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Klaipėda, gruodžio 11 d. 
Seimelio rinkimai ėjo ne
normaliomis aplinkybėmis. 
Vokietijos spauda, o ypač 
radio, savotiškai inspiravo 
klaipėdiškius. Paskutinę 
savaitę Karaliaučiaus ra
dio grojo išimtinai vokiš
kas patriotines melodijas 
ir specialiai sukurtą Klai
pėdos dainą. Panaudoda
mas autonomijos laisves 
saviems tikslams, nacių 
vadas dr. Neumanas pas
kyrė kiekvienam apskri
čiui ir apylinkei po vadą, 
organizavo sudėtų pavyz
džiu smogikus, kurie uni
formuoti sudarė neva pa- 
gelbinę autonominę polici
ją. Todėl ramaus būdo kra
što gyventojai, gerokai įte- 
rorizuoti, turėjo klausyti 
vadų ir eiti j rinkimų vietas 
suglaustomis eilėmis po 
nac. soc. vėliava. Lietuviai 
laikėsi ramiai; šito dėka di
desnių incidentų nebuvo. 
Klaipėdos mieste keli “pa- 
gelbiniai policininkai” su
mušė už nepasisveikinimą 
rankos pakėlimu amerikie
tį žurnalistą Robertą Sell- 
mer. Be to, pristatė jį į au
tonominės policijos nuova
dą (precinct.), kur į savo 
nusiskundimą gavo dar ke
lius smūgius, iš autonomi
nės policijos dviejų valdi
ninkų. Suprantama, kad 
prie tokios padėties, laukti 
normalių rinkimo rezulta
tų netenka.

Lietuvoje Domimasi New 
Yorko Paroda

Anglija * Prancūzija Užstojo 
Lietuvą

I

» I

Londonas, Anglija, gruo-Į 
džio 15 — Anglijos ir Pran
cūzijos valdžios, atstovai 
Berlyne išreiškė viltį, kad 
Vokietija neimtų Klaipė
dos, nes ir jos yra pasira- 
šusios konvencijos proto
kolą, kuriuo priskiria Klai-i 
pėdos kraštą Lietuvai.

Vokieti ios valdžiai toks 
Anglijos ir Prancūzijos at
stovų pareiškimas nenati-i 
ko ir per spaudą pareiškė 
Hitlerio valdžios įspė jimą Į 
Anglijai ir Prancūzijai, kad 
jos nesikištų į Vokietijos ir ; 
Lietuvos reikalus. Tuo pa-i 
čiu kartu tas pats laikraš< 
tis “Boersen Zeitung” įspė- Beckworth, 25 m. amžiaus iš Texas, bus jauniausias Atstovų Buto narys.
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76-tojo Jung. Valstybių Kongreso trys Kongresmanai: kairėje — Lindley G. 
_ , , __  v______________ . v . Jis iš

ja Lietuvą, kad ji nelauktų profesijos mokytojas. Viduryje Carter Glass iš Virginia, kuriam sausio 4, 1939 su- Angli jos ir Prancūzijos pa- • «- ...................................... ■
gelbos kas liečia Klaipėdą, 
nes gali susilaukti Čekoslo
vakijos likimo.

Vokietijos užsienių mi
nisteris viešai pareiškė An
glijai ir Prancūzi jai, kad 
jos pro pirštus žiūrėję, kai 
Lietuva laužusi vokiečių 
savivaldybę Klaipėdos kra
šte. Dabar esą tų valstybių 
įsikišimas visai nereikalin
gas, nes Klaipėdoj esą įsta
tymai ir tvarka.

Vokieti jos spauda sako, 
kad Anglija ir Prancūzija 
lai palieka pačiai Lietuvai 
išspręsti savo reikalus su 
Vokietija. Ji tikisi, kad 
“Kauno atsakingi ir toliau, 
matanti žmonės nenorės 
vaidinti Beneso rolę”. Be
nes vra buvęs Čekoslovaki-i 
jos prezidentas prieš uži
mant Sudetų kraštą.

l eis 81 m. amžiaus, ir dešinėje Joseph Martin, Jr. iš Massachusetts, kuris tikrai ti- 
: kiši, kad bus išrinktas Respublikonų kongresinio komiteto pirmininku. Kongresas 
s susirinks sausio pradžioje 1939 m.
I I
I Atleido Darbininką Dėl 

Mašinos Mirė Kun. V. Matulaitis

Lietuvoje Sukilimas Prieš 
Smetonos Valdžią

LIETUVOS KARIUOMENE 
BRUZDA

gruo-, tautos įžymiausius ir pa- 
vyrus pa-

Lietuvoje jau daugelis 
žmonių rodo gyvo susido
mėjimo busimąja New 
Yorko paroda. Parodos Lie
tuvos skyriaus komitetas 
(Kaune) ir Turizmo Są
junga gauna daug paklau
simų, kokiomis sąlygomis 
vyks ekskursijos į parodą. 
Daug yra norinčių nuva
žiuoti ne vien į parodą, bet 
aplankyti savo gimines A- 
merikoje. Žinoma, visi ti- 
kiti, kad kelionei bus su- 

• teikta didesnių lengvatų. 
Turizmo Sąjunga paklau
sė jams tuo tarpu nieko aiš
kaus negali pasakyti, nes 
dar nėra tiksliai žinomos į 
parodą keliavimo sąlygos. 
Kaip ten bebūtų, bet 1939 
m. pirmą kartą iš Lietuvos 
nuvyks į Ameriką didesnis 
būrys žmonių.

Priimtas Aukštosios Karo 
Mokyklos Įstatymas

Kaunas, — Šiomis dieno
mis Seimas priėmė aukšto
sios karo mokyklos įstaty- 
mą.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

Kaunas, Lietuva, 
džio 15 — Nuo pereito ket-kriotingiausius 
virtadienio visoje Lietuvo- kviesti prie valdžios vairo, 
je yra didelis įtempimas.! Žinios iš Kauno paduoda, 

i Vokietininkai smarkauja kad Vokietija reikalaujan- 
Klaipėdos krašte, o Kaune ti, kąd į vyriausybę būtu į- 
taip pat neramu. Pereitą leistas Augustinas Volde- 
pirmadienį areštavo devy- maras. Daro spaudimą, ar 
nis asmenis, tarp kuriu į- ne, bet dabartinė vyriausy- 
žymius katalikų vadus: Dr. bė turėtų vienyti tautą, o 

j L. Bistrą ir Dr. Delininkai- ne ją skaldyti.
tį. Taipgi valdžia uždarė Dr. L. Bistro ir Dielinin- 
Universitetą ir areštavo a- kaičio areštavimas yra 
pie 100 studentų, kurie būk skaudus mūsų tautos kata- 
kėlę riaušes ir reikalavę, likų įžeidimas nes jiedu y- 
kad prez. Smetona ir jo ra įžymūs Lietuvos katali- 
valdžia atsistatydintų, ir ku vadai. Žinios paduoda, 
kad prie valstybės vairo kad katalikų vadai reikala- 
būtų pakviestas prof. Vol- vo demokratinės vyriausy- 
demaraš.

Lietuvos nauja vyriausy
bė, kurią sudarė premieras 
Mironas ir kurią patvirtino 
prez. Smetona, dauguma 
nepatenkinti, nes ji suda
ryta tik iš tautininkų par
tijos žmonių. Reikalauja
ma demokratinės arba ko- 
alicijinės vyriausybės. Bet 
kažin kodėl prez. A. Smeto
na vistiek nenori skaitytis 
su dauguma ir tų reikalavi
mų nenori išpildyti.

Rodos, dabar, kada vo
kietininkai triukšmauja 
Klaipėdos krašte, kaip tik 
reikėtų sudaryti stiprią 
tautos vienybę ir iš visos

Hitleris Eina "Atstatyti” Ukrainą

i
Į 
Į 
i

Brooklyn, N. Y. — Gruo
džio 15, — r 
Juozas Cav^ilasi, išdirbo V. Matulaitis. Kun. Matu- 
32 metus American Razor laitis šių metu vasara lan- 
kompanijos fabrike prie kėši Lietuvoje. Sugrįžęs į 
vienos mašinos ir savo dar- rudeni susirgo ir jau nebe- 
bą gerą visada atliko. Gal kėlė iš lovos.

■ dėl jo amžiaus ar dėl ko ki-i Velionis yra vienas iš se
to, bet fabrikantas Juozą niausiu kunigų Amerikoje.! 
vieną dieną paskyrė dirbti Jis buvo pirmas klebonas į 
visai prie naujos ir jam ne- Šv. Pranciškaus par., Mi- 
žinomos mašinos. Supran- nersville, Pa. Daug darba- 
tama, Juozas negalėjo pas- vosi. Vėliau buvo klebonu 
kirto darbo atlikti. Fabri- Easton, Pa., SL Clair, Pa., 
kantas jį atleido nuo darbo, iš kur metai atgal atvyko 
Tai ne pasaka, bet faktas, klebonauti į Readingo lie

tuvių Darapiia.
Laidojamas iškilmingai 

penktadienį, gruodžio 16 d., į 
10 vai. ryte. Kun. K. Kle- 
vinskas atnašaus iškilmin- 

pirmame laikraščių pusią- ffas gedulo šv. mišias, o 
piuose. Mussolini negali kun. J. Karalius pasakys 
pakęsti tai; jis nori užimti pa-moksla. Abu kunigai bu-( 
pasaulio laikraščiuose pir- vo ar$jm^ a- a- kun. V. Ma
mą vietą, užtat ir šūkauja, bulaičio draugai.
Mano supratimu jokio ka- , ^v. Antano par. adminis-| 
ro Italijos su 
nebus. Mussolini tik “blo- ėiui susirgus.

Reading, Pa. — Sekma- kun. Jeronimas J. Bagdo- 
___ dienį, gruodžio 11 d. mirė nas, kuris ir iki šiol admi- 

Darbininkas, visų mylimas senelis kun.1 nistruoja parapijoje. 
Juozas Pavėsis.

• v

Kauno Apskrityje Paskelb
tas Sustiprinimo Apsaugos 

Metas

I

10 d.Kaunas, gruodžio 
Kaune ir apskrityje pas
kelbtas sustinrintos ansau- 
gos stovis šešiems mėne
siams.

bės ir atnaujinimo santy
kių su Vatikanu.

Kaunas, Lietuva, gruo
džio 15 — Dėl vokietininkų 
teroro prieš lietuvius Klai
pėdos krašte, Lietuvos ka
riuomenė nerimauja. Pulk. 
Andrišiūnas pareiškė, kad 
jis neatsakąs už pasėkas, 
jeigu vokietininkai ir to
liau įžeidinės ir puls lietu
vius Klaipėdos krašte.

i Klaipėdos Krašto Seimelio 
Rinkimuose Dalyvavo 96 
Nuošimčiai Balsuotojų

Britanija Įspėja Mussolini
Londonas, gruodžio 15,— 

Didžios Britanijos vyriau
sybė įspėja Italijos valdo
vą, kad jo žygis į Prancū
zijos Tunisiją gyvai palies
tų jos interesus. Mussolini 
grasina, kad jo kariuome
nė žygiuos į šiaurinę Afri
kos dalį, užimti Tunisiją, 
kurią dabar valdo Prancū
zija. Tačiau italų moksli
ninkas Gaetano Salvemini, 
tikrina, kad Mussolini tik 
“blofina”, jis neis kariauti 
į šiaurinę Afriką. Salvemi
ni sako: “Mussolinio pase
kėjai su pavydu žiūri, kaip 
Hitleris užėmė Austriją, 
Čekoslovaki ją, kaip Hitle
rio ir nacių vardai matosi

• v •
I Jau Išrinktas Ir “Caras”

Kaunas, gruodžio mėn. 11 
d. Seimelio rinkimuose da
lyvavo 96% balsuotojų. 
Lietuviai nepasidavė pro
vokacijoms. Autonominės

i administracijos ir Kultur- 
verbando agitacija bei sau- 

Paryžius, Prancūzija,— tikinę, kad Hitleris sutik-valiavimai terorizavo rin- 
Gruodžio 15 — Šiomis die
nomis Europoje gyviausiu 

Prancūzija tratoriui, kun. V. Matulai- klausimu buvo Klaipėda,
—------ paskirtas Lietuvos uostas. Bet šian-

dien kilo daug platesnis ir
Ispanijos Nacionalistai Pra- svarbesnis klausimas eu- 

dėjo Smarkų Puolimą

pasaulio laikraščiuose pir- vo ar$jmi a- a- ^un- • Ma-

fina”.

Kasyklų Darbininkai 
Streikuoja

Meksika, gruodžio 15, — 
Pachuca sidabro kasyklų 
darbininkai išėjo į streiką 
reikalaudami didesnio at
lyginimo.

I

siąs, kad Vladimir II būtų kikus, iškraipė rinkimų 
paskelbtas visos Rusijos duomenis. Rinkimų rezul- 
imperatorium šiomis sąly
gomis:

Pirma, kad Vladimiro 
švogeris, princas Louis 
Ferdinandas iš Prūsijos, 
antrasis sūnus buvusio vy-j 
riausio princo Fredericko,

tatai paaiškės gruodžio 15.

Iškilmingai Palaidotas Vo
kietininkų Nužudytasis 

Jonušys
ropoję, tai atstatymas Uk
rainos. Hitleris, matyt bū
tinai nori apkarpyti Lenki-

Hendaye, Prancūzijos-Is-i-in ir Rusiją, kurios dabar Wilhelmo ir vyras didžio- 
panijos rubežius, gruodžio turi pasidalinusios derlin- sios kunigaikštienės Kirą,

1-- vokietininkų nužudytasis
Ukrainiečiai metus, ir antra, kad aiškus vavo per 5000 asmenų, 

išsilaisvinti ir nro-vokietis Hetmanas ar- Burchardt, Buschining ir - * — A. 4- V1 v I 1 V V * V VA z—w Iri z—sa v w « •

Klaipėda, gruodžio mėn. 
9 d. Iškilmingai palaidotas I 

vergusios apie 40,000,000 kol Vladimiras II išaugs į Jonušys. Laidotuvėse daly- 
ukrainiečių. Ukrainiečiai metus, ir antra, kad aiškus vavo per 5000 asmenų, 
patys nori išsilaisvinti ir nro-vokietis Hetmanas ar- Burchardt, Buschining ir 
būti nepriklausomais. Bet ba viršininkas būtų paskir- Groeger Klaipėdos teismo 
Hitleris siekia daugiau. Jis tas dėl Ukrainos. J Hetma-, kvočiami nužudyme prisi- 
nori iš judinti ir baltgu- no vietą minimi Razumovs- pažino.
džius ir kitas m“umas,kv/tskpu"yiniij prasjdčjo Ekonominės Dery-

1 neša, kad vokiečiai prade-; bOS Sll RuSljd
šia veikti Ukrainoj kovo, ———;
mėnesį kitų metu ir už-; Kaune Užsienių Reikalų 
baigsią apie birželio mene- Ministerijoje prasidėjo e- 
sį. ;

Yra spėliojimų, kad Hit
leris tikrai nori atplėšti U- 
krainą nuo Lenkijos ir Ru- kįančios prekybos sutar
si jos ir ia turėti savo glo- įįes gaiį0jįmo laikais baig- 
boje. Ukrainos klausimas 

.esąs pirmas Hitlerio žygis.
Kadangi Ukraina vra svar-

15 — Ispanijos nacionalis- gają Ukrainos žemę ir na- užimtų 
tu lakūnai iš karini j oriai- ‘ * -------------  ’
vių pradė jo smarkiai bom-, 
barduoti Madridą. Kaiku-.
rie sako, kad tai bus nuo 
seniai atidėliojamos gen. 
Franco ofensyvos pradžia.

Radikalų valdžia praneša,____ ___  ___
kad Madride užmušta šeši Lenki joje ir Rusijoje, 
asmenys ir 20 sužeista.

Nacionalistų ir radikalų 
valdžios planuoja apsimai
nyti nelaisviais Kalėdų me
tu.

Užmušė Praną Valuckį
Philadelphia, Pa. — Pe-

Spaudos žiniomis, atei- 
nantį sekmadienį, gruodžio 

(18 d., Rusijos monarkistų 
Didysis Kunigaikštis Vla
dimiras Ryrilovitch — Ca
ras Vladimiras II vykstąs į 
Berlyną tartis- su Hitleriu 
anie Ukrainos atstatymą, 
kurios pavyzdžiu monar-

konominės derybos su SS
SR dėl ateinančių metų 
prekybos santykių. Vei-

reitą sestadienj gruodžio ^ siekiaJ atstatyti kada
Iii z4 TTolroro onfr\mAhdniC! enors visą Rusiią.

Paryžiuje šaukiamas ma-'į‘“us‘iu‘klausimu ffiūeriutibose atstovauja prekybos
10 d. vakare automobilius 
užmušė Praną Valuckį. Pa
liko dideliame nuliudime 
motiną. Jis buvo nuoširdus 
“Darbininko” rėmėjas. Lai 
a. a. Prano Valuckio vėlei 
Dievulis suteikia vietelę 
dangaus karalystėje.

F. A. K.

sis gruodžio 31 d. Sovietų 
/Rusijos vyriausybei dery-

Mrs. P. Kim, žydė, gimusi Brooklyn, N. Y., šiomis 
dienomis sugrįžo iš Siberijos. Sugrįžo su savo 4 metų 
sūneliu ir patyrė, kad ji jau ne Amerikos pilietė. As
tuoni metai atgal P. Kim ištekėjo už Columbia Univer
siteto studento Herbert Kim, o jis buvo nepilietis iš 
Korėjos. Ją išvežė į Kiniją ir iš ten į Siberiją. Jos vyrą 
Rusijos valdžios policija areštavo kaipo “tekonomišką. nėrinė pareigai" nau iai 
šnipą” ir pasiuntė į koncentracijos stovyklą. Mrs. Kim gubernatorių paskirtas 
dabar yra Kinijos pilietė. Už šešių mėnesių turės išvyk- Klaipėdos Krašto lietuvis 
ti iš Amerikos kaipo nepilietė. ” z ‘Viktoras Gailius.

Naujas Klaipėdos Krašto 
Gubernatorius

Kaunas, gruodžio 13 d.

sinis rusų monarkistų su
sirinkimas, kuriame daly
vauti atvyksta iš visų kraš
tu. Rusai monarkistai nori 
pasirodyti Hitleriui, kad 
jie visi stovi už “carą” Vla
dimirą II. Planuojama su
daryti savanoriu korpusai, 
kurie eitu išlaisvinti sovie
tu Ukrainą. Sakoma, kad 
Vokieti ja pasižadėjusi pa
remti ukrainiečius ir rusus 
aviacija. Vokiečū’ orlaiviai 
lėktų per LeBki ją ir Rumu
niją. -ui rriB^rr?

Baltgudžių vadai yra įsi-

tai Klaipėdos klausimas atstovą pavaduotojas LuČi- 
gal ir liks kaip yra nepaju-' ninas ir pasiuntinį pava
dintas, bent laikinai. I duojąs Pozdniakovas.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gruodžio 17 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 

radio stoties, Boston, Mass., išgirsime Darbininkų Ra
dio programą, kurią išpildys Norwoodo Šv. Jurgio par. 
choro trio, vadovaujant muzikui A. štapeliui. Be to, su
grosime lietuviškos muzikos kūrinėlius plokštelėmis. 
Pasukite savo radio rodyklę ant 1120 kilocykles ir klau
sykite lietuvių radio programos.



Penktadienis, Gruodžio 16,1938
—---------------* *

po Klaipėdos paėmimo a t-l 
sisakė nuo vietos ir atvyko 
į Klaipėdą. Čia jis dalyva
vo Klaipėdos delegacijoj 
derybose su Ali jantų atsto
vais dėl Klaipėdos Krašto 
likimo ir kai sukilėlių (Si- 

įmonaičio) direktorija atsi
statydino, tapo pirmu re
guliarios direktorijos pir
mininku.

Kare įgytos žaizdos atsi
naujino, ir jis buvo priver
stas 1925 metais iš tos vie
tos pasitraukti. Po ilgo gy
dymosi ir operacijų užsie-

Ass. Press koresponden- resnį štabą. Tuo tarpu ėjo 
tas iš Kauno pranešė, kad mūšis, telefono ryšiai su 
nauju Klaipėdos Krašto kuopomis buvo nutraukti, 
gubernatorium paskirtas pasiuntinys su įsakymu iš 
klaipėdiškis lietuvis Vikto- pulko štabo vykdamas nu- 
ras Gailius. Nors oficialių tarė palaukti mūšio pabai- 
žinių tuo tarpu negauta, gos. Tuo pačiu laiku aklas 
bet turint galvoje pulk, rusų sviedinys sprogo grio- 
Kubiliaus atsistatydinimą vyje, kur gulėjo lietuvis, ė- 
ir norą paskirti nauju gu- męs... Kauną. Ir Viktoras 
bernatorium iš klaipėdiš- Gailius buvo išneštas iš 
kių lietuvių tarpo, tai visai mūšio lauko su išplėštu šo- 
patikima kandidatūra. To- nu, netekęs kelių šonkau-! 
dėl paduodama apie V. lių. 
Gailių žiupsnelį žinių. 1918 metais Viktoras

Viktoras Gailius gimė ū- Gailius kartu su kitais ke- 
kyje. Berštininkuose, Pa- liais lietuviais sudarė Prū- 
gėgių apskr., Klaipėdos sų Lietuvių Tautos Tary- 
Krašte. Šitas ūkis jau virš bos vykdomąjį komitetą. 
200 metų yra Gailių šeimos Čia besidarbuodamas, susi- 
nuosavybė. Jo tėvas, Mar- pažino su Didžiosios Lietu- 
tynas Gailius, j 
Gretė, 
buvo susipratę lietuviai ir Purickio buvo pakviestas į, Lietuvos kariuomenėje ir, 
jau senais laikais dalyvavo Lietuvos diplomatinę tar- J būdamas kapitonu, kurį 
tautiniam lietuvių judėji- nybą. Nuo 1920 iki 1922■ laiką vadovavo artilerijos- 
me. Martynas Gailius buvo! 
“Birutės” Dr-jos narys, 
“Sandaros” steigėjas; šiaip 
buvo šviesus žmogus ir su
prato mokslo reikšmę. Tad 
nestebėtina, kad ir visi jo 
trys sūnūs — Valentinas, 
Viktoras ir Albinas — iš
augo susipratę lietuviai.

Vyriausias sūnus, Valen- 
moksius^rbuvo įietS-! VOKIETININKAI LAIMĖJ? 25 VIETAS 
vangelikų ministeris Tilžė i KLAIPĖDOS RINKIMUOSE
je ir vėliau Klaipėdos Kraš-' ______
te. Deja, jis 1935 metais,!
susilaukęs vos 48 metų am- Klaipėda, Lietuva, gruo- 
žiaus mirė. ' džio 15 — Pereito sekma-

dienio Klaipėdos seimelio
Antrasis sūnūs, dabarti- pirmieji rinkimų daviniai 

nis gubernatorius, Vikto-'rodo, kad vokietininkai iš 
ras, baigė Tilžės gimnaziją'29 vietų laimėję 25, t. y.

Portalegre, Brazilija, — 
Gruodžio 15, — Portalegre 
arkivyskupas Jonas Be- 
eker šiomis dienomis su
grįžo iš Vokietijos. Jis per
sirengęs kitais drabužiais 
važiavo į Vokietiją ištirti 
Katalikų, ypač katalikiškų 
mokyklų padėtį. Sugrįžęs 
Arkivyskupas pasakė: — 
“Vokietijoje visos Katali
kiškos mokyklos yra val
džios pasmerktos uždaryti, 

nyje, jis, kiek pataisęs svei-! Nacių tikslas yra sunaikin-

Gilt Suggestions for a Merry Christmas
PUIKUS Papuošalas

ElegantiškasGE Virtuvei 
Laikrodis, padarytas nepa
prastai gražiai ivory ir žalios 
spalvos. Jis yra labai “♦•prus. 
Jo viduriai yra General 31ec- 
tric. O kaina...

joviški i iu. Įvairiuo
se kraštuo onės se
niau vartojo Įvairius daik
tus, kaip pinigus. Anglijo
je vartojamas buvo cinas, 
Romoje ir Vokietijoje — 
galvijai, Rusijoje — plati
na, Škotijoje — vinys, Azi
joje totorių kraštuose — 
arbata,' Afrikoje — jūros 
geldelės, Amerikoje Virgi-

nios valstybėlėje taba
kas, vakarų Indijoje — cu
krus. Meksikoje — muilas, 
Spartoje — geležis, Karta
ginoje — oda, Būrmoje — 
švinas, Kinijoje,— šilkas, 
Abisinijoje — druska, Por
tugalijoje — šiaudai, Ka
nadoje — Lošiamosios kor
tos, Lietuvoje 
kailiai ir tt.

žvėrių

GIVE - Constant Reminders 
f .your Thoughifulness

katą, vėl grįžo valstybės ri Krikščionišką civilizaci- 
itarnybon. Buvo Klaipėdos Laisvę turi rie,kuriems 
I Gubernatūros patarėju, o ^<iaa duoda. Tačiau ne- 
1934 - 1937 met. Klaipė-'Vokie.tljos F dvasiskija kovoja uz žmo

nių teises ir laisvę”.

ir motina vos veikėjais ir Lietuvos! 
iš Paltinaičių, abu Valstybei kuriantis,

dos Uosto Direkcijos nariu. 
Vėliau tapo “Ryto” Akc. 
B-vės direktorium. Dabar
tiniu laiku, naujasis guber
natorius gali būti apie 46— 
47 metų amžiaus.

Jauniausias brolis, Albi- 
Dr. nas, tarnavo savanoriu

Kun. Coughlin Kalba Ne Ka
talikų Bažnyčios Vardu, 

Sako Kardinolas
Chicago, III. — J. E. Kar

dinolas Mundelein, klausia
mas žurnalistų, pareiškė, 
kad kun. Charles E. Cough-metų tarnavo Lietuvos Pa- pulkui Vėliau gubernato-lįn kaIba nekaip oficiaIis 

siuntinybėj Berlyne, o 1922 naus Jono Budrio buvo pa- Į^atalikų Bažnyčios atsto- 
metais buvo paskirtas kviestas gubernaturon Vas, bet taip Amerikos pi- 
charge d’affaires Estijoj, svetimšalių skyriaus refe-, lietis, kuris turi teisę iš-
Išgirdęs apie įvykius savo 
gimtajame krašte, jis tuoj

rentų. Tas pareigas jis iki 
šiol tebeina.____ _________________ . iI

ĮVAIRIOS žinios
i -------------

j

GIFTS'

ČIA YRA PRAKTIŠKOS DOVANOS 
Kurios Tvers Daugelį METŲ

1
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ir vėliau studijavo teisę, gavo vieną atstovą dau-! 
Pasaulinis Karas užtiko jį giau, negu turėjo praeita- 
universitete ir sutrukdė me seimelyje. Prieš rinki-, 
mokslą. Jis buvo pašauk- P^us. rinkimų dienoje vo-į 
tas į vokiečių kariuomenę. 
Likimo ironija čia sulošė! 
keistą rolę: vokiečių pul-l 
kas, kuriame jis tarnavo, 
buvo pasiųstas paimti Kau
ną. Į pulko štabą atėjo įsa
kymas kareivį Viktorą Gai
lių tuč tuojau išsiųsti į vy-

reikšti savo nuomonę.
Pirmadienį kun. Coughli

no ofisas atsakė: “Kun. 
Coughlin sutinka su Kar
dinolo pareiškimu, kad 
kun. Coughlin kalba ne Ka
talikų Bažnyčios vardu. 
Nei kunigas kalba visos 
Bažnyčios vardu, nei vys
kupas kalba visos Bažny-

--------- i čios vardui ir nei Kardino- 
. . las kalba visos Bažnyčios 

nori įssidereti platesnių varcju Tik Poniežius kalba 
te^ųis Lietuvos ynausy- Bažnyčios vardu”,
bes. Tik hitlerininkai, ku-!
riems vadovauja “arklių Vyskupas Edward Moo- 
daktaras” Neumanas, šū- ney, Detroito Arkivysku- 
kauja, kad grįžti “į na
mus”. Niekas Neumanui ir! 
kitiems nepastoja kelio, jie 
ir dabar gali laisvai kraus
tytis į Vokietiją.

pas ir kun. Coughlino supe- 
rioras, jau yra pareiškęs, 
kad kun. Coughlin turi jo 
“leidimą”, bet ne jo “užgy- 
rimą” kalbėti per radio.

Model shovvn JB-6-38

kietininkai pavartojo tero-j 
rištines priemones prieš; 

i lietuvius, bet lietuviai ne-' 
nusigando, atliko savo pi
lietines pareigas. Išrodo, 
kad rinkimų daviniai nepa
sikeis. Vokietininkų tarpe 
yra nemažai, kurie nenori 
grįžti prie Vokietijos, o tik

STALINAS PRADEDA “LIKVI
DUOTI” JAUNUOLIUS

wq

MALDAKNYGĖS
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai; 

apvalūs kampai .................................................................................. $1.25
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams maldaknygė, tinkama 

prie Pirmos Sv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių 
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi. 4Oc.

GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi......................  65c.
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384 
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., .......  30c.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi............... 35c.
MALDAKNYGE, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi...............................  65c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ...........—.............. 75c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai ......   $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai ............................... _... 9Oc.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai'su kabike ............ $1.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi.  .............. $2.50
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi.......... ............   $3.00
65c.

Maskva, gruodžio 15, — da kariuomenės ir laivyno 
Jaunųjų komunistų orga
nizacijos vadas Kosarevas 
pašalintas iš tos organiza
cijos. Daugelis kitų jaunų- 
iu komunistų organizaci
jos vadų buvo iš jos paša
linti. Jie visi kaltinami 

1 “neleistinais darbais, ragi
nimu sukelti revoliuciją 
prieš valdžią, draugavimu 
su Rusijos priešais ir iš
tvirkusiu gyvenimu”. Sa
koma, kad jie visi greitai 
būsią suareštuoti kaip fa
šistų šnipai ir komunizmo 
priešai ir jau viskas priren
gta juos “likviduoti” — su
šaudyti.

Toki žinia tikrai patvirti
na gandus, kad Stalinas y- 
ra pamišėlis, beprotis. Ka-I

vyriausieji vadai buvo lik-į 
viduoti, tada Stalinas iš 
Komsomolų, jaunųjų ko
munistų organizacijos, pa
skyrė jaunuolius kariuo
menės ir laivyno vadais. 
Jie neturėjo nei tinkamo 
išsilavinimo nei prityrimo, 
bet jie buvo akli Stalino 
garbintojai ir už tai gavo 
aukštas vietas. Ypač Kosa- 
revas buvo Stalino aukštai 
išgarbintas. Tik mėnuo at- 
cal jo paveikslas tilpo Iz- 
vestijoj su plačiausiu apra
šymu, būk jis esąs antras 
darbingiausias asmuo vi
soje Rusijoje. Bet Stalinas 
trokšta kraujo, ir šį sykį 
jaunuolių kraujo. Jis pra-. 
deda jaunuolius žudyti.

pusl________ ___________ ____ ______ ___ _______—
VYRAI BROLIAI, speciali vyram* maldaknygė, parinktos gražiau

sios maldos, žilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir- 
želiai ________ _________________ ..______ _____ _____ ____

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi................... ................. ........ ----------

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ

‘ŠVENTAS MEVE’

MEKSIKOS PREZIDENTAS 
UŽTARIA KOMUNISTUS

“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3U colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.i
Joje yra 9 litanijos 
ir {vairiausių maldų.

f

Kad parodyti kokios raidės didumo 
yra, čia talpiname šios maldaknygės 
raidžių nuotrauką “Stovi motina 
verkdama”.

Stovi motina verkdama, x 
Ant to kryžiaus regėdama 

Sūnų savo prikaltą. •’ 
O kaip širdis jos skaudėjo. 
Kada mirštantį regėjo 

Sūnų savo brangiausią? 
Kursai, žmogau, neraudo

tum.
<■

Meksika, gruodžio 15, — 
Meksikos prezidentas Car- 
denas pareiškė, kad “ko
munistai šaliai nepavojin
gi”. Kada jam buvo pasa
kyta, kad Trockis kišasi į 
Meksikos reikalus, jis atsa
kė, kad neteisybė. Tačiau 
apie Trockį yra ir kitokių 
nuomonių. Jis yra gabus 
žmogus, daug gabesnis už 
buvusį Leniną, ar pamišėlį 
Staliną. Kodėl jis dabar 
Meksikoje? Sakoma, kad 
jis pateko į Stalino nema
lonę, ir už tai buvo ištrem
tas. Netaip. Kurie tik pa
tenka į Stalino nemalonę, 
tie gauna kiliką į galvą. Vi
sus savo priešus Stalinas 
likviduoja. Kodėl ne Troc
kį? Trockis su Stalino pri-

Ar galvoji apie nebran
gias Kalėdų dovanas? Tai 
pirmiausiai pradėk nuo 
reikalingiausio namuose 
kambario: virtuvės, įsigyk 
General Electric šaldytu
vą, kuris tvers ilgus me
tus. G-E yra nebrangus, 
kuris apsaugos maistą nuo 
sugedimo ir tas nebrangiai 
kainuos. Yra viduje lem
putė. Storai chrome-pla- 
ted zovietskai. G-E šaldy
tuvas turi vacum-sealed 
mašineriją su jvairiais pa
tobulinimais. Kaip mode
lis parodytas $184.95. 
šaldytuvai pigūs — 14c į 
dieną (mokant kas mė
nuo).

NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI
(Prieinamas Išsimokėjimas Edisono Kostumeriams)

SNO ELECTRICAL
DEALERS 

*•

Kun. Kripas Paskirtas Mies
to Jaunuolį Komisijos Nariu

Tiktai $Jj.25

BILE VIRIMAS 
YRA GERESNIS 

VIRIMAS
... su VVesting-house Auto- 
meal Roaster. Su juo gali vir
ti. kepti, tušinti ir viską da
ryti. kad priruošus visokius 
kepsnius stalui! Lengva var- toti- $29-90

Lengvus Išsimokėjimai 
(Edisono Kostumeriams)

PIRK ANKSTI!
IŠSIŲSK ANKSTI! .

AT your w -

Edison

vhhhm^hF
panaikinta pinigų už 12,5 Viso skausmo tikroji pa- 
milijonų latų vertės. Prieš baiga yra mirtis. Iš viso to, 
sudeginant pinigus tam ti- ką natūralusis žmogus lai- 
kra komisija rūpestingai ko blogu, mažiausias blo- 
peržiūrėjo ir pažymėjo tam yra 
tikrais ženklais. '___ __
buvo užprotokoluota. Pini-j

Igai buvo deginami Latvi-j 
įjos banko centriniame šil-l

Hartford, Conn. — Šio
mis dienomis kun. Jonas J. 
Kripas, Švč. Trejybės lietu
vių par. vikaras, paskirtas 
miesto jaunuolių komisijos 

, nariu. Jį paskyrė miesto , , .
mayoras Špeliacy. Kun. J. dymo krosnyje, kur lieps- 

4-^^ vnojančius popierinius pini
gus sekė Finansų Ministe
rijos ir Valstybės Kontro
lės atstovai.

Kripas toje komisijoje uži
ma vietą savo klebono kun. 
J. Amboto.

Miesto Jaunuolių Komisi
jos pareigos svarbios. Kun. 
J. Kripas labai gerai pažįs
ta jaunuolių ydas, nes jis 
jaunimui vadovauja. Tad 
sveikiname kun. J. Kripą ir 
linkime geriausių sėkmių.

Naciai Persekioja 
Kataftus

itarimu yra atsiųstas 
Meksiką prirengti šalį prie 
komunizmo. Trockis yra 
atsiųstas į Meksiką, kad 
geriau galėtų vadovauti A- 
merikos komunistams. Tas 
skelbimas, kad Trockis yra 
komunistų ir Stalino prie
šas yra gryųas komunistų 
“blofas”. Trockis nėra iš
varytas iš Rusijos, bet ty- i
čia atsiųstas į Meksiką' 
rengti revoliuciją.

Kur Ir Kokie MM Buvo 
Vartojami Kaip Pinigai?
Pasaulis neVisada turėjo 

vario, sidabro ir aukso pi
nigus, o banknotai, vekse-

Visa tai ne sau’ kitiems, pasilie
kantiems, iš kurių ben
druomenės esu išplėšia
mas; man gi pačiam mir
ties valanda tebus valanda 
užgimimo naujam didin
gam gyvenimui. Fichte

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

/

Londonas, gruodžio 15,—— ų,;Laikraštis Catholic Herald 
gavo žinią iš Viennos, kad 
Vokietijos nacių valdžia 
nutarė imtis griežtų prie
monių prieš Katalikus. Jie 
išleido įsakymą, kuriame 
pasakyta, kad ateityje Ka
talikų vyskupų ganytojiš
ki laiškai ir kunigu pamok
slai turės būti priduoti na
cių valdžios užtvirtinimui. 
Taip pat pasakyta, kad 
pardavinėti Katalikiškus 
laikraščius prie bažnyčių 
bus valdžios uždrausta.

Į 
j Sudeginti 28 Maišai Arta 

.. Viena Tena Fmigiį
šiomis dienomis Latvi- 

2 ~ bankas^ąuciegino iš a- 
irtos' išimtus !nigus, o banknotai, vekse- pyvartos išimtus 10 latų 

liai ir čekiai, —- tai vis nau- popierinius pinigus. Iš viso

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavermis ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

CR Juti: galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. . NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEVV BRITAIN, 3700.

-
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MOTERS MISIJA
___________ •

Jei moteris pilnai atlieka soms moterims priklauso 
savo misiją, kurią jai Auk-jvistyti ir auklėti. Pamany- 
ščiausias yra paskyręs, ji kitę, kad jei jos yra šios 
yra tikras angelas, teikian-į dienos pasaulis, kūdikis 
tis ramybę ir džiaugsmą; o bus rytojaus, 
jei ne, tai palieka šėtonas. ‘ _

Dievo Apvaizdos moteris giama kova. Žmogus, tas 
buvo sutverta dėl džiaugs- silpnas laivelis, paleistas 
mo ir žmogaus laimės: ji blaškančiojoje pasaulio jū- 
turi būti jauki draugė ir roję, kad išlaikius, jam yra 
paguoda. Jos šypsena pri- reikalinga galybė. Bet tą 
valo palengvinti vargus, tvirtybę, tą drąsą, niekas 
paskatinti gerai atlikti pa- kitas negalės jam suteikti, 
reigas; jai priklauso karš- apart motinos. Vien tik jai 
tai mylėti kūdikystę, stro- priklauso įdaiginti į kūdi- 
piai slaugyti ir guosti ligos kelio širdelę pirmąsias do- 
kankinančius, nušluostyti rybės šaknis, ir kaip tie 
ašaras kenčiantiems, už- motinos pabučiavimai nie- 
slopyti neapykantą. kuomet nėra vaikelio už-

Moteris taipgi turi padėti miršti, taip ir pirmieji jos 
vyrui atsiekti jo prakilnius pamokynimai 
užsibriežimus.

Dėl to buvo pasodinta serai motinos išauklėtas 
moteris toji dangiškoji po
ezija, kuri atitraukia žmo- 
gų nuo to paprasto žemiš- ___
ko gyvenimo, dausų arfa, ~ . ..
kuri savo armonija karto- ffe.raĮ atlikti savo prakilnią 
ja savo dangiškąsias gies- misiją. Moteris religinga, 
mes šioj vargingoj kelio- moteris tikrai knkscioms- 
nėje; nemirštanti moralė, ka Vien tik tokių jausmų| 
kuri praktikuoja dorybes, moteris gali atlikti savo: 
kad kiti jas pamyltų. Vię- ?vęntas pareigas. Kaip 
na moteriškė, kuri savo ei- SY1®S1 žvaigžde lydi juri- 
gesiu yra pavyzdinga be- JO tpJirP9-l kelionėj,
galiniai j visus paveikia ir 
apturi didelius vaisius.

Motina, sesuo, žmona y- 
ra gyvenimo laimė; jos žo
dis gali darvti stebuklus, 
jos moralinė jėga gali pa
taisyti net ir tą, kuris būtų 
visiškai paklydęs..

Žmogus išnešiotas ant 
motinos kelių, išaugęs link- 
smioj, nekaltoj sesers 
draugystėj, brenda gyveni
mo taką žmonos meilės sti
prinamas. Taigi jis gimsta, 
gyvena ir miršta palaiko
mas tos trejopos moters 
galybės — begalinės galy
bės, nes kas gali surasti, 
motinos, žmonos ir sesers

Gyvenimas yra ne užbai-

v •

Lietuvos Kariuomenės Jubilie-

v •

i pasilieka 
amžinai. Jei vaikelis bus

Dievo laimėje, joks nrie-i 
šas, jokios aplinkybės jį

_  • l
Koki gi moteriškė galės

Nepriklausomybės dvide- J pagerbimo ir paminklų ati- 
šimtmečio įvairias iškilmes dengimo apeigas, 
šiemet Lietuvoje užbaigė: Kariuomenės šventės die- 
įskilmmga jubiliejine ka-^ buVQ dgta j log 

žiaus kavalierių šventė. 
Šiemet pirmą kartą ka
riuomenės vadas gen. St. 
Raštikis sukvietė suvažiuo
ti Vyčio Kryžiaus ordinu 
apdovanotus karius, šau- 

. liūs ir partizanus. Vyčio 
Kryžiaus kavalieriai buvo 
kariuomenės svečiai. Praš- 
linkus -18—20 metų, jau

i bažnyčioje iškilmingomis
- pamaldomis, kuriose daly

vavo Respublikos Preziden
tas, vyriausybė, užsienių 
valstybių atstovai, kariuo
menės vadovybė, kariai, 
šauliai, Vyčio Kryžiaus ka
valieriai ir šiaip visuome
nė. Pamaldose buvo dėkota 
Viešpačiui už Tėvynės lais
vės atgavimą ir jo išsaugo
jimą. Po pamaldų įvyko 
Vyčio Kryžiaus kavalierių 
paradas. Jis buvo įspūdin
gas ne tiek savo gretų dar
numu, kiek priminimu anų 
audringų laikų, kada Lie
tuvos vyrai, menkai ap
mokyti, aprengti ir apgin
kluoti, ryžtingai stojo į ka
rą su daug gausingesniais 

“ , juos nugalėjo ir

Šie jaunuoliai būriniu 89 pėdų ilgumo laiveliu leidosi į 7,700 mylių kelionę į daugelio kavalierių nėra 
Šie trys gyvųjų tarpe: vieni žuvo 

ir kovų laukuose, kiti pasimi
rė savo pareigų sargybose, 

, , v. . . , dar kiti neatvažiavo dėl į-
Nr. paduoda žinią, kad vajrįų priežaščių. Tokiu 
Lenkijos vokiečių veikėjas būduų sPuvažiavoU apie 700 
Wiesneris ,say? kaįb°Je Vyčio Kryžiaus kavalierių, 

arba aPie pusė visų tuo or
dinu apdovanotųjų.

I • v •

Šventės išvakarėse Vyčio PJ’iesai? _ .
Kryžiaus kavalieriai, ka- J^ovojo Lietuvai Nepn- 
riai, šauliai ir šiaip visuo- klausomybę. Paskui husa- 
menė pagerbė už Tėvynę P/lkas Vyčio Kryžiaus 
žuvusius prie Nežinomojo kavalierius vaisino pietu- 
Kareivio kapo. Čia Karo n?ls- kuriuose dalyvavo ka- 
Muziejuje buvo atidaryta ?u?”e.ne? ,vadas Sen'.St 
ir pašventinta kovose žu- Raštikis, kai kurie vynau- 
vusiųjų koplytėlė. Ši koply-' ®yb,es nar,a1' .?,a b.uv0, aba* 
tėlė nuo šiol yra nauja vi-jaukl nuotaika u- Vyčio 
sos tautos šventovė. Cia Kryžiaus kavalieriai gyvai 
prie juodo marmuro sienų dalinosl Nepriklausomybes 
pritvirtintose baltose mar- . prisiminimais ir

džiaugėsi laimėjimais, ku
rie davė Lietuvai prisikėli
mą į nepriklausomą gyve
nimą. Vakare vėl buvo iš
kilmės prie Karo Muzie
jaus, kur galbėtojai apibu
dino kariuomenės ir šaulių 
didelius nuopelnus nepri
klausomybės atstatymui ir 
tų ginkluotų krašto pajėgų 
per dvidešimtmetį didelį iš
augimą.

Tahiti. Jie su savim pasiėmė ir gyvą paršiuką, kurį sudoros kelionėje, 
jaunuoliai yra: Larry O’Toole iš Bostono, Diek Hemminvvay iš Croton, Mass. 
Arthur Hanson iš Bostono.

taip krikščioniška moteriš
kė palaiko žmogų tikėjimo 
ir doros kelyje.

Genijus Mikelangelas, l 
j Romoje Sisto 

koplyčioje, visuotiną teis
mą, panorėjo atvaizduoti 
riškiais dažais būrelį mo
terų. kurios kyla aukštyn,; 
lvdėdamas savo brolius. 
Tat gražus ir reikšmingas 
atvaizdas. Žmonės, kurie 
visuomet yra užimti kas
dieninio gyvenimo reika
lais, jie dažnai > klumpa ir 
lieka per daug prisirišę 
nrie žemės; krikščioniškos 
moterys juos turi pažadin-! 
ti ir su savo dorybėmis ir 

meilės galą? ' l^ru pavyzdžiu mušto-
Masimas Azegalietis sa-, c^vtl išganymo kelią, 

kydavo: — “Moteriai yra 
duota galybė įskiepyti į 
kūdikio sielą pirmuosius 
jausmus, užtat nuo jos pri-

• v

v •

Kun. J. Stašaitis, S. C
Patyrimas perdaug daž

nai mus moko, kad žmo- 
klauso gera ar bloga žmo- nėms sunkiausia suvaldy- 
n i jos ateitis”. — Taigi vi- ti savo liežuvį.

Šeimininkių Dėmesiui

Lenkai Domisi Klaipėdos
(ten buvo fiurerių suvažia
vimai) reikalavęs politinės 
autonomijos.

matumo notą į Kauną, esą ..Autonomijos šitos rei- 
buvusios sukilusios pagun- kalauja Lenkijos jaunųjų 

—vokiečių ir nacijonalso- 
cijalistų Jungdeutsche 
Partei, remdamasi savo 
samprotavimuose III Rei
cho nacijonalsocijalistų te
orijomis” — sako “W. Dz. 
Narod.”

1?-į Toliau tas pats dienraš-

“XX Amžiaus” bendra
darbis rašo:

Šie metai gerokai pakei
tė Europos žemėlapį. Žy- 
miai padidėjo Vokietija, o!sužinojo, 
tuo pačiu pasikeitė jėgų • karo laivynas išplaukė iš 
santykiai. Tuo susirūpino Kylio uosto Klaipėdos 
ir Lenkija ir ne be pagrin- kryptimi, tuojau Gdynėje 
do. Rumunų spauda tvirti- stovintis lenkų karo laivy
ną, kad dabar ateina teis- nas taip pat išsiskubino 
mo diena Lenkijai dėl Uk- Į “manevruoti” atviroje jū^isVerimste ir ^paba^oje 
rainos, Pamares ir Vi maus roję netoli Lietuvos uosto. ieina ie išvados; 
krašto Tuo tarpu lenkai Kaip paskui teko patirti, “O vis dėlto iš nacio "" 
sako, kad galįs susidaryti Lenkija butų jokiu budu

. pavojus pirmiausia Klaipė-' neprileidusi, kad Klaipėda
• dai.

pėdos. Tačiau, kai Lenkija 
kad Vokietijos

O vis dėlto iš pačios Wie- mūrinėse lentose yra iškal- 
snerio prakalbos lengva y- įį įr aukso raidėmis įrašyti 

atifoVin PoioHtai t utuva ra susivokti apie tuos daly- vardais ir pavardėmis visi 
t i * i ,atĮtektU Reichui. Lietuva ^us kurįaįs turės labai su- žuvusieji kovose už Lietu-

lenkų tauta, nes vos laisįę kariai. šauliai ir 
. Šių karžygių 

čia surašyta apie 1,500. Gi- 
jonalsocijalistų postulatai jų įspūdį daro šis tylus są- 

Ar šiaip, ar taip kalbėsi- bus aktualios diskusijos te- rasas vyrų, kurie gyvybę 
e. bet Lenkiiai Klaipėdos ma”. padėjo ant Tėvynės auku-

• —j, • t- • i r—TV -—o siaomeu lemoj tauta, nes vos iaisve •Klaipėdos jvykius ir smul- sugrjzo abudu aivynai įsa- atrod kad artinasi tas lai. ™s “sv« 
j kiai informuoja savo skai- vo vietas, nes karo šmėkla k kada vokiškųjų naci. ?“a 
tytojus. . , buvo dingusi. lionaUooiialistii nostntatai ®. .-L.-.ai a

I

teisėtas kovas už nutautin-' ”en. Vilniuje išeinančiame psnyje Apie Baltijos vai- džiaugtis laisvu irnepri-

i

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

“DARBININKAS**
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Šį

Nupirkite savo giminėms, draugams ir priete- 
liams tokias Kalėdoms dovanas, kurios bus nau
dingos ir ilgai tvers. Daugelis perka labai brangias 
dovanas bet nenaudingas. Naudingiausios dovanos, 
tai geros knygos ir laikraščiai.

ŠVENTAS DIEVE graži maldaknygė, didelėms 
raidėms, juodos odos apdarais, labai tinkama ma
mytei ar tėveliui.............................................. $3.00

VYRAI BROLIAI, specialė maldaknygė vy
rams. Ji yra atspausdinta ant šilkinės popieros ir 
turi specialiai vyrams parinktas maldas. Jos kaina 
tik ..r................................................................$1.30

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, labai graži mal
daknygė vaikučiams, juodi odos apdarai. Kaina 
tik ...................................................................$1.25

Laikraštis “DARBININKAS” eina du sykiu į
savaitę. Metams ................................................. $3.00

Pusei metų ..........  $1.50
Į Lietuvą metams......... ............................... $4.00
Pusei metų...................... $2.00

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 Broadvvay, So. Boston, Mass.
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Kiek tenka patirti, beveik
visi Lenkijos laikraščiai gi- , . T • -j „

na Lietuvos reikalus, .™e, bet Lenkijai Klaipėdos, ma . . :pauejv am. xevyuei> auau-
Lenkai užjaučia lietuvių klaus™,as rupl: s- m-.kovo Katovicų Polonia strai-r0, kad mes galėtumėm•* rnnn Vilnium laninonmo mo nenvm “Anm k<o Irimo vro I-1 _____—_________ :________________ -

’----------------------------- ------------------ ------v  -------------------------------------------------------------- : 1-----------------•/ —  A  ------- ~ ~ i UAU AU.1K1 V U*. AA AJ Į

tTTYpfnv™ Yr L’iillenkų dienraštyje “Slovo” dymą” cituoja Wolfo Šie- klausomu gyvenimu. Be to,’
S ^t-Mackiewicz įrodinėjo,| verto

sam krašte, visose mokyk
lose ir organizacijose. Vi
sur plevėsavo trispalvės 
vėliavos, aidėjo tautos him
no ir orkestrų garsai.

Kariuomenės šventė bai-

• v

|

pasigirsta spaudoje balsų' 
už priešvokišką reakciją.

Klaipėdos klausimu daug 
rašo Katovicų katalikų 
dienraštis “Polonia”. Opo-I 
zicinis tautininkų (ende-Y . . . .. . .. v oCat net siūle vyriausybei laiko lvgia-reiksme su Šo
nXnnik Narndowv” Nr ireikalautl ultimatume vietų Rusija ir su Lenkija, 

J (Klaipėdoje Lenkijos laivy- nes esančios raumfremde 
I Machte” ir neturi vaidinti 

ken_ vadovaujamos rolės Balti-

kad po Austrijos / anšluso raum”, kur įrodinėjamas buvo atidengti du nauji pa- 
Vokietija taip sustiprėjo, Vokietijos hegemonijos minklai: pirmajam kariuo- 
jog Lenkijai lieka vieninte- galimumas Baltijos jūrose, 
lė išeitis laikytis stipriai Ypač “Polonia” raukosi, 

j Baltijos marėse. Tuo laiku kad “Ostseeraum” Lietuvą

295 straipsnyje “Sudetų* 
taktika Klaipėdoje” rašo: 

“Sudetų taktika yra labai

menės vadui gen. Silves
trui Žukauskui ir Šaulių 
Sąjungos įkūrėjui Vladui 
Putviui - Putvinskiui. Šie 
paminklai, vienas prieš ki
tą pastatyti simbolizuoja gėsi Lietuvoje nepriklau- 
kariuomenės ir šauliu vie-' somybės dvidešimtmečio 
ningumą, bendradarbiavi- jubiliejinės iškilmės. Lie- 
mą bei talkininkavimą. Vy-( tuva, vispusiškai apsitvar- 
čio Kryžiaus kavalieriai,! kiusi ir sutvirtėjusi, ge- 
kariai, šauliai ir visuomenė. romis ateities viltimis, į- 
dideliu susikaupimu ir pa-, žengė į trečiąjį savo nepri- 
maldumu stebėjo grau-' klausomo gyvenimo de- 
džias Nežinomojo Kareivio šimtmetį.

nui bazės.
____ _______ _______  Šiandien Lietuvos — K . 

rimtas reiškinys ir negali- kijos santykiai švelnėja. 
ma jo lengvai traktuoti. E-Gal jau tokių reikalavimų ”
šame tik pradžioje šio pro- lenkai nestatytų. _
ceso ir turime atminti, kad Cat-Mackievičiaus pradėta ,. . .
jis plėtodamasis įgys dau- 'kampanija dar yra aktuali, j 
giau naujų jėgų ir planų.'nors praėjo daug laiko.1 

! Reikia pasipriešinti jam iš- Lenkų bendras interesas 
kart kuo energingiau ir ne- verčia juos priešintis Vo- 
išleisti iš akių šio reiškinio kietijos akcijai Klaipėdos 
universalumo. Dėl to tat krašte.
Klaipėdos likimas, nors! 
mūsų tiesiog neliečia, ne
gali būti mums svetimas. 
Turi sukelti mumyse susi
domėjimą ir iššaukti griež
tą reakciją”.

Netgi žinomas priešlietu- 
viškas Krokuvos dienraštis 
“Hustrowany Kurier Co- 
dzienny” puola Vokietijos 
norus drumsti Klaipėdos 
krašto padėtį. “I. K. C.” nr. 
311 smerkia Vakarų Euro
pos didvalstybių negriežtu
mą, kad duoda “Europos 
policininkui” — Vokietijai 
laisvai šeimininkauti kitų 
valstybių interesuose.

Lenkijos opozicinės par
tijos numato, kad Klaipė
da yra svarbus punktas. Y- 
pač šiuo klausimu dažnai 
ginčijasi endekai. Atrodo, 
kad lygiai yra suinteresuo
ta ir Lenkijos vyriausybė. 
Prisiminkime tik kovo mė
nesio faktus. Lenkijai ko
vo mėnesį siunčiant uiti-

i 
t

I

z

- - - Lenkų tauta junta, kad
Tačiau nev*skas aplinkumo

je gerai. Čia ir yra viena iš 
' i priežasčių, 

i dėl ko Lenkai domisi Klai
pėdos padėtimi.

“Goniec Warszawski”, 
“Warszawski Dziennik Na- 
rod.” ir kiti nepriklausomi 
nuo Lenkijos užs. r. min. 
laikraščiai aliarmuoja apie 
Vokietijos pavojų ne tik 
Lietuvai, bet ir Lenkijai. 
“Warsz. Dz. Narod.” 304

NAUJOS KNYGOS
PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas. 

Ii anglų kalbos verti kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina .... 25c 

2YDŲ KARALIUS, drama. Ver
ti kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina ______ ____ ___ ____ _ 25c

Knygos gaunamos: — 
Darbininkas

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

I

t 
t

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA

LDS. Narių Ir "Darbininko 
Skaitytojų Dėmesiui!

n

šiuomi “Darbininko’* Administracija skelbia Gruo
džio, Sausio ir Vasario mėnesius — “Darbininko” 
Vajaus mėnesius. Per tuos trejetą mėnesių “Darbi
ninko” kaina sumažinta iki $3.00 metams. Už pusę me
tų $1.50. Sykį į savaitę metams $1.50. j Lietuvą metams 
— $4.00, pusei metų — $2.00.

Taigi prašome gerb. “Darbininko” skaitytojų pasi
naudoti vajaus proga — atnaujinti “Darbininko” pre
numeratą iki Vasario 28 d.

Taipgi primename ir LDS kuopoms, kad didžiumoje 
LDS narių duoklės baigiasi Gruodžio mėnesį Taigi pra
šytume visų gerb. LDS narių laiku apsimokėti už or
ganą “Darbininką”. i

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausiai 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai graliai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston, Mass.
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Klaipėdos Krizė

DARBININKAS

Klaipėdos įvykiai taip sparčiai vystosi, kad diplo
matų manymu, jos prijungimas prie Vokietijos tai tik 
kelių savaičių klausimas. Hitleris jau turi paruošęs 
keletą divizijų Karaliaučiuj ir Tilžėj ir tik laukia Klai
pėdos vokiečių pakvietimo. Tada jam reikės padaryti! 
tik militarinį paradą ir užimti Klaipėdą be šūvio, kaip j 
kad užėmė Pareinį, Austriją ir Čekoslovakijos dalį. E- 
rich Zechlin, Vokietijos atstovas Kaune, užtikrino Ber
lyną, kad Lietuva dėl Klaipėdos nekariaus. Jis taip įsi
tikinęs dėlto, kad Lietuva nėkiek nesipriešino lenkų ul
timatumui:

Taip kalba pasaulio diplomatai. Jiems Klaipėdos 
klausimas visiškai abejingas, bet mums lietuviams da
rosi šiurpu, daleidus, kad tie spėliojimai gali išsipildyt. 
Bet ar gi nėra kitokių galimybių ? Imant dalykus kaip 
jie logiškai vystosi, atrodo, kad nustojimas Klaipėdos 
neišvengiamas, bet kartais gali atsirasti ir tokių gali
mybių, apie kurias nepagalvota. Diplomatai sako, kad 
Hitleris gali pasiimti Klaipėdą kada tik nori, tik klausi
mas, ar šiuo momentu jis nori tai padaryti.

Būtų naivu manyti, kad Hitleris nenorėtų paimt 
Klaipėdos, jei tai įvyktų be šūvio. Atsiminkime, kad vi
si stambieji Hitlerio žygiai — užėmimas Pareinio, Aus
trijos, Sudetijos — įvyko be karo, vien agitacijos ke
liu. Atrodo, kad tas pat bus ir su Klaipėda. Bet jei ku
ri Lietuvos kariuomenės dalis, nepakęsdama tokio vy
riausybės nuolaidumo, neapdairiai pradės į vokiečius 
šaudyti? Tokios galimybės esama. Vienoj telegramoj 
iš Klaipėdos buvo minėta, kad gubernatorius Andriu- 
šiūnas pareiškęs, jog jis nesiima atsakyti už kariuome
nės poelgį. Matyt, kad ne tik lietuvių visuomenėj, bet ir 
kariuomenėj įkarščio yra užtektinai. Viskas čia, žino
ma, priklauso nuo to, kaip stipriai vyriausybė turi ka
riuomenę savo rankose. Normaliai imant, kariuomenė 
turėtų klausyti vyriausybės įsakymų, bet — galimybių 
yra visokių.

Jei toks “šūvis” būtų paleistas ir įvyktų ginkluo
tas su reguliare kariuomene susirėmimas, tai vokiečiai, 
žinoma, nugalėtų, bet pačiam Hitleriui ar būtų paran
ku įsivelti į bet kokį karą Pabaltijoj, kada jis planuoja 
didingus žygius Silezijoj, Rumunijoj ir Ukrainoj? Klai
pėdos vokietininkai Hitlerį be abejo pakvies — jau se
niai kviečia. Jis noriai paims Klaipėdą, jei tai įvyks be 
ginkluoto susirėmimo. Bet jei Hitleris dėl to dalyko 
nebus absoliučiai tikras, tai jis įsakys Klaipėdos na- mas 
ciams kiek palaukti.

Į tokią galimybę labai norėtųsi tikėti, bet — ar tik 
nebus perdaug tolima. Vis dėlto lauksime šiais laikais 
nelaukiamo dalyko — politiško stebuklo. K.

Kapitonas Bill McCoy, Palm Beach biznierius, pa
reiškė, kad Dominikonų respublika prašė jo, kad jis 
padirbtdinfų $20,000 vertės žuvininkavimui laivelį, ku
rį toji respublika padovanotų prez. Rooseveltui. Sako
ma, kad prez. Roosevelt jau planus patvirtinęs.

pusės karaliui buvo pasiū-1 prekybos kontora, laivų 
lyta uždėti visoms per dirbtuvės ir visas uosto į- 
Klaipėdos uostą einan-rengimas. Nuo šių laikų 
čioms prekėms 4% vertės; Klaipėda liko vienintelis 

uostas, per kurį nolens vo- 
lens turėjo eiti žymiausia 
dalis Lietuvos eksporto ir

muitą; 2% teko karaliui,! 
i 2% elektoriui. Karalius 
Vladislovas su šituo pasiū
lymu sutiko, ir 1639 m. bu
vo sudaryta sutartis, kuria 
buvo draudžiama taip va
dinamoji slaptoji naviga
cija (laivininkystė) į 
Šventuostį, įsakoma dabo
ti, kad nebūtų varoma lai
vininkystė už Klaipėdos 
uosto ribų ir uždraudžiama 
užpirkinėti bet kokios rū
šies prekes, kas galėtų 
Klaipėdos uostui ir miestui 
padaryti žalos.

Po sutarties sudarymo 
buvo sunaikinta buvusi 
Šventosios uoste anglų

tais molaiyčl buvo pailgin
ti, sustiprinti ir 1902 m. 
baigti. Uosto valdyba vis- 
vien nepajėgė palaikyti pa
stovaus uosto gilumo, nes 
marių ir jūros srovės nuo
lat užnešdavo smėliu žio
čių dugną. Nuo 1859 m. li
gi 1913 m. uosto gilumas 
svyruodavo tarp 4, 5 ir 6 
metrų. Klaipėdos pirklių

korporacijos 1913 metų 
pranešimas yra aiškiai pa
sakyta, kad gariniai laivai 
su 1,500 registruotų tonų 
talpumo negali į uostą į- 
plaukti, nes pilnai prikrau
ti laivai reikalauja viduti
niškai 5,50 metrų gilumo, o 
uosto vagos oficialinis gi
lumas tais metais buvo tik 
5,25 metrų.

kiu būdu buvo sudaryta 
Uosto Direkcija taip, kaip 
čia paaiškinta. Lenkijos 
pilietis nebepateko į Uosto 
Direkciją.

Klaipėdos Uostui Nauja 
Gadynė

Tarptautinis Susidomėjimas Klaipėdos (lestu
Klaipėdos kraštas kartu 

su Klaipėdos uostu 1923 
m. sausio 15 d. buvo fakti- 
nai sujungtas su Lietuvos 
valstybe. Pagal Klaipėdos 
krašto konvenciją iš 1924 
m. gegužės 8 d., kuri buvo 
sudaryta tarp Lietuvos 
respublikos ir signatarinių 
valstybių, užėmė svarbią 
vietą Klaipėdos uostas. A- 
pie jį kalba 3 priedėlis prie 
Klaipėdos konvencijos. Čia 
nustatomai kad Klaipėdos 
uostas bus skaitomas tarp
tautinio intereso uostu. 
Barcelonos konferencijos 
priimtos rekomendacijos

sudarė Dancigo ir Kara- (pasiūlymai) dėl uostų su 
liaučiaus uostai. Pavyz- -y—y—y:— 
džiui, dancigiečiai akmeni- (tarptautine 
mis užvertė Dangės upės 
žiotį, kad laivai iš marių ir 
jūros negalėtų į Dangės u- 
pę įplaukti, nes beveik vi
sas uostas tuomet buvo

liaučiaus uostai. Pavyz-v •

Dangės upėje. Marių kran- riausybė,
tai, kur dabar didžiausia 
dalis uosto, tuomet buvo 
seklūs, ir laivai čia prie

mato Uosto Direkciją, su
sidedančią iš 3 asmenų, pa
skirtų 3 metams su teise 
juos iš naujo rinkti. Uosto 
Direkcijos narius gali skir
ti:

a) vieną narį Lietuvos 
vyriausybė, kuris atsto
vaus Lietuvos ekonominius 
interesus;

b) vieną narį Klaipėdos 
Direktorija, kuris atsto
vaus Klaipėdos krašto ū- 
kiškus interesus;

c) vieną narį Tautų Są
jungos konsultativės ir 
techniškos komisijos dėl 
susisiekimo ir tranzito pir
mininkas.

Šitas Tautų Sąjungos 
skirtas narys negalės būti 
Nemuno pakrantės valsty
bės pilietis. Jis turės kreip
ti ypatingo dėmesio į tarp
tautinius uosto aptarnau
jamus interesus ir ypatin
gai į interesus tų valstybių, 
kurioms Klaipėda yra na
tūralinė išeitis į jūrą. Tau-

• v

internationaliniu režimu
: santvarka)

bus taikomas Klaipėdos 
uostui, kiek čia nėra numa
tyta priešingų nuostatų. 
Klaipėdos uosto užlaiky
mą pasiima Lietuvos vy- 

' ji galės laikas 
nuo laiko kartu su Klaipė
dos krašto organais svars
tyti, kiek šitų išlaidų galės tų Sąjunga paskyrė savo

krantu nrieiti ne~alėio I Pasiimti Klaipėdos kraštas, atstovu Danijos pilietį p. 
Dangę suverstus akmentsl ^“okio susitarimu ligiĮWidding%kuris ligi šiol ei- 
klaipėdiečiai išėmė tik 
1740 metais.

šiol nėra. Konvencija nu-»na savo pareigas.____________

Karaliaučius Slopina Klaipė dos Uostą
Uosto Direkcijos Teisė fr Pareigos

Per 2 mėn. po Klaipėdos 
konvencijos ratifikacijos 
(patvirtinimo) buvo suda
ryta Uosto Direkcija, kuri 
tuojau pradėjo savo darbą. 
Uostas prieškariniais lai
kais buvo pirmoje eilėje 
miško medžiagos eksporto 
uostas, kuris toje padėtyje 
išliko beveik ligi pasaulinio 
karo. Prisijungus Klaipė
dos kraštui prie Lietuvos, 
Klaipėdos uostui atsidarė 
didysis užnugaris. Buvo 
aišku, kad greitu laiku tu
rės didėti judėjimas uoste. 
Nors didysis apdirbtos ir 
neapdirbtos miško medžia
gos išvežimas, Nemunui 
užsidarius, sumažėjo, bet 
pradėjo didėti kitų prekių 
importas ir eksportas.

Pirmais metais Klaipė
dos uostui didelę konku
renciją darė Liepojaus, Ry
gos ir dalinai Karaliau
čiaus uostai. Vyriausybė 
tačiau stengėsi Klaipėdos 
vystymąsi paremti, duoda
ma reikalingų kreditų uos
tui remontuoti ir naujiems 
darbams vykdyti, tikslu 
uostą pritaikinti naujoms 
sąlygoms. Buvo sustiprin
ti molai, sustiprintos ir at
naujintos krantinės, pagi
linta pati uosto vaga. Gilu
mas vagoje svyruodavo 
tarp 3 ligi 5,5 metro; vaga 
dabar yra pagilinta ligi 8 
metrų, ir tas gilumas da
bar palaikomas. Tas suda
rė daug darbo ir išlaidų, 
nes jūros ir marių srovė ir 
dabar neša į uostą smėlį. 
Toliau buvo padidintos ir 
pagerintos laivų pakrovi
mo vietos ir prailgintos 
krantinės, buvo pagerintos 
mašinos bei įrankiai, ir 
pravesta daug naujų gele
žinkelio bėgių. Naujų sta
tybų tarpe pirmą vietą už
ėmė paskutiniais metais 
statomas ir dabar jau baig
tas naujasis uosto basei
nas. Senasis žiemos uostas 
ir naujasis uostas dabar y- 
ra sujungtas į vieną basei
ną su 882 metrų naujai pa
statytų krantinių. Rytų 
krantinėje 1935 m. pasta
tyti dideli sandėliai su sti
priais keliamais kranais. 
1937 m. baigtas didelis 
“Lietūkio” sandėlis su 30, 
000 kūb. metrų talpumo ir 
kainavęs apie 2,000,000 li
tų. Taip pat naujai atre
montuotos Dangės upės 
krantinės. Kopgalio tvirto
vės kanalas yra paverstas 
uostu mažesniems laivams 
laikyti. Ledams laužyti, be 
ešamų mažesnių laivų, bu
vo pastatytas ledlaužis 
“Perkūnas”, 700 arklio jė
gų galingumo, kuris kartu 
yfa įrengtas kaip buksiras, 
gaisrui gesinti ir laivams 
gelbėti. 1937 m. pradėta 
prailginti krantines šiau- 
rėn ligi žvejų uosto, viso 
460 metrų. Numatoriia 
šiems darbams išleisti apie 
2,500,000 litų.

v •

Uosto Direkcijai yra pa-(metinė apyskaita. Galiau- 
Karaliaučiui Klaipėdos desniems Jaivams įplaukti, j vesta Klaipėdos uosto ad- šiai, konvencija nustato, 

uostas netik nebuvo reika-'Be to buvo atsitikimų, kad mimstracija, eksploataci- kad nei vienas narys nega
lingas, bet karaliaučiškiai Kuršių kopos kelis kartus uz^kymas _ir pietį-, Ii būti trukdomas arba per-
ir darė viską, kas jų galio- į mares nugriuvo (1729 ir ma*' Jos specialine parei-, sekiodamas dėl žygių ku- 
je, kad Klaipėdos uostas 1770 m.), žiotį gerokai su-?a Įat y ra pnziureti .nuos jis padarys eidamas
per daug nepraaugtų ir ne- siaurino ir jos gelmę su- trafiką, tranzitą ir jo ple- savo pareigas, o Tautų Su
darytu Karaliaučiui kon-1 mažino ligi 7,5 pėdos. Kfai- Imiąsi, apie kurj kalba jungos skirtas narys nau- 
kurencijos. Todėl Kara- pėdos pirkliams todėl daug Klaipėdos konvencijos ni dosis asmeninėmis diplo- 
liaučius trukdė Klaipėdos sykių tekdavo kreiptis į priedelis. Vykdydama uos-,mn moms: ersemiR ir nn. 
uosto plėtimąsi įvairiais Prūsijos valdžią, kad ji pa- *°. adnĮimstra-Ciją, ji turu 
veiksmais, iškovodamas iš gelbėtų Klaipėdos uostą teisę ir pareigą paruosti j 
vyriausybės didesnių teisių pagerinti, bet dažnai jokios s4matą ir J4 Pa;
ir pašalpų ir nepatenkmda- arba tik mažai pagalbos teikti Lietuvos vyriausybei 
mas klaipėdiečių prašy-' susilaukė. j ^įtos „ raporto

1710 11 m. tuometinis, (įos kragt0 Direktorijai ir

matinėmis teisėmis ir pri
vilegijomis, čia įskaitant ir 
paliuosavimą nuo valsty
bės ir vietinių mokesčių. 
Uosto Direkcijos nariai y- 
ra neliečiami.

Konveneijoje yra sužy
mėti Barcelonos konferen
cijos nuostatai. Tai reiškia, 
kad visų kraštų piliečiai, 
prekės ir vėliavos turi pilną 
laisvę naudotis Klaipėdos 
uostu.

kopijos siunčiamos Klaipė-
1710/11 m. f

Klaipėdos gubernatorius 
grafas von Doenhoff Prū
sijos vyriausybei įteikė pa
siūlymus sutvirtinti uosto 
žiotis. Pasiūlymas liko be 
rezultato, nes vyriausybė 
neturėjo tam pinigų. 1740 
m. Klaipėdos pirkliai pra
šė Prūsijos karalių Fredri- 
chą Wilhblmą I skirti tam 
tikrą sumą žiemos uosto į- 
rengimui, kad žiemos metu 
jūriniai laivai galėtų ten 
sustoti it prekes krauti, kai 
esant dideliems šalčiams 
užšaldavo Dangės upė. Ka
raliaučiaus vyriausybe 
prašymą nepatenkino, bet 
atatė pinigų šitiems dar
inis pasiskolinti. Bėt pir- 

jos jūros srovė nuolat už- Į kliams negavo tokios dide- 
__________________ ___ t .____  ,______ į ie» p<j55Koios, ir touei iiuniu- 

fr Šventu_osčk\ to iįu įr darėsi nebegalima di-ltyti darbai neįvyko.

Klaipėdos UoStį Gafrmfi

Ię žymiai sunkino jo geo
grafinę padėtis (gulėjo 
Rytų Prūsijos provincijbs 
pačiame šiauriniarhe gale) 
ir faktas, jog Klaipėdos ap
skritis priklausė Karaliau
čiaus regierungsbezirkui. 
Suprantama, kad . Rytų 
Prūsijos provincijos už
kampyje gulįs, jokio di
desnio užnugario neturįs 
uostas buvo blogiau trak
tuojamas, negu Karaliau- 

Klainėdos Gtfiftii Senove I ir vėlesniais laikais nepa- čiaus uostas, kuris gulėjo nigiįiCTvjvnroj leido .. rankų Aišku> kad provincijos viduryje ir ku-
nuo tų laikų Klaipėdos riame rezidavo visa provin- 
miesto ir uosto išsivysty- cijos valdžia.

Klaipėdos uosto užlaiky-

Klaipėda, gulėdama prie
Kuršių marių įtakos į jūrą, 
jau senovėje buvo žinoma. Į®as priklausė^ nuo ordino
Lietuvių valdymo laikotar- ir vėliau nuo Prūsijos poli- mas buvo gana brangokas, pa

• Pyje čia buvo pilis. Vokie- tikos. Iš pradžių Klaipėdos nes Kuršių fhafių ir Balti- ba
L čių ordinas 1252 metais čia uostas susilaukė tam tik- jos jūros srovė nuolat už- kli ___ _ _____
: įkūrė stiprią pilį, kurią jis f08 konkurencijos iš Pa- nešdavo marių žiotis smė- j lės paskolos, ir todėl numa

dCjoNa su jūros iJ daroma žygių šitiems kon-
ZOLt kurentams sunaikiftti.

----------- ■ Šventuosčio konkurencija
Neseniai Norvegijoje pra-1 buvo ypatingai jaučiama Klaipėdos pirkliai šitą 

po Toruno sutarties 1466 planą vėliau vis dėlto įvyk
iu. 1625 m. švedų karalius dė. Kai Krymo karo proga

dėta kepti duona su jūros' 
žolės priemaišų. Tokia duo-i 
na turinti būti sveika, nesi 
jūros žolėje esą daug vita- 

. ffcinų if jodo. Tik tokia 
duona turinti nemalonų 

į jūros vandens prieskonį, 
• Ūors prieš dedant į tešlą 
; jūros žolė labai rūpestin- 
; gai išvaloma nuo druskos. 
: Vis dėlto tokią duoną kepa 
; įau net du norvegų duonos 
•fabrikai. ..

I

| Gustavas Adolfas ir 1701 nepaprastai pakilo Klaipė- 
!m. Karolius XI leido Šven- dos uosto apyvarta, Klai-! 
uostį užversti akmenimis, pėdos pirklių korporacija,!

Tautų Sąjungos konsulta- 
tivinei ir technikos komisi
jai. Raportas kasmet pa
skelbiamas viešai, kaip 
Klaipėdos Uosto Direkcijos Į

Lenkijos Pastangos Įšitvfr tinti Klaipėdos Uoste
Sudarant konvenciją, Lenkijos padėtį uoste su- 

Klaipėdos uosto klausimas tvarkyti trukdė konfliktas 
sunkiausias, tarp jos ir Lietuvos. Amba

sadorių konferencija kate
goriškai reikalavo įsileisti 
į uosto administraciją ir 
Lenkiją, ir jai suteikti pla
čiausių teisių naudotis uo
stu. Pagal pirmąjį projek
tą uosto administracijos 
komisija turėjo susidaryti 
iš vieno lietuvio, klaipėdiš
kio if lenko. Pačiame uos
te pagal ri projektą Lenki
ja fūfėjo gauti laisvą zoną 
su atskira administracija. 
Lenkijai kelias į ūoštą tu
rėjo būti atidarytas tokiu 
būdu, Kad jai turėjo būti 
dūodamas laisvas laivų, 
miško plukdymo ir geležin
kelių judėjimas tarp Klai
pėdos uosto ir Lenkijos. 
Nuomonių skirtumai šiuo 
klausimu privertė Amba
sadorių konferenciją krei
ptis į Tautų Sąjungos Ta
rybą ir paskirti Tautų Są
jungos komisiją. Šita sura-

buvo pats
Priežastis buvo ta, kad 
Klaipėdos uostu buvo su
interesuota ne tik Lietuva, 
bet ir Lenkija. Prie Poinca- 
rė rašto pridėtose pastabo
se buvo kalbama apie Vil
niaus ir Gardino sritis. i

Aštuoniolikto šimtmečio 
pabaigoje prasidėjo siste- 
matingi darbai žioties gel
mei palaikyti. 1773 m. slap
tas karo patarėjas Lilien- 
thal padėjo vykdyti pir
muosius kopų sustiprinimo 
darbus, kad ateityje kopų 
sinėlis nebeužneštų žiočių. 
Molų statymas prasidėjo |

To paties likimo tame lai- panaudodama padidėjusias 
frntjrmviip iv Ptt.l ivrrartrt noiomse 1m 'į. .

abaigtas tik 1880 m. į tik 1834 m. if truko lip i 
> paštatymo pfisfdė-11858 m. Pastatytų molų ii-

• ________, ♦ , “ T - - • a '"a t Al ET/\ l

kotarpyje susilaukė ir Pa- uosto pajanias, 1855 m. 
langos uostas. pradėjo statyti taip vadi

namąjį žiemos uostą. Jis
Lietuvos - Lenkijos kara- buvo pi 

liui Vladislovui valdant Prie jo / 
(1632—J.644 yos jo ir Prūsijos vyriausybė j gis tuomet sudarė 2150

tanaus nr tam tikra suma. 1 metrų. Ir vėlesniais me

(

Klaipėdos Uostolšlaidėfr
r OJtnnuj

Visvbūfrf Lascelles, se
niausias princesos Mary ™

Išflfliiki? lavinimosi karpa-' mą.kuns dalinai patenki-
se, Anglijoj. no Santarvę ir Lietuvą. To

Didelius darbus atlikus, 
Klaipėdos uostas dabar a- 
titinka moderniems reika
lavimams ir sugeba aptar
nauti Lietuvos eksportą ir 
inftporfą. Klaipėdos uostas, 
be to, turi pirmenybę prieš

Pabaiga 5-tame pusi.
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RERUM NOVARUM ENCIKLIKA:
7. Tinkamas Gerybių Sunaudojimas

Todėl Bažnyčia ir įspėja visus pasiturinčius, kad 
turtai neišvaduoja nuo skausmų ir ne tik nepadeda 
amžinajai laimei pelnytis, bet greičiau jai pakenkia; ji 
sako, kad turtuoliai turi drebėti girdėdami Kristaus 
nepaprastus grasinimus ir kad reikės kada nors duoti 
Dievui labai sunkią atsakomybę iš turtų sunaudojimo.

Yra puikiausias ir didelės svarbos mokslas, kaip 
vartoti turtus; tą mokslą, nors labai neaiškiai ir tik jo 
pradžią, jau ir filosofija skelbė, bet tik Bažnyčia pa
skelbė jį tobulai ir paliepė, kad tas mokslas ne tik bū
tų žinomas, bet gyvenime vykdomas. Pamatas to moks
lo yra tas, kad jis skiria teisingą turtų turėjimą nuo 
teisingo jų vartojimo. Turėti savo atskirą nuosavybę, 
kaip matėme, yra įgimta žmogaus teisė, o ta teise nau
dotis ne tik leista, bet ir būtinai reikalinga, ypač visuo
menėje gyvenant. “Žmogui leista turėti savo nuosavy
bę. Tat yra būtinai reikalinga žmogaus gyvenimui”. Bet 
klausiant, kaip privalo būti vartojami turtai, Bažny
čia, nė kiek nedvejodama atsako Šv. Tomo Akviniečio 
žodžiais: “Šituo atžvilgiu žmogus neprivalo laikyti tur
tų, kaip savo nuosavybę, bet laikyti juos bendra nuo
savybe, būtent, kad lengvai galėtų jų suteikti kitiems, 
kaip jie vargsta”. Todėl Apaštalas ir sako: “Šio pasau
lio turtingiesiems įsakyk noriai duoti, pasidalinti”.

Nežiūrint to, kad karas pasibaigė 20 metų atgal, bet tūkstančiai žmonių tebe
daro gyvenimą karo laukuose Prancūzijoje. Somme apylinkėje, arti Albert, darbi
ninkai randa daug vario, švyno ir geležies. Darbininkai surenka nuo laukų šovi 
nius, bombas ir kitus karo reikmenis ir paskui veža į nuošalę vietą nrie dirbtuvės 
Kairėje stovi vienas tokių darbininkų, vadinamas “The Negus”, kuris turi tam tik 
rą plieninę lazdelę, su kuria jis suranda žemėje įvairius karo daiktus.

Filo de patrujo.

Klaipėdos Uostas Ir Jo Išsivystimas Prieškariniais Ir 
taarinfeft laitais

neš sumas, negu gavo paja
mų. Bet didėjant uosto a-(Pradžia 4 pusi.)

kit»s Baltijos uostus ir Ka- K?Pat
ra»*Wifįl, ite's jis Stttų Bė- didėja. Dabar jau pajamos 
UŽŠ0L

Lošto ųžteiky/nov plėti
mo ir f otrirfrrintto da/ta ga- 
dafš LiettfVbš vytiansybei 
žytfHųl išdidų. — 1^6 
metate yra tefetete: f)»t>ras- 
totes nepąyt-astdbte m- 
laidbttte 3&,5^i,5d7 o 
gantą tiktai 7,^6,
75# »tUi.

šios sūriioš ?odb, kad trio 
tafpū Lietuvos vy/tensybė 
į uostą įdėjo žyniiai dides-

beveik dengia paprastas iš
laidai.

Reikia pažymėti, kad pa
gal Klaipėdos krašto kon
vencijos II priedelio 4 stfad- 
psnį, prie uosto išlaidų 
proporcianaliai (atitinka
mai) galėtų ir turėtų prisi
dėti ir Klaipėdos krašto au
tonominė valdžia, bet ligi 
šiol ji to nedarė. Visas išlai
das neša viena Lietuvos 
centro vyriausybė.

Išmaldos Davimas
Žinoma, niekas neverčiamas kitiems duoti to, kas 

būtinai jam pačiam, ar jo šeimai yra reikalinga; net 
nėra priverstas atiduoti tai, ko reikalingas savo paties 
asmeniui išlaikyti, nes niekas neprivalo gyventi netin
kamai. Bet jeigu patenkinta, kas būtina ir pritinka, tai 
randasi pareiga šelpti vargšus iš to, kas lieka. “Iš to 
kas lieka, duokite išmaldos”. Išskyrus didžiausį reika
lą, tai daryti verčia ne teisingumas, bet Krikščioniško
ji meilė, kurios reikalauti per teismą, žinoma, nėra ga
lima. Bet žmonių įstatymus ir jų sprendimus viršija 

! mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus įstatymas ir sprendi
mas. O Jis įvairiausiais būdais remia paprotį gausin
gai davinėti vargšams: “laimingiau yra duoti, nekaip 
priimti”. Tad duotą ar atsakytą biedniems pašalpą 
Kristus laikys tarytum Jam pačiam suteiktą ar atsa
kytą. “Kiek tik sykių padarėte vienam iš tų Mano ma
žiausių brolių, Man padarėte”. Iš to viso darosi šitokia 
išvada: kas iš Dievo malonės yra gavęs daugiau gery
bių — ar kūno ir sielos ypatybių, ar šiaip jau turtų — 
tas yra jų gavęs ne tik sau išsitobulinti, be nelyginant, 
kaip Dievo skirtas užvaizdą, privalo juos sunaudoti ki
tų naudai. Užtat Šv. Grigalius Didysis sako: “Kas turi 
didesnius proto gabumus, lai jų neslepia; kas turi gau
siai turtų, lai nenustoja gailestingumo darbų dirbęs; 
kas turi kitus gabumus, lai rūpinasi jais pagelbėti sa
vo artimui”.

Artėjant šventėms kaime. Paragrafai ir konkurenci
jos. —-Subjaurota parapija. Bepigu už jūrių marių!..

Darbo Prakilnumas
O biednuosius Bažnyčia moko, kad neturtas nėra 

Dievo akyse pažeminimas ir kad nereikia gėdytis sun
kiu darbu sau pragyvenimą užsidirbti. Tą patį patvir
tino savo gyvenimu mūsų Viešpats Jėzus Kristus, 
kuris žmonėms atpirkti, būdamas turtingas pasidarė 
beturčius, būdamas Dievas nesidrovėjo būti laikomas 
dailydės Sūnumi ir net neatsisakė didesnės savo gyve
nimo dalies praleisti dailydės darbą dirbdamas. “Ar gi 
Jis ne dailydė, Marijos Sūnus?” Žiūrint j Dangišką pa
vyzdį, lengviau galima suprasti, kad tikra žmogaus 
vertė bei kilnumas yra geruose darbuose, tai yra, do
rybėje; o dorybė yra visų žmonių bendra gerybė; ji ly
giai prieinama žemiausiems ir aukščiausiems, tur
čiams ir vargšams, ir tik už dorybes bei gerus darbus, 
vistiek kas jų turės, tegaus užmokesnį laimingoje am
žinybėje. Kaip tik Dievas rodosi malonesnis vargšams; 
juk biednuosius vadina palaimintais. Jis meilingai kvie
čia prie Savęs norėdamas paguosti visus, kurie vargsta 
ir liūsta; mažuosius ir neteisingai kenčiančius Jis ypa
tingai myli; tai žinodami turtuoliai nesididžiuos, varg
šai nebus toki nusiminę, vieni raginami būti labdarin
gi, kiti kuklūs. Tuo būdu palengva mažėja puikybės ke
liamas skirtumas tarp tų dviejų luomų, o padavus vie- 
nasskitam draugiškai rankas, bus nesunku sujungti a- 
biejų luomų siekimus.

mėrraifė, kažūhretėš if p'če- Į SkrebutaVičnis. Čia lietu- 
fektas. vių kalbos pamokos yra —

Girdėti, kad dabar ne- savaitėje du kartu. Tikyba 
sant Miežionėliuose lietu- čia dėstoma pusiau lietū- 
viškos mokyklos, lietuvių viškai, pusiau lenkiškai, 
vaikų tėvai ketina daryti Dėsto kun. Bazevičius, Šio- 
žygius, kad Švenčionėlių je mokykloje vaikų yra per 
mokykloje būtų įvestos ir 40. “Aidas”
lietuvių kalbos pamokos.

Be to, Švenčionėlių apy-> 
linkėję dar yra mokyklos 
Juodiškėjė. Dotiriėnuose ir 
Grybuose, jūodiškės mo-

Pasirėdyt visi — aliai 
vienas — nori gražiai, tik 
viena bėda — nėra gerų rū
bų Siuvėjų. žiūrėk siuvėją 
tūri ar tai vyriškų ar mo
teriškų rūbų — kiekvienas 
kitimas: — >et kas rš to! 
Žiūrėk — vieno pečiai kito 
skvernai netvarkoje. Nuė
jęs šventadienį bažnytkai- 
min, apsidairai — net bai
su! — Didesnė pusė para
pijos subjaurota! Žinoma 
yra ir tokių amatninkų, 
kurie moka savo amatą — 
bet tokie apkrauti darbu ir 
prie jų nelengva prisipra
šyti.

O daugiau ką ? — Svei-

Licituojama Dvarponiai

Ateina Kalėdos. Lietuvos propaganda per laikraš- 
kaime jų laukia ne tik vai-, čius. Kiti juokiasi, kad e- 
kai. Visi sutikt švenčių pa- ’ są valstybė persekiojanti 
mažu ruošiasi. Pietų Lietu- ; savo “konkurentus”, slap- 
voje žąsis nupenėtas, peša tus degtindarius, kurie su
darinėja, dešras vindy ja,1 gebės išvaryti svaiginančio; 
ruošiasi pyragų ir tortų ke-! skistimėlio ir pigesnio ir' 
pimui — tai vis moterų “macnesnio”. 
darbas. Vyrai, po kūlimo prįeš šventes rūbų sruvė-; 
išsidulkina, pakinktus jaį, ypač turi daug darbo.! 
sitvarko ir kaikurie pasi-. Samdiniai gauna atlyginti-i, . - . . .rūpina — krupniko pakan- mą? gėdinasi šfltūs, k?nsim’ rašysim laiškus vr- 
kamai Išsivirti l v v ...., siems, ir amerikiečiams,karnai issmrti. gelumbe apmuštus, kailį į

šiaurės lietuvis - selyk-! mus žiemai, o mefgmos rf, teakia^e. taip sakant> ..at_. 
lą sudaigino ir sudžiovino, puošnios moterys — dar ir.&AV.” Reninu
net sumalė. Dar daugiau-^ ptfikiomis tepės ar kito-'jUIrts ten už jūriųbiariųL 
Jis jau prisunkė naminio a-,^-o žvėrelio apikaklėmis. nė lenkų, hė Hitlerio! 
lucio ir užraugė. Bereikia---------------- f---------------------------Z-----------------------i
tik gerti su svečiais ir kai
mynais. Ir žinoma per' 
šventes, — dar pabaliavos, 
jei per kūlimą dar neatsi- 
baliavojo.

Visi beveik, džiaugiasi —: 
šios pereitos vasaros der
liumi. Taip, “beveik visi”, 
bet... kaip jau teko šiuos 
žodžius rašančiam, ne kar
ta pastebėti — tai buvo ir 
tokių kaime sričių — kur 
dėl sausros — ištiko tikras 
nederlius. Prieš 10 metų 
Lietuvos šiaurę lietus 
skandino, ir ištiko neder
lius. Vyriausybė paskyrė 
net dešimts milijonų litų 
paskoloms ir pašalpoms 
nukentėjusiems. Ir nuken
tėję — pamažu atsigavo. 
Po dešimts metų, t. y. šį
met — sausra mažesnius 
plotus palietė, tik dėl jos

kaime jų laukia ne tik vai- j čius. Kiti juokiasi, kad e-

Okupuotoje Lietuvoje
Punskas

Suvalkų apskr. Buvo ne
leista religinė akademija. 
Lapkričio 1 d. Punske vie
tos lietuvių jaunimo rū
pesčiu buvo rengiama Kri
stui Karaliui pagerbti reli
ginė akademija. Prašymas1 
Suvalkų apskrities Storas
tai buvo įteiktas spalių 21 j 
d. Leidimo nesulaukus, 
spalių 31 d. į storastiją bu-'

Brolybe Kristuje
Jeigu jie tikrai klausys Krikščioniškų įsakymų, 

tai tas draugiškumas virs tikra brolių meilė. Tuomet 
visi pajus ir supras, kad visi žmonės yra Vieno Tėvo, 
Dievo sutverti ir kad turi vieną bendrą tikslą, kuris y- 
ra pats Dievas, vienas tegalįs suteikti ir Angelams ir 
žmonėms pilnos laimės.

Klausimai Apsvarstymui 
(Diskusijoms)

1. Kokias pareigas turtai žmogui uždeda?
2. Ar teisė turėti nuosavybę, turtus, skiriasi nuo tei

sės turtų sunaudojimo? *
3“. Ar yra pareiga duoti išmaldą? Kada?
4. Ar darbas yra gėda?. Ar darbininkas žemesnis 

už kitus? Kodėl ne?

Lenkų spaudos žiniomis, 
kyklą lanko Jankaučiznos greitu metu už nesumokė- 
(Pilypų j. Augustavo, Liu- tus mokesčius ir kitas sko- 
bakavo, Pliauškių ir Bielū- las Vilniaus, Naugardėlio, 
kų. Dotinėnų mokyklon: 

kiškių, Burbų ir Sendvario. 
Grybų mokyklon: Melagė
lių, Pirktinių I ir II, Pliauš-; 
kių, Memėliškės, Kirdeikų,' 
Bagneiškės I ir II, Jaūna- 
dvario, Jenaupalio, Berži
nės ir kt. vietų vaikai.

Juodiškių mokykloje mo
kyto jauna T. Palkovska. 
Čia vaikų yra per 50, dau
gumas lietuviai. Mokslas 
dėstomas vien lenkų kalba. 
Tikyba taip pat lenkiškai.

Grybuose mokykla figū
ruoja su dėstomąja lietu
vių galba. Mokina J. Mi- 
ciūtė - Ščerbinskienė. Šioje 
mokykloje lietuvių vai- , , ...
ksms tik tikyba dėstoma persvarstęs B. Šie
lietuviškai. Lietuvių kalbos kalt« ir M' CaP‘f teismo, 
jau antri riie'tai nebemoki- 
hariia. Vaikų yra per 60, jų 
tatpe 6 vaikai yra le'rikai.

Dotinėnų mokykla irgi irias — visi lygūs tarp sa- 
laikoma su dėstomąja lie- Vęs. Ką jie Užvaldo, to pro- 
tuvių kalba. Mokyto jauna* tą pražudo.

i
t
» 

I

. : Paliesiaus ir Volyniaus vai-
Papinigių, Sudatos, Kirdei- vadi jose parduodama iš li- 
kiškių, Burbų ir Sendvario, citacijos 520 dvarų. Šių 

dvarų vertė siekia per 30 
milijonų zlotų.

II

I

Ikaitą skaitė inž. J. Pajau
jis, deklamavo 1. Išskaitė. 
Po to K. Cibulsko vedamas 
choras gražiai pagiedojo 
kelias religines giesmes. 
Iškilmių pabaigoje publi-} 
ka, kurios buvo pilna salė, 
sugiedojo tautos himną.

JWfl8oneiW

Mokyklų veikimas. 1924
Mietais lietuvių “Ryto” I

vo kreiptasi telefonu. Sto-mokykią uždarius, iki šiol 
raštija pranešė, kad prašy-; veikia lenkų 7 skyrių pra- 
mas išspręstas neigiaihai.1 džios mokykla, kurioje lie- 
Vietos gyventojas J: faile--; tūviškai nemokinama. Ne- 
vičius rengėjų vardu dar lietuviškai dėstoma ir ti- j_-_ £. _ _ — T__ r-_T_ • _ ._a t ~ _ j - j _ i
tai ir paprašė leidimo. Sfo-' ne vien ŠVe'riėioriėlių, bet ir 

lygiai kaikurie. ūkininkai, rasta ir jam atsakė neigia- apylinkės kaimų vaikai,

Tą pačią spalių 31 d. į Oš-, Vėjinės, Pilypų, Juodiškė-

______Ai 5? J-_ _1___ Ja,-**______________ i . . - >•

kartą paskambino storas-' kybą. mokyklą lanko

' pav.: Gramackų, Veikūnų, » •r* ■ »

skubintis. Ypač kinius buvo nuvykęs Seinų lio, Sutrės, Prūdų, Kvėda- 
valsčiaus vaitas, * kuris riškės, Gaurio ir kt. Šiemet 
kreipėsi pas inž. J. Pajaujį, švietimo valdžiai uždarius

labai nukentėjo, bet su pa- mai- 
šalpoms jiems — niekas ir 
nemano s* 
kenčia jų gyvuliai artėjant 
žiemai. Du ar trys kartus MHBHI
užlyjus per ištisą vasarą— prašydamas, kad jis para-’“KytO” mokyklą Miežionė- 
pašarinių žolių ir šaknia- gintų vietos ir apylinkes' liŪOše, dar prisidėjo ir šio 
vaisių — kažin pusė ar už- lietuvius gyventojus daly-' kaimo vaikai. Iš Viso dabar 
augo? — o gyvulių dėl to vauti seimo rinkimuose, i šią mokyklą lanko apie 
niekas nenorėtų mažinti. Tuomet inž. J. Pajaujis *800 vaikų, jų tarpe daugiau 
Yra ūkininkų padavę dėl 
to net prašymus, def savo 
sunkios būkles, — tačiau 
Veltui, ries jokių komisijų kad Storasta neleidęs Kris- 
nukentėjusiems nuo saus
rų nėra — o nuo kitokių ū-____________ „____r______
kk> nelaimių skirtos komi-! sė, kšip tokiose sąlygose 
sijos ant prašymo padėjo į galima reikalauti, kad bė
re žolių ei ją: “—nesant ata-r^ ’x’ 
tinkamo paragrafo — pra
šymas grąžinti nesvarsty
tas”.. — Ir kųgi — tėkš pa
laukti kitų Kalėdų!

■ Dar Lietuvoje girtybė 
plečia savo tfontą. Be kit
ko — išsiplėtęs slaptas 
degtinės varymas. Tuo rei
kalu, ruošiama parodos,

• v

pasakojo, kaip valdžios ad-jkaip 100 liėttfVių vaikų, 
ministracija su lietuviais 
elgiasi, pažymėjo faktą,

taus Karaliaus garbei ruo
štos akademijos ir pakhtn-

tttviai dalyvautų seidio/irt 
kiniuose ?r

Vaitas nuvykcr į Seinus if 
telefonu paprašė Storastos, 
kad pūnskiečiams leistų 
surengti Kristaus Kara
liaus akademiją. Storasta 
ir sutiko.

Akademija jvyko.Ją ati
darė J. Matulevičius. Pas-

iii

Lydoje Išteisinti Lietuviai

Šiomis dienomis Lydos 
apygardos teismas svarstė 
lietuvių bylą. Teista liau
dies mokytoja Birutė Šič- 
kaitė ir Mykolas Čaplys — 
Kalesnykų parapijos var
gonininkas. Prokuratūra 
juos kaltino priešvalstybi
ne veikla. Kaltinimą ji rė- 

. mė surastomis lietuviško
mis knygomis. Teismas,

Girtuokliavimas, kūniš
koji meile, pavydas ir vėl-

Parduodame

[
Visokios tašies ANGLIS it COKE i

Taiffci per mus galite pirkti Stokers — automatiš- i 
ką angliams kūrenti mašiną, OlL BURNERS.

Mes reprezentuojame

STLTSON FUEL CORP.
Kam reikalingi angliai, prašome pašaukti muš, 'ff ; 
kaip bematant bus pristatyti Bostono apylinkėje. !

"DARBININKAS"
3M f. Bfoatay, M ŠOU 2M So. Boston, Mass.:

Šios mokyklos Vedėju y- 
ra iš Galieijos kilęs A. Bže- 
zinskis.--Jįs lietuviukai iie 
nesupranta. Taip pat ne šio 
krašto kihrho yra šie mo
kytojai: J. Rūdžirtska — 
OsttodcftoVa, G. ivanską, 
St. Klasūvria — Jaroeka, 
Z. Laddy ir V. Horovtffttte, 
nito Kžtūno kilusio^ J. Gt€- 
c’kM iT katvari jOS — Dziė- 
frieriaitė. šio krašto tik 
prefektas kun. J. N siu riia vi- 
ęnts, M. eyiciūtė ir J.

__ _  __ ______ io viso mo- 
kytojų personalo lietuviš
kai moka tik črecka, Dze-
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Įkas girdėti.lietuvių
KOLONIJOSE

. 2-~-

GREENFIELD, MASi

PAGERBĖ NAUJĄ KLEBONĄ

Šios kolonijos lietuviai katali-1 
kai, Šv. Kazimiero lietuvių para-^ 
pijos parapijiečiai gruodžio 11 d. 
surengė šaunų bankietą, parapi-| 
jos svetainėje savo naują klebo
ną, kun. Pijų Liutkų pagerbti. 
Bankiete dalyvavo apie 300 
žmonių.

Toastmasteriu buvo kun. J. 
Bucevičius, Šv. Kazimiero par. 
vikaras.

Prie garbės stalo sėdėjo ir kal
bas pasakė miesto mayoras 
Frank A. MacMaster. ugniage
sių komisijonierius William A. 
Molloy, Nashua Mill vice-prezi- 
dentas W. Whipple, teisėjas Bo- 
lis Degesys, adv. L. Velička. Dr. 
C. Umpa, laidotuvių direktorius 
p. J. Mikelionis, kun. J. Skalan- 
dis iš Lawrence, kun. J. Kripas

t
j

Kun. Dr. Pijus Liutkus

sSykes & Sykes
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanborn Block
Washington St., Norvvood, Mass. 

Tel. Norwood 0330
Gyvenimo Vieta:

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norvvood 1020

P. A. SYKES ir B. G. SYKES

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER. MASS.

275 Main St., VVebster, Mass.

—
— ■---------------------------------------I

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
VVORCESTER. MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

I
Wil liam J. Chisholm

GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

r Namų: PI. 6286

Gruodžio 19 d. atvyksta į šią 
lietuvių koloniją kun. Pijus Ju- 
raitis, Atholio lietuvių par. kle
bonas. Kun. P. Juraitis airių 
par. bažnyčioje išklausys išpa
žinčių, kad lietuviai katalikai 
galėtų linksmai laukti Šv. Kalė
dų.

Tos dienos vakarę bus klauso-; 
ma išpažintis ir pasakys pamok
slą. Antradienio rytą, gruodžio ' 
20 d., 5:30 vai. kun. P. Juraitis 
atnašaus šv. mišias i. _______
Komuniją. Lietuviai pasinaudo- 

, kime Dievo malonėmis šio Ad- 
įvento metu.

buvo: H. Balutis, V. J. Kudirka, 
G. Tvaska, J. Šestavickas, S. 
Kamila, B. Červokas, P. Jankau
skas, J. Aidukonis ir J. Glebaus- 
kas. Žodžiu saaknt, vakarienė 
gerai pavyko ir parapijai liko 
gryno pelno virš $300.00. Toast- 
masteriu buvo Dr. A. Gasson, 
kuris labai gerai atliko tą dar- 

Žvalgas.

WORCESTER, MASS
Aušros Vartų Parapija

bą.

LAWRENCE, MASS

B
basketball ratelio komanda 
žais su Akron, Ohio lietuviais.

Gruodžio 18 d. Šv. Kryžiaus 
par. svetainėje įvyks jukeris 
(paukščių lošimas). Jukeriai į- 
vyksta penktadienių vakarais. 
Dalyvaukime. Jurgis Spurgis.

Kad Aušros Vartų parapijos 
Moterys veikia tai nieks neuž
ginčys. Pavyzdžiui Mot. S-gos 
69 kp. Narės visuomet užimtos 
su kokiu nors nauju parengimu, 
jų tarpe viešpatauja seseriška 
meilė.

Lapkričio pabaigoje S-tės tu
rėjo surengusios nepaprastai 
jaukų vakarą, pagerbti 13 nau
jai įsirašiusių narių. Minėto va
karo vyriausia šeimininkė p. Į 
Zakarienė.

Reikia priminti, kad šiame pa
rengime dalyvavo ir 69 kps. ge
ri bičiuliai, būtent: kps. Dvasios

VIESAS PRANEŠIMAS
LDS Connecticut Apskr 

KuopomsApaštalystės Maldos draugija, 
ir išdalins metiniame susirinkime, gruodžio 

'2 dieną išsirinko valdybon se
kančius asmenis: Antanina Ar
lauskaitė — pirmininkė; Julijo
na Andruškevičiūtė — vice-pir- 

jmininkė; protokolų raštininkė— 
Ona Grendaitė; finansų rašti- 

jninkė — Paulina Remeitytė. 
Klebonas dėkuoja Julijonai Savi- 
čiūtei, kuri sėkmingai per du 

T 1,0 , x- - - • i • metus draugijai pirmininkavo.LDS 113 kp. metinis susirinki- XT .. . , .. . .v Norėta išrinkti ir tretiems me-
mas įvyks sausio 2 d., 1939 m. ■. , . .. _* J . tams, bet ji griežtai atsisakė.
p. Vinco Aguonio namuose, 14 ________
Linwood St. Šis metinis susirin-į Moterų Sąjungos kuopos pir
kimas bus su užkandžiais ir mininkė, gruodžio 7 d., išrinkta 
bingo žaidimu. Bus duodamos Alena Zenavičiūtę, raštininkė— 
dovanos. Rinksime valdybą. Cecilija Budrevičiūtė. Moterų 
Kviečiame visus narius ateiti į Sąjungos kuopa vadovybę per- 
susirinkimą ir atsivesti naujų, davė jaunoms pajėgoms. 
Pageidaujama, kad visi lietuviai -—;----------- -—
katalikai prisirašytų prie Lietu-į ^v. Kazimiero pašalpinė drau- 
vių Darbininkų Sąjungos savo metiniame susirinki- 
(LDS). Susirinkime dalyvaus me; gruodžio 3 dieną, patvirtino 
ir mūsų laukiamas svečias - na- kitiems metams senąją valdybą, 
rys p. Jonas Vaičiulis, kuris gy-'išskyrus Vytautą Baubą, į kurio 
vena kiek toliau ir negali visada vietą, jam atsisakius sekreto- 
dalyvauti. Taigi visi į susirinki- r’um išrinktas p. S. Mažeika, 
mą sausio 2 d. Pradėkime Nau
jus Metus gerai, pasidarbuoki
me mūsų organizacijai.

A. Dėdinas, raštininkas.

I Šios kolonijos lietuvius aplan
kė varg. p. Jurgis Stačiokas iš 
Athol ir apdovanojo plotkelė- 
mis.

I
i

I

Pranešu, kad metinis 
LDS Connecticut apskri
čio susiviažiavimas įvyks 
18 d. gruodžio, 1938 m. Se- 

_______ 7______ r_______ Hal Clark, sijos prasidės 1-mą vai. p. 
Vadas kun. K. Vasys,"muz. J. či- 17 metų amžiaus, laiko a- p., Šv. Andriejaus parapi- 
Šauskas, p. žemaitaitis, p. Kosu- vėlės, kurios buvo išstaty-l jos salėje, kampas Stanley 
lis ir p. Anusevičius. Visi mūsų tos parodoje, Chicagoje ir ir Church Sts., New Bri- 
geradariai pasakė gražias kai- laimėjo dovanas. tain, Conn. Malonėkite vi

sų kp., atstovai dalyvauti

Vaikinukas,

geradariai pasakė gražias kai- laimėjo dovanas, 
bas. Iš S-giečių kalbas pasakė:
Pirm. '

•f

Tracey. S. Speare ir

didysis ir mažasis! 
chorai, vadovaujant 
Virkauskui ir akom-

o-giecių Kaiuas pasane. . . wx .u.uvx
_____  T. Mažeikienė, Dain. M. gio Par- bažnyčioje per pirmą- šiame suvažiavime. Be to, 
Čižauskienė, Z. Žemaitaitienė, V. sias šv- Mišias‘ Kalėdų rytą di-|Drašome pagaminti gerų į- 
Shea, p. Mikolaitienė, Volunge- dysis choras vadovystėje p. Me- nešimų organizacijos gero- 
vičienė, Šukienė ir kitos. Visos donio’ Siedos Kalėdines giesme- Vei. Taipgi primenu, kad 
naujos narės iššauktos ir aplo- les’ ° orkestras ir vargonais pri- metinės Šv. Mišios UŽ gy- 

tars. Enė. ' ' ' ~dismentais pasveikintos už ką Į 
kiekviena atsistojo ir padėkojo.' 
Po vakarienės buvo pasilinksmi
nimas. Kuopai į pagelbą pribuvo 
Sodalietės, už ką esame labai dė
kingos. S-gietė.

vus ir mirusius LDS na
rius įvyks 18 d. gruodžio, 
8:30 vai. ryte, Šv. Andrie
jaus par. bažnyčioje, New 
Britaine. 

programa su šo- nariai-ės
šiose.

DAYTON, OHIO
Malonėkite visi 

dalyvauti šv. mi-

Parapijos moterų ir merginų 
socialis klubas kuris narių skai
čiumi auga, rengia pirmą savo 
Kalėdinį pasilinksminimą ‘Xmas 
Party’.

Gruodžio 12 d. pp. Nedveckų 
rezidencijoj įvyko komisijos su
sirinkimas, į kur. buvo pakviesta 
klubo pirm. p. Marijona Čižaus- 
kienė ir nutarimų rašt. p. V. 
Shea. Iš šio susirinkimo galima 
spręsti, kad minėtas parengimas 
bus vienas gražiausių. Mat ko
misijos gabios narės, ponios 
Nedveckienė, Jankauskienė, Pa
leckienė, Pajaujienė ir Podžiū- 
nienė deda pastangas, kad užga- 
nėdint visas nares. Netik bus 
gardžių valgių, bet bus ir kitų į- 
domių surprizų. Bus Eglaitė su 
dovanomis kiekvienai narei, bus 
Kalėdinių giesmių ir dainų prog- 

Po pri^s' "rašykime |*Į» I?««»»»tik 45 mtoąą, 0 J

Aušrelė.
f

iš Hartford, Conn., kun. B. Gau- 
ronskis iš Waterbury, Conn., p. 
T. Grigas, p. V. Mitchell. p. Čes
nulevičius. K. Kazlauskas ir kun. 
J. Pisczelka.

Laiškais ir telegramomis svei-j 
kino šie: kun. Dr. A. Bružas, bu
vęs klebonas; gubernatorius F. 
P. Murphy; bankos pirm. Har- 
ris; Harry Gregg, George Thur- 
ber, Earle 
kiti.

; Dainavo 
; parapijos 
muzikui S.

į panuojant p. R. Atkinaitei. Gro- 
; jo p. J. Tamulionis ir jo orkes
tras.

Baigiant programą, kalbėjo to 
vakaro garbės svečias ir kalti- 

i ninkas, naujasis klebonas kun. 
; Pijus Liutkus. Jis dėkojo vi- 
. siems už bankieto surengimą, 
už sveikinimus ir linkėjimus.

Bankieto surengimu daugiau
sia rūpinosi kun. J. Bucevičius 
ir p. J. Mikelionis. Komisija su
darė šios; pp. Sviklienė, Sviklai- lietuvių programą, 
tė. Staniulienė, Gaidienė. Skliu- Vinco Jaruševičiaus orkes- i reikalas ir nustatytas laikas, 
tienė, Mitchellienė, Kupčiūnienė, 
Arlauskienė. Prie stalų patarna-

' vo jaunos moterys ir merginos.
Daug darbavosi profesionalai 

ir darbininkai vyrai, parapijie
čiai. Bankietas praėjo labai en
tuziastingai ir tvarkiai.

Naujam klebonui, kun. P. Liut
kui pareikšta daug gražių linkė
jimų.

PHILADELPHIA, PA.
Lapkričio 29 d. Šv. Jurgio lie

tuvių par. įsteigtas vaikų benas. 
Prisirašė 40 narių.

Gruodžio 8 d. įvyko beno val
dybos susirinkimas, kuriame 
nutarta po Naujų Metų suruošti 
beno naudai koncertą ir prakal
bas. Tuo reikalu gruodžio 15 d. 

me progą išgirsti pirmąją įvyks susirinkimas, kuriame bus 
Gros apsvarstytas koncerto rengimo

Pirmoji Radio Programa
Greenfield, Mass. — šeš

tadienį, gruodžio 17 d., 1:15 
vai. po pietų iki 1:45 iš 
WHAI radio stoties turėsi-

tras iš Easthampton; ar- ----------
monika solo gros p. Ievai Muzikas Antanas Dzikas, lie- 
Jarusevičiūtė ir kalbės adv. tuvil* radio programos vedėjas 
Lucija Jakimavičiūtė. (ir Pranešėjas per kokį laiką tu-

I

Lapkričio 19 d. įvyko ALRK-
SA 191 kp.
kiais, Šv. Kryžiaus par. svetai
nėje. p. Ona Savickienė pasakė 
gražias eiles. Po to finansų rašt- 
p. A. Vaitkus pasakė kalbelę a- 
pie Susivienymą. Veikaliuką 
“Laižybos” gražiai suvaidino 
šie: pp. Savickienė, Venys, Šli- 
žinytė, Razauskas, Ambrozaitis, 
P. Gudelis. Vaidinimas trumpas, 
bet gražus ir gerai suvaidino. 
Pasibaigus vaidinimui, prasidė- javų, gėlių, 
jo šokiai. Grojo Sakalo orkes- džių yra tikras vaistas, 
tras. Taigi, įsigyk kvortą me-

----------- :daus ir gerk jį su arbata
GRAŽUS PAVYZDYS j ar kava vietoje cukraus.

Gruodžio 4 d., L. Vyčių kuopos Kas vartoja medų — to 
96 kp. nariai “in corpore” prie- slogos nevargina. Kvorta 
mė šv. Komuniją Šv. Kryžiaus kainuoja tik 75c. Jo galite 
lietuvių par. bažnyčioje.

M. Mičiūnienė,
LDS Conn. Apskričio 

Raštininkė.

MEDUS

Grynas bičių medus, ku
rį bitės sunešė iš žydinčių 

pievų ir me-

laiškus ar atvirutes į Radio dabar vėl PradėJ° visą valandą, dienį po Kalėdų, gruodžfc>27r d
, x- ttttt * t t -±i£ • K V 7:30 vai. vakare parapijos sve-Stoti: WHAI Lithuanian ___  tainėje. Lapkričio mėnesio susi-

Program, Greenfield, Mass. 5ST ... rinkime nrisirašė 21 nania na-

gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos- 

Lapkričio 26 d., Šv. Kryžiaus ton, Mass.
par. svetainėje įvyko L. Vyčių
96 kp. šokiai. Dalyvavo daug 
jaunimo, ir taipgi iš kitų miestų. 
Šokiai pavyko.

Rašyti galima lietuviškai į 
ar angliškai. A. Dėdinas.

i

“3

LDS 65 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 18 d., toje pačioje vie
toje ir tuo pačiu laiku. Bus ren
kama nauja valdyba ir kalba
ma apie vajų. Kviečiame visus; 
dalyvauti ir atsivesti naujų na
rių.

NORWOOD, MASS
PARAPIJOS VAKARIENE 

PAVYKO < * i

rinkime prisirašė 21 nauja na
rė. Girdėt, kad sekančiame susi
rinkime žada irgi apie tiek prisi
rašyti. Tat, valio Aušrietės!

Narė.

PAVEIKSLAI IŠ LIETUVOS
Gruodžio 14 d., p. Januškevi

čius parodė paveikslus iš Lietu
vos.

Sunkiai serga pp. A. Mikelio- 
nienė ir Alena Trakinienė. Taip
gi eidama šaligatviu griuvo ir 
nusilaužė ranką p. M. Sinkevi
čienė. Linkime visoms išsveikti. 

DzūAceZis.
--------------------------------------------------------------------t---------------------------------------

VALGOMOJI) DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

Skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nužję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
friatžte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq.Cash Market
POVILAS BALTRUSICNAS. Sav. 

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St., 
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005BASKETBALL

Gruodžio 17 d. L. Vyčių 96 kp.
Po opendiko operacijos ir il

gos ligos, prie choro sugrįžo p. i 
Rita Tamulevičiūtė.

Adelina Pigagaitė, kuriai per 
rugsėjo mėnesio audrą griūnan
tis medis sulaužė koją, po aštuo- 
nių savaičių sugrįžo ir vėl stojo 
prie choro darbuotis.

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Gruodžio 4 dieną įvyko Šv. 

Jurgio parapijos metinė vaka
rienė. Žmonių susirinko daug. 
Dalyvavo miesto valdybos na
riai: Selectmanas, p. Harry B. 
Butters, miesto šelpimo komite
to pirmininkas p. A. Abdellah; 
kun. J. Švagždys, Šv. Roko pa
rapijos (Montello, Mass.) klebo
nas; vietinis klebonas kun. S. 
Kneižis; Dr. A. Gasson ir jo ma
mytė (p. Gvaizdikienė) ; “Darbi
ninko” redaktorius p. A. Knei
žys su žmona; adv. B. Sykes su 
žmona; laidotuvių direktoriai p. 
E. Warabow su žmona: vaisti
ninkas p. A. Mickūnas; mokyto
jas p. F. Babilas; vargonininkas 
p. A. Šlapelis; anglių ir aliejaus 
įstaigos savininkas p. A. Navic
kas ; valgomųjų daiktų įstaigų 
savininkai: — p. K. Dargvainis 
ir p. Čiubatienė; drabužių įstai
gos savininkė p. Baužienė ir kiti. 
Pasakyta daug gražių kalbų, y- 
pač LDS Centro 
kun. J. švagždys 
Kneižis. Vakarienė 
Šeimininkės daug
tą vakarienę pagamino. Šeimi
ninkės buvo šios: pp. M. Balutie- 
nė, B. Adomaitienė, R. Karnilie- 
nė, M. Aidukonienė, S. Akstinie- 
nė, O. šeštavickienė, P. Mickū- 
nienė, M. šmurkštienė, A. Smol- 
skienė ir P. Jablonskienė. Jaunos 
panelės, kurios labai mandagiai 
patarnavo prie stalų buvo šios: 
N. Akulevičiūtė, A. Gaidulytė, 
N. Aidukonytė, J. Vasiliūnaitė, 
B. Dalelytė, J. Babilaitė, B. Ber- 
tulytė, V. Vasiliūnaitė, G. Jakš- 
tytė, A. Vitartaitė, F. Perekšly- 
tė, A, Avižinyti, N. Pazniokaitė 
ir N. Rukštelytė. šeimioinkai

I

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos, 

i Visi skelbkit?* “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai I 
I

I

t

v •Mažiausia višta pasaulyj. 
Ji sveria tik 10 uncijų ir y- 
ra 2 metų senumo. Toji 
višta yra nuosavybė ūki
ninko Dibblay, gyv. Van 
Nuys, Calif.

Penktadienį, gruodžio 9 d. iš; 
Aušros Vartų parap. bažnyčios' 
amžinastin išlydėtas 44 m. am
žiaus Jonas Česna. Nuliūdime 
paliko žmoną, dvi dukteris, du 
sūnų, brolį ir tris seseris Lietu
voj.

I Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
Priedermes

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų 

anglų ir lietuvių kalboje.

Kaina Tik 25c.
Siųskite užsakymus:

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

PROVIDENCE, R. I SHENANDOAH, PA. r N

ILIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vlce-Pirm. — Ona Venienė,

311 K St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona IvaŠkienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Parkway 0558-VV

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St, So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Kasos GI.—Marijbna Aukštikalnlenė,
111 H St., So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pohažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

SV. JONO EV. BL. PA4ALPIN6S 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield St., So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Masa 

Iždininkas, Andrius Zaleskas,
702 Fifth St.. So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492
E. 7th St, So. Boston, Mass. |

pirmininkas 
ir kun. S. 

buvo gera, 
dirbo kol

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Šv. Kazimiero parapijos baž

nyčioje, gruodžio 4, 5 ir 6 dd. į- 
vyko 40 Valandų Atlaidai. Žmo
nių nepaprastai daug lankėsi mi
nėtais vakarais. Daug buvo sve
čių kunigų. Tad daug parapijie
čių atliko išpažintis, apturėdami 
daug Dievo malonių.

Šį metą, kaip ir kasmet mūsų 
vaikučiai rengiasi išpildyti Ka
lėdinę programą. Darbuojasi vi
sa Šv. Jurgio par. mokykla, va
dovybėje Sesučių Kazimieriečių. 
Bus “saldžių” drilių, zuikių dri- 
lių ir kolonijališkas šokis! Bus' 
ir Kalėdų dėdukas! Einame visi 
į Šv. Jurgio par. svetainę gruo
džio 18 ir 19 d.d. pamatyti ir 
pasiklausyti mūsų vaikučių.

Naujos Elektrikinės Lempos 
Geresniam Matymui

NAUJA DRAUGIJA
Nekalto Prasidėjimo Švč. Pa

nelės dienoje, vakare, gruodžio 
8 d., bažnyčioje laike iškilmingų 
pamaldų tapo sutverta iš jaunų 
mergaičių draugijėlė Nekalto 
Pras. šv. Pan. Marijos Sodalici- 
ja. Kleb. kun. J. A. Vaitekūnas 
uždėjo kiekvienai narei medali- 
kėlį, pasakė pamokslėlį ir paaiš
kino tikslą ir svarbumą tos 
draugijėlės. Po pamaldų, parapi
jos svetainėje buvo suruošta Se
selių Kazimieriečių vakarienė 
dėl naujai susitvėrusios draugi
jėlės narių, kur dalyvavo ir kleb. 
kun. J. A. Vaitekūnas. Rap.

Pirmadienio vakare Lietuvių 
Moterų Kultūros Ratelis turėjo 
“Christmas Party” po sąvo mė
nesinio susirinkimo.

P-lė Ieva Jurkevičiūtė padai
navo kelias gražias daineles, o p. 
Ona Medonienė grojo smuiką ke
lius muzikos kūrinėlius. Visa 
grupė moterų sudainavo lietu
viškų dainelių ir Kalėdinių gies
melių. Buvo ir Kalėdų dėdukas 
(be uniformos). Po visko — su
sirinkimo ir programos buvo 
gardžių užkandžių.

Girdžiu, bus orkestras Šv. Jur-

Paskutinis išvystymas išdirbime elektrikinių 
lempų yra davęs stebėtinų vaisių — prie šios lem
pos skaitant ar ką darant, akys neskaudės. Ši lem
pa yra užtikrinta, kad ji patenkins jus visais žvilg
sniais.

Šių naujų lempų kainos yra labai prieinamos. 
Jos yra labai elegantiškos ir stipriai padarytos.
SKAITYMUI LEMPOS $3.95 — STALO LEMPOS 

$6.95 ir AUKŠČIAU
BRIDGE LEMPOS $8.95 ir aukščiau.

GRINDŲ LEMPOS $11.95 ir AUKŠČIAU.
Duodame mėnesiniais išmokėjimais bile kokią 

lempą pasirinktumei. Pamatyk specialius Kalė
doms rinkinius.

BROCKTON EDISON CO.
&
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Mirė Ona Skndrienė
Gruodžio 14 d., mirė savo na

muose, 1762 Columbia Road, Ci
ną Skudrienė (Galinytč). Ji gi
mė So. Bostone 37 metai atgal. 
Čia augo, ištekėjo ir gyveno. 
Pernai ji pradėjo sirgti. Turėjo 
kelioliką sunkių operacijų. Ji 
buvo linksmaus būdo ir visų my
lima. Paliko skaudžiame nuliū
dime savo mylimiausius vaike
lius Marytę — 8 metų, Vinifre- 
dą — u metų, Vilimą — 5 metų;

vyrą Vincą; motiną, du brolius 
ir dvi seseri. Iškilmingai bus 
laidojama iš Šv. Petro par. baž
nyčios, gruodžio 17 d., 9 vai. ry
te, Naujos Kalvarijos kapuose. 
Pamaldose dalyvaus daug kuni
gų ir pasaulionių velionies ir jos 
šeimos draugų ir pažįstamų. 
A. a. Onos netikėta mirtis sukrė
tė visą šią koloniją.

Melskimės už ją, nuliūdę.

Žinių-Žinelės
DAKTARAI

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išeg^aminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, 0. D.
447 BROADWAY, So. Boston.

nuo

Lietuvis Dantistas
ILKapoaus

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbrMge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 teG —S.
t

ADVOKATAIA. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

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

— Juozas Bakūnas, senas 
“Darbininko” skaitytojas 
apžiūrėjo nauią Intertypą 
ir paaukojo $1.00. Dėkui.
— Vasario 18 d. Saldžiau

sios Širdies V. Jėzaus R. K. 
Dr-ja ir Lietuvos Dukterų 
do Globa Mot. Švč. Dr-ja 
naujos Intertypos fondui, 
Municipal salėje rengia šo
kius. Kviečia visus daly
vauti.
— Iš L. V. 17 kp. pirm. Pr. 

Razvadausko teko nugirs
ti, kad Vyčių kp. ateinan
čiais metais naujos Inter
typos naudai žada suvai
dinti labai gražų ir patrijo- 
tišką veikalą — “Replėse”. 
Veikalas vaizduojąs mūsų 
brolių vilniečių kančias.
— LDS 2 kp. Montello, 

Mass. ruošiasi prie sukėli
mo $100.00 naujos Interty
pos fondui. Mūtų gera, kad 
ir kitos kp. tą padarytų.

I

Hutar e Pasveikinti Daktarą 
Jakimavičių

NAMŲ:
101 Baxter St., So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 4673

: Stephanie Watkevich
! (STEFANIJA VATKEVICIŪTĖ)

; Advokatė
, Atidarė Ofisą

• 32 Pleasant St.,
GARDNER, MASS.

Į Room 13, Tel. Gardner 1751

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadway) 

South Boston, Mass.

Namų: TALbot 2474
Telefonas: ŠOU Boston 2732

i
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X-

GRABORIAI

SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broddway,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2637.

Joseph W.Ca$per
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Residence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ką praleisti. Tėveliai ragin
kite savo vaikus prisirašyti 
prie Vyčių organizacijos. 
Tada nebus progos vai
kams ištautėti. Lai ji arba 
jisai atvyksta į nors vieną 
Vyčių susirinkimą, kur ras 
gražų būrį lietuviško jauni
mo, mylinčio tėvų kalbą.

Sekr.

Gruodžio 13 d. bažnytinė
je salėje įvyko . Lietuvos 
Dukterų Po Globa Motinos 
Šv. Draugijos priešmetinis 
susirinkimas. Be kitų nu
tarimų su džiaugsmu nu
tarta pasveikinti draugijos 
daktarą kvotėją — Povilą 
Jakimavičių kaipo nauiaiį 
Massachusetts Valstybės 
vyriausį Viešosios Sveika
tos Komisionierių. Narės 
nepaprastai džiaugėsi, kad 
mūsų draugijos daktarui 
teko užimti tokia aukštą ir 
garbingą valdišką vietą. 
Taipgi nutarė pasiųsti pa
dėką gubernatoriui Char- 
les F. Hurley už suteikimą 
lietuviams garbės paski
riant mūsų tautietį.

Nutarė po Kalėdų ruošti 
balių parapijos salėj.

Buvo valdvbos rinkimas. 
Liko beveik visa senoji. 
Valdybos sąstatas toks: — 
Pirm. I. Marksienė, vice
pirmininkė — F. Zaleckie
nė, prot. rašt. — O. Ivaškie- 
nė, fin. rašt. — M. Marku- 
naitė, ižd. — O. Staniuliūte, 
maršalka — O. Mizgirdie- 
nė, knygų peržiūrėjimui — 
O. Siaurienė ir E. Aukšti
kalnytė. Direktorij Tary
bom E. Jannšonienė, J. Ra
kauskienė, P. Juškienė, T. 
Ašmenskienė ir B. Cūnienė. 
Atstovėms į Federaciją: M. 
Kilmoniutė ir B. Cūnienė.

Iždo globėja — M. Aukš- 
tikalnienė. Prie draugijos 
prisirašė — Ona Kalinaus
kienė, advokato K. Kali
nausko žmona. Susirinki
mas buvo skaitlingas ir 
tvarkus. Lietuvos Duktė.

LIET. VYČIŲ 17-tos ALG. 
KUOPOS

ŽINUTES

Ypač daug jų eina Advente ir. 
prieš Kalėdas. Kad visi norintie- Į 
ji galėtų atlikti prieš Kalėdas iš-' 
pažintį, gruodžio 22 d., 4 vai. po' 
pietų ir 7:30 vai. vak., įvyks iš-1 
pažinčių klausymo talka. Suva
žiuos svečių kunigų. Vakare, 
kun. Juškaitis pasakys pamoks
lą ir suteiks palaiminimą Šven- mano švogerio sūnaus vestuves 
čiausiu Sakramentu.

ATOSTOGOS LIETUVOJE
Rašo

Jonas Mončiūnas
(Tęsinys.)

Na iš čia vykome į Užtake, i

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną, ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609

Įstatė. Apie tą nelaimę girdėjau 
įvairių kalbų. Bet tos kalbos už-' 

Įsibaigė atvykus naujam klebo-> 
inui.

j Važiuojam į Gastilionius, Į 
Rumšiškės par. Ten mano žmo
nos gimtinė ir gyvena jos dvi kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 
sesutės: Stančiauskienė ir Slivi- 

Įkienė (pastaroji jau našlė) ir 
; brolis Bernardas Matakas, tai 
I žmogus su kuriuo galima pasi
kalbėtu Turi neblogą ūkį ir vi
sas ūkiui reikalingas mašinas.

■ Jo sūnus už metų baigs gimna
ziją Kaune. Norėtų būti juristas. 
Pats Matakas daug vargo pergy
veno būdamas vokiečių nelaisvė-?

| je, daug kartų manė, kad turės 
Rumšiškėje šventoriuje yra mirti badu. Kartą atsigulė į vie- 

gražus paminklas a. a. kun. Rep- ną lovą su savo draugu nelaisviu 
šiui, kuris besimaudydamas Ne- ir jis ryte nebeatsikėlė — mirė 
mune prigėrė. Parapijiečiai pa- iš bado. Bus daugiau.

.Vestuvės kaip ir seniau, jauni
mas gražiai šoka iki vėlumos. 

■ Štai jau ir 12 vai. nakties. Muzi- 
Į kantas šeimininko vardu prašo 
baigti linksmintis. Jaunimas iš
eina, bet vedę jauni apie 30 m. 
amžiaus vy/ai neina į namus, bet 

Nuo lapkr. 30^ iki gruo- prašo dar alaus. Gavę alaus iš-, 
. Tai blogas elgesys.: 

MIC. davė lietuviams meti- žmona ir vaikai laukia, o jie per 
nes rekolekcijas. Pamoks- naktis traukia. Žinoma tokių y-, 
lai rytais ir vakarais buvo ra ir Amerikoje, 
trumpi, bet turiningi. Žmo
nių lankėsi dikčiai. Reko
lekcijos baigėsi Nekalto

Profesionalai, biznieriai, pramonFn-

įai verti skaitytojų paramos.. 
Visi skelbkitės “Darbininke”.

CAMBRIDGE, MASS.
Gruodžio 11 d., po sumai, baž

nytinėje salėje, įvyko mėnesinis 
Susivienijimo LRKA kuopos su-j 
sirinkimas. Pasinaudodami va- džio 8, kun. J. Pauliukonis, sidangino. 
jumi prisirašė keletas naujų na- “ 
rių. Valdyba toliau darbuojasi 
kuopos gerovei ir jos ugdymui.

Tą pačią dieną po mišparų ir 
vakare buvo rodomi garsiniai 
paveikslai. Žmonės pageidauja, 
kad ateity tokių gaivinančių ir Prasidėjimo Šventėje vaka- 
pamokinančių paveikslų būtų re. 
parodoma ir daugiau. I- 

I r

Gruodžio 18 d., 7:30 vai. vak., ' 
Pranciškonų Brolija rengia mok
slinimo vakarą. Kun. P. J. Juš
kaitis iš Cambridge 
dus ir kalbės apie Europos svar
biausias šventoves. Ši paskaita 
verta užvardinti liaudies univer
sitetu; pageidautina, kad kodau- 
giausiai sueitų klausytojų. Ger
biamas prelegentas pakalbės ir

Rap.

{VAIRUS SKELBIMAI O

rodys vaiz- IEŠKO VIETOS. Esu gerai su
sipažinęs su bažnytine liturgine 
ir pasauline muzika. Vedu cho
rą, ir gerai valčĮW, vargonus; 
galiu mokinti teatrus, operetes. 
Geras katalikas, blaivus, mylin- vikaro kun.

____ __ __ o_____ _________ „ tis daug darbuotis; veikė jas, su- 
apie dabartinę Lietuvos padėtį, sipažinęs gerai su lietuvi&u

Siaolias

{VAIRUS SKELBIMAIr------—.——-- —»♦
Juozas M. Mis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies 
sinius ir sidabrinius daiktus.

»

auk-

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

___________ katalikišku, tautišku, organiza-
Gruodžio 8 d., po pietų daug ciniu veikimu. Turintis geras re-

1
bernaičių ir mergaičių prisirašė komendacijas. 
prie Marijos Vaikelių Draugijos. Jeigu kuriam iš Gerbiamų 
Garbė tėveliams už vaikučių or- klebonų reikalingas vargoninin- 
ganizavimą ir kun. K. Jenkui už kas, tai prašau rašyti adresu:— 
gražų tos didžios vaikų draugi- DARBININKAS, 366 W. Broad- 
jos vadovybę. Po metinių pa- way. So. Boston, Mass. (13-16) 
maldų vaikučiai turėjo užkan-į 
džių.

Tą pačią dieną, vakare, 40 
merginų įsirašė į merginų Soda- 
liciją. Per priėmimo pamaldas, 
kurias vedė kun. K. Jenkus, bu-' 
vo pilna bažnyčia žmonių. Tas 
parodo, kad tėvai ir giminės yra 
susidomėję merginų krikščioniš
ka gerove ir jas lydi į gerą baž
nytinę draugiją. Po pamaldų, jų 
uolus dvasios vadas kun. K. Jen
kus, surengė sodalietėms gražų 
šeimynišką vakarėlį. Visos so- 
dalietės buvo labai patenkintos.

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston,-Mass.

I 
I

naujo tilto, o palikti tą pa- 
_______ , tį, tik sutvirtinti, kad galė- 

BYLA DĖL PAMOKSLŲ sunkvežimiai iki 7 tonų 
Šiaulių apyg. teismas pervažiuoti.

svarstė buvusio Kruopių Lenkai siūlė tiltą statyti 
- ~ - toje pačioje vietoje ir ištie

sinti lietuvių pusėje vin
giuojantį plentą prieš tiltą.' 
Bet kadangi tas ištiesini-j 
mas pareikalautų nugriau
ti keletą namų ir eitų nepa-l 
togioje vietoje, todėl lietu
vių delegacija nepriėmė to
kio projekto, bet pasiūlė 
savo, kuriuo plentas ištie
sinamas, o tiltas statyti 
reiktų naujoje vietoje; bet: 
kadangi šis tiesinimas ir 
lenkams nemaža kaštuotų, 

»• t • v d , nes jiems reiktų pilti ilgąLietuvoje Yra 2,331 Pra- pylimą, todėl lenkai šio 
džios Mokyklos k Jose Dirba projekto nepriėmė.

5,258 Mokytojai

J. Staškevi
čiaus bylą už pamokslus. 
Pamokslų temos buvo šios: 
apie draugijas ir vienybę 
su katalikų dvasios vadais. 
Už tuos pamokslus Papilės 
apyl. teismas minėtąjį ku
nigą nubaudė 500 Lt arba 
IV2 mėn. arešto. Šiaulių a- 
pyg. teismas kun. J. Staš
kevičiui nuėmė tą bausmę, 
jei jis per metus panašiu 
būdu nenusikals.

i

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

324 E St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 — 9419 

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
• UOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iidir- 

bySčių čeverykus: vyrama, 
moterims ir vaikams.

metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 18 d., 
Parapijos Svetainėje, 7-tos 
g-vės, 2:30 vai. p. p. Kvie
čiame visus narius, taipgi 
ir naujus dalyvauti. Bus 
valdybos rinkimai.

Proga jaunimui prisira
šyti prie šios organizacijos. 
Yra apie 200 narių,- ir jie 
veikia Dievui ir Tėvynei. 
Taipgi turi ir “sočiais”, sa
vo “Bowling Alleys”. Gera

Artistas R. Juška šiuom laikū 
lanko parapijiečius nešiodamas 
jiems metines brangias Kūčių1 
dovanas — plotkeles. Jis džiau
giasi. l^ad jį kaip Kalėdų dėdu
ką, visi nuoširdžiai priima. Gar
bė Bostoniečiams už palaikymą 
ir įvertinimą gražų Kūčių įprotį.

Šv. Petro par. bažnyčioje So. 
Bostone, kas sekmadienį eina 
nroga jaunimui gražiai lai- 
daug žmonių prie sakramentų.

plotkeles. Jis džiau-

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayVfewMotorServke
STUDEBAKER

Automobilių te Trekų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 HamBn St., ir E. 8th St,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapoč tunas te Peter Trečioką*
Savininkai.

INTERTYPOS FONDUI ŠOKIAI

Kadangi per Varėną nu
matomas nemažas judėji
mas, valdžia Varėnos mie- 

Spalių 1 d. Lietuvoje (be steliui pertvarkyti ir pa- 
Klaipėdos krašto) buvo gražinti paskyrė 25,000 li- 
2,331 (2,313) pradžios mo- tų. Pavasarį bus pradėtas 
kykla (skliausteliuose pa- darbas.
rodoma 1937 m. spalių 1 d. --------------
skaičiai). Pradžios mokyk-: Aš tiek daug galvoju apie 
lose dirbo 5,258 (4,935) mo- mirtį, kad ji man yra pasi- 

2,148 dariusi didžioji mano gyve-kytojai: vyrų — 2,148 dariusi didžioū mano gyve-
i (2,049) ir moterų — 3,110 nimo tikrovė. Aš noriu pra-
(2,886), IX kat. tarnautojų smingai mirti, 
mokytojų buvo 329 (267), M. Šerne r
Vm —653 (457), VII — 
3,142 (3,282), VI — 1,031 

Į (821) ir be atlyginimo iš 
! Švietimo Ministerijos kre
ditų — 103 (108).

Saldžiausios širdies V. J. L. R. K. Dr-ja ir Lietuvos 
Dukterų po Globa Motinos Švč. draugija nutarė ben
drai surengti šokius naudai “Darbininko” Intertypos 
fondui. Šokiai įvyks Municipal salėje, Broadway, So. 
Bostone, vasario 18 dieną. Taigi prašome draugijų tą 
.dieną kitų, parengimų nedaryti— paremti rengiamus 
šokius šiam geram tikslui. RENGĖJAI.

Varėna
Nesusidera su Lenkais dėl 
Tilto. Miesteliui Tvarkyti 

Paskirti 25,000 Lt.
Pefr įvykusius pasitari
mus lietuvių ii* lenkųlenkų dele-l 

staty- 
nutar- 

liuo tarpu nestatyti

mus lietuvių lįr 
gaciių dėl nau 
mo f
ta siu<

Peter’s Boston St. Garage 
ir Gasoline Station 

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.

Pirkite KALĖDOMS DOVANAS
naudingas ir praktiškas 
žemomis kainomis pas 

Miller's Dept. Store 
261 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Kalbame lietuviškai
Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų

i
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Rytinių Valstybių Žinios
NAUJAS BAŽNYTINIS 

KŪRINYS
ELIZABETH, N. J. šios suskambėjo erdvioje Eliza- 

betho bažnyčioje. Turėjo laimės 
ir rašantis šias eilutes jų pasi- 

j klausyti. Skamba gražiai ir dar
niai. Choras gražiai išlavintas, 
tad rūpestingai atlieka savo už
duotį.

į Šios mišios labai atatinka ad- 
| ventų ir gavėnios laikui ir jos 
■ turėtų skambėti visose lietuvių 

imta iš ^>a^nyč’ose-
4<__ . ,,| Jų išleidimu turėtų susirūpin-

. ..ti mūsų muzikos organizacija 
1 ‘ įnno-o”,

’ autoriui priduotų daug morali
nės paramos.

Reikia tik palinkėti gerb. kom
pozitoriui, kad ir ateityje nepa
dėtų savo gabios plunksnos į ša- 

J lį ir kurtų naujus muzikos veika
lus vienoje ir kitoje kryptyje.

Muzikos Mėgėjas.

kū- 
vėl

— P- 
nau-

narių 
visus 

o kuopos

Nenuilstantis mūsų meno 
rėjas kompoz. J. Žilevičius 
papildė bažnytinį repertuarą sa
vo nauju kūriniu parašydamas 
naujas mišias “Missa de Domi- 
nica”, keturiems mišriems bal
sams.
7 Pati antraštė mišių, tarsi nu
rodo, kad jų meliodija 
“Missa de Dominica”.
pradeda vieni bosai, l<xi m, . • , o * *>,. . ... i Vargonininkų Sąjunga ,
sekmadienio mišių meliodija. I . . -■> . \
Toliau .eina tenorai, kiek vėliau 
altai ir septintam takte sopra-j 
nai ir visi balsai įstodami prisi-' 
laiko pagrindinės mišių meliodi- 
jos ir taip, tarsi fugos formoj 
vystosi ligi galo. “Kyrie” ypač 
graži. Po “Christe”, vėl kartoja-i 
si ta pati “Kyrie”, tad chorui pa-! 
lengvina greitai jas išmokti. 
“Gloria” pradeda vieni vyrai, 
taip pat tąja pačia gregorioniš- 
ka meliodija, bet tuoj išsivysto 
tais pačiais motyvais ir visas 
choras; tai vėl toliau seka due
tas, bet pagrinde vis figūruoja, vai. po pietų, Švč. Trejybės lie
ta pirmoji meliodija. Pastarosios tuvių par. mokyklos kambaryj 
užbaiga trukšmingesnė. “Credo”, įvyko LDS 6 kp. susirinkimas, 
eina gregorioniškai, pasikei- Susirinkimą atidarė pirm. K. 
čiant, tam tikras dalis atskiri Tamošiūnas, vienas iš pirmųjų 
balsai, bet gali visi giedot uniso- tos kuopos narių, kuri susiorga- 
no; tik nuo “Et in carnatus” vėl nizavo 1915 m.
pereina į visą chorą, bet pagrin- į Dalyvavo apie 40 narių, p. A. 
dinė meliodija vis lieka, tai vie- F. Kneižys, “Darbininko” redak- 
name, tai kitame balse. Nuo torius, vykdamas į Waterbury 
“Crucifixus” vėl gregorioniškai sustojo Hartforde pas savo švo- 
eina ligi “Et vitam”. Nuo čia iš- gėrį ir seserį pp. Manikus ir su- 
sivysto į pilną viso choro jėgą ir žinojęs apie susirinkimą, atvy- 
pati užbaiga vėl kiek sušvelnėja, ko kartu su pp. Manikais. Pa- 
“Sanctus”. Pradeda altai. Ant- sveikino visus narius ir valdybą 
ram takte įstoja tenorai ir taip ir palinkėjo sėkmingos darbuo- 
vieni paskui kitus vis už akcen- tės katalikų darbininkų dirvoje, 
tuodami pagrindinę meliodijąJ Susirinkusieji išklausė įvairių 
“Pleni sunt” eina unisonas. “Ho- komisijų raportų. Nutarta reng- 
sana” vėl fugos formoj, bet neil- ti kada nors vakarėlį, susirūpin- 
ga. “Benedictus” tik sopranai ir ti studijų ratelių steigimu ir ra- 
tenorai, fugos formoj, bet žo- telių steigimo klausimą įnešti 
džiai nesikartoja. Vien tik pa- apskričio suvažiavime, kuris į- 
grindinė meliodija abiejuose bal- vyksta gruodžio 18 d., New Bri- 

taine. *
gixua vci* acaiiuAa rvj- Pažymėtina, kad šiame susi- 
tiklkiti balsai pradeda. Dar rinkime dalydavo p. Antanas 

kartu giedasi tas pats, trečią'Mazotas, taip pat vienas iš per
kartą eina unisonas pagrindinė mųjų tos kuopos narių, kuris tik 
meliodija, išskiriant kelis akor
dus. Vienu žodžiu, šios mišios y- 
ra grynai bažnytinės. Nėra sun
ku chorui išmokti ir prieinamos, 
savo sunkumu. Visiems pusėti
nai pralavintiems chorams. Mi
šios yra gan švariai ir tvarkin
gai atspausdintos mimiografu. 
Bet jas giedot bažnyčioje, tai 
pirmutinė garbė teko pačiam au
toriui; ir jo vedamam chorui. 
Pereitą sekmadienį, gruodžio 11 
d., laike sumos, Šv. Petro ir Po
vilo parapijos choras, vadovau
jamas paties autoriaus, šios mi-

suose figūruoja.
“Agnus” veik atatinka “Ky

rie”, 1

I

HARTFORD, CONN

pirm. K. Tapiošiūnas, vice-pirm. 
— A. Mazotas, protokolų rašt. 
p. Leonaitis, finansų rašt. A. 
Pateckis, iždininkas — A. Maza- 
las, iždo globėjai: pp. šriupša ir 

; A. Kaunietis, maršalka 
Balčiūnas (tik jis vienąs
ias).

Po susirinkimo LDS 
žmonos ir narės pavaišino 
skaniais užkandžiais,
pirmininkas palinksmino rekor- 
duota muzika.

Visi skirstėsi į namus dideliu 
pasiryžimu darbuotis organiza
cijoje: auginti kuopą nariais ir 
platinti organą “Darbininką”. 
Tam darbui vadovauti išrinko 
organizatorius, būtent, pp. K. 
Tamošiūnas, A. Pateckis, P. 
Manikienė ir P. Ambrazienė.

Sp. Rap.

8DARBININKAS

C.BROOKLYMK Y.
STAIGA MIRĖ

RUOŠIASI KALĖDOMS

Gruodžio 9 d., staiga mirė a. a. 
Vasiliauskas, .jau pagyvenęs 
žmogus. Jis jau kurį laiką negir
dėjo ir buvo paliegęs. Jį prižiū
rėjo dukterys. Namiškiai paste
bėję, kad ligonis miega, jo neža- į 
dino, tik kuomet reikėjo duot 
vaistų ligonį pažadino, bet jau1 
buvo miręs. Rūpesčiu gerųjų 
vaikų - dukterų iškilmingai pa-' 
laidotas iš Šv. Jurgio par. baž
nyčios gruodžio 12 d. Velionis' 
užbaigė šios žemės vargus ir lai 
ilsisi ramybėje.

MARIANAPOLIO ŽINIOS 
--

Gruodžio 8 d. Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Marijos Šventė
je įvyko iškilmingos* Šv. Mišios, 
kurias atnašavo kun. Dr. Star
kus, asistuojant kun. Dr. Jagmi
nui ir kun. Švedui. Pamokslą pa
sakė kun. Dr. Starkus.

Gruodžio 9 d. įvyko Spaudos 
; Sekcijos susirinkimas. Pasirodo, 
kad ši sekcija šiais metais 
stropiausiai darbuojasi. Buvo 
svarstoma kaip toliau vesti tokį 

ikilnų darbą ateinančiais metais.

Gruodžio 10 d. įvyko Plenumo 
I susirinkimas. Šie susirinkimai y- 
ra įdomiausi, nes studentai la- 

! bai susirūpinę studentijos veiki- 
' mu ir kelia svarbius klausimus 
ir juos diskusuoja.

i Gruodžio 8 d. grįžo iš Cambrid
ge, Mass., kun. Paulikonis, kur 
jis laikė Noveną į Panelę Šven
čiausią.

| Pas mus jau įkurtas pirmas 
tuntas Lietuvių Amerikos Boy 
Scouts, ir beveik visi iš pirmo ir 
antro skyriaus High School jau 
susirašė. Skautams vadovauja 
stud. Jonas Petrauskas. Svarsto
ma Marianapoly įsteigti Boy 
Scout Camp Site, kur visi lietu
viai Boy Scouts galėtų apsigy
venti šią vasarą. Jau gavom pa
kvietimą iš Cambridge, Provi
dence, ir Brockton atvažiuot ir 
tenais įsteigt tuntus. Geriausio 
jiems pasisekimo!

Marianapolis šiais metais pra
dėjo žaisti krepšiasvidį (basket
ball) ir labai gerai jiems sekas, 
nes turi daug gerų žaidikų, at- 

. vykusių iš kitų mokyklų ir iš 
I mūsų senųjų. Jau pirmą žaidimą 
į laimėjo iš Turtlelot, 42—33.
, Krępšiasvidį sudaro šie stu
dentai: J. Petrauskas, 
driulionis, A. Blažaitis, 
bauskas, S. Grafas, Saldys, At- 

' kuočius, Mencywour, Ališaus
kas, Valantiejus ir J. Bernatonis. 

Į Geriausio jiems pasisekimo to
liau nugalėt!

ALRKS Sąjungos Kėglių Ra-

Šv. Jurgio par. choras, J. 
Brundzai vadovaujant, ruošiasi 
Kalėdoms, kad gražiai prisiren
gus su gražiu giedojimu. Teko 
patirti, kad choras mokinasi 
naujas giesmes ir mišias. Berne
lių mišios bus kaip ir visada, 
naktį, 12 vai. Bet Kalėdų gies
mių meliodijas išgirsim kiek 
anksčiau prieš mišias, nes nau
jais vargonais yra galimybė tai 
įvykdinti ir malonu klausytis jų 
malonių balsų. Jei tik pasitaikys 
gražus oras, tai tikimasi, kad 
atsilankys daug žmonių.

Trejybės par. vaikinų ir mer
ginų basketball rateliai smar
kiai veikia. Pirmus žaidimus žai
dė su New Haven Vyčių rate
liais. Mūsiškiai laimėjo.

Edvardas Mazotas, kuris gyv. 
40 Newton St., yra vaikinų ra
telio vedėjas, o jo padėjėju yra 
Vincas Gaučius, gyv. 54 Putnam 
St. Antanas Manikas, gyv. 369 
Zion St. yra merginų ratelio ve
dėjas.

Žaidikai vaikinų ratelyj yra 
šie: Pranas Klimas, buvęs Hart
fordo High School ratelio žvaig
ždė ir dabar žaidžia United Air- 
eraft ratelyj Industrial lygoje; 
Antanas Staniulis ir Stasys Gai- 
sonas, buvę Trade School žaidi
kai; Kazys Baruolis, buvęs St. 
Thomas Seminarijos ratelio žai- 
dikas; Adolfas ir Robertas En- 
driliūnai, kurie taip pat žaidžia 
Hartfordo Special Machine 
kompanijos ratelyj; Alfonsas 

I Gedutis, Vincas Zigmantas, Ed- 
: vardas Kasmonaitis ir Albinas 
■ Staniulis.

Merginų ratelyj pasižymėjo 
šios žaidikės: A. šalkauskaitė, 

i S. Baukaitė, O. Manikaitė, M. 
Šalkauskaitė, D. Viestartaitė, A. 
Kementaitė, A. Kasmonaitė.

Geriausio pasisekimo abiem 
rateliam. Laimėkite čempionatą.

Rap.

DARBININKŲ SUSIRINKI
MAS

Sekmadienį, gruodžio 11 d., 1

ką išsveiko iš sunkios ligos. Jis 
yra kuopos vice-pirmininkas. 
Nebejaunas žmogus, bet karštas 
lietuvis patrijotas. Išduodamas 
raportą iš WS. skyriaus veiki
mo pažymėjo: “Nenusiminkime, 
kad Lietuvos valdžia uždarė 
WS Lietuvoje, bet Vilniaus idė
jos neuždarė ir neuždarys. Tik 
dar energingiau į darbą!”

Išrinkta trylika atstovų į LDS 
Conn. apskričio suvažiavimą. 
Valdybą 1939 m. aklamacijos 
būdu išrinko tą pačią, kurią su
daro uolūs darbininkai, būtent,

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

60 KDsvorth St. 
Vorcester, Man.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston

WATERBURY, CONN

KUN. JONAS KRIPAS,
Švč. Trejybės lietuvių par. (Hartford, Conn.) vikaras, 
paskirtas Hartfordo miesto valdžios jaunuolių komi
sijos nariu. Sveikiname!

ninkas, pranešė apie įvykstan- kų laikraščių, bet nei neskaito, 
čias prakalbas. Taipgi pranešė, Lietuviai katalikai turėtų pasa- 
kad kortavimo vakaras įvyks kyti bedieviams - laisvama- 
penktadienio vakare, gruodžio niams, kad jie turi užsirašyti ir 
16 d. Tikietai pardavinėjami, skaityti katalikiškus lietuviškus 
Pelnas skiriamas parapijai. A. laikraščius, nes jie įkalbinėja 
Kateiva kvietė visus į Katalikų kitiems skaityti visus. Taigi jie 
Studentų pasilinksminimą, gruo- patys turėtų savo receptu nau- 
džio 26 d. Federacijos skyriaus dotis. Pakalbinkime, o pamaty- 
valdyba 1939 m.: Dvasios Vadas sime, kad gal nė vienas tikras 
kun. E. Gradeckis; pirm. komp. 
A. Aleksis; vice pirm. — A. Ka
teiva; rašt. — M. Alubauskaitė;
kasierius
maršalka — P. Liubinas.

P. Jakubauskas;

bedievis - laisvamanis arba su
klaidintas lietuvis neužsirašys. 
Greičiausia pasakys: “Ne, aš 
negaliu remti katalikų spaudos”. 

Katalikai tai tikrai neturi rem
ti bedievių spaudos.

laikeGruodžio 8 d. vakare, 
mišparų, buvo priėmimas naujų 
narių į Sodaliciją. Ta proga vi
sos Sodalietės ir keletas svečių 
buvo skaniai pavaišinti. Klebo
nas naujas nares apdovanojo do
vanėlėmis.

BROOKLYN, N. Y
Moterų Sąjungos 29 kp. 

kia gilią užuojautą p. Pranei 
Šalinskienei, kuopos narei dėl 
jos mylimo sūnaus nelaimingos 
mirties. Sąjungietė.

reiš- J. An- 
J. Kle-

PRAKALBOS PAVYKO
Gruodžio 11 d., Šv. Juozapo lie

tuvių par. naujos mokyklos au
ditorijoje įvyko ALRK Federa
cijos 22 skyriaus ir LDS 5 kp. 
prakalbos. Programą pradėjo į- 
žangine kalba kleb. kun. J. Va
lantiejus. Jis perstatė progra- 

■ mos vedėju komp. A. Aleksį. 
Komp. Aleksis paaiškino prakal
bų tikslą ir pirmiausia pakvietė 
keturius jaunuolius sudainuoti. 
Keturi jaunuoliai: A. Ulinskis, 
A. Markevičius, K. Karinauskas 
ir J. Kupstas, vadovaujant ir a- 
kompanuojant komp. A. Alek
siui, sugiedojo labai gerai gies
mę “Tėve Mūsų” — Gruodžio, ir 
tris daineles. Po to prasidėjo 

’ j kalbos.
* Pirmiausia kalbėjo Marianapo- 
l lio Kolegijos stud. Kupraitis* 
' kuris tik mėnuo kai iš Lietuvo-- 
jį! Jis kalbėjo apie Lietuvos ekono- 
I i minius ir politinius reikalus. 
K 'Kalba buvo labai įdomi. Apie 

I spaudą turiningą paskaitą skai
tė taip pat Marianapolio Kolegi- 

I jos stud. A. Skirius, kuris tik 
: trys mėnesiai kai iš Lietuvos. 
I Paskaita buvo gražiai paruošta.
p. Antanas F. Kneižys, “Darbi
ninko” redaktorius, kalbėjo apie 
darbininkus ir jų reikalus. Ra
gino darbininkus organizuotis, 
rašytis į Lietuvių Darbininkų 
Sąjungą ir skaityti jos organą 
“Darbininką”.

Baigiant programą, kleb. kun. 
J. Valantiejus pasakė trumpą 
kalbelę. Komp. A. Aleksis, padė
kojęs kalbėtojams ir publikai, 
užbaigė prakalbų programą.

LDS 5 kp. laimėjo narių 
“Darbininko” skaitytojų.

Waterburietis Antanas Igno- -----------------
tas, gruodžio 11 d. įšventintas DARBININKŲ SUSIRINKI- 
diakonu, o sausio 22 d., 1939 m. i MAS
bus įšventintas kunigu. Sausio
29 d. kun. Antanas Ignotas at
našaus pirmąsias iškilmingas 
šv. mišias Šv. Juozapo lietuvių 
par. bažnyčioje. Kun. Ignotas 
yra baigęs lietuvių parapijos 
mokyklą.

—
Kalėdų dienoje, gruodžio 25, į- 

vyks LDS 5 kp. metinis susirin
kimas. Visi nariai kviečiami a- 
teiti. Taipgi kviečiame ir naujus, 
kurie prisirašė prakalbose arba 

. nori prisirašyti. Senieji nariai 
turės progą * užsimokėti mokes
nius. Koresp.

NEW BRITAIN, CONN
PAVYKO

Gruodžio 10 d. vakare įvyko

Gruodžio 3 d. Šv. Juozapo lie
tuvių par. svetainėje prasidėjo 
basketball žaidimai. Pirmą žai
dimą L. Vyčių 7 kp. pralaimėjo, 
o gruodžio 11 d. laimėjo. Abu! 
vakarus laimėjo Šv. Vardo drau
gijos ratelis. Žmonės gausiai Sąjungiečių kortavimo vakarė- 
susirenka į basketball žaidimus, lis, kurio pelnas buvo paskirtas 
kad labai patenkina žaidikus. paremti Sąjungietės p. M. Bari- 

sienės šeimą, kurioj randasi net 
trys ligoniai. Atsilankė gražus 
būrelis geraširdžių žmonių ir vi
si maloniai praleido laiką. Liko 
gražaus pelno, iš kurio užmokė
ta mokesniai į Sąjungą, o liku
sius atidavė minėtai šeimai. Šio 
vakarėlio parengimu daug rūpi
nosi pp. A. Tamošaitienė, E. Ru- 
lienė, K. Savickienė, E. Gelevi- 
čienė ir O. Gudinienė. Rengėjos 
dėkuoja visiems ir visoms gera
dariams, ypač kleb. kun. A. Vaš
keliui.

Gruodžio 9 d., oras taip sušilo, 
kad apsiniaukus dangui pasirodė 
ir žaibas. Šilima kiek buvo snie
go sutarpino. Žmonės džiaugia
si, kad nereikės tiek daug kuro 
sunaudoti, jeigu taip bus ilgiau.

Organizatoriams dabar gera 
proga prirašinėti naujus narius 
į LDS organizaciją ir užrašinėti 
laikraštį “Darbininką”. Įsira
šantieji į LDS organizaciją gali 
mokėti po 25 centus į mėnesį ir 
gaus laikraštį “Darbininką”.

Subedievėję lietuviai sako — 
“reikia skaityti visus laikraš
čius”. Kaikurie ir net iš katalikų! Gruodžio 6 d.? General ligoni- 
skaito bedievių - laisvamanių nėje ilgos ir sunkios vidurių 
laikraščius. Bet tokie žmonės n mirė Jonas Šeštakauskas, 
laipsniškai nutolsta nuo Bažny- 30 metų 
čios ir iškrypsta iš doros kelio, j Paliko nuliūdime savo senus 
Kartą vienas subedievėjęs lietu- tėveliuSi brolį ir seserį. Paiaido- 
vis man sako: “Jeigu nori viską g kilmingai su šv. mišiomis 
žinoti, tai turi prenumeruotis ir §v Marijos kapuose.

MIRĖ JAUNUOLIS

ir

Gruodžio 8 d. įvyko Federaci
jos 22 skyriaus susirinkimas. 
Atsilankė daug atstovų. Dalyva
vo ir kleb. kun. J. Valantiejus ir 
kun. E. Gradeckis. Kleb. kun. 
Valantiejus už užprašymą šv. 
mišių už vėlę ą, ja. Antano Va- 
lantiejaus. Dėkojo ir velionio 
šeima. Komp. A. Aleksis, pirmi-

skaityti visus laikraščius”. Aš 
jo klausiu: Ar Tamsta skaitai 
laikraštį “Darbininką” ? Atsako: 
“Neskaitau, nes jame daugiau 
nieko nerašo kaip tik apie kuni
gus”. Klausiu jo: Tai kokį laik
raštį Tamsta skaitai. Atsako: 
“Laisvę”. Tai sakau, atnešk 
man nors vieną to laikraščio nu
merį, kuriame nebūtų parašyta 
apie kunigus, tai duosiu šimtą 
dolerių. Dar ir po šiai dienai te
beneša ,bet ne atneša.

Bedieviai - laisvamaniai įkal
binėja katalikus, kad jie skaity
tų ir prenumeruotusi bedievių 
laisvamanių laikraščius, kad 
“viską žinotų”, bet patys tų pa- rijos ka 
tarimų nesilaiko. Jie ne tik ne- 
siprenumeruoja lietuvių katali-

Velionis buvo legijonierius ir 
priklausė prie S. Radzevičiaus 
posto. Tad legijonieriai buvo 
karstnešiai ir padovanojo dvasi
nį bukietą.

A. a. Jonas Šeštakauskas bu
vo rimtas ir geras lietuvis. Lai 
būna amžina ramybė jo vėlei, o 
jo likusiems tėveliams, broliui ir 
seserei reiškiame užuojautą.

Gruodžio 8 d. mirė Jonas Ste- 
puliavičius, 34 m. amžiaus, sir
gęs trumpai. Paliko nuliūdime 
žmoną, mažą dukrelę, dvi seseris 
ir brolį. Palaidotas iš šv. Mari
jos airių par. bažnyčios šv. Ma

Velionio_____
yra airė. ramybėje a.a.
Stepuliavičiaus vėlė. T. M.

“GRYBŲ VAKARIENĖ”

šeštadienį, gruodžio 17 d., 8 
vai. vakare, Apreiškimo par. sve- teliams labai gerai sekasi. Jau 
tainėje įvyks Moterų Sąjungos turėjo^u žaidimu: pirmą Maria- 
29 kp. rengiama grybų -vakarie- napoly ir antrą Norwoode. Šių 
nė. Pelnas skiriamas įtaisyti ratelių stovis ligi šiol yra se- 
bažnyčioje Prakartėlę. Įžanga kantis: 
50 centų. Kviečiame dalyvauti, j L Marianapolis

__________ 2. Norwood 
Worcester 
Providence

Gruodžio 21 d., 8 vai. vakare, 5 go. Boston 
parapijos svetainėje įvyks Mo
terų Sąjungos 29 kp. susirinki
mas. Visos narės kviečiamos da
lyvauti.

SUSIRINKIMAS

KEARNY, N. J
Rašt.

Gruodžio 4 d. įvyko Lietuvos 
Vyčių 90 kp. bowling rungtynės 
Harrison Recreation bowling al- 
leys. Rungėsi vietiniai du rate
liai : vaikinai su vedusiais.

Ruzultatai: pirmame žaidime 
vedusieji padarė 853; vaikinai 
948; antrame — vedusieji — 
836, vaikinai 873; trečiame — 
vedusieji 796, vaikinai 759.

Po žaidimo Šv. Vardo draugi
jos svetainėje įvyko draugiškas 
vakarėlis. Buvo skanių užkan
džių ir gėrimų. Rap.
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Gruodžio 11 d. Marianapoly 
buvo įkurta LRK Susivienymo 
kuopa. Studentai yra susirūpinę 
šiuo reikalu ir pasižadėjo stro
piai darbuotis. Išrinkta sekanti 
valdyba: pirm. V. Raitelis, vice 
pirm. B. Rusteika, rašt. B. Lauč- 
ka ir ižd. P. Aikšnoras.

Bronius Rusteika, L.K.

Juozas Kasinskas
Ine.

! Laidotuvių Direktorius
i Patarnavimas Dieną ir Naktį

: 602 Washington Blvd.
; BALTIMORE, Md.

; Telephone Plaza 8595
■ Limosinai dėl visokių reikalų.

Rochesterio Lietuviai!
Skaitykite! Klausykite!

ARTINASI ŠVENTES 
KALĖDOS IR NAUJI METAI 

Laike Švenčiu Reikia Valgyti 
Mes Kepame Gardžią Duoną Ir Pyragus! 

SPECIALIZUOJAME
VARDUVIŲ, GIMTADIENIŲ, VESTUVIŲ 

IR 
VISOKIŲ IŠKILMIŲ “TORTAIS” (CAKES) 

IMAME UŽSAKYMUS — IŠKEPAME 
IR 

PRISTATOME Į JŪSŲ NAMUS 

Kanapicko Duonos Ir Pyragų 
KEPYKLA

■ ' 1 .f • 1

520 Hudson Avenue Rochester,NewYork 
C 8 Telefonas - Stone 4317




