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DABARTIES 
BILDESIUOS
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Katalikas, kurs neremia katali

kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

NUOŠIRDŽIAI PASIŽA
DĖJO DARBUOTIS 

VAJUJE

y AMERIKOS LIETUVIŲ R. K, ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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LITHUANIAN NEWS
Pnblished every

Tuesday and Friday
366 W. Broadway

South Boston, Mass.

Sekmadienį, gruodžio 27 
d. š. m. Providence (R. I.) 
lietuvių parapijoj, kurios 
klebonu yra kun. Jonas 
Vaitekūnas, nuoširdus 
LDS. ir “Darbininko” rė
mėjas, Įvyko LDS. Naujo
sios Anglijos Apskričio 
pusmetinis suvažiavimas.

Suvažiavime dalyvavo 
25 atstovai iš 5 kuopų ir 
keletas svečių. Posėdį ati
darė apskričio pirminin
kas p. Jonas Kumpa ir pa
kvietė kun. J. Vaitekūną 
atkalbėti maldą. Po mal
dos kun. Vaitekūnas pasa
kė karštą kalbą. Jis ragi
no LDS. apskričio atsto
vus susirūpinti savo orga
nizacijos reikalais. Taipgi 
sveikinimo kalbas pasakė 
p. Jonas Pilipauskas, ‘Stu
dentų Žodžio’ redaktorius 
ir Antanas F. Kneižys, 
“Darbininko” redaktorius.

Prasidėjo paprasta dar
bo tvarka. Daugiausiai 
laiko praleista kalboms a- 
pie organizacijos seimą, 
praėjusį vajų, gegužinę ir 
kitus reikalus.

Iš nutarimų buvo du 
svarbiausiu, būtent, orga
nizuoti naujas kuopas ir 
stiprinti jau gyvuojan
čias: remti ir dirbti LDS. 
ir “Darbininko” vajuje. 
Organizavimo reikalams 
iš apskričio iždo skirta 
$50.00.

Pažymėtina, kad suva
žiavime dalyvavo senes- 

, nieji, ne tiek amžiumi, 
daug pasidarbavę LDS. 
organizacijoje nariai. Vi
si gyvai svarstė organiza
cijos reikalus.

Taigi galima tikėtis, kad 
LDS. ir “Darbininko” va
jus, gavęs apskričio užgy- 
rimą ir pasižadėjimą dar
buotis, bus sėkmingas.
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Naujieji Metai
Naujieji jau artėja Metai, 
Senieji traukiasi šalin, — 
Likimo susukti verpetai 
Stums mūs gyvenimą tolyn. 
Mes norim, kad Naujieji Metai 
Sėkmingi būtų, gausūs, sotūs, 
Pelningi, lobio kupini, 
Kad viskas kogeriausiai klotus 
Ir laimės būtume pilni.

Vis manome geri jie būsią.
Į antrąją medalio pusę 
Nenorime žiūrėti. Bet
Ji atsiverčia mums kasmet, 
Ir viskas atvirkščiai įvyksta. 
Širdis sielojasi ir pyksta, 
Kad jos troškimai ir geismai 
Neišsipildo tinkamai.

Klaiki nerymastis mus ima, 
Už viską kaltinam likimą. 
Tačiau likimas apdairus — 
Jis sudėtingas, įvairus: — 
Kad laimė mums nenusibostų, 
Karčių Įterpia valandų, 
Ir pakankina, ir paglosto, 
Kad būtų po skausmų saldu.

Tad vyriškai, ramiai ir drąsiai 
Jėškokim maisto mūsų dvasiai, 
Užmiršę barnį ir kerštus, 
Naujus pasveikinkim Metus. 
Bet neužmirškime dažnai 
Prašyti dangiškos palaimos, 
Kad mūsų miestelius ir kaimus 
Globotų angelų sparnai.
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Maskva, Rusija — So
vietų komisariį rateliuose 
kilo skandalas dėl dviejų 
mokslininkų. V. Koma- 
roff, akademijos sekreto
rius reikalaujakad išmes
tų iš Rusijos Mokslo Aka
demijos du mokslininku, 
būtent, Vladimirą N. Ipa- 
tieff ir Alexis Chichiba- 
bin.

Komaroff’as; sako, kad 
abu profesoriai nusikalto 
naujos konstitucijos para
grafui 130 ir 133, atsisa
kydami grįžti Rusijon ir AUGUSTINAS SKLENIS

ruritziu^ MLriMEj a Paryžius — Dec. 26 —• 
_______ Šiandie Prancūzija net pa

siūlė Vokietijai per karą V atikanas — Dec. 27 — prarastas kolonijas, kad 
Skausmų kankinamas Po-, 
piežius negalėjo miegoti 
visą rytą. Vėliau pranešta.’ 
jog paralyžius apėmė visą 
kairiąją jo pusę. Daktarai 
mano, jog prie Popiežiaus 
ligos pasunkėjimo prisidė
jo senyvas amžius.

Kai kurių tikimasis se
kančiomis dienomis susi
jaukti labai kritiško persi
laužimo. Daugelis net vi
sai praradę vilti'. ,

Pas Popiežių be daktaro

v •

politinių 
problemų

vokiečių

J K.

kydami grįžtu Rusijon 
tęsti darbą, i

Ipatieff yrajakademijos 
nariu nuo 191( 
metai atgal išt|yko į Jung. 
Valstybes, gavp darbą a-

m. Jis keli

Krėtė Visas Lietuvių Draugijas Vilniuje
BAISIOJI NAKTIS VIL- pierių. Kai valdininkų ku- 

NIAUS LIETUVIAMS

Vajus paskelbtas ir jau 
prasidėjo nuo 15 d. šio 
mėnesio. Tęsis iki LDS. 
organizacijos globėjo, Šfv.' 
Juozapo šventės. Platinti 
katalikišką spaudą ragina 
Bažnyčios Galva, Popie
žius Pijus XI, vyskupai, 
kunigai ir visi sąmoningi 
katalikai pasaulionys. Ką 
sakau, ragina. Jie ne tik 
ragina, bet patys stoja 
katalikiškos spaudos dar
ban. Vieni platina ir stip
rina spaudą plunksna, ki
ti gyvu žodžiu, o dar kiti 
aktyviu darbu ir aukomis.

LDS. nariams, “Darbi
ninko” skaitytojams ir vi
siems lietuviams katali
kams yra gera proga pa
dirbėti kilniame spaudos 
platinimo darbe. Vajaus 
vadovybė kviečia visus į- 
sirašyti Į “Darbininko” 
platinimo armiją. Atsišau
kite ir įsiregistruokite va
jaus darban šiandien. Rei
kalaukite kvitų ir reika
lingų informacijų iš Cen
tro šiandien. Rašykite: 
Darbininkas, 366 West 
Broadvvay, So. Boston, 
Mass.
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Sovietų vyriausybė, kaip 
rašo “Matin” Maskvos ko
respondentas, leido su
šaukti visuotinį pravosla
vų bažnyčios atstovų su
važiavimą, kuris bus su
šauktas 1937 metais pir
mąją savaitę po Velykų.

Lapkričio 23 dieną len
kai padarė kratą Tautinio 
Vilniaus Lietuvių Komite
to pirmininko K. Stasio 
■gyvenamame bute. Lenkų 
laikraščiai, minėdami šį 
faktą, pastebi esą krata 
buvo daroma dėl to, kad 
K. Stasys, eidamas Tauti
nio Vilniaus Lietuvių Ko
miteto pirmininko parei
gas, apsilenkęs su valiutų 
Įstatymu.

Kratos rezultatai tuo 
tarpu nežinomi.

Po šios kratos lenkų po
licija lapkričio 25 d. pada
rė oblavą visose Vilniaus 
lietuvių draugijose ir į- 
staigose. Tą naktį lenkų 
politinės policijos šimtai 
agentų, pasiskirstę vieto
mis, iškrėtė šias vietas ir 
butus: Tautinio Lietuvių 
Komiteto būstinę, Lietu
vių Mokslo Draugiją, “Ry
to” švietimo draugiją. Lie
tuvių šv. Kazimiero drau
gijos centrą, Lietuvių 
Labdarybės draugiją ir 
Lietuvių Mokytojų sąjun
gą. Be to tą pat vidunaktį 
užpuolė ir iškrėtė priva
čius butus šių lietuvių vei
kėjų: kun. K. Čibiro, kun. 
Pr. Bieliausko, Tautinio 
komiteto sekretoriaus J. 
Maceikos, V. Budrevi- 
čiaus, advokato Ant. Juk
nevičiaus, Vytauto Didžio
jo gimnazijos direktoriaus 
M. šikšnio, kun. K. Sta
sio vardo berniukų ben
drabučio vedėjo A. Cicėno, 
agron. J. Jankausko, “Kul
tūros” draugijos pirminin
ko A. Krutulio, Jaunimo 
Draugo redaktoriaus A. 
Buroko, stud. P. Viščinio 
ir stud. Br. Račinsko.

Kratos metu buvo pas 
visus padaryta nuodugni 
revizija visų turimų daik
tų, knygų, dokumentų, po-

ris iš krečiamųjų užklaus- 
davo, ko jie nori ir ko 
nakties metu Čia ieško, tai 
valdininkai atsakydavo, 
jog tikriną ar krečiamasis 
neprasilenkęs lenkų valiu
tų įstatymui.

Ar ryšy su krata buvo 
kas suimtas — neteko pa
tirti.

TOLIMESNES LIETU
VIŲ KRATOS VILNIUJE

Kaip praneša Vilniaus 
Rytojus 95a numeryje, 
lenkai tą pačią lapkričio 
25 dienos naktį krėtė dar 
Lietuvių šv. Kazimiero dr- 
jos pirmininko kun. prof. 
V. Taškūno ir Lietuvių Li
goninės direktoriaus dr. 
V. Legeikos gyvenamuo
sius butus. Be to, kratos 
dar buvo Švenčionių Lie
tuvių gimnazijos raštinė
je, Švenčionių ‘Ryto’ švie
timo draugijoje, Švenčio
nių gimnazijos direkto
riaus A. Mačionio, moky
tojo B. Cicėno ir “Ryto“ 
draugijos valdybos nario 
J. Maldžiūno gyvenamuose 
butuose.

Kartu pranešama, kad 
lapkričio 23 d. naktį, kai 
lenkų policija krėtė Tauti
nio Lietuvių Komiteto pir
mininko K. Stasio butą — 
kartu buvo krečiamas ir 
jo vasarnamis Valakum- 
py>. ________  *
EX-KARALIUS IŠPAR

DUODA SAVO SIDABRI
NIUS DAIKTUS

ei k išlaikytų taiką.
Hitleris gali atgauti ko

lonijas, jei jis sutiks:
1) Su pilnutiniu ir nuo

latiniu Europos 
ir ekonominių 
nuosprendžiu,

2) Sustabdyti
savanorių siuntimą Į Ispa
niją.

3) Dalyvauti kontroliuo
jamam Europos nusigin
klavime.

4) Atšaukti reiškiamas 
tebuvo Įleistas tik kardi-1 teises Į bet kokias teritori- 
noJas Pacelli. Net ir svar- Jas Europoj.
biausi Bažnyčios reikalai 5) Kooperuoti su visu 
buvo atidėti' ar atlikti Po- pasauliu ekonominės reha- 

bilitacijos programoj.
Prancūzų autoritetai rei

škia vilties, jog Prancūzi
ja, Anglija, Vokietija ir I- 
talija gali Įvesti Ispanijoj 
taiką, jei Hitleris sustab
dys pagelbą sukilėliams.

Athol, Mass. Gruo- pježiaUs artimųjų.
džio 24 d. (Kilčių dienoje) j $ako geriausiai nuteikę 
po sunkios operacijos popiežių vaiku organizuo- 

I Heyvvood ligoninėje mirė tos maldos, ypač touis A- 
v,e" belonet laiškas, kuriame 

i jis rašo:
“Aš norėčiau, kad Tams- 

katalikiškų įstaigų rėme-* (a ^ūtum Louis, o aš bū- 
jas. Palaidotas iškilmingai 
gruodžio 28 d. Plačiau a- 
pie Šį kilnų darbininką,

operacijos pOpįežių vaikų organizuo-
lipaus korupcijoj ir da- 4^^ Sb|e„is,
bar tebedirba. Kada Rusi- 6.. irm j„ LDS .
qos komisarai areikalavo,1 • • • • . F J
kad jis grjztų Rusijon, tai , - - 1,
jis atsisakė.

Chichibabi 
spertas, 
grįžti Rusijon, pareikala
vo, kad jam komisarai ga
rantuotų laisvę, kad jisi 
nebus terorizuojamas ir 
persekiojamas. Chichiba- 
bin gyvenąs kur tai vaka
rinėje Europoje.

Komaroff’ pareiškė, kad 
mokslininkai dirbdami už
sienyje chemijos darbą iš
duoda sovietų paslaptis ir 
tokiu būdu nusikalto Įsta
tymams.

Štai ir laisvė sovietų 
Rusijoje! Mokslininkai iš
trukę iš sovietų pragaro 
dirba sau ramiai užsienyj. 
Jie atsisako grįžti Į Rusi
ją, nes žino kas jų laukia. 
Rusijoj jų laukia sovietų 
budeliai, o jie nori dar gy
venti, tai ir atsisako grįž
ti.

pjaus ek- 
kymą

SUDEGS 3000 VIŠTŲ

užbaigusį kelionę, tilps ki
tame “Darbininko” nume
ry.

čiau Popiežius. Tada aš 
galėčiau. Tamstą palaimin
ti, nes myliu Jus”.

ISPANAI NESISKAITO 
SU VOKIETIJOS REIKA

LAVIMAIS

TRYS METAI BE GIMI
MŲ, BE LAIDOTUVIŲ I —
San Gottardo, Italija — 

Tai mažas miestelis, ku- 
riame yra apie 400 gyven
tojų. Per trys metus nebu- 
vo nė vieno gimimo ir nė 

I vienų laidotuvių. Didžią 
dalį gyventojų sudaro se- j 
nukai ir senutės ’ 
100 metų amžiaus. To mie
stelio parapijos klebonas 
taip pat senelis, atsilanku- 
siam neseniai vyskupui 
pasakė:

Jūsų Ekscelencija, aš be
veik užmiršau kaip laikyti 
laidotuvių pamaldas”.

i
Gruo-

Ispanijos raudonųjų tri
jų kė — socialistai, komu
nistai ir anarkistai atsisa
kė atiduoti Vokietijai jos 
tavorinį laivą, kurį užgro
bė šiomis dienomis Ispani
jos pakraščiuose. Vokieti
ja pagrasino pabauda, jei
gu raudonieji negrąžina 
užgrobto laivo, bet raudo
nieji pareiškė, kad jie ne- 
siskaitą su Vokietijos rei
kalavimu ir grasinimais.

Ispanijos raudonieji sa
ko, kad “tai aiški kontra- 

tai bus sunku bandos byla”. Bilbao val-

ISPANIJOS KARO 
FRONTE TEBEINA 

KRUVINOS SKERDY
NES

Madridas, Ispanija —Is
panijos raudonieji gavę 
kariuomenės iš Rusijos. 
Prancūzijos ir kitų šalių 

L ir ginklų ir amunicijos 
pradėjo dar didesnę ofen- 
syvą visuose frontuose. 

, „ Jeigu sukilėliams neateis 
pagelba iš Vokietijos ar 
kitų šalių, f 
atsilaikyti. Sukilėliams 
nepavyko Madrido paimti. 
Jie dabar priversti tik gin
tis.

i

MILIJONĄ TONŲ KVIE
ČIŲ TURĖS PIRKTIDover, Mass. 

džio 21 d., 3:30 vai. ryte 
užsidegė J. Papulio visti-, 
nyčios ir jose sudegė apie 
3000 vištų. Taipgi sudegė, 
ir gyvenamasis Papulio 
namas. J. Papulis gyveno; 
kartu su savo trimis sū-, kviečių. ‘ “ 
numis ir dviem dukterim, vokiečiams, j 
Spėjama, kad gaisras kilo sitikinę, kad jie 
vištiryčioje nuo. šildytuvo, kviečių užtektinai 

kraštui. Kviečius 
pirkti iš Kanados, 
rastis pastebi, kad dėl trū
kumo mėsos, daugiau su
naudojama baltų miltų.

BADAVO 260 DIENŲ

Londonas — Ethiopijos 
ex-karalius Haile Selassie, 
kuris dabar gyvena arti 
Bath, išparduoda visas 
savo brangenybes. Italijo
je įvyko išpardavimas, bet lovos 
pats ex-karalius nedalyva- ciali 
vo. Parduota apie 16,000 rūpini 
uncijų sidabro įvairiose sveiks 
formose. ; | ja, ar

Vienos religinės indusų 
sektos narys Žain išbuvo 
nevalgęs net 260 dienų. 
Per ą laiką jis tegerdavo 
vandenį, tačiau pastaruoju 
laiku ir vandens jau nebe- 
gerdavo. Pagaliau, išbada- 
vęs 26 
po, k:

džia sako, kad tuo laivu 
naciai vežę 1500 tonų gin
klu ir amunicijos.

Kokią pabaudą Vokieti
jos diktatorius mano už
dėti Ispanijos raudonie
siems dar nėra žinomą. 
Hitleris prieš tai buvo pa
reiškęs, kad jis siųsęs ka- 

Dalias, Texas — Prieš riuomenę Į Ispaniją padėti
„ . ,. ... Kalėdas Braniff Air Lines gen. Francisco Franco su-
Berlynas, Vokietija lakūnai - ekspertai darė mušti raudonuosius. Pran- 

Frankfurter Zeitung pra- bandymus su orlaiviu.I cūzija pareiškė Vokietijai, 
nesą, kad ateinančiais me-, Perma}nę oriaįvio motorą,! kad tokiame atsitikime ji 
.ais Vokietija turės pirkti trys tos iinįjos viršininkai siųs savo kariuomenę pa- 
apie vieną mm joną tonų jr trys mechanikai pakilo ’ dėti Madrido gynėjams.

, kad tai būtų pra- 
Belekiojant džia pasaulinio karo, 

vienas motoras sugedo. į -------------
Vairuotojas pasuko atgal į Toledo, Ispanija — Alca- 
Į airportą ir ieškojo vietos zare tano Įsteigta Panelės 
nusileisti. Tuo laiku suge- ŠŠ. garbei koplytėlė. Kas- 
do ir kitas motoras. Oriai- dien pilna žmonių padėkai, 
vis nukrito Į pelkes ir štai- kad išgelbėjo Alcazaro 
ga užsidegė. Visi 6 žmo- tvirtovėje esančius žmo
nės žuvo. nes nuo raudonojo teroro.

Tai didis smūgis į orą Orlaivį vairavo Don Aišku, 
kurie buvo j- Walkbridee. F” ' * 

kad ne turės' 1------ !
savo 

mano 
Laik

BAUS NEMOKANČIUS 
VAIKŠČIOTI LIETUVOJ

„ ______■ Kaunas — Nuo gruodžio
dienų, tiek nusil- 2 dienos pradėjo veikti į- 

1 jau nebegalėjo iš statymas, kuriuo bus bau- 
sikelti. Dabar spe- džiami visi nemokanti pe- 
'dytojų komisija reiti per gatvę, arba išlipę 

šito keistuolio iš autobuso gatvę pereis 
w Gydytojai abejo- jam iš priekio. Nusikaltu- 
pavyks išgydyti, šieji gaus protokolus.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, sausio 2 d., 1937 m., 2 vai. po pietų 

vėl turėsime progos išgirsti lietuvišką dainą, kalbą ir 
muziką iš radio stoties WCOP, Boston. Prašome pa
sukti savo radio ir klausytis gražių dainų, muzikos ir 
kalbų. Programą išpildys Cambridge lietuvių parapi
jos Radio Grupė, vadovaujant muzikui M. Karbaus
kui.
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PASAULIO VALDOVAS į kur net piktai išmetinėja- 

į msis.
----------I Taip apėjęs visą pasaulį, 

Buvo gražus vakaras.! nei kąftą nebuvo gerai pa- 
Vakaras — tikrosios lai- valgydintas, nei kartą pa
mes ir džiaugsmo. Tai ne- prašytas poilsiui. Tai buvo 
buvo visus džiuginančio praeitais metais prieš Šv. 
pavasario vakaras, kada Kalėdas. Šiais metais jis 
viskas svaigsta žiedais, j vėl mus atlankė ir dar te- 
atbunda kas gyvas ir skel- bebeldžia į kiekvienos pir- 
bia pasauliui džiaugsmą/kios duris, neprašydamas 
tai nebuvo turtus žadąs pinigų, ar drabužių^ ar ko

kių turtų, bet kviečia kiek
vieną kas gyvas ruoštis jo 
šių metų rengiamai puo
tai, kuri neša pasauliui 
valgų galą ir laimę nelai
mingiesiems.

Jei norite laimingai su
laukti šv. Kalėdų tebūna 

kloniais’ ir kale JaIT1 atdaros jūsų pirkios 
_'2 J durys, jei norite jo palai-

Kas’jis’°koks jo'tikslas, mos dalyvaukite jo puoto- 
tai geraširdis Valdovas, je. JO liūdnas veidas pra- 
kuriam nerūpėjo savo lai- džiugs, ir jūs pajutę šį 
mė, jis ją paaukojo žmo-; džiaugsmą tapsitejaimin- 
nėms; kiekvienas ligonis j 
buvo jo aplankytas, kiek
vienas vargšas buvo jo pa
guostas, kiekvienas ma
žiukas jame rasdavo gyve
nimo prasmę, senieji pasi-į 
jusdavo tvirti, neįveikia-' 
mi.

jo tikslas pakviesti vi-i 
sus kas gyvas į jo ruoštą, 
iškilmingą puotą. Taip, jis 
žengė iš rytų į vakarus 
saulės skriejamu taku. Jis 
neapleido nei mažiausios 
lūšnelės, nei gražių didin
gų rūmų. Deja, jis buvo 
šaltai sutiktas, daug kut 
buvo visai neįsileistas, kai

vakaras, tai buvo išvaka
rės žadančios kiekvienam 
amžinąją laimę.

Tas laimingosios prie
blandos globoje, lėtu žmo
gumi, tyliu veidii, už save 
ilgėsne barzda pasiram-i 
stydamas, slinko latlkaiSjJ 
miškais, L_____  __
nais didingas valdovas.

IS1 ir niekad nemirsite. 
E; Cz.

DIEVO KARYS

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

garsiakalbiai STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558

Inž. Stasys Beleskas, Sav. 343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

K, OF
Local Council 

Meetings eveby 
4th Sunday of the month

JOIN
L.

£

vai. vakare. Kiekvienas 
narys turi savo draugijos 
parengime dalyvauti. Taip 
pat kviečiame visus So. 

♦ Bostono ir apylinkės lietu
vius j mūsų balių, o būsite 
patenkinti,

Rašt. J. Glineckis.

DAKTARAI 
f

1
=

Tėt. S. B. 28Q5-R„
LIETUVIS''’ ”

OPTOM ET RISTAS

MĖSŲ JAUNUOLIAI 
FLORIDOJ

Pirmadienį, gruodžio 21 
d. Aukštesnės Mokyklos 
futbolo ratelis išvyko į 
Floridą žaisti Kalėdų die
noje. Futbolo ratelyje yra 
8 lietuviai, būtent, A. Pa- 
iakauskas, ratelio kapito
nas, bet jis šį kartą nežai
dė, nes gruodžio 24 d. suė
jo 20 metų amžiaus ir to 
amžiaus jaunuolių nebe
priima į tokias rungtynes; 
J. Januošonis, V. Zdančiu- 
kas, T. Kubilius, J. Jukne
vičius, H. Kuznevičius, S. 
Ručinskas, A. Valukevi- 
čius. Pastarieji visi žaidė.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

KUNIGAIKŠČIO DOVANA 
KRISTUI - MUZIKAS

RAPOLAS JUŠKA

likų Bažnyčios ir jis nebe
turi teisės vadintis kata
likų kunigu. Kun. Ahern 
pareiškė, kad atsimetėlio 
Luis Sarasola atsišauki
muose buvę pažymėta kai- 
kurių žymių Bostono ka
talikų vardai. Bet jis suži
nojęs, kad tų katalikų 
vardai buvo įtraukti be jų 
žinios ir sutikimo.

Pareiškimas, kad Mon- 
trealio Pranciškonų vie
nuolynas kvietė Sarasola 
atvykti į vienuolyną esąs 
teisingas, bet to kvietimo 
tikslas buvęs išgauti Sa- 
rasolos pareiškimą, kad 
jis išsižadąs ir pasmerkęs 
savo atsimetimą ir grįž
tąs į Katalikų Bažnyčią 
arba kad jam pasakyti jog 
jis yra visiškai išbrauktas 
iš Pranciškonų ordeno.

Į
I
i

metinį vajų, kuris prasi
dėjo gruodžio 25 d. ir tę
sis per 11 dienų. Atsišauk- į 
ta, kad lietuviai savo au
kas teiktų per lietuvių Gyveno senovėje vienas 
skyrių,’kuriam vadovauja Išdidus Romėnų kunigaik- 
Juozas Kasoeras. Jam gi štiš, vardu Valerius. Iš 
padės Šv. Vincento Labda- misionierių jau jis buvo 
rybės draugijos ---■•■ - tx.

kiti.
Paveikslus 

prasidėjo prakalbos.

į Moko muzikos, piano 
J ir dainavimo. Specia
li les pamokas duoda 

vaikams.
«Į Adresas:
| 98 Tonavvanda St.

Dorchester, Mass.
» Tel. COLumbia 8053

i 
nariai ir nemažai girdėjęs apie Jė-( 

zų Kristų ir Jo įsteigtąją 
parodžius. Katalikų Bažnyčią, bet 

Kai- būdamas labai šykštus ir 
bėjo apie SDaudą kun. Dr. kietos širdies Jėzaus mok-! 
M. Ražaitis, kun. K. Urbo- slo nepriėmė.

Kūčių vakare jis sėdėjo 
savo gražiai išpuoštame 
kambary ir valgė skanuo- 
sius valgius. Tuo laiku ka- 

buvo apipilne žin kas pabeldė į langą. 
Nuotaika buvo Kunigaikštis pažiūrėjęs 

pamatė gražų, skaistaus 
i veido Vaikutį, kuris švel
niu balseliu tarė: “Kūdi
kėlis Jėzus Alkanas”. Ku
nigaikštis baisiai užpyko 
ir paliepė tarnui nuvyti 

tus lietuviškus katalikiš- Vaiką_ tolyn. Kada jis at
kus laikraščius. Daugiau- sigręže į stalą, jis baisiai 
šiai užsirašė 
ir “Ameriką”.

Kun. kleb. P. Virmauskis 
buvo programos vedėju.

AR JAU VISI TURITE 
BILIETUS?

Patartina visiems įsigy
ti rengiamos prieš Naujus 
Metus party’s bilietus. Jų 
galima gauti pas Fr. Nor
kūną, Ag. Valinčių, B. Mi- 
čiūnienę ir kitus komisijos 
narius. To vakaro pelnas 
skiriamas Šv. Andrejaus 
lietuvių parapijai. Girdėt 
mūsų biznieriai stambiai 
aukoja valgius ir gėrimus. 
Taigi kviečiame visus at
silankyti ir praleisti links
mai laiką.

i i
M. Ražaitis, kun. K. Urbo
navičius, kun. P. Juškai- 
tis, kun. P. Virmauskis ir 
p. J. B. Laučka, “Ameri
kos” redaktorius.

i Žmonių 
svetainė, 
graži. A. Peldžius, “Darbi
ninko” administratorius ir 
p. M. Kilmoniutė, uoli 
“Darbininko” platintoja, 
kuri pereitame vajuje lai
mėjo pirmą dovaną, užra
šinėjo “Darbininką” ir ki-

r

PLAUKy SLINKIMAS
e

Kazys Vengras, tai var
das jauno kataliko lietu
vio, mano pradžios mokslo 
draugo South Bostone.

Jo pasiryžimas ir nenu
galima dvasia davė jam 
tai ko jis troško. Jis iško
vojo garbę, puošiančią jį 
prieš draugus, seseris, 
brolius. Jo užsibrėžtas tik
slas buvo aukštas ir gar- 

; bingas.
Jis pasirinko aukščiau

sią šio pasaulio misiją, bū
tent: tarnauti Dievui ir 
pašvęsti visą savo gyveni
mą, skelbiant Jo žodį ir 
nešant pasauliui amžino
sios laimės viltį.

Jo pasišventimas atito- 
Į lins nuo daugelio amžiną
ją mirtį.

Brangus, Kazy, sveiki- 
j r> am ir džiaugiamės su ta
vim kartu. Mes melšime 
Aukščiausiąjį duoti Tau 
ištvermės ir jėgų, tavo 
sunkiame darbe.

Tesaugo tave Viešpats 
ir pagreitina tą dieną ka
da būsi su mumis.

Tat padėk mums eiti į 
amžinybę vedančiu keliu, 
teikiant palaimos ir dva
sios jėgų.

e
3

Išegzn minuoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis ntltie- 
ginu ir ambliJoniS- 

akyse sugrąžinukoše (aklose) 
šviesą tinkamu laiku. |

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadvvay, South Boston i

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Munieipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki 
5 ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas gtibafos vakarais ir 
nedSldienlais, taipgi seredomis nuo 

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

3

ii

!1

I

E. Cz.

A"
Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(ŪALINaUŠKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:80 Iki 5:30 po pietą ir 
titro 6 Iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.
■ 1111 ■

ta r i

tel. So. Boston 2660
Lietavis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston 

. Ofiso vila ridos nuo 9 iki 12, nuo 
1:3O Ui 6 ir nuo 6 ^0 iki 9 ▼. ▼. 
Beredotnls duo 9 iki 12 v. dieną. 
gubatomls nuo 9 Iki 6 vai. vakar*, 

edeilomta nuo 9 iki 12 rai. dieną. 
•  (jMlgal tetarti J

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. 0.
(REPŠYS)

LlEtUvtB GYDYTOJAM
Ofiso Valandos: 2—4 it 6—8

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

Cambridge, Mas&
a «

VYČIU ‘BOWLING‘ sezo
nas PRASIDĖJO

Vyčių organizacija yra 
viena iš veikliausių jauni
mo organizacijų, ypač 
sporte. Šį metą Naujos 
Anglijos Vyčių kuopos su
sidarė du “bowling” rate
liu — vyrų ir merginų. Į 
šią “bovvling league” įeiną 
sekančios kuopos 
vidence, Athol, Norwood 
Worcester, So. Worcester, 
Lawrence, ir So; Boston.

X • Pro-
t

Gruodžio 22 d., miesto 
ligoninėje, mirė, džiova, il- 
gai sirgęs Jurgis Giedrai
tis, 55 metų, gyvenęs D St. 
So. Bostone. Amerikoje 
pragyveno 25 metus; pa
laidotas bažnytiškai gruo
džio 24 d., šv. Bernardo 
kapuose. Jo draugas Tk- 
das Pivarūnas rūpinosi ve- 
liohiės laidojittio Feikalais.

I
I

I

LDS. IR ‘DARBININKO1 
VAJU PRADĖJO IŠKIL

MINGAI

Slinkimas, Plaiska- 
nos ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacum Process, 
Eleetric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

Dr.Grady,327&»«.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

V- — ..

. Sveikinu visus LDS. Na
rius ir “Darbininko” skai
tytojus, ypatingai New 
Britainiečius, kurie padė
jo man išplatinti laikraš
tį “Darbinink”ą ir linkiu 
visiems laimingų Naujų 
1937 Metų.

B. Mičiūnienė.

“Darbininką” persigando pamatęs, kad 
visi valgiai pavirto į pele
nus.

Ir vėl jis išgirdo bildesį 
prie lango. Atsigręžęs vėl 
pamatė tą patį Vaikuti, 
kuris sakė: “Kūdikėlis Jė
zus labai sušalęs”. Kurii- 
gaikštis dar baisiau Įpy
kęs paliepė kareiviams iš
vyti jį toli, kad daugiau 
nesugrįžtų. Bet pats paju
to šaltį. Pradėjo visas dre
bėti. Tarnai sukūrė didelę 
ugnį, bet nieko negelbėjo, 
kunigaikščiui darėsi šal
čiau ir šalčiau.

Dabar jis visa suprato. 
Palikęs savo palocių bėgo 
ieškoti to Vaikučio. Vaikš
čiojo jis po tamsias gat
ves ir žiūrinėjo į visus už
kampius. Eidamas vieną ‘ 
gatvę jis užgirdo mažų) 
vaikučių verksmą. Įėjęs į 
seną aplūžusį namelį, jis 
pamatė motiną su pen
kiais vaikučiais didžiau
siame varge. Jų namas 
šaltas. Jie išbadėję, netu
ri valgio, drabužiai menki 
ir sudrįskę. J arti pagailo 
vaikučių ir motinos. Jis 
parsivedė juos į savo pa- 

Įlocių. Jis paliepė tarnams 
juos visus gerai it šiltai 
aprengti, pavalgydinti ir 
užlaikyti.

Kunigaikštis taip besirū
pindamas ir betarnauda
mas suvatgusiems vaiku
čiams vėl išgirdo bildesį 
prie lango; vėl pamatė 
Kūdikėlio veidą ir išgirdo 
malonų balselį: “Ką pada
rėte vienaki iš šitų Mkhb1 
mažiausių brolių Man pa
darėte”. Ir kunigaikščio 
širdis prisipildė neapsako
mu džiaugsmu ir linksmy
be. Kristus pasaulio švie
sa apšvietė jį o jis Kristui 
atidarė savo širdį Kūčių 
naktyje. T.

t

Gruodžio 27 dieną, 
Petro lietuvių parapijos 
LDS. 1 kuopa, Dvasios 
Vado, kun. kleb. Pranciš- 
ko Virmauskio iniciatyva. 
LDS. ir “Darbininko.” va
jų pradėjo bažnyčioje ir 
svetainėje. Kun. P. Vir
mauskis užkvietė žymų 
pamokslininką, kun. My
kolą Ražaitį, D. D. pasa
kyti pamokslus ir prakal
bą.

Kun. Dr. Ražaitis baž
nyčioje pasakė keturis pa
mokslus apie katalikišką 
spaudą. Jo pamokslai taip d. “Darbininko” redakci- 
visiems patiko, kad klebo- joj lankėsi p. Jonas Pili- 
nas kun. Virmauskis gar
bingąjį svečią užkvietė 
Naujuose Metuose pasa
kyti pamokslus laike pa
skutiniųjų dviejų mišių.

Vakare, 7:30 vai., bažny
tinėje svetainėje, LDS. 1 
kuopos vadovybėje įvyko 
judamieji paveikslai ir 
prakalbos. Paveikslais pa
rodė Bostono Viešų Lab
daringų Organizacijų Fe- 
deracijbs datbuotę ir jos

ŠV.

• v
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LANKĖSI
•. ’ t

šeštadienį, gruodžio 
d. “Darbininko” redakci
joj lankėsi p. Juozas B. 
Laučka, “Amerikos” re
daktorius. Jis vykdamas į 
Bostoną buvo užkliuvęs 
Providence, R. I. ir ter. 
praleido Kalėdų šventes, o 
iš Providence buvo nuvy
kęs į Thompson.

Pirmadienį, gruodžio 28j 
“Darbininko” voriaV^;J

pauskas, ‘Studentų žodžio’; 
redaktorius ir Marianapo- 
lio Kolegijos mokytojas. 
Tą pačią dieną grįžo į Ma- 
rianapolį.

METINIS BALIUS

Šv. Jono Ev. BĮ. paš. dr- 
jos metinis balius įvyks 
šeštadienį, sausio 2, 1937, 
Lietuvių Piliečių salėje, E. 

' ir Silver St. Pradžia 6:30
.XXV<X\XX\XXXXXXXXXVAX\XV»XXX'C\KW.

METINIS BANKIETAS
Rengia South Boston Lietuviu Piliečiu Dr-ja Gruoėžio- 

Dec. 31 d. laukiant Nauju Metu, Lietuviu Svetainėje anc E 
ir Silver gatvių, 7:30 vai. vakare. Gros iš Montello Dun lus- 
sels Orkestras viršutinėj salėj, o apatinėje salėje — Irijų 
Žvaigždžių orkestras. Bus duodamos dovanos už šokimą. Bus 
duodami švilpukai, barškučiai ir kepurės. Įžanga vyrams ir 
moterims 25c.

b

I

Nauji Mišparai — VES- 
PERAE DE SS. SACRA- 
MENTO, dviem, trims ir 
keturiems balsams 35c.

Užsakymus su pinigais siųski
te “Darbininkas”, 366 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

ADVOKATAI

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trušas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltą 

juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
j krautuvėse North Brighton Bakery 

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

Tel. Stadium 8411

t
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus

317 E St. (kampas Broadtray)
South Boston, Mass.

Telefonas: Šou Boston 2732
Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS 
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048

h ———---- ---------- --- --------e
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadvvay,
Sonth Boston, Mass į

i

GRABORIAI
Į S. BARASEVIČIUS IR

SŪNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

113 Ames St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 890

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

I

*

Sekmadierij, gruodžio 27 
d. kuh. MicHael J. Ahehi, 
S. J. kalbėdamas per ra
dio iš WNAC, Bostoh pa* 
reiškė, kad Luis Sarasbla 
yra atsimetėlis nuo Kata-

z

Specialus Pasiūlymas
L STREET LIQtJORE STORE

Parduodam geriausius įvai
rių rūšių TONIKĄ, DEG- 

T1NE. ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose Įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visą u. 
S. firmą ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir jvairlansins. 
POKILIAMS, VESTU? ft M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir 
velti!. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 rak-

Pašaukit SOU-th Boston 4147 
Pas J. STRIGUNĄ

tt?
fi.53 

felMyMriHrf 
o

195 L ST., SO. BOSTON. MASS.

\

1.1

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji- 
mo. Ksenofontas.

f

f JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

£ Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 

Residence: 158 W. 7th St
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patamavimat Dieną ir Naktį

Tel. Sonth Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius • Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Rea. 
584 East Broadway,

So. Boston, Mass.

NAUJI KALENDORIAI 
1937 METAMS

Klauskite Katalogą 
JONAS KERDIEJUS

409 W. Broadway
So. Boston, Mass. 

(15-28) !t

P. J. AKUNEVICH IR SUKUS
GRABORIUS - UNDERTAfcER 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
feROCKTONO OFtSAS:
16-18 liitetVale Street,

Tel. Brockton 4110 
Moflteita, Mas*.
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darbininkas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
BAZILIS ZAHAROVAS priklausomybės problemas 

KILUS Iš LIETUVOS ir busimuoju Lietuvos val-
----------- | dovu numatė kviesti kaip 

Mirus garsiajam ginklų'tik Alfonsą XIII pusbrolį 
pramoninkui Baziliui Za- doną Alfonsą de Leono, 
harovui, jo paliktam mil- kurio kandidatūrą buvo 
žiniškam turtui peveldėti pasiūlęs grafas Tiškevi- 
vienintėlis pretendentas čius savo pasiūlymą moty- 
atsirado Londone, būtent, ■ vavo tuo, kad tuo laiku 
batsiuvis Hyranas Barnet- tinkamesnio kandidato į 
tas Zaharovas. Jis papasa
kojęs Londone “Daily

KILĘS Iš LIETUVOS

Lietuvos karalius nebuvo. 
Be to, esą, su šio princo

f
Ž d
S 
? d i d

Linksmų ir Laimingų 
Naujų Metų

Visiems Naujosios Anglijos Lietuviams
We Exter.<l Onr 

Best

‘v

3 -

IŠ KATALIKU GYVENIMU
Gražiai at-

• u

i

Mail” reporteriui, kad Ba- kandidatūra būtų sutiku- " ’ . ........................ "•J
ir cen- ,i5 jis |

— ---- ------------ ------

karališkie-

sios ir abi kariaujančiosžilas Zaharovas 1868 m. 
vedęs jo motiną, o po dvie- pusės: santarvės 
jų metų jis gimęs. Tada trinės valstybės, nes 
jis vadinęsis Sacharoffas, buvo giminingas ir Britų į? 
o Hyrano Zaharovo moti- , ir Vokiečių ! 

siems rūmams.
Pasiūlymą princas buvo 

priėmęs ir net buvo pradė
jęs mokytis lietuviu kal
bos. Tačiau, atėjus lemia
majam momentui, Lietu
vos atgimimo pionieriai 
pasirinko demokra tinę' 
santvarką, dėl ko atkrito 
ne tik Alfonso de Leono, 
bet ir Uracho kandidatū
ros. XX.

NAMINIAME ISPANU I Kaunas — Žymusis Lon- 
JOS KARE ŽUVO BUV. Jono muziejus “Victoria irj 
KANDIDATAS Į LIETI7- Albert” neseniai nupirko 

VOS SOSTĄ iš žinomo Lietuvos daili-:
ninko M. Dobužinskio du 
jo eskizus “Don Žuano” o- 
perai — ‘.‘Don Žuano mie
gamasis” ir “Kapinės”. 
Pažymėtina, kad labai re
tas atsitikimas, kad minė- 

1918 metais lietuvių vei- tas muziejus įsigyja bet, 
rėjų būrelis Šveicarijoje J kurį kūrinį iš dailininko 
au sprendė Lietuvos ne- svetimšalio.

na vadinusis Haja Elka 
Karolinski.

Hyranas Zaharovas sa
ko, kad jo advokatai Pa
ryžiuje turi dokumentus, 
įrodančius, kad mirusis 
Bazilis Zaharovas su Hy- 
rano Zaharovo motina su
situokė Lietuvoje ir čia 
gyveno, iki Hyranas Zaha
rovas gimė (t. y. dvejus 
metus).

Neseniai Ispanijoj buvo 
sušaudytas buvusio Ispa
nijos karaliaus Alfonso 
XII pusbrolis princas Al
fonsas de Leono.

Cambridge Bottling Co. Ine.I
i
jj . ............................................
(i Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonie). 
^Pristatome i krautuves, piknikus, balius ir j visokius parengb 
ifflmtis. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu ant 
raeibelio BERKSHIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
wAgen1ūrą. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE EOTTLING CO. INC.i
; 4—6 Berkshire St., Cambridge, Mass.
• Tel. TROwbridee 8374
ij Savininkui : ./ooox l/o/<w«w.s7.ox, .lokalias Pažino*. J utizn pa* P. Pniilįiiin.
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METINIS BALIUS
I

Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugijos 
So. Boston, Mass.

V: V

PENKTADIENY, SAUSIO-JANUARY 1 D., 1937 
Lietuvių Svetainėje, E ir Silver Sts., So. Boston.

Nuo 4 vai. po piet iki 12 vai. nakties
> Užimtos abidbi svetainės ir bus <1 vi geros orkestrus —AL 
z STEVENS viršutinėje ir <rera žemaičiu orkestrą gros apatinė- 
/ ,je. Bus skaniausiu valgiu ir gėrimu. Įžanga vyrams 35c., mo- 
g terims 25c. Maloniai kviečiam visus atsilankyti ir smagiai 
K praleisti laiką, pradedant Naujus Metus. RENGĖJAI.

I
f
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SULLIVAN’S LIOUOR STORE
PROSPERITY MARKET

295 BROADWAY, SOUTH BOSTON

Naujų Metų Išpardavimas
Puikiausios Rūšies Gėrimai Mūsų Specialybė

PROSPERITY WINNER
TIKRA DEGTINĖ ......  $1.25
100 Proof. 1 metu senumo kv.
PROSPERITY ............... $1.19
GOI.D RIBBON — 90 Proof. kv.
1 metų senti. Stimple pante 65c.

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

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

TIKRA DEGTINĖ .......... 98c.
POLONIAI. IIOITSR. pilna kv.

Sullivan's Degtinė .......  $1.65
Blended su 6 metų rannmo. kv.

j 
J

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

Kvorta $109. Pusę Galiono $1.95. Galionas $3.901,1 1 "" -J i L W
— V. 0..........  $1.39

Didelė bonka
ROMAS — 90 proof $1.15
Pnntė 75c. kvorta
GIN Ė pilna kvorta   89c.

Specialis Pasiūlymas BRANDY 
fiolinnno VVKO * l'antė 90c.1 Galionas VYNO 

į Galiono VYNO
1 Kvorta VYNO

$1.35
85c.
50c.

ALAUS — visokios rūšies—žemiausios kainos.

;»

įu
295 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

DYKAI PRISTATYMAS. Tel. SOU-th Boston 9772

BERNARDAS J. KORAITIS
411 NVASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

I. J. Fox, didžiausia kailiniu firma Ameriko
je skelbia didžiausį SAUSIO-JANUARY IŠPAR
DAVIMĄ, kuriame galima sutaupyti nemažai pi
nigų. Taigi, Naujosios Anglijos lietuvės pasinau
dokite šiuo Sausio Mėnesio Išpardavimu. Atėję i 
krautuvę klauskite Bernardo Koraičio, kuris yra 
I. J. Fox Cq. lietuvis atstovas. Jis lietuvėms malo
niai patarnaus.

Nevv York
sakė Katalikų Bažnyčiai 
priekaištus. Ispanijos Am
basadorius J. V. Fernando 
de los Rios kaltino Kata’. 
Bažn. už dabartinę revoliu 
ciją Ispanijoje. Arnold 
Lunn, anglas, neseniai 
tapęs kataliku, geras lite
ratas sumaniai į tą užme
timą atsakė.

Maskva — Rusijoje ope
ros, kuriose bent kiek yra 
religijos jausmas, užginta 
.vaidinti.

Stonington, Conn. —Vie
šose pradinėse mokyklose 
bus dėstoma kasdien kate
kizmas. Būtų gerai, kad 
visi miestai taip nubalsuo
tų.

Ių neišgalinčios mokėti.
Vien tik Suomija, punk

tualiai sumokėjo savo sko
los dal| Jung. Valstybėms.

Washington, D. C. — 
1776 m. Jurgio Washing- 
tono uždraudimas karei
viams keikti, piktžodžiau
ti tapo dabar atspausdin
tas ir visiems kariuome
nės oficieriams išsiuntinė
tas.

f ' ė

Richmond, Va. — Kry
žius prieš komunizmą. Ku
nigas L. Rovven, Šv. Elz
bietos parapijos klebonas 
įsakė visiems parapijie
čiams kiekviename kam
baryj laikyti kryželį kaip 
ženklą kovoje su komuniz
mu.

Philadelphia, Pa. — Spa
lių 5, 1935 mirė buvęs ka
talikų kunigas W. L. Sul- 
livan. Jis gyveno apie Bos
toną. Harvardo Universi
tete skaitė paskaitas. Jis 
buvo prisidėjęs prie Uni- 
tarionų sektos. Mirdamas 
tris kartus šaukėsi Paulis- 
tus kunigus, bet jų nepri
leido jo tarnai.

Rusija — Bolševikai nu
žudė beveik visus kunigus. 
Katalikų kunigų beliko 
tik 16.

v •

TROCKIS IŠVYKO J 
MEKSIKĄ SVEIKINIMAS IŠ LIETU- “yt į

ilgų metų persekiojimų, 
liaudis tvirtai laikosi savo 

XI VVS Suvažiavimas, tikybos ir papročių.
Šiais metais net Mos- 

torg, didžiausia valdžios

vosOslo, Norvegija — Leon
Trockis, sovietų buvęs ko-‘ 
misaras, pasižymėjęs žiau
rumais Rusijoje, nebega- susirinkęs laikinojoj sosti-] 
vęs leidimo gyventi Nor- nė j Kaune, dėkingai minė- _ . _
vegijoje, išvyko į Vera'damas milžinišką paramą. Krautuvė Maskvoje išstatė 
Cruz, Meksiką. į kurią suteikė ir tebeteikia savo ^n»e Kalėdų eglaitę

Leon Trockis tiek daug laisvai Lietuvai ir okupuo- ir Kalėdų dėduką, 
bolševizmui dirbęs tų pa- tam Vilniaus kraštui gar- C J ' 
čių savo “tovariščių” buvo: 
ištremtas iš sovietų Rusi

jos už neištikimumą Stali
no diktatūrai.

Gyventojai, nors ir bau- 
bingoji lietuviškoji Ameri- džiami, po senovei puošia 
kos ir viso pasaulio visuo- savo namus eglaitėmis, 
menė, siunčia širdingiau- perka dovanas ir laukia 
šių sveikinimų Amerikos Kalėdų švenčių, nors ofi-

LIETUVA TREČIOJ 
VIETOJ

ir viso pasaulio broliams, daliai ta šventė yra skai- 
linkčdamas ir tniiaus hn- loma Naujų metų šventė.

Nevv York — Laike pir
mųjų dviejų savaičių šio, 
mėnesio įvairios firmos 
paskelbė, kad jos išmokės 
savo akcininkams 314,000,’ 
000 dolerių dividendų. 
Pradedant nuo lapkričio 
pirmos dienos, jau yra nu
tarta akcininkams išmo
kėti 1,197,200,000 dolerių' 
dividendų. !

Taigi darbininkams ža
dami ir išmokami priedai 
yra tik trupinėliai prieš 
kompanijų bilijoninį pel
ną, kurį joms padarė dar
bininkai.

J.DOYLE
.303 West Broadvvay 

So. Boston, Mass.
Užlaiko įvairios rūšies 

likerinių gėrimų 
buteliuose.

Tel. SOUth Boston 9252
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Talinas — Antrą 
jos bokso turnyro 
dieną latviai gavo 
punktus, estai — šešis ir 
lietuviai — keturis punk
tus. Kartu su pirmąja die
na estai iš viso gavo 14, 
latviai — 12 ir lietuviai — 
6 punktus.

Tarpvalstybinės Lietu
vos Latvijos bokso rung
tynės pasibaigė 10:6 lat
vių naudai. Dabar bokso 
turnyre tarn kitų valsty
bių komandų yra tokia 
padėtis: Estija Latvija — 
6:2 ir Estija Lietuva — 
8:0.

Balti- 
Taline 

šešis

linkėdamas ir toliaus bu
dėti lietuvybės avangarde 
ir sostinės Vilniaus sargy
boje.

VVS XI Suvažiavimo 
Prezidiumas. i

I

LIETUVIAI MELDŽIASI 
AUŠROS VARTUOSE

Vatikanas — Visame pa
saulyj katalikų vyskupai, 
kunigai ir pasaulionių ka
talikų organizacijos skel
bia kovą raudonajam, ne-Vilnius — Lapkr. 15 d. bia kovą raudonajam, ne- 

Vilniaus Aušros vartų ko- kaltų žmonių krauju susi- 
plyčioje prasidėjo šv. Ma- tepusiam komunizmui. Tai 
rijos nuolatinės pagalbos daroma Katalikų Bažny- 
pamaldos. Vakarais laiko- čios Vado, Šv. Tėvo inicia
luos lenkiškos pamaldos, o tyva, kuris keliais atvejais 
rytais 6 vai. — lietuviš- smerkė komunistus už jų 
kos.

U

________
Philadelphia, Pa. — P. 

Kondrotui. Vilniui Vaduo- j 
ti Sąjungos atstovo p. 
Vinco Uždavinio pastovus 
adresas yra: Mr. V. Užda
vinys, % General Consula- 
te of Lithuania, 46 Fifth 
Avė., Nevv York, N. Y.

Ką tik iš spaudos išėjo , 
Viename sąsiuvinyje: j 

išleistos sekančios gies-1 
mes:
‘JUSTUS UT PALMA”, ir 
“KRISTUS KĖLĖSI”. Kai
na

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Juntice of the Peace 
Visokios rūšies apdrauda Ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residence:

120 Marine Rd., So. Bostot 
Namu tel.: Šou. Boston 2483.

r ~

25c.
“DARBININKAS”
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

i 
I 
i

ii
I
I

Telephone
SO BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERV1CE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių Išdirbysčlą anto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl

vieta:
1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St 

SOUTH BOSTON, MASS 
loe. Kapočiuna* ir Peter Trečioką* 

savininkai

teroristinius darbus Ispa-
V. R.” 92a nr. rašo, kad nijoj ir kitose šalyse, ir 

------------- lietuviškcs pamaldos kas ragino pasaulį imtis griež- 
RAČKAUSKAS GAVO dieną yra trukdomos ne-

KALEJIMĄ KALĖDOMS

Lamrence, Mass. — 
Vincas Račkauskas, 55 m. 
amžiaus, gyv. Brooks St. 
buvo kaltinamas už pasi- 
kęsinimą nužudyti savo 
žmoną. Bet teisme nei jo 
žmona, nei kas kitas neį
rodė, kad Račkauskas to
kį pasikėsinimą būtų pa
daręs, tai jis liko išteisin
tas, bet apkaltintas už pa
sikėsinimą sumušti savo 
žmoną Agotą gruodžio 14 
dieną.

Teisėjas Chandler parei
škė, kad jis esąs įsitiki
nęs, kad abu Račkauskas 
ir jo žmona tą vakarą bu
vo labai įsikarščiavę, ir 
kad jis jaučiąs jog polici
jos kaltinimas nėra pilnai 
naremtas įrodymais, tai

žinia kieno suorganizuoto 
giedojimo. Būrys susiren
ka apie 5 vai. ryto ir gieda 
iki 6 vai ir net vėliau ir 
tuo būdu vis trukdo lietu-' 
viškus giedojimus.

Dėl tes pačios priežas
ties kai kuriomis dienomis
nebuvo ir lietuviškų pa- tautinėn 
mokslų, nes kai kas tyčia Tokių komitetų organiza- 
nenustojo giedojusios len- vimas jau pradėtas, 
kiškai.

tų priemonių prieš šį 
kraugeringą krikščiony
bės priešą.

Šv. Tėvas pageidauja, 
kad visame katalikškame 
pasauly būtų sudaryti ko
mitetai kovai prieš komu
nizmą ir komunistus. Šie 
komitetai vienyjasi tarp- 

organizacijon.

Lietuviams katalikams 
taip pat patartina pasitar- 

PUSANTRO TUKSTAN- su savo parapijos klebo- 
ČIO AUDĖJŲ į nUj jr gavę jo užgyrimą ir 

---------- instrukcijas tokį komitetą 
Kaums — Jau penkti sudaryti.

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

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

POVILAS BUSHMANAS

48 Crescent Avenue. 
Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue,
DORCHESTER. MASS.

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

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

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

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9867 
Pristatau Ice Creamą ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

H
i • -{1 iis Račkauską nubaudė 30 
j! dienu kalėjiman už papra- 
; i stą pasikėsinimą sumušti.
i i
« Kai, Kurir bkciuijisi iRU*Dinm
I 1 rai vt*rtl skaitytoji) paramos.

ProfeMonalai. biznieriai, pramonin
kai. kurte skelbiasi “Darbininke" tfk-

Visi skelbkitės “Darbininke”.

metai lai Ž. Ū. Rūmai į- 
steigė audimo kursus. Iki 
šiol išleido 1.500 audėjų, 
iš kurių iio gerų specia
lisčių, kurios tik audimui 
ir verčia

EUROPOS VALSTYBES 
NEMOKA SKOLŲ

BED

nistai

■

—

Ė NEPRIGI- 
USIJOJE

Washington — šį mėne
sį 15 d. suėjo laikas sveti
moms valstybėms mokėti 
dalį jų skolų Jungtinėms 
Valstybėms.

Visos Europos šalys iš-
Nors komu- leidžia milžiniškas sumas 

dėję daug pa-! apsiginklavimui,

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298
tflce-pirm. — Ona Janklenė.

1428 Columbia R<1., S. Boston, Maaa. 
Prot. Rflšt. — Ellzabeth Oralia, 

So. Boston, Maaa. 
Boston 9282
Marijona Markonlntė, 
Are., Roslindale. Mass.

in h. st 
Tel. SOD 

Hn. RaSt. —
29 \Vhipple 

Tel. Parkway 0558-W 
iždininkė — Ona Stanluliutė,

106 West 6th St, So. Boaton, Mara. 
Cvarkdarė — Ona Mizgirdlenė,

1512 Columbia Rd., So. Boaton. Mara. 
<aaoa Globėja — E. JanuAonienė,

1426 Columbia RtL, So. Boaton. Maaa
Kof alrrt '*■«><*J* *aTO susirinkimus laiko kaa

l 3k.v- utariiinką mėnesio

i

ŠV. JONO EV. BL. P Al ALPINĖ 
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vlce-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd.. So. Boston, Maaa. 

Prot. Rašt Jonas Gllneckis,
5 Thomas Pk., So. Boston. Maaa 

Fin. Ra#t. Aleksandras I ra Aka.
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mana. 

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

Maršalka Jonas Zaikls.
7 VVInfleM SU So. Boston, Maaa. 

Draugija laiko austrinkimna kaa tr* 
čią nedėldlenj kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492 

E. 7th SU So. Boaton, Maaa.

7:30 vai vakare, pohažnytlnėj tvo- 
tatngj.

Viralą draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolą raštlainką.

•9
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Antradienis, Gruodžio 29 d., 1936

South Boston, Mass.

Popiežiaus Žodis
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Netv York — Valstybės

v •
I

tfAC r Al I VYKTI VAAIAIA5 U AU V! Ali RAMA“ moterų kambary ir prade-
aak_. 4^. 1___DON LEGALIZUOTI

Iš Japonijos Darbininkų Gyvenimo

ma-

‘M. L.’

Japonijos 
yra nepa- 

Yra net

I
II

nes. Ka-j 
ienio,

Valstybės Prezidento Antano Smeto
nos vardo pradžios_ mokykla jo tėyiškėje 
Užulėnyje Ukmergės apskr. Taujėnų val
sčiuje.

866 West Broadway f
Telephone SOUth Boston 2680

ROMA — Gruodžio 1 d. 
Italijos švietimo ministe- 
ris Bottai buvo paskirtas 
Didžiosios fašistų tarybos 
nariu.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ...................... $4.00
Užsieny metams ...........   $5.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50

’ Ą PRISIKĖLI- 
“LINKSMA DIE- 

“REGINA COELI”, 
REPINA” ir “AN- 

IMfi” 35c. '

$4.00
$5.00
$2.00

DARBININKAS
(THE W0RKEB)

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

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

BJUNT JOSEPH’S LITHUANIAN B. C. ASSOCIATION OF LABOK
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

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

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

Domestic yearly .............
Forelgn yearly ............. .
Domestic once per week 
Feretgn once per week

žaliu kiaušiniu, tai 
kelias minu-

Profesionalai. Mznlertal, pramonln- 
.kai. kari? skelbiasi "T>arbUilnke" tfk- 
•iai verti skaityta^ 
, Visi skelbkitės “Darbininkę*

yearly 
yearly $2.50

DARBININKAS

. Mačiau...
Sunku būtų įsivaizduoti dramatiškesnę sceną, 

kaip kad įvyko Vatikane, kada sunkiai sergąs ir be
veik marinamas Popiežius Pijus XI pasirįžo kalbėti 
per radio Kalėdų šventės proga. Gydytojai nė klau
syt nenorėjo, kad šv. Tėvas rįžtųsi tokiam sveikatos 
stovy pasirodyti su bet kokiu viešu darbu, ypač to
kiu, kuris sujaudintų jo nervų sistemą tuo momentu, 
kada jam reikalingas absoliutiškas poilsis. Tačiau 
Popiežius buvo nesulaikomas. Liga jam ne kliūtis. 
Net ir galinčios išsivystyti fatališkos jo gyvybei pa
sekmės neineina jo sąskaiton. Kur einasi apie išgany
mą sielų, ten Pijaus XI uolumas nežino ribų. “Kris
taus meilė mane priverčia”, taip yra pasakęs Šv. Po
vilas. Tokiu pat uolumu dega ir Pijus XI. Jis negali 
praleisti tokios progos, kaip Kristaus Gimimo diena, 
neprataręs išganingą žodį savo avydei. Gi dabar tokie 
laikai, kad Popiežius negali tylėti. Tikėjimas šiandie 
yra puolamas kaip dar niekad Bažnyčios istorijoje. 
Ir ne vien tikėjimas. Jau ardoma ir pačios civilizaci
jos pamatai.

Žmonija yra mačiusi daug gaivalingų sukrėtimų. 
Laukinių,tautų įsibriovimas i Romos imperiją; mon
golų bei totorių užplūdimas Tamerlano laikais; tur
kų žygiai prieš krikščioniškąją civilizaciją, kuriuos 
sujungtos Europos valstybių pajėgos vos tegalėjo at
remti — visi tie gaivališki laukinių tautų sąjūdžiai 
paliko neišdildomą įspūdį istorijoje. Bet tai buvo ne
civilizuotų barbarų pastangos. Jie nieko geresnio ne
žinojo, kaip žudyt ir naikint. Gi dabar daug liūdnesnė 
padėtis, nes jau civilizuotos tautos pradeda grįžti Į 
barbarybę. Jų šūkis bedievybė. Ir tenka pažymėti, 
kad tie naujosios gadynės barbarai pirmiausiai puo
la Katalikų Bažnyčią, o paskum jau griauna kultū
ros padarus, tuomi nejučiomis pripažindami, kad Ka
talikų Bažnyčia yra tikrosios kultūros motina ir pa
laikytoja. Popiežiui skauda širdi ne vien dėl žudymo 
katalikų ir deginimo bažnyčių, bet ir dėl tokio masi
nio krikščioniškosios kultūros griovimo, kuri šiandie 
vykdo komunizmas visur, kur tik jam pavyksta įsi
vyrauti. Deginimas senų, amžiais pastatytų katedrų, 
juk tai ne vien naikinimas Dievo namų ir tikėjimo 
pastatų, bet ir griovimas meno paliekami — juk to
kios bažnyčios tai aukščiausi architektūros pamink
lai. Tačiau komunistai to viso nepaiso. Rodos, kad 
juos sėste apsėdo beprotiškas vandalizmas: viską su
griaut ir nieko nepastatyt. Gyvenimas, žinoma, juos 
pamokys, kad buvo dirbę kvailiausią destrukcijos 
darbą, bet kol jie susipras, jau milijonai žmonių bus 
išžudyta ir tūkstančiai civilizacijos paliekanų sunai
kinta. Ir ne tik medžiaginę statyba naikina: jie užsi
mojo sugriauti ir moralinius krikščionybės laimėji
mus, būtent, suardyti šeimos nepaliečiamybę, dorovės 
principus ir visokio padorumo sąvoka. Nuo tos mo
derniškosios komunizmo ligos Krikščionių Ganytojas 
skatina gintis kaip nuo baisiausios epidemijos. Pavo
jus gręsiąs milijonams sielų privertė senelį Popiežių 
pakilti iš lovos ir drebančiu ligonio balsu perspėti pa
saulį prieš baisiausiąjį neprietelių. Ir koks katalikas 
nenorėtų paklausyti tragingai skambančio šauksmo 
ir apsišarvoti tyirtu tikėjimo šarvu? Į Naujųjų Metų 
pasiketinimus įterpkime šitą stambiausią rezoliuciją: 
Popiežiaus paraginti, atremkime atūžiantį žiaurios 
bedievybės pavoju visokiais prieinamais mums bū
dais, ypač remiant ir platinant katalikiškąją spaudą.
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Tolimieji Rytai mus sa- nūs 
vaip nuteikia. Tai kažkas 
tolima, savotiška, paslap
tinga. Viena iš Tolimųjų 
Rytų šajių yra Japonija. 
Apie Japoniją esame visi 
girdėję. Tai viena iš stip
riausių pasaulio valstybių 
tiek savo ginklu, tiek visų i 
japonų nepaprastu patrio
tiškumų. Valstybę sudaro 
kelios Didžiojo Vandenyno 
salos. Milžiniškų miestų 
su šimtais tūkstančių gy
ventojų Japonijoj yra ne
maža. Tokio, Japonijos 
sostinė, turi per 5 milijo-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
NAUJAS SOVIETŲ ĘĄ- viui, kuris gyyeną Jųpg. 
SIUNTINYS LIETUVAI Valstybėse nelegališkai, ir 

net ateiviui, kuris čionąis 
; gyveną kaipo svečias, gau

ir Ssaka, pramonės 
centras, 2*4 mil. gyvento
jų, yra vieni iš didžiausių 
pasaulinio masto miestų. 
Japonijai priklauso Korė
jos pusiasalis, keletas Ra
miojo vandenyno salų, o 
dabar jos priklausomybėj 
yra ir naujai iš Kinijos at
kariautoji ir japonų su
kurta Mandžiuko valsty
bė. Japonai yra didelė tau
ta: per 67 milijonai žm. 1 
kv. km. gyvena iki 200 
(Lietuvoje gyvenamą po 
42 gyv. 1 kv. klm.). Japo
nai yra geltonosios rasės,

turj platų, įssikisusiais 
žandikauliais veidą, ma
žas, lyg primerktas, akis, 
gelsvai tamsią odos spal
vą.

Japonijoj žemės ūkiu 
mažai kas užsiima. Labai 
yra išsiplėtus pramonė, 
jrekyba, amatai. Savo 
pramonės gaminiais Japo
nija pigiausiom kainom 
užverčia visą pasaulį. Net 
SSSR kaip kuriais gami
niais nepajėgia konkuruo- 
i su Japonija. Taip pat 
jląčiai yra išsiplėtę ama
tai. Japonų amatininkai
dirba įvairiausių rūšių ki
limus, audinius, žaislus ir 

t. Amatininkų padirbti 
gaminiai išvežami į užsie
nį ir parduodami po visą 
pasaulį.

Milžiniški Japonijos fa
brikai, kuriuose dirba tū
kstančiai darbininkų, vei
dą be sustojimo. Japoni
joj kas dirba, tai daug dir
ia. Nors valstybė yra iš
leidusi nemaža įstatymų, 
apsaugančių darbininkų 
padėtį, bet senasis, am
žiais įsigalėjęs išnaudoji
mas ir keisti papročiai, 
dar neišnaikinti. Darbinin
kai dirba po 14—16 vai. i 
dieną; moterys ir vaikai 
jo 10—12 vai. Darbas eina 
be perstojo. Viename fa
brike pradėjęs dirbti vai
das čia dirba iki senatvės. 
Japonijoj ypač daug kur 
dirba moterys. Jų galima 
rasti ir milžiniškuose fa
brikuose ir krautuvėse, 
ir mokyklose... Moterų 
darbininkių kai kuriose į- 
monėsę yra net daugiau 
kaip vyrų. Gal dėl to, kad 
moterų darbas mažiau ap
mokamas.

Atlyginimas 
darbininkams 
prastai mažas, 
priežodis: “už ryžių saują 
japonas dirba visą dieną”. 
Fabrikuose vyras uždirba 
:į dieną 2 jenas, moterys 1 
jeną, o vaikams mokama 
dar mažiau. Be to, dažnai 
darbininkai tų pačių fa
brikų požemiuose ar lan
dynėse gyvena, už ką vėl 
turi fabrikantui atidirbti.

Bedarbių Japonijoj yra 
apie milijoną. Nors vals
tybė išmoka dideles su
mas bedarbių šelpimui, 
bet to neužtenka. Daugelis 
bedarbių badauja, o kar
tais ir nusižudo. Savižudy
bės Japonijoj yra labai iš
siplėtusios.
• Šiuo metu Japonijoj be
darbė yra kiek sumažėjus, 
nes daugelis bedarbių iš
siųsti į Mandžiūriją, į nau
jai įsteigtas metalo kasy
klas, o dalis priimta į nau
jus ginklų, laivų, automo
bilių ir kitus fabrikus. Ge
riausiai Japonijoj uždirba 
ir yra aprūpinti geležinke
liečiai, jūrininkai ir stam
besni amatninkai. L. ‘D’.

“Dievas dąug sykių ir 
tūleriopu būdu yra kalbė
jęs kitados tėvams per 
pranašus, paskiausiai, šio
mis dienomis kalbėję 
mums per Sūnų, kWl įsta
tė visų dalykų tėvainiu, 
per kurį padarė ir pasau
lį...”

Kaunas — Sovietų Są
jungos nepaprastas ! u leidimą" 
siuntinys ir įgaliotas mi- imi : - autoritetu i- 
nisteris Lietuvai p. Kars- I im!?raf.l3.°f fr • J 
kis gavo naują paskyrimą vazIuotl » sal»' Vienmte- 
ir iš Kauno atšaukiamas 
Į jo vietą nepaprastu pa
siuntiniu ir įgaliotu minis- 
teriu skiriamas p. Podols- 
kis, kuriam p. Resp. Pre
zidentas jau davęs savo a-' 
greement.

i liai žmonės, kuriuos Kana
da dabar įleidžia, yra kai- 
kurios Amerikos piliečių 
artimos giminės: vyras, 
žmona, nevedusi vaikai 
daugiau 20 metų amž., tė
vas ar motina. Tėvo ar 
motinos atsitikime, ar du
ktė, kuris yra Amerikos 
pilietis turi būti 21 metų

1.
Mačiau aš vaikelį alkaną, mažyti.
Taip giliai virpėjo jo širdis jauna... 
Kai panoro vargą jis sau išsakyti — 
jį nuo tako vijo ponas su pana...
2.
Mačiau aš močiutę, kur vaikelį savo 
gan dažnai penėjo ašara karčia...
Jai nedaug mokėjo, nors ji prakaitavo, 
nors ji ponui dirbo dieną ir nakčia... 
3.
Mačiau aš turtingą, šviesų restoraną; 
ten linksmai dainavo skambanti minia.
Ji nemačius vargo, rodės, neišmano, 
ko močiutė, vaikas verkia nežinia...—

J. Petronis.

ĮVAIRENYBES
6

NAUJA GYDYMO PRIE- sala buvo laikoma negy- 
MONĖ — RADIO LOVA venama, tai kapitonas įsa

kė nuleisti valtį ir plaukti 
į salą pažiūrėti, kas per 
žmonės gyvena toje saloje. 
Jūrininkai saloje rado du 
baltuosius vyrus, kurie 

j kalbėjo angliškai. Pasiro- 
i do, kad prieš porą metų 
■ toje vietoje dėl audros pa- 
' skendo burinis laivas. Iš I . •
visos įgulos išsigelbėjo tik į 
tie du vyrai. Jie pasiekė 
salą ir joje apsigyveno, 
kaip kokie Robinzonai. Jie 
laivo kapitonui papasako
jo štai ką.

Pasiekę salą, iš karto 
jie buvo labai nusiminę, 
kad saloje jiems teks il
gai gyventi, kol koks nors 
laivas juos pastebės ir pa
ims. Bet vėliau jie apsi
prato. Saloje viešpatauja 
amžina vasara, oras šiltas 
ir sveikas, yrą daug mais
tingų augalų, vaisių, pauk
ščių ir žvėrių. Bet plėšrių 
gyvūnų ir nuodingų gyva
čių saloje visai nėra. Jū
rininkai pasistatė palapi
nę, pasidirbo vilyčiomis 
šaudomus lankus ir kiet- 
medžio iešmus, lengvai 
prisimedžioja žvėrienos ir 
paukštienos, pasire n k a 
skanių vaisių — ir gyve
na, kaip atsiskyrėliai. Kai 
kapitonas pasiūlė jiems 
grįžti į tėvynę, jie atsisa
kė. Sako, tenai mums vėl 
reikės vargti, sunkiai dir
bti, bijoti karo. Gyvensi
me čia ligi mirties. Kapi
tonas palįko jiems kai ku- 

iriuos įrankius, vaistų ir 
degtukų, ir laivas nuplau
kė tolyn. Paskui pastebė

siomis dienomis Vienuos: 
gydytojas dr. Kovarčikas 
baigė labai įdomius tyri
nėjimus su vadinamąja 
radio lova, kuri, pasirodo, 
labai tinkama gydymo 
priemonė. Gulįs tokioj lo
voj ligonis yra lyg ir už
darytas elektros kameroj, 
kurios sienos spinduliuoja 
radio bangomis. Pagul
džius ligonį į radio lovą, 
per kelias minutes jis pa
junta kažkokią malonią ši
limą visame kūne, tempe
ratūra pakyla, tačiau ligo
nis tos temperatūros ne
jaučia, nes jo kūnas čia ei
na tiktai bevielio priimtu
vo pareigas. Šitokia radio 
bangų vonia išplečia venas 
ir paskatina kraujo cirku-i 
liaciją. Atsieit, trumposios 
radio bangos visą žmo
gaus organizmą paskati
na energingiau veikia, kas 
yra labai reikalinga kovai 
sų liga. Su radio lovos pa
galba galima gydyti įvai
rias ligas, tačiai sėkmin
giausiai ji gydo ^rvų pa- 
irimą. šita radio lova pasi
žymi kai kuriomis keiste
nybėmis. Pav., jei į ją įdė
ti indą su šaltu yąpdeniu 
ir f 
kiaušinis per 
tęs išverda, gi vanduo lie
ka šaltas, kaip buvęs. Jei 
trumpąsias bangas nu
kreipti į elektros Lemputę, 
kuri yra užgesinti., tai ji 
vis dėlto nors įr lsįoai silp
nai, žiba. XX.

KEISTI ATSISKY^LIAI
-L.

Viename sąsiuvinyje 5- 
kios giesmės: “PER TAVO 
ŠVENTĄ PRISIKĖLI
MĄ", 

' NA”,
‘AVĖ 
GĖLŲ G!

Anglų laivas Mataji , jo - iaįVo pabėgę dar 
plaukdamas i Ahstralyą, du jūrininkaii kurie 
pasuko pagal ^tadieniolroma pasi]iko tojfi saIoje 
salą Ramiajame vandeny-; Matyti, ir jiems patiko at- 
ne, kurioje laį#>į juripm- gįgkyrėlių gyvenimas, 
kai pastebėjo f 
dangi ligi šiol

si) VIETŲ KOMISARAI 
DARYS SKIRTINGŲ PA- 
ŽHJRV SURAŠYNEJIM4 ££“dau£a‘u“““ “

i Jung. Valstybių valdžia 
So- užbaigė sutartį su Kana

dos valdžia pagal kurios 
viršrninėti asmenys bus į- 
leisti į Kanadą. Amerikos 
pilietis (giminė) išpildo ir 
pasiunčia į Commissioner 
of Immigration and Natu- 
ralization, Washington, D. 
C. aplikaciją (form 633) 

kiek dar esą žmonių Rusi- dėl jo giminės, prąšyda- 
joje, kurie tiki į Dievą, mas, kad jo giminaitis bū- 
Bet komisarai nežino kiek tų Imigracijos Tarnys- 
yra tikinčiųjų į Dievą ir tęs viršininko įšegzami- 
nesužinos, nes visa daugu- nuotas prie Kanados rube- 
ma, kad apsaugotų savo gįaus mūsų Imigracijos / 
gyvybę nuo komunistų bu- larnystsje inspektoriaus./ 
deltų gah pasisakyti neti-;įr j sutinka /
ki į Dievą, o tikrenybėje . r & .. ■ . . ■ 1būti tikinčiais. Sovietų -migracijos jstatym a 1W
Rusijoje jokios laisvės lam duotl lalska 1 Kana 
žmonėms nekomunistams dos Imigracijos TarnyS 
nėra. Taigi neturėdami I—- Tada Kanados vyriai 
laisvės ir būdami perse- sybė pavėlins ji vykti 
kiojami dėl tikėjimo ar gi Amerikos konsulatą K- 
gali laisvai pasisakyti į ką nadoje gauti jo imigr- 
jie tiki ir į ką netiki. f ei jos vizą.

Suprantama, komunistai^ / Atkartojame, ateivi 
užbaigtą cenzą šukaus, j^urįg yra deportuojarts 
kad mažai beliko tikinčių- vientik dėl to, kad jis r- 
jų Rusijoje, bet tai bus jį įvažiavo arba pasii- 
toks melas toki dabar ko- Ro g . nel j.
naniją ir sukilėlius kal ™° 1,ePos J d- L9*

_________ m. neturi bijotis prasyi 
Boston, Mass. - Mary peržiūrėjimo prie Kanadą 

Ward, šios apylinkės imi- rubežiaus, jeigu tik jis ai\ 
gracijos ir natūralizacijos ba ji, Yra vyras ar moteris 
komisijonierius praneša,1 Amerikos piliečio arba ne- 
kad šiais metais 80,000 ištekėjęs nepilnametis vai- 
asm e n ų Massachusetts kas Amerikos piliečio, ar- 
valstybėje padavė prašy- ba tėvas Amerikos pilie- 
mus, kad jiems suteiktų čio, kuris sulaukęs 21 me- 
Jungtinių Valstybių pilie- tų arba daugiaus. Vientik 
tybę. Metai prieš tai buvo §įtOs giminės gauna privi- 
tik 15,926 tokių prašymų. ]egįją įvažiuoti į Kanadą 
Laike šių metų 21,740 as
menims buvo 
lietybė.

P-lė Ward 
svetimšalių

Maskva, Rusija — 
vietų komisarai užsimanė Į 
suvaidinti dar vieną ko
mediją, paskelbdami sura- 
šynėjimą žmonių įsitikini
mų. Surašinėtojai klaus 
žmonių ar jie tiki i Dievą, 
ar ne. Surašys visus nuo 
16 metų amžiaus. Komisa
rai tuomi norį sužinoti

.. , . šitokiu budu gauti įmi-suteik.ta pi- ...i gracijos vizą.
aiškina, kad 
pareiškimas!

tapti Jungtinių Valstybių Aukščiausis Teismas pri- 
piliečiais yra dėl trijų teisė poniai Bertha Carrolį 
priežaščių: baimė, kad 
svetimšaliai bus persekio
jami; įvertinimas naudin
gumo pilietybės ir natūra
lizacijos mokesčio suma
žinimas.

I 
iš Interborough Rapid 
Transit kompanijos $į|,- 
000. Ji ieškojo iš kompani
jos už tai, kad jai stovint 
kompanijos požemy ir lau
kiant traukinio, ją užpuo
lė juodukas, įstūmė ją į

Straipsnis apie deporta- 
ciją, kuris neseniai pasiro
dė keliuose laikraščiuose, 
daro klaidingą įspūdį, 
žmogus, skaitydamas tą 
straipsnį gali manyti, kad 
bile asmuo, kuriam gresia 
išdeportavimas, dėlto, kad 
jis nelegališkai gyvena 
Jung. Valstybėse, gali nu
vykti į Kanadą ir tenais 
gauti imigracijos vizą 
Amerikos konsulate ir su
grįžti vėl legališkai.

Tai klaida. Yra labai 
sunku, jeigu visiškai ne
galima, paprastam atei-

i jęs kankinti. Jos yyras, iš- 
■ girdęs riksmą, įbėgo į mo
terų kambarį ir radęs juo
duką, pradėjo su juo muš
tis, kad apginti savd žmo
ną. Kompanijos agentas, 
kuris matė muštynes, pe- 
pagelbėjo jos vyruj spiiptį 
juoduką. Juodukas pabė
go. Bet vėliau jis buvo su
imtas ir dabar sėdi Sing 
Sing kalėjime nuo 5 iki 1Q 
metų.
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Beveik kiekvienais__
tais Lietuvos ūkininkai 
skaudžiai nukenčia nuo į- 
vaįrių gamtos nelaimių. 
Vienais metais sausros su
naikina derlių, kitais aud
ros ar ledai išmuša javus, 
trečiais pasitaiko neder
linga vasara ir pan. Pas
kiau tuos nukentėjusius 
tenka šelpti, išleidžiama t rnemažos pinigų sumos, ta
čiau jos pilnai nepadengia 
nuostolių. Todėl prieš ku
rį laiką atatinkamose į- 
staįgose buvo kilęs suma
nymas įvesti draudimą 
nuo gamtos nelaimių. Pas
kutiniuoju metų šio suma
nymo atsisakoma ir ‘ke-j 
liamas reikalas steigti 
fondą pukęntėjusiems nuo 
gamtos nelaimių šelpti.! 
To fondo lėšas sudarytų 
labai maži ūkininkų mo-i 
kesčiai. Ištikus audroms,

me-

kutiniuoju metų šio suma-

ledams ar kitąi kuriai 
gamtos nelaimei ir ūkinin
kams nukentėjų^, jįę krei
ptųsi į tą fopdą ir gautų 
atitinkamą pašalpą pini
gais. Tsb.

LIETUVOS GYVENTOJAI
W T-;* —j t W .1 r • •

TURI APIE 250 MILIJONU 
UTĮ) SUTAUPŲ

X.

TAUBYMP IŠTAIGŲ 
TINKLAS PLEČIAMAS 

Vt^AME KRAŠTE
• V < * • v

“Dėk grūdelį prie grūde
lio ir gausi pūrelį” — sako 
graži lietuviška patarlė, 
kuri puikiai apibudina 
taupumo naudojimą ir rei
kalingumą. Lietuvos gy
ventojai, ypač paskuti-, 
piausiais metais, tai gerai, 
supranta ir pradeda vis 
daugiau taupyti. Ir šis 
taupymas yra sąmonin
gas, nes žmonės savo sun
kiai uždirbtus jau nelaiko 
namuose, kaip sakoma, su

neribotomis sumomis, pra
dedant nuo vieno lito.

Tąųpamosios valstybės 
kasos ypatingai rūpinasi 
jąųųujų piliečių ateitimi. 
Tuo pilsiu kasos išleido 
specialius taupamuosius 
ženklus, kųrįų pagelba 
jąųpiejį gali taupyti ir la- 
bai smulkiomis sumomis, 
pradedant nuo 5 centų. 
Jauniesiems taupytojams, 
kurie geriau taupo yra 
skiriamos pensijos. Praė
jusiais metais tokių pen
sijų buvo paskirta visa ei
lė.

Mokyklinio amžiaus jau
nuomenė Lietuvoje taip 
pat raginama taupyti. Mo
kyklų mokymai, daugiau
sia, taupo savo kooperaty- 
vėliuose. Ten jie gauna 
tąm tikrus taupymo ženk
lelius, kuriuos įklijuoja Į 

i knygutes. Paskui, išeidami 
iš mokyklų, jie savo su
taupąs gali atsiimti ir pra
dėti toliau taupyti valsty
bės taupamosiose kasose. 
Tuo būdu Lietuvos jauni
mas jau iš mažens prati
namas taupiau bei tvar
kingiau gyventi ir kurti 
savo ateitį. Drauge jauni
mo taupymas yra gera ir 
auklėjimo priemonė.

Taupomųjų valstyb ė s 
kasų veikimas ypač išsi
plėtė paskutiniaisiais me
tais. Šiuo metu kasos turi 
120 savo skyrių. Jie veikia 
įvairiose Lietuvos vietose 
prie Lietuvos banko sky
rių ir paštų. Didesniuose 
miestuose yra net po kelis 
skyrius. . Tačiau nežiūrint 
viso to, Lietuvos gyvento
jai sutaupų atžvilgiu dar 
negali susilyginti su kitų 
kraštų gyventojais, kurie 
savo sutaupų turi daug 
daugiau. Vis dėlto ir šioje 

i srityje kasmet Lietuva 
sparčiais šuoliais vejasi 
savo kaimynus ir kitas 
valstybes.

Be taupomųjų valstybės 
kasų ir jų skyrių, Lietuvo
je dar yra ir visa eilė rim- 

1 tų bankų bei kitų kredito 
įstaigų, kuriose Lietuvos 
gyventojai irgi turi pasi
dėję pinigų. Tose įstaigo
se gyventojai turi apie 
200 milijonų sutaupų.

minkius. Paėmęs akmenį 
ir daužęs, bet tuo neturė
jęs tikslo įžeisti šventeny
bes. Kasperavičius užda
rytas Kauno kalėjime. 
Kauno apygardos teismo 
prokuratūra jam iškėlė 
bylą.

Tokį pąt nusikaltimą jis 
padarė ir Kėdainių kapi
nėse, sužalodamas 3 kry
žius. Dėl šio įvykio iškel
tą atskira byla.

• v

mi Ž. Ū. Rūmų ir Klaipėr! grasino, kad nesiskųstų.
dos oro muziejai. Iš viso Kai tėvas pareikalavo pi-' 

ak -----ul. nįgug grąžinti, puolė tėvą •
mušti lazda ir kėsinosi 
peiliu nudurti, tik kiti šei-; 
mos nariai tėvą išgelbėjo.
Kr. Skendelis nubaustas 2 i 
metais papr. kalėjimo.

dos oro muziejai. Iš viso 
apie 30 muziejų. Be to, 
daug mažų muziejėlių tu
rį gimnazijos ir mokyklos.

NUMATOMI DIDELĮ
PĄBBĄ^KLAIPEPOS

i

KARŠTI KOPŪSTAI KELIONĖS f LIETUVĄ

NUBAUDĖ PLĖŠIKŲ 
GAUJĄ

Pereitą pavasarį ir vasa
rą Kaune ir apylinkėje 
siautė plėšikų gauja, kuri 
apiplėšdavo krautuves, 
privačius namus, net muš
davo ir kankindavo jų gy
ventojus. Saugumo orga
nams pavyko gaujos da
lyvius išaiškinti ir suimti. 
Šiomis dienomis Kauno a- 
pygardos teismas visus 
gaujos dalyvius pripažino 
kaltais ir nubaudė: J. Mi
siūną, V. Laukevičių įr P. 
Sliivnską — po 10 m. sun
kiųjų darbų kalėjimo, A. 
Laukevičių — 4 m. s. d. 
kalėjimo ir A. Vizgaitį — 
IV2 m- papr. kalėjimo.

Ž. KALVARIJA 
Tauragės Apskr.

Ateinančiais metais nu
matomi dideli Klaipėdos 
uosto plėtimo darbai. Bus 
paujame uosto baseine I 
statoma krantinė, nu
griauta kapgalio tvirtovė, 
sutvarkyta užmario pa
krantė, pagilinti parvate- 
riai ir šaldytuvai, tvarko
mi Neringos keliai ir ko
pos, gilinamos Kuršmarės 
ir tt- Šiems visiems dar
bams yra paskirta 1.651.- 
000 lt. Taip pat numatomi 
dideli darbai ir šventosios 
uoste. Jiems paskirta 350.- 
000 lt. Be to šiuo metu da
romi dideli pasirengimai 
galingąjai Kauno radio 
stočiai statyti. Stotis kai
nuos apie pustrečio mili
jono litų. Kaip žinoma, ga
lingoji Kauno radio stotis 
bus statoma ties Babtais 
arba ties Muniškiais, ku
rie yra 20 kilometrų nuo 
Kauno.

VEISĖJAI

I

dėj?. pančekon bet juos TaUpytojų skaičius Lietu- 
pasideda j patikimus ban- voj/ tai yra nedidelis 
kus ir kitas rimtas kredi- giuo metu ,jis siekia je 
to įstaigas. Tose įstaigose 125 žmoni kas suda. 
žmonių sutaupoms pražūti r0 tik ie g% vi n.
negręsia joks pavojus nes tojų vidutiniškai, vienam 
jos yra apsaugotos dide- Lįeįuvos gyventojui tenka 
iiais nekilnojamais 1 a 1 s; a ie 100 lit Tai
turtais arba yra garantuo-,^ dar labai maža suma. 

vJ_sty^es 1. °’ Tačiau Lietuvos ūkiškojo
valstybe taupytojams irgi yvenimo vairuotojai deda 
ątęma > pagelbą. Ji yra p nemažų 
steigusį tąupamosias vals- lai]nvT£ 
tybęs kasąs, kurios yra di
delėje valdžios priežiūroje 
ir už jose padėtus pinigus 
atsąįp valštybęs iždas su 
visu valdišku turtu.

Taupomosios yalstybės 
kasos pradėjo veikti 1919 
metais', tačiau jų veikimas 
buvo daugiau išplėstas tik 
po 1923 metų, kai jau bu
vo įvestas lietuviškas li
tas. 1925 metais šiose ka
sose Lietuvos gyventojai 
turėjo tik 241.800 litų su
taupų, o dabar jų turi jau 
daugiau, kaip 50 milijonų, 
litų. Tąi yrą maždaug 
penktadalis visų Lietuvos 
gyventojų sutaupų, nes 
dabar yisose kredito įstai
gose gyventojai turi susi
taupę apie 250 milijonų li
tų. '' Tampamosiose valsty
bės kasose indėlių priėmi
mas yra pritaikintas smul- 

lams. Indeliai priimami

• v

j pastangų, kad 
taupymas būtų daugiau 
plečiamas, o tuo pačiu ii 
keliamas visų gyventojų 
gerbūvis. Tsb.

DOTNUVOS KAPINĖSE 
SUŽALOJO 8 KRYŽIUS.

Tsb.

f 
l

Dotnuvos kapinėse ras
ta nudaužytos 8 paminklų 
— kryžių kančios. Iš dau
žymo žymių matyti, jog 
piktadaris nuimti kančių 
nenorėjo. Iš 8 paminklų 7 
yra pašventinti. Po kiek 
laiko buvo, sulaikytas Pra
nas Kasperavičius, 25 m. 
amžiaus, iš Padubysio val
sčiaus, Treibių k. prisipa
žino, kad yra 6 kartus 
baustas už vagystes, ėjęs 
Šįaų|ių (tik ką paleistas 
iš kalėjimo) į Kėdainius. 
Užėjęs į Dotnuvos kapi
nes. Kaip tik tuo laiku 
varpinėje skambinę dvy
liktai * valandai 
Ūžėjęs noras dau

v •

b

ŠIEMET PRIIMTI Į LIE
TUVOS PILIETYBĘ 1.185

ASMENYS

Istoriški nameliai. Mies
tely dar ir dabar yra du 
nameliai, kurie spaudos 
draudimo laikais rusų bu
vo labai lankomi. Vienas 
namelis yra prie kapų, ki
tas — prie bažnyčios. A- 
bu nameliai dabar yra to
ki pat, kaip ir anais lai
kais. Namely prie kapų 
gyveno dvi seserys Rep
šytės, kurios platino lietu
viškas knygas. Jų namu
ką tuomet aplankydavo 
visi žymesnieji ne tik Že
maitijos knygnešiai, bet 
ir iš kitų Lietuvos vietų. 
Antras namukas yra Po 
caitės, garsiosios anais 
laikais “daraktorkos”. Ka
da ją rusų žandarais už
klupdavo namuose bemo
kant lietuviškai vaikus, 
jie per vieną akimirką 
dingdavo slaptu išėjimu į 
namelio požemį, o žanda
rai ir nerasdavo slaptos 
mokyklos.

t

KUPIŠKIS
• t • !*“♦

Gaisras. KupiškioT—v-> 

Akmenių km. naktį sude
gė J. Kubiliaus su nekul
tais javais klojimas ir 
tvartai. Gyvuliai išvaryti, 
išskyrus 4 bekonus. Gais
ro priežastis 
padegimas.

spėjama,

Apvogė bažnyčią
Nežinomi piktadariai iš 

bažnyčios nuo dviejų alto-

Kaunas — L. pilietybėm 
priėmimo komisija nuo ba
landžio 4 d. ligi lapkričio 
20 d. svarstė 547 bylas, 
372 iš jų suteiktos Lietu
vos piliečių teisės, bet ligi 
šiol tik 72 teišduota pilie
tybės dokumentai, už ku
riuos į valstybės iždą su
rinkta apie 20.000 litų. 
Priimtųjų į Lietuvos pilie
tybę asmenų ankščiau bu
vo 313 be pilietybės, 16 
Vokietijos pilietybės, 29 
Latvijos, 3 Sov. Rusijos, 
1 Lenkijos ir 10 kitų. Tau
tybėmis: 107 žydai, 115 
rusų, 35 vokiečiai, 24 lat
viai, 24 lenkai, 62 lietuviai 
ir 5 kiti. Tikyba 109 izra
elitai, 127 kata!., 91 sta-, 
čiatikiai, 45 liuterionys. 
Užsiėmimas: 40 laukų
darbinink., 96 paprasti 
darbininkai, 41 ūkininkas, 
44 prekybininkai, 43 vals., 
ir kitų įstaigų tarnauto
jai, 5 dvasiškiai, 69 ama
tininkai, 7 gyvena iš kapi
talo, 27 kitų išlaikomi. 67
turi Lietuvoje nekilnoja- globėjai, p-lės D. Ragalau- 
mą turtą. Priimtųjų į Lie
tuvos pilietybę su jų šei

rių išnešė užtiesalus. Spė- momis skaičius siekia 
iama, kad čigonų darbas. 1-185 žmonės, 57 prašymai 
Prieš tąi vagys įsibriovė sut^^ti P/Hetybei atmesti 
pro langą į Chazano krau- ir y ų a 1 e a. 
tuvę, pogrobė, kiek rado, 
smulkių pinigų ir medžia
gos, iš viso už 200 litų.

I

Didžiojo karo metu iš 
Rusijos užkampių mobili-; 
zuoti keli kareiviai užeina 
pas lietuvį ūkininką. Ūki
ninkas pietums valgė vir
tų kopūstų. Kareiviams 
pasismaginus, ūkininkas ir 
jiems įpylė. Kopūstai buvo 
iabai karšti ir kareiviai,! 
pirmą kart valgą tokio vai 
gio, išdegė burną. Ūkinin
kas jiems paaiškino, kad 
reikia pirma išsipūsti, o 
tik paskui valgyti.

Po kiek laiko tie patys 
kareiviai eina pro kopus-, 
tų daržą.
— Čia kopūstai auga, - 

sako vienas.
— Tai pūsk, kad atšaltų

nes kitaip — juos valgy- chicago, m 
damas išdegsi burną, —uietroit, 
atsakė kitas. ■■■

ŠVEDl
AWEWK0 
UNIJA,

Nuolatinis susisiekimas

NEW YOEK-KLAIPĖDi
Per Gothenburgą, Švediją

Patogi, Greita Kelionė 
Pigios Laivakortes 

New Yorko
Sausio 2

Išplaukimai laivų iš 
DROTTNINGHOI.M, 
Vasario 16. Kovo 13, 
CRIPSUOI.M, 
DR( )TTN IN G H< )I.M. 
Platesnes žinias apie kelionę teikia n 
mokamai ir, parduoda laivakortes vi 
autorizuoti laivakorčių agentai ir vi 

— švedų Amerikos Linijos skyriai. 
I SNVEDISH AMERICAN LINE 
,636 Fifth Avenue and 4, \V. 51 st S 

> Rockefeller Center, New York Citj 
“l., 181 N. Miehigan Aventi 

Boston, Mass. 154 Bo.vlston Stree
Mich., 107 Clifford Stree

Kovo 1
Bal. 1

Worcester, Mass.
VYČIŲ VEIKIMAS

Gruodžo 8 d., įvyko Vy-Į 
čių, 26 kp., susirinkimas. 
Naujoji valdyba susideda 
iš šių: pirm. V. Kereišis,! 
vice-pirm. p-lė Pranciška 
Paulauskaitė; raštininkė 
p-lė N. Čaplikaitė; fin. raš 
tininkė, p-lė Viktorija Au- 
gustinavičiutė; kasierius 
Felixas Puzaras; kasos

] fin. rast., Julius Bačkauj 
kas; kasierius, F. Ginkus 
kas. globėjai, p-lė O. Z< 
pareskaitė ir Juozas Ivas 
ka; tvarkdarys, Vincą 
Bačkauskas.

Koresp. M. I

ĮVAIRŪS skelbimai

LIETUVIŲ SPAUDUS 
KRYŽIAUS KELIAI

KLAIPĖDĄ

Pirmas Lietuviškas Kry- L 
žius Klaipėdoje

Šventoriuje, kat. bažny
čios priešaky, neseniai pa
statytas medinis origina
lus kryžius. Šis meniškas 
pastatas stebina ne vieną 
klaipėdietį, todėl dažnai 
matyti, kad praeiną susto
ja pasižiūrėti.

i

KIEK LIETUVOJE MU- j 
ZIEJŲ

Dabar Lietuvoje yra šįe> 
didesni muziejai: Maro 
muziejus, Pedagoginis,; 
Čiurlionio galerija, krimi
nalinis, Plotinos ir vaiko, | 
botanikos, teatro, zoologi
jos ir geologijos, Maironio, 
Vąišganto, Anatomijos, 
Prekių (Klaipėdoje), Baž
nytinio meno, Klaipėdos 
muziejus, Aušros muz. 
Šiauliuose, Panevėlio, Bir
žų, Telšių “Alkos”, Zana
vykų šakiuose, Neringos 
Nidoje, Dainąvos Alytuje. 
Kretingos, Plungės, Mažei
kių, Sodžiaus muz. Mari
jampolėje, Putvinskio v.

1 m. Kelmėje; organizuoja-

LIETUVOJE YRA 
17.064 GIMNAZISTAI
• ■* 4 * .

Šiemet visose Lietuvos 
gimnazijose be Klaipėdos 
kr. mokosi 17.063 moks- 
ieiviai, iš kurių 8.687 ber
niukai ir 8.376 mergaitės. 
Lietuvių tautybės yra 12.- 
880, latvių — 59, lenkų — 
410, žydų — 3.900, vokie
čių — 321, rusų 268 ir ki
tų — 34.

ŽIAURUS SŪNUS

Varėnos vaisė. Sarguniš- 
kių km. vasario 17 d. Kri
stus Skendelis bulvių rū
syje užrakino 63 m. am-j 
žiaus savo tėvą. Kluone 
uždarė savo žmoną ir duk
teris ir, atėjęs į trobą, pa
reikalavo, kad motina ati
duotų pinigus. Ji prie sa
vęs turėjo Į lt. 50 et., tuos 
ir atiįląvė. Bet sūnus rei
kalavo daugiau. Kadangi 
motina daugiau pinigų ne
davė, jis ją sumušė,- pas

irišo rankas ir par- 
vert: į kampą. Išlaužė 
spintų užraktus įr ten ra- 

casiėmė Į.,226 litus.

kui

dęs
Taį >uyo tęvo paskutinės 
sutipoą,
pąn Įvežtų pinigų likučiai. 
Paėtąęs pinigus visus šei
mos barius paleido ir pri-

į, dar iš Aųierikos 
ežtų pinigų likučiai, 

pinigus viąųs šęį-

Lietuvių spaudos egzis
tencija laikoma pavojumi 
Lenkijos valstybei, dėl jos užlaikys 
persekiojami žmonės. O- 
kupuotoii Lietuva vėl gy
vena knygnešių gadynę. 
Štai “Vilniaus Rytojus” 
buvo sukonfiskuotas. Pa
sirodęs kitas 92a numeris 
buvo lenkų cenzūros iš
brauktas. Išbraukta veda-i 
mas straipsnis, žinios, iš 
viso per 400 normalių ei-l 
lučių. Mes nežinome, kas 
ten buvo parašyta, bet 
spėjame, kad... nemaloni 
teisybė. Nes už neteisin
gas žinias laikraštis būti; 
patrauktas tieson ir tiek. 
O su teisybe kovoti sun
kiau. Ji akis bado. Tenka 
kartais kompromituotis ir 
leisti į pasaulį baltomis 
“rožėmis” — dėmėmis — 
laikraštį. Tik, reikia ma
nyti, toks “marginukas” 
kels skaitytojuose dar 
daugiau piktų minčių ir 
Spėliojimų, negu būt j su
kėlę patys piktieji straips
niai. Toks numeris, juk tai 
geriausias įrodymas, ko
kiomis sąlygomis tenka 
mūsų spaudai verstis Vil
niaus krašte! Nejau nie
kas lenkams neapsiima iš
aiškinti, kad tokia kova 
su popieriumi yra iškal
bingiausias jų silpnumo 
ženklas ir diskredituoja jų 
režimą smarkiau, nei tai 
galėtų atlieti jo priešai. 
“Viln. Rytojaus” 92a nu
meris neabejotinai įeis ne 
tik į Vilniaus Golgotos 
muziejų, bet užims tinka
mą vietą ir pasauliniame

skaitė ir A. Streimikiutė ; 
tvarkdarys. Petras Matu- 
kaitis.

E. Petrolaitis, F. Puzara, 
J. Bačinskas, V. Stalalo- 
nis, J. Zuma, A. Kuzmic
kas, C. Kulikauskas, p-lės 
L. Ambrazevičiūtė, Mari-Č 
joną Zuromskaitė, Pran
ciška Paulauskaitė ir A. 
Streimikiutė sudaro teat- 
ralį komitetą.

Nutarta pradėti vajų a-į 
teinantį mėnesį. L. Vyčiai 

savo kambarius
su Choro klubu toje pa
čioj vietoj, kur Studentų 
organizacija laikydavo sa
vo susirinkimus.

Koresp. M. Y. Į

i

LABDARINGOS DR-JOS 
SUSIRINKIMAS

Penktadienio vak arą, 
gruodžio 18 d., įvyko Lab
daringos draugijos susi
rinkimas, bažnytinėje sve
tainėje. Valdyba ateinan
tiems metams yra sekanti: 
pirm. Petras Katauskas; 
vice-pirm. Vincas Stan
kus; fin. sek. Vincas Ka
ras; kasierius Jonas Palu- 
beckis; kasos globėjai, p. 
Amilia Milienė ir p. Ona 
Bačienė; tvarkdarė Ona 
Zurinskienė.

Nutarta rengti vakarie
nę ir šokius sausio 16 d.J 
Lietuvių Ūkėsų svetainėje/ 
Vernon g-vės. Taipgi nu-j 
tarta kaip nors gaut 
$5,Q00 dėl pataisymo va
sarnamio, kurs yra pava
dintas Maironio Parkas. 
Šį pataisymą reikia pada
ryti prieš parko atidary
mą.

Boąrd direktoriai: P. 
Rašila, V. Liutkus, F. Juš
ka, V. Parulis, J. Reimi- 
kis, M. Anašauskienė, P. 
Bačinskienė, O. Liutkienė, 
E. Kupstienė ir M. Ulevi
čienė.

CHORO VEIKIMAS
Sekmadienį, gruodžio 20 

d., tuo jaus po sumos įvyko, 
Choro susirinkimas baž
nytinėje svetainėje. Nauja 
valdyba yra sekanti: pirm. 
C. Jogminas; vice-pirm.

I

♦♦ v jogminas; vice-pirm.
visokio plauko okupantų: E. Karpavičiūtė; raštinin- 

1 žiaurumų rinkiny. ‘kė, Birutė Ališauskaite,

Tel. 2-3381 Domestic and
Delivery Imported Brands

EDWARO YANOVER’S
PACKAGE STORE

Vžlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę. Vynij ir Alų.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

R C A VIGTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
VVorcester, Mass.

J. STRUČIUS
VVard St. Tel. 4-7948 
YVorcester, Mass.

Parduoda visokias mėsas, kaip 
šviežias taip ir rūkytas.

Užlaiko visokiu daržovių. 
Patarnavimas greitas.
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M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas 

340-342 Harding St. 
VVORCESTER, MASS. 

Atdara Tel.
Dieną ir Naktį Dial-5-5898

v



Antradienis, Gruodžio 29 d., 1936

LAWRENCE, MASS.

WESTFIELD, MASS.

! džiamas laikraštis “Soda- 
' lity Echoes” ir “Bulletin 
Board” yra mainoma be
veik kas savaitę. Šiuomi 

ir
Pirmadienį, gruod. 14 d., 

bažnytinėje svetainėje Šv.* rūpinasi Garsinimo 
Programų komisija.

KAS GIRDETLLIETUVIŲ 
KOLONUOSE

Elzbietos pašelpinė drau-! 
gija laikė savo metinį su
sirinkimą. Draugija yra 
viena iš pavyzdingiausių, 
nes prieš susirinkimą kas 
mėnesį turi pamaldas — 
palaiminimą su Švč. Taip
gi nutarė kas mėnesį po 
susirinkimo turėti trum
pas paskaitas apie Šv. El
zbietos gyvenimą.

Į naują valdybą išrinkta 
sekančios narės: nirm. — £
R. Kuklienė; vice-pirm.— 
M. Marcinkevičienė, Jr., 
rašt. —L. Vencienė; finan. 
rašt. — O. Jerackaitė: ižd.
— M. Songailaitė; kasos 
globėjos. — E. Svenčionie- 
nė ir I. Zolubaitė. Federa
cijos atstovės — T. Auri- 
lienė ir O. Klimašauskienė. 
Ligonių lankytojos 
renkamos iš knygų 
antrą mėnesį.

Trečiadienį, gruod. 18 d. 
Sodalicija laikė metinį su
sirinkimą. Sodalietės nuo
latos sunkiai darbuojasi. 
Nutarė sausio mėn. Tre
čiadienį, 13 d. po pamaldų 
turėt klubrūmio atidary
mą (Club warming). So- 
cialė komisija, kurion įei
na E. Aurilaitė, J. Savi- 
čiūtė, E. Griškevičiutė ir 
B. Baubaitė. gražiai išpuo
šė ir padabino.

Į naują valdybą įeina: 
pirm. — E. Butkevičiūtė; 
vice-pirm. — O. Zareckai- 
tė ir S. Kaziliunaitė: rašt.
— O. Astrokiūtė; ižd. — 
M. Songailaitė: ligonių 
lankytojos — T. Zolubaitė, 
J. Miliauskaitė ir O. Jes- 
kelevičiūtę: recorders. — 
O. Grendaitė ir P. Ramėi- 
kytė; naujų kandidatų in
struktorė — O. Songailai-<_z 
tė.

Kas mėnesį yra išlei-

bus 
kas

NAUJAS KLERIKAS
Jonas Jutkevičius tapo 

įšventintas į klerikus, 
Montreale, Kanadoje. Jo
nas yra baigęs kolegijos 
mokslus ir seka pirmą me
tą teologijos. Jam lieka 
tris kiti metai mokslo iki 
įšventinimo į kunigus. Jo
nas sugrįš dviejų savaičių 
atostogoms sausio pabai
goje. Sveikiname Joną ir 
linkime laimingai pasiekti 
tikslą.

VYČIU ŠOKIAI
Gruodžio 29. Šv. Kazi

miero dr-jos salėje, Vyčiai 
rengia Naujų Metų “Lol- 
ly-Pop Dance”. Bob Res- 
cotl’o orkestras gros. Šo
kiai tęsis nuo aštuonių i- 
ki pirmos rytą. Įžanga bus 
25 centai.

MINSTREL SHOW
Šv. Kazimiero parapijos 

jaunimas ruošiasi pirmam 
“minstrel show”, kuris į- 
vyks prieš gavėnios sezo
ną. Merginos gerai moki
nasi. Vyrai, būkite vyrais, 
ir visados atsilankykite į 
praktikas, kad galėtume 
susilaukti labai sėkmingo 
“minstrel show”.

ŽINUTES
Choro valdyba:
Pirmininkė — M. Jutke- 

vičiūtė; vice-pirmininkė — 
A. Mereškevičiutė: rašt.— 
J. Sabonis: ižd. — O. Jo
naitytė.

Šv. Kaz. draugija sutiks 
Naujus Metus su šokiais 
gruodžio 31. įžanga dykai.

Jurgis Jonas

6

Jau skaitytojams yra 
žinoma, kad, Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos žmo
nės šiais metais, atvykus 
kun. S. Draugeliui, sukėlė 
nepaprastus fondus atliki
mui didelių, nepaprastų 
parapijos darbų.

Buvo rašyta, kad jeigu 
gariečiai tik norės, Kalė-' 
dose naujus vargonus tu- j 
lės. Ir štai jau vargonai, 
yra! Vargonų pageidauta 
jau seniai. Pirmutiniai su-' 
manymą iškėlė: Pranas 
Kurpalis, Stasys Atkočius 
ir kiti.

Kimbal kompanijos var-: 
gonai pirkti iš Chicagos 
vieno teatro “Davis” už 
$300.00. Yra beveik nauji 
ir gerame stovyje. Nauji 
kainavo $7,500.00.

Turint 16 balsų su gra
žiais varpais “Degan Chi- 
mes”.

Vargonų sugriovimas, 
parvežimas ir sustatymas 
ir pritaikymas dar būtų 
kainavę apie 1500.00. Bet 
klebonui vadovaujant, pa
tys parapijiečiai tą darbą 
atliko.

Liudviko Radziaus sū
nus Jonas 
griautus vargonus, susta
tė ir priekį pastatė.

Įtaisant vargonus dau
giausiai darbavosi: Sim. 
Brazauskas, St. Atkočius, 
Antanas Bendzinas. Pra
nas Kurpalis, Jonas Mikė
nas, Juozas Širvinskas,! 
Kazys Aukskalnis, Reimo- 
nas Vaskas, _ ________
Petkus ir sūnus; Sim. Bra- gauta mėsos apie 200 sv. 
zauskas darbavosi nuo ry- vakarienei, 
to iki vakaro, o kiti parė
ję iš darbo, dažnai nemigę.,

Dirbusių ir aukavusių 
nuopelnas, kad šiandien 
mūsų bažnyčioje turime 
gražiausius iš visų katali
kiškų bažnyčių Garyje 
vargonus.

Senovėje Pilgrimai buvo įsitikinę, kad linksmintis ir švęsti Kalėdų šven
tes yra nuodėmė, ir todėl nuo linksmybių susilaikydavo. Pažymėtina, kad Ka
lėdų vakarą, gruodžio 25 d. 1620 m. Puritonai sugrįžo į laivą ir ten turėjo 
puotą.

X •

svetainę, kur buvo suruoš
ta nepaprasta vakarienė. 
Vakarienės rengimo komi
sija buvo iš sekančių: My
kolas Pažiera, Pranas 
Kurpalis, p. A. Mažonienė, 
p. A. Juraitienė, p. Liu- 
bauskienė, p. E. Suprana- 
vyčiūtė, p. Atkočienė ir 
kitos. Komisija dirbo sun
kiai, bet ir pasekmės ge- 

tros. Žmonių pilna salė, 
nuotaika graži, visi links
mi. Vakarą atidarė klebo
nas kun, S. Draugelis 

1 malda.
Įžanginėje kalboje nu

švietė vakarienės tikslą, 
dėkojo visiems pasidarba
vusiems ir aukavusiems ir 
džiaugėsi nuveiktais dar
bais.

Vakaro vedėju pakvies- 
Aleksandras tas Einikis, kurio rūpesniu

parvežė

28 dolerius. Stambesnieji 
aukotojai: kun. Ig. Alba- 
vičius — 5 dol., kiti po do
lerį šie: L. Abromaitienė, 
U. Aukštikalnienė, A. Bu- 
čys, A. Benaitė, A. Barš- 
čienė, T. Čepulionytė, P. 
Ivanauskienė, J. Jankaus
kas, N. Jucienė, A. Jucevi
čius, Kikis, S. Mickevi
čius, P. Parmalis, M. Sku- 
dienė, J. Tanevičienė, Už- 
pelevičienė, T. Stučinskie- 
nė ir O. Zdanavičienė.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

i

PATAf^NAVIHA\ 
CES\IAUM

Finansų raštininkė, p-lė karą užkvietė ir visų na- 
Stogiūtė pranešė ligonių rių vyrus. Dėl priėmimo 
lankytojas būtinai turi pa- naujų narių blankas apsi- 
sirašyti ant ligonių blan- ėmė paruošti A. Jodsnu- 
kos ir jeigu iš svarbios įaįtė ir S. Bukšaitė. Val- 

dybon išrinktos šios: pir 
mininke Bandzienė, vice- 

\ i pirm. — R. Valatkevičie- 
’_į nė, protokolų rašt. — S. 

Žvirbliutė, finansų rašt. 
— E. šalaševičiutė, kasi-'

xos ir jeigu i 
priežasties paskirti lanky
tojai negalėtų lankyti li
gonį, tai tuojaus turi pra
nešti finansų raštininkei. 
Taipgi pranešta, kad lap- 
kričia mėnesį mokeščių į- 
plaukė $77.77.

Toliaus sekė vajaus or- ninke G. Kremblienė, kny-, 
ganizatorių raportas, p. gų rokuotojos — M. Ka- 
Butkus ir p. Mankienė iš- sevičiutė, Širvaitė ir D.| 
davė raportą, bet neatėjus Barštis. Tvarkdarė — M. 
kitiems organizatoriams J aukščiunienė, daktaras-' 
raportas buvo nepilnas ir kvotėjas — J. P. Siurbis,' 
atidėtas sekančiam r—’ 
rinkimui.

Chicagos apskričio pirm.
J. Mickeliūnas ir komisi-i 
jos narė. Ieva Lukošiūtė metinis 
suteikė įdomų raportą a- anziene

susi- į^o globėjos — Karnagie- 
nė ir E. Žvirbliutė.

Bus surengtas 
vakaras.

užtikrino,

TE.L JO.BOJTCri 2680.
------------------------------- 1

MrrrrN na v

gražus 
Pirm. I ž 
kad į 

pie rengiamą Vajaus ir vakarą atsilankiusieji bus 
Į Auksinio Jubiliejaus už- visi patenkinti, nes yra 
baigimo vakarą , kuris į- pakviesti geriausi vaidi- 
vyko gruodžio 20 d., Gim. los-solistai. Bus suvaidin- 
Pan. Švenč. par. svetainė- tas veikalas “Trys Myli-1 ; 
je, 68th ir Washtenaw A- 
ve., Chicago.

I

Sekanti valdyba išrinkta d., 1937 m., 
1937 metams: Kun. P. Lu- rapijos svetainėje. Visos 
košius — Dvasios Vadas 
(buvusis dvasios vadas, 
kun. A. Baltutis pavedė 
savo vietą jaunajam na
riui, kun. Lukošiui). J. 
Mickeliūnas, 
Krikščiūnas, 
F. Stogiūtė, 
Gailius, ižd.; 
šiūtė, nutarimų rašt. ir 
korespondentė; L. Šimutis 
ir p. Stogienė, Kasos Glo
bėjai; Dr. J. Poška, Dak
taras Kvotėjas; Ieva Lu
košiūtė, J. Mickeliūnas ir 
p. Butkus, kuopos organi-J 
zatoriai.

Po valdybos rinkimų, 
Centro Dvasios 
kun. A. Baltutis gražiai į 
narius pakalbėjo. Po to vi- gos ap. pirm. Ig. Sakalas, 
sa kuopos valdyba buvo _ 
vienbalsiai išrinkta daly-

• vauti atstovais Apskričio 
priešmetiniame susirinki
me, gruodžio 20 d.

Baigiant susirinkimą, 
kun. Baltutis įnešė suren
gti gražų vakarėlį - teatrą 
gavėnios laiku. Įnešimas 

................................   Ko- 
Kaminskiene; Pran. Šir- je (Marquette Parke) įvy- misija išrinkta; kun. A. 
vinskas su Normantaite;; ko skaitlingas L.R.K.S.A. baltutis, pirm. J Micke- 
Povilas Petrauskas su E. 136 kuopos priešmetinis !lu^s’..n.ut- ra*- Ieva Lu* 
Margiene; Oškinis su St. susirinkimas košiute ir p. Butkus.
Kuizimiene; p. Kurpalienė ‘ Susirinkimą atidarė rr.al- Raštininkė,
su Vaidelausku; Jokimas da kuopos pirm. p. J. Mic-! 
Aukskalnis su Mrs. E. Si- keliūnas. Neatsilankius 
mmons; vietinis graborius; nutarimų raštininkei, iie-' _______ _
John Pruzin su žmona; O., tą užėmė p-lė Ieva Luko- LIETUVOS DUKTERŲ 
Brazauskienė su Jos. Lach šiūtė. 
ir Stela Brazauskaitė su Pirmiausiai p. Mankienė 
(pavardės nesužinoto) ir išdavė raportą apie ligonę

yra

v • mos”. Bus dainų ir šokiai.
Visą tai įvyks sausio 10

Šv. Jurgio pa-

Možo-
Sim.
Prie

PROGRAMA
P-nui E. Šlapeliui, vietos 

vargonininkui vadovau
jant, suruošta linksma ko- 
medijėlė “Nenorėjai val
gyt duonos — graušk ply
tą”. Vaidino šie: M. Pažie- 
ra, J. Kaminskas, J. Moc- 
kaitis. Visi savo roles at
liko gerai.

Pasidarbavo šie: 
nis, p. Možonienė, 
Brazauskis ir kiti,
stalų: p. Kaminskienė, Zo
fija Adomaitytė, p. Bart- 
kiutė, p. Mažonytė ir ki
tos.
VILNIAUS VADAVIMO 

REIKALAS
Visai netikėtai Garie- 

Indiana čiai turėjo progos išgirsti 
Pranciškaus p. Vincą Uždavinį, Vil

niaus Vaduoti Sąjungos 
atstovą, kuris gražia savo 
kalba nušvietė dabartinį 
skurdą Vilniečių ir kaip 
lenkai pasirengę visiškai 
išnaikinti lietuvybę Vil
niaus krašte. Surinkta au
kų Vilniaus reikalams.

Vakaras davė gražaus

IšKILMĖS BAŽNYČIOJE
Vargonų šventinimas į- 

vvko sekmadienį gruodžio 
20 d., 7 vai. vakare. Šven
tinimo pamaldas atlaikė 
pralotas M. Krušas; asis
tavo kun. Paškauskas ir 
vietinis italų kunigas.

Iškilmėms pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. kle
bonas Linkus. Šiose iškil-j 
mėse dalyvavo vietinis 
pralotas Jansen; 
Harbor Šv. 
liet, parapijos klebonas K. 
Bičkauskas;'lenkų parapi
jų kunigai kaimynai — 
kun. A. Nadolny ir kiti. 
Be to, keletas svetimtau
čių kunigų kaimynų.

KŪMAI
Pagražinti va r g o n ų 

šventinimo iškilmes, buvo 
sudaryta kūmų procesija pelno parapijai.

Pasipuošę gyvomis gė
lėmis, poromis ėjo kūmai: 
Benis Stankus su E. Su- 
pranavičiute; Pranas Kur
palis su S. Normantiene;j

1

v •

A. Našlutė.

CHICAGO, ILL.
Gruodžio 13 d., Gim. Pa-

J. 
pirm.; p. 

vice - pirm.; 
fin. rast.; p. 
Ieva Luko-

I 

!

vadas,;
I

Sim. Brazauskas su Zof. neiės Švenč. par. svetainė- vienbalsiai priimtas. 
.. ... • rnisna išrinkta- ki

DETROIT, MICH.
DRAUGIJOS VEIKIMO 

IR GYVENIMO.

Lietuvos Dukterų narės 
turi atsilankyti, nes vis- 
tiek turės užsimokėti. 
Kviečiami ir visi kiti.

Lietuvos Duktė.

PASISEKĘS PARENGI
MAS

Chicago, III.—Dievo Ap- 
I veizdos parapija. Gruodžio 
! 10 dieną Dievo Apveizdos 
parapijos salėje surengta 
Bunco Party TT. Marijo
nų Įstaigoms paremti. Į ši
tą parengimą atsilankė 
svečias iš Lietuvos V. Už
davinys, ALRKF Chiga-

I Bern. Nenartonis ir kiti iš 
kitų parapijų. Parengimas 
turėjo didelį pasisekimą, 
praėjo gražioje nuotaiko
je. Gerb. klebonas kun. Ig. 
Albavičius staiga nutra- 
kęs Bunco žaidimą pakvie
tė WS. Delegatą pakalbė
ti Vilniaus reikalais. Sve
čio kalba buvo labai įdomi, 
gyva, visi gražiausiai 
klausėsi ir sumetė Vil
niaus našlaičiams sušelpti 

ig

, ,------------------------ - -------------------------------, — jouavv įauviicL auiv > r \ • •
kiti. Parapijiečių buvo p. Sabaskienę. Pranešto, Ietims susirinkimas j- 
nilna bažnytėlė, kurie ge- kad dar tebeserga, p. Du- vyko ^rnodžl° 6 d. Į susi- 
" ' gražiais vargonų binskas pranešė, kad dar rinkimą pares atsilankė 

serga p. Pilipavičius. irai- skaitlingai. Dratigi-
reiosi
balsais. h __________
IŠKILMES SVETAINEJF nauskas, Benaitis ir Mhni-' ja labai gerai gyvuoja;j

Užsibaigus šventinimo kas išdavė raportą aoie Ii-1 dvigubai padidėjo 
apeigoms bažnyčioje, visi gOnį Kazimierą “ ‘ --------
traukė į vietinę parapijos Visų raportai priimti

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwoo<l J020

SAMUEL R. KOPLAN
ADVOKATAS 

Ofisas:— 1134 Washington St. 

S. VASILIAUSKO — NAME
So. Norvvood, Mass.

Tel. Norwood 1576-R
Gyvenimo Vieta:

847 VVASHINGTON ST.
Tel. N<>rwoo<l — 157G-W

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

‘ASMENIŠKA S PA TA RN A VIM A S’

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso; Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Noruood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL Brockton 2005

G, EDVVARD TAYLOR
INSURANCE

Anto-Gaisro-Gyvybių-Nelaimių 
Nuo 6 iki 9 mėnesių išmokėjimui 

Pristatau Platės Kasdien

1134 VVashington St.,
So. Norwood — Room 2
Tel. 1576-R Vai. 1—5, 7—8:30.

Farmeriams Paukščių
IR

Gyvulių Augintojams!

Lesinkite paukščius ir penėkite gylius su distiliuotais grū
dais — puikus maistas, pigiai atseina.

Specialis pasiūlijimas dyleriams, kurie gali pirkti dideli 
kiekį. Platesnių informacijų klauskite FRANK ROZENAS pas 
UMIVERSAL DISTILLERDES, Touuton, Mass.

> narė-'
lį.imis. Nutarė surengti susi-'------------------------------,------- ,-----
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Kun. A. T. Samata.

Pašaukimas | Tretininkystę
I NAUDOS Iš TRECIOJO 

ORDINO
Naudos, kurios gauna

mos iš Trečiojo Ordino, y- 
ra sekančios:

Pats esi pavestas ypa
tingai globai Nėkalčiau-

■X

(Skiriu Šv. Pranciš
kaus Idealų skleidė
jui kunigui Pranciš
kui M. Jurui).

"Jfei hobi būti tobulas...;
paskui atėik ir sek Ma- _o__ o____  ___ _____
nim” (Mat. XVIII, 21). sios Motinos Marijos, ypa

tingos globėjos Šv. Pran
ciškaus šeimos. Pats tam-

4. Visais laikais. — Rū- pi dalininkas visų nuopel- 
piritis vykdyti Dievo ir nų, maldų, šv. Mišių, pas- 
Bažnyčioš įstatyinUs. Ne- ninku, apsimarinimų, 
šioti ordino škaplierius labdarybės, misijų, ir visų 
ant pečių ir juostelę apie kitų gerų darbų, kuriuos 
lieiriėtiį. Susilaikyti nūo' nuveikia visi nariai iš Šv. 
lepuirib drabužyje ir elgė- Pranciškaus trijų ordinų, 
syje, ir gyventi pagal. iš-Pats džiaugiesi ypatingu 
teklių. Saugotis nepadorių užtarymu 
šokių, Vaidihimų ir pasis- kaus, Šv. Antano, ir visų 
maginimų. Būti nuosaiki, šventųjų ir palaimintųjų, 
valgyme ir blaiviu gėry-'kurie yra buvę šv. Pran-į 
nie. Rodyti kilnų pavyzdį ciškaus trijų ordinų na
šavo šeimai ir dauginti ge- riais. 
bus darbus. Gyventi suti
kime ir ramybėje su vi
sais ir Vėhgti barnių ir ki- 
virčių. Neimti priesaikos, 
nebent svarbdš reikalas 
verčia. Saugotis nepado
rios kalbos ir vengti sal- 
daliežuviavimų; Dalyvauti ni 
tretininkų šermenyse, ir 
atkalbėti Šv. Rožančių už 
jų sielos atilsį i 
turi atsiminti mirusius 
broliUš ties altoriumi, o 
pasauliečiai turi juos atsi
minti priimant Šv. Komu-

1 kurių buvo keli desėtkai. 
! Garbė motinoms ir mer
gaitėms, kurios atsidavu
sios Dievo garbei.

Šie atlaidai paliko gilaus 
įspūdžio, kuriais visi dva- 

; siniai atsigaivino.
Mahanojaus Dėdė.

NELAIME MAINOSE

(tęsinys.)

Šv. Pranciš-

I * •’ rio iq

1
Į Apie 200 dienų metuose 
ipats gali apturėti visuoti- 
|nus atlaidus; 38 kartus 

■ i metuose gauni generalę 
i absoliuciją arba tiek kar
atų apturi
• atlaidais; 

į. piežiaus 
kiekvieną 
atkalbi šešius Tėve mūsų.

Palaiminimą su 
ir apturi du Po- 

paiaiminimus 
metą, kuomet

(kunigai ^ek ^arįų Sveika Marija
ir Garbė būk..., pats pelnai 
dešimt metų atlaidus j 

i kiekvieną kartą, ir vieną 
. i kartą į mėnesį pelnai vi

nį ją). Neapleisti Oficiju- suoįjnus atlaidus, jei kas 
ino flebfent dėl svarbios vykdysi pratimą,
priežasties, tuo atžvilgiu būtent, kas diena aplanky- 
tretininkai turi sąžiningai damas švenčiausiai! Sak- 
ir ištikimai vykdyti savo entą_ Taip pats 
pareigas. Nuolankiai pri-; u j ti visuotinus at. 
imti perspėjimus ib baus- - - - - -
mes už prasižengimus.

• v

■T
l

Tikrai
iii-* Ik

Pasitenkina!
Taipgi 12 ancų bonkomis

PAS VIETOS PARDAVĖJUS
2 už 25c. (tik alus) Didžiajame Bostone

pamėginkite Nauja pilnos kvortos 
bonNą

32 ancai — 30c. — (tik alus) _
2

_ ___________ ■. ._______________ _____________ 'r _ »■ Z
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Mahanoy City, Pa. —
Į Gruodžio 17 d. tapo pa
laidotas a. a. Jeronimas 
Pėstininkas, 26 metų, ku
rį sužeidė mainose, beke
liant į viršų anglių vago
nėlius. Velionis paliko 
jauną žmoną ir mažą ket
virtų metų sūnelį. Koks 
liūdesis buvo jo tėveliams, 
žmonai, giminėms ir pa
žįstamiems. Laidotuvės 
buvo iškilmingos. Klebo
nas kun. P. Česna pasakė 
gražų atsisveikinimo žo
dį, kuris visus sugraudino. 
Te ilsisi ramybėje.

Mahanojaus Dėdė.

I LIETUVA GYVAI INTĖRE 
SUOJAS! LIETUVIU

KAMBARIU
.'M,

įgijama už maldiii- 
ar labdarybės 
veiksmą arba

kiek-
dar-

tik-

laidus, atkalbant Marijos 
Septynių Džiaugsmų pran
ciškoniškąjį rožantėlį ar
ba vainikėlį (karunkėlę).

Pats irgi gali pelnyti 
daugelį dalinių atlaidų, 
jei paskirtomis dienomis 
aplankysi bažnyčias, ku-

5. FatOgiu ir skubiu lai
ku padkr^ti testamentą.

Kaip matote, nieko to
kio nėra, ko negalima bū-: 
tų pasitikėti iš tvarkaus ir (
garbingo krikščioniškojo riose yra įsteigtas Trečia- 
ordino. sis Ordinas. 300 dienų at-

laidai
gurno 
vieną 
bą.

Dvasiškųjų turtų 
rasis lobynas tuo būdų y- 
ra atidaras tretininkams, » 
ir kiekvienam, kuris yra 
pasiruošęs reikšti geros 
valios bent dalelę, reika
laujamos iš tretininkų.

(Bus daugiau)

L. VYČIŲ NAUJŲ NARIŲ
VAJUS

i

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

i

Dally’s Shoe Store

ATHOL, MASS.
'■jg

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

»

» rocktOn Savings Bank

įstok į mcsų christmas club

The Bank on the Hill

Kampas Court & Main SU Brockton, Mass.

Vyčiai, dabar, 
visame pasaulyje 
ištvirkimo audra, 
mes doros, patriotiškumo 
ir meilės vairo tvirtai! 
Juk mūsų jaunimo ištau- 
tėjimas, ypač šičia Ameri
koje dabartiniu momentu, 
yra opiausiu klausimu, — 
opesniu net už patį Vilnių. 
Vilnių, jei ne šiandie, tai 
rytoj, atgausime, o jaunoji 
karta, sykį paslydus nuo 
lietuvybės lentos, paskęs 
amžinai. Juk čia jaunimo 
kas metai žūsta daugiau, 
negu Vilniuje ir Kaune su
dėjus kartu! Todėl, Vy
čiai, gelbėkim jaunimą! 
Išraskime būdą išauklėti 
jį lietuviškoj dvasioj, o už 
metų, kitų, jis pats atsi
ims Vilnių!

Lai skamba kiekvienoj 
lietuvių kolonijoj šie žo
džiai: Mes be Vyčių nenu
rimsim! Šie Vinco Grei
čiaus žodžiai, mūs ragifta 
į darbą, išrasti būdus ir 
išauklėti jaunimą lietuviš
koj dvasioj. Vyčiai tą dar
bą pradeda su Naujais me
tais— paskelbdami L. Vy
čių nauju narių vajp.

L. Vyčių Naujos Anglb 
jos apskritys išrinko orga
nizatorių komisiją, kurių 
žinoma tikslas: dėti pas
tangas, kad sustiprinti vy
čių kuopas ir organizuoti 
naujas, kur jų dar nėra.

Komisija pradėd,a m a 
darbą, išsiuntitiėjo IdiškUš 
visoms vyčių Naujos An
glijos kuopoms, garbin
giems kunigams - klebo-

kuomet 
siaučia 

laikyki-

Pittsburgho Universite- 
. to atstavė p. Ruth C. Mit- 
i chell viešėjo kelias savai
tes Lietuvoje.

Šiomis dienomis mes, 
Komitetas, gavome jau 
pusiau oficiali laišką, kurį 
ji parašė išvažiuodama iš 
Lietuvos. Mes ir esam tiek 
pat patenkinti. Kambario 
dekoravimo klausimas į- 
stojo į aiškumą. Lietuviš
kas menas neab'oojamai 
atsispindės Liet. Kamba
ryje Pittsburgho Univer
sitete. Lietuva interesavo
si tuomi iki šiol. Bet da
bar ji gyvai interesuojasi, 
— taip, kaip mes, Ameri
kos lietuviai. Gyvu įrody
mu yra tas, kad Kaune su
sitvėrė Liet. Kambario 
reikalais Komitetas, kuris 

.. ~ x kooperuos su mumis, A-
visiems atlikti išpažintį, merikos lietuvių komitetu. 
Na ir visi T ’’ 
pasinaudodami atgailos 
metu. Kaip gražu buvo 
žiūrėti, kaip kasdien žmo
nių minios ėjo prie Dievo

Žmonių kaip rytais, taip Stalo, pasistiprindami gy-
ir vakarais rinkosi kas- vybes Duona.
dien į pamaldas pilna baž-

Pennsylvanijos Žinios
MAHANOY CITY, PA, ] malonumu moka prie visų
40 V AL atlaidai

I

Gruodžio 13—15 dieno-

nos nuopelnas, kuris savo

į prieiti, visiems įtikti ir vi- 
! sus patraukti, užtat ir pa- 
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mis šv. Juozapo bažnyčio
je buvo 40 vai. Švenč. Sa
kramento garbinimo at
laidai. Visus pamokslus 
per keturdešimtės atlai
dus sakė kun. M. Brundza 
iš Lietuvos, aiškindamas 
Eucharistinio Jėzaus mei
lę, šv. Mišių auką ir kuni
gystę, kurie žmonėms la
bai patiko ir kurių atsidė
ję klausėsi.

rapijiečiai jį myli ir klau
so ir įvertina jo darbštu
mą ir pasišventimą.

Svečių - kunigų kasdien 
irgi suvažiuodavo po ke- 
lioliką, taigi buvo progos

K-

I

Kauno Komitetas suma
no: sudėtį jas, ant tam 
tyčia padarytų lentynai- 
čių, kai kurių meno daly
kų kolekciją parodai.

Pitt. Universiteto arehi- 
tektorius p. Klimcheck y- 
ra ne tik geras statytojas, 
bet ir baldų, kėdžių žiho- 
vas. Jisai kartą pasiprašė 
mūsų skulptorių p. P. 
Rimšą į pagelbą: studiiud- 
ti lietuviškas kėdfes. Mat 
p. Rimša turi patyrimo 
kėdžių meno it praktišku
mo klausimu. Jis turi Prū
sų Lietuvos liaudies fiiėho 
pavyzdžių knygą (vokiš
ką). Jiedu ir studijaVo tą 
knygą, ir svarstė: kėdės 
turinčios puoštis lietUviš- 
ko meno motyvais if būti 
visai praktiškos, tvirtos ib 
smagios sėdėjiihui; Ar iš 
to kils koks pbojektas, dab 
nežinome.

Kiti dalykai taip pat gi
na gerąja linkme. Tik rėi- 
kia da visiems pasidar- 
buot dėl fondo, o Lietuvių 
Kambarys bus užbaigtas 
artimoj ateityj. Turėkifii 
viltį, paremdami ją dar
bais, kad tasai gbažusis 
lietuvių tautos paminklais, 
lietuvių meno, lietuvių 
styliaus gimimo pamink
las bus užbaigtas ateinan
čiais metais.

J. Baltrušaitis*
L. K. F. Komiteto Sekbet<

LIETUVIŲ AUKAVU
SIŲJŲ KAMBARIO FON- 

DAN SĄRAŠAS

Pennsylvania
1101 Pittsburgho Draugi
jų Komisija — $582;00.

Viso — 2,382.55.
Illinois
1459 Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje, per K. Gū- 
gį $100.00.

Katkevičienė* K. Chica- 
go — $1.00.

Viso — 672.90.
New Yorko Valstybė 
1623 Bugailiškis, Petras( 
Rochester — $1.00.

Viso — $66.00.
Ohio
1627 Leskys, B.* Clevelarid 
— $1.00; 1623 Vilčinskas, 
J. Cleveland — $1.00; 1625 
Tamošaitis, Dr. S. T.* Čle- 
veland — $1.00.

Viso — $56.10.
Michigan
1628 Braknys, Jubgis, 
Pontiac — $1.00.

Viso — $134.75. 
Massachusetts 
1626 Mereškevičiuš, K., 
Lynn, Mass. — $i.00.

Viso — $80.80.
Lietuva
1301 Dr. J. Šliupas—$1.00; 
Ponia Šliūpienė — $l;00.

Viso iš Lietuvos $60.00 
ir 770 litų.

Šiais metais išrinktoji 
PittsbubghO Draugijų Ko
misija labai gebai pasidar
bavo, uždirbo $582.00. TtJi 
kiu būdu* kaip matome 
šiame sąbaše, , Penhšyiva^ 
hia jau yba sUdėjūs fiėtbli 
pusės viso fOhdb.

Dabar Lietuvių Kamba
rio Fonde viso, sti protin
tais yba — $3,Š67;5b.

Rodos, jau laikas ib vėl 
pasibodyti sU aukomis 
tokioms kolonijoms* kaip 
Brooklynas, New Turko 
Miestas, So. Bostonas, 
Chicaga ib kili liOtUviški 
gyvi miestai. Pasidarbuo
kime visi, neš šitas kultū
ros - dailės paminklas bus 
visiems lietuviams.

AukaS siųskite: Uthua- 
nian Meihorial Rbtrtri 
FUnd, adresuodami: V. 
Zamblauskas, 31 Mlfiobka 
St., Pittšbubgh (10) PU.

J. BAltrttUltiS* 
L. K. Fondo Sekr.

beveik atliko, Komitetą, sulyg Mrs. R. C. j 
Mitchell pranešimu, oficia
liai čionai paskelbiame:

Prezidentas — Advoka
tas Pvapolas Skipitis, bu- 
vusis Vidaus Reikalų Mi- 
nisteris; dabar Preziden
tas Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti.

Nariai — Panelė P. Mag
dalena Avietėnaitė, Užsie-, 
nio Ministerijos Spaudos1 
Biuro Viršininkė.

Profesorius Paulius Ga
launė, Čiurlionies Muzė- 
jaus Direktorius, Kaune.

Profesorius Mykolas Bir
žiška, Lietuvių Literatū
ros ir Lietuvių Kalbos 
Profesorius V. D. Univer
sitete.

Profesorius Ignas Jony
nas, Lietuvių Istorijos 
Profesorius V. D. Univer
sitete.

Šis Komitetas turės 
daug svarbiu darbų. Jis 
parinks ir užsakys išaudi- 
mą lininių audinių, kuriais 
Kambario sienos bus iš
muštos. Jis parūpins ir at
siųs į Pittsburghą juodo
jo ąžuolo, reikalingo kar- 
nyzui pagal piešėjo p. A 
Gudaičio projektą. Jis pa
rinks liaudies patarlių ir 
kultūros istobinių žymes- 
nybių įbriežti obnamenta- 
cijas, — Mbs. Mitchell sa
ko, gal būt medinėse dū- 
belėse, kuriomis bus už
dengiama rašomoji lenta 
(blackboard). Prof. Ga
launė pagelbės parinkti 
dvi senoviškas lietuviškas 
skbynias (“margas skry
neles”, kaip dainose sako
ma). Jotus yra vietos 
kambario sienos Įdaubose.

Reik pažymėti, kad visą
nyčia, gi vakarais per , akį traukė puošnus ir su 
Mišparus tai kasdien buvo skoniu altoriaus papuoši- 
net prisigrūdusi. Šv. Juo- mas palmėmis ir kitomis 
zapo parapija čia labai gyvomis gėlėmis. Altorius 
gražiai pasirodė; jife pabo- atrodė kaip karališkas so
de gyvą savo tikėjimą, tirštas.
krą pamaldumą ir meilę Atlaidai užsibaigė iškil- 
pbie Eucharistinio JėzaUs. minga procesija, kurią 
Tai nenuilstamo mūsų my- puošė baltai, it angeliukai, 
limo klebono kun. F. Čės- pasirėdžiusios mergaitės, 

nams prašydami, kad šį rių Vajų. Ateikime jiems į 
vyčių užsibriežtą tiksią talką, tapkime nariais, pa- 
padaryti sėkmingu. 11 _

Dažnai mes išsitariame f dūmo, Užrtiiršk.ime __
“jauriimas ištautėja”, ne- niškus kerštus, jog čia ne 
išlaikysime lietuvybės A-asmens naudai, bet orga- 
meriioj ir tam panašiai, o nizaeijai bei visuomenei 
kad rimtai pagalvotų, pa- dibbame! Be vieningumo, 
dibbėtų, parodytų jauniu nuoširdumo negalėsime jo- 
inui daugiau nuoširdumo,1 kiū būdu suorganizuoti 
mes visai nesistengiame, šimtais išsiblaškiusį lietu- 
Patys vadai kritikuoja vių jaunimą.
jaunimą, o kad jam vado- Didžiai gerbiamoji dva- 
vauti — visai nesistengia, siškija įrodė Vyčiams 
Šiaip ar taip atrodo keis- prielankurhą Kunigų Vie
ta, kritikuoti už save daug nybės seime, priimdami 

rezoliuciją, dabar gi tiki- 
pbisiima klaidas mės iš Jų nuoširdžios pa-

rodykime daugiau nuošir- 
s asmė-

v •

I

silpnesnį.
Vočiai prisiima klaidas 

ir, riet džiaugiasi, kad kas 
jas įatiiso. JUM reikia at- 

trūksta įgudimo organiza- 
tyvinį darbą dirbti. Dau
guma jauriboMtį* kbfie tik 
girdi Ironijas* 
rib būti Vyčių bftkhifeačL 
jos 
priešaky otg* 1 
pastaR dėSpetMčijon.

i skelbią naujų na- Vyčių nenurimsim!” P. R.

ramos.
Visuomenės vadai, pro

fesionalai irgi tubėfų susi
rūpinti jaunimo likimu.

Užmiršę, visus asmeni
nius rtesusipfatirtius, drą
siai štokittie į darbą, suor- 
gahiziloti visą lietuvių ka- 

Kurie st6s tulikų jaunimą į Vyčių or
tuos irgi gUftižariją! Lai visur 

; skamba žodžiai: “Mes be

kad jauni vadai,

fiė nethtt-

Vy
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“Motinėlės” Darbai stipendijas vykti į Lietu 
vos Universitetą.

Turime vilties, kad dva-
9 K-

f 
t

.. ... „ , . * . . Turime vilties, kad dva-Motmeles dr-jos pose- ra reikalingi pasauliečiai sižkija ir susipratusi lie- 
dis įvyko gruodžio 10 d. (tęs) susipratę lietuviai tuviška išeivijos visuome- 
pas kun. N. Pakalnį, Broo- veikėjai ir rašytojai. Kai j tuos mūsų dr-jos užsi-

44

klyne; tame posėdy nutar- tik atsiras tinkami kandi- 
ta:

1. Skirti dviem sesutėm, tai dr-ja mielai skirs jiems 
Sės. M. Imeldai ir Sės. M. Į 
Gabrielei, Nukryžiuoto Jė
zaus Kongregacijai stipen
dijas, Vytauto Didž. Uni
versitete, Kaune.

2. “Motinėlės” vajų pra
dėti nuo gruodžio 25 d., 
Kalėdų, ir tęsti iki vasario 
2 d., 1937 m. Tame laike 
nutarta išsiuntinėti per 
gerbiamus klebonus atsi- 
kreipimus į visas parapijų 
dr-jas, kad jos paremtų 
mūsų dr-jos siekimus.

3. Parūpinti per DULR ir 
Lietuvos Atstovybę para
pijinėms mokykloms lietu
vių kalboj skaitymo kny
gų ir šiaip literatūros.

4. Pasiųsti laiškus.į bu
vusius stipendininkus-kes, 
kad 1937 m. būtinai grą
žintų gautas iš “Motinė
lės” stipendijas.

Iki šiam laikui per 36 
metus “Motinėlės” dr-ja 
skyrė stipendijas vien pa
sauliečiams ir, daugumoj, 
Lietuvoj gyvenantiems. 
Lietuvai esant po Rusijos 
jungu, reikalinga buvo au
klėti tautos vadus, rašyto
jus ir veikėjus; “Motinė
lės” dr-jos stipendininkai- 
(ės) buvo Dovydaitis, Peč- 
kauskaitė — Šatrijos Ra
gana, Mykolaitis — Puti
nas, Totoraitis, ir t.t.; jie 
visi yra žymūs žmonės. 
Lietuva dabar yra nepri
klausoma; turi savo uni
versitetą ir nereikalauja 
mūsų paramos. Šiais lai
kais žymiai mūsų tautos 
daliai (apie milijoną) grę- 
sia ištautėjimo pavojus 
Amerikonizacijos bango
se. Mūsų išeivijos gyveni
me vienos iš žymiausių re
liginių ir tautinės dvasios 
skleidėjos yra kuklios ir 
pasišventusios vienuolės— 
mokytojos; jų 95% yra 
jau gimusios Amerikoj ir, 
čia baigusios mokslus;! 
joms lietuvių kalba yra,' 
mažai žinoma ir todėl jos, 
bemaž, visada kalbasi sa-. 
vo tarpe ir su vaikučiais! 
ir už mokyklos sienų ang
liškai; užrašai mokyklose 1 
ir visokie žaidimai yra1 
daugumoj anglų kalba. 
“Motinėlės” dr-jos yra tik
slas nors po keletą sesu
čių - mokytojų, čia gimu
sių, iš kiekvienos kongre
gacijos pasiųsti į Lietuvos 
Universitetą, kad jos ten' mišparų į mūsų svetainę 
baigusios aukštus moks- atsilankė “Kalėdų Diedu-' 
lūs būtų lietuvybės pio- kas” ir virš 100 atnešė į-! 
nierkomis motiniškame vairių dovanų. Buvo ir 
name sesučių tarpe ir, kad programas, kuris vaikams 
jos lietuvišką patriotizmą patiko. Po visam buvo 
raštais ir darbais skleistų vaišės, kur buvo vaišinami spalvuotų - judamų pavei- 
parap. mokyklose ir aka- visi vaikai ir suaugusieji, kslų vakarą, penktadieny 
demijose. Dėl tų priešas- Vaikučiai dėkojo klebo- jr šeštadienį sausio mėn. 
čių “Motinėlės” dr-ja pra- nui, kad jis užkvietė “Ka- 8 ir 9 dieną, 7:30 vai. va- 

metais pasiuntė į ledų Dieduką”. Pasižadėjo kare, karalienės Angelų

mojimus ir veikimą pa- 
datai(ės) iš pasauliečių, rems.

Valdybos Narys.

Rytinių Valstybių Žinios
DIDŽIAI GERBIAMAJAM

Hartford’o lietuvių parapijos Klebonui 
Kunigui Jonui AMBOTUI

35 metų kunigavimo sukaktuvėms
Gyvuok Tu mums sveikas klebone Ambote! 

Tvarkai Tu gyvenimą savo darnai! 
Talentais gausiais DIEVO apdovanotas 
Tu juos daugini, lyg gerieji tarnai!

Aukščiausiam skiri Tu pirmiausią ją vietą; 
Žiūri Tu ne savo asmens naudos:
Varguos’, rūpesniuos’ šio gyvenimo kieto 
Tau rūpi tik DIEVO valia visados!

Tarnaut svetimtaučiams Tau lėmė likimas! 
Nenusmelkė visgi kilnumo lenkai: 
Lietuvio širdis tavy tol nenurimo, 
Kol vėl tarp savųjų Tu nepatekai!

Puikiausius namus pastatai DIEVO garbei. 
Kiek vargo sunkaus, kiek dienelių karčių, 
Kiek triūso, sukrumo atlikti šiam darbui! 
Kiek vylių skaudžių, nemiegotų nakčių!

Didingi altoriai artistiško skonio, 
Lyg gyvos statulos, šventieji vaizdai, 
Švara ir tvarka, lyg rūmuos’ valdonų, 
Rimti pamaldų ir vargonų aidai —

Tai visa patraukia prie DIEVO į dangų: 
Jam stato altorių širdyse žmonių, 
Sustiprin darbštuolį, išjudin’ nerangų, 
Verst’ verčia žygiuoti keliais prakilnių!

Tarnauti ištikimai DIEVUI, tėvynei 
Priruošia jaunimą tava mokykla — 
Lietuvių, tikrų katalikų skiepynas, 
Sveikųjų minčių ir pradų valgykla!

Tu dieną ir naktį savus pridaboji, 
Kad eit’ visi vedančiais laimėn takais; 
Sveikoms pastangoms Tu ladučiais suploji; 
Piktoms pagrasai amžinaisiais laikais!

Prižiūrimos tavo prakilnios draugijos 
Sutraukia vienybėn didžius ir mažus, 
Suspiečia krūvon prie Dangaus mūs Lelijos, 
Paguodžia, globoja apleistus, vargšus!

Kur aukšta, kilnu, ten visur dalyvauji 
Ne vien tiktai žodžiais, ne vien darbštumu: 
Kilnias įstaigas Tu remi pilna sauja, 
Patrauki pavyzdžiu, savu rimtumu!

Avydei Tu savo ganytojas tikras, 
Jautrus patarėjas jaunų kunigų, 
Senatvėj, lyg jaunas, darbuojėsi vikras, 
Nė kiek nenustodam’s jėgų galingų!

Gyvuok tad ilgiausius metus mums Klebone! 
Telaimina DIEVAS, Pana Marija! 
Te sauja pilna Tau patiekia malonių! 
Teužtari Tave Dangaus Draugija!

Te pikto vilyčios pro šalį praūžia, 
Nedrumsčia gyvenimo sielos ramaus! 
Te Angelas Sarg’s Tau priruošia bakūžę 
Puikiausią berybės’ erdvėse dangaus!

Snaudalis.

f Kalėdos
. • ' * . •

tik patyrė šaltą akį. Vai chiv fur Psychologie”, tas 
Dieve! Vargo prislėgtas nelaimingasis viską atsi- 
užmigo. Neužilgo barškėji- mena, kas yra buvę prieš 
mas į duris jį prikėlė. 10 metų. Jis vis tebemano 
Prie durų stovėjo jojo bū- esąs 24 metų amžiaus. Te- 
vusio darbdavio tarnas, bemano gyvenąs 
nešinąs didelių dėžių. O kirchene, 
Dieve, kaip nežinomi Ta 
vo keliai. Dėkui...

Panašūs įvykiai vyko vieną sekundę. Pavyzdžiui, 
bei vyksta. Kalėdinis kū- žiemą matydamas pro lan- 
dikėlis neapleidžia savo iš- gą, kad lauke sninga, ir 
tikimųjų. jis sako, kad žiema, bet,

Laimingas tas, kuris y- vos nusigrįžęs nuo lango, 
ra išsisąmonėjęs Kalėdų vėl tebemano esant gegu- 
prasme. Nes prakartėj žės mėnesį, kada prieš 10 
gulįs šventąsis Kūdikis y- metų ištiko jį katastrofa, 
ra kiekvieno vaikelio, jau- Laiko atmainų visai nepa- 
nuolio-ės, suaugusio pa-(stebi —jam vis tebėra 
guoda. Tat beklūpėdami graži gegužės mėn. diena, 
greta Kūtelės Kalėdų ry- Jis tebemano, kad Vokieti- 
tą, semkime reikalingų ją tebevaldo prezidentas 
malonių. Tas kūdikis laiko, Hindenburgas ir reichs- 
raktą nuo neišsemiamo. kancleris Marxas. Savo 
malonių šaltinio. Į žmoną, kuri ištekėjo už jo

Mūsų gyvenimo tikslas (jau po jo katastrofos, jis 
Amžinoji Laimė. 1 
atsiekus, turime 
erškėčiuotą kelią, 
gyvenimas talpina 
daug sunkenybių, 
trukdo siekimą svarbiau- žins — laikys ją svetima 
šio bei pirmo žmogaus tik- sau moterimi... O ji, varg- 
slo. Bet įsigilinę į Kris- šė, ypatingai rūpestingai 
taus Gimimo prasmę, įsi- ir kantriai padeda jam tę- 
sąmonėję Kristaus moks - ■ sti jo tragišką gyvenimą 
!u, eidami Jo nurodytu ! ir saugoja jį nuo skausmų 
keliu galėsime vieną die- ir realaus gyvenimo smū- 
ną atsistoti ne greta pra-(gių. Jis, mat, net fizinį 
kartės, bet greta Gyvojo ; skausmą tepajunta tik 
Kristaus kaip Jis yra pa- vieną sekundę, o dėl to ga- 
žadėjęs tiems, kurie Jo lėtų ir didžiausią skausmą 
nurodytu keliu atliks šio nekaltai kęsti. Žmonių 
gyvenimo kelionę. kalbinamas, jis tesupran-

Lai Šventasis Kūdikis ta tik paskutinius kelis žo- 
būna tau paguoda bei aks- džius ir tai tik tol, kol dar 
tinas. i tebeskamba jo ausyse tie
Antanas V. Mažukna, MIC paskutiniai jam tariami 

žodžiai. Kasdien 18 vai. 
jis rengiasi eiti į fabriką, 
į darbo pamainą, kurios 
metu jį ištiko baisi nelai
mė... Žinoma jo žmona ir 
kiti artimieji kasdien jį 

; sulaiko. Nuo jo labai rū-
Vokietijoje gyvena vie- slepia laikro-

nas šaltkalvis, kuriam jau džius, kad jis nenusigąstų, 
dešimt metų stovi vietoje, tariamai^ pavėlavęs į dar- 
1926 m. gegužės mėn., bū- ^4— Mėgsta stebėti gam- 
damas 24 metų amžiaus. Kartais ir dainuoja, 
viename Gelsenkircheno Galop nuo jo slepiami ir 
fabrike buvo apsvaigintas veidrodžiai, nes, pasenęs, 
dujų. Po katastrofos buvo 'jis gali ir savęs nebepa- 
atgaivintas, bet neteko Sinti... “L. A.”
atminties. Tai vienintelis 
toks atsitikimas psicholo
gijos ir psichiatrijos isto
rijoje.

Kaip rašo E. G. Storin- 
gas vokiečių žurnale “Ar-

Jau sena tiesa, nors visi čiama. Jų gyvenime nors 
jąja nėra įsisąmonėję, kad ir tenka praleisti malo- 
šis gyvenimas negali už- nias valandėles, bet jos 
pildyti visų žmogaus troš- trumpos ir neskaitlingos, 
kimų, kad visų troškimų Problemų begalės. Rūpes- 

' patenkinimas, galutinoji čių perdaug. Mat, tas pats 
i laimė tik atsiekiama po- žmogus, kuriame glūdi be- 
1 mirtiniame gyvenime, galės troškimų bei noras 
Dangaus Karalystėje. j atsiekti laimės, kuri pilnai

Besiekiant Amžinosios patenkins jo ar jos neap- 
Laimės šiame gyvenime, rybotus troškimus. Nors 
Bažnyčia dažnai įvairiau- jau šimtmečiai praėjo, mi- 
siais būdais gaivina mu- lijardai žmonių atgyveno 
myse šį kilnų troškimą ir šį gyvenimą, bet neatsira- 
apsaugoja mus nuo pra-J do, vienas, kuris čia būtų 
žuvimo gyvenimo vylių1 radęs amžinąją, pilną lai- 
sukury. Viena šių paska-' mę. Bet, besiekiant laimės, 

įtinančių priemonių yra į-1 tenka nekartą suklupti po 
vedimas švenčių, kurių sunkiuoju jungu, pasaulio 
proga krikščioniškoji šie- monams pasiduoti, ben- 
la atsinaujina tikroje dva- drai, tenka atsitraukti nuo 

! šioje. Šių švenčių tarpe y- bendrojo tikslo. Bet štai į 
ra ir Kalėdos, kurios vpa- pagelbą pasiskubina Ra
tingu būdu suteikia žmo- Į iėdų šventė. Tą dieną ne
rijai reikalingos Daguo- vienam apkrautam, su- 
dos bei akstino besiekiant klydusiam, pilnai subren- 
gyvenimo galutino tikslo, dusiam žmogui atsidaro

Kalėdų proga kiekvie- akys. Tą dieną Kūdikėlis 
nas žmonijos narys randa 
sau paguodos bei paaksti- 
nimo svarbiausiąją kelio
nę tęsti.

Trumpai pažvelgsime į 
smulkmeniškesnę šio pa
reiškimo minties pusę.

Kalėdų dienoje nerasime 
vaikelio, kuris nebūtų ku- 
P”br'^en'imo^efgos^per- 

įblokštiesiems, ar tai dva
siniu ar materialiniu at
žvilgiu. Tai priparodo vie
šas reiškinys, kuris įvyks
ta kiekvienoj bažnyčioj 
Kalėdų rytą. Maldininkų 
tarpe randasi ar tai jau 
senai matytas veidas, ar 
visai naujas — grįžtą sū
nūs bei dukterys. Kūdikė- 

i lis ir jų užšalusias širdis 
į patraukia. Taip, šiandien 
įvyksta nesuskaitomi per- 

j versmai. Atšalusioji širdis 
taip gi veržiasi prie Kūte- 

I lės semtų reikalingosios 
paguodos.

Ne labai skaidrus Kalė- 
nrasm’ė dų rytas išaušta neturtin- 
p N 1 gai šeimai. Neturalu, kad 

’ ir kilniausia siela atjaučia 
I nejaukumą dėl kūno ne
turtingos padėties. Bet ir 
šiems neturtingiesiems ne
apsakomą paguodą teikia 
Kalėdos. Ar rasime šeimą, 
kuri rastųsi nepalenkesnė- 
se sąlygose už Šventą Šei
mynėlę Kalėdų rytą. Per- 
bėgk akimis Kristaus gi
mimo vaizdą. Neviena sie
la nudžiugs, jog jai lemta 
taipgi iškentėti savo Kū
rėjo iškentėtąsias kan
čias. Šios sielos, kurios 
šiaip įsisąmonėja, laimin
giausios.

Dievo Apvaizda visus 
toj nepaprastoj dienoj ap
rūpina. Niekuomet neiš
dils iš mano akių vienas 
matytas vaizdas. Įvyko tai 
Kalėdų išvakarėse. Prie 
jau gęstančios ugnies sė
dėjo šeimos tėvas. Veidas 
jo išbalęs, išbliškęs, rodos, 

(didelio rūpesčio perimtas. 
___ > _• a a* 21 V* • ••
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CRRfinifIYN N Y giasi susilaukę tokio pa-
1 DnUU!\Lllli Iii Ii puošalo savo bažnyčios

----------- ! globėjo. Ačiū už įtaisymą 
IŠ ŠV. JURGIO PARAP. ■ vietos kleb. kun. Paulio-
Užpereitą sekmadienį po niui.
• v • —___ ____ J _ •___

BROOKLYN, N. Y.
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rengia Lietuvos garsinių-

čių “ 
eitais _ ___ f _________
Kauno Universitetą Sės. 1 būt gerais per visą metą, par. salėje, So. 4th ir Reo^ 
M. Feliciją - Piežaitę, gi-'lankyt lietuvių kalbos mo- bling Sts. Paveikslus ro- 
mimu iš Chicago, UI., ir 
Sės., Imeldą - Patačnikai- 
tę, gimimu iš Mahanoy 
City, Pa.; abi Pranciško
nės Seserys, šiais mokslo 
metais valdyba paskyrė 
stipendiją Sės. M. Rozari- 
tai, gim. Braddock, Pa., 
Šv. Kazimiero Kongregaci
jos vienuolei. Po naujų 
metų išvyks į Kauną dvi 
sesutės Nukryžiuoto Jė
zaus mokslams eiti Lietu
vos Universitete.

Gerb. kun. Kuras, “Mo
tinėlės” įsteigėjas ir jos*____ __ - _ ____  . .__ r____ ,____
garbės narys, teisingai pa- durų iš bažnyčios pusės. | liose spalvose su dainomis 
reiškė, kad mums labai y- Parapijonai tikrai džiau- ir muzika.

• v

lankyt lietuvių kalbos mo- bling Sts. Mo
kyklą, choro praktikas ir Į dys ir aiškins J. Januške- 
t. p., kad iš kitais metais vičius. Įžanga augusiems 
jų nepamirštų “Kai. Die- 35 centai, o vaikams 15c. 
dūkas”, su dovanomis. f ’• • *—• - •-Širdingai kviečiu visus 

___  i ateiti ir pamatyti didžiau- 
NAUJAS PAVEIKSLAS šią, ir naujausią Lietuvos 

Klebono rūpestingumu filmą su gražiausiais ir į- 
mūsų bažnyčia susilaukė domiausiais Lietuvos vaiz- 
puikaus Šv. Jurgio paveik- dais, pagaminta vieno žy- 
slo. Paveikslas yra didelio maus lietuvių filmininko 
formato, aliejais dažytas J. Januškevičiaus šią va- 
ir darbas tikrai artistiš- sąrą Lietuvoje.
kas. Jį puošia puikūs re- Paveikslai yra labai pui- 
mai. Paveikslas tuoj pa- kūs, šviesūs ir aiškūs; 
stebimas įėjus bažnyčion. ; traukti įvairiose Lietuvos 
nes stovi virš zokristijos vietose " ir rodomi natura-

palengvina nevieno ap
krautus pečius, išriša ne
vieno painų klausimą, su
teikia nuliudusiam paguo
dą, atsilikėliui akstiną. 
Visa tai plaukia iš Kalėdų 
švenčių šaltinio.

Kalėdų Diena teikia y- 
paguodą, pagel- 

mo. Nors juos įvairūs Ka- 
lėdų simboliai bei papro- 
čiai tenkina, vis jie randa 
didžiausį džiaugsmą pra- 
kartėj gulinčio Kūdikėlio 
veide. Tiesa, menki, neiš
sivystę dar jų proteliai, 
vis, jų nekaltos širdelės 
lyg sakytę sako, jog ten 
guli jų Tikriausis Drau
gas. Jaunystės dienose 
jaučiame tą ryšį tarp Kū-' 
rėjo ir kūrinio. Reiškia 
jau pirmose savo gyveni
mo meteliuose atsistoja
me į tiesiogines vagas. 
Laimingi jeigu su subren
dimu iš jų pęišstojame.

Paūgėjus jaunuoliams- 
ėms — Kalėdų 
darosi ryškesnė, 
stovime greta gyvenimo 
slenksčio kupini reikalin
gų jėgų, žinių, bet ne vi
siems tas ateities vaizdas 
skaidrus. Rodos, visus 
šioks ar kitoks trūkumas 
trukdo. Net tam, kuris 
pagal modeminės minties 
manymo turi būt sėkmin
gas, apsuptas patogiomis i 
materijalinėmis priemonė
mis, rimtai mąstančiam ir 
jam kažko trūksta. Kūrė
jo gimimo dienoj nevie
nam kebli padėtis paaiš
kėja. Nevienas-a randa 
sau akstino prablaivinti 
neskaisčią ateitį. Nevie
nas įsisąmonėja tikrąją 
Kalėdų prasme ir stoja į 
šio paūgėjusio Kūdikio į 
steigtą tikrąją Draugiją. 
Rodos, dingsta visos gyve
nimo negalės atsistojan- 
čiam greta kūtelės. Kūte
lė virto, virs nevienam
jaunuoliui-ei paguqd o sj« 7 • T’lRytoj metu didžiausioji 

įšventė, o jis perblokštas. 
(Valgio nėr, drabužių vos 
keli siūleliai, o apie dova
nas! Kybojo prie pečiaus 
gan didelis skaičius koji-

paakstinimo šaltiniu.
Pilnai subrendusiems 

Kalėdų prasmė ryškiau
siai suprantama bei atjau-

Atsilankę gražiai ir nau- . ..... „
dingai vakarą praleisite ir n1^ 0 J1S žuvusių Kalėdų 
daug gražių ir įdomių da-' kalėdinis dėdukas be do- 
lykų paveiksluose pama-1 Suspaudė tėvui šir- 
J : 3i. Jis juk per mėnesius

Parapijonai tikrai džiau- ir muzika.

tysite.
St Lok

134 kuopos
I

dį. Jis juk per mėnesius 
kas rytą ieškojo bent ko

kas.' kio darbo. Prašė, meldė, o

Gelsen- 
nors dabar gy

venę visai kitur. Dabarti- 
i nius įvykius atsimena tik

v •

Kad ją vis tebelaiko jaunutę savo 
pereit'sužadėtine. Storingo nuo- 
Tiesa. mone, dar po kiek metų, 

savy, kai jo žmona dar daugiau 
kurios pasens, jis jos jau nebepa-

Marijonų Seminarija 
Hinsdale, III.

ŽMOGUS, KURIAM LAI
KAS NEBEINA

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
B A LT ĮMOK E. M D.

BROCKERT’S ALE
IS KRANO IR BUTELIUOSE!

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

Telefonas
Worcester, 5-4334

i

I

9

XlE
81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

BOSTONO APIELINKES RROCKERTS Ir (TEMO ALAUS Parduri 
Jas Ir Distributorln* CHARLES WAYSHVTLLE, pristato nltj Mitam*, 
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