

„ K0”*
Ir kas laiką niekas nuo Onos nie-P° m^stė ir meldės; uz, Tetos Joanos akis tarytum 

savo dukterį. migla aptraukė. Žiūrėdama
“Jau netoli dvylikta, rei

kės skubėti Į bažnyčią. Bet savo dukterį: “Ona”, ji mė- 
ji jautėsi silpna ir nenorėjo 

Į iš kėdės pasikelti. Pastūmė
jo arbatinį puoduką tolyn 

i nuo savęs,' pasiėmė rąžan
čių, kuris buvo ant vidurio 

už 
BAŽNYČIA DABINAMA, mirštančias sielas. Tik pra- 
Klebono rupesniu buvu- dėjo penktą paslaptį kai uz 

šiųjų bažnyčioje gaisrų žen- i durų pasigirdo žingsniai ir 
klų nebesimato. Įtaisyti | bildesys į duris, 
nauji gražus altorių uždan Teta Joana persigando, 
galai. Ant uždangalo Pa-■ Nakties viduryje, kas čia at- 
nelės Švenč. altoriaus gotiš-!e*tų pas ją. Priėjus prie du- 
komis raidėmis išsiūta užra 
šas: AVĖ MARIA.
džiojo 
TUS, 
TUS. 
Švenč. Jėzaus širdies alto- ana- 
riaus: Cor Dulce Jesu.

Altoriaus puošime 
gijos narės labai rupestin-

!

apsivedė su nekataliku, bet ki ji motinai atrašė atviru- i moteriškę, ji rodos, matė

se-
I

it 
:t
0

Sav.)
371 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

'5*4

visokių vargų ir rūpesčių 
raukšlėmis pažymėtas, buvo 
šviesus ir malonus. Stalas 
buvo užtiestas nauja balta 
staltiese. Netoli nuo Tetos 
dešinės ant stalo buvo pa
dėtas arbatinis puodukas. 
Tai buvo Kūčių vakaras...
Rainis katinas išsitiesęs gu- tai toks jai užmokesnis už mingų vedybų ir per visą tą 
Įėjo prie juodo šilto pečiaus darbą ir vargą?
visai nepaisydamas, kad jau skaudžiausia, kad Ona netik ko negirdėjo. Tik vieną sy- 
vienuolykta nakties.

“Gal neturėčiau gerti ar- į 
batos”, balsiai tarė sau
nutė pridėjus dešinę ranką 
prie puoduko”, nes anksti 
eisiu prie šv. Komunijos. į 
Bet šią naktį jaučiuos netik 
nubudus, o taipgi ir silpna. 
Naktis šalta. Viešpats mani 
nepalaikys už blogą, jei pirm j 
einant išgersiu šiltos arba
tos”. <

Teta Joana turėjo prieža
stį būti nubudus. Ji buvo 
vienu viena savo name. Vie
na visame pasauly, nes arti
miausieji vigi išmirė. Vy
ras, tėvai, broliai, seserys ir 
giminės, visi ją paliko. Yra 
tik gyva jos vienatinė duktė 
Ona. Teta Joana ir mąstė a- 
pie Oną. Dėl to ir buvo nu-'j dalina 
liūdimas.

Ona buvo jos vienatinė 
duktė. Kuomet ji buvo de
šimties metų, jos tėvą ang
lių kasyklose užmušė. Ne
turtingi jie buvo. Dabar Jo
anai reikėjo eiti į fabriką, 
kad užlaikyti save ir Oną. 
Sunkiai ir ilgas valandas 
motina dirbo ir taupė už
dirbtus centus, kad Ona ga
lėtų išleisti į mokslą, kad jai 
nereikėtų taip sunkiai fabri
ke dirbti. Motina savo duk- 
terei nieko nesigailėjo.

Ona buvo linksma, malo
ni mergaitė. Tačiau didžiai 
jausminga. Savo našlę mo
tiną ji visa širdimi mylėjo, 
ir tūkstantį sykių jai sakė: 
“Mamytė, aš tamstos nieka
dos neapleisiu.”

Aštuoniolikos metų Ona 
užbaigė aukštąją mokyklą. 
Dabar manė surasti darbą 
ir motiną pavaduoti. Ji buvo 
gyva, graži, gabi mergaitė, 
taigi ir darbą nesunku buvo 
gauti raštinėje. Dabar gyve
nimas motinos ir duktės pa
sidarė malonus. Bet neil
gam. Nepažįstamas vyras į- 
ėjo į jų šventą gyvenimą. 
Užtenka žinoti, kad jis buvo 
kilęs iš geros šeimos, turėjo 
pelningai darbą ir su Ona 
tinkamai susipažino? Nuo 
pirmo susitikimo Ona buvo 
juo sužavėta. Jis buvo aukš
tas, garbenuotais juodais 
plaukais, malonus vyras. 0- 
na buvo per silpna prieš to
kį patraukimą atsilaikyti. 
Pagauta jausmų ji principus 
užmiršo. Jos intencijos buvo 
gražios, bet ją jausmai, ne
šė tolyn.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

—

LAWRENCE, MASS.
Vargšams Džiaugsmas.

Motinų Arkibrolija kas 
metai prieš Kalėdas suren
gia labdarybei “Whist Par- 
ty” ir šios pramogėlės visą 
pelną skiria nupirkimui do
vanėlių dėl biednų vaikelių. 
Sekmadienyje prieš Kalė
das surengiama jiems ban
kietas ir “Santa Glaus” iš-' 

jiems “Christmas
Gifts”.

Suvargusieji šeimynėlių, 
tėveliai ir jų vaikeliai labai 
džiaugiasi ir dėkoja jau
nosioms motinoms. ' i

Ši draugija dar jauna Su
sirinkimai laikomi du kar
tu į mėnesį, kuriuose apie, 
valandą pašvenčiama pamo
koms, kurias duoda klebo
nas F. M. Juras.

Sekantiems metams pirm, 
A. Stručkienė; pagelb. — 
Juknevičienė; rašt. — 
Pilypienė; ižd. — S. Stund
žienė ; knygininke — 
Venčienė.

Jaunamečių Skyrius.
Gruodžio 16 d., prie 

Pranciškaus parapijos, 
jungiečių rupesniu, suorga-
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gino šaukti, bet žodžių ne- 
; galėjo ištarti. Jai galva pra
dėjo svaigti, tuo sykiu du
rys atsidarė ir nepažįstama 

■ moteriškė išėjo. Teta Joana 
i prisvyravo prie durų ir atsi
darius žiurėjo, bet nieko ne
galėjo matyti. Pažvelgė Į 
naujai prisnigtą sniegą ir 
ant jo nemato jokių ženklų.

Laikrodys išmušė dvylik
ta. Suskambėjo bažnyčių 
varpai:

“Garbė Dievui aukštybėse 
ir ant žemės ramybė geros 
valios žmonėms”.

Šaltis supurtė Tetą Joaną. 
Ji uždarė duris. Priėjus prie 
kėdės ji apalpo. Kuomet ji 
atsigavo, jau buvo pusė po 
keturių. Iš sykio ji negalėjo 
atsiminti, kas atsitiko. Ar 
ji kėdėje užmigo? Staiga 
visą atsiminė. Atidarius du
ris ji žiurėjo į nauji baltą 
sniegą. Jokių žingsnių nėra 
ant jo.

“Kas buvo toji moteriš
kė?” klausė savęs Teta Jo-- 
ana. “Ar Ona buvo atėjus?”

Nepaprasta ramybė apė
mė jos sielą. Atsiklaupus 
prie stalo ji dėkojo Dievui 
už tą jausmą, kad jos duktė 
sugrįžo prie Dievo.

Kalėdų rytas Tetai Joanai 
neliūdnas. Ar tai buvo sap
nas ar regėjimas, bet viltis, 
kad Ona susitaikė su Dievu 
pripildė jos širdį džiaugsmu.

Pasikėlus, manė eiti pen
ktą valandą mišių išklausy
ti, kai tuosyk varpelis su
skambėjo.

Telegrama.
“Ona mirė šią naktį prieš

R I A L T O

rų užklausė: 
“Kas ten? ‘
“Aš,” atsakė silpnas mo- 

gANC-Oriškas balsas.
“Pavargėlė”, tarė Teta Jo-
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SANCTUS,
O ant uždangalo
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Atrakinus ji atidarė du- 
drau- i r*s ir Peido nepažįstamą.

Ji buvo menka, suvargus, 
........................... . Atro
dė, kad liga ją suvargino. 
Ji privalėtų būti lovoje, o,ne 
vaikščioti šaltoje naktyje.

“Aš noriu užeiti ant valan-
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S E ASO N’S
gai prižiūri sanktuariumo išblyškus moteriškė.

. švarumą.
į

Motinų Arkibrolija užgy
rė musų klebono Kun. P. M.
Juro norą įtaisyti Evangeli- dėlės. Lauke baisiai šalta”,

' jos pusėje prie pirmosios i atsakė nepažįstamoji.
' stacijos Šv. Monikos ir Šv.' Teta Joana uždarė duris 
Augustino langinius pavei- j *r patraukė kėdę arčiau prie 
kslus. Ir jeigu, kaip mano
ma, Sodalietės ateis klebo
nui vį’ pagalbą sudarymui 
fondo, veikiai turėsime du

L naujus nepaprastų švenčių
" j atvaizdus.

jos pusėje prie pirmosios i atsakė nepažįstamoji.

v.
M.
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_ į pečiaus moteriškei atsisėsti. 
“Kur gi taip vėlai eini?”'

Du nauji Kristaus Kara- 
§v liaus ir Gerojo Ganytojo 

languose paveikslai nuola
tos sakys atsilankantiems į- 

nizuota Moterų Sąjungos sPudingiausius pamokslus...

są-

jaunamečių skyrius. Toje 
skyriaus suorganizavimui 
daugiausiai pasidarbavo pp.

Šv. Cecilijos Choras.
Kalėdų vidurnaktinėms

L. Venčienė, E. švenčionie- šv. Mišios parapijos choras, 
nė ir R. Kuklienė. Klebo- kuriam padovauja muzikas 

t» rengia nepap
rastą programą. Choras su
sijungęs su orkestru mano 
padaryti Bernelių Mišias 
įspūdingiausiomis.

nas džiaugėsi, kad paklausė R- Saultas, 
girdamas motinas ir svei- 
kindamas jaunas sąjungie- 
tes, — busimasiąs darbuo
tojas. Girdėjau, kad susira
šė apie dvidešimts mergai-
v*cių.

Mokytojams Dovanėlės.
Apie trejetą desėtkų pasi-

Apaštalavimo Draugija.
Maldos Apaštal avimo 

Draugijos, kuri turi apie pu
santro šimto narių, yra už- 

šventusių mokytojų l^edėli- j simojusi atlikti didelius dar-
nėje Mokykloje gelbsti kle- bus. Veikiai imasi darbo 
bonui skiepyti į vaikučių naujoji valdyba, kuri susi- 
širdeles tikėjimo ir doros deda iš sekančių narių: pir. 
grūdelius. Už tai dėkingas -Sofija Rimaitė; vice-pirm. 
klebonas kun. P. M. Juras, —Marijona Pilypienė; raš- 
gruodžio 16d. davė kiekvie- tininkė — Ona Jerackaitė; 
nam mokytojui-jai po kny- iždininkė*—Agota Stanio- 

kiutė.gą dovanų.

“Kur gi taip vėlai eini? 
žingeidumo perimta klausė 
Teta Joana. ‘‘Ar iš toli atė
jai?”

“Iš labai toli”, atsakė mo
teriškė, “ir dar toliau turiu 
eiti”.

“Vargšė, man tavęs gaila. 
Palūkėk aš tuojau arbatos 
padarysiu. Bet ar turi šią 
naktį eiti?”

“Taip, šią naktį.”
-‘Gerai, kad stotis iš čia 

netoli”, tarė Teta Joana.
“Aš ne traukiniu atkelia-
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Ikaledų dovanos
•i Tamsta beabejo nori įteikti dovaną savo myli
si majai ar mylimam draugui. Šiais depresijos laikais 
| gal manai, kad tas nėra galima. Klysti. Užeik pas 
| mane ir aš Tamstai padėsiu išrinkti geriausių ir tin- į kamiausių auksinių ar sidabrinių dovanų. Dėl kai- 

nos ir mokėjimo sąlygų susitarsime.
JUOZAS DILIS, 
Laikrodininkas

366 W. Broadway, So. Boston, Mass. -į
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BROCKTON SAVINGS BANK
Kampas Main ir Court Streets

ĮSTOK Į MUSŲ

Nariams geram stovyje dar bus priskaityti 
Nuošimčiai.

SVEIKINU VISUS ŠV. KALĖDOMS IR 
LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS

JUOZAS M. DILIS 
Laikrodininkas

(Eįristmas <£Iixb

Jau Laikas Tapti Nariu

i* .Mokestis: 25c., 50c., $1, $2, $3, $5, ir $10 j Savaitę, 
h 
b 
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Penktadienis, Gruodžio 21, 1934
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Jei kas tariasi esąs mal-
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Bedarbiai Atsiliepkite
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ir per visą dieną tik galima prikalbinti 5 naujus skai
tytojus “Darbininkui”. Žiūrėk, jau turi $3 pelno, nes 
į redakciją atiduosi už 4 skaitytojus, o penkto 'mokes
nis palieka platintojui. Taigi bedarbiai į darbą! Gali 
ir pasisakyti, kad bedarbis, tai jautresnės širdies žmo
gus pasigailės ir užsirašys. Tik tu pinigų nepragerk 
ir kas girtuoklis nė nemėgink tai daryti, nes tik pa
gadinsi visą platinimą ir pakenksi sau ir redakcijai.

Penkta prenumerata duodama platintojui tik ga
vus 4 naujus prenumeratorius — skaitytojus “Darbi
ninkui”. Gera proga visiems padirbėti kilniame darbe.

“Geras katalikiškas laik
raštis vra nuolatinė misi
ja”.—
“Žinokite, kiekvienas kata-

Į DIENĄ $3, Į SAVAITĘ $21, Į MENESĮ 84 .
DOLERIAI

Už sunkiausią darbą džiaugtųsi gavęs Į dieną $3, 
čia tik reikia pavaikščioti po lietuviškas šeimynas

žuvio, to maldingumas tuš
čias. Šv. Jokūbas.

laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsakv- 
mams ir turi per išpažintį 

j nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 

i jėgas.
Panevėžio vysk. Paltarokas.

KALĖDŲ DVASIA
Šventadieninis Kalėdų nusiteikimas nejučiomis 

pagauna visus žmones, ne vien katalikus ir šiaip jau 
krikščionis, bet net ir netikinčius. Kalėdos uždeda 
žmonijai neišdildomą antspaudą kažkokios nežmoniš
kos linksmybės, atjaučiamos net ir tų, kurie netiki 
ar apsimeta netikį fcristaus užgimimą. Kalėdų metu 
užeina kažkokia nesuprantama dvasinio atsigimimo 
sriovė ir apdengia žmoniją šventadieniniais rūbais, ne 
tik išorinės išvaizdos atžvilgiu, bet ir vidujiniai — 
dvasiniai. Rodos, tai geriausias įrodymas, kad Kris
taus gimimo įvykis — tai dideliausia ir svarbiausia 
epocha žmonijos istorijoj.

Savaime suprantama, kad mes katalikai sutinka
me Kalėdas ypatingu džiaugsmu. Ir tai parodome ne 
vien švęsdami iškilmingai bažnyčiose ir namuose gie
dodami Kaiėdų giesmes, bet ir pažymėdami tą didelę 
šventę gailiaširdystės darbais. Jau nekalbant apie pa
prastą teikimą viens kitam dovanų — tas praktikuo
jama ne vien katalikų — yra daroma didelių pastan
gų sušelpti neturtingąsias šeimas. Labai plati tam 
dirva atsidaro ypačiai šiais depresijos laikais, kuomet 
žiemai jau užėjus, atsiranda daug šeimų reikalingų 
kuro ir šiltų drabužių. Didelio darbštumo pavargėlių 
šelpime parodo Šv. Vincento a Paulo Draugija So; 
Bostone, kurios veikla pastaraisiais keliais metais pa
sižymėjo ypatingu uolumu. Toje Draugijoje veikia 
keletas tikrai pasišventusių žmonių, vadovaujant pir
mininkui p. K. Šidlauskui. Šv. Vincento a Paulo Drau
gijos darbuotė tai didelis pliusas katalikiškąjai akci
jai.

Trenka tai pat pastebėti linksmą faktą, kad kita 
katalikiškosios akcijos veikimo sritis — spaudos va
jus eina sėkmingai. Čia ir gi priskaitytume nemažą 
uolių darbuotojų būrį. Karštų pamokslų ir gabių pra
kalbų įkaitinti (pavyzdžiui kun. S. Vembrės pereitą 
sekmadienį) mūsų katalikai pakrapšto savo akis ir 
kitaip jau pradeda žiūrėti į prieškatalikiškas mūsų 
priešų pastangas. Gana jau to jungo! — jie sako — 
nebetarnausime svetimiems dievams. Išnaudoja mus 
ir paskui tyčiojasi iš mūsų tikėjimo. Jau metas remti 
savuosius.

Ypačiai džiugina kiekvieno lietuvio kataliko šir
dį nauji vajaus įvykiai Worcestery. Girdėt, kad tej? 
veikiama gabiai, uoliai ir organizuotai. Worcesteris 
tai milžiniška lietuvių katalikų pajėga. Ji jau atbun
da ir dedasi prie bendros mūsų darbuotės. Iš viso, šių 
Kalėdų laikotarpis yra jaukus ir džiuginantis. K.

K. Baras.

TAI VISŲ PAREIGA
Katalikų Bažnyčiai yra ties viltis remiasi tąja po- 

pavesta saugoti nesikei- 
čiąs amžinasis Kristaus 
mokslo turinys, kurį mes 
paveldėjome tradicijos bū
du ir tokiu būdu paliksime 
naujosioms kartoms. Vie
nas amžius perduoda ki
tam tą patį mokslą, sau
gomą šv. Dvasios, bet per
duoda vis kitaip.

Šiuo laiku amžinos tie
sos stengiamasi perteikti 
per pasauliečius. Kalbant 
apie katalikų veikimą, tai 
yra pagrindinė tema. Tai 
klausimas, kuris nulems 
mūsų ateitį. Dėl jo reikš
mės šiandien jau nesigin
čijama. žodžiai “pasaulie
čių apaštalavimas” yra ta
pę katalikų obalsiu. Rei
kia, kad jie taptų daugiau 
negu obalsiu. Praktikoj 
šioj srity palyginus su pri
rašytu popierių ir pasaky
tomis programinėmis kal
bomis padaryta, berods, 
labai nedaug. Būtų labai 
liūdna, jei tas aukščiausio 
bažnytinio autoriteto iš
šauktas naujas būdas ap
saugoti ir perduoti amži
nąsias tiesas neatneštų j 
lauktų vaisių. Visas opti- ixu.iiji.iuo

mizmas ir geresnės atei-1 yra aiškūs ir iš Evangeli-

, piežiaus akcija žadinti ir 
■ mobilizuoti katalikus pa
sauliečius. Jeigu jie su
pras savo uždavinį, neat
sižvelgiant į eventualų že
mesniųjų instancijų pasi
priešinimą, ir pilnai įsiti
kins, kad aukščiausioji 
bažnytinė instancija yra 
jų pusėj, tada viskas bus 
išgelbėta. Jeigu Ji nesu
pras, tai tepasigaili mūsų 
Dievas.

Pirmoj eilėj reikia pada
ryti dažnai mūsų vartoja
mų žodžių reviziją. Pasau
lietis, tardamas žodį “Baž
nyčia”, turi jausti, kad jis 
sako “mes”. Pasauliečių 
aktyvinimo ir mobilizavi
mo klausimas dažnai ke
liamas titulu “Bažnyčia ir 
pasauliečiai”. Tam, kas 
Bažnyčią supranta kaip 
didelę bendruomenę, tam 
“Bažnyčia ir pasauliečiai” 
skamba lygiai tąip pat, 
kaip “kariuomenė ir ka
riuomenė”. Žinoma, gerai 
sutvarkytos kariuomenės 
nėra be vadų, be discipli
nos, be hierarchijos. Skir
tumas tarp mokomosios ii 
klausančiosios Bažnyčios

ja. Tai milijonų religinio 
pasyvumo “dorybė”. Ra
mybė buvo laikoma pirmą
ja pilietine pareiga Dievo 
karalystėje, kuri turi ne
kariauti visą pasaulį!

Vanduo, kuris turėtų te
kėti ir nešti viską su savi
mi, yra surinktas ir užda
rytas šimte tūkstančių 
mažų ežerėlių. Ir tik vie
nas ar du kunigai retkar
čiais tesujudina tą amži
noj ramybėj tūnantį pa
viršių. Iš tų ramiai tylan
čių ežerų ir pelkių turi pa
sipilti bėgąs, jei galima, 
viską nešantis vajiduo • 
šniokštanti, putojanti sro
vė! Šalin pylymai! Tada 
krūmai ir dumblas savai- 
me išnyks.

330 mil. pasauliečių ir 
j 300.000 kunigų sudaro šių 
dienų Bažnyčią. Kaip ma
lonu pagalvojus, kokia tai 
būtų milžiniška dvasinė į- 
monė, jei kiekvienas iš 
330 mil. stovėtų savo vie
toj, žinotų savo darbą ir 
to darbo norėtų ir jį my
lėtų.

Nesibijokime sveiko mo
dernizmo. Naujumų dide
lė baimė nėra atsargumas, 
o tik paprastas tingėjimas 
padirbėti naujų būdų su
radimui. Šiandien, kada 
moderniškam žmogui šau
kte šaukia iš visų pusių, 
kada jis tempte tempia
mas į naujosios stabmei- 
dybės šventyklas, kada vi
sokių idėjų platintojai 
karščiausiai reklamuoja 
savo prekes — šiandien 
neturime pasitenkinti ku
kliu kvietimu ar paragim- 
mu. Šiandien ir mes turi
me šaukti ir mes turime 
reklamuoti, ir mes turime 

■ varyti smarkiausią propa
gandą. “P. B.”

jos, tačiau jos abi sudaro 
Bažnyčią. O kad mūsų pa
sauliečiai suprastų, kad 
Dievo karalystė yra tiek 
pat ir jų dalykas, kiek ku
nigų !

Taip, yra įvairūs su Kri- 
i stumi susijungimo laips
niai; bet jie nieko bendre 
neturi nei su kunigais, nei 
su pasauliečiais. Jie ma
tuojami pagal tai, kiek 
Kristaus karalystė yra gi
liai įsmegusi į paskiro 
žmogaus širdį ir protą. Y- 
ra krikščionių aristokratii 
ir yra krikštytų proletarų, 
kurie savo krikšto metri
ka naudojasi kaip liudiji
mu duonai gauti. Bažny
čioj yra tokia rangų eilė, 
kad greta vienas kito gali 
būtų sustatyti ir šv. Pran
ciškus Asyžietis, Evange
lijos nusidėjėlė, griovienė 
Elzbieta Tiuringietė ir el
geta Benediktas Labrė. 
Niekas Katalikų Bažny
čioj nėra bandęs sukurti 
teoriją, pagal kurią kuni- 

Į gija sudaro tikrąją bažny
čią. O pasauliečiai priklau
so prie antros ar trečios 
eilės. Pasauliečiai nėra dėl 
to, kad yra kunigai, bet 
kunigai yra dėl to, kad y- 
ra pasauliečiai. Visi mes 
be išimties, be lyties skir
tumo esame kunigai, mes 
esame naujoji Levi gimi
nė, kuri turi vesti žmoni
ją prie Dievo, ją su Dievu 
surišti, Dievuje išganyti. 
Krikštas mus tai kunigys
tei pašventina, o pirmoji 
Šv. Komunija daro mus a- 
paštalais.

Savo vietoj stovi ir ku
nigai. Jie yra būtinai rei
kalingi Kristaus Bažny
čios organai. Jei mes juos 
pašalintume iš parapijų, 
tai greitai laiku savo baž
nyčiose turėtume užgesin
ti amžinąsias lempas, pa- 

! šalinti klausyklas, ir ne
praeitų nė pusės šimtme- j 
čio, kaip vietoj vienos Ba
žnyčios atsirastų dešimt ! 
arba dvidešimt, kurios i 
tarp savęs neturėtų dau- ■ 
giau nieko bendro, kaip! 
tik didingą praeitį ir sek
tomis bei klaidomis tur
tingą ateitį.

Jei katalikų pasauliečių 
pasaulio žadintojas Pijus 
XI kalbėdamas apie kuni
gystę, apie pasauliečių a- 
paštališkas teises ir parei
gas kiekvieną kartą stip
riais ir nedviprasmiškais 
žodžiais pabrėžia reikalą 
stipraus sąryšio su epis
kopatu, tai tuo nieko dau
giau nepasako, ką yra pa
sakęs šv. Paulius Milete 
susirinku s i e m s vysku
pams: “Žiūrėkite patys sa
vęs ir viso būrio, kuriame 
šv. Dvasia pastatė jus vy
skupais valdyti Dievo Ba
žnyčią, kurią jis yra įgijęs 
savo krauju” (Apd. 20, 
28). Tas vyskupų autorite
to pabrėžimas daromas ne 
dėl to, kad norima įvesti 
ypatingą pasauliečių apaš
talavimo globą. Tas savai
me suprantamas popie
žiaus įspėjimas sako daug 
mažiau, negu tai, kad pa-

KALĖDŲ giesmė
Ei Kalėdas švęskime. 
Reikšmę jų. supraskime. 
.Jėzų šiandien gimusi. 
Gelbėt mūs’ atėjusi 
Sveikinkime, branginkime, 
Žemės, dangaus Viešpačiui 

giedokime! 
Gimė Jisai kūtėje. 
Bet tame Vaikutyje 
Tikrą Dievą matome, 
Sau Karalium statome... 
Sveikinkime, branginkime, 
Žemės, dangaus Viešpačiui 

giedokime! 
Jo galybė dieviška. 
O malonė tėviška. 
Tad Jo valią pildykim 
Barnius, kerštus tildvkim. 
Žemės, dangaus Viešpačiui 

giedokime! 
Vargsta Jėzus ėdžiose 
Nori būt mūs’ širdyse. 
Jąsias Jam aukokime. 
Jam tarnauti stokime, 
Žemės, dangaus Viešpačiui 

y giedokime ’
A. Jakštas.

i
sauliečiai turi tik tą dary- 

j ti, ko iš jų reikalauja vys
kupai. Kvietimas pasau
liečių į apaštalavimo dar- 
,bą yra priešingybėje su 
pasauliečių iniciatyvos sū- 

I varžymu. Tos akcijos tei- 
■ kiamoji vieta ir yra tame, 
kad ji visa savo galia turi 
pažadinti miegančią pa- 

I sauliečių iniciatyvą. Iš ti- 
; krųjų mes stovime prieš 
ką tai naujo. Mes stovime 
Kristaus. Karalystės darbo 
naujos epochos priešauš
ry. Yra atidaryti vartai į 
galimybes, kurios prieš 15 
— 20 m. buvo vadinamos 
antikatalikiškomis, revo- 
liucionieriškomis, pavojin
gomis. Kas vakar buvo j- 
tartina, .šiandien jau tapo 
popiežiaus leitmo t y v u; 
kas vakar buvo laikoma į- 
sibrovimu į kunigijos tei-l 
sės, šiandien krikščiony-! 
bės centras tą skelbia kaip 
reikalingą kunigijai pa
galbą. Ir kunigai ir pasau
liečiai turi suprasti šian
dien, kad atėjo nauji lai
kai, kad reikia persiauklė- 
ti ir persiorientuoti. Tai 
yra naujas vynas, kuris 
rūgsta, ir nepakanka jį 
paprastai supilti į senas 
bonkas. Turi būti surastos 
naujos formos, nauji ke
liai ir naujas tonas.

Tačiau iki šiol didžioj 
pasauliečių dalis yra jei-

gu ne visiškai mirusi, tai 
bent labai ir labai pasyvi. 
Trūksta žmonių, kurie nu
šviestų mūsų turimas 
brangenybes ir iškeltų jas 
į saulės šviesą. Pas mus 
yra tik pasidalinimas tarp 
darbo ir nedarbo: 
dirba, kiti žiūri, vieni kai- likas.’kurs’be reikalo'perka, 
ba, kiti klauso, vieni turi skai to, namuose laiko bloga 
šimtą pareigų,, kiti nė vie
nos. Jie taip buvo auklėja
mi, jie taip priprato. Jie 
ramia siela žiūrėjo į pa
vargusiais plaučiais ir už
kimusią gerkle kalbantį 
kunigą. Juk tam jis ir y- 
ra. Jis turi rūpintis nau
jomis mintimis. Jis turi 
visus judinti. Jis turi bū- dingas ir nesuvaldo savo lie
ti ugnis ir jjaras. Jeigu jis 
miega, miega visa parapi-
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Kun. Jono J. Jakaičio, M.I C 
Sidabrinis Jubilėjus

Montrealės mieste, Ka
nadoje, Šv. Sulpicijaus se
minarijoje, gruodžių 18, 
1909 deakonas J. J. Ja 
kaitis tampa įšventintas 
kunigu. Šiemet jam su
kanka jau lygiai dvide
šimts penki metai — sa
kramento kunigybės sida-
brinis Jubilėjus. Nuošir
džiai sveikinu brangų Ju
biliatą ir maldauju nuo 
Dievo jam gausiausių ma
lonių, ilgo amžiaus, geros 
sveikatos ir pasekmingos 
Dievo Vynyne darbuotės 

Vienas šimtmečio ket
virtadalis tai netrumpas 
laikotarpis. Tame laike 
daug ko įvyksta. Geras 
doras, darbštus žmogus 
daug gero padaro. Mūši 
Jubilėjatas kun. J. Jakai
tis stebėtinai nudirbo bė 
gyje tų 25 metų, tautos ii 
bažnyčios labui. Visus je 
nuveiktus darbus nemė 
ginsiu išrokuoti, primin 
siu tik įžymiausius.

KUN. J. JAKAITIS 
VIKARAS

Pirmus trejus metus sa 
vo kunigystės Jubilėjatas 
praleido Clintone prie ai
rių vikariaudamas. Nors 
ir nepatogiose aplinkybė
se, parodė nepaprastus ga 
bumus visuomeninia m e 
darbe. Savo raštais puoš 
katalikiškus laikraščius 
Savo gražiais iškalbingai 
pamokslais bei dvasine pa 
galba lankė visas lietuvi’ 
kolonijas. Jis iš pat pra 
džių uoliai ir narsiai kovo 
jo su tikėjimo ir bažny 
čios priešais.

Apleidus a.a. kun. V 
Bukaveckui, Šv. Kazimie
ro parapiją Worcesteryje 
J. E. Vyskupas T. D. Bes. 
ven skiria kun. J. Jakaitį 
Jam Worcesterio kolonij; 
buvo gerai žinoma. Jis a 
tėjęs čion rado pakriku, 
sius žmones. Bažnyčiai ti’ 
skiepas tebuvo išbudavo- 
tas. Skolos buvo dar $62, 
000.00. Klebonija apleista 
Jaunam energingam kuni 
geliui reikėjo išisijuosiu 
dirbti. Trumpu laiku pasi 
sekė suorganizuoti žmo 
nes, atmokėti visą senąja 
skolą ir už poros meti, 
pradėjo statyti naują mū 
ro bažnyčią, kurią bėgyje 
vienų metų, neužtraukda- 
damas jokios skolos, pas
tatė. Išbudavojęs gražiai 
bažnyčios sienas, rūpinos' 
dar gražiau išpuošti jor 
vidų. Bažnyčios lubas ir 
sienas išpuošė artistiško
mis dekoracijomis. Įtaisė 
puikias stacijas, tris gra
žius marmuro altorius 
Langai, įvairių spalvų vi 
tražai iš Europos impor
tuoti. Įtaisė gražius dide 
liūs vargonus, ir du dide
liu varpų, žodžiu bažny
čia išrengė kogražiausiai 
ir pilniausiai. Kas stebėti
na, kad tą visą išbųdavo- 
jo ir įrengė nepadaryda
mas nei cento skolos. Iš
būdavo jimas bažnyč i o s 
kainavo apie $62,500.00.

I MOKYKLA
Užbaigęs bažnyčios sta

tom ą, J u bilė jatas matė:
būtiną reikalą parapijinės 
mokyklos. 1922 metais 

Ljfradeda trijų aukštų gra-

žų: mūrą, kurs kainavo ,a- 
pie $154.000.00. Į pusant
rų metų laiko baigia. Rug
piūčio 31, 1924 pašventi
no ir tais pačiais metais 
atidarė mokyklą. Prade
dant mokyklą reikėjo pa 
sirūpinti ir su vienuolynu 
— seserims gyventi namu.
Tšbųdavojimas vienuolyno 
kainavo arti $30,000.00.
BAŽNYTINES DRAUGI

JOS
Išbudavojęs bažnyčią ir 

mokyklą labiau rūpinosi 
statyti žmonių širdyse 
Dievo bažnyčią, steigti 
bažnytines draugijas. Jo 
pastangomis seni ir jauni, 
lideli ir maži tapo organi
zuoti parapijiečiai. Visas 
draugijas čion išvardyti 
oer daug vietos užimtų. 
Su džiaugsmu reikia pa
brėžti, kad Pilnųjų Blaivi- 
linkų draugija buvo skai
tlingiausia. Mat pats Ju
bilėjatas buvo ir yra pil
nas blaivininkas. Jau ke- 
’inti metai eina Dvasios 
Vado pereigas.
IŠVAŽIAVIMAMS VIE

TA
Vasaros metų lietuviai 

nėgia piknikauti. Kun. J. 
Takaičio pastangomis bei 
lidele jo parama. Worces- 
erio lietuviai įsigyjo gra

žią išvažiavimams vietą 
>rie Quinsigamond ežero 
žertos apie $40.000.00. To 
ji vieta — “Maironio Par- 
tas” — šiandien visoje 
Vau joje Anglijoje yru 
.kaitoma ' gražiausia ir 
inkamiausia piknikams.
UBILĖJATO DARBUO

TĖ POLITIKOJE
Iškilus pasauliniam Eu

ropoje karui kun. Jakaitis 
buvo Lietuvoje. Grįžęs iš 
Lietuvos daug naujų žinių 
parsivežė. Jomis informa- 
’O Amerikiečius. Jau tuo
met jis pranašavo apie 
Lietuvos nepriklausomy
bę. Vėliaus jis buvo inicia
torius Lietuvos Laisvės 
°eticijos, kuri buvo įteik- 
’a Taikos Konferencijoje 
^rezidentui W. Wilsonui, 
Trancijoje. Kitos koloni- 
:os sekė tame dalyke Wor 
lesteriečių pavyzdį.

Susitvėrus Tauto? Tary 
bai kun. Jakaitis jai visa- 
ne vadovavo. Pats net ke
turis kartus su Amerikos 
□rezidentais W. Wilsonu 
r Hardingu audiencijas 
turėjo Lietuvos nepnklau 
somybės pripažinimo rei
kale. Pagaliaus liepos mė
nesyje, 1922, Amerika pri 
□ažino nepriklausomą Lie
tuvą. Įsteigus “Tautos 
Fondui“ kun. Jakaitis ir 
čia vadovauja, pirminin
kauja. Jubilėjatui pasidar
bavus Worcesteriečiai Lie
tuvai sudėjo virš $30.000.- 
00.

Jubilatas, 1919 m., VVor- 
cesteryje suorganizavo 
Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus skyrių, per kurį Lie
tuvai aukavo apie $3,000.- 
00. Vėliaus per įvairius 
vakarus pramogas, Tag 
days irgi nemažai surink
davo pinigų dėl tėvynės 
Lietuvos. Iš viso, Jubile- 
jato rūpeščiu ir darbu. 

į per Tautos Fondą ir Rau
donojo Kryžiaus skyrių.

karo metu į Lietuvą Wor- 
cesteriečiai pasiuntė virš 
$50.000.00.

Lietuvos Laisvės Pasko
los komitete Jubilėjatas 
taipgi pirmininkavo. Lie
tuvos Laisvės Paskolos 
bonų išpardavė už virš 
$130,000.00.

Lietuvos Universitetui 
Kaune per Jubilėjato ran
kas tapo siųsta virš $6000, 
00. O kiek moksleivių jis 
yra sušelpęs? Tą žino tik'
moksleiviai ir Jubilėjatas,.

Apšvietos srityje Wor- 
cesteriečiai kun. Jakaičiu’ 
vadovaujant visoje Ame
rikoje užėmė pirmą vietą 
Per keletą metų Jubilėja
tas redagavo “Blaivinin
kų Organą “Tautos Rytą”.

NAUJA PARAPIJA 
Kaip jau matėme Jubi

lėjatas Worcesteryje rū 
pinosi kuogeriausiai žmo
nėms tarnauti. Jis nepasi 
tenkino suorganizavime 
žmonių, išbudavojime baž
nyčios, įsteigimu mokyk
los, jis rūpinosi, kad visi 
žmonės galėtų išklausyt: 
šventadieniais Šv. Mišių 
Jis pramatė, kad visi lie
tuviai negali sutilpti vie
non bažnyčion. Todėl dar 
1916 metais nupirko že
mės didelį sklypą naujai 
bažnyčiai. Tai vietai var 
dą davė “Gedimino Kal
nas”. Šiandien ten išaugo 
graži gelsvų plytų mūro 
bažnyčia ir kleboniją. Ba
žnyčiai vardas duotas — 
“Aušros Vartų”.
JUBILĖJATO DARBUO

TĖ LIETUVOJE <

Po tiek darbų ir rūpes
čių kun. J. Jakaitis svei
katoje susilpnėjo. 1925 m 
gegužės mėnesyje Vysku
po leidimą dviem metam į 
pailsėti. Tuos du metu' 
praleido Lietuvoje. Ter ’ 
Pažaislyje užėmė prie se-j 
serų Kazimieriečių Kape
liono vietą. Trumpame lai
ke vienuolyną pertaisė, 
ūkį pastatė geresnion tva
rkom Iš Nemuno vandeni 
užvedė ant kalno į vienuo
lyną. Tą padarė savo lėšo
mis. Jam apleidžiant* vietą 
buvo kaip nauja. Detaliai 
visus Jubilėjato kaip kle
bono darbus negalima iš
dėstyti. Paminėjau čion 
tik pačius svarbiausius.

KUN. J. JAKAITIS 
MARIJONAS

Jubilėjatas trokšdamas 
kuodaugiausiai kitiems la
bo nesitenkino parapijos 
darbuote. Savo širdyje; 
troško visiškai pasiaukoti 
Dievui. 1930 metais įsto
jo į Tėvų Marijonų 'vie
nuoliją. Naujoj darbo dir
voj dar uoliau veikė: va
žinėjo po lietuvių parapi
jas skelbdamas misijas. 
Uoliai pildė paskirtas 
priedermes. Dar jaunu 
vienuoliu būdamas, jau ė- 
jo namo perdėtinio perei
gas. Tėvai Marijonai, ma
tydami jame nepaprastus 
gabumus, pernai Jubilėja- 
tą išrinko Tėvu Marijonų 
Provincijolu Amerikoje. 
Jam vadovaujant -Tėvą: 
Marijonai praeitame ru
denyje atidarė Dvasinę 
Seminariją. Kaip Provin
cijolas, Jubilėjatas begalo 
daug veikia tautos gero
vei, Dievo garbei ir vie
nuolijos naudai.

Trumpais bruožais api
budinu Jubilėjato darbuo-

HAVERHILL, MASS.
Kun. F. Norbuto pasi

darbavimu ir rūpeščiu, 
gruodžio 4 d., šioje koloni
joje lankėsi J. E. Vysku
pas T. Matulionis ir kalbė 
jo Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje.

Susirinko daug žmonių 
ir net mūsų bolševikų pa
sekėjai atėjo pasiklausyti.

J. E. Vyskupas Matulio
nis labai gražiai ir aiškiai 
kalbėjo apie sovietų Rusi
jos “rojų” ir kaip žmonės 
ten kenčia už tikėjimą; 
kaip tame “rojuje” gyve
na darbininkai. Klausyto
jai suprato, kad ten ne ro
jus, bet pragaras tikin
tiems darbininkams.

Po ilgos kalbos Jo Eks
celencija suteikė palaimi
nimą su Švč. Sakramentu. 
Mūsų bolševikėlių davat
koms kažinkas pasidarė, 
nes jie pamatę išstatytą 
Švč. Sakramentą vienas 
po kitam išslankiojo iš ba
žnyčios.

Bolševikų agentų šmeiž
tai, paleisti J. E. Vyskupe 
vardu nei kiek neatitrau 
kė žmonių nuo atsilanky
mo išklausyti Garbingojo 
Ganytojo kalbos. Žmonės 
atėję dar geriau įsitikino, 
kad bolševikėlių agentai 
tik meluoti ir šmeižti mo-

E. Vyskupas Matulionis 
negalėjo šnipinėti nei Len
kijos, nei Lietuvos naudai, 
nes Lietuva per maža, kad 
jai būtų išrokavimas už
laikyti šnipus, o šnipinėti 
Lenkijai, kad ir kiek di
desnei valstybei už Lietu
vą, kaip gali Lietuvos šni
pas. Vadinasi bolševikų a- 
gentėlių šmeižtai ir melai 
prieš Vyskupą neišlaiko 
kritikos.

Sovietų bolševikų komi
sarai, areštavę J E. Vys
kupą Matulionį kalbino 
šnipinėti jų naudai ir už 
tai žadėjo vyskupui lais
vę, bet J. E. Vyskupas 
griežtai pareiškė, kad jis 
to nedarysiąs. Be to išro
do keista, kad bolševikai, 
kurie taip griežtai kovoja 
prieš caro šnipus, o dabar 
kalbina kitus, kad šnipi
nėtų jų naudai. Vadinasi 
bolševikai daro tą patį ką 
darė caras.

Kur protas tų mūsų bol
ševikėlių pliaukšti, kad 
Vyskupas šnipinėjo Lietu
vos naudai, kad parduoti 
160 milijonų rusų tautą 
tautelei turinčiai apie 3 
milijonus gyventojų. Taip 
rašyti, kaip rašo mūsų bo- 
lševikėliai, tik jau reikia 
turėti geras akis ir ilga 
liežuvį.

Kurpio Plunksna

•
E. Vyskupas T. Matulio
nis. ‘ # ,

Pirmiausiai J. E. Vys
kupas Matulionis, lydimas 
kleb. kun. S. P. Kneižio ir 
kun. J. švagždžio atėjo į 
bažnyčią, pasakė pamoks
lą ir suteikė palaiminim? 

į su Švč. Sakramentu. Žmo- 
į nių buvo pilna bažnyčia 
Po to visi suėjo į bažnyti
nę svetainę. Svetainėn atė 
jo dar daugiau žmonių iš 
girsti Garbingojo Ganyto 
jo kalbos.

Žmonės klausėsi su dide 
Jiu atsidėjimu Jo Eksce 

j lencijos kalbos apie sovie 
tų Rusiją ir tikinčiųjų 
kančias, darbininkų skur
dą ir vargus ir kalinių gy
venimą Soloveckose.

Baigdamas kalbą J. E 
Vyskupas prašė žmonių 
melstis už Rusiją.

Nors nebuvo užtektinai 
vietos susėsti, bet ir sto 
vintieji labai kantriai ir 
ramiai klausėsi kalbos.

Dėkojame visi Jo Eksce 
lencijai už atsilankymą 
mūsų kolonijon ir pasaky
tą pamokslą ir kalbą.

❖ £ *

šeštadieni, gruodžio 8 d 
vakare užsibaigė Merginų 
Sodalicijos metinės reko
lekcijos. Užbaigoje buve 
priimtos naujos narės, bū
tent, p-lė Kristina Keršy- 
tė, Angelė Grudzinskaitė, 
Emilija Janavičiūtės ir 
Marijona Vitkauskaitę.

Sodalietes tikisi iš nau
jų narių daug naudingi 
darbų draugijos naudai.

HUDSON, MASS.
Vakariene Pavyko

Lapkričio 24 d. įvyko 
Moterų Sąjungos 45 kp. 
vakarienė. Publikos buvo 
apie 100. Valgius suauka- 
vo sąjungietės. Stalai bu
vo gražiai gėlėmis papuoš
ti ir valgiais apkrauti.

Girdėjau, kad Sąjungie- 
tėms liko pelno $36.00.

Vakariene visi buvo pa
tenkinti.

* * *
Prakalbos

Sąjungietės savo susi
rinkime nutarė surengti 
prakalbas. Išrinkta komi
sija pakviesti kalbėtojus 
ir paimti svetainę. Prakal
bų laiką paskelbsime vė- 
iau Darbininke.

* * *
SERGA

Šiomis dienomis susirgo 
Kazimieras Staniunas, ku- 
ris buvo nuvežtas Malboro 
’igoninėn.

Taipgi mūsų biznieriaus 
J. Milošausko sūnus serga 
ir guli Malboro ligoninėje, 
kur jam padaryta operaci
ja.

Linkime mūsų ligoniams 
□asveikti.

Darbininko Skaitytojas

ka. Tame jie randa sau 
nors laikinį suraminimą ir 
nors laikinai užmuša sąži
nės graužimą.

Kiekvienas sveiko proto 
žmogus supranta,

N08W00D, MASS.
Gruodžio 5 d. Šv. Jurgio 

lietuvių parapijoje lankė- 
svečias J.kad J. si nepaprastas

* * *

P-lė Joana RatkeviČiutš 
sveiksta namuose. Ji auto 
mobilio nelaimėje Frank 
lin apylinkėje buvo sužeis
ta. E. d. M.

a I

Šį Skyrių Veda Amerikos Lietuviu Daktaru Draugija.

RADIUMAS IR JO VER
TE GYDYME

kus ir tokiu būdu dauge
lis darbininkų užsinuodijo 
radiumo spinduliais. Kada 
radiumo nuodingumas bu
vo patirtas, tai radiumo 
išdirbystės chemikai su
rado būdus kaip apsisau
goti nuo pavojaus. Radiu- 
mas būna įdėtas mažose, 
guma apdirbtose, arba, 
metalinėse iš aluminumo,

Rašo A. YuŠka, M. D.,
Chicago je

Radium'as yra metalo e- 
lementas, turintis skirtin
gas nuo kitų elementų 
brangias chemiškas ir fi
zines ypatybes; jį atrado 
metalurgijos tyrėja, che
mikė Curie 1902 m. P-nia 
Curie buvo lenkė, jos pa
vardė Sklodowska; ji su
situokė su Paryžiaus uni- 
veristeto fizikos profeso
rium Piere Curie. Tyrinė
dama Čekoslovakiioi iš- tes) netik spindulius, bet žmonės yra apsaugoti, bet 
kastą rūdą, patemijo ma
žą dulkelę šviesaus meta
lo, kuris nuolatos išleidžia 
(radiates) spindulius, dėl
to ir užvardijo jį RADIU-

v •

M’U. Tie radium’o spindu
liai pasirodė naudingi iš- 
dirbimui kai kuriu daiktų 
ir gydymui daugelio ligų. 
Taipgi buvo patėmyta, 
kad neatsargiai ilgesnį lai
ką vartojant radiumą, iš 
jo einą spinduliai yra la
bai kenksmingi. Darbinin
kai, kurie dirba prie sura- švino, sidabro, aukso, pla- 
dimo radiumo, arba kito- tinumo ir kitokių metalų 
se dirbtuvėse, kur radiu- padirbtose trobelėse. Tru
mas yra vartojamas, turi belės su radiumu yra lai- 
labai saugotis, nes ma- komos švininėse dėžutėse 
žiausias krislelis radiumo Tie visi metalai neleidžia 
patekęs į žmogaus kūną,1 pereiti radiumo spindu- 
išleidžia iš savęs (radia- liams. Tokiu izuliavimu

ir šilumą visą laiką iki darbininkai visgi turi bū- 
žmogus gyvena. Radiumas ti labai atsargūs, 
būna nuo dviejų iki trijų 
gradusų karštesnis už orą 
arba substancijas, kur jis 
randasi. Dėl to jis iš pra
džios per kaikurį laiką pa
gerina žmogaus kraują, 

| bet vėliau sunaikina krau- 
j jo celeles ir užnuodija sa-

“ J vo auką.
'__ J-LLC, 1 - — ■ Laikrodžiai, kurių prie-
i deliais produktyviais dar- sakys (ciferblotas) švie- 
Į bais. Lai gerasis Dievas ir _
i toliaus laimina Jubilėjato 
| darbuotę. Lai teikia jam 
gerą sveikatą, ilgą amžių 
ir pagaliaus laimėti amži-

| ną užmokestį, — garbės šepetukais tepliodami lai- 
vainiką — danguje.

Ad Multos Annos.

tę per 25 metus. Labai re- i 
tas žmogus yra, kurs tiek 
daug gali nuveikti, kaip Į * 

| mūsų Jubilėjatas. Malonu į ” 
s mums jį sveikinti su jo 
’ garbingu Jubilėjumi ir di- i

čia nakties laiku ir tamso
je galima matyti kuri va
landa, maliavoje turi įmai
šytą mažą kiekybę radiu
mo. Darbininkai mažyčiais

Radiumas, lygiai kaip ir 
visi metalai, chemiškai 
jungiasi su kitais elemen
tais; pavyzdžiui: su bro- 
minu, chlorinu, karbonu, 
siera, degiu, azotu ir tt. 
Jis chemiškai susijungęs 
pasikeičia į krikštolinę 
druską arba dujas. Ra
dimu bromido ir radium 
chlorido druskos lengvai 
ištirpsta vandenyje, aly
voje ir kituose skystimuo
se. Radium carbonate ir 
radium sulphate netirpsta. 
Visi radiumo jaunginiai 
taip, kaip ir patsai radiu-

krodžių ciferblatus ir no- mas, nuolatos spinduliuo- 
rėdami gražų darbą pa- ja ir dėlto būna laikomi 
daryti, seilėdavo šepetu- saugiose trobelėse. Visa-

me pasaulyje radiumo yra 
urasta vos kelios uncijos 
Kad geriau susipažinus 

tu radiumo verte, čionai 
vaduosiu skaitlines vienos 
■rancūzų dirbtuvės, vardu 
Nogent, kuri per vienus 
net.us išanalizuoja, arba 
-suranda, apie du gramus 
’adiumo, tai yra apie tiek, 
kiek sveria pusė nikelio 
(pusė 5 centų pinigo). Jo 
*rertė yra $154,000. Iki su- 
’anda mažą krisleli radiu
so. dirba apie tris mėne
sius laiko, sunaudodami 
’ieną toną rūdos (piteh- 
'lenderesidue), penkis to
lus įvairių chemikalų, 
penkiasdešimts tonų van
dens. Kadangi radiumo 
skirimas iš rūdos bran- 
Tiai kainuoja, tai dėl pa- 
’aikymo tos gamybos di
džiuosiuose miestuose yra 
susitvėrusios bankos: 
Londone, Paryžiuje, New 
Yorke ir tt. Jos nuomoja 
100 miligramų radiumo už 
$200.00 į dieną gydymo 
tikslams. Radiumą sverią 
miligramais (viena tūks
tantinė dalis gramo), o jo 
spindulis — mil i c u r a i s 
(viena tūkstantinė dalis 
metro). Radiumas nuola
tos spinduliuoja ir jo svo- 
rys nuolatos nyksta. Che
mikų yra apskaitliuota 
kad per 1780 metų puse jo 
svorio pranyksta, išga
ruoja. Nebereikalo po vie
na uncija kainuoja $3,000, 
000.00.

Svarbiausia radiumo 
vartojimas yra maliavoji- 
mui brangių daiktų, kad 
juos apšvietus naktį ir gy
dymui nekuriu ligų. Ma- 
žiausis krislelis įdėtas į 
statinę maliavos duoda 
daug šviesos.

NAUJAS “L A.” RE
DAKTORIUS

I K. F. J.

Kaunas — “L. A.” vy
riausiuoju redaktori u m 
paskirtas p. Vyt. Jakševi- 

į čius - Alantas. Ligi šiol 
| dirbo Eltoje. \

Nieko neveikti — reiškia 
'mokytis daryti blogą.
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ŠV. KALĖDŲ SVEIKINIMAS
Besiartinant krikščioniškam pasauliui 

džiaugsmingai Šv. Kalėdų, bei Kristaus Užgi- : 
mimo šventei, “VVorcesterio Žodis” turi malo- g 
nios garbės širdingiausiai sveikinti visus savo g 
prenumeratorius, korespondentus, vajaus agi- į 
tatorius, rėmėjus ir ateities skaitytojus, linkę- 
damas visiems V. Dievo palaimos, linksmų | 
švenčių ir TROKŠTA, kad Worcesterio didžio- . įS 
je lietuvių kolonijoje neatsirastų nė vienos ne- 
susipratusios katalikiškos šeimynos, kame ne- 
surastų sau tinkamos vietos garbingas “Darbi- įįĮ 
ninkas” į

“VVORCESTERIO ŽODIS”—
► CT 2 ■

Sėkmingas Vajus
Pasirodžius “Darbininke” “YVorcesterio žodžiui” 

visas Worcesterio miestas ir apylinkė labai nudžiugo, 
nes kas senai gal buvo svajota, manyta, planuota, 
šiandien tapo faktu. Viso miesto katalikiškos organi
zacijos stojo darban, abidvi parapiji — Šv. Kazimiero 
ir Aušros Vartų — įkinkė savo geriausius darbinin- 

. kus vajaus lenktynių eilėsna, ir nekantraudamas lau- 
’i kia darbo rezultatų. Vos pasirodžius “W. Ž.” pirmajai 
' laidai ir numeriui, tik šv. Kazimiero parapijoj prie 

bažnyčios ir vaikams nešiojant po namus išparduota • 
virš 250 ekz. Dažnam name pamatai garbingai besi-1 
ilsintį ant stalo “Darbininką”. Mūsų garbingas admi- ■ 
nistratorius ir agentas p. Jonas Kundrotas, jo padė
jėjas p. Alfonsas Daučiunas ir p. Magdalena Urmo- 
nienė, sunkiai dirbdami dienomis ir vakarais, beren
kant prenumeratorius ir skelbimus, .griežtai pasakė, 

? kad “savo darbštumu neužsileisią jokiai kitai lietuvių 
kolonijai”. Valio! darbininkai, didvyriško pasiryžimo 
ir darbo.

Praeitą savaitę “Darbininką” užsiprenumeravo: 
h 23. Jonas Petralis,
» 24. Jonas Kulbokas,
" 25. Stasys Jankauskas,

26. Baltrus Jurgelionis,
27. Juozas Gudukas,
28. Juozas Kardokas,
29. Antanas Naujokas,
30. Petras Baravykas — Lietuvoje,
31. Marijona Beržinskienė,
32. Jonas Lukoševičius,
33. Antanas Mažukna — Lietuvoje,
34. Jonas Daučiunas,
35. Jonas Reinikis,
36. Kostas Tautkus,
37. Petras Stepanauskas,
38. Vincentas Glodas,
39. Leonas Vaiša,
40. Fabionas Vaičiulionis,
41. Juozas Stočkus,
42. Magdalena Urmonienė,
43. Jonas Vaitkus, „ ,
44. Veronika Liutkienė.
45.
46.
47.

*

į gijos buvo pavojinga kaip ir at
sitinka kiekvienai gimusiai drau
gijai. Bet ačių Tėveliui Bukavet- 
skui mūsų draugija gyvavo, drū- 
tėjo ir augo.

šv. Vardo Jėzaus draugija da
lyvavo daug kunigų primicijose. 
Kun. Jono Jakaičio primicijos 
buvo svarbiausios. Kai jis užėmė 
kun. Bukavetsko vietą, tai šv. 
Vardo draugija pradėjo labai vei
kti. Teisybė sakant, visos drau
gijos gavo gyvavimo dvasią nuo 
jo tuo syk. Ji prisidėjo prie pas
tatymo naujos bažnyčios, naujos 
mokyklos, naujo seserų namo. Po 
karo, kada buvo Įgyta nepriklau
somybė Lietuvai, šv. Vardo Jė- 

į zaus draugija prisidėjo su finan-
■ šitie ir darbine parama dėl jos 
, atstatymo.

j Po Tėvelio kun. J. Jakaičio iš
važiavimo i Lietuvą Šv. Vardo 
Jėzaus draugija susilpnėja. Jos

■ pinigai buvo išaikvoti ir dvide- 
| šimts šeštais metais, kada Jonas
Daučiunas užėmė pirmininkavi
mą. jis rado ją didelėj skoloj. 
Būdamas veiklus lietuvis kata 
likas Į tris metus jis skolą panai
kino ir draugija turėjo beveik 
tūkstanti dolerių turto. Išskyrus 
33-čius metus, kada jis pasiėmė 
metus atostogų, jis buvo pirmi
ninkas ir šiandien Šv. Vardo Jė
zaus draugija puikiai stovi.

j Šv. Vardo Jėzaus draugija yra 
I pašalpinė draugija. Į ją gali pri.
" klausyti kiekvienas katalikas vy- , šv. Vardo draugijos 
i ras tarp 21 ir 45 metų amžiaus, 
i Mokestis 50 centų Į mėnesi. Pa
šalpa ligoje 6.00 doleriai kas sa
vaitė. Pom irt in ės m ok a 
dolerių.

j šių metų valdyba: 
Pirm. Jonas Daučiunas 
Vice-pirm. — Jonas Lukoševičius 
Prot. rašt. — Jonas Kundrotas 
Fin. rast. — Jonas Kulbokas 
Maršalka — Jonas Sabuiis 
Kasinius — Kastanta Tautkus 
Kasos Globėjas—Vincas Mažukna

’ Mano siela garbina Vieš
patį, ir mano dvasia 

' džiaugiasi Dievuje, mano
Išganytojuje.

Luko 1, — 47

200.00

ŠV. VARDO JĖZAUS DR-JOS 
SIDABRINIS JUBILĖJUS

šv. Vardo Jėzaus draugija iš
kilmingai minėjo savo 25 metų 
gyvavimo sukaktuves, sekmadie
ni, lapkričio 25-tą dieną. Paminė
jimas prasidėjo iškilmingomis 
mišiomis, Šv. Kazimiero bažny
čioj, 9:45 valandą. Laike šių mi
šių visi nariai priėjo prie komu- 

su kukardomis. Kunigas 
pasakė pa- 
nariai kar- 
buvo nufo- 
ant bažny-

Tiek daug 
kad scena atrodė

Panelė Marijona 
sudainavo kelias

Juozas Šimonis,
Antanas Giraitis,
Alena Ališauskienė,

48. Šv. Marijos Vardo Draugija, 
Gerbiamųjų biznierių ir šiaip jau prenumerato- 

naujų ir senų skaitytojų — bus skelbia-rų vardai
mi “Worcesterio Žodyje”.

Nepasiduokite ir skubėkite, gerbiamieji papildy
ti Worcesterio pulko vajaus kariuomenę!

ŠV. KAZIMIERO PAR-JA
TRUMPA ISTORIJA ŠV. VAR

DO JĖZAUS DRAUGIJOS

Tūkstantis devyni šimtais me
tais susirinko bažnytinėj salėje 

13 vyrų, kurie kalbėjo tarp savęs 
apie fsteigimą Šv. Vardo JėzausBĮ i ~

U draugijos. Salė tuom syk dar bn- 

\ vo ten, kur dabar yra nauja Šv. 

Kazimiero mokykla. Ten jie vis

ką sutvarkė ir paskui paprašė 

Tėvelio Bukavetsko, tuolaikinio 

mūsų klebono, pagarsint bažny- 
I ' lioj. Po pagarsinimo, kada Įvyko 

iirm-as tikras susirinkimas, tada 

pisiražė'trisdešimts penki nariai.
- ' Jiu po antro susirinkimo buvo į- 

t išrašę beveik šimtas narių. Tas

t

pirmas tikras susirinkimas Įvyko 

lapkričio 26-tą dieną 1909.

Nemažas laikotarpis yra dvide

šimts penki metai, bet ačių mūsų 

protėviams, kurie perdavė mums 

tikrą lietuvišką sveikatą, mes 

dar turim mūsų draugijoj pen- 

kius narius gyvus ir dirbančius 

draugijai iš to maįio tveriančio 

būrelio. Jie yra, — Adomas Bar

tkus. Antanas Račkauskas, Jur

gis Kameižys, Stasys Vilčiauskas. 

ir Kazimieras Bartkus. Pirmi 

trys garbės nariai buvo pirmoj 

valdyboj, kuri buvo išrinkta per 

pirmutinį tikrą susirinkimą. Ado

mas Bartkus buvo kasierius, Jur 

gis Kemeižys protokolo raštinin

kas, ir Antanas Račkauskas mar

šalka.

Pradžia šv. Vardo Jėzaus drau-

nijos
Augustinas Petraitis 

mokslą. Po mišių visi 

tu su abiem kunigais 

tografuoti, stovėdami 

čios laiptų.
Vakaro, šv. Kazimiero parapi

jos svetainėje, Įvyko sukaktuvių 

paminėjimo vakaras. Vakaras 

prasidėjo septinta vai. Kunigas 

Stanislovas J. Vembrė buvo va

karo vedėjas. Scenoj buvo paso- 

dirtti pirmininkai atstovai iš visi] 

lietuviškų katalikiškij draugijų 

\Vorcesteryje. Jie dalyvavo kaipo 

garbes svečiai:

Vincas Kupstas — šv. Kazimiero 

Draugija-. Antanas Dailyda —Šv. 

•Jurgio ir Birutės Draugija; Ado- 
mas Stoškus — Šv. Liudviko 

draugija; Kazimieras Lekeckas— 

L. R. K. S. A. 41-ma kuopa; Pet

ras Katauskas — Labdaringa 

j Draugija; Marijona Kupstienė — 
j Marijos Vardo Draugija: Pranas 

i Mankos — Blaivininkų Draugi

ja; Ona Bruožienė — Moterį] 

Sąjungos Draugija; Petronė Ala- 
vošienė — Šv. On/>s Draugija ; 

Marijona Ščiukienė — Šv.-Kazi

miero Seserų Draugija.

Taipgi sėdėjo scenoj keturi Šv. 

Vardo Jėzaus Draugijos kaipo 

garbės nariai:

Adomas Bartkus

Antanas Račkauskas 

Stanislovas Vilčiauskas 

Kazimieras Bartkus.

Reikėjo sėdėt dar penktam gar

bės nariui, kuris yra Jurgis Ke- 

mežys, bet jis gyvena Montello, 

Mass. ir esąs ligotas, tat negalėjo 

pribūti.

I i ii iI J
kuri ištvermingai išlaikė savo pa- į atsiskyrė SU ŠIUO pasauliu 
grindinius kata!, principus ir da- į Mykolas Bobblis, 48 met. 
bar po 25metų dar vis yrą kata- t 
Jikiška draugija”. Iš eilės pagra- 
jino ant armonikos Pranas Šim
kus keletą lietuviškų dainų. Po 
jo Genovaitė Vaitekunaitė pagra- 
jino smuiku solo.

Advok. Milleris pasakė trumpą 
Įdomią prakalbą. Ponas Justinas' 
Balsis, vargoninkas Aušros Var
tų Bažnyčios, sudainavo solo.

Kunigas Petraitis pasakė kele
tą žodžių. Jonas Vinickas, pagra- 
jino smuiku solo. Ponia Zofija 
(Blavetskiutė) Biekšienė sudai
navo solo.

Adv. Pranas Bobblis pasakė 
trumpą prakalbą. Prana’s Šimkus’ 
ir Antanas Grinevičius pagrajino 
armonika duetą. Panelė Monika 
Manasaitė sudainavo keletą dai
nelių. Buvo išlaimėjimų trauki
mas. Ištraukė “Booby Prize” 
Vincas Kupstas barškuti.

Kun. S. J. Vembrė uždarė va
karėlį su prakalba.

Vakaro ūpas buvo labai links
mas ir visi, kurie atsilankė 
labai patenkinti.

Laidotuvės Įvyko pir
madienio ryte, 9 vai.'su iš-

buvo

LIETUVOS VYČIAI

Programa buvo sekanti:— 
Jonas Daučiunas. pirmininkas 

pasveikino 
! visus. Tada perstatė keturius gar-
i bingus narius vienas po kito ir 
jie trumpai išsiaiškino apie su
tvėrimą tos draugijos.

Juozui Žemaičiui vadovaujant, 
šv. Kazimiero Parapijos Choras 

; sudainavo keletą dainų.
Po to Ponas Daučiunas persta- 

i te visų draugijų pirmininkus ir 
; jie prabylo trumpai linkėdami 
; draugijai dar sulaukt daug tokių 
■ jubilėjų. Iš kiekvienos draugijos 
buvo prisiųsta didelis plnokštas 
Įvairių spalvų gėlių, 
buvo tų gėlių, 
kaip šiltnamis.

i Sekė iš eilės 
Paraliutė, kuri
lietuviškas dainas. Ji buvo apsi- 

i rengusi tikrom lietuviškom dra- 
įpanom.
| Advokatas Kazimieras Tamu- 
lionis pasakė Įdomią prakalbą. 
Kvietė jis visą jaunimą prisidėt

> prie tokios geros ir veiklios 
draugijos.

Sudainavo keletą lietuviškų 
dainelių Vincas Lukoševičius. Po 
jo pasekė prakalbą kun. Kons
tantinas Vasys iš savo kelionės Į- 
spūdžių į Lietuvą. Kalba buvo; 
labai Įdomi, nors truputėli per ib 
ga. Užbaigė kalbą su žodžiais -- 
“Šv. Vardo Jėzaus Draugija yra 
verta didelio pagyrimo, nes ji y- 
ra vienintelė pašelpinė draugija.

tVorcesterio Lietuvos Vyčių 
į 26-toji kuopa smarkiai rengiasi 
' prie iškilmingos puotos, Naujų 
' Metų sutikimo, kuri Įvyks pirma
dieny. gruodžio 31 d. “Rebbolli 
and O’Donnell Tea Room” salė
je, ji randasi gražioje vietoje, 
pačiame miesto vidury, stačiai 
prieš City Hali ant Main g-vės 
Komitetas jau iš anksto rengiasi 

. prie malonios programos ir yra 
sudaręs planą gražesniam svečių 
priėmimui. Tenai galima bus su
valgyti skanią vakarienę ir pasi
šokti iki atsilankys Nauji 1935 
metai.

Komitetan Įeina:
Kereišis Vincas — pirminin

kas: Damita Ragai iauskaitė. Fe
liksas Puzaras; Mary Landžiutė; 
Juozas Bačys, Ant. Tamulis ir 
Jonas Bučinskas.

Bilietų Komisija-
Viktoras Augustinavičius, Ona 

Bataitytč ir Pranas Tumas.
Vakaro pamarginimo komisija : 

J. Bučinskas programos vedėjas, 
J. Kundrotas, D. Ragaliauskaite. 
R. Ališauskaitė. J. Zenevičiutė.

Pakvietimo komisija: Marytė 
Landžiutė pirm.. P. Matukaitis ir 
V. Staniulionis.

Pranešame, kad svarbus meti- i 
nis Vyčių susirinkimas 
gruodžio 9 d. 3 vai. po piet 
čių klube mokykloje.

Valio šaunieji Vyčiai!

; A y <7 V <X1. 0U

amžiaus, gyvenęs 70 Lox- kilmingomis pamaldomis, 
wood gatvėje. Paliko nu-! kurias atlaikė kun. Aug. 
liūdime žmoną Oną Bobb- Petraitis, Šv. Kazimiero 
Jienę - Zekiutę, dukterį O- bažnyčioje. Tapo palaido- 
ną, du sūnų — Mykolą ir tas airių šv. Jono kapinė- 
Kazimierą ir brolį Marty- se patarnaujant graboriui 
ną Bobblį.

Velionis gimimu paėjo
:š.Eitkonių kąimo, Kaiše- Nedzveckas, 
dorių apskr., Vilniaus gu> 
bern., Lietuvoje. Ameriko
je išgyveno apie 25 metus, kitų pašalpinių draugijų 

Gedulingos pamaldos už nariai. Kapinėse gėdulin- 
vėlioni įvyko šv. Kazimie- gas maldas atkalbėjo kun. 
ro bažnyčioje 9 vai. su 3 
šv. mišiomis, kurias laikė; 
kun. A. Petraitis, klebo
nas, kun. C A. Vasys ir 
kun. S. J. Vembrė. Laike 
pamaldų giedojo gregoria- 
niškas mišias didžiojo

i choro nariai, vargonau- 
jant J. Žemaičiui. Grabne
šiais buvo — Ignas Raute- 

: lionis, V. Piliponis, M. Bu
tkevičius, A. Zelaitis. J.

* Trumpaitis ir S. Staliuko-
i nis. \

Tapo palaidotas šv. Jo
no kapinėse, lydint bro- 
liasūniui advokatui Pr. 
Bobbliui su žmona, gimi
nėms ir pažystamiems.

Laidotuvėse patarnavo 
graborius Matas Čivins- 
kas.

M. Čįvinskui, grabnešiais 
buvo A. Baranauskas, A.

J. Grudzins- 
kas. J. Kiela, Z. Varaške-
vičius, M. Zinkevičius ir

S. J. Vembrė dalyvaujant 
giminėms, pažystamiems 
ir prieteliams.

IZIDORIUS ŽEGLAITIS

■

JONAS BRAZAITIS

LAIDOTUVĖS

Įvyks j
vy- '

MYKOLAS BOBELIS
Lapkričio 21 d. po piet

Lapkričio 23 d..nuo šir
dies ligos staiga mirė Jo
nas Brazaitis, 72 metų 
amžiaus. Paliko nubudime 
dukterį Juozapiną Brazai- 
tę - Robinsonienę, sūnų 
Joną ir penkius anūkus, 
gyvenančius Worcesterv. 
Velionis gyveno ilgesnį 

Į laiką pas savo dukterį 171 
į Millbury gatvės. Ameri
kon atvyko 1886 met., o 
Worcestery apsigyv e n o 
prieš 46 metus. Buvo vie
nas iš seniausių lietuvių 
vzorcesteriečių, kurių pas
tangomis ir triūsu tapo 
suorganizuota šv. Kazi
miero parapiją. Čionai jis 
priklausė prie trijų vieti
nių pašalpinių liętuvių 
draugijų. Gimimu paėjo iš

Gruodžio 1 d. po sunkios 
ligos mirė Izidorius Žeg- 

i laitis 43 met. amž. pasau- 
i linio karo veteranas, kuris 
sirgo beveik 8 metus U. S. 
Veteran’s Hospital, Rut- 
land Heights, Mass. Velio
nis Worcestery neturėjo 
jokių giminiu; gimimu pa
ėjo iš Lietuvos.

Laidotuvės Įvyko gruo
džio 3 d., 9 vai. ryte su iš
kilmingomis pamaldomis, 
kurias atlaikė kun. Aug. 
Petraitis, Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Grabnešia i s 
buvo A. Giraitis, S. Rasi- 
nas, A. Rasinas, K. But
kus, A. Butkus ir P. Ado
mavičius. Palaidotas tapo 
šv. Jono kapinėse, patar
naujant graboriui M. Či- 
vinskui. Kapinėse gėdulin- 

,gas pamaldas atkalbėjo 
kun. S. J. Vembrė, daly
vaujant pažystamiems ir 
prieteliams. taipgi delega
cijai iš Homer J. VVheaton 
Post, V. F. W. ir karei
viams.

VINCAS NAVICKAS
Sekmadieny, gruodžio 

16 d. ankstį rytą miesto 
ligonbutyje atsiskyrė su 
šiuo pasauliu Vincas Na
vickas, 60 m. amžiaus. Ve
lionis paliko žmoną Oną 
(Simoniutę), sūnų Alfon
są, 20, dvį dukterį — Jo-

Balandžių kaimo, Velionos anną,17, ir Anelę NaviC 
parap., Lietuvoje. kaitę — Vaišienę iš Old 

i Common, Millbury, Mass., 
taipgi ir seserį Marijoną 
Bilakienę, Lietuvoje. Ve- 

. lionis atvyko Amerikon
1900 met. iš Budziškių 
kaimo, Liubavo parap. Su
valkų gub. Lietuvoje, ir 
ilgesnį laiką gyveno She- 
nadoah’e Pa., Lawrence, 
Mass. ir paskutinius 18 
met. Worcestery ant 23 
Lanesboro Road. Pastarai
siais laikais dirbo kaipo 
janitor in Worcester Bank 
& Trust Co. Priklausė prie 
vietinių lietuvių pašelpi- 
nių draugijų.

Iškilmingos laidotuvės į- 
vyko antradieny, gruodžio 
18 d. Šv. Kazimiero bažny
čioje. Prie didžiojo alto
riaus šv. Mišias už velioni 
laikė klebonas kun. A. Pe
traitis, kitas dvejas prie 
šoninių altorių, kun. K. A. 
Vasys ir kun. S. J. Vem
brė. Presbyterijoje buvo

(Tęsinys 12 pasi.)

ŠV. VARDO JĖZAUS DRAUGIJOS 1934 M. VALDYBA
Sėdi iš kairės dešinėn: Jo nas Kulbokas, Jonas Daučiunas, Jonas Lukosevi-; 
čius, Jonas Kundrotas.
Stovi iš kairės dešinėn: V incas Mažukna, Kastantas Tautkus, Jonas Reinikis 
Vincas Greška.
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(Pradžia 11 pusi.)

matyt besimeldžiant kun. 
W. H. Cusick, S. J. ir kun. 
kun. H. A. Williamson, S. 
J. abu iš tėvų Jėzuitų Šv 
Kryžiaus kolegijos.

Vargoninkas p. J. Že -i 
maitis gražiai sugiedojo 
gregorianiškas mišias ir 
taipgi solo “Arčiau prie * 
Dievo”—

Bažnyčioje buvo delega
tų nuo lietuviškų pašaipū
nių draugijų: V. Kuzmic
kas, St. Bulonas, J. Lei- 
kus, K. Paulauskas, V. 
Būda, A. Gudukas.

Buvo taipgi jaunų dele
gatų ir iš šv. Kryžiaus ko
legijos, kame šiemet mok-

i

alinas, velionio sūnus Al
fonsas.

Grabnfešiais buvo sekan
tieji: J. Smolinas, J. Po
cius, A. Rudis, S. Žilevi
čius, J. Karsokas ir P. A- 
nišauskas.

Laidotuvėse ypatingai 
maloniai patarnavo “Dar
bininko” prietelius grabo
rius p. Juozas Dirsa iš 13 
Ellsworth gatvės (telefo
nas 43501).

Dalyvaujant giminėms 
ir pažystamiems velionis 
tapo palaidotas šv. Jono 
kapinėse, kame kun. S. J. 
Vembrė atkalbėjo pasku
tinį atsisveikinimo maldos 
žodį.

1
I

j 96 Vernon St.,
I

F. A. VAIŠNORA, M. D.
(VEIKSNER) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Tel-5-7810

Ofiso Valandos:
10-12, 2-4 Dienos,—6-8 Vakare 

j SEKMADIENIAIS 
SULYG SUTARIMO 

WORCESTER, MASS.

ŠV. VARDO JĖZAUS DRAUGIJOS KŪRĖJAI
Iš kairės dešinėn sėdi: Antanas Račkauskas, Stasys Vilčinskas, Adomas Bar
tkus, Kazimieras Bartkus.

j Tel. 5-6753, Namai Tel. 4-9141 
” 3-3760

FRANK J. BOBBUS
ADVOKATAS

Offiee:
633-642 W0RCESTER.
Slater Bldg. MASS.

Paskui jis perstatė p. 
Joną Kundrotą, protokolų 
raštininką (“Darbininke” 
“Worcesterio žodžio” ad- 
ministra t o t orį), kurs 
trumpai, bet aiškiai paaiš
kino tos spaudos parėmi
mo sąlygas..

Pasibaigus kalboms, vi
sų buvo nutarta, kad drau 

į gijos kiekvienas narys už
siprenumeruotų laikrašti 

s “Darbininką”, bent kiek
vieną penktadienį ekz. vi
siems metams.

Valio! susipratusi kata- 
Į ūkiškoji draugija, (šešių 
Jonų vadovaujama), suda- 
vusi pirmą ir smarkų kir
tį išnaikinti laisvamaniš
ką ir bedievišką spaudą iš 
lietuvių katalikų namų.

J. A. K.
STUDENTŲ DRAUGIJA

Sv. Marijos ir Sv. Vardo Draugijos 
Pasirinko “Darbininką” Organu

ŠV. MARUOS VARDO 
DRAUGIJA

dieviškus ir laisvamaniš
kus laikraščius, brošiūras 
ir knygas, skubiausiai 
juos brukti į pečių sudegi
nimui.

Valio! susipratusios lie-

Viena iš didžiausių Wor- 
cestery katalikių moterų 
pašalpinių draugijų yra 
Šv. Marijos Vardo draugi- tuvės, katalikės moterys, 
ja. Ji tapo organizuota’ 
1910 metais ir dabartyje 
turi jau 555 nares.

Pirmadieny gruodžio 17 
d. ši draugija turėjo savo 
metinį svarbų susirinki
mą. Tarpe daugelio įvai
rių klausimų dienotvar
kės eilėje, buvo renkama 
ir nauja 1935 metams vai 
dyba. Susirinkime absoliu- 
tės daugumos išrinkta se
kanti valdyba:

Pirmininkė — Elzbieta 
Kupstienė; vice-pirm. — 
Petronėlė Bačinskienė; fi
nansų rašt. — Marijona 
Dirsiutė; protokolų rašt.
— Juija Aliukienė; iždi
ninkė — Agota Lukaševi- 
čienė; kasos globėjos — 
Ona Račienė ir Katrina 
Palubeckienė; maršalka— 
Marijona Ščiukienė; kny
gų prižiur. — Viktorija 
Putelienė ir Teklė Talei- 
kiutė.

Taipgi buvo nutarta ren
gtis prie draugijos 25 me
tų gyvavimo bei Sidabri
nio Jubilėjaus, kurs įvyks 
birželio mėn. 1935 met.; a 
dabar trumpoje ateityje. 
Lietuvos Vyčių lpiopai 
prigelbstint, surengti gra
žų teatrą bažnytinėje sa
lėje. Laike šio svarbaus 
susirinkimo atsiankė kun. 
S. J. Vembrė, kurs karštai 
ragino moterys prisidėti 
prie palaikymo lietuviškos
— katalikiškos spaudos ir 
“Darbininko” vajaus, šiuo 
klausimu vienbalsiai nu
tarta, užprotokoluojant:

1) Pasirinkti “Darbinin
ką” už savo draugijinį or-

. ..2) Raginti tarpusavy, 
kad kiekviena narė užsi
prenumeruotų minėt ą 
draugijinį organą, i

I

Į Tel-5-5452, Namai—Tel. 5-2079

I

j • < i .. *
ligonė yra našlė ir turi Žilevičius Adomas ypač 
dvejetą vaikučių. Iš Lietu- atsižymėjo padarydamas 
vos atvyko apie 1904 me- 17 punktų. Nebuvo leng- 
tus ir visą laiką gyvena 
Worcestery.

loję mokslinas! virš 360 
bernaičių ir mergaičių vi
suose aštuoniuose sky 
riuose.

Šiomis dienomis perdėti- 
nė Sesuo Gertrūda prane
šė, kad mokiniai Kalėdii 
atostogoms paleidžia m i 
penktadieny, gruodžio 21 
d., o mokslas vėl prasidės 
tik sausio 2 d. 1935 m.

Pastaruoju laiku parink
ti mok. ieiviai sparčiai 
rengiasi prie savo tradici- 
jinio Kalėdų vakarėlio, 
kurs įvyks gruodžio 26 d, 
vakare 7:30 parapijos po- 
bažnytinėje salėj. Bus su
vaidintas gražus teatras, 
vardu “Jonuko dovana”; 
programą pamargins įvai
rūs šokiai, drvliai, marša- 
vimai ir dainos. Įžanga 
suaugusiems 50c., vai
kams 10c.

Reikia pastebėti, kad vi
si mokyklos mokiniai nuo 
pat pradžios mokslo metų, 
reguliariai susirenka tre
čiadieniais ir penktadie 
niais 7:45 bažnyčion iš
klausyti šv. mišių, laike 
kurių labai dievotai ir ma
loniai sugieda.

Seserys Klotilda ir Tar- 
sila sumaniai tvarko alto
riaus tarnautojų būrelį, 
kuriame yra 60 bernaičių.

Kitos gi dvi — seserys 
Gregorija ir Natalina rū
pinasi ir tvarko mergaičių. 
Sodaliečių draugiją; joje 
randasi apie 200 mergai- y • cių.

Sesuc Thoma yra moky
kloje muzikos vedėja, ji 
taipgi duoda pamokas ir 
privačiai kasdien nuo 3:30 
— 5:30 vienuolyne —

Nuoširdžiai linkime Se
selėms ir mokiniams su
laukti linksmų šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujų 
Metų!

ANTHONY J. M1LLER
ADVOKATASGruodžio ketvirtą dieną 

įvyko Studentų Organiza
cijos metinis susirinki
mas. Beveik šimtas narių 
jame atsilankė. Buvo val
dybos rinkimas. Šie nariai 
tapo į valdybos komitetą 
išrinkti:

Pirmininkas — Petras 
Parulis; Vice-pirmininkas 
—Ona Jurgelioniutė; Pro 
tokolų rašt. — Alfonsas 
Daučiunas; Pagelbininkč 
Emilija Žičiutė; Kasierius 
— Juzytė Povilaitytė; Pa- 
gelbininkas — Pranas Ro
binsonas; Finansų rašt — 
Adelė Geduliaus kaitė; 
Knygų peržiūrėtojai — 
Petras ir Antanas Saka
lauskai. Maršalkos: —Ma
rijona Tamošiūnaitė, Kot- 
rina Zinkevičiūtė, Geno
vaitė Stanišauskaitė ir Oi 
na Butrimaitė.

Naujai išrinktas pirmi- 
I ninkas Petras Parulis ūžė 
j mė vietą ir vedė susirinki
mą. Petriukas yra Šv. 

i Kryžiaus Kolegijos — Ho- 
i ly Cross College — stu- 
; dentas. Esąs darbštus vy- 
I rūkas, ir vis randa laiko 
i netik pamokas gerai at
likt, bet ir pasidarbuoti 

į studentų organizacijos la
bui.

Buvo nutarta turėti 
“Whist Party” sausio 9, 
1935. Bet kadangi Parapi- 

! jos “Whist Party” įvyksta 
tą pačią savaitę, tai stu 
dentų “Whist Party” nu
kelta net į sausio 16,1935. 
“Whist Party” bus gra
žiuose studentų klubo 
kambariuose parapi jos 
mokykloje. Kviečia visus 
atsilankyti.

Buvo pranešta rezulta
tai “raffle”, kuris įvyko 
PAdČkavonės Dienoj. Pasi
rodė, kad studentai netik 
mokėjo parduot bilietus, 
bet mokėjo “kalakutus” ir 
išlaimėti. Buvo leidžiama 
keturi kalakutai. Laimė
tojais buvo:—

Marijona Tamošiūnaitė 
(studentė); Anelė žižienė; 
Clayton Jonės; Mr. McDa- 
niel.
Jonas Daučiunas, koresp.

I

I

brangintinas yra jūsų ga
lingas žodis ir kilni para
ma prašalinimui mūsų, 
tautos vėžio iš užsikrėtu
sių katalikiškų šeimynų 
laisvamanybe ir subedie
vėjimu. Prie šios draugi
jos priklauso doros ir kil
nios moterys ir mergaitės 
iš abiejų parapijų 
Kazimiero ir Aušros Var
tų.

Su šiais laimingais Nau
jais 1935 Metais linkime 
draugijai dar labiau susti
prėti ir išaugti iki 1,000!

Šv.
I

i

A.A. ALFONSAS BOREI 
ŠAS

Alfonsas Bareiša gyve
nantis 343 Harding St. mi
rė gruodžio 11 dieną eida
mas į atlaidus. Velionis ė- 
jo Harrison gatve ir krito 
negyvas. Tapo palaidotas 
gruodžio 14 dieną su baž
nytinėmis apeigomis iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios. Kle
bonas kun. A. Petraitis at 
laikė gedulingas šv. mi
šias ir palydėjo Į kapus. 
Palaidotas Notre Dame 
kapuose. Velionis buvo be
darbis.

Lai būna Alfonsui Die
vas gailestingas.

Rep.

vas dalykas parinkti ats
tovus mūsų ratelin, nes 
turėjome 25 kandidatus 
Iš to skaičiaus sekantieji 
išlaikė reikalingus kvoti
mus: Adomas Zinkevičius, 
Alf. Dubickas, Albinas 
Manasas, Capt.. Feliksas 
Viktoras, Petras Karpavi
čius, Antanas Clems, A. 
Marceskus, Jonas Urbi- 
kas, J. Kudarauskas, 
nas Noreika. ‘

i

I
I

Jo-

JONAS VAITKUS
m.

ŠV. VARDO JĖZAUS 
DRAUGUOS METINIS 

SUSIRINKIMAS
šeštadieny, gruodžio 8 d. • 

po mišparų įvyko metinis 
Šv. Vardo Jėzaus Draugi
jos susirinkimas. Svar-1 
biausis jojo tikslas buvo 
rinkimas naujos valdybos 
ir “Darbininko” vajus. 
Kadangi esamoji valdyba 
labai puikiai pasidarbavo 
šiai draugijos jubilėjiniais 
metais, ta i susirinkimo 
nariai paliko ją VIEN
BALSIAI ir ateinantiems 
metams. Valdybos sąsta
tas sekantis:

Pirmininkas — Jonas 
Daučiunas; vice-pirminin- 
kas — Jonas Lukoševi
čius; protokolų raštin. — 
J. Kundrotas (‘W.Ž.’ ‘Dar- 
-ninke’ administratorius); 
finansų raštin. — Jonas 
Kulbokas; maršalka —Jo
nas Sabalis; kasininkas— 
Vincas Mažukna; kasos 
globėjas — Kostantas 
Tautkus; knygų peržiūrėt. 
— Jonas Reinikis ir Ka
zimieras Kulišauskas.

Kun. S. J. Vembrė, kuris 
esąs dabarty šv. Vardo Jė-

! LIGONIAI

1935

Jonas Vaitkus, 49 
amžiaus, iš 201/> Broadley 
g-vės prieš penkius mėne
sius turėjo nelaimę. Dirb
damas ant Miesto ūkės i 
vieną gražią dieną važia- j 
vo su pora arklių ir jiems 
pasibaidžius tapo sužalo
tas: išlaužta trys šonkau-[ 
liai, ir sulaužyta viena ko
ja. Apie keturius mėnesius 
išgulėjo Miesto ligoninėje, 
dabar gi, ačių Dievui, pra
deda vaikščioti ir tikima
si, kad greit visai išgis.

Amerikon atkel i a v o 
prieš 30 metų iš Karyznos 
kaimo, Kražių parapijos. 
Lietuvoj.

Būdamas jaunesnis Jo
nas smarkiai darbavos; 
lietuvių katalikų tarpe: 
daug dirbo su kun. F. Ke
mešiu įsteigimui mūsų 
garbingo “Darbininko”, 
per kelioliką metų buvo 
Federacijos, LDS., ir Vy
čių pirmininku; dirbo ir 
kitose katalikiškose drau
gijose, teatruose, parengi
muose etc.

♦ c »

■ Besiartinant šv. Kalė
doms ‘VVorcesterio žodžio’ 
skaitytojai nuoširdžiai liu

Offiee
406-408
Slater Bldg.

WORCESTER
MASS.

1

Tel. 5-2576 Namai: 2-0911
i
iII
1 KAZ. W. TAMULIONIS

ADVOKATAS

3) Užprtnumeruoti dtaU- »Y3 drau«i^ "J11??: kaV 

vieniems metams ant pir- spaudos reika|ttB; -baigda- 
mininkės ponios Ezbietos savo ilgoką kalbą da-

gijos vardu “Darbininką” bėjo apie katalikiškos S V. KA

vė nuoširdų įnešimą, . kad Worcesteris turi garbės 
pasididžiuoti gražia ir rui 
minga šv. Kazimiero para
pijos lietuvių- mokykla 
kuria vadovauja garbin- 

Tas 'i pranešimas < buvo gos seselės Kazimierietės 
kalbama, kad atsiląnkan- vienbalsiai priuntas ir ap- iš Chicagos. Šiemet tųri- 

** ma uet 13 seselių;.mokyk-
7-..

. - 'Jį. ''• ’
. u i dfrafe v

Kupstienės, 43 Mendon
gatvės, adreso, . ...,
’4) išrinkta rašyti j ja nutartų pasirinkti ,‘D»r 

•'Worce«Wrio Žodį” drau- toninių’ kaipo tavo dtau- Į 
gijos korespondente p. Ju- gijini organą— 
Ija Aliukienė. Taipgi buvo

šv. Vardo Jėzaus draugi

ėjus i narius visokius be- plodismentais užgirtas
* t \ .*■ 'į J' f •’ į* .

ilto
__■ t

Juozas Beržinskas
Juozas Beržinskas, 

m. amžiaus, nuo 682 Cam
bridge gatvės, praeitų me
tų spalių 4 d. darbe nuo 
vėjo užpūtimo tapo supa- 
raližuotas. Ilgą laiką teko 
pagulėti lovoje, bet dabar 
jau pradėjo po truputį tai
sytis ir vaikščioti. Juozas i 
yra senas Worcesterietis, 
čionai atvykęs iš Girkal
nio parap., Lietuvos, prieš 
30 su viršum metų. Būda
mas iš mažens dievotas,1 
pasiliko tokiu ir iki senys- } 
tės. ' •

Worcestery per tiek lai
ko daug pasidarbavo prie 
Šv. Kazimiero parapijos, 
o vėliau nuo 1926 m. prie 
Aušros Vartų parap., ka
me savo sunkiai uždirb
tais centais įtaisė gražų 
bronzinį procesijai kryžių, 
puikų arnotą, ir altorių 
liktorius.

Gerasis Dievulis teatmo 
ka jam ir jo žmonai Mari
jonai už duosnią širdį ge
riausia sveikata ir ilgu 
amžiumi.

70
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Jonas Židonis
Besiartinant šaltai žie

mužei, pradėjo negaluoti 
ir mūsų kolonijos kaikurie 
lietuviai:

Jonas Židonis, 63 metų 
amžiaus, nuo 49 Planta- įj visiem^’ ligoniams gre! 
tion gatvžs, serga inkstų taus pagijimo, stiprios lie- 
liga ir nuo spalių 13 d. gu-1 tuvįškos sveikatos ir Die- 

ivulio palaimos ateity.li Miesto ligoninėje.
Jonas iš Lietuvos atvy

ko 1895 metais stačiai 
Worcester’in; yra vedęs ir 
turi 6 vaikučius.

. * .-• •
.. Ona Kazlauskienė
Ona Kazlauskienė, 52. 

m. amžiaus, serga jau 6 
savaitės savo namuose ant > 

J 19 Coral gatves. Vargšė I
• ’• •

1 Offiee:

527 
Slater Bldg.

WORCESTER, 
MASS.

Tel. 43601 arba 4-3865

JUOZAS J. DIRSA
Graborius ir Balsamuotojas 
‘Fanerai Parlors” ir Namai 

ant
13 ELLSIVORTH .ST.

Išnuomojam Automobilius
Visokiems Reikalams.

T VERNON STUOIO Į 
| JONAS ČERNIUS-Savininkas | 

| i •
Į 8 Vernon St. Tel. 5-55751

VIENINTELIS
\VORCESTERIO

FOTOGRAFAS

“Prieš blogas knygas mes j 
privalome pastatyti geras, 
prieš blogų raštų nuodus j 
mes turime pastatyti genu 
raštų vaisius, prieš blogos 
pakraipos laikraščius mes l 
turime pastatyti aukštos do-į 
ros laikraščius, — sako Pi
jus X, savo enciklikoje” 
/‘Viską atnaujinti Kristuj.” į 
. Popiežius Leonas XIII 
!F~~......................................................- ——-i

AUŠROS VARTŲ PAR-JA
Aušros Vartų parap. ba- 

sketball ratelis 5 pradėjo 
savo sezoną labai garbin
gai 17 d. gruodžio, suplie
kdamas smarkų Sv. Mari
jos. ( lenkų), ratelį 13—23.

GREEN MOUNTAIN i 
DAIRY

SAVININKAS — JUOZAS ! 
BALTRAMAITIS

AVORCESTER To AVEBSTER 
ROAD

Visokiu Valgiu, ūžkandžu ir 
Gėralų 

PARDUODA
Kai-tik Pravažiuosi Pirma 

“TRAFFIC LIGHT” kairėje.

MODERNIŠKA LIETUVIŲ 
KRAUTUVĖ

BILLING’S SQ.
TAILORS &

CLEANERS.
MART1NAŠ KAŽLAUSKAS 

ir. • ,
* JACK-ELLER Savininkai 
Siuva Naujas, Taiso ir Valo

Senas Drapanas 
Taipogi 

. 1 ■ Taipęgi
Taiso ir Guarantuoja Darbry 

— FUTRŲ -
................. ■■ ■*. ■' **

I

i
Remiate profesionalus ir bix- 

nieriiis, kurie tiotlbiasi - “Darbi- 
>” “Worcesterio žody” 4

UŽLAIKO
JONAS B. BAŠINSKAS 

(SŪNUS)
344 Millbury St. Tel. 5-5746
Namų, Ūkių, Pirkimo, Parda

vimo Reikalus Veda
JONAS V. BAČINSKAS

. (T£VAS)r J

< aV- -ik 5
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KUR EINAME?
“Apie 17.000 litų išaik-Lietuvos “Rytas’’ rašo:

“Kaip visur, taip ir Lie- vojo du Kauno apygardos 
tuvoje priviso eibės viso- žemės tvarkytojo buhalte- 
kių suktybių, aferų, vals- riai.
tybmio bei visuomeninio’ .<Rasta stambūs trūku- 
turto išeikvojimų vagys- maį Kauno geležinkelio 
čių, piešimų ir kt. Ir vo- je (suma mums neži. 
fens nolens turime pnpa-, .
žinti, kad Lietuva smar
kiai šioje srityje progre-........................... “180.000 litų trūkumas 
suoja. Štai bent keliolika Kauno centraliniame paš- 
tikrų pavyzdžių, kuriuos te.
greitosiomis, kelių mene- “40.000 litų trūkumas
šių bėgyje iš mūsų oficia- Biržų pašte, 
linės spaudos galime nu
rašyti:

“5.500 litų išaikvojo bu
vęs Krekenavos progimna-

Musų Veikimo Centro
Reikalai

■

DARBININKAS

Liudas Gira savo mokytojo, bet ji mar.
KALĖDŲ GIESMĖ

čiau, kada mes matome.1 
kad jau pradžios mokyk
los suole yra tik 47,4% fi
ziniai sveikų vaikų; kad 
1931 — 1932 m.m. iš 222. 
584 pradžios mokyklą lan
kančių vaikų įregistruota 
62.072 nusikaltimai (bau
gu darosi). O kiek nusi 
kaitimų įvyksta vidurinė
se mokyklose? Tegul šie 
nusikaltimai nėra dideli, 
bet vis dėlto rodo, kad

* K

mes einame į pavojingą 
kelią. Aišku, kad ir idea- ! 
lųjį jaunimą nukrikščionė- 
jusi dorovėj kritusi aplin
kuma, aukštųjų žmonių, 
ypač jų mokytojų blogii 
pavyzdžiai, dažni šeimų 
pakrikimai, stoka tėvams 
krikščioniškos pasauližiū- j 
ros — aukštesnių ir kil
nesnių gyvenimo principų,; 
greit užkrečia, padrąsina > 
patraukia.

“Aukščiau sugrupavome 
šiurpius tikrovės faktus 
norėdami atkreipti dėmesį 
į tai, kad tautos dorinime. ■ 
reikalinga daug energin
gų pastangų ir visos doro
sios visuomenės bendra
darbiavimo. Negalime ten
kintis tik tuščiais šūkiais 
ir pusiautikromis priemo
nėmis. Negalime kęsti ir 
toliau tokią mūsų gyveni- ,
mo raidą, nes mums grę- i vas ar nėra9 Vienas žmo ; kažkaip negera pasidar*. miega, 
šia didelis pavojus, I 
gali išgriauti mūsų tautos ’ j0 nėra 
pačius svarbiausius pa-'----------
grindus. Sunku bus atsi
tiesti ir jokia kultūrinių 
vertybių kūryba, kaip ly- į 
giai bet kokia pažanga,; 
nebus įmanoma.“

zijos direktorius (nuteis
tas 3 met. s. d kai.)

“4.500 litų pagrobęs pa
bėgo Eržvilko gelež. sto
ties viršininkas.

“30.000 litų išaikvojo 
Tauragės ligonių kasų di
rektorius. (Nubausta 4 
met. s. d. kalėjimu).

“30.000 litų išaikvojo 
buv. Panevėžio teismo se
kretorė. -

“300 litų* revizija nera
do Šaulių Ap. teisme.

“72.000 litų prisipažino 
išaikvojęs Kooperacij o s 
banko tarnautojas.

“5.682,40 lit. trūkumą 
rado Valstybės kontrolės 
revizija Panemunėlio vals
čiaus savivaldybėje, ku
riuos pasisavino viršaitis 
su sekretorium.

“50.000 litų Bankui ati- 
teista iš Cukraus aferos 
dalyvių.

“Nerasta 3.913 litų Kal
varijos Ap. teismo ansto- 
lio įstaigoje.

“17.577,45 lit. išeikvojo 
Kaišiadorių anstolis, 15.- 
000 lit. — teismo sekreto
rius, 855,69 lit. — Šimonių 
viršaitis, 772,80 lit. —Tau
ragės Ap. teismo sargas 
(net!), 606 lit. trūkumas 

! pas teismo sekretorių.
“Tiek šiuo tarpu nura- 

I šome iš oficijalės spaudos 
’ pranešimų. Tačiau, kiek 
i visokių nusikaltimų nepa
vyksta išaiškinti. Kiek ne
sąžiningumų provincijos 

į kredito įstaigose, koopera- 
tyvose.

“Lietuva, yra kraštas, 
rašo vvsk. Paltarokas, ku- 
riame daugiausiai mažų 
nusikaltimų. Bendrai, jau 
apie įvairius nusikaltimus, 
jų augimą baugu ir kalbė
ti. 1933 m. per 6 mėn. įre
gistruota 36.066 nusikals
tami darbai ir sulaikyti 
8.079 šiuos nusikaltimus į- 
vykdę asmens, iš kurių net 
385 jaunuoliai nuo 10 ligi 
21 metų amžiaus. Per 6 
1933 m. mėn. nusikaltimų 
padaryta, daugiau, negu 
tuo pat laiku 1932 m. 
24,2% ir 30,7% daugiau 
negu 1931 metais.

“O šiemet tik per 9 mėn. 
nusikaltimų Įvyko: visuo
menės dorovę prižiūrinčių 
įstatymų prasiženg imu 
buvo 4.259,283 Įvairūs raš
tų suklastojimai, 3.212 kū
no sužalojimų ir smurto 
panaudojimų prieš asme
nis, 1.333svetimo turto pa
sisavinimų įstaigose (reiš
kia, nominaliai paminė jom 
tik mažytę dalelę), 15.208 
vagyščių, 207 plėšimų, 181 
bankrotavimų, 421 pade
gimas ir kt. O visa tas už
registruota tik per 9 mė
nesius!

“Visų blogybių priežas
tis gūdi tautos sumenkė- 
jusiame dorovingume, ku
ris be religijos, neturėda
mas jokios kitos atsvaros, 
gramzdina mūsų tautą į 
nusikaltimų jūrą. Taigi, 
bereligiškumas, n e doro
vingumas, dvasinis su
menkėjimas, krikščiony 
bes principų iškeitimas į 
kitas tariamas vertybes, 
be galo išplitęs girtavimas 
(apskaityta, kad 50% —> 
75% visų nusikaltimų dėl 
girtavimo įvyksta) ir yra 
naši dirva augti mūsų ša
ly piktžolėms.

“Aišku, kad dabartine 
Lietuvos dorine būkle jau 
negalime didžiuotis. Ta

I
i

Federacijos centro linkėjimai
ALRK. Federacijos centras nuoširdžiai sveikina 

skyrius, prie Federacijos priklausančias organizaci
jas ir draugijas, visus katalikų veikėjus ir savo prie- 
telius su Šventomis Kalėdomis:

Susipratusieji, veikiantieji ir organizuotieji ka
talikai labai gerai supranta, ką “reiškia Kalėdų šven
tė, kurią visas krikščioniškas pasaulis taip iškilmin
gai apvaikščioja.

Kristus, atėjęs į pasaulį, atnešė ramybę geros va- I 
lios žmonėms, laisvę pavergtiems, suraminimą nūs- Į 
kriaustiems, vilti ir amžiną išganymą i Ji įtikėju- I 
siems.

Pasaulio Išganytojas atėjo žemėn kaip beturtis, i 
Jis čia dirbo ir pasišventė žmonijos gerovei. Jis moki-1 
no, gydė ligonius, užtarė beturčius ir pavergtuosius, 
stebuklus darė.

Tačiau toli gražu ne visi s up rato Kristų, ne vi- j 
si klausė Jo šventų žodžių, ne visi pasekė Jį Tie, ku 
riems Jis gero darė, Jį persekiojo, kankino ir prie 
kryžiaus prikalė.

Savo gyvenimu ir darbais Kristus parodė, kad 
tas kelias, kuris veda prie išganymo, yra su kliūtimis, 
sunkus. Tuo pačiu Jis perspėjo visus tuos, kurie eis 
Jo išganingais keliais, susilauks kliūčių, kentėjimų, 
persekiojimų, kad piktos valios žmonės jų neapkęs.

Kad vesti žmones prie išganymo, Kristus paliko 
Bažnyčią, savo įpėdininką Popiežių, paliko tobuliau
sią žemėje organizaciją, kuri veikia per* du tūkstan
čius metų ir visais amžiais priešai ją persekiojo. Mi
lijonai krikščionių savo galvas paguldė begindami 
tikėjimą, bekovodami už Kristaus idealus, bevesdami 
žmoniją prie išganymo.

Toji kova ir dabar eina. Tai vienur, tai kitur Baž
nyčia yra persekiojama, tikintiesiems atimamos tei
sės, katalikų vadai kankinami kalėjimuose, katalikų 
veikimui statomas didžiausios kliūtys.

Atsižvelgiant į tai, Kristaus įpėdininkas — Po
piežius, matydamas, kad kova bus sunki, jei vj’sku- 
pams ir kunigams neateis į pagelbą pasaulininkai, jei 
nebus sudarytas bendras katalikų frontas ginimui 
Kristaus įsteigtosios Bažnyčios. Dėl to kiekviena pro 
gą mus yra primenama stoti į katalikiškąjį veikimą, 
apaštalauti.

ALRK. Federacija yra katalikiškosios akcijos 
šakelė. Ji turi šio krašto vyskupų užgyrima ir prita
rimą. Darbo yra daug. Kad jį pasekmingai dirbtų rei
kia geros organizacijos, vadų ir darbininkų. Dėl to 
per šias Kalėdas paprašykime Kūdikėlio Jėzaus, kad 
Jis sustiprintų mūsų jėgas, prie mūsų veikimo dau
giau jėgų įtraukti, kad mūsų veikėjams duotų dau
giau energijos ir ištvermės dirbti tuos darbus, ku
riuos pats Kristus yra nurodęs dirbti.

Kalėdų šventė teatneša į visų namus ramybės, 
vilties, naujų džiaugsmų ir laimės. Tie visi dalykai at
siekiami tik sunkiu darbu ir kova. Kovą laimėsime 
ir gerovės susilauksime, jei gyvensime, dirbsime ir 
kovosime griežtai laikydamįes Kristaus nurodymų.

Nepamirškite savo artimo.
Kristus mylėjo mažutėlius, užstojo už nuskriaus

tuosius, gelbėjo vargšus. Dabar tokie laikai, kuriuo
se daug nuskriaustų, pa vergelių, našlaičių, tat visų 
pasiturinčių žmonių yra švenčiausia pareiga jais rū
pintis. Kalėdų šventės būtų be prasmės ir liūdnos, jei 
žinodami, kad yra vargo prispaustų, kurie ir per Ka
lėdas linksmos valandėlės nematys, pasirūpinkime jų 
sušelpimu, nors per šventes padarykime juos laimin
gais. Daug išbadėjusių ir išbliškusių kūdikių ne tik 
dovanėlių negaus, bet ir pavalgyti sočiai neturės ko. 
Pasirūpinkime, tat, kad neliktų nė vieno vaikučio ne
pavalgydinto, nesušelpto.

AJLJLK. Federacijos Sekretorius 
2334 S. Oakley Avė., 
Chicago, Ii!.
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ku sumušęs. Tai yra E 
vas, kuris padaro, kad 1 
tąip skaudėtų.

Ar tu kada nors nore 
papildyti ką nors blo; 
bet tą jausmą prašali] 
ir tai nedarei: ir ar tu i 
pajutai savyje, kad tu 
nors didvyriško padar 
Tai Dievas tau duoda t< 
pajutimą.’

Ar kada nors nakt 
metu nepažvelgei į dar 
ir neprisiminei ką žinai 
pie tas žvaigždes, ir k 
yra planetų, kurios leki 
ja kaip kulkos iš armol 
ar tu niekad neture 
jautimą kaip didelė j 
ši mūsų žemės planeta, 
tu menkas šešėlis9 Tas ] 
jutimas ateina iš Die’ 
Vienas garsus išminei 
Carlyle yra pasakęs, k 
garbinimas yra tai nūs 

saikeliai tekėjimas; tai jeigu tu 
nors matei ir tavy sukę

atsakė, kad ji nežino, nes 
kaip ji toliau aiškino, kai- 
kurie sako, kad yra, bei i 
tėvelis sako, kad jis nieko 
nežino kaslink tokių daly-1 
kų. Mes vaikai debatavo- 
me šiuo klausimu ir galu
tinai nusprendėme prie jū
sų kreiptis.

Taip, mano 
yra Dievas. Jo negalit: 

į girdėti nei matyti, bet pa- tebėjima.'tai t“u% 
ka‘P ,US J‘ Sa ‘t<! bini Dievą..

- - ’ Tikrenybėje mūsų gyi
Ar tu kada nors neteisy bes policija nesaugo 

bę kalbėjai, ar apgavai, mano vaikeli. Policija vi 
ar vogei, ar mušei mažės- nutveria keletą piktų žn 
ni vaikutį, ar buvai bailus, nių. Bet yra kokia tai 

Jaunas vaikutis, vos de- ^uomet turėjai būti drą ga, kuri sulaiko žudyti 
tai j 

Ar tamsta galėtumėte iskaudu apie tai pagalvoti. Dievas. Jisai mus kiekv 
Jis i

naktį, naktį ramią 
kitkart Meilė žemei. 
Meilė, Tiesa gimė 
senieji, tau, jaunime.

Tylią 
Gimė 
Gimė
Jum,
Meilė gimė dildyt kaltei 
Tiesa
Meile gimė, kad kentėtu 
Tiesa gimė, kad laimėtu.
Kaip dvi sauli—žodžiu tumiu 
Žemės veidą šviečia juodą.
Kai dvi sauli — .šildo guodžia 
Žmonių sielas šitie žodžiai. 
Gintė Kristus, Dievas gimė 
Jum, senieji, tau jauniijte!

gimė drąsai kelti.

DIEVAS IR MAŽAS 
VAIKAS

pajusti.
II,

šimts metų, šiaip rašo: sus? Jeigu taip, tai tau ranką. Ta jėga
41 * — X________4...____ 1X4. ..„7.4,. : J-.. 4..; --- -----------1..^4J — ’ .

man parašyti ar yra Die-!, tavo širdis nerami, tau na dieną saugoja.

TĖVO J. BRUŽIKO, S. J. į
MISIJOS

I . K

Nuo 24 iki 30. 259 N. ot L ‘ 
St., Brooklyn, N. Y.

Nuo 30 iki sausio 6, 1935 
m. 243 So. 8th St., Rea- ■ 
ding, Pa,

Nuo sausio 6 iki 13, St. į 
Louis Church, Mazvil-; 
le, Pa. (Gilberton P.O.) į

Nuo sausio 14 iki 27, 259 į 
N. 5th St., Brooklyn, Į 
N. Y.

kuris ; gus yra man pasakęs, kac I viduriuose, arba jautiesi Mes negalime supras 
Aš paklausiau kaip būtum pirštą kaltu- kodėl Jis leidžia tiek da 
-------------------------------------------- —“i nedorybių, bet mes sa 

Br. Ornnas.: širdy atjaučiame, k 
kiekvienas nedoras akt 
turi ir savo paseku.

Tu turi visuomet atm 
ti, kad Dievas nėra ta 
priešas, ir Jis tave nesž 
goja kaip detektyvas ta 
nubausti, bet. kad Jis ji 
tavo draugas, ir kad . 
su meile tave saugoja.

Kuomet atsiguli klaus 
kaip tavo širdelė tvak 
Per visą naktį, kuomet 
miegi, koki nors jėga p 
žiūri, kad tavo širdis tva 

■ sėtų, kad tavo plauč 
gautų oro, vienu žodž 
prižiūri tavo visą kūl 
Ta jėga, tai Dievas.

Dievas visas žvaigžc 
tvarko, saulę, mėnulį, i 
prižiūri, kad medžiai, | 
lės augtų; paukščius f 
grąžina iš šiaurės pavai 
ry, visus vaikelius Imi 
mina.

Visur, kur rasi gyvyi 
gerumą ir didybę, žino 
kad ten yra Dievas.

Tat, mano vaikeli, nie 
nereiškia, ar tavo tči 
žydai, ar Krikščionys, t 
distai ar mahometonai, 
gali būti užtikrintas, k 
jie tau neprieštaraus ajį 
ką tau esu rašęs; ir tu f 
Ii būti užtikrintas, kad j 
gu tu tikėsi į Dievą ir 
kėši Į Jį visa savo širdil 
tai tu per savo visą gyi 
nimą būsi laimingas ir 
kmingas; ir taip p 
kad kiekvienas tave gi 
ir tavimi pasitikės. 
Sulietuvino Vincas Bi 

(I*

RUGSĖJAI SODE

Geltoni rugsėjai soduose 
Sukapstė lapu krūvas, 
Sausy, gelsvų ir raudonų, 
Dvi krūvas, tris ir keturias. 
O vėjai sukasi verpetais, 
Sausųjų lapų sluogsniuose, 
Sukasi, maišos ir verčia 
Vienus į viršų, kitus ant šono. 
Ir aidi gi, lapuose šauksmai, 
Čia gaidos liūdnos tik puotauja. 
Čia sausi, sausi, šlama lapai, 
Ir rodos tyliai jie vaitoja. 
Rugsėjai auksiniam sode 
Sukapstė lapų krūvas 
Kaip mūsų dienas metai, 
Išnešdami džiaugsmo karūnas.

i
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PARSIDUODA
ANT GREITŲJŲ 

Laivakorte i L*tuvąViena
atgal. Priežastis: pardavėja, 
tam tikrv aplinkybių negalįs 
kartiniame laįke išvažiuoti j 
platesniu informaciją kreipki

' ‘ Darbininko ’ ’ Adminil ‘
366 W. Broadway. So. Bos 

Massachnsetts.

Mes ypatingai ragi ia 
remti tuos biznierius i r p 

a ! KęKALĖDŲ NAKTIS. Vaikeliai, pakabinę kojines,-laukia Kalėdų Diedįko su do- fesionalus, kuri vanomis. r : -z--..*-
JIv

“Darbininke.”
l
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Gyvėniman Pažvelgus
J. p. p.

Šiais laikais mes pergy- 
:vienam kažkokią organiza 
k jų, draugovių, klubų etc. 
imaniją. Turim, palyginti, 
Kokią negausią inteligenti
ją ir tą pačią be jokio rei- 
ytalo skaldoma, štai šalia 
^centralizuotos Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos, tu- 
jĮįm New Jersey “Lietuvių 
^Profesionalu Draugovę”, 
Brooklvn’e vėl “Alumnų ir 
Studentų Klubą”. Ir kam 
to, rodos, reikėtų kai es 
minių skirtumų nė vienur, 
nė kitur nėra.

Su Naujais Metais A.L. 
K. Studentų ir Profesio
nalų Sąjunga skelbia nau
ją narių vajų. Reiktų mū
sų studentams ir Profesio
nalams tuo susirūpinti.

' Užtenka įvairių inter
pretacijų ir šiaip gražių 
žodžių svaidymo. Darbo 
reikia. Galim sueiti drau
giškai arbatėlei, pasivai
dinti nors ir lietuviškiau
sių krupniku arba sukvie
sti nors ir visus latvius ar 
estus studentus bendrai 
^Vakarienei, bet jei nieko 
tikresnio nenuveiksim, a- 
pie nešamą tautai ar savo 
tautiečiams naudą teks 
labai ir labai abejoti. Tie
sa, sakoma, jog kelias į 
vyro širdį yra jo pilvas, 
bet, ponai , į tautos širdį 
tuo keliu nenueisit.

❖

Lietuviška patarlė sako, 
jog “neturėjo boba bėdos 
— nusipriko paršiuką”, o 
'Amerikos lietuviai neturė-

rėjo bėdos — įsteigė AL.- 
TASS na, ir turi bėdą.

Visuomenė suaukojo pi
nigus — dabar nežino kur 
jie dingo. Chicagos katali
kų visuomenės keli atsto
vai nesidairydami ir nega • 
’vodami įėjo į ALTASS 
komitetą, o dabar maty
dami, kad. socialistai tu
rėdami didžiumą su jais 
nesiskaito — pasitraukė. 
Nejaugi jūs nežinojot aiš
kios tiesos, kad didžiuma 
daro ką nori. Kam gi rei
kėjo kišt pirštai į ugnį, o 
nudegus dejuot. Tik pete
liškės skrenda į ugnį. Bet 
jos geriau nė nežino.

“Draugas” sako. kad 
skridimas neįvyko nes “to 
darbo priešakyje vado su 
smegenimis nebuvo”. Kly
stat, ponai. Ne antrojo 
skridimo organizav i m o 
vadas be smegenų buvo, 
bet geriau atvirai prisipa
žinkit, kad jūs patys, ku
rie šiandie apyskaitų 
laukiat, kažkaip naivūs 
buvot. Galbūt, tai nemalo
nu, bet tiesa. Jūs, papras
tai sakant, apvedė apie 
kertį ir tiek.

Tiesa, apyskaitų galit 
laukt, bet pamėginkit iš 
žąsies avižas atgaut. Abe
joju ar pasisektų.

* *
Socializmas ir komuniz

mas daug žada: ko ma
žiausia vargo ir ko dau
giausia smagumų. Galimai 
turtingiausį gyvenimą ir 
pramogų, žodžiu, materia
linio rojaus įsikūnijimą. 

ir matronų, kurie stengės 
gelbėt žūstančią romiečių 
visuomenę. Bet jų balsas 
buvo tyruose šaukiančių. 
Vėjas nunešė ir niekas ne-

f i. 1 .

i Bet -bereikalo kalbama 
■ apie žmonių gelbėjimą iš 
vargo, apie rojų čia žemėj, 
jei nė nebandomą savo pa- 

! žadu vykdyt, jei naujieji
valdovai (įvairiausi svieto išgirdo. Atėję barbarai su- 
“lygintojai” ir “darbo kle- 
sės draugai”) vos tik atsi
sėdę į vąlstybės sostą, tuo
jau užmiršta daug žadėję 
ir duoda savo valdiniams 
mažiau negu nieko: vietoj rje kaip Ciceronas šaukia: 
prabangos — dar didesnį “Saugokitės, piliečiai. Ka- 
skurdą, vietoj laimės — 
skausmus ir kančių ir vie
toj rojaus 
rą žemėj.

Ne. Žmonijos neišgelbės 
nė taip viliojantis socializ
mas nė komunizmas. Tai 
tik apmokamų agentų pu
čiamas burbulas, į kurį 
pažiūrėt gražu, bet paliest 
negalima — supliukš. Ru
sija bandė tuo burbulu pa
sidžiaugt, bet skaudžiai 
apsivylė. Bolševikų vadai 
pažadų neįvykdė ir verkia 
šiandie Rusija, kaip vai
kas supliuškusio burbulo.

Taip, aš žinau, komuniz
mo idėjos labai gražiai 
skamba. Išalkusiai ir var
go prispaustai miniai ly
gybė ir broliškumas labai 
malonu. Tai jos svajonė. 
Todėl tiek daug ir įtiki į- 
vairiausiems “lygybių” ir 
“laisvės” skelbėjams. Ta- 

i čiau netikėkit. Tie, kurie 
i daug žada, dažnai labai 
maža arba visai nieko ne
duoda.

* * ♦
Istorija dažnai kartoja

si. Romos Imperija žuvo 
nes supuvo jos valdiniai. 
Supuvo jų siela, o sielai 
pūnant ir kūnas žūsta. 
Buvo kilnių Romos vyrų

naikino didingą Romą.
Šių dienų pasaulis smar

kiu žingsniu eina į pra
žūtį. Ir šiandie, kaip seno
vės Romoj yra tokių ,ku-

tiliną už miesto Vartų sii 
savo ištvirkusių draugų 

tikrą praga- gauja”.
I

I
Katilinos nėra ir Atilla 

senai miręs, bet šių dienų 
civilizuotam pasauliui grę- 

i šia raudonasis teroras. Į 
civilizuoto pasaulio duris 
oaladojasi kruvinasis bol
ševizmas su ištvirkusių 
komisarų gauja.

Saugokitės žmonės, “or
ganizuotas teroras”, kaip 
pats GPU. viršininkas, 
Dzeržinskis yra pasakęs, 
graso civilizuotam pasau
liui. * * *

Pas mus viskas kažko
dėl daroma atbulai. Prade
dam ką nors kurti ar veik“ 
ti ne nuo pamatų, bet nuo 
viršaus. Štai, pavyzdžiui, 
norim išlaikyti Amerikoj 

j savo tautiškumą, bet ne- 
; auklėjam vaikų lietuviš- 
. kai, tik suaugusį jaunimą 
baram. Atrodo, jog ne iš
laikyt tautiškumą norim, 
bet darom su juo kažkokį 
keistą experimentą: pir
ma jaunąją kartą nutauti- 
nam, o paskui mėginam 
atlietuvinti. Ir stebimės 
kas iš to išeis. Bandymui 
nepasisekus, dievaži, ne 
mes kalti. Kalti tie ant ku-

Amerikiečiai Lietuvoje
Vladas Kupka, gyvenęs 

Southbridge, Mass., par
vyko savo tęvynėn 1932 
m., pagyveno devynis mė-- 
nesiūs, per kurį laiką nu
sipirko ūkį, ir išvyko vėl 
Amerikon. Tačiaus šį kar
tą visai nusivylė “laimės” 
šalimi, vos susikrapštė pi
nigų laivakortei ir šiemet, 
liepos mėnesyj, dūmė tie
siog Lietuvon visai neat
sigrįždamas. Parvyko rug
piūčio 6 d. Dabar jau pas-

i toviai įsirengia savo ūkyj, 
IVladiškių kaime, Pilviškių 
i valsčiuje, Vilkaviškio aps- 
krityj.

* * *

Ant. Jalenskas. gimęs 
Amerikoj, savo tėvų par
vežtas iš Shenandoah, Pa., 
į Kalvariją (Marijampolės 
apskrityj) devynių metų 
amžiaus dar prieš karą, 
dabar tarnauja Marijam
polės policijos nuovadoj 
vyresniuoju policininku. 
Jis yra vedęs, augina šei-

• v

I
i

i

mynėlę, turi namelius, ku
riuos jis pats taiso (iš a- 
mato dailydė) amerikoniš
kai. Amerikoj yra mirę jo 
trys seserys, du broliu, o 
vienas brolis dar gyvena, 
Baltimore, Md., vadinasi 
Allens.

e * *

Ant. Kazakevičius išvy
ko į “laimės šalį” 1905 m. 
Gyveno Mahanoy City, 
Pa. Grįžo tėvynėn 1928 
m. ir dabar sau paprastai 
gyvena ūkyj Grigaliūnų 
kaime, Veiverių valsčiuje, 
Marijampolės apskrityje.

# #

Povilas šnolis. gyvenęs 
New Yorke, prieš kelis 
metus parvyko į.Kalvariją 
(Marijampo 1 ė s apskr.), 
pagyveno ten trumpai pas 
gimines; tuo tarpu nusi
pirko namą su nedideliu 
žemės sklypuku Marijam
polėj, Mokolų priemiesty j. 
Dabar tą namą aptaisė 
gražiai apsitvėrė, prisodi- 

i no medelių ir jis su žmo
na visai patenkinti gyve
na. Tik jų sūnelis nenu
rimsta be Amerikos.

sį: sje

Jonas Klimas, našlys, 
sugrįžęs iš Stamford, Čt., 
vedė jauną, gražią ūkinin
kaitę vasario mėn. 1933 m. 
gi šįmet pavasarį 
krikštijo naujagimį 
lį.

I

rių bandymus darom. Jau
nimas kaltas. Ar ne nai
vu?

Tik paskutiniuoju laiku
pradedama statyti nuo pa- i 
matų. Leidžiama vaikams 
laikraščiai, steigiama mo
kyklos (su privaloma lie
tuvių kalba). Sveikintinas 
žygis. Tik, deja, yra dar 
daug ir didelių parapijų, 

■ kur tokių mokyklų nėra, 
i tačiau jos galėtų ir turėtų 
Į būti. Vasarinių kursų ne
užtenka. Reiktų giliau pa
žvelgti, ypač, visuomenės 
ir parapijų vadams.

i 
i jau 

sūne-
v •

3-C 5jl *

Jonas žiūrinskas, 
nes Naugatuck’e, 
apie dešimt metų,
Lietuvon tuoj po karo. Da
bar jis farmeriauja Kūme- 

gyve- 
Conn., 
grįžo

čių kaime, Kalvarijos val
sčiuje, Marijampolės aps- 
krityj. Jis turi 18 margų 
ūkį; ten nuėjo į žentus. 
Jam čionai esą geriau, ne
gu Amerikoj. *

# # *

Jurgis Jokimas, brookly 
nietis siuvėjas, kurs Lie
tuvon parvyko liepos mėn. 
1931 m., jau tiek nusiban
krutavo, kad nuėjo už pra
gyvenimą šeimininkauti 
keliems kitiem amerikie
čiam kavalieriam, gyve
nantiem amerikiečio J. 
Klimo name. Jo bute pa
laikomo higieniškumo ir 
tvarkos čionai jokia šeimi
ninkė neaplenks.

O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi! 

Čia ne tik tavo praeitis, 

Čia tavo ir ateitis.

Maironis.

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivi

jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinki
nys.

Šią knygą išgyrė visa 
rimtesnioji spauda. Visi 
gėrisi jos turiniu, gėrėsies 
ir Tamsta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspaus- 
jdinta ir turi 191 pusi. Jos 
kaina $1.50. Bet dabar 
“Darbininko” spaudos va
jaus metu, gražiais drobes 
viršeliais kaina tik 75 cen
tai; popierio viršeliais 50 
centų.

Dabar yra geriausias lai- 
| kas įsigyti šią taip bran- 
įgią ir naudingą eilių kny- 
Įgą-
i

I
“DARBININKO” Adn>.

366 W. Broaduay, 
South Boston, Mass.

RADIO INŽINIERIAI NUO 1918

62 STUART ST20 STUART ST

■M

PHILCO 29X
$75.00

PHILCO 84B
$20.00 ’

3 KRAUTUVES BOSTONE:

KALĖDOMS

NAUJAS PHILCO 201X 
HIGH FIDELITY RADIO

49 STEBĖTINAI GRAŽŪS NAUJI MODELIAI

PHILCO RADIO’S
GERIAUSIOS BOSTON’E

KAINOS NUO

$20 iki $600
LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS

PHILCO 45L
$59.95 ’

Perkant naują radio daug atrokuojame už jūsų seną radio
BERMAN RADIO COMPANY

30 TREMONT ST

62 STUART ST. KRAUTUVE ATDARA IKI 9 VAL. KAS VAKARĄ
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KI.A/V ĮNINKI IENYMO (ENTRt

VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis MIC. --dvasios vadas; Kun. P. Juškaitis— 
pirm., 423 VV’insdor St., Cambridge, Mass.; Kun. J. Vaičiūnas — I 
vice-pirm.; Pr. Maukus — II vice-pirm.; V. J. Blavackas — raSt; 
7 Mott St., VVoreester, Mass.; O. Sidabriene — ižd., 6 Common-, 
wealth Avė., Worce«er, Mass.; M. Urmonienč tr A. Zarėčkas — 
i*do globėjai; A. Miciūnas — redaktorius, Marianapolis College, 
Thompson. Conn.

mo.

The Corcoran Supply Co. of Brockton
Praneša Kaip Įsigyti Naują Maudynę ir

SVEIKINIMAS
Sveikinu visus Blaivininkus-es bei visus Blaivy

bės prietelius su Viešpaties Užgimimo švente. Toj die
noje maldausiu; kad Kūdikėlis-Jėzus apdovanotų vi
sus savo gausiomis malonėmis. Lai šios Šv. Kalėdos 
būna visiems pilnos ramybės ir džiaugsmo.

Kun. Fr. Juškaitis, 
P. Blaiv. Pirmininkas.

VEDAMAS PLATUS KA
RAS PRIEŠ NARKOTUS
J. V. Vyriausybe Imasi 
Griežtų Priemonių Nus

telbti Šią Plačiai Įsibrovu
sią Nedorybę.

Pastaromis dienomis vi
soj šioj šalyj paskelbtas 
viešas karas prieš visus 
narkotų pardavėjus, pirk
lius ir vartotojus, šios ša
lies vyriausybė imasi grie
žtų ir visų įmanomų prie
monių panaikinti šį nelem
tą įprotį, kuriuo vieni 
žmonės naudojasi, kitus 
žudo. Šis narkotų “iššlavi- 
mas” ypatingu griežtumu 
vedamas didesniuose mie
stuose, kur jau senai įėjo 
mada slaptose karčiamo- 
se, salėse ar namuose par
davinėti narkotus. Polici
ja, detektyvai ir valdžios 
agentai pagal slaptus nu
rodymus įsakyti visur ve
sti tardymus ir suimti 
kiekvieną įtartiną asmenį

Nemaža darbo jau atlik
ta. Suimta arti 500 •ašme
nų, kurie įtarti, kad akty
viai dalyvavę narkotų ar 
neteisėtinam svaigalų par-

KARŠTO VANDENS
ŠILDYTUVAI

Padaryk žie
mos laiku va
žinėjimą pa
togiu įvedant 
karšto van
dens šildytu
vą savo au
tomobiliu.

Vario šildytuvo korys. Kromu 
arba “crackle” padengta. Di
delės įtalpos. Už įrengimą ro 
kuojama atskirai.

Thermostats nuo 95c ir 
aukščiau

Winter Fronts... 98c.Tiri stone
SERVICE STORES, Ine. 
Warren Avė. at Legion 

Parkway
Phone Brockton 239

A

davinėjime, pirkime ar 
vartojime. Kai šis “karas” 
įstosiąs _ į pilnas vėžės, a- 
gentai tvirtina, kad skai
čius sieksiąs arti 1000 as
menų. Visoj šalyj įvai
riuose užpuolimuose suim
ta šimtų tūkstančių ver
tės dolerių narkotų ir įvai
rių svaigalų, rasta įvairių 
pypkių ir mechanizmų, ku- \ 
riais žmonės vartoja nar
kotus ir svaigalus. Tardy
mai ir užpuldinėjimai bei 
kratos varomi visuose J. 
V. kampuose ir siekia net 
Honolulu, iš kur yra ma
noma, kad didžiuma svai
galų partraukiama.

Agentai praneša, kad 
kuriuose tardymuose ar 
kratose teko patirti baisių 
įvykių. Vienam atsitiki
me Seattle, Wash., kur su
imtas vyras ir jojo žmona, 
rasta jų dviejų savaičių 
kūdikis, kuris buvo taip
gi jau prie narkotų pri
pratintas, Mat, motina, 
pirm negu pagimdžiusi kū
dikėlį, pati vartojusi ne
maža narkotų ir todėl kū
dikį dar iščiuje beesantį 
užkrėtė narkotų. Kūdikis 
nuvežtas ligoninėn. Vy
riausias agentas pranešė, 
kad, kūdikis būtinai mir
tų, jeigu iš karto būtų nu
stota duoti narkotų. Agen
tas toliau praneša, kad 
reikėsią kūdikiui duoti 
narkotikų pore i j o m i s, 
kiekvieną kartą skirtą 
porciją mažinant, iki kol 
bus galima jį visiškai at
pratinti.

Iš kaikurių pietų - va
karinių valstybių praneša
ma, kad daugelio mokyklų 
jaunuoliai bei mergaitės 
jau taip prie narkotikų 
pripratę, kad jų sveikata 
išsibaigusi ir protui sumi
šus, reikėjo juos būtinai 
pavesti tam tikrų įstaigų 
priežiūrai.

Kitame mieste, Cleve
land, Ohio, narkotų parda
vėjų gauja biznio reikalais 
pavartojo labai sumanų 
būdą. Nepatenkinti tuomi. 
jog jau turėjo privilioję' 
daugybę asmenų, kurie'

j nebegalėdami gyventi be 
svaigalų buvo priversti iš 
jų pirkti svaigalus, bet 
dar sumanė būdą pavilio
ti ir vaikus prie narkotų 
ar kitų svaigalų vartoji- 

Todėl šie pardavėjai
vaikams siūlė dykai para
gauti svaigalus, nes ši 
■gauja žinojo, kad sykį vai
kus kokiu nors būdu prie 
svaigalų priviliojus, galės 
juos ir ant visados paver 
gti. Nors valdžios agentai 
negalėjo tikrai įrodyti 
kiek jaunuolių ir mergai
čių priviliota, bet daugy
bė laiškų, kuriais tėvai 
melste meldė išgelbėti jų 
vaikus nuo šios nelemtos 
nelaimės, parodo, kad bū
ta nemaža. Suimta viena 
moteriškė, kuri sakiusi, 
jog vienas vyriškis žadė- 

■ jęs jai nemokamai duoti 
narkotų, jeigu ji apsiimtų 
narkotus platinti mokyk
los studentų-čių tarpe.

Kas skaudžiausia, kad 
yra jaunuolių ir mergaičių 
studentų, kurie pripratę 

į narkotus vartoti, gauna iš j 
tėvų užtektinai pinigų 
nuolat pigiomis kainomis 
narkotus pirkti.

I

Agentai praneša, kad šio 
didelio narkotų ir svaiga
lų plėtojimosi priežastis 
ta, kad panaikinus prohi- 
biciją, “žymesnieji” ir net 
‘smulkesnieji bootlegeriai' 
nustoja savo seno biznio, 

į nes kuomet federalinė val
džia paėmė gėrimų kont- 

i rolę į savo rankas, siu 
I “bootlegerių” slaptas gė
rimų pardavimas netenka 
savo svarbos. Kam girtuo
kliui slapta, su baime ieš
koti svaiginančio gėrimo, 
kuomet jis gali viešai gau
ti? Tat, “bootlegeriai” ne
tekę savo biznio, dabar 
griebiasi prie narkotų par
davinėjimo.

Kiekvienas
V “ ■"

i

1

i

«

■

Namui Apšyldyti Įtaisus
■(^tandard j

Užeikite Į Musų Krautuvę

ARBA

Telefonuok 880 — 881

Sekant Co r c o r a n 
Planą įsigyti nau
jausios rūšies minė
tas įtaisas ne tik 
bus pigiausia, bet 
mūsų ekspertai pa
gelbės išrišti visus 
detalius dykai, kaip 
tas įtaisas įsgyti 
naudojant Federal 
Government N. H. 
A. Plan of Finan- 
cing. Jūsų. pripras
tas ‘plumeris’ galės 
vis tai įtaisyti taip, 
kaip jūs norėsite.

PLANAS TAS TOKS:
1- mas. Mūsų, prityrimas iš- 
skaitliuos visus darbo-deta
lius.
2- ras. Jūsų pačių plumeris 
patieks jums savo sąskaitą 
už darbą ir įtaisus.
3- čias. Mes pagelbėsime iš
dirbti išmokėjimo planą. 
Mūsų pagalba jums nieko 
nekainuos.

CORCORAN SUPPLY CO.
300 MONTELLO ST, BROCKTON, MASS.

Rumsiškis Istorine Vieta
je 1932 metais išaugo nau
ja, moderniška miestelio 
pradžios mokykla.

Per Rumšiškių miestelį 
teką, du nedideli _ upeliai: 
Praviena ir Nadieja. Apie 
Nadieją yra užsilikusių 
daug įdomių padavimų, 
dažnai tampriai suryštų

• vNuo Kauno apie 24 kilo- 
: metrus į šiaurės rytus ant 
i Nemuno kranto, yra šiau
diniais stogais dengtas 

! Rumšiškių miestelis. Per 
i miestelį eina didelis vieš- 
' kelis. Jis užsisuka rytų 
pusėn ir eina Vilniaus 
link. Tai istorinis vieške
lis, kuriuo 1912 metais žy- su pačio mistelio praeiti- 
giavo Napaleono armija, 

susipratęs jg Suvalkijos pusės prc 
žmogus, ką be kalbėti apie Rumšiškių miestelį kėlėsi 
blaivininką, privalo kaip prancūzų gvardija, vokie- 
galima vyriausybei pagel- čių pėstininkai, lenkų rai- 
bėti sulaikyti šios nelai
mės plėtimąsi ir nusmelk-

teliai ir būsiančio lietuvių 
I korpuso branduolys. Apie 

ti neteisėtą narkotų par- 1OO 000 vyrų, tvirtų kaip 
davinėjimą, pirkimą ar ąžuolų, ėjo mušti rusus, 
vartojimą. Baisios ir ap- i Dar ligi šiai dienai palikę 
verktinos šių svaigalų pa- ■ netoli Rumšiškių miestelio 
sėkmės turėtų mumyse; prancūzų apkasai liudija 
sukelti jais pasibiaurėji- j apie Napaleono armijos 
mą ir patys juos atstum- pėdsakus.
darni, turėtume ir kitus 
apsaugoti nuo šios nelai
mės.

A. Miciūnas.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI

Netoli Rumšiškių mies
telio stovi medinė mokyk
la, kurioje mokėsi garsu
sis lietuvių tautos dainius.

mi.
Vienas padavimas sako, 

kad kai Jogaila buvo iš
rinktas Lietuvos - Lenki
jos karalium ir vedęs jau
nutę Lenkijos karalaitę 
Jadvygą tai 1406—1407 
met. karalius parsivežęs 
karalienę į savo tėviškę. 
Jauna karališka pora ap- 
važinėjusi Žemaitiją, Prū
sus ir Aukštaitiją ir grįž
dami iš savo kelionės sus
tojo mažame Rumšiškių 
kaime. Čia jie rengėsi kel
tis per Nemuną į Suvalki
jos pusę. Tai buvo pavasa
ris. Praviena ir kitas upe-

• v

Jadvyga atvykę apžiūrėti 
nelaimės vietos. Karalius 
išgelbėtoją mergaitę gero
kai apdovanojo, o upelį, 
kuriame karališkoji pora 
skendo, Jadvygos pageida
vimu pavadino lenkiška? 
Nadieja (Viltis). Toje vie
toje. kur įvyko nelaimė ii 
kur karalius išsigelbėjo, 
buvo nutarta pastatyti ba
žnyčią. Karališkoji pora 
Rumšiškėse gyveno 3 die
nas, kol Nemuno ledai vi
siškai išėjo. Tik trečią 
dieną Jogaila ir Jadvyga 
laimingai persikėlė per 
Nemuną ir išvyko Kroku
von. . Tsb.

V • —

KAS DEDASI ANT TIL
ŽĖS TILTO

gyventojai reikalauja lais
vo mažojo pasienio susi
siekimo su Lietuva, o tik 
tuščio pilvo gurgimo ver
čiami. Tačiau Vokietijos 
valdžia į žmonių alkį neat
sižvelgia. Jie kratomis ir 
net bausmėmis verčia ai- 

į kanus pasienio gyventojus 
' nesiveržti į Lietuvą nors 
pavalgyti.

Visaijf persekiojami til
žiečiai kart - kartėmis vis 
dėlto ateina Lietuvos ir 
čia nusiperka papraščiau- 
sių reikalingiausių maisto 
dalykų. Grįždami, maisto 
produktus jie turi paslėp
ti po rūbais po kepurėmis 
net vaikų vežimėliuose, 
nes vokiečių muitininkai 
ir policija daro stropias 
kratas. Ir vargas tam pas 
kurį randa didesnį kiekį 
maisto. Tada iš žmogaus 
atimamas sienai • pereiti 
leidimas, pats baudžiamas, 

i neštas maistas konfiskuo
jamas. Ir tokių atsitikimų 
nėr dieną yra šimtais. Ta
čiau jų tilžiečiai neboja, 
nes gurgiantis pilvas rei
kalauja maisto.

Labai dažnai ant tilto 
nrie vokiečių muitinės su
sirenka minios žmonių. Il
gai laukdami ir Lietuvon 
neleidžiami, Tilžės gyven
tojų minia pradeda įvai
riai sukauti pralaužia po
licijos grandinę ir visi su 
Lietuvoje nupirktais pro
duktais be kontrolės per
bėga į Tilžę, o kiti, norin
tieji maisto pirkti — į Lie
tuvos pusę. Saugodamosi 
nuo minios triukšmo, vo
kiečių policija Tilžėje yrą 
uždariusi judėjimą kai ku
riomis gatvėmis, vedan
čiomis į tiltą.

Policijai pasienio gyven
tojus kratyti ir bausti pa
deda naciai. Jie patys bū
dami alkani, varvina seilę, 
pamatę lietuvišką maistą, 
tačiau vargina ir kitus, 
sau tik pigesnės duonos 
ieškančius.

Lietuvos pasienio gyven
tojai irgi smarkiai ekono
miškai nukenčia nuo tokio 
vokiečių mažojo susisieki
mo varžymo. Mat Lietu
voje maistas labai pigus ir 
jo yra gausus perteklius. 
Lietuviams pasieniečiams 
Tilžė ir kiti Vokietijos pa
sieniai. ankščiau buvo ge
ra rinka maisto pertekliui 
parduoti. Gi dabar, kai 
Vokietijos pasienio gyven
tojai jo turi daug mažiau 
pirkti nebėra vietose kur 
maisto produktus padėti.

> Tenka jį parduoti pigiau 
krašto viduje ir žymiai 
nukentėti ekonomiš kai, 
nes gaunamos mažesnės 
pajamos. Tsb.

Jau buvo rašyta kad vo
kiečiai keršto sumetimais 
suvaržė taip vadinamą 
mažąjį pasienio susisieki
mą tarp Vokietijos ir Lie
tuvos. Juo toliau juo sis 
susisiekimas dar smar
kiau varžomas Dabarti
niu laiku prieita net prie 
to, kad pasienio gyvento
jams leidžiama susisiekti 
tik kelias valandas per 
dieną. Ir tai, einantieji ir 
grįžtantieji vokiečių mui
tininkų ir policijos smul
kiausiai iškratomi.

Ko gi taip veržiasi Tilžės 
ir bendrai viso Vokietijos 
pasienio gyventojai į Lie
tuvą?. Hitlerininkai taip 
nušeimininkavo Vokieti jo
ją, kad ten varginges- 
nįems žmonėms -net gręsia 
bado pavojus. Maistas la
bai brangus ir jo sunku 
gauti. Gi čia už Nemuno. 
Lietuvoje, maisto gali pi
giai pirkti kiek, tik hori 
Alkio vęrčiami, Vokietijos 
pasienio gyventojai ir ver
žiasi Lietuvon nors sočiau 
pavalgyti.'Taigi ne dėl ko-

Anykščių šilelio autorius šniokšdami nešė ledusj 
vyskupas Antanas Bara
nauskas. Būsiantis vysku
pas ir didysis poetas čia 
praleido dalį savo jaunys
tės, mokydamasis valsčių

Nemuną. Jogaila nenore-, 
jęs ilgai laukti, nes Kroku
voj turėjo svarbių valsty
binių reikalų, tad vežikui 
įsakė važiuoti. Kai tik ar
kliai įbrido vandenin, tai 
jie staiga pasinėrė, o ka
rietą, kurioje sėdėjo Len
kijos Karališkoji pora, 
vandens srovė apvertė. Jo
gaila būdamas stiprus vy
ras, įkybo į karklus ir išli
po į krantą. Jaunutę kara- 

stuviu ir vagiu? — Gir’ ,lienę. Jadvygą vandens 
srovė nunešė tolyn. Jos 
riksmą užgirdo jauna lie
tuvaitė, kuri atbėgusi į ne
laimės vietą išgelbėjo skę- 
stanČią Jadvygą.

draugystėms neduoda ir | miršta? — Girtuoklis. | Išsigelbėjusi iš tokios di- 
pats nieko neturi? — | Kas prieš laiką atsiduriu džiulės nelaimės, karališ- 
Girtuoklis,

Kaa daugiausiai keikia ir 
burnoja prieš Dievą ir 
tikėjimą? — Girtuoklis. į

Kas greičiausiai išsižada 
tikėjimo ir tampa palei-•

Kas niekad neturi pinigų ?
—Girtuoklis.

Kas yra daugiausia pas-| raštininkų kursuose. Čia 
kendęs skolose? — Gir- į prie viliojančių Nemuno 
tuoklis.

Kas prasčiausiai valgo?—
i Girtuoklis.
Kas visad apdriskęs vaik< 

ščioja? — Girtuoklis.
Kas niekad neturi gere 

vardo? — Girtuoklis.
Kas yra visų didžiausiai 

paniekintas? — Girtuo
klis.

Kas niekad bažnyčios ■ iš
laikymui ar pašalpos

krantų, jo jautrioje sielo
je kaupėsi kūryba. Dabar 
ši istorinė Rumšiškių mo
kykla pavesta paprastų 
malkų sandeliu. Jos vieto-

tuoklis.
Kas greičiausiai netenka 

sveikatos? —Girtuoklis.
Kas daugiausiai netikėta 

ir nelaiminga mirtimi 
miršta? — Girtuoklis.

REIKALINGAS
VARGONINKAS 

Reikalingas tuojaus ge
ras vargoninkas.

' Kun. J.* čižauskas, 
1318 Westminster Aten 

' Detroit, Michigan.

kapuosna? — Girtuok- koji pora apsinakvojo ma- 
i lis. <žame Rumšiškių kaimely.

Iš to viso aišku, kad di-, Jadvyga visą naktį nemie- 
džiausias savo kūno ir i gojusi, meldėsi ir Dievui 
sielos priešas yra gir- dėkojo už išgelbėjimą. Ry 
tuoklis. ' M- J. U. tą prašvytus, - Jogaila- ir. kių kitų priežašcių Tilžės

EDW.V.WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 VMhington St .
• N0RW60D, MASS. 

TEL. Nonrood 1503 
Montello Office: 

10 IntervaJ« 8tiv inteTVBie •*.
jEL. Brockton ^005 I
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Sveiki Sulaukę į
Šventų Kalėdų

X

Baigiant šiuos metus, švenčiant paskutinę, vieną 
iš didžiausių, šių metų šventę — Jėzaus Kristaus Gi
mimo Dieną, vadinama Kalėdoms, nenoroms mums ■ 
tenka pažvelgti atgal, į praleistus metus. į nuveiktus , 
mūsų darbus ir jų vaisius. :

Pažvelgę atgal, matome, kad šie metai mums lie- ■ 
tuviams buvo labai reikšmingi: mes turėjome daug i 
seimų, seimelių, visokių konferencijų, suvažiavimų, 
garbingų jubilėju, sukaktuvių, paminėjimų, keletą iš 
anapus užjūrio garbingų svečių, misijų, švenčių, pa
rengimų, prakalbų ir daugelį visokių pramogų, kurias 
visas būtų labai sunku ir beišskaitliuoti, kiek mūsų 
nuveikta, kiek gerų, naudingų ir kilnių Bažnyčios, tė
vynės ir lietuvių visuomenės naudai darbų atlikta.

Baigdami su šia paskutine, mums katalikams taip 
brangia ir kilnią, Kristaus Gimimo švente šiuos me
tus, mes katalikai lietuviai galime kaikuriais savo nu
veiktais darbais ir jų vaisiais džiaugtis ir didžiuotis, 
bet kartu turime ir nuliūsti ir su didelę gėda žemyn > 'skiištėsi“vfsi
savo akis nuleisti, kad mes būdami katalikais ir ne-. jr visos bcwlyti. Smagu 
šiodami katalikiškus vardus, neišpildeme vienos savo . a--y kad susirinkime 
didelės pareigos ir buvome labai apsileidę, savo kata- į dal o ir Drofesionalai, 
likiškos spaudos platinime — palaikyme ir ne vienas; kai tai dr Aukštakalnis 
iš mūsų davėmės save kokiam nors bedieviui, laisva- advokatas Balanda, Juo- 
maniui ar komunistui už nosies vedžioti ir padėt! Dubauskas> Anastazi- 
jiems prieškatalikišką spaudą platinti — palaikyti,' . Petrauskaitė ir kiti. 
perkant ar užsirašant jų šlamštus, kuriuose jie, kaip į Gočiau priminti, kad 
tik beįmanydami, įvairiais būdais, visus mus katali-1 v-j vigu smarkumu prasi_ 
kus apšmeižia, iškolioja ir iškeikia, o ne bedieviai ir; d-. ]ietuvių kalbos pamo. 
palaikome jų šlamštus. . kos Kviečiame visus Stu -

Mes katalikai lietuviai tame dalyke labai esame dentus ir Studentes ir ki- 
apsileidę, nesusipratę ir mažai tekreipiame domės į to- tus ateiti į pamokas, ku
kius dalykus, kur mūsų garbė ir šlovė yra nuplėšia- rios įvyksta kas perikta- 
ma, ir visa tai tik vien perpirštus praleidžiame, tar- dienio vakarą, 7 vai. seno- 
tum nieko tokio blogo ant mūs nebūtų ten parašyta.

Tad gerbiamieji lietuviai katalikai nuo šio laiko 
mes susipraskime, įvertinkime

SVEIKINIMAS
Sveikinu visus LDS. narius(es), organo “Darbi

ninko” skaitytojus, ypatingai Conn. Apskričio bei 
newbritainiečius Šv. Kalėdų proga.

Lai Kūdikėlis Jėzus laimina jumis visus Dieviš
kąja rankele, teikdamas jums daug malonių.

t Jumis visus gerbianti
B. Mičiuniene, 
LDS. Conn. Apskričio 

Raštininkė.

kuri buvo ir tebėra užda
ryta nuo gruodžio 13,1930 
m., praneša, kad išmoka 
10 nuošimtį visiems indė
lininkams.

Tai’ netikėta Kalėdų do
vana.

Šis bus jau ketvirtas iš
mokėjimas. Du kart buvo 
išmokėta po 25%, o pas
kutinį kartą 10%. i

I

WATERBURY SAVINGS BANK I
WATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office

ŠV. KALĖDŲ LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Šv. Juozapo Parap. Choro grupė bei Young Melo- 

dians orkestras, vad. Aleksiui, per Kalėdas, 2:00—230 
vai. po pietų iš WATR. stoties išpildys programą. Į- 
domaujantieji prašome pasukti savo radio ant 1210 
kilocycles ir pasiklausyti.

Radijukas.
Turėjo kalbėti susirinki- lankė dvi brangios vieš- 

me du studentai, bet ka
dangi nei vienas iš tų ne-' 
pasirodė, tai atidėta ki
tam susirinkimui. Ir po

,_____________ ________ . i

• v

nios, būtent, Seserys Al
ma (Švento Kryžiaus Li
goninės buvusi vedėja Ka- 
zimierietė) ir Sesuo Juo
zapa Maria Pranciškietė - 
mokytoja, Švento Petro ir 
Pauliaus lietuvių mokyk
loje (Elizabethport, New 
Jersey). Abidvi labai įdo- 
mavosi mūsų parapijos į- 
staigomis ir Marianapolio 
lietuvių Kolegija.

NEW BRITAIN, CONN.

_____________ •
LAIMĖJO STREIKĄ
Lander Fr. kompanijos 

92 vyrai molderiai, daugu
moj lietuviai, buvo išėję į

i streiką reikalaudami pa
kelti mokesnį ir pripažinti 

■ uniją.
Po mėnesio streiko kom

panija pasidavė ir darbi
ninkus grąžino darban.

Kitose dirbtuvėse taip- 
pat eina bruzdėjimas.

T. M.

M ASPETH, L. L, N. Y.

V į. į 
l l 
l

Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū
pinti tavo visus bankos reikalus.

Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

FOREIGN DRAFTS
Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.

793-797 Bank St.

A-

Ii

je mokykloje.
Reikia padėkoti studen- 

savo brangų vardą, tams ir studentėms, kurie 
garbę ir neleiskime kokiems nors bedieviams, komu- taip gražiai pasidarbavo 
nistams ar laisvamani ims mus šmeižti, pajuokti ir Švento Juozapo parapijos 
per kokius norint jų šlamštus mūsų garbingus vardus bazare. 
niekinti. Mes tam atlikti turime įvairius būdus panau
doti, iš kurių vienas geriausias yra neremti ir neskai
tyti nė vieno nekatalikiško laikraščio ir raštu ir juos 7777^77.75 7.7 4.. 7 
visus, kiek tik galint, boikotuoti, neiti į jų parengi- - - - - - -
mus ir neduoti nei vieno jiems cento.

Kitas būdas, prieš tuos visus nedorus, 
tvirkinančius žmones bei papiktinimą mūsų 
kiškai .lietuvių visuomenei nešančius raštus, kovoti ir 
jiems kelią viešoj lietuvių spaudoj užkirsti, reikalin
ga mums visiems katalikams rašytojams sudaryti įr? Navickas" MIC

Be to reikia pareikšti, 
kaip džiaugiasi visi stu- 

ir jų or
ganizacijos kūrėjas kuni
gas dr. Navickas sveiksta, 

negerus, džįaUgįamės Water-
katali- 6

tam tikrą sąjungą, kur mes visi bendrai iš vien gale- j 
sime prieš tuos visus nepadorius, visuomenę tvirki
nančius bei šmeižtų pilnus raštus kovoti ir užkirsti 
jiems kelią mūsų lietuviškoj spaudoj.

Baigdamas šį rašinį, linkiu visiems šio laikraščio 
skaitytojams linksmų šv. Kalėdų ir, viršui paminėtus 
dalykus, gyveniman įvesti. L. S.

būryje ir linkime, kad Stu
dentų ir visų lietuvių bei 
jaunimo prietelis kunigas 

visiš
kai pasveiktų ir galėtų 
vadovauti taip brangiam 
ir artimam mūsų visų, bet 
ypatingai Jo širdžiai, dar
bui... auklėti katalikiškai 
ir lietuviškai mūsų jauni
mą.

Waterbury, Conn.
v •

I

dentų 8 kuopa turėjo 
svarbų mėnesinį susirin
kimą. Kaip paprastai su
sirinko gražus būrelis stu
dentų ir studenčių. Kalbė
ta apie ateinančius roller

5 skating ir ice skating par
ties, debatus, vakarėlius ir 
tt. Matyti, kad studentai 
nori šįmet panašiai kaip 
ir pernai veikti ir sporto 
dalykus išrišti. Tai labai 
sveikas ir teigiamas įro
dymas, kad lietuviai dar 
ilgai, ilgai gyvuos.

Visi studentai ir studen
tės pasižadėjo remti atei
nantį Minstrel Show, ku
ris įvyks vasario 6 d., va
kare, su šokiais. Gros 
Brinkamn’s Orkestras. Vi
si ir visos paėmė po tuzi
ną ar daugiau tikietų iš
parduoti. Valio, lietuviai 
studentai.

MŪSŲ BAZARAS
Nors praeities dalykas 

mūsų parapijos bazaras, 
bet reikėtų nors tai pami
nėti, kad viskas kuotvar- 
kingiausiai ėjo, visą laiką 
ir buvo pelningas ir nusi
sekęs. Tai garbė ir padė
kos žodžiai tiems ir toms 
visoms, kurie ir kurios 
taip uoliai ir nenuilstamai 
darbavosi. Klebonas dėko-' 
ja per šias laikraščio skil
tis visiems bei visoms, 
vienu žodžiu, taria lietu
višką nuoširdų AČIŲ!

Daug dovanų buvo išlei
sta. Didžiausią laimę tu
rėjo Jonas Kairys, bet tur 
būt jam priderėjo išlaimė- 
ti, nes jisai dovanojo ra
dio ir kalakutą Švento 
Vardo Draugijos nariams. 
Valio, Jonai!

Parapijos Vakarienė
Šv. Andriejaus parapi

jos metinė vakarienė į- 
vyks gruodžio 31 d., va
kare prieš pat Naujus Me
tus.

Pereitą sekmadienį įvy
ko vakarienės rengimo ko- 

, misijos susirinkimas, ku
riame išduota įvairūs ra
portai. Biznieriai gausiai 
aukoja parapjos vakarie
nei.

Kleb. kun. A. Vaškelis 
ir kun. P. P. Kartonas gra
žiai garsina* ir daug dar
buojasi, kad vakarienė pa
vyktų.

Šeimininkės planuoja, 
kad pagaminus skanius 
valgius.

Parapijos jaunos mer
gaitės, dauguma jų šv. 
Cecilijos choro narės, pa
tarnaus prie stalų.

Tikietų platintojai sako, 
kad jiems labai sekasi 
parduoti tikietus, bet kar
tu kviečia nepirkusius pa
sipirkti iš anksto. Tikietų 
kaina: suaugusiems $1.00; 
vaikams 50c.

Girdėt, kad naujas legi- 
jonų skyrius užims vieną 
stalą.

Tad visi kviečiami į ren
giamą parapijos vakarie
nę.

NAUJAS DARBININKO 
PLATINTOJAS

Maspetho lietuvių baž
nyčioje Kalėdų dienoje mi
šių tvarka: Bernelių Mi
šios 12 vai. naktį iškilmin
gos su asista; kitos mišios 
prasidės 7 vai. ir bus mi
šios kas pusvalandis iki 
11 vai. Gi 11 vai. vėl bus 
iškilminga suma su asista.

* c ♦

Maspetho lietuvių baž
nyčia jau šilta. Nuo senų 
laikų žmonės nusiskųsda
vo savo bažnytėlės apšil
dymu. Kleb. kun. J. Bal- 
kūnas surado visas prie
žastis tų nenormalumų ir 
jas skubiai prašalino įdė
damas naują apšildymo 
sistemą ir klebonijai ir 
bažnyčiai. Dabar žmonės 
džiaugiasi savo šilta baž
nyčia ir klebonui dėkoja.

* *
Maspetho Altoriaus Mo

terų draugija turėjo bun- 
co party, gruodžio 16 d. 
savo parapijos svetainėje. 
Žmonių labai daug atsi
lankė ir gražią uždarbio 
auką draugija paskyrė pa- 

i rapijai. Šiam parengimui 
stambia auka prisidėjo p. 
Baltrunienė.

♦ ♦ ♦

Maspetho Mot. Sąjungos 
30 kp. rengia “Gypsy Par
ty” po Nauju Metų. Visą 
uždarbį skiria Naujos Ba
žnyčios statybai. Šv. Ra- 
žančiaus draugija ir Alto
riaus draugija sausio mė
nesį rengia du didelius į- 
vairenybių vakarus ir visą 
uždarbį skiria naujos baž
nyčios statybai. O šv. Var
do vyrų abiejų draugijų 
nariai galvas krapšto ir
pienuoja surengti “Smo- . 
kerių” vakarą ir visą už- g, BROOKLYN, N. Y,

Į

t
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Pereitą sekmadienį pa
sižadėjo pasidarbuoti Dar- 
Dininko vajaus metu, už
rašinėdamas “Darbinin
ką”. Tuo darbininku yra 
Jonas Za raus kas, semina
ristas. Jis mokosi Šv. Juo
zapo Seminarijoj, Calli- 
coon, N. Y.

Sveikiname jauną dar
bininką ir linkime gerų sė
kmių.

LANKĖSI SVEČIAI... 
Šiomis dienomis Water- 

buryj pirmą kartą apsi-|
IŠMOKĖS 10 NUOŠIMTI*

Commercial Trust Co.,

jamos naujos bažnyčios. 
Nedarbas, sunkūs laikai, 
tiesa, bet karžygiški Mas- 
petho lietuviai stiprus ir 
vieningi savo kilniuose už
simojimuose ir visu rim
tumu tik pavasario sulau
kę tikrai pradės naujos 
bažnyčios statymo darbą, 
Darbo pradžiai parapija 
su visomis draugijomis 
kartu reikalingą pinigų 
sumą tam tikslui jau turi 
sukeltą, šiandien bankoje 
sudėta naujos bažnyčios 
statybai virš S10,000 dol. 
Jo Eksc. Vyskupas jau 
davė leidimą ir planus ap
robavo. Todėl Maspethie- 
čiai nekantriai laukia sku
baus pavasario - savo di
delio darbo pradžios. Mas- 
ptho lietuviai sugebėjo su
daryti tūkstantinę minią 
viešai paroduoti bažnyčių 
lankyme ir atlaidų įgiji
mu, kas labai stebino vi
sus svetimtaučius. Jie tro
kšta tais šventaisiais Ju
odė jų Metais, brangiam 
atminimui, pasist a t y t i 
naują bažnyčią. Gerus no
rus ir troškimus 
visados laimina.

kad Jis grąžintų p. Česnu- 
levičienės sūnui sveikatą.

Sąjungietė.

75 Statė Street 
BOSTON

Kalėdos 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola

tiniai išplaukimai 

per COPENHAGĄ. 

Visi kambariai iš 

lauko, su maudy

nėmis.

Informaciją 
klauskite pas 
vietinį agentą 
arba

JUOKELIAI
Žemiau buvo parašyta: "Prašo, 

ma valandėlę palaukti; aš ji at

varysiu atgal. —štolcienė”. (‘Jk- 

ggendorfer Blatter’, Munieh).

Dievas

Kep.

MASPETHO PARAPIJOS 
MOKYKLA

“Ar tamsta buvai nuėjęs pas 
gydytoją, pas kurį aš patariau, 
ir ar tamsta pasakei, kad aš sinn- 
eiau tamsta?”.
“Taip”. *

“Ir ką jis pasakė?”
“Jis paprašė mokesčio iš ank

sto”. (Gemutliehe Saehse”, Lie-

Maspetho parapijos lie- Pzi?)- 

tuvių mokykla kasdiena 
smarkiai didėja. Kaip vai/ 
kūčių, taip mergaičių
kiekvieną dieną vis naujų , 
užsiregistruoja mokyklon. ; 
Klebonas kun. J. Balkū- 
nas pradėjo smarkiai rū
pintis mokyklos vaikučių 
patalpa. Tikrai bus gaila 
nebepriimti gerų Maspe- 
tho vaikučių mokyklon. 
Lietuvių kalbą rašybą ir 
istoriją dėsto kun. P. A. 
Lekešis; tikyba dėsto ku
nigas J. Aleksiunas. Vai
kučiai savo mokytojus la
bai myli.

Viršilai “Ką reikia pirmiau
sia daryti, valant šautuvą?”

Naujokas; ‘ ‘ Gera i pasižiūrėti
numerį”.

Viršila: “Kam?”
Naujokas: “Todėl, kad neišva

lyti kito šautuvo”. (“Buen Htt- 
mor”, Madrid).

T I

Z

Tdephone Stagg 2—4409 
NOTARY PI BT.TC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

1

s 
į 

į
į

I Šiomis dienomis susirgo 
plaučių uždegimu M. S. 
35 kp. narės p. M. česnu- 
levičienės sūnus. P-nia 
Ūesnulevičienė yra našlė, 
ir dabar labai prašo Die
vo, kad nuo jos neatskirtų 
sūnaus, kuris jai buvo 
kartu ir tėvas, nes padėjo 
jai našlei auginti du kitus 
mažesnius broliukus.

Mes visos sąjungietė.^ 
prašome Aukščiausiojo,

|
|

3

|
|

fParsamdau Automobilius Ves- 
| tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.
9

į

i

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHE* P. BALUS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS 

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai {rengto* dvi koptySM doo 
dano* mylinieuM paiarrotl do
vanai. Nuliūdimo valandoj kreip
kite* pa* mua. Patarnavimas yra 
■ttfkrintaa ir ui prieina m* kala*.


