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Pasaulinė Paroda

Pasaulinėje Parodoje 1939 m. 
bus 156 keleiviniai autobusai, 
kuriais vežios žmones.

Kiekvienas žmogus galės apei
ti visą pasaulį į 80 minučių Pa
saulinėje Parodoje, New Yorke, 
nes ten bus atstovybės veik viso 
pasaulio tautų.

Bendras frontas (lietuvių ko
munistų - socialistų trūko. Susi-i 
pešė dėl rezoliucijos “prieš fa-i 
šizmą”. Rezoliucijos komisijoje 
buvo komunistinio plauko asme
nys, tarp kurių ir Norwoodietis 
Grybas. Komisijai buvo palikta 
rezoliuciją sutvarkyti. Ji ir su
tvarkė ant komunistinio kurpa
lio. Socialistai pasipiktino. So
cialistų spauda apskelbė komu
nistus falsifikatoriais. Norwoo- 
dietis Grybas visos komisijos 
vardu parašė “vožną” paaiški-j 
nimą socialistams. Tarp kitko 
Grybas sako: “Bet ‘Naujienų’ 
redakcija savo falsifikuotam a- 
datoriale, sakos, ‘negavusios’ tų 
rezoliucijų’.

Dėl tokio Grybo pareiškimo 
Chicagos socialistų organas la
bai pasipiktino. Sako, kad ‘žmo
gus sveikam ir blaivam prote’ 
tokio pareiškimo nebūtų galėjęs 
padaryti.

Rašo:
“Taip gali kalbėti tiktai igno- 

rantas, kuris vartoja žodžius, 
pats nežinodamas, ką jie reiškia.; 
Keista, kad tokius tamsuolius 
Cambridge’o konferencija skyrė 
į rezoliucijų komisiją”. Taip tai 
bendrafrontininkai kalba apie 
bendrafrontininkus.

Į Klaipėdos Uostą Šiais Me* 
tais Įplaukė Rekordinis 

Laivų Skaičius
KLAIPĖDA, gruodžio 22 d. 

įplaukė 1500 laivas. Šis skaičius 
skaitomas rekordiniu. 1924 me
tais per ištisus metus įplaukė 
694 laivai, 1937 — jau 1,414, o 
šiais metais, kaip minėta iki 
gruodžio 22 d. įplaukė 1,500 lai
vas.
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Prancūzija Siunčia Kariuomenę

Visi važiuojantieji į Pasaulinę 
Parodą iš Europos gaus ne-imi- 
gracijos vizas 6 mėnesiams. Vi
zos galės būti pratęstos.

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Pasaulinės Parodos 1939 m., 
New Yorke namų numaliavoji- 
mui reikalinga 200 tonų malia
vos.

Belgijoje lieja 35 didžiulius! 
varpus, kurie bus atvežti į New 
Yorką ir įtaisyti Pasaulinės Pa
rodos namo bokšte. Tai bus var
pų instrumentas — carillon’as, 
kuriuo mūsų muzikas p. J. Vai-! 
čaitis moka labai gerai skambin
ti. Didžiausias varpas svers 
1300 svarų, o mažiausias — 15 
svarų.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Hendaye, Prancūzi jos-Is-

Somaliland koloniū’. lai 
nesitiki Britanijos pagal
bos rubežių apginimui, ką 
tada Prancūzija darys?

Dalykų žinovai spėja,

Gruodžio 9 d. Klaipėdoje B. Jonušio laidotuvės. 1. Velionės draugai prie karsto. 2. Gausingi visuomenės vaini
kai. 3. Į kapus velionį palydi didžiulės minios žmonių. VDV.

PRIPAŽINO POPIEŽIAUS 
ĮTEKMĘ PASAULY

NAUJI METAI, SENI KELIAI
_________ <•>

Paryžius, gruodžio 29, —I 
Jo Šventenybė, Popiežius! 
Pijus XI, 81 metų amžiaus, 
kalbėjo pasaulio moksli
ninkams 45 minutes ir 
juos nustebino savo didžiu 
mokslu ir drąsa. Jis dabar 
yra apšauktas: “Krikščio
niškosios civilizacijos gy
nėjas”.

Paryžiaus kairiu iu laik
raščio “La Fleche” redak
torius apie Popiežių taip 
rašo: “Garbė Popiežiui, nes 
jis kalbėjo kaip Popiežiui 
pritinka kalbėti. Popiežius 
drąsiai pasakė faktus, pa
smerkė pasaulio civilizaci
jos griovėjus ir nekaltųjų 
persekiotojus. Koki tai na-( 
gruodą ir džiaugsmas žino
ti, kad šiame laike, kada 
diplomatai neaiškiai ir ne
drąsiai kalba, yra žmogus, Franco armija pradėjo an- 
kuris savo žodžių nepri- trą smarkų mūšį Kataloni- 
dengia neaiškumais. Valio, I -joj. Pirmiausia puolė radi- 
Popiežius. Popiežius kalbė-: kalus (lojalistus) Balagu- 
jo kai Popiežius. Popiežius er sekcijoj, Katalonijos 
yra Popiežius. Valio, Po- fronte. Šis gen. Franco ar- 
piežius”. u J A ‘

Laikrašty “Paris Soir”, duoda" žinios, 
žydas M. Henri Bernstein klausias ir

mūsų kokio nesą buvę nuo pat ci- 
laikų Italas, drąsiausias ir vilio karo pradžios. Nacio- 
įtekmingiausias žmogus y-nalistų ' ____ “
ra 81 metų amžiaus Popie-triuškino radikalų ketu- 
žius Pijus XI, kurio žodžiai j rias eiles tvirtovių ir išar- 
suteikia pasauliui vilties ir j dė 6 spigliuotų vielų eiles, 
paguodos”. šimtai radikalų kareivių,

------------- iškėlę baltas, vėliavukes, 
pasidavė bu mūšio.

Radikalai (lojalistai) 
praneša, kad jiems pavykę 
atmušti nacionalistus prie 
Segre upės.

v •

rašo: “Žymiausias

v •

v •

ITALIJA NUTRAUKĖ 
SUTARTJ SU PRAN

CŪZIJA

Užsibaigė Pan-Amerikos 
Konferencija J

Lima, Peru, gruodžio 29 
d. — Antradienį, gruodžio 
27 d. užsibaigė Pan-Ameri
kos konferencija, kurioj 
dalyvavo 21 Amerikos že
myno valstybė. Jung. Vals- 

jtvbių sekretorius Hull pa-' 
sakė atsisveikinimo kalbą,! 
kurio i apsidžiaugė konfe
rencijos pasekmėmis.

Ispanijos Nacionalistai 
Smarkiai Puola Radikalus 

Balaguer Fronte

sI

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius 29 — Gen.

mijos puolimas, kaip pa
yra smar- 

stipriausias,
į

kariuomenė su-

tegu nesupyksta.

Išeikim pasveikint Naujuosius Metus, 
Tegu jie su laime atvyksta! 
Seniesiems plačiai atdarykim vartus, 
Išlydim

Kas nauja, nežinome, — trokštame to,
Kol vėl nepriseis nusivilti;
Pamatę ugnelę, ją griebiame tuoj, 
Ir vėl gaunam ranką nusvilti.

Bet taip jau tur būt sutvarkytas žmogus, 
Kad viltimi nuolat gyvena, 
Mums būsimas metas atrodo jaukus, 
O visada peikiame seną.

Vilties yra daug ir troškimų karštų, 
Kad taiką pasaulis pamiltų, 
Jau nebedvėsnotų pagieža, kerštu, 
Tik sandoros vaikščiotų tiltu.

Kad žiaurūs ujimai, pavydas nuožmus, 
Ir mintys kerštingos ir piktus 
Apleistų mūs kraštą, šeimas ir namus, 
Ramybė ir meilė tik liktus.

Štai pasižadėjimus darom gražius, 
Naujiesiems atėjus Meteliam, 
Nelaukiam, kol rašalas rašto išdžius, — 
Ginčus ir netvarką vėl keliam.

Kad ir prityrimo įgyjam kartaus, 
Bet stojam, suklumpam, vėl stojam, 
Pavojaus paviršium ant tako slidaus 
Žingsniuojam nerymstančiom kojom — 

Matyt jau toksai yr sutvertas žmogus: 
Taip visada buvo, taip visada bus.

Paryžius, gruodžio 29, — Chamberlaino spaudimą? 
Prancūzija skubiai siun- Jei Anglija pasakys, kad 
čia kariuomenę į rytinę A- jeigu Prancūzija neatiduos 
friką apginti savo koloni- Italijai Djibouti ir gal visų 
jų, ypač. Tunisiją, Korsiką 
ir Nice. Italijos vadas Mus
solini rėkia, kad tos koloni
jos priklauso Italijai ir 
Prancūzija privalo jas ati
duoti. Prancūzija yra nusi- kad Italija į karą su Pran- 
stačius eiti į karą, o ne ati- cūzija neis, bet su pagalba 
duoti kolonijų Italijai. Ita- Anglijos ir Vokietijos pri- 
lijai labiausia reikalinga y- vers Prancūziją atsižadėti 
ra dabar Prancūzijos vai- kolonijų, 
doma kolonija, Djibouti, i 
nes iš jos geležinkeliai su-' 
siekia Etiopiją ir Raudoną-• 

! sias jūras. Mussoliniui rei- į 
kalingas yra geležinkeliu į 
susisiekimas iš Addis Aba-Į
ba, Etiopijos, į jūras. Jei Danijos rubežius, gruodžio 
Prancūzija sutiktų jam tai. 29 — Katalonijos karo 
atiduoti, jis kitų kolonijų ‘fronte nacionalistai laimė- 
nereikalautų. į jo svarbias pozicijas. Jie

Ar bus Italijos karas su užėmė anie 30 miestelių ir 
Prancūzija? Ir viena ir kita kaimelių su 230 ketvirtai- 
šalis sutraukia ginkluotą nių myliu plotu ir paėmė 
galybę į rvtinę Afriką. Ką nelaisvėn tūkstančius radi- 
Anglija darys ?

Už savaitės Anglijos mi
nistras Chamberlain va
žiuoja į Italiją. Tarp Angli
jos ir Italijos yra sudaryta 
draugiška sutartis. Cham
berlain, beabejo, mėgins 
sudaryti taiką tarp Pran
cūzijos ir Italijos. Prancū
zija varysis, kad rubežius 
reikia anginti, o ne apie 
juos kalbėti. Tačiau, ar 
Prancūzija atsilaikys Drieš

1 Ispanijos Nacionalistai Užė
mė Strategines Pozicijas

įkalu (lojalistų) kareivių. 
Nacionalistai iš orlaivių 
bombarduoja radikalų 
tvirtoves Barcelonoje ir 
kitose vietose.

Tarp užimtuju miestelių 
vra ir svarbus miestas Bor- 
jas Blancas, kuris esąs 
raktas į Tarragroną miestą, 
esantį pajūr^ie.

Kituose frontuose nacio
nalistai taip pat varosi 
pirmyn.

HITLERIS NUSISTATĘS
SUNAIKINTI KATALIKŲ 

BAŽNYČIĄ

Paryžius, Prancūzija, — 
Gruodžio 29 d. — Prancū
zijos valdžia gavo Italijos J 
pranešimą, kad Italija nu
traukia su ja 1935 m. su
tartį. Prancūzija sutiko 
pradėti naujas derybas tik 
be tarpininkų.

Žydai Nusiskundžia Nedarbu
New York, gruodžio 29,— 

Amerikos žydų kongresas 
praneša, kad tyrinėjimai 
parodo, jog šiais laikais žy
dams Amerikoje yra sun
kiau gauti darbą ne kaip 
kitiems.

• J ' t I ♦ H •įšSsij Žydai Apleidžia Dancigu

Londonas, gruodžio 29,— jokių patarimų nepriima ir 
Iš Vokietijos žymaus kata- nepakenčia tų, kurie su 
liko, kurio vardo negalima juo nesutinka. Sakoma, 
minėti, nes naciai jį nužu- kad Hitlerio pagelbininkas 
dytų, sužinota, kad po Dr. Goebels, jau turi sąra- 
Naujų metų Hitleris pa- šą visų bažnyčių ir vienuo- 
sgelbsiąs naujus įstatus, lynų su nurodymais, į ką 
kuriais visos Katalikų baž-, jos bus paverstos. Didžio- 
nyčių nuosavybės bus na- sios katedros, kaip Colog- 
cių valdžios užgrobtos. Vi- ne, bus paverstos į muzie- 
sos Katalikų bažnyčios,'jus, gi mažesnės bažnyčios 
vienuolynai, bus nacių už- i mokyklas ar svetaines, 
grobti ir paversti į muzie- Nestebėtina, kad Popiežius 
jus, mokyklas ar sporto didžiai susirūpinęs pasakė: 
svetaines. Londono katali-į “yra daromi žygiai ateičiai, 
kai jau daro planus, kaip kurie mus didžiai sugriau- 

[ priimti ir kur patalpinti dina”. 
, pabėgusius iš Vokietijos! 
Į kunigus ir vienuolius. Ta- 
įčiau, taip pat jau žinoma,' 
kad nedaugelis tegalės 
apleisti Vokietiją. Visi ku
nigai ir vienuoliai, kurie 
dar neturi 58 metų am
žiaus nebus iš Vokietijos' 
išleidžiami, bet palaikomi, 
kad iškilus karui būtų už
tektinai vyrų. Visi kunigai 
ir vienuoliai bus priversti 
dirbti kaip ir pasaulionys, 
o vienuolės bus verčiamos 
ištekėti už vyrų.

Patys vokiečiai yra bai
siai susirūpinę. Jie paty3 
nežino ką daryti ir kas bus 
toliau. Nacių vyriausybė 
dažnai pasikeičia. Hitlei is

I

J. Kmitas.

Daug Japonų Užmušta Dve
juose Kinų Frontuose

Shanghai, gruodžio 29 — 
Iš Kinijos ir Japonijos pra
nešama, kad abejose ka
riaujančių valstybių pusė
se žuvo tūkstančiai žmo
nių.

Prie Tsientang upės, Che-

Lenkija Uždarė Čeky-Lenky 
Rubežių

I •• | • ■ • f* — iv rilu iSlUUUlllC upt/O,Ispanijos Lojalistai Bėga IŠ kiang provincijoj į pietva-
Barcelonos

Hendaye, Prancūzija, — 
Gruodžio 29. — Ispanijos 
nacionalistai užima nau jas 
pozici jas ir priverčia radi
kalus - lojalistus bėgti. 
Franco kariuomenė taip 
smarkiai vėl pradėjo žy
giuoti, kad lojalistai yra 
priversti apleisti savo sos
tinę Barceloną ir persikelti 
į kitą miestą, gal Valencią 
ar Albacetę. Lojalistai pri
pažįsta, kad Franco ka
riuomenė pažangiuoja ir 
užima naujas ir svarbias 
vietas. Jau jfe yra tik 50 

nuo radikalų sosti- 
lotfas.Užtat radi-

karus nuo Shanghai, kinie
čiai praneša, kad tūkstan
tis japonu užmušta ir su
žeista, ir 300 japonų už
mušta Shansi provincijoj.

Hitleris Užimsiąs Ukrainą --------- ♦ 
Londonas, gruodžio 29,— 

Diplomatiniuose sluoks
niuose kalbama, kad Hitle
ris yra pasirengęs apie vi
durį Vasario, 1939 metų, 
užimti Ukrainą. Kitos tau
tos yra pasakę, kad jo žy
gių į rytus netrukdysią. 1 
Hitleris taip ramiai užim
siąs Ukraina, kaip jis užė
mė dalį Čekoslovakijos ir 
Austriją. Bet pirm ėjimo į 
Ukrainą, Hitleris prijung
siąs Dancigą ir Klaipėdą 
prie Vokietijos. Paskiau 
Lenkija bus priversta vo
kiečiams nusilenkti.

13,000 Karinių Orlaivių 
Jung. Valstybėms

Italija Ir Rusija Uždaro 
Konsulatus

Washington, D. C. — 
Prez. Roosevelt pareiškė, 
kad jis reikalausiąs, kad cūziją Milane išdaužė So- 
Kongresas paskirtų pini- vietų Rusijos konsulato! 
#ni, kuriais galima būtų į- langus. Sovietų Rusija pa
sivyti naujų karinių oriai-.reiškė dėl to protestą. Bet 
vių, kad sudarius tokių or- Italijos valdžia nekreipė į

Roma, Italija — Italai de
monstruodami prieš Pran-

k' . i

Dancigas, gruodžio 29,— 
" žydai apleidžia Dancigą/ 

nes jaučia, kad Vokietija 
ją greitu metu užgrobs. saugesnes vietas.

Londonas, Anglija, gruo
džio 29 — Daily Express 
praneša iš Pragos, kad 
Lenkija uždarė Čekų-Len- 
kų rubežių prie Tesčeno ir 
išstatė kanuoles ir šešius 
batalionus lenkų kareivių. 
Lenkija pasiuntė kariuo
menę į čekų parubežius ka
da Čekoslovakijos vyriau- 
svbė nekreipė jokio dėme
sio į Lenkijos tris protes
tus dėl čekų bombų meti
mo į Tesčeną.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gruodžio 31 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Prašome visų pasukti sa- 
- -- vo radio rodyklę ant 1120 kilocykles ir klausytis prog-

l^ų^sk^čTų^ikTl£oob.jt^dėme  ̂ Worcesterio Aušros Vartų para-
-----  ---------------------------i— . pijos Radio Grupe, vadovaujant muzikui komp. Jonui 

ZČižaųskui.
Radio Vadovybe linki visiems

□1939 Metų!- p'c

Taip pat prez. Roosevelt’ džia supyko ir uždarė sj 
nori, Jmd-būtu iStaokintirkonsulatą Milane. It$l 

Maldininkai bėga į į lekioti kariniais raidaiviais uždarė savo konsulatą 
• apie 20,000t studentų. ' , Odesoje.

ų Naujų
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ĮVAIRIOS žinios Rusijos Bedieviai Kovoja 
f Prie? ftainyčią '

Radikalai Nužudė 6500 
Kunigų Ispanijoje

Meksikoje Nužudytas 
Katalikų Kunigas

Vatikanas, gruodžio 29— 
L’Osservatore Romano, 
Vatikano oficialis laikraš
tis praneša, kad šiomis die-- 
nomis gavo naujus doku
mentus, kurie įrodo, kad 
radikalų (lojalistų) valdo
moje Ispanijos dalyje nu
žudyta tarp 40 ir 70 nuo
šimčių kunigų nuo civilio 
karo pradžios. Tuo pačiu 
laiku 17,000 bažnyčių ir 
vienuolynų sudeginta arba 
sugriauta.

Ispanijos radikalų valdo
mose vietose neliko nė vie
nos bažnyčios ir vienuoly
no, kuris nebūtų sudegin
tas arba suardytas arba iš
niekintas ir paverstas ba
raku arba sandėliu.

Vien Santander provinei-

I

MEKSIKA, gruodžio 29, — 
Kun Miguel Diaz Orozco, 75 
metų senelis, buvo žiauriai nu
žudytas. Piktadariai panaudojo 
plaktuką ir kaltą nužudyti sene
lį kunigą. Prieš tai kunigas bu
vo surinkęs iš žmonių pinigų 
bažnyčios pataisymui. Jau jis 
buvo nusamdęs darbininkus 
bažnyčią taisyti, kąip staiga bu
vo nužudytas. Spėjama, kad tie 
darbininkai jį nužudė ir surink
tus pinigus pavogė. Katalikai 
reikalauja, kad valdžia surastų 
piktadarius ir nubaustų, bet val
džia nieko nenuveikė iki šiol.

Nors Meksikoje katalikai yra 
smarkiai spaudžiami ir perse
kiojami, tačiau jie pasilieka 
tvirti savo tikėjime. Jie susiren
ka į namus melstis, nes bažny
čios beveik visos yra valdžios

MASKVA, gruodžio 29, — Ru
sijos sovietų bedievių sąjunga 
nutarė įsteigti Maskvoje tarp
tautinę bedievių mokyklą, ku
rioje bus lavinami bedievybės 
apaštalai. Į mokyklą bus su
kviesti visų šalių žmonių, ypač 
negrai, indėnai, arabai ir kiti. 
Jų užduotis bus paskiau važiuo
ti į tuos kraštus, kur katalikai 
misionieriai darbuojasi ir ardy
ti jų nuveiktą darbą.

Bedievių sąjunga taip pat nu
tarė pasiųsti vėliavas Amerikos 
ir Kanados bedieviams. Vėliavos 
bus padarytos iš raudono audek
lo ir ant jų išrašyti žodžiai: — 
“Pasaulio bedieviai vieny ki- 
mės”. Sovietų bedievių laikraš
tis “Bezbožnik” rašo, kad Po
piežius ir Katalikų Bažnyčia y- 
ra didžiausias Rusijos sovietų 
priešas, kad kitos bažnyčios se
ka Katalikus. Jeigu jie galėtų 
nugalėti Katalikų Bažnyčią, tai 
su kitomis jie lengvai apsidirb
tų.

I

NELEIDŽIA KOMUNISTAMS ] 
bARYTI RINKLIAVŲ
 «-

CT ■EV'ET.AN'D. Ohio, gruodžio 
29, — Amerikos komunistai rei
kalavo miesto leidimo daryti 
rinkliavą Ispanijos lojalistams- 
radikalams. Po ilgų ginčų mies
to valdyba nutarė leidimo ne- 

į duoti. Tame reikale daug prisi
dėjo laikraštis Catholic Univer- 

lse Bulletin ir Kolumbo riteriai.

Per Naujus Metus Radijas 
Pasaulį Sveikins Varpų 

Garsais

2

Džiaugiamės Marijos Aukš 
taitės Raštais

Žuvo 508 Žmonės
New York — Associated 

Press apskaitliavimu, viso
je šalyje Kalėdų švenčių 
laiku žuvo įvairiose nelai
mėse 508 žmonės. Iš to 
skaičiaus automobiliais už
mušė 395.

joj užmušta 156 kunigai ir 
Oviedo 119, ir daugiau kai 
200 bažnyčių sunaikinta 
tose provincijose.

Huesca provincijoj 400 j 
bažnyčių sunaikinta ir Sa
ragossa diecezijoj raudo
nieji įsibriovė ir užgrobė Laikraštis Exchange Telegraph 
176 bažnyčias. Septynios-j praneša, kad Vokietijos naciai 
dešimts kunie-ų užmušė ir'yra nusistatę užgrobti visas ka- 
40 kunigų nežinoma kur talikų nuosavybes. Sakoma, 
dingo. i kad Hitleris jau turįs paruošęs

Gautomis žiniomis naši- tam tikslui įsakymą. Vokietija 
remiant, apskaitliuojama, dabar yra labai suvarginta, nes 
kad visoje Ispanijoje rau- didžiausios sumos pinigų išlei
dome ii (lojalistai) nužudė džiamos kariškiems apsiginkla- 

ir vimams. Kadangi Hitleris pra- 
■ dėjo žydus spausti, tai kitų ša
lių žydai bankininkai atsisako 
Vokietijai skolinti pinigus; už 

i tai Hitleris sumanė užgrobti vi-
Cambridge, Mass. — Šio!sas katalikų nuosavybes, kad 

miesto šelpimo suvargusių 
ir bedarbių šeimų depart- 
mente susekė aop’avyščių.

6500 kunigų, įskaitant 
vienuolius ir vienuoles.

Susekė Apgavystes

Naciai Kęsinasi Užgrobti 
Katalikų Nuosavybes

Ku Kluksai Klanai Kovos 
Prieš CIO

Paskelbta Naujosios Vyriau
sybės Deklaracija

___________
< KAUNAS, gruodžio 23 d. Sei-į 
me ministras pirmininkas Miro- 

' nas perskaitė naujosios vyriau- Į

Iš čia tą' 
what sveikinimo programą pasi- 

transliuos viso pasaulio 
radijo stotys. Šiuo kart vi- 

bet ji bus įvairi. Kiekviena
COLLEGEVLLE, Minn. gruo- tauta savo sveikinimą per-į 

džio 29, — Mirtis atėmė vieną iš duos varpų muzika, 
j Amerikos didžiųjų darbininkų 
užtarėją, Kun. Virgil Michel, 
benediktiną. Kun. Virgil Michel,

DR. ALFREDAS SENN’AS, 
Pennsylvania Universiteto pro
fesorius, kuris pasakė Kalėdoms 
atitinkamą kalbą per Petronėlės 
Antanaitienės vedamą lietuvių ra stoties,
programą, iš Stoties 
Philadelphia.

Ateinančių metų sveiki
nimas visam pasauliui bus 
transliuojamas iš Berlyno sybės deklaraciją.

Mirė Darbininkų Užtarėjas bu* ™noda programa
* * no r ti rviia įvairi kiDlziTinno

Į 
Prieš1 

tai sveikinimo žodžiai bus 
pasakyti tos tautos vardu 
prancūziškai ir savo kalba.

LONDONAS, gruodžio 20, —
I

ATLANTA, Ga., gruodžio 20, 
— Ku Kluksų vadai praneša, 
kad jie organizuojasi kovoti 
prieš darbininkų CIO uniją. Jų 
vyriausias vadas Hiram Evans 
praneša, kad gegužės mėnesy 
bus laikomas jų suvažiavimas, 
kuriame bus nutarta, kaip su
laikyti CIO augimą.

yra parašęs keletą žymių knygų Lietuvos programą suda.
darbininkų klausime. Taip pat 
jis daug rašydavo į katalikiškus 
žurnalus, kaip tai,1 America, 
Commonvveal, Christian Front, 
dėstydamas darbininkų reika
lus. Lai suteikia jam Dievas am- 

! žiną užmokesnį.

rys Karo Muziejaus varpų 
muzika.

Lenkai Po VVS Uždarymo
Minėtame lenkų “IKC”

--------------- rašoma ir apie lietuvių len-
Paruoštas 1939 Metų Vie- |an^kius- Profa

gavus daugiau turtų didesniam 
apsiginklavimui.

Žinios iš Amsterdamo prane- 
Tyrinėtoiai radę net tokių ša* kad Vokietijos slaptoji poli- 
_   i • _ _ — i c? o 11 crs\ "i o Trionimlvrinc

Atidaryta Ir Pašventinta 
309 Senelių Prieglauda

KAUNAS, gruodžio 26 d. Ža
liakalnyje (Kaune) iškilmingai 
pašventinti naujai pastatyti 300 
senelių prieglaudos modernūs 
rūmai. Ta proga vyriausybės 
pašalpa ir visuomenės aukomis 
300 senelių pavaišinta. ,

šūjų Darbų Planas

eiga saugoja visus vienuolynus 
ir katalikų nuosavybes Jų tiks
las yra surasti bent kokią prie
žastį dėl kurios būtų galima 
nuosavybę užgrobti. Pavyzdžiui,

asmenų, kurie neturėtų 
būti šelpiami. Kai kurie 
šelpiamųjų padavę adresus 
tuščios žemės, kur nėra jo
kio ^vvenimui namo. Gali
mas daiktas, kad kada ty- surastų, kad valdžiai mokes- 
rinėtojai užbaigs tyrinėji- čiai nesumokėti, ar kad gyven- 
mą, tai daug ir šelpiamųjų toJai Xra Hitleriui priešingi ir 
nukentės. Kaip kituose L L Tiesioąiniai atimti nuosa- 
miestuose. tain ir Cambrid- vykęs bijosi, kad žmonės nesu
kę gal suras tokių, kurie kiltų prieš juos. Nacių laikraš- 
turi savo namus arba ban- tis “Schwarzes Korps aiškiai 
koše pinigų kitų vardais ir pasako, kad jau einama prie Ka
imą iš miesto pašalpas. To-talikU nuosavybių užgrobimo, 
kie žmonės nusikalsta įsta- ^is rašo: “Bažnyčia yra valsty- 
tymams ir skaudžiai bau- bė - valstybėje ir ji neturi teisės 
džiami, kada juos suseka.

Kauno Miesto Savivaldybė 
Minėjo 20 Mėty Sukaktį

KAUNAS, gruodžio 22 d. Kau
no Miesto Savivaldybė, dalyvau
jant ministrui pirmininkui kun. 
Mironui, vyriausybės atstovams,
burmistrui. Tarybos nariams,) 
iškilmingai paminėjo 20 metų 
sukaktį.

gyvuoti ar turėti nuosavybę, 
nes ką ji dabar turi jai buvo 
duota Vokietijos žmonių, ir už 
tai valstybė turi teisę ją atimti”.

Jau daugely vietų naciai kata
likų nuosavybes, kaip tai, drau
gijų namus, laikraščius, jau už
grobė, ir katalikai negali niekam 
pasiskųsti. Vokietijoje, ir beveik

Ispanijos Nacionalistai Nu
šovė 20 Karinių Orlaivių
Hendaye, Prancūzijos-Is

panijos rubežius, gruodžio 
29—Ispanijos nacionalistų
lakūnai nušovė 20 radikalų,visur, yra taip: kas turi galybę, 
valdžios karinių orlaivių tas yra teisingas, 
bekovodami ore Kataloni- 
joj- :

Kautynės ore įvyko 70 
mylių nuo Bercelonos. Sa
koma, kad 24 nacionalistų 
orlaiviai iš aukštumos už
puolė radikalų 55 orlaivius 
ir į juos Daleido bombas.

Radikalų valdžios žinių i Mironui, vyriausybės nariams, 
agentūra praneša, kad ra-į gausiems visuomenės atstovams, 
dikalų lakūnai nušovė 5 laikraštininkams ir rašytojams, 
nacionalistų karinius oriai-1 paminėta spaudos plėtotė Lietu
vius. ' ' voje.

Paminėta Spaudos Ir Litera
tūros Plėtotė Lietuvoje

KAUNAS, gruodžio 22 d. ju
biliejiniame spaudos akte, daly- 

i vaujant ministrui pirmininkui

Parduodame

X
Ž
%

Visokios rūšies ANGLIS ir COKE
Taipgi per mus galite pirkti Stokers — automatiš

ką angliams kūrenti mašiną, OIL BURNERS.
Mes reprezentuojame

STETSON FUEL CORP.
Kam reikalingi angliai, prašome pašaukti mus, ir 
kaip bematant bus pristatyti Bostono apylinkėje.

"DARBININKAS"
366 W. Broadway, Tel ŠOU 2680, So. Boston, Mass.

i:

Nors dar nesenai “Darbinin
ke” pasirodė Marijos Aukštai- 
tės raštai, bet mums “Darbinin
ko” skaitytojams jos raštai la
bai patinka. Kada ateina “Dar
bininkas”, PIRMIAUSIAI ieš
kome ar nėra Marijos Aukštai- 
tės raštų, kuriuose randame tik
rą sielai maistą. Būtų gerai, kad 
galima būtų jos raštų rasti kiek
viename “Darbininko” numery
je.

Aš kaipo senas “Darbininko” 
skaitytojas reiškiu didelę padė
ką Marijai Aukštaitei ir linkiu 
jai daug energijos ir geros svei
katėlės.

Vincas Stasevičius, 
Vargonininkas.

Lietuviai Laimėjo Rinkimus
Vilnius, gruodžio 28 d.— 

Neseniai įvykusiuose Vil
niaus Krašto savivaldybių 
rinkimuose Švenčionių ap
skrities 18 seniūnijų tary- 
bininkais bei padėjėjais iš
rinkti 159 lietuviai, o gudų, 
rusų, žydų ir lenkų kartu 
išrinkta tik 68. Ar reikia 
geresnių įrodymų, kad tas 
kraštas lietuviškas!

Lietuvių Atstovai Klaipėdos
• Krašto SeimelyjeWS uždarymas: tuo būdu 

esanti pašalinta viena iš 
didžiausių kliūčių abiejų 
tautų susipratimui.

Anot laikraščio, praeitą što Seimelyje 
atsimintinomislDr. Trukanas, Dr. Anysas,

• - - - įKybrancas ir Dr. Pajaujis.

i

Pasirašyta Lietuvių ■ Lenkų 
Prekybos Sutartis

KAUNAS, gruodžio 22 d. pasi
rašyta lietuvių - lenkų prekybos 
sutartis, kuri įsigalios sausio 21 
d. Numatytų mainams prekių 
vertė prašoka keturioliką mili
jonų litų. Prekyba bus tarpusa
vyje išlyginta.

Klaipėda, Gruodžio 28 d.
Lietuvius Klaipėdos Kra- 

atstovaus i
KAUNAS — Šiomis dienomis

Vidaus Reikalų Ministerija pa-j 
ruošė 1939 metų viešųjų darbui pavasarj

kZS’mMto kovo m. dienomis, lenkų vi-į K-yorancas lr ur- rajauns. 
sa^valdybems keturK nnhjonus suomen_ stebėjusi kodėl Po rinkimų vokietininkų 

ultimatume tebuvo reika- i ■ssisokimai aprimo.litų padėti plentus tiesti.

Čekoslovakija Pasiuntė 
Protestą Vengrijai

" Praga, gruodžio 29 —Če
koslovakijos valdžia pa
siuntė Vengrijai griežtą 
protestą dėl įvykių Szura- 
ny, kur du slovakai buvo 
užmušti ir keliolika sužei
sta. Kaltinama Vengrijos 
policija.i----------------------------- _ ■ j _—__

liaujama, kad Lietuva už-į 
mėgstu su Lenkija diplo
matinius santykius, o ne-

> minimas, sakysim, 
Lenkijos sienų garantijų 
klausimas. Laikraštis ir į 
paaiškina:

Mat, reikėjo pašalinti pirmą- '^tuviui“ Jonužiui
npsnvtantnc ii7tvarQc Irad i . . . • .

Rašo Iš Lietuvos
• '^.’j J

Vienas “Darbininko” 1 
darbis prisiuntė gautą laišką iš 
Lietuvos, kur tarp kitko rašo:

Tiesa, pas mus Lietuvoj šis tas 
naujo: pasikeitė vyriausybė.
Bet, tiesą pasakius tai tik išmai
nyta lazda ant pagalio. Nė dau
giau, nė mažiau. Taip, kad ir y- 
patingų gyvenime pasikeitimų 
nėra ko laukti. Sėdėjom mes, o 
dabar pasėdėki^ Jūs, mieli drau
gai. Mes jau truputį pasipelnėm, 
dabar galit jūs pasipelnyti. “Sa
viems” žmonėms nepavydim. 
Tik neįsileist “svetimų”, — tai 
vienintelis siekimas ir obalsis.

i « bendra- įjUVO

Paminklas Vokietininkų 
Nužudytam Jonužiui

i

Vagis Iš Baimės Mirė Po 
Lova

Bedarbis Apie Nedarbu
Iš VVaterbury, Conn. p. B. P. 

Šilkauskas, LDS 5 kp. ir apskri
čio organizatorius rašo:

“Dėlko Amerikoj negali panai
kinti nedarbo? Dėlto, kad Wa- 
shingtono administracija nesu
pranta arba nenori suprasti tik
rų nedarbo priežaščių. Kad su
mažinti nedarbą, tai reikia pir
miausia patyrinėti kaip gyvena 
pavieniai (be šeimų) darbinin- Šiame metaliniame 
kai. Jeigu pavieniai turi tūks
tančius bankose (po 20 ar 30 
tūkstančių dolerių) ir šiandien 
dirba, kada šeimynų galvos — 
vyrai neturi darbo, tai čia būti
nai reikalinga reforma. Šiandien 
labai daug yra pavienių, kurie ir 
be darbo gali gerai gyventi. Ki
ta priežastis, tai moterų ir vai
kų darbas. Žiūrėk vyras dirba, 
ir jo žmona ir vaikai. Moterys 
turi būti namuose. Tai kur čia 
socialis teisingumas. Yra ir to
kių šeimų, kurių vyrai dirba 
WPA darbus, o moterys fabri
kuose. Tokie žmonės puikiai gy
vena. Bet ką gali daryti tos šei
mynos. kurių nė vienas narys 
neturi darbo? Atsakymas: ba-. 
dauti. Tai neteisinga. Washing- 
tono administracija turi sutvar-' 
kyti tuos dalykus. Štai neseniai 
WPA atleido vedusius vyrus, o j 
pavienių paliko dirbti. Vedusių
jų vyrų šeimos turi badauti. Ar-į 
ba imkime 5 ar 6 narių šeimy
nas. Vyras dirba WPA darbus ir 
gauna $60.00 mėnesiui. Kaip jis 
gali pragyventi iš $60.00, kada 
pragyvenimas labai brangus. 
Pagalvokime ir pamtysime, kad 
Naujosios Dalybos administra- 
Sžjš? fo'ažai ktto skiriasi nuo Hoo- 
verio laikų.

Rastas Vilniaus Miesto 
Policijos Anspaudas

Klaipėda, gruodžio 28 d. 
Darbininkai ir amatininkai 
nutarė vokietininkų nužu-

I

sias neapykantos užtvaras, kad | pastatyti paminklą, 
po to rankos pačios susisiektų; _____________
kaimyniškam pasisveikinimui.

Esame optimistai. Santykiai 
su Lietuva bus visiškai geri, 
nors to gal ir nelinkėtų tie, ku
riems Lietuvi dar neseniai buvo 
aviacijos bazė, ar tie, kurie nau-j Pa- 
jojoj, Miuncheno Europoj Lietu-, 
vai rezervavo “šiaurės Cekoslo-j 
vakijos” vaidmenį.

Kaunas, gruodžio 17 d. į 
Berlyną atvyko naujai pa
skirtasis Lietuvos pasiun
tinys ir ^aliotas ministras 
gen. štabo ats. pulk. Škir-

Generolas Magius Į Pietų 
Afriką

Šiomis dienomis Kaune 
rasta Vilniaus miesto poli
cijos metalinis anspaudas. 

ant
spaude yra Lietuvos ženk
las — vytis ir toks lietuviš
kas įrašas: "Vilniaus M. PI. 
Apsaugos VII Nuovados 

| Viršininkas”. Iš viso ko 
Į matyti, kad antsoaudas y- 
ra iš Lietuvos nepriklauso
mybės kūrimosi laiku kai 
ten buvo įsisteigusi Lietu
vos policija. Rastas istori
nis antspaudas atiduotas 
policijos mokyklos muzie
jui.

Prancūzija Turi Grįžti Į
Katalikybę

Neseniai vienas

Kaunas, gruodžio 19 d. į 
Pietų Afriką išvyko ^ene- 

i rolas Nagius aplankyti lie- 
žymus'tuvik> koloni.TO- '

Rumunijos miestelyje 
Fomcsani šiomis dienomis 
buvo patekęs į jaunos naš
lės Iliescu Petr Dayosienės 

įbutą vagis. Buvo prisigro
bęs gana daug brangių 
daiktų ir rengėsi paspruk
ti, tačiau staiga buvo iš
gąsdintas ir pasislėpė po 
lova. Naktį, buto savinin
kei miegant toje lovoje, 
bandė iš po lovos išlysti, 
bet belysdamas taip išsi
gando, kad vietoje mirė 
nuo širdies stabo. Nemažai 
išsigando ir našlė, ryto me
tą radusi po lova svetimo 
vyro lavoną su jos brange
nybių ryšuliu.

vytis ir toks lietuviš-

Kas Vienoj Grobė Žydų 
Turtą

prancūzų rašytojas ir poli-, p » . iiz i iaicwo
tikas d’Ormessonas paskel- rasaipa UZ LieTUVOS LaiSV?

Kovojusiems AprūpintiKovojusiems Aprūpintibė savo straipsnį prancūzų’ 
laikrašty “Fjgaro”, šiame’ 
straipsny iškelia mintį ir 
kviečia prancūzus sukurti mas priėmė stipendijų ir pasko- 
savo sveiką mokslą, kurį grąžinimo įstatymą ir taip

i

KAUNAS, gruodžio 22 d. Sei-

būtų galima pastatyti prieš Pat svarsto 1800 Nepriklauso
mybės kovotojų pripažinimą sa
vanoriais, kuriems aprūpinti 
numatoma skirti 600,000 litų.

Berlynas. Vienos laikraš
čiai paskelbė pranešimus, 
kad Vienoje pradėta kvota 
prieš asmenis, kurie pasi
naudojo neseniai įvykusio
mis antisemitinėmis mani
festacijomis asmeniškai 
pralobti. Pasak tų praneši-, 
mų, 12 nacionalsocialistų 
partijos nariu Burckelio į- 
sakymu, buvo iš partijos 
išskirti. Atlikę teismų pa
skirt ‘ - - cional-
soci &-

vokiškojo rasizmo ir vals
tybes dievinimo mokslą. 
Tas mokslas — rašo d‘Or- 
mesonas — turi būti krikš
čionybė, suprasta ne tik 
kaip gailestingumas, bro
lybė ir meilė, bet ir kaip 
tvarka, išmintingumas, 
drausmė ir autoritetas, žo
džiu — anoji katalikiškoji 
tvarka, kurios dėka Euro
pa gavo savo pažangą, 

i D'Ormessonas pabrėžė: — 
Kai Prancūzija buvo kata
likiška, ji buvo stipri, ga
linga ir garbinga. Prancū-i 
zija turi grįžti prie katali
kybės, tada vėl atgaus se
nąją traukiamąją galią 
kitų katalikiškųjų tautų 
atžvilgiu. Tos tauto* tada 
vėl pradės eiti kartui 
Prancūzija,

j

šiem^&nėsiam^fftoncen-JHad ji jau rfe*laisvita? vfcr 
'traci šokių klaidų.

— Prie Vakarų Sąjungos, kuri 
rūpinasi Mažosios Lietuvos 
klausimais, steigiamas kultūros 
fondas, kurio lėšomis mokyklos 
būt aprūpinamos knygomis bei 
knygynėliais, šelps gabius be
turčius moksleivius ir rems ki
tus kultūrinius reikalus.

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

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiema 
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the 
t ■ • Price

PROTECTION PLAN
New 

Engiand 
COKE

L

Dėl Skubaus Patarnavimo 
šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION , S

496 First Street, So. Boston, Mass.
Jei. SOUth Boston 1540
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Seni Ir Nauji Metai
Labas rytas jums jums, 
Vakarėlis mums mums...

J. Mž.

Dabar pasaulyje domi
nuoja jėga ir tik jėga. Gin- 

Liaud. daina, kluota jėga, kurion sutelk- 
...Skrido gervės pro pakluonę ta geriausios technikos ži- 
šiaurės vėjas švilpinėjo, J nios ir naujausi atradimai.

mingo žmogaus marški
niais. Toks išminčiaus pa
tarimas užimponavo kara
lių ir jis nelaukdamas nie
ko — pasiuntė pasiunti
nius — suieškoti laimin
giausi žmogų. Pasiuntiniai 
— pasileido pas turtuolius 
ir viskuom pertekusius, 
klausdami, kuris jų tikrai

• v

A. P. Sandys.

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly --------------------  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ------------------------$5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________  $4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ____________  $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

Šiaurės vėjas švilpinėjo,
Kaip tas sapnas, kaip svajonės Tačiau ginkluota jėga, yra laimingas? Ir kokio žmo- 
Graži vasara praėjo... ----- T- *_n._šalta medžiaga. Ir šalta gaus neklausė — vis vėl-

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Nusikaltimas Ir Atgailavimas
Jau kelios dienos kai apie Klaipėdą nieko negirdė

ti. Tiesa, Lietuvos spauda ir pirmiau apie ją kaip ir nie- J 
ko nerašė (cenzūra teigė, kad viskas ramu), bet nema- 1 
ža tekdavo nugirsti iš užsienio laikraščių ir telegramų. . 
Dabar ir užsienio spauda nutilo, reiškia, iš tiesų Klai
pėdoj tur būt ramų, bent ta prasme, kad nėra pasauli
nės reikšmės skandalų. Ar tai ramybė prieš audrą, ne- 
užilgio teks pamatyti, bet vis dėlto ramybė, nes jo dė
mesį dabar užima svarbesni dalykai. Hitleris matyt ne 
juokais galvoja apie Ukrainos nepriklausomybę' (vo
kiečių globoj, žinoma), kad net buvusis “baltosios” 
rusų armijos vadas gen. Denikinas rado reikalinga su
drausti “baltosios” rusų armijos generolus ir karinin
kus, kad nesidėtų su vokiečiais, kad ir prieš sovieti- 
ją. “Rusija vis vien mano tėvynė, ar ji raudona, ar bal
ta”, — pareiškė gen. Denikinas. Jei toks stambus so
vietų priešas nenori vokiečių pagalbos sovietams su
klupdyti, tai iš to vieno jau numanu, kad Hitlerio su
manytas žygis nebus vokiečiams lengvas. Tačiau Hit
leris labai rimtai apie tai galvoja ir gal dėlto nenori 
Lietuvos prieš save nustatyti. Riestai prisiėjus, kartais 
paranku ir nykštuką prieteliu turėti.

Kaip ten bebūtų, Lietuvos tautininkai nors valan
džiukei gavo atsikvėpti. Ta pauza pasinaudoję, jie vy
riškai skelbia, kad užsienio politikoj Lietuva laikysian
ti griežtą neutralumą. Tai gražūs žodžiai, bet tik žo
džiai, ir tai nevisai teisingi, nes Lietuvos neutralumas 
jau sulaužytas. Tiesa, ji sulaužė nelietuviai, o lenkai, 
bet negalima girtis, kad būtų Lietuvos galioje neutra
lumą išlaikyti. Dabar neutralumo nėra. Yra tik lenkų 
įsakymai ir lietuvių nuolankus klusnumas. Liublino 
Unija dar nėra oficialiai gryžusi, bet jos požymiai jau 
pasireiškia. Lenkai diktuoja, mūsų tautininkai vykdo. 
Lenkai pradeda jaustis Lietuvoje kaip namie. Jų ban
kai turtėja, švietimo įstaigos vystosi, organizacijos 
veikia. Proporcionaliai su lenkų įsigalėjimu mažta lie
tuvių laisvė. Pradžioje dar puse burnos buvo mėginta 
ne tai protestuoti, ne tai piktintis dėl lenkų ultimatu
mo, retkarčiais pusbalsiu užsiminta ir apie Vilnių, šis 
tas pakritikuota, žodžiu, kiek pasispardyta, bet lenkai 
ir tai uždraudė. Jie išreikalavo spaudos nepuolimo su
tartį, vadinasi, tautininkų vyriausybė pasižadėjo paža
boti lietuvių spaudą, kad ji neišdrįstų kritikuoti Lenki
jos, nė jos darbų. Tuo būdu nevalia kritikuoti nei už
darymo Vilniaus Vadavimo Sąjungos, nei užgrobimo 
Mokslo Draugijos, nei žiauraus persekiojimo Vilniaus 
krašto lietuvių, nei tam panašių barbariškų Lenkijos 
žygių. Lenkai iš savo pusės pasižadėjo, kad ir jų spau
da nepuls lietuvių, bet tai lengva jiems išpildyti: ką 
bekritikuoti ubagą, iš kurio viskas atimta? Užtenka 
gailestingai nusišypsoti dėl jo liurbiško nuolaidumo.

Tiesa, atsirado drąsių vyrų, kurie išdrįso lenkus 
pakritikuoti, bet tie vyrai ne iš tautininkų stovyklos. 
Tai lietuvių katalikų vadai. Jie raudo, raudo dėl tauti
ninkų vyriausybės susmukimo, nebeiškentė ir tarė tie
sos žodį. Bet jų atžvilgiu vyriausybė nebuvo susmuku
si. Energinga ranka ji suėmė tuos universiteto profe
sorius ir pasodino juos į koncentracijos stovyklą. Sena, 
sena lietuviška pasaka: saviškius muša, svetimiems lai
žo batus. Oi, ta Liublino Unija... Po kelių šimtų metų 
dar ja tebeatsirūgstama...

Ir ką mes išeiviai turime daryti, kuriomis gairė
mis vadovautis? Jau nepertoliausia Vasario 16, ta jau
ki iškilmė, kurią tokiu pakiliu ūpu minėdavome. Kaip 
dabar ją minėti, apie ką bekalbėti? Apie nepriklauso
mybę teks tik akis nuleidus ką nesuprantamo numyk
ti, nes kokia čia nepriklausomybė, kai lenkai mūsų vi
daus politiką kontroliuoja? Juk kaip tik dėl vidaus 
laisvės kiekviena valstybė daugiausia sielojasi. Kištis 
į kitos valstybės vidaus reikalus kaip tik ir yra nepri
klausomybės paneigimas. Lietuva jau nebegali garsiai 
šūkauti, kad ji pilnai nepriklausoma. Apie tai tenka 
kukliai nutylėti. Tai gal 16 Vasario nors dainomis pa
minėsime? Bet “Mes be Vilniaus nenurimsim” jau ne- 
bevalia dainuoti. Tiesa, čia Amerikoj dar tai neuždrau
sta, bet jei sudainavus ir aprašius tai laikraščiuose, tai 
tie numeriai bus gražinti, nes ponams lenkams nepri
imtini. Tad teks “Bakūžė samanota” ar kokia “Dul dul 
dūdele” pasitenkinti. Kaip skysta ir skurdu būti loja
liems tautininkų politikai!

Tačiau neliūdėkime. Jei mes priversti už svetimus 
nusižengimus atgailauti, tai atsiras ir tokių atgailavi
mo dalyvių, kurie nebe už svetimus, bet už savo nusi
kaltimus kenčia. Juk dabar tautininkams nieko kita 
.neblieka, kaip tik liūdnai užtraukti tą atgailavimo 
lgiesmelę: “Nusidėjau — kur bes’dėsiu ?”... K.

• v

Bem. Brazdžionis, medžiaga ryžtasi valdyti tu i: — nė vienas nepasisa
kė esąs laimingas, nors pa
žiūrėti — jam nieko netrū
ko. Pasiuntiniai grįžta nu
siminę, be “laimingojo 
žmogaus” marškinių. Tik 
pravažiuodami keliu —ma
to jau nebejauną žmogelį, 
su menka rudinėle apsivil
kusį, sekiojant paskui ga
nomus gyvulius, kurs 
jiems pravažiuojant — lin
ksmai nusišypsojo. — Ar 
nėši, tamsta, laimingas 
žmogus, kokio mes tiek il
gai ieškome? — paklausė 
vienas pasiuntinių — su
laikęs arklius.
— O je! — taip, aš esu lai

mingas!” — atsakė žmoge- 
! lis.

— Tad parduok, meldžia- 
' masis, mums savo marški
nius, — mes už juos bran
giai užmokėsime?
— “O šito tai negalėsiu!— 

tarė juokdamasis žmogelis 
— nes aš marškinių — iš 
viso neturiu, nes buvusieji 
jau senai nuplyšo. Aš 
džiaugiuos, kad esu paval
gęs, saulė skaisčiai šviečia, 
gyvuliai linksmai žolę peša, 
jaunikliai šokinėja — ir 
man gera ir nešalta...”

...Žmogaus laimės pa
grindas — pasitenkinimas!

Brangiems “Darbininko” 
skaitytojams, rėmėjams ir 
prieteliams 
širdies taurumo, užuojau
tos artimui ir nors kukles
nių laimėjimų — pasiten-

istorijos pasaulį. Nors istorija yra 
! nemažai davusi įsidėmėti- 

jęuo'nų pamokų, tačiau niekas 
šiuo metu apie jas negal
voja, nes daugelis nelauk
tais laimėjimais yra apr 
vaiginti.

1812 metais, Napoleonas 
Bonapartas, jau buvo sėk
mingai įžygiavęs į Maskvą. 
Jis paliepė nukaldinti nau
jus metalo pinigus ir ant 
jų uždėjo tokį, virš savo 
atvaizdo parašą, — besidi
džiuodamas net prieš patį 
Dievą: — “Dangus tavo, 
žemė mano” — ir vieną to
kį pinigą liepė pasiųsti Su- 
vorovui 
čios rusų kariuomenės va
dui. Tačiau Suvorovas ant 
prisiųsto jam pinigo, po 
Napoleono parašu, liepė iš
kalti tokį parašą: — “nu-

Vieni metai, 
šimtmečiuose, tėra tartum; 
viena trumpa diena. 27__. 
Kristaus gimimo praėjo 
1938 metai ir sako, ir žen
klais rašo net tie, kurie 
Kristaus nenori pripažinti 
savo Valdovu.

Naujų metų daugelis lau
kia; ypač juos mėgsta su 
skaidria viltimi sutikti 
jaunimas. Naujųjų Metų 
išvakarėse rašo sveikini
mus ir gražius linkėjimus 
mieliems asmenims. Links
ma, pakilus nuotaika, nau
jos spalvotos viltys. —

O kas paliko mūsų užpa
kaly ? Kur dabar vakarykš
čios dienos ? Ką mums davė 
pereiti metai ir kuo perei
tais metais gyveno pasau
lis?

Pasauly, išviso maža esti!--------  - ---- -
ramių dienų. Neramias |&ara tavo, botagas mano”,
dienas pasaulio tautos ir 
valstybės pergyveno grei
tais metais.

Pereitais metais, ypatin
gai Taikos Angelas — liū
dėjo ir verkė Ispanijos 
brolžudis karas vis dar ne
sibaigia. Kaujasi brolis

besitraukian-

Ir nereikėjo ilgai laukti: 
Ne Napoleono, bet Suvoro- 
vo žodžiai išsipildė.

Asmeniniam, paprasto, 
eilinio žmogaus gyvenime 
— ko tenka palinkėti su 
naujais metais? — Žinoma, 
laimės, juk laimės žmogus

prieš brolį, kaimynas prieš labiausia trokšta. Kartą 
kaimyną. Vieni sakosi einaį senovėje susirgo galingas, 
už Kristų meilės Skelbėją Yiskuom pertekęs karalius. 
— kiti pasirinkę neapykan- Sirgo matyt “nervais” ir

v •

v •

Kas met Kalėdų nakties glū- tos Jo mylimos per tiek tūkstan
čių metų saugojamos tautos.

O meilių Meile, dėkingumų 
Dėkingume, kiek Tu panešei už 
nedėkingąją žmoniją! O nesu
prantama Berybe, Tu dieviškoji 
Meile, kiek kartų Tavo gailestin
goji širdis plyšo iš skausmo ir 
suspaudimo, kurio sulaukei iš 
taip nedėkingų Tau žmonių! O 
vis vien, iš tos Tavo skaudamos 
širdies tryško meilės šaltiniai, iš 
kurių vargstanti žmonija sėmė 
ir semia paguodos ir sustiprini
mo.

Ar tai nejaudinantis vaizdas 
matyti pasaulio Karalių ir Val
dovą, amžiną ir teisųjį Dievą au
kojantį savo Sūnų savo prie
šams, kad juos paliuosavus iš 

, . ... . ”1 velnio vergijos, iš amžinos prakuri pradėjo ir numylėjo iš am- ,. . » . !, . •m . !žūties, kad padarius juos savo
zmybes. Tai buvo didžiausia iri ..... 5 , , ,, . T. vaikeliais, Jo karalystes pavel-
skaudziausia auka, kurią Jis ga-* • • ?
Įėjo padaryti. Neatsižvelgianti

J r J \ Dangiškasis Tėvas leido savo
Sūnų pasauly, kad mums pelny
tų amžiną gyvenimą; leido savo 
Sūnui gimti neturte, kad per tai 
mes danguje džiaugtumėmės 
turtų pilnumu; leido Jis savo 
priešams apvainikuoti savo Sū
nų erškėčių vainiku, kad per tai 
mes galėtume danguje džiaugtis 
aukso vainiku; leido Jis žmo
nėms prikalti savo mylimą Sūnų 
prie kryžiaus, per tai įrodyda
mas, kad tiktai per kryžių ir 
skausmus įeinama į džiaugsmą.

Taip, Šv. Kalėdos atneša ra
mybės naujieną. Bet kaip bran
giai atsiėjo tos ramybės įgiji
mas! Matome, kiek švenčiausio 
Kraujo išlieta, kad sugrąžinus 
palaidūnus sūnus į dangiško Tė
vo namus. Nežiūrint viso to, 
kaip meilūs ir brangūs tie žmo
nijos sūnūs ir dukros mūsų bran
giam Išganytojui. Kad Kristus 

Kalbėjo visi suvažiavę Ta- myli visus žmones parodo tas, 
rybos nariai. Po ilgų disku----Jis niekados neatmetė nei
sijų nutarta. Vilniaus at
gavimo akciją platesniu 
mastu dirbti per Federaci
ją, kurios skyriai yra kartu 
ir Vilniui Vaduoti Sąjun
gos skyriais. Nutarta tų 
skyrių pristeigti daugiau.

J. Laučka patiekė Jauni
mo Atstovybės sudarymo 
projektą, kuris nuodugniai 
buvo apsvarstytas ir pri
imtas. Nutarta, kad jauni
mo atstovybei vadovau
jant, 1939 m. Pasaulinės 
Parodos metu New Yorke 
būtų suorganizuota Ame
rikos lietuvių katalikų jau
nimo sporto olimpijada. Į 
atstovybę bus stengiamasi 
įtraukti visos lietuvių ka
talikų jaunimo organizaci
jos.

Daug laiko suvažiavime 
pašvęsta aptarimui būsimo 
1939 m. ALRK Federacijos 
kongreso ir jo programos. 
Kongresas nutarta šaukti 
rugsėjo 11 ir 12 dienomią 
New Yorke. Salę parinkti 
palikta New Yorko Fede
racijos apskričiui. Refera
tus paruošti nutarta kvies
ti: prof. K. Pakštą, kun. 
J. Miliauską iš Wilkes Bar
re, Pa. ir kun. V. Masiulį iš 
Brooklyn, N. Y. Referatuo
se bus svarstoma Federaci
jos veikla parapijose, jau
nimo reikalus, Vilniaus va
davimas ir t t. Vilniaus 
reikalams svarstyti bus 
pašvęsta visa diena.

Ir Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių katalikų visuome
nės reikalais Tarybos var
du bus paskelbtas viešas 
visuomenei atsišaukimas.

Gauta visa eilė Tarybos 
suvažiavimui sveikinimų, 
už kuriuos išreikšta padė
ka.

Suvažiaviinas buvo tikrai 
rimtas. Jo nutarimai svar
būs ir reikšmingi. Rezoliu
cijos bus paskelbtos vėliau.

ALRKF Sekretorius.

durnoj varpų aidai praneša 
džiaugsmingą naujieną, kuri 
pradžiugina vargstančio žmo
gaus širdį. Ramybė! Ramybė! 
šaukte šaukia varpų aidai.

Kada ši ramybė, taika buvo 
paskelbta, neprietelystė tarp 
dangaus ir žemės liko nutraukta. 
Žmonės iš naujo tapo tikrais 
Dievo vaikais. Dievo pasiunti
niai — angelai linksmą naujieną 
piemenėliams: “Garbė Dievui 
aukštybėse ir ramybė geros va
lios žmonėms žemėje”. Danguj 
sužibėjo naujoji žvaigždė, pri
mindama žmonijai, kad gimė 
karalių Karalius — Kristus, mū
sų Išganytojas.

Dangiškasis Tėvas paaukojo 
žmonijai brangiausi savo Sūnų,

kaip sunki ji, dangiškasis Tėvas 
teikėsi tą auką padaryti, negu 
matyti visą žmoniją žūnant vel
nio nasruose. Pasiuntė Jis savo 
mylimiausį Sūnų iš dangaus, iš 
amžino džiaugsmo į šią ašarų j 
pakalnę, kur Jam reikėjo kentė
ti ir vargą ir skurdą, alkį ir 
nuoalsį, panieką ir šmeižtus, pa
galiau, ir niekšišką prikalimą 
prie kryžiaus, kurį susilaukė iš

mentui ir didžiųjų Euro
pos valstybių ambasado
riams telegramas. Pasiųsti 
kablegramas Lietuvos Pre
zidentui ir užsienių reikalų 
ministrui. Telegramos ir 
kablegramos tuoj buvo iš
siųstos. Tekstai jau buvo 
spaudoj paskelbti.

Ilgai buvo svarstyta Vil
niaus vadavimo reikalai.

tos demoną. Vieni tik už dar kuom. Daugybė gydy- 
savo veikimo laisvę kiti tik tojų vaikščiojo apie jį, ta- 
už šventų įsitikinimų tei- čiau nieko neapadėjo. Kok- 
singumą. Ne be to, kad a- 
napus šių šūkių, nebūtų 
stambesnių ar menkesnių, 
asmeninių šešėlių...

Azijoje, tolimame didžio
jo kontinento krašte — 
taip pat eina labai nuož
mus, žūtbūtinis karas. Ja
ponai nebetilpdami savo 
salyne — veržiasi su ugni
mi ir plieno ginklu Azijos 
platumon į Vakarus. Ant. 
kelio jiems stovi rami ir į 
taiki, bet didelė gaji ir, 
skaitlinga kinų tauta. Ge-'gruodžio 15 d. 
ruoju Japonai juos paveik- viešbuty, Pittsburgh, Pa. Į 
ti negali, nes tarp kinų ir suvažiavimą atvyko: kun. 
japonų vyrauja sena ir pa-'J. Balkūnas, kun. N. Pakal- 
stovi neapykanta.

Japonai puolė kinus jėga, Brooklyn, N. Y.; kun. dr. J. 
norėdami ginklu palaužti i Končius iš Mt. Carmel, Pa.; 
jų “užsispyrimą” ir pasi- kun. M. Kazėnas, kun. J. New Yorko Pasaulinės 
semti iš plačių kinų vals-i Vaiąnoras, kun. J. Misius, Parodos susidariusio Lie- 
tybės plotų neišnaudotų kun. A. Jurgutis, kun. J. tuvių Komiteto l 
turtų.

Jau dešimtys milijonų'kas, 
žuvo. Ne tik karių, bet Paleckis, 
greičiausia, i _ 
giau silpnų moterų ir vai-’Pittsburgh, Pa.; 
kų. ,

Japonai nori “taikos”. 
Taikos, kad kinai savo už
puolikus perstotų vadinti 
tikraisiais vardais, bet su
minti ir apiplėšti tartų: — 
“gana muštis,

sai tai išminčius patarė, — 
kad beliko tik viena prie
monė karaliui pagelbėti:— 
apsivilkti valdovui — lai- kinimui.

Iš

linkėčiau —

FEDERACIJOS TARY-'buojasi Brazilijos lietuvių 
'tarpe ir kad 1939 m. vasa
rio mėn. išvyks į Argenti
ną darbuotis savo tautiečių 
tarpe Tėvai Marijonai — 
kun. A. Andriušis ir kun. 
K. Vengras. Nutarta jų 
prašyti, kad jie tarpinin
kautų tarp šio krašto ir 
Pietų Amerikos lietuvių, 
kad užmegsti artimesnius 
ryšius ir juos palaikyti.

BOS SUVAŽIAVIMO
Jau spauda skelbė apie 

A. L. R. K. Federacijos Ta
rybos suvažiavimą, buvusį 

Roosevelt

nis ir red. J. Laučka iš

J. tuvių Komiteto reikalus 
Skripkus, kun. Vasiliaus- referuoja J. Laučka, jį pa- 

A. Tamkevičius, A. pildo kun. N. Pakalnis ir 
___ ___ ‘ , p. Grėbliūnas, kun. J. Balkūnas. Taryba 

žymiai dau- adv. K. Bardzilauskas iš komitetą užgyrė. Išreikšta 
red. M. pageidavimas, kad katali- 

Zujus iš Wilkes Barre, Pa. kų chorai gausingai daly- 
dr. A. Rašauskas ir L. Ši- vautų Lietuvių Dienos pro- 
mutis iš Chicago, UI. i gramoj ir pasisakyta prieš 

Suvažiavimui pirminin- dalyvavimą toj programoj 
kavo dr. A. Rakauskas, Ta- tų chorų, kurie ligšiol ne- 
rybos pirm., sekretoriavo dalyvavo lietuvių tautinėj 

jau mes L. Šimutis — sekretorius, veikloj ir kurie dėjosi prie 
su jumis nebekariausime, Rezoliucijų komisiją suda- komunistinio sąjūdžio, 
bet gyvensime, kaip bro- rė: kun. dr. J. Končius, M. Praėjusį pavasarį buvo 
liai!”

O Europoj? Tame sena
me kultūros pasauly? — 
Čia taip pat visų įtempti 
nervai, nors dar neva sten- 
giamosi susivaldyti. Ta
čiau didelės tautos nebesi
skaito su mažomis. Didieji 
įsako ir liepia — mažos 
privalo tik klausyti ir pil
dyti. Atskiri asmenys, iš
kilę vadai — taria žodį, — 
ir klauso visi, dreba ir 
klauso... Vietoje didingų 
Tautų. Sąjungos rūmų be
lieka pastatyti tik pamink
las.

«

Zujus, kun. A. Jurgutis, J. atgaivintas Tautos Fon- 
Laučka ir adv. K. Bardzi- das, kurio veikla yra glau- 
lauskas. džiai surišta su Federacija.

Išklausius Tarybos ir Savo laiku buvo paskelbtas 
centralinių organizacijų laikinas to fondo statutas, 
pranešimų, pradėta gvil- kurs šiame suvažiavime 
denti svarbieji suvažiavi- galutinai užgirtas. 
mo dienotvarkės punktai.; 
Pirmiausia aptarta katali
kiškosios spaudos ir katali
kiškojo veikimo vajaus rei
kalai. Vajus nutarta rengti 
gavėnios metu. Apkalbėta 
ir santykiai su Pietų Ame
rikos lietuviais. Išreikšta 
džiaugsmas, kad Seserys 
Pranciškietės gražiai dar-

Lietuvos padėtį dabarti
nėj Europos situacijoj re
feravo kun. dr. J. Končius. 
Kalbėjo kun. Pakalnis, L. 
Šimutis, kun. Jurgutis, K. 
Bardzilauskas, M. Zujus, J. 
Laučka, kun. J. Balkūnas. 
Diskusijos buvo rimtos ir 
įdomios. Tarp kitko nutar
ta pasiųsti Statė Depart-

vieno žmogaus prašymo į Jį ber 
šaukiančio pagelbos. Nežiūrint 
koks latras žmogus bebūtų, Jo 
išganymas yra vien Kristus ir 
Kristuje. Kad ir didžiausias pa
sauly niekšas būtų, kad ir per 
visą savo gyvenimą būtų kovo
jęs prieš Dievą, jei jis tiktai su
žadins meilėje ir pasitikėjime 
nusižeminimo ir gailesties aktą, 
kaip maloniai dangiškasis Tėvas 
priims jį į savo rankas, kaip jj 
apipils dovanomis, kaip jo pas
kutines gyvenimo dienas pripil
dys džiaugsmu ir ramybe! Pa
miršta gerasis Dievulis nusidė
jėlio nuodėmes ir užmezga su 
juomi naują draugystę.

Dangiškasis Tėvas Šv. Kalėdų 
nakty padarė su žmonija amži
ną ramybės aktą. Kaip toje gar
bingoj nakty Dievo angelai pra
nešė naujai gimusio Atpirkėjo 
atėjimą, taip šiomis dienomis 
pašvęsti Dievo kunigai praneša 
šią džiaugsmingą žinią Šv. Mi
šiose intonuodami: “Gloria in 
excelsis Deo et in tema pax ho- 
minibus”. — Garbė Dievui aukš
tybėse ir ramybė geros valios 
žmonėms žemėje.

Ramybė privalėtų viešpatauti 
tarp Sutvėrėjo ir tvarinio. Kiek
vienas nusidėjėlis turėtų susi
taikyti su savo dangiškuoju Tė
vu. Tame garbingame šv. Kalė
dų rytmety, dangiškuoju Kūdi- 
kėliumi savo širdy nešinas, nu
sidėjėlis turėtų Jį paaukoti dan
gaus Tėvui, Kuris nors ir buvo 
užrūstintas, Jo malonaus Sū
naus prašomas, priims jį ir pri
glaus prie savo dieviškos krūti
nės.

Gamins Naujoviškas Plytas
Lietuvoje numatoma pra

dėti gaminti tuščiavidures 
plytas, tokias, kaip Ryt
prūsiuose. Jų transportas, 
išdeginimas ir apskritai, 
pagaminimas yra pigesnis. 
Be to, tokios plytos šiltes
nės. Jos tinka net 2—3 
aukštų namams statyti. 
Taip pat tiriamos plytų 
plokštės, kurios leidžia 
statyti plonas mūro sienas.
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Santaika Krakės

dzinavičiaus šeimos, su kuria ji 
yra gimininga. Žmona gili kata
likė.

PALAIDOTAS STEIG. SEIMO 
ATSTOVAS

Santaikos kapuose palaidotas 
Balkūnų km. ūkininkas a. a. Jo- j 
nas Maknickas, buvęs Steig. Sei-’ 
mo atstovas nuo Alytaus apylin
kės. ‘Velionis buvo vienas iš or- 
ganiaztorių Alytaus gimnazijos,1

one

Žinios Iš Lietuvos 
Gausios Darbininkų Šeimos | A1*?“ ekonominės žemes ū-

’ jkio Draugijos ir vienas iš pir-
i mųjų organizatorių Santaikos 
--------zBuvo blaivininkas.

, Vokiečių okupacijos metu pir
mutinė lietuviška kaimo mokyk
la buvo jo namuose. Savo šeimai 
davė aukštą išmokslinimą: vie
nas sūnus, baigęs Liet. Univ., 
yra Alytaus gimnz. mokytojas, 
duktė baigus Liet. Univ. ekono
minį skyrių. Maknickų šeima 
daug pasisavino nuo dail. Žmui-

— Krakių vienuolyno kapelio
no pareigas laikinai eina Tėvas 

Į Norbertas Švambaris, pranciš- 

'konas. Jau paskirtas ir naujas 
vienuolyno kapelionas, kun. 
Blutis, buvęs Strėvininkų Inva- 

1 lidų Namų direktorius.

Anglijos, Prancūzijos, Italijos ir
Japonijos Ambasadoriams Wa- 

shingt
Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos Tarybos su

važiavimas įvykęs gruodžio 15 d. Roosevelt viešbuty, 
Pittsburgh, Pa. pasiuntė į Washington’ą Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Japonijos ambasadoriams se
kamą pareiškimą:

“At the meeting of the Supreme Council of the 
Lithuanian Roman Catholic Federation of Apierica at 
Pittsburgh, Pa. Decembęr 15th, 1938, the following re- 
solųtion was unanimously adopted:

That we respectfully reųuest Your Ęxcellency to 
communicate with your government and ūse the good 
dffices of your high position to the end that the inte- 
grity of the Republic of Lithuania in respect to the 
District of Klaipėda (Memel) remain invioiate or gua- 
ranteed by the Trėaty of Versailles and its respective 
signatories”. v ’ "' ’ ' *

Dr. A. Rakauskas, President 
L. Simutis, Secretary.

Panašaus turinio rezoliucija pasiųsta ir Jungtinių 
Valstybių Sekretoriui ponui Cordell Hull.

Krekenavos apyl., Krivu- DaraDi1os 
lių km. nebylio darbininko vokiau 
L-ko žmona pagimdė treje
tą kūdikių: 2 berniukus ir 1 
mergytę. Tėvai visai maža- 
turčiai — turi tik 2 ha že
mės. Daug vargo kūdikiai 
teikia tėvams, bet kaimie
čiai džiaugiasi gausiomis 
šeimomis. Kita šios apyl. i 
mergina nutekėjusi į greti
mą parapiją gimdė 3 kar
tus po 2 kūdikiu.

Lietuvos Kariuomenės Šventė
* i i _ U * -• ♦ ....
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Kablegrama Lietuvos Prezidentui
Lietuvos Valstybės Prezidentui Antanui Smetonai 

pasiųsta tokia kablegrama:
“Lietuvių Katalikų Federacijos suvažiavimas 

gruodžio 15, įvykusiame Pittsburgh, Pa. išreikšta troš
kimas, kad veiktumėt iš vien su Valstybei ir Tautai iš
tikimomis sriovėmis. Apgailestaujame, kad vėliausio
mis žiniomis areštuojami katalikų veikėjai.

MŪSŲ LIETUVA. Lietuvaites, tautiniais rūbais, žydin
čioje lankoje gaivinančio vėjo glostomos. VDV

Lietuvos 
organi- 

ir daug visuomenės. Į

•

o ♦ •
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Dėl Lietuvos Santykių Su Vatikanu
Federacijos Tarybos atstovai matydami, kad Lie

tuvos santykiai su Vatikanu vis dar nėra sunormuoja- 
mi, savo suvažiavime nutarė pasiųsti Lietuvos Užsie
nių Reikalų Ministeriui ponui Urbšai tokio turinio ka- 
blegramą:

“Katalikų Federacijos Tarybos suvažiavimas 
gruodžio 15 d. Pittsburgh, Pa. pageidauja, kad Lietu
vos Valstybės santykiai su Šventuoju Sostu būtų kuo- 
greičiausiai sutvarkyti”.

BLAIVININKU SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. P. Juškaitis,
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; A. Skirius — 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas, 7 Mott St., 
Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 6 Commonvvealth 
Avė., Worcester, Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas — Iždo Glo
bėjai. “Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

VILNIAUS REIKALAI TARY
BOS SUVAŽIAVIME

V - ’ k * * » • *

Kaip Klaipėdos krašto, taip ir Vilniaus Vadavimo 
reikalai suvažiavime buvo svarstomi visu rimtumu. Ir 
vienu ir kitu reikalu bus išleistas į visuomenę Tarybos 
priimtas atsišaukimas. Tuo tarpu galima pranešti vi
suomenei, kad Taryba nutarė Vilniaus atgavimo dar
bus gyvai dirbti per Federacijos Centrą, skyrius ir aps- 

. kričius. Kad tas darbas būtų sėkmingas, nutaria steig
ti Federacijos ir Tautos Fondo skyrius visur kur jų dar 
ligšiol nebuvo, kad Vilniaus atgavimo darbų tinklas 
būtų kuoplačiausias. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje 

- uždaryta Vilniui Vaduoti Sąjunga, Amerikos lietuvių 
visuomenė yra kviečiama padidinti savo pastangas ir 
duosnumą siekiant Vilniaus lietuvių būklės palengvi
nimo ir to krašto atvadavimo.

Tarp kitų svarbių nutarimų galutinai nutarta su
daryti prie Federacijos JAUNIMO ATSTOVYBĘ ir nu
tarta prašyti, kad ji New Yorko Pasaulinės Parodos 
proga suorganizuotų 1939 Amerikos lietuvių katalikų 
jaunimo sporfo olimpiadą.

Priimtoj rezoliucijoj apie New Yorko pasaulinę 
Parodą užginama susidarusis lietuvių komitetas ir iš
reikšta pageidavimas, kad komiteto meno sekcija į 
programo pildymą Lietuvių Dienoje kviestų tik tau
tiškai nusiteikusius chorus, kurie savo darbų ir nusi
statymu praeityje yra parodę Lietuvai neabejotiną iš
tikimybę.

1939 metais nutarta šaukti visuotinas Amerikos 
lietuvių R. K. Fedaracijos Kongresas rugsėjo 11 ir 12 
dienomis didžiajame New Yorke.

Suvažiavimas galutinai užgyrė Tautos Fondo sta
tutą.
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Miroslave staiga mirė 
kun. Juozas Lelešius, ilga
metis Miroslavo klebonas. 
Kun. J. Lelešius yra naujo
sios Miroslavo bažnyčios 
statytojas ir Visuomenės 
Seserų vienuolyno įsteigė
jas.

LAISVAMANIAI, BET NEPRI
PAŽĮSTA LAISVĖS KITIEMS

Kitados Šiaulių miestas buvo 
žymus laisvamanių centras, bet 
dabar, rodos, lyg jie iš ten su
sispietė Alytuje. Savo veikimą 
stengias išplėsti ir po kaimus. 
Pvz., mirus kur nors tolimoje 
parapijoje laisvamaniui, Aly
taus laisvamaniai samdo auto
busą, orkestrą ir važiuoja triuk
šmingai laidoti.

Ypatingai šiame veikime pasi
žymi dabar adv. Vilimas, kuris 
biauriai plūsta tikintiesiems 
šventus dalykus.

Laisvamaniai, rodos, turėtų vi
siems palikti laisvę manyti taip, 
kaip kas įsitikinęs, tuo tarpu jie 
savo veiklą nukreipia į kovą su 
religija.

KAUNAS — Lapkričio 23 d.! kryžiaus kavalieriai, 
Lietuvos kariuomenė šventė į laisvės kovų invalidai, 
dvidešimtuosius savo gyvavimo zacijos 
metus. Šventė pradėta pamaldo- iškilmes atsilankė Jo Ekscelen- 
mis ir baigta lietuvių tautos cija 
šventovėje — Vytauto Didžiojo! Antanas Smetona ir pasakė kal- 
Muziejuje. V. D. Muziejuje ta bą. Vyt. D. Muziejus ir kariškos 
proga buvo atidarytas naujas įstaigos buvo gražiai iluminuoti. 

Mes mylime savo kariuomenę, 
bet ir išeiviai lietuviai labai ją 
myli. Štai kokį laišką Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuviai, 
Marianapolio kolegijos mokslei
viai atsiuntė Lietuvos mokslei
viams kariuomenės šventės pro
ga, kuriame tarp kitko rašo: — 
“Kai gausit šį mūsų laišką, jau 
bus priartėjusi jūsų didžioji ru-

i

r **. - v > • *.
p. Valstybės prezidentas Varniair urS jj

skyr^ — Žuvusiųjų dėl Lietu
vos lSsvės skyrius. To skyriaus 
įrengimu lietuvių tauta nori pa-j 

gerbti ir padėkoti žmonėms la-l 
blausiai mylėjusiems tėvynę 
Lietuvą. Jie dėl tėvynės laisvės 
žuvo, savo krauju mums atpirko 
nepriklausomybę, dėl tėvynės 
nė gyvybės — ^rangiausio ką 
žmogus turi nesigailėjo. Štai! 
vieno tokio vyro, paprasto kai- dens šventė — lapkričio 23 d. 

s miečio žemdirbio Sideravičiaus 
savo jausmus turėt, skudrias L. lauke pasakyti Sventi žo.i 
ramtis, nekansinti savęs mirties džjai. „Niekai jej |
baime ir tvirtai tikėti pomirtiniu! ng Mtų pavojuje.> Tu0 patl 
gyvenimu. įmetu Vytauto Didžiojo Muzie-1

Anot mokslininko šie septyni jaus sodeI buv0 atw ti ir. 
dėsniai prailgina kiekvieno svei- mQjo kariuonienSs vado genero I 
ko žmogaus amziy. O jei jų lai-!|o žukausko ir SąJungoa'
tylįs per kelias kartas is eilės.. įMrSjo putvjo _ Putvinskio 
ta> žmogaus amzms dar spar- minklai Nežinomojo kareivio 
ciau ilgės. Žinoma, grjznnas prie skendo lėse jr vainj_
ilgo_amziaus turi vykti paleng- Ruose Hkilmėse greta kariuo_

. menės dalių dalyvavo šauliai,
nės ateityje stropiai paisytų Vyčio kryžiaus ordino ir Vyčio 
tų dėsnių tai po 2 — 3000 metų 
vidutinis žmogaus amžius pa
siektų 150,— 180 metų. Kaip 
matome, ilgo amžiaus dėsniai y- • 
ra labai rimti ir geros valios Mažosios Lietuvos patri- 
žmonėms ne taip jau sunku bū- jarchas, buvęs Klaipėdos 
tų jų prisilaikyti. M. L. . ..........  -’1- - ‘

KAS DARYTI, KAD IŠGYVEN
TUM 150 METŲ

Mokslininkas gydytojas R. 
Guevelis parašė labai įdomią 
knygą apie žmogaus amžių. Jis, 
pasiremdamas įvairiais moks
liškais stebėjimais ir tyrinėji
mais, tvirtina, kad dabar žmo
nės miršta išgyvenę vos trečda
lį amžiaus, kurį galėtų išgyven
ti. Ankstyvesniais amžiais žmo
gaus amžius buvęs žymiai ilges
nis, siekdavęs net iki 200 metų. 
Ilgainiui, keičiantis klimatui iri va. Tačiau, jo manymu, jei žmo- 
gyvenimo sąlygoms, keitęsis ir 
žmogaus amžiaus ilgumas. 
Trumpėjimas ėjo palaipsniui ir 
skurdžiausią ribą pasiekęs prieš 
3 — 5000 metų. Keliolika šimt
mečių vidutinis žmogaus am
žius buvęs 50 metų. Vėliau vidu
tinis žmogaus amžius vėl pradė
jęs ilgėti, o dabar jis esąs apie 
50 — 70 metų. Bet tai tesąs 
trečdalis to amžiaus, kurį žmo
gus galėtų gyventi. Amžiaus pa
ilgėjimas vyksta dėl gerėjančios 
sveikatingumo būklės, medici
nos mokslo priemonių, blaivėji- 
mo, darbo palengvinimo ir tt.

Pasiremdamas žymiausių 
mokslininkų, gydytojų ir minty- 
tojų veikalais, kuriuose nagri
nėjamas žmogaus amžiaus ilgu
mo klausimai gyd. Guevelis tvir
tina, kad dabar žmonės nesulau
kia ilgesnio amžiaus dėl to, kad. 
nemoka gyventi, nepakankamai 
tvarko savo gyvenimą. Jie per
daug išsieikvoja ir dėl to pasen
sta prieš laiką. Jei norima ilgiau

tų jų prisilaikyti.

Tada mes jums dar daugiau pa- 
.vydėsime: jūs džiaugsitės per 
20 metų išaugusia Lietuvos ka
riuomene, jūs stebėsite paradus 
ir garsiai šauksite “valio”, o 
mes tik mintimis galėsime nu
skristi į žemę kurioj negimėm, 
bet kuri yra mūsų tėvynė. Mes 
taip norim būti Lietuvos kariais 
ir Lietuvą ginti. Lapkričio 23 d. 
Marianapolio Kolegijos Ameri
koje moksleiviai visu pakilumu 
jaus su Lietuvos kariuomene 
ją mylinčiais moksleiviais.”

M. Jankaus Žodis Klaipėdiškiams Lietuviams

ir

13 VYSKUPŲ POŽEMIS
Varniai seniau visoj Lietuvoj 

buvo žinomi kaip tikybinis cen
tras. Dabar viso to liko tik at
minimas — sena medinė bažny
čia.

Bažnyčios požemy yra tvirti 
ąžuoliniai karstai, kuriuose gu
li broliai vyskupai Giedraičiai: 
ant rankos piršto vienam dar ir 
šiandien žiba vyskupo žiedas. 
Jie gana gerai išsilaikę, nes yra 
užbąlzamuoti jau praeitame 
šimtmetyje. Šiemet iš senų kar
stų perkelti į naujus. Netoli kar- 

! stų guli metalinės karūnos, vys
kupo lazdos ir kiti panašūs daik
tai. Kampe suversta krūva kau
lų — tai kito Giedraičio vysku
po palaikai. Be to, šiame rūsyje 
dar yra palaidota 13 bažnyčios 

; kunigaikščių — vyskupų. Bet, 
'deja, jau jų kaulai seniai sutrū
niję. Tai viskas, kas beliko tos 

Į didžios ir garbingos Varnių pra
eities, kurios vardas plačiai bu
vo pagarsėjęs Lietuvoje dar ir 
dėl to, kad čia buvo įsteigta 

' koncentracijos stovykla.
Seniau Varnių smėlėtos apy

linkės matydavo ir “smarkius” 
'mūšius, nes čia vykdavo kari
niai manevrai...

Bet dabar, Varniai mažas, su- 
skurdęs miestelis, turįs apie 
1.500 gyventojų.

vai ir tėvų tėvai nebūtų bu 
vę tikri lietuvininkai, kurie 
savo tautą ir gimtąją kal
bą garbingai mylėjo.

Vienok aš tvirtai tikiu, 
kad tie šiandien perkami ir 
parsiduodą lietuvininkai 

_____ kartą, kad ir vėlai susipras, 
i nėra di- kad jie yra senos, garbin- 

džiausias žmogaus turtaaš. gos giminės žinonėš. Tai 
Didžiausias žmogaus tur- supratę, jie atsitrauks nuo 
tas yra jo garbė. Kurie pa- svetimų išnaudotojų, atsi- 
miršta savo žmoniškos pri- sakys svetimųjų giriamo- 
gimties teises, atiduodami sios F 1 ’
savo garbę tiems, kurie daugiau jėga negu žmoniš- 
lietuvių tautybės žmonės kūmu, ir prieis išvadą, kad 
pajuokia, kurie mūsų tėvų 
kapus niekina ir kurie lie
tuviškus paminklus nuo 
kapų verčia, dėtis su tais 
niekadariais rėksniais, nė
ra garbinga lietuviui.

Lietuvių tauta ir lietuvių 
visuomenė nepriklauso 
įprie tų, kurie kitos tautos 
žmones niekintų ir skriau
stų. Tai kuo gi lietuvinin- 'i • ' M

sukilėlių komiteto pirmi
ninkas Martynas Jankus,

Motery Sąjungos Jubilieji- kreipėsi į Klaipėdos krašto 
lietuvius šitokiu atsišauki
mu:

Klaipėdos krašto lietuvi- 
Prašome visų Moterų Są- ninkai! Gyvybė ] 

jungos narių ir komisijų, ■•**’ *
kad pasistengtumėte nesi- 
vėluoti ir prisiųsti paveiks- į 
lųs, medžiagą dėl jubilieji
nės knygos.

Tas nuo Jūsų visų pri
klausys: jei jūs mums pri
siusite laiku, tai ir jūs ją 
gausite paskirtu laikuF 
Buvo nutarta, kad istorinė 
knyga bus pagaminta ir at-1 
spausdinta minint Moterų: 
Sąjungos 25 metų jubilie
jų, kuris įvyks 1939 me
tais rugpiūčio mėn. Wor- 
cester, Mass. laikant sei
mą.

Mes tos komisijos narės 
prašome, kad visa medžią-į kai yra nusikaltę, kad šian- 
ga būtų prisiųsta nevėliau dien laisvoje, nėpriklauso- 
groudžio mėn. 31, 1938 in. moję Lietuvoje jų prigim- 

Taipgi prašome ir ragi- ’ 
name, kad kiekviena kuo
pa kiek galėdama prisidė
tų prie to prakilnaus dar
bo. Jei visos iš vien dirbsi
me tai beabejonės pasek
mės bus sėkmingos. Tą ge
tai galime pačios suprašti.

Būtų gerai, kad kiekvie
na narė galėtų užsiprenu
meruoti knygą. Tokiu bū
du istorinė knyga bus daug

nės Knygos Reikalu

Kaunas — Iš Tokio per 
Sovietų Rusiją grįžo Toli
muosiuose Rytuose ilgą 
laiką gyvenęs misionierius 
marijonas tėvas Mažonas.
— Lietuvos universiteto 

profesoriui rašytojui Vin- 
Bcūi Krėvė i - Mickevičiui 

kas kardą pakelia, tas nuo Latvijos universitetas iš- 
kardo ir zuva . kilmingai įteikė savo gar

bės daktaro diplomą už 
nuopelnus lietuvių tauto
sakai.
— Į Klaipėdos uostą pe- 

Krosna. Naujavalkių kai- reitais metais įplaukė 1414 
mo vienas pilietis perleido laivų, tai buvo uosto rekor- 
ūkį ir sumanė mieste gy
venti. Buvo gyvenęs Mari- mėn. 27 d. į uostą įplaukė 
jampolėj, Vilkaviškyje, S. 1414-tas laivas. Tuo būdu 
Kalvarijoj ir kituose mies- šiemet per ištisus metus į 
teliuose, laikė arbatines, uostą įplauks laivų žymiai 
restoranus ir kt.; turėjo daugiau negu pereitais me- 
net ir tarnybą, vedė, išsis- tais.

kad tai daro ne kitos' tau- kyrė, pagaliau sumanė sa- 
tos žmonės, bet patys lietu
vininkai, kurie jokiu būdu 
negali užginčyti, kad jų tė-

kultūros, pagrįstos!
I

Važinėjo Po Miestus- 
Nuvažiavo Į Kalėjimągyventi ir prailginti ateinančių 

kartų amžių, žmonės turi būti 
santūresni. Ilgo amžiaus taisyk
lės esančios labai paprastos, ta
čiau stropiai vykdytinos.

1. Kuo daugiausia būti tyrame 
ore ir kvėpuoti visais plaučiais; 
2. miegoti ne ilgiau ‘ kaip 8 vai. 
per patą ir gulti prieš 11 vai. 
vakaro; 3. saikingai valgyti, 
vartoti daugiau augalinio maisto 
(daržovių) ir vengti įvairių ska
nėstų, kurie dažniausia paruošti 
su sveikatai kenksmingais ir er
zinančiais prieskoniais; 4. visur 
laikytis švaros, dažnai plautis 
ir nevengti rankų darbo; 5. nie
kuomet nepykti, nesierzinti, ne
būti blogoje nuotaikoje; 6. ne
vartoti svaigalų, nerūkyti, rie- 
gašlauti, neeikvoti savo jėgų 

lOKies Daigiasi viruoazię menesi- taigi naktiniuose šokiuose ir panašio- 
gerb. LDS narių laiku apsimpkėti ūž or- še pramogose; 7. netinginiauti

’ir visada ką nors dirl>y, valdyti gerėshė ir tobulesnė savb

L. Šimutis, 
Federacijos Tarybos Sekr.

u.LDS. Narių Ir "Darbininko 
Skaityto jy Dėmesiui!

šiuomi “Darbininko” Acįministracija skelbia Gruo
džio, Sausio ir Vasario męnesius — “Parbįninlęę” 
Vajaus mėnesius. E^ęr tuęs trejetą mėnesių “Darbi
ninko” kaina sumažinta iki $3-00 metams. Už pusę me
tų $1.50. Sykį į savaitę metams $1.50. Į Lietuvą metams 
— $4.00, pusei metų — $2.00.

Taigi prašome gerb. “Darbininkę” skaitytojų pasi- 
---------- j-m.: ------------ atnaujinti “Darbininko” pcę-

• • e-
nauddtį vajaus proga 
pumeratą iki Vasario 2$ d-

Taipgi primename ir LDS kuopoms, kad didžiumoje 
LDS narių duoklės baigiasi Gruodžio mėnesį. Taigi pra-r

d
• • 

šytume visų j 
ganą “Darbininką”.

W.v-Je/ ? v

das. Šiemet jau lapkrįcio

tos teisės ir kalba yra pa
mintos? Ir svarbiausia,

— Kaune įvyko malūni- 
vo žmona visai nusikratyti, ninku suvažiavimas, kuria- 
Š. m. Ištpkr. 3 d. S. Kalvari- mė dalyvavo 100 malūnų 
joj vakarė sutikęs gatvė j| sąvininkų. Malūnininkai

einančią žmoną puolė irnūsiskundę, kad pastarai - 
peiliū supiaustė taip, kad 
nugabenus į Marijampolės 
ligoninę tūtoj mirė. Kitai 
bėndrirrinkei nuplovė nosį 
ir pats norėjo nusižudyti; ją. Malūnininkai ruošia vy- 

J. H. M- Lbet atsidūrė kalėjime. ' ‘ r&usybeį niemūraųdumą.

• »

aprašymais ir paveikslais 
įdomesnė.* .

Mes tikimės, kad'jūs vi
sos stošite į darbą. U y

Istorinės‘Knygęt pirm.

• 4

šiais laikais kai kuriose 
vietose įsisteigė perdaug 
malūnų, kurie veda tarpu
savio nesveiką konkurenci-
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ką” dykai.

Ten kur yra LDS kuopos, tai

NEW BRITAIN, CONN. I WATERBURY, CONN. 
DARBININKŲ SUVAZJAVI- ' organo ..Darbininko..

Gruodžio 18 d. įvyko P“
uvuz. v o i j me pasidarbuoti, kad padidintu-

Conn apskričio suvažiavimas me ■ ■, ir prenumerato-
Šv. Andriejaus parapijoj. Pirm.! skaiči Dabar geriausia 
Jonas Mončiūnas atidarė posėdi užsirašyti laikraštį "Dar.

- • _ _ ■ ■ bininką . Bet neužtenka vien
užsirašyti laikraštį. Reikia įsi
rašyti į LDS organizaciją ir būti 
tos garbingos, per 24 metus gy
vuojančios, organizacijos nariu, 

i Jokio įstojimo nėra, o tik reikia 
mokėti 25 centus į mėnesį ir už

malda ir įžangine kalbele. . 
tovus sveikino pp. J. Bernotas ir 
P. Rumskis. Posėdžio vėdėju iš
rinktas p. J. Mončiūnas, pagel- 
bininku p. J. Bernotas, rašt. p. r _ * ........... rr
B. Mičiūnienė, tvarkdariu — AJ - - ? . . .. _ -
Mičiūnas, reporteriu — P. Jaku- - - - — • -
bauskas. ženklelius prisegiojo ^““u'teTZtaaŠtr^bikta: 
jaunas vaikinas, veiklus kuopos 
narys, p. Vilčinskis. Dalyvavo 4 
kuopų 24 atstovai. Valdybos, . . . .
kuopų ir komisijų raportai pri- galite gauti daugiau informaci- 
imti. Piknikas davė $120.00 pel
no, kuris padalintas po 40 dole- nėra kuopos, tai galite kreiptis į 
rių LDS Conn. apskr., ALRK- Centrą, "
MS. apskr. ir ALRKSA apskr. i Boston,

Vėl buvo iškeltas apskričio iž
do klausimas, kuris yra a. a. Ci-I 
bulskio palikime. Taip ir vėl tas 
reikalas paliktas komisijai. Aps
kritis ragina kuopas steigti Stu
dijų ratelius, pritariant parapijų 
klebonams. Nutarta rengti tri
lypį išvažiavimą 1939 m. p. B. 
Šilkauskas nusiskundžia, kad jis 
atleistas nuo WPA darbo ir da
bar esąs skurde ir varge. Aps
kritis iš savo neturtingo iždo p. 
B. Šilkauskui paskyrė $10.00, 
kad jis su šeimynėle galėtų link-į 
smai praleisti Šv. Kalėdas. Dr. 
ir ponia Aukštikalniai taip pat 
davė $5.00. p. B. Šilkauskas nuo
širdžiai padėkojo.

Apskritis ragina, kad kuopos 
išrinktų organizatorius.

Kitas suvažiavimas įvyks Wa- 
terbury, Conn. Apskričio valdy-;~;‘ 
bon išrinkta šie: pirm. Dr. M. 
Aukštikalnis; vice-pirm. — J. 
Bernotas: rašt. B. Mičiūnienė;į 
ižd. K. Tamošiūnas, iždo globė-’ 
jais — A. Mazalas ir p. Petruke- 
vičienė; organizatorius — B. i 
Šilkauskas. Vedėjas p. J. Mon-1 
čiūnas užbaigė posėdį maldą.

Tuoj po apskričio posėdžio į- 
vyko trijų apskričių, būtent,!

MŪSŲ LIETUVA. Kryžių kalnas ties Meškučiais, Šiaulių5"apskrity. Čia buvę rūstį 
sušaudyti ir palaidoti keli 1863 metų sukilėliai. Jiems žmonės slapta pastatė pir- 
muosius kryžius. Paskui nuolat buvo statomi nauji kryžiai, kaip Lietuvos kančių 

366 w.°Broadway, So. simboliai, ir tokiu būdu susidarė šis Kryžių kalnas, kuris tebėra ir dabar. VDV
jų pas kuopų valdybas. Jeigu

Mass., o Connecticut 
, i lietuviai darbininkai galite 

kreiptis pas organizatorių B. P. 
Šilkauską, 853 Bank St., Water- 
bury, Conn.

B. P. Šilkauskas.
—

Kalėdose mūsų parapijos Šv.l 
Juozapo bažnyčia buvo labai 
gražiai išpuošta iš lauko ir vi-' 
daus žaliumynais ir elektros

| šviesomis. Kalėdų rytą 5:30 vai. 
šv. mišias atnašavo kun. E. Gra- 
deckis. Asistavo kleb. kun. J. 
Valantiejus ir kun. B. Gaurons- 

t kas. Ceremonijų vedėju buvo 
klierikas Vilčiauskis. Pamokslą 
pasakė kun. dr. J. Starkus, Ma
rianapolio Kolegijos profeso
rius. Laike mišių labai gražiai 
giedojo choras, vadovaujant 
komp. A. Aleksiui. Choras ir jo 

Įvadas itkrai užsitarnavo pagy- 
jrimo. Choristai visi pilni gra
žios lietuviškos dvasios. Šv. Ko- 

;; muniją priėmė Kalėdose veik 
’ ’ visa parapija.

NAUJIESIEMS METAMS
* U J’FSIF MS MFTAMS. » t <- w

Naujųjų Metų angoje stoviu ai 
t r atsisveikindamas su Senaisiais, is/ »». ų . 4
Praeities žiūriu ateitin: Kuriuo keliu i’ < > v e j

man eit,
Ką daryt, kiek kada ir kaip?
O pasimokykim mes visi 
Jau metai čia pas mus naujiJ.* - tpx,» < . ..
Kviečia proga nauja pasinaudot 
Už Dievą, Tėvynę ryžtingiau kovot!
•; .»v 1 *.< . U
O tas laikas mums visiems brangus 
Taip kaip kankiniui patsai dangus!i 0 C»<»
O Laikas! Kas jį moka tinkamai nau- 
Gali galiūnu, milžinu smulkiais, [dot 

darbais pastot.
Ir aš galiu! Tik noro reik. 
Dirbk, ištęsėk, dorai apseik 
Vainikas laukia danguje 
Už laiką amžinatvė rojuje... 
Tai Dangiškojo Tėvo atlyginimas 

mums 
Už trumpą laiką, darbą... ot gerums!

Plytaitis.

.... - -
tyva yra sutverta Šv. Jurgio i a- 
rapija u- yra daug prisidėjusi 
riioraliai ir medžiaginiai Lietu- 
viųf • katalikų gyvenime šiame 
mifeste.' Gausiomis aukomis yra 
rėmusi Lietuvos kovas dėl ne
priklausomybės. Todėl verta v® 
sų lietuvių paramos šioje pramen 
goję.

Sausio 1 dieną rengia la 
gražią vakarienę, kad pageri 
jo gimtadienio proga mūsų 
rapijos vikaru, kun. Pran$ 
yaliuRevičių, kuris su m 
4arbuojasi jau per kiek laiko 

'■Vakarienė prasidės 6 vai. y 
re ir yra tikimasi, kad 

i |ietų. Patartina visiems, k 
;dar neturi bilietų įsigyti, 
vėliau nebūtumėte apvilti. Gi 

' dėjau, kad jau mažai bilietų y 
, ira belikę.

i 
t

LINKSMŲ MAU4Ų 
Šių žinejių rašytojas širdi

grąžintų mūsų nariui p. Kuz-!
minskiui sveikatą.

Išduotas raportas iš LDS Į ~ ... ,„ , . , T .. ..~ : ...r .. Gruodžio 12 d. įvyko L. VyčiųConn. apskričio suvažiavimo.' J
Taipgi išduotas raportas iš Lab
darybės. V. Urbonas prašė, kad 
visi paremtų labdarybės balių, 
kuris įvyks vasario 4,
Green Street svetainėje. Klubas 
aukojo svetainę dykai. Kitas 
balius įvyksta toje pačioje sve-

itainėje sausio 14 d., Marianapo- . .. , ... ,
Iio Kolegijos naudai. Prašome pp^^Pnatalclric0putras Metų, kad Dievulis duo-
visų paremti.

LDS 5 kp. įteikė p. B. šilkau-
skui $5.00 ir keli nariai kiek su-

I » » • U • v l' r-

dėjo. p. Šilkauskas nuoširdžiai 
dėkojo ir pasisakė, kad gavęs iš 

! Centro $15.00. Tikrai, p7 B. Šil
kauskas yra vargingoje padėty
je. Žmona serga jau keli metai, 
vaikai maži, o čia prieš pat Ka
lėdas atleido nuo darbo.- z % t ».

1939.

kiek pasimokyti iš svetimtaučių, 
kurios reguliariai lankosi?

Nors Kalėdos jau praėjo, bet 
, . . , . , *, , per šią Kalėdų Oktavą linkime

. f . v. , * £ .visiems ir visoms linksmiausių
išrinkti šie: pirm. Juozas Gn- . .. t-,- , ,i , . F i Kalėdų švenčių ir Dievo malo-
malauskas; vice-pirm. — Kazys' . , - > u - -~ J inių. Paprastai kunigai labai uz-
Vaskas; ižd. — p. Prane Berno-.1. .. . . ., F i imti Kalėdų metu, tai visiems ir
taite; prot. rast. — Jule Biek-i . . . .. ; visoms asmeniai negali pasiųsti
saite; fin. rast. — Hudą Kar- , ... ™ . .. .. ... , , , _ „ ^kortelių. Tai šia proga Imkime
ciaus ai e, tvar are uge vjsįems jr visoms linksmiausių 
ni**a ^5 ?. e’ . oresPon_ en^e_“ Ęajėdų švenčių ir laimingiausių

LDS 5 kp. susirinkimas įvyko; 
i Kalėdų dienoje. Dalyvavo nema
žai narių. Tik raštininkas ir vi-j 

! ce-pirmininkas nedalyvavo. To- 
I dėl p. Krikščiūnas įnešė, kad 

LDS., Moterų"ŠĮjunį’os ir'ALr"‘ valdybos rinkimą atidėtume ki-' 
KSA trilypės gegužinės reikalui 
susirinkimas. Nutarta rengti 
New Havene, liepos mėnesyje.

Pasibaigus susirinkimui, vieti
nės kuopos valdyba ir komisija 
užkvietė visus vakarieniautų. 
Visus pavaišino skaniais val
giais ir gėrimais, p. A. Mičiūnas 
perstatė p. J. Mončiūną. kad jis 
papasakotų savo įspūdžius iš 
Lietuvos, p. Mončiūnas labai 
gražiai ir įdomiai kalbėjo. Visi 
džiaugėsi, kad jis savo įspūdžius 
rašo “Darbininke”. Taipgi pa
sakė kalbas kleb. kun. A. Vaške
lis, Dr. M- Aukštikalnis, J. Ber- mas Sesutės, su Švč. Sakramen- 
notas ir p. Mičiūnas. Visi buvo tu ir išdalino visiems ligoniams, 
patenkinti suvažiavimu. Raporte LDS nariai prašo Dievo, kad

tam susirinkimui. Išduotas ra
portas iš įvykusių prakalbų. 
Prisirašė naujas narys p. Stepo
navičius, užsimokėdamas už vi
sus metus. Kitą naują narį pri
rašė klebonas, būtent, Jurgį 
Grigą, kuris taip pat užsimokė
jo $4.00 (net už 16 mėnesių).

Mūsų narys, p. Pranas Kuz- 
minskis turėjo sunkią operaciją, 

> ir dabar dar randasi Šv. Marijos 
ligoninėje. Teko atlankyti p. 
Kuzminską. Jis pasakojo kaip 
jam buvo malonu ir graudu, ka
da pirmą mėnesio penktadienį 
atėjo į ligoninę kunigas, Iydi-

i
i

Žurnalas “Studentų Žodis” visiems, kurie už
sirašo iki Naujų Metų ir sumoka $2.00 prenu
meratą duodamos dovanos pasirinkti po vieną 

knygą: —

h

Kun. Dr. Starkus — “Lietuvių Kalbos Gramatika” 
Kun. Dr. Padolskis — “Kelionė į Šventą Žemę”
Kun. P. Meškauskas — “Švenčiausias Sakramentas”

po dvi knygas:
Kun. Dr. Navickas — “Pranašystė”

“Žydų Karalius” 
“Du Vainiku” 
“Dešimts Metų Smuklėje” 

Jonas Kmitas — “Vaizdeliai”
Kazys Čibiras — “Gyvenimo Menininkė”.
Moksleiviams “Studentų žodis” metams kainuoja tik $1.00.

“Studentų Žodyje” bendradarbiauja žy
miausios Amerikos lietuvių jaunimo pajėgos. 
Ateinančiais metais “Studentų Žodis” bus žy
miai pagerintas įdomiais straipsniais ir nepa
prastai gražiais atvaizdais. Antrašas: — 
“Studentų Žodis” Marianapolis, Thompson, Ct.

to
S

■■■

jai — Petras Podgalskis, Petras
Jasmintis,
Nauja valdyba bus įvesdinta
sausio mėnesyj.

Šokių komisija išdavė raportą.
Šokiai įvyks vasario 18 d.

i Tuoj po susirinkimo pasilinks
minimų komisija suruošė pasi- junga. Tai bus gera proga ben- 
linksminimą nariams. Turėjo drai užbaigti senuosius metus ir 
malonų laiką. sutikti naujuosius. Bus graži

Kuopos bowling rateliui gerai programa. Kviečiami dalyvauti, 
sekasi. Geriau lietuviams nueiti ir pra-

Kuopa linki visiems Linksmų' leisti laiką su savaisiais. Komi
sija stropiai darbuojasi, kad 
vakaras pavyktų.

■ ______________________

i MŪSŲ BASKETBALLININ- 
KAI-KĖS

Sezonas mūsų basketballinin- 
Baltuoju L. Vyčių 113 kp. rate- kams-ėms prasidėjo. Mūsų jau- 
liu Newarke. Lindeniečiai lai- nimas turi darbo iki kaklo. Jie 

'turėjo jau penkis žaidimus. Vai- 
^pijou^ K^ic toimas Newark0 L. Vyčių kinai laimėjo visus be vieno, o

sų Vyčiai negrus supliekė, pada
rydami 60 punktų, o negrai 57. į 
Buvo įdomios rungtynės. Publi
kos buvo pilnutėlė svetainė, ne 
tik lietuvių buvo daug, bet ir 
svetimtaučių. Garbė mūsų jau
nuoliams.

Eūgenija Verbaitė.
tų jums visiems kas reikalinga.

MOTERŲ S-GOS NAUJŲ
' METŲ “PARTY”

Naujų Metų išvakarėse. Mo
kyklos salėje įvyks balius. Ren
gia šios parapijos Moterų Są-

Šiek tiek apie sportą. Šv. Var- - 
do draugijos baskėtball ratelis r. . 
laimėjo visus žaidimus. L. Vy- 
čiai laimėjo 3 žaidimus. Kalėdų 
dienos pirmą vakarą žaidė trys 
rateliai, būtent, Šv. Juozapo par. 
mokyklos. Šv. Vardo ir L. Vy
čių. Mokyklos ratelis pralaimė
jo. Šv. Vardo draugija laimėjo. 
L. Vyčiai rungėsi su negrais/ .. j .,... . , . , . ... mejo du iš trijų žaidimų,
cempijonais. kurie yra laimėję
1S ®1.1^.n.et 15 žaidinjy- n™"! su Elizabetho Vyčių 52 kp. No. megaitės pralaimėjo tiktai du. 

.2 rateliu atidėtas. Tai gera pradžia. Lietuviai rodo
j Dėl Kalėdų švenčių, sekantis gerą dvasią, ir gausiai lankosi į 
N. Y. ir N. J. apskričio bowiing žaidimus.

® lygos žaidimas įvyks sausio 8 d. 
Žais Kearny L. Vyčių 90 kp. ra-! 
telis No. 1 su Newarkiečiais Vy
čiais Newarke.

Newarko su

Kalėdų ir Naujų Metų visoms 
L. Vyčių kuopoms ir nariams.

K. V.
—

j Gruodžio 18 d. L. Vyčių 29 kp. 
bowling ratelis žaidė su Lindeno

Sausio 8 d. Šv. Juozapo par. ^^Ui:
svetainėje įvyksta art. Jonės 
Žukauskaitės koncertas. Visas 
pelnas parapijai. Visi paremki
me gausiu atsilankymu.

Koresp.

Darbai šioje kolonijoje blogai 
eina. Kai kur, kad ir priima dar
bininkus, bet po kiek laiko vėl 
atleidžia. Yra jaunuolių, kurie 
po metus ir daugiau kai nedir
ba. Jie galėtų dirbti ir pagelbėti 

i tėvams, bet dabar juos tūri tė
vai išlaikyti. Gaila. Visi laukia 
geresnių laikų, bet ar sulauks ?

• ; 1 - . »• - • H •

Nugirdau, kad Justinas Urci- 
nas žada apsivesti su p. G. Pe- 
čiukonyte sausio 14 d. Jungtu
vės įvyksią Šv. Juozapo par. baž
nyčioje.

Darbai šioje kolonijoje eina sveikina visus lietuvius Nauj 
vidutiniškai: vienur geriau, ki- ^etais. kad naujieji 1939 mėt 
tur blogiau arba visai blogai, sustiprintų mus visus dvasiniai 
Underwood dirbtuvėse buvo jr tautiniai, kad būtume geri 
pradėję geriau dirbti, bet dabar lietuviai patriotai ir atneštūn 
vėl susilpnėjo. Royal dirba ge-, daug naudos savo tėvynei Lie 
riau. Kitos dirbtuvės silpnai dir-\uvai jr mūsų Motinai Kataji^ 
ba. Šioje kolonijoje darbas sun- Bažnyčiai. Naujų Metų rezoliu^ 
ku gauti. cija tebūnie įsigyti nors vien*

---------------- j katalikišką laikraštį i? _ J
Parapijos bazaras praėjo, bet savo spaudą, iš kurios bus daug 

pasekmės ne per geriausios. Ga- naudos visiems. Linksmų Nauj| 
Įėjo būti geriau. Buvo per 5 va- į Metų Visiems Rochėšterio Lietu
kams. Priežaščių galima būtųjvjams! ’
rasti. Nežinau, :ar visur tas ’
pats, bet čia nėra tokio vienybė- ri 17 A DĖTU I
je veikimo; kaip kad būdavo se- ELI4AwLtllf R. J.
niau. Seniau lietuviai, rodos,1 T ~ .
darbavosi tik sau - lietuviams. . KomP',J 
o dabar jau visiems, ir gal sve- . °Jim/ e sv‘ m
timiems. Kaip bus toliau, tai tiki, ,.a ...... . .
Dievas žino bet tokiam giedojimui per mažą

k
Kun. J. Kripas moko suaugu

sius jaunuolius. Atsakinėja į į- 
vairius klausimus. La^ai gražus 
darbas. Jeigu jaunimas žinos1 
gerai tikėjimo dalykus, tai nė 
pats kipšas nepadarys jų bedie 
viais.

ir remt

■<

pajėgų, reikia daugiau narių’. 
Proga jaunimui pasirodyti.

Prieš N. P. P. Marijos šventę 
įvyko Novena. Pamokslininkū 
buvo misijonierius kun. Pauliu- 

i kas, domininkonas.
Skaičiau laišką iš Lietuvos, 

Dotnuvos Akademijos. Rašo, 
_________ ! kad Lietuvoje dentištų profesija 

Lapkričio 27 d. LRKSA 89 kp.; užsiima daugumoje moterys^ 
turėjo “card party”. Oras buvo Dėlko taip, neparašo.
blogas, tai ir žmonių atsįįankė i Kalėdas mūsų parapijos
ne daug. Žmonės darbuojasi, o' bažnyčioje įvyko trijų dienų ne
žiūrėk, mažai kas jų darbą pare- kolekcijos. Vietinis.
mia. Tai atima energiją dar tuo-' 
tis.

Daug kas klausinėja ir pasi
genda parapijos choro parengi
mų: koncerto ar vaidinimų. 
Laukiame. Muzikantas.

J

Grynas bičių medus, ku
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me* 
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą nW 
daus ir gerk jį su arbafl| 
ar kava vietoje cukra' 
Kas vaitoja medų —

MEDUS

ROCHESTEB, N. Y.
KAIP BAIGSIME SENUS IR 

PRADĖSIME NAUJUS METUS

Kad pasekmingai užbaigti se
nus metus ir-sulaukti Naujus, 
Šv. Petro ir Povilo dr-ja rengia 
metinį balių šeštadienį, gruodžio 
31 d., Šv. Jurgio par. svetainėje. 
Tas balius yra metinis ir visi 
nariai turi būtinai dalyvauti. 
Bet draugija pageidauja, kad 
netiktai nariai, bet ir visi lietu
viai dalyvautų tame baliuje, kur 
galės linksmai praleisti senuo
sius ir sulaukti Naujų metų. Ši
toji draugija yra viena iš se
niausių katalikiškų draugijų 
šiame mieste. Šios dr-jos inicia-

KALĖDŲ PROGRAMOS 
Kalėdose mūsų parapijos drau- 

. gijos rengia Kalėdinius vakarė- 
Linden žaidimo liūs. Jau turėjo gražius vakarus 

Moterų Gildąs. Vyčiai, Mokyk
los vaikučiai^ Aš buvau ir labai

170 patiko.
155 Moterų Gildąs su Labdarybės 
178 draugija darbavosi, kad vargin

gesnės parapijos šeimynos turė-
171_tų linksmas ir sočias Kalėdas. 
159 Išdalino joms “Christmas Bas- 
___  kets” ir šiaip reikalingų daiktų. 
833 Labai gražus artimo meilės dar

bas. nes ką mes darome artimui,
173 mes darome pačiam Dievui. Iš-
175 dalino apie 15 baskets.
147

169!
176 pradeda Naujus Metus pavyz-

___  - dingai; nes turės trečiadienio 
918 840 vakarą vyčių kambariuose ke-

K. V. lintą iš eilės forumą arba pasi- 
i kalbėjimą apie tikėjimą ir kitus 
svarbiuosius gyvenimo dalykus, 

i Visi jaunikaičiai ir mergaitės ir 
i suaugę yra raginami ir kviečia
mi atsilankyti. C) Įeitą trečiadie- 

Prieš pat Kalėdas įvyko misi-^į, sausio 11, 1939, bus ’ypatin- 
jos Švč. Trejybės par. bažnyčio- gas forumas, nes bus debatai, 
je. Misijas vedė iškalbingas pa- Kapitonais bus Edvardas Mon- 
mokslininkas misijonierius do- čiūnas ir Leonaitis. Jiedu pasi- 
mininkonas Tėvas Bonaventūra rinks sau pagelbininkūs. 
Pauliukas. Žmonės gana gausiai' 
lankėsi, nors oras nevišuomet 
buvo patogus, ir naudojosi Die
vo malonėmis.

Labai gražus paprotis yra kai 
kurių žfnonių kasdien užeiti 
bažnyčion pasveikinti savo Vieš
patį ir su Juomi pasikalbėti. O 
ypač dabar būtų gražu ir tai per 
metus ištęsėti. Užeit bažnyčion 
ir pasveikinti Kalėdų Kūdikėlį. 
Į mūsų par. bažnyčią užeina 
daug žmonių, ypač ofiso darbi
ninkių mergaičių, moterų. Ka-

831

NEWARK
M. Montvidas 194 191
Laukžemis 169 178
Barkauskas 146
J. Montvidas 176 157
Banis 172
Daukšys 179 188

864 886
LINDEN WHITES
Bokenko 201 189
Savickas 167 182
Parshelonis 170
Paleckis 149
Venskus 144 194
Kruze lt 183

. t J

JAUNIMUI FORUMAS
Sausio 4, 1939 mūsų jaunimas 

’ ' . pavyz-

■W. 
šlogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broacįway, So. Bos
ton, Mass.

: Juoząs Minskas
Ine.

! Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

682 Washinqton BI vd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595 
Limošinai dėl visokių reikalų.

£0HN.
• I v*t#i

Negaliu praleisti neparašius 
apie LOS Conn apskričio suva
žiavimą New Britaine. Tos kolo
nijos lietuviai, vadovaujami 
kleb. kun. A. Vaškelio ,turi gra
žią bažnyčią, svetainę ir kleboni
ją. Patyriau, kad New ^ritainie- 
čiai, ypač LDS nariai yra labai 
vaišingi. Suruošė apskričio ats
tovams vakarienę. ’ Dėkojame 
jiems, ypač pp. Mičiūnam už vai- 

| šingumą. Gaila, kad nesužinojau 
visų šeimininkių vardų, bučiau 

i fr jas paminėjus.
ŲršuZė Liutkevičiene.

I

!

! 
!

/ A- #' •

MISIJOS

jos Švč. Trejybės par. bažnyčio-

mininkonas Tėvas Bonaventūra

9

pir|uokįiavimas, kųniš- 
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo; tapro- 
tą pražudo.

> $v- Grigalius

SURA*KTUVĖS
Šiais metais gruodžio 2Į c|ieną, 

Šv. Tarno Šventėje, sukako ku
nigams Ambotui ir Vaškeliui 
kiihigystės sukaktuvės. Kunigas 
Ambotas tą dieną Šv. mišias at
našaudamas šventė 37 metus 
savo kunigystės, o kunigas Vaš
kelis 20 metų. Gruodžio 7, kun. 
Vaškelis susilaukė savo 5Q me
tų amžiaus, o sausio 22, 193V 
metais kun. Ambotas sulauks 
savo 70 metų amžiaus. Sveiki- 

žių ar mūsų lietuvaitės negalėtų Įname!
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Įkas girdėti, lietuvių
KOLONIJOSEi

L~ WESTFIELD,MASS
U

4.

: NORWOOD, MASS A. a. M. Razlauskas buvo apie 
70 m. amžiaus. Per apie du me
tu sirgo džiova senatorijoj. Pa
liko nuliūdime žmoną, sūnų ir 
dvi podukras.

Gruodžio 26 d., po pietų para
pijos vaikučiai, Seserų Jėzaus

[ Kalėdų šventės praėjo labai 
Igražiai. Šv. Jurgio lietuvių par. 
į bažnyčia buvo labai gražiai pa-
• puošta įvairiomis spalvomis ir 
[šviesomis. Puošimo darbą atliko
! Seselės Jėzaus Nukryžiuoto iš Nukryžiuotojo vadovaujami ir 
tCąmbridge. išmokyti, išpildė gražią progra-

Kalėdų šventės vidunaktį ir mą parapijos svetainėje, kurią 
!rytą per visas trejas šv. mišias ’ ” ’’ ’ ’ " ”
■ buvo pilna bažnyčia žmonių.

skyrė kleb. kun. S. P. Kneižiui, 
jo vardo dienos proga. Dalyvavo 

J Veik visi priėmė Šv. Komuniją, nemažai žmonių. Vaikeliai ir 
---------------- Sesutės apdovanojo kleboną 

x-------------------------------- gražiomis dovanėlėmis. Kleb.
Kalėdų antrą dieną, gruodžio , o _ T_ ... ... .

1• , , ., \ t kun. b. P. Kneizis, padėkojęs26, įvyko laidotuves iš Sv. Jur-‘ r. J .. n , . Sesutėms, vaikeliams ir teve-gio par. bažnyčios 9 vai. ryte. ,. , .
* . A , liams, apdovanojo Sesutes, vai-įPaįaidotas a. a. M. Razlauskas. , J ,. .. kelius ir visas mamytes dovane-
gyv. prie pat bažnyčios su įskil- j-mįg

; mingomis gedulo ąv. mišiomis. ' _________
Laidotuvėse patarnavo p. Edv.į ... ,

i Warabow, laidotuvių direkto-’ Vaistmmkas p. A. M.ekunas, 
: rius. kuris turi savo įstaigas “H* vestinę- Ealch Pharnta- 
IN4rwoode ir Brocktone. kampas Washmgton St. ir

St. George Avė. džiaugiasi, kad 
šiais metais prieš Kalėdas lietu
viai gausiai atsilankė ir pirko 
dovanėles. Jis prašė jo vardu 
padėkoti visiems už paramą. Ki
ti lietuviai biznieriai taip pat 
džiaugiasi biznio pagerėjimu. 
Lietuviai pradeda suprasti, kad 
remti savuosius biznierius apsi
moka. CSN.

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

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanborn Block

Washington St., Norvvood, Mass. 
Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta: 
32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norvvood 1020

I

LAWRENCE, MASS

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
WORCESTER. MASS.

-275 Main St., Webster, Mass.

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi-1 
mas už labai prieinamą, kainą.

13 Ellsworth St,
WORCESTER, MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

HSHOW 
pijos Jauni

MIN
Šv. Kazimiero 

mo Parengimas parapijai “Min- 
strel Show” įvyks 20 ir 21 vasa
rio 1939.

Jaunimas yra darbštus ir rū
pestingas; kuomet ką surengia 
visados pavyksta puikiausiai, y- 
patingai “Minstrelis” lietuvių 
jaunimo viršija visus Miesto 
Minstrelius. Tai garbė mūsų 
darbščiam jaunimui. Gaila, kad 
randasi dar tokių jaunuolių, 
nors nedaug, kurie yra apsilei
dę. niekur nenori dalyvauti ir 
jokio veiklumo neparodo. Bet 
reikia tikėtis, kad šis parengi
mas suinteresuos visus. Lai ne
būna nei vieno parapijos jaunuo
lio, kuris tuo ar kitu būdu nepri
sidėtų prie to Parapijos paren
gimo.

Šv. Pranciškaus parapijos 
j choras, sekantiems metams iš
rinko valdybon Albiną Jodkų— 
pirmininku; V. Butkevičių — 
vice-pirmininku; Julijoną An- 

! druškevičiūtę — raštininke: ir 
Vytautą Baubą — iždininku. 
Nutarė sausio 22 dieną surengti 
parapijos naudai. 
Taipgi yra pasiryžę, 

I šokių vakarą, 
į Motinų Arkibrolija,
18 dieną, turėjo biedniems para
pijos vaikučiams “Santa Claus 
party”. Jie tikrai turėjo “good 
time”, ir gavo apščiai dovanų.

Parapijos vaikučiai, Seselėms 
vadovaujant, gruodžio 26 dieną 

•turės Kalėdinę programą.

i
z

i

*

CHICAGO, ILL

Rengia Saldžiausios Širdies V. J. ir Lietuvos Dukterų Draugijos

Šeštadienį, Vasario-Feb. 18,1939 
Municipal Blg. Salėje, Broadway, So. Boston, Mass.

GROS AL ŠTEVENS’ ORKESTRAS
Nuoširdžiai visus kviečia dalyvauti-PAGERBS JUOZĄ A.

MICKELIŪNĄ
Juozas A. Mickeliūnas yra vie

nas įžymiausiųjų Chicagos kata
likų darbuotojų. Jis nuo pat at
vykimo į Ameriką pradėjo dirbti 
katalikiškose organizacijose ir 
šiandien energingai tebesidar
buoja. Nebuvo didesnio parengi
mo, kad p. J. A. Mickeliūnas ne
būtų prisidėjęs arba nebuvęs jo 
priešakyje. Ypač p. Mickeliūnas Į 
daug pasidarbavo platindamas ■ sutikimo balius” įvyks šeštadie- tas, tai jam darbą palengvinti, užbaigta Prisikėlimo bažnyčia, 
Lietuvos Paskolos Bonus.

Lietuvos vyriausybė įvertinda
ma p. Mickeliūno darbuotę Lie
tuvai, apdovanos 
žvaigžde. Tą proga Chicagos 
veikėjai rengia jam bankietą, 
sausio 18 d., Syrena’s Cafe ball- 
room, 4270 Archer Avė., kuria
me Lietuvos konsulas p. Dauž- 
vardis įteiks požymį — Šaulių 
Žvaigždę.

Worcester, Mass
Aušros Vartų Parapija

Visų laukiamas “!

priėmė plotkeles, bet širdingai 
vaišino mūsų vargonininką ir jo! 
palydovą. Beje, kada p. Cižaus- 

Naujų metų kas su plotkelėmis buvo užim-

jį Šaulių

koncertą, 
surengti

gruodžio

Jonas Jerackas apsirgo ir liko 
nugabentas gruodžio 19 dieną, 
miesto ligoninėn.

STATO SAVO KANDIDATŪRĄ

Chicaga yra didelis miestas. 
Žemės plotu didesnis ir už New 
Yorką. nors joje yra tik pusket
virto milijono gyventojų. Jų tar
pe yra virš 100,000 lietuvių. Pas
kutiniu laiku lietuviai stropiai 
pradėjo dirbti politikoje. Lietu
viai turi vieną teisėją J. Zurį ir 
kitų aukštesnių valdininkų. A- 
teinantiems rinkimams stato sa
vo kandidatūras į miestą tary
bos narius p. Kumskis ir p. Va- 
salle. Gero pasisekimo’

RENGĖJAl

ATOSTOGOS LIETUVOJE
Rašo

Jonas Mončiūnas
(Tęsinys.)

Ant Žaliojo Kalno, kaip bus

nį gruodžio 31 d. Aušros Vartų p. Čižauskienė mokino mažųjų tai ji tikrai atrodys majestotiš- 
par. svetainėje, 6 vai. vakare. j ir augusiųjų mergaičių chorus, kai. Bažnyčia matosi už kelioli-

Šį balių rengia Federacijos 33 Mergaitės tiek ją pamylėjo, kad kos kilometrų. Tik gal kiek su- 
skyrius; darbuojasi parapijos į- pageidauja, kad ji ir visada bū- mažėjo parapijiečių, kada netoli 
žymūs veikėjai, kaip tai: ponios tų jų mokytoja. Rap. Prisikėlimo bažnyčios įsteigta
Žemaitaitienė, Džiaugienė ir Ko- --------------------- nauja Šv. Antano parapija, ku

rios klebonu yra už Lietuvos 
į laisvę kovotojas kunigas. Turi
I

' gražią bažnyčią ir prieglaudą 
Gruodžio 18 d. įvyko Moterų vaikams.

Socialinio klubo Kalėdinis baliu
kas, mokyklos kambariuose. Da
lyvavo daug narių, ir visos atsi
nešė gražių dovanėlių, kurias 
kambariuose traukimu pasidali
no. Taipgi apdovanojo ir Sese
ris Kazimierietes, kurios ^tikrai

mūsų atsiprašę. Bet mūsų virši
ninkai kitaip pažiūrėjo”.

Kalbėjaus ir su kitais karei
viais, tai visi pareiškė, kad jie 
tikrai norėjo kariauti. Visi tik 
nusiminė kai valdžia priėmė ul
timatumą. Lietuviai kareiviai 
lenkų nebijo.

WilliamJ. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVTDENCE. R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Po operacijai, Clover Hill ligo
ninėje. pasimirė Alena Bootman, 
liko palaidota gruodžio 21 dieną.

MONTELLO, MASS

Naujų metų vakarą. Šv. Vin
cento de Paulio draugija rodys 

Judamus paveikslus. Visi turės 
'progos arčiau susipažinti su di- 
Į džiuoju stebukladariu, Šv. An- 
j tanu. Parengimui daug darbuo
jasi Juozai Puišys, Antanavi- 
Įčius ir Lalys. Aušrelė.

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

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bitę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”. '

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠTONAS. Sav. 

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

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik- 

, lai verti skaitytojų paramos. 
I Visi skelbki t As “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirm. — Ona Venienė,
311 K St., So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona IvaAkienė,
1514 Columbia Rd.. S. Boston. Mass 

Fin. Rast. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St.. Roslindale, 

Tel. Farkway 0558-W
Iždininkė — Ona StaniuliOtft, 

105-West 6th St.. So. Boston. Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgi rdienė.

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos OI.—Marijona Aukštikalnienė,

111 H St.. So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
MS protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 Winfield SL. So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th SL, So. Boston, Mana

Buvau pas pp. Pikčilingius 
Kaune, p. Pikčilingienė yra bu
vus Amerikoje. Jie gražiai gyve
na prie Ukmergės plento. Mus 
nuoširdžiai pavaišino. Dėkų 

į jiems, p. Pikčilingis yra teisė
jas ir Valstybės Tarybos narys. 
Jų abu sūnūs įstojo į kariuome- 

i Aš su savo broliu Vincu Ma- nę, kada lenkai įteikė ultimatu- 
činskiu norėjau rast savo sesers mą. Jie yra baigę gimnaziją. Po- 
sūnų, kuris tarnauja Panemu- nia Pikčilingienė pasakojo, kad 
nyje kaipo viršila, bet nerado- ji buvo nubėgus į kareivinę ir 
me, nes nežinojau, kuriame sky- sakiusi: “Sūneliai, ką darote, 
riuje. Kareivinės kambarėlyj gali kas atsitikti”. O jie atsakę: 
kalbėjaus su kitu kareiviu, taip-, “Mamyte, taip nesakyk. Kas per 
gi viršila, uteniškiu. Užklau- garbė jeigu lovoj kaip pagalys 
siau kaip jautėsi‘gavę lenkų ui-! mirsi. Ot, kad mirt, tai mirt gar- 
timatumą ? Nusišypsojęs sako: ’ bingai, kovoje už žmonių ir tė- 
“Mes kareiviai, ne tik aš, bet vi- vynės laisvę”. Tokias kalbas gir
si, tik laukėme įsakymo pulti,dėjau iš jaunimo ir bendrai iš 
lenkus. Būtų buvę įdomu su len-; visų lietuvių Lietuvoje. Negirdė- 
kais kariauti. Mes būtume jiems jau nė vieno, kad norėtų dėtis 
sudavę tokį smūgį, kad jie būtų su lenkais. (Bus daugiau)

.................... ............ - - - - I 

sulienė. Vyriausjs gaspadorius 
J. Gižius su savo pagelbininkais: 
M. Nedveckas, J. Matačinskas, 
J. Barisas, V. Sviklas, V. Krau- 
nelis, V. Pileckas, P. Kosulis. B. 
Tamulevičius ir P. Aikšnoras 
deda pastangas, kad visus tin
kamai priimti ir pavaišinti.

Neatsilieka ir mūsų jaunimas. 
Mat, mokytojai J. Kašėtaitė ir 
B. Borisui vadovaujant jaunuo
liai puikiai išpuošė svetainę, kad džiaugiasi gražia dovana. Prog- 
sykiu su tėveliais gražioj nuotai- rama susidėjo iš dainų, kalbų, 
koj sulaukus Naujų metų. “beano” žaidimo ir kitokių daly-

Bus visokių juokų, užkandžių kėlių, 
ir gėrimų. Gros Putelio orkes- Valdyba pavaišino visas daly- 
tras šokiams. Iš anksto galima ves skaniais užkandžiais ir gėri- 
spręsti, kad balius bus geras, mais.
Tad kviečiama seni ir jauni, nes Taigi patariame visoms mote- 
neatsilankę graudinsitės. Įžan- rims ir merginoms, pradedant 
ga visai pigi, tik 35 centai. Naujus Metus, prisirašyti prie _ . .. , . . , ..... .

----------------- Moterų Socialinio klubo. Susi-' t"05 Pr±s,0”.a*u? f, biznierius, kurie savo
Sausio 3 d. t. y. antradienį po rinkimai įvyksta antrą mėnesio skelbimais remia Darbininką .

Naujų Metų, Aušros Vartų pa- trečiadienį, mokyklos name.! 
rapijos svetainėje Mot. S-gos 69 Narės moka 10 centų mėnesiui.! 
kp. rengia pasilinksminimą. II- Gali priklausyti jaunos mergi- 
gametei pirmininkei p. T. Mažei- nos, moterys (jaunos, viduram- 
kienei vadovaujant, valdybos žės ir senos), visos kviečiamos 
narės ir Komisija rūpinasi, kad prisidėti. Tikrai būtų malonu, įsigyk labai naudingą knygą
padaryti šį vakarą vieną links- kad visos parapijietės priklau- MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, Šioje kny-
miausių. ' sytų prie šio klubo. goję dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių

Suvalkietės, Vilnietės, Kaunie-l Moterų Socialinio klubo vai- vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik
tės ir žemaitės papasakos iš sa- dybon 1939 m. išrinkta sekan- $1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite: 
vo krašto rengiamas Kūčių va- čios: “DARBININKAS”
karienes. Amerikietė M. Mana- Pirm. — Anelė Tumkuvienė; 366 West Broadvvay, 
saite žada papasakoti savo į- vice-pirm. — Magd. Delionienė; 
spūdžius iš čia rengiamos Kūčių prot. rašt. — Am. Milienė; fin. 
vakarienės. Bus giedama seno- rašt. — Teresė Abračinskienė; 
vės Kalėdų giesmės. Kalėdų Die- ižd. Elzbieta Puzarienė; maršal- 
dukas įteiks visoms gražių do- ka — Ieva Thompson. 
vanų. Po gardžių užkandžių ir 
gėrimų, kuriuos suaukojo pačios 
narės, bus visokių senovės žai
dimų ir šokių. Tikimės turėti 
“good time”. S-tė.

Šv. Kazimiero Parapija

I

AUTOMOBILIUS UŽMUŠĖ 
VOLUNGEVICIENĘ

Gruodžio 23 d. Monika Volun- 
gevičienė, pabaigus darbą Whit- 
man miestelyje dirbtuvėje, sku
bėjo gauti autobusą, kad su
grįžtų ankščiau į namus vaka
rieniautų. Ji bėgo skersai gatvės 
ir tuo kartu smarkiai važiavo1 
automobilius, kuris pertrenkė 
Volunge vičienę ir sutriuškino 
koją, ranką ir šonkaulius. Auto
mobilistas nė nesustojo — pabė
go. Kiti automobiliu nuvežė Vo- 
lungevičienę į Brocktono ligoni
nę, kur pasikankinus Kūčių va
kare, 10 valandą mirė.

A. a. Monikos Volungevičie- 
nės kūnas buvo pašarvotas pp. 
Kašėtų namuose 36 Sawtelle A- 
ve. Laidotuvės įvyko gruodžio 
26 d. iš Šv. Roko par. bažnyčios, 
kur buvo atnašautos dvejos šv. 
mišios už velionės vėlę. Daug 
žmonių dalyvavo laidotuvėse.

Velionė daug darbavosi para
pijoje. Priklausė prie Moterų 
Sodalicijos, N. P. Panos Švč., 
Šv. Monikos ir Gyvojo Rožan
čiaus draugijų. Paliko nuliūdi
me tris sūnus: Juozą, Alfonsą ir 
Bronių ir vyrą Simoną Volun
gevičių.

Lai būna a. a. Volungevičienės 
vėlei lengva šios šalies žemelė.

J. Jeskelevičius.

Aušros Vartų parap. Sodalie- 
tės, kurios važiavo į Norwood, 
Mass dalyvauti Sodaliečių kon
grese negali atsigerėti Norwoo- 
do klebono ir Sodaliečių malo
niu priėmimu. Mūsų Sodalietės 
taipgi didžiuojasi savo tarpe tu
rėti apskričio pirmininkę, bū
tent, p-lę Feliciją Zakaraitę. Iš 
mūsų parapijos važiavo 41 Soda- 
lietė. Iš viso suvažiavime daly
vavo arti 300 atstovių.

I

DETROIT, MO.

W ore esteryj darbai pagerėjo. 
Tai liudija muz. J. Čižauskas. 
Mat šįmet parapijonai netik, kad

Lietuvos Dukterų Draugija < 
rengia labai gražią programą 
sausio mėn. 8 d. 1939 m. Lietu- < 
vių Salėję, 25tos ir W. Vernor. < 
Bus suvaidintas gražus veikalas 
“Katriutės Gintarai”. Vaidinsi

geriausi artistai. Prie to bus 
dainų ir šokiai.

Rengimo komisija, pirm. Ban- 
dzienė ir K. Dailydienė daug 
darbuojasi ir prašo visų atsilan
kyti į šį parengimą.

' Viena ii dukterų.

Linkime valdybai ir visoms 
narėms laimingų Naujų Metų.M. D.

------------- I
Persivalgymo Ligos _____ I

Dr. Vagneris apskaičiavo, kad 
dabar žmonės suvalgo 4 kartus 
daugiau mėsos ir du kart dau
giau riebalų, negu mūsų protė
viai. Dabar žmonės valgo tokio 
maisto, kuris turi daug balty
mų ir riebalų, o maža vitaminų. 
Mažiau bevtlgo duonos, bulvių, 
vaisių, daržovių. Daug ligų, gy
dytojų manymu, atsiranda dėl 
tokio netinkamo maisto, kuris 
ardo žmogaus sveikatą. Dėl jo 
genda dantys, o sugedę dantys 
gadina vidurius. Be to, atsiran
da reumatizmas, cukrinė liga, 
nutukimas, akmenys inkstuose 
ir p. Net vėžys ir dažnai dėl ne
tinkamo maisto ir svaigalų atsi
randąs.

Nereikia gerbti turtitr- 
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

Šeimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 
-----  “ ‘ į — “VALGIŲ GAMINI-

South Boston, Mass.

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
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 tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai 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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VIETINĖS ŽINIOS

» tMUITES |H£ PETRO

ŠAUNUS TAUTINIS 
MINĖJIMAS

Vas. 12 d., 1939

Gruodžio 20 d.. Federacijos 
skyriaus susirinkime nemažai 
dalyvavo draugijų atstovų, ku
rie nutarė surengti įspūdingą 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą, vasario 12 d., 
3 vai. po pietų, 1939. Federaci
jos skyrius kas metai surengia 
tautinį minėjimą sekmadienį 
prieš pačią vas. 16-tą. Šiemet

DAKTARAI
Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegąaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

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

minėjimas bus nepaprasto turi
nio.

Paimta tai dienai Municipal 
Building salė, Broadvay, So. 
Boston, Mass. Dainuos solistai 
ir choras. Bus sakoma vieną lie
tuviška kalba, kita angliška kal
ba, nes tai yra Lincolno diena. 
Kas svarbiausia i 
kad Šv. Petro parapijos pajėgus 
choras išpildys j 
naują komp. Juozapo Žilevičiaus1 
Kantatą Vytauto Garbei. Toji i 
vykusi Kantata, kritikai sako, 
prilygsta Sasnausko gražiai 
Kantatai “Broliai”. Čia patrijo- 
tams bus tikra meniška puota. 
Minėjimo pelnas eis Vilniaus 
Vadavimo Sąjungai ir komp. 
Sasnausko paminklui. Rap.

PARAPIJOS VEIKIMO
/ ■ » • ---------- P*

Per Šv. Kalėdas mūsų par. baž
nyčioje buvo 12 Šv. mišių. Per 
visas jas lankėsi daug žmonių, 
per kai kurias tai perpildyta 
bažnyčia. Prie Šventų sakramen
tų tiesiog minios žmonių ėjo. 
Kun. Alfonsas C. P., padėjo vie
tiniams kunigams darbuotis. Jis 
nustebo ir džiaugėsi, kad čia to
kios daugybės žmonių eina prie 
Sakramentų.

Iš MOTERŲ SĄJUNGOS 
13 KUOPOS VEIKIMO

nuo

Lietuvis Dantistas
A L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ADVOKATAI

Gruodžio 11, š. m. 7:30 vai. va
kare, Moterų Sąjungos 13 kp. 
So. Boston, Mass. narės turėjo 
“beano” ir arbatėlę p. Slaičiū- 
nienės namuose. Parengimas bu
vo sėkmingas, nes atsilankė gra
žus būrys svečių ir viešnių, ku
rie per “beano” žaidimą laimėjo 
gražias dovanas. Viena iš bran
giausių dovanų buvo — vilnonė 
kaldra, kurią aukavo Broadway 
garage savininkai — Andrius ir 
Julius Strakauskai. Buvo ir kitų 
nuoširdžių ir duosnių aukotojų, 
būtent: pp. Liutkus, Gailiūnie-; 
nė, Račkauskienė, Šmigelskienė, 
Marksienė, Janušonienė, Juškie
nė, Slaičiūnienė, Strakauskienė, 
Kiburienė, Razgevičienė, Kohan- 
skienė, Staniuliūtė, Balutienė, i 
Markučionienė, Guzevičienė, j 
Kaunelienė, Petrauskienė, Anta- 
nėlienė ir Kilmoniūtė. Visiems ir! 
visoms aukotojams-joms ir atsi
lankiusiems Mot. S-gos kuopa 
taria širdingą padėką. Labiau
siai dėkoja ponams Slaičiūnams 
-už priėmimą savo namuose ir 
malonų patarnavimą.

Valdyba.

ir naujausia,• - “ n
~ 1; Šv. Vincento Pauliečio draugi- 

patrijotingą, < ja išdalino 111 valgių pintinių. 
....... Išdavė daug drabužių. Aprūpino 

keliolika ligonių. Jie tai galėjo 
padaryti su pagelba gerų dar
buotojų ir šelpėjų. Pastarųjų 
tarpe mes randame ponus Stri
gimus, Brasus, Plauskius, V. 
Skudrį, J. Kasparą, St. Dariaus 
Postą, ir kitus.

3 vai. p. p., pirmoje Kalėdų 
dienoje, bažnytinėje salėje į- 
vyko Marijos Vaikelių Draugi
jos metinis kalėdinis parengi
mas. Vaikeliai ir suaugę netik 
matė gražų teatrą, Seserų išmo
kytą, bet gavo ir saldainių nuo 
dvasios vado kun. K. Jenkaus.

Gruodžio 27 d., įvyko Tretinin
kų senos Tarybos paskutinis su
sirinkimas. Šioji taryba gražiai 
veikė per trejis metus. Nauja' 
taryba bus renkama gruodžio 29 
dieną. ;

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

PO KALĖDŲ ŠVENČIŲ IŠ-

-

Didžiausias Po Švenčių 
Išpardavimas

I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje skel
bia J ANŲ AR Y SALE ; * ~
PARDAVIMĄ, šiame išpardavime Naujosios Anglijos 
moterys ir merginos turėtų pasinaudoti. Dabar pirkda
mos kailinius sutaupysite daug pinigų. Perkant kaili
nius nėra reikalo sumokėti už juos visą pinigų sumą. 
Galite juos įsigyti tam tikrą dalį įmokant, o kitus mė
nesiniais išsimokėjimais.

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

NEATIDŽLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios į krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus. 411 WASHINGTON STREET 

Boston, Mass.

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

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

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

Tel. ŠOU 4673

: Stephanie Vatkevich
! (STEFANIJA VATKEVICIŪTĖ)

: Advokatė
Atidarė Ofisą

■ 32 Pleasant Si.,
GARDIM E R, MASS.

Room 13, Tel. Gardner 1751
’vvav.v.va'

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

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

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

k

GRABORIAI

S. BiTBMVittil lf SŪMtt 
seniausias mos valstybes 

L»rruv»v ORATORIUS W 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Tetos

254 W. Broadeay,
SO. BOSTON, MASS.
TeL ŠOU Boctort 2580

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

Jesepli V. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Tel ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3950.

Tretininkų pamaldos įvyksta 
gruodžio 29 d.r 7:30 vai. vak. Po 
pamaldų bus visuotinis susirin
kimas ir kanoniškas naujos Ta-i

Būtų dar gražiau, jei į Šv. Va
landą jų atsilankytų dar dau
giau, ypač vyrų, štai geras Nau
jiems metams pasiryžimas — 
lankytis į Šv. Valandą.

SVEIKSTA

! 492 E 7th St., yra ištaisytas
rybos rinkimas; visi Tretininkai Parapijos knygynėlis. Ten geri 
raginami dalyvauti rinkimuose. I lietuviai katalikai sunešė daugi

Gruodžio 30 d., 7:30 vai. vak.,1 
kaip kas penktadienis, yra laiko
ma šventa Valanda. Į Šv. Valan
dą ateina daug žmonių pasimel
sti prie įstatyto Švenčiausio Sa-

’kramento. Pas mus abelnai į• 
bažnyčią lankosi daug žmonių.

{VAROS SKELBIMAI

■
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Moterų Sąjungos 13 kp. nau-' 
ja valdybą ateinantiems metams 
išrinkta sekanti: Pirm. -— Ieva 
Marksienė, vice-pirm. — Amilia 
Janušonienė, prot. rašt. — Pau
lina Juškienė, fin. rašt. — A. 
Slaičiūnienė, ižd. — p. Kaunelie- 
nė, iždo globėja — p. Petraus
kienė, maršalka — p. Skudrienė.

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Į-

k

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Moterų Sąjungos 13 kuopos; 
metinis susirinkimas įvyks ant-i 
radienį, sausio 3 d., 1939, 7:30 
vai. vak., 492 E. 7th St., South i 
Boston, Mass. Kviečiamos visos; 
narės atsilankyti. Rašt. I

APSILANKĖ GARNYS
Gruodžio 26 d., 12 vai. naktį, 

poniams Bendzevičiams, 5 Dou- 
glas St., So. Boston, Mass. Gar
nys paliko gražią dukrelę. Tėve
liai džiaugiasi gražia Šv. Kalėdų 
dovana. Motina Morta Bendze- 
vičienė ir dukrelė jaučiasi gerai.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

Cambridgeiečiams, Bostonie
čiams, Norwoodiečiams, ir 
Brocktoniečiams, kurie parodė 
savo geras širdis laike Šventų 
Kalėdų, suteikdami mums au
kas. Prašykim Kūdikėlio Jėzaus 
suteikti jums gausių malonių a- 
teinančiais metais.

Visuomet jums dėkingos, 
Nukryžiuoto Jėzaus Seserys.

ATOSTOGOMS PAS 
TĖVELIUS

i"'

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iSdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME

366 Broadway,
South Boston, Mass.

Gruodžio 22 d. Marianapolio 
Kolegijos studentai South bosto
niečiai: Bronius Rusteika, Vla
das Brazauskas, Jonas Bernato
nis, Alfonsas Lemežis, du Sandų 
sūnūs, ir Suduikis parvyko pra
leisti atostogas pas. savo tėve
lius. Džiaugiasi, kad turėjo pro
gos valgyti Kūčių vakarienę su 
savo tėveliais, kurie jas pagami
no tikroje lietuviškoje nuotaiko
je •'

Švagždys $5.00; A. F. Kneižys 
$3.00; A. Peldžius $2.00, ir So. 
Bostonietė ponia, kuri prašė jos 
vardo neskelbti, $5.00.

p. B. P. Šilkauskas, gavęs tokią 
Kalėdinę dovaną labai džiaugia
si ir nuoširdžiai dėkoja visiems 
jį apdovanojusiems. Jis tarp 
kitko rašo: “Tariu širdingai a-' 
čiū, ačiū už tokį nuoširdumą.; 
Tiesą sakau, mūsų organizacijo
je yra kilnių žmonių ir ištikimų 
Kristaus idealams. Man yra 
linksmos Šv. Kalėdos. Kristaus 
gimimo dieną mano prieteliai 
suramino mane ir mano šeimy
ną. Lai Dievulis atlygina vi
siems šimteriopai, ir lai laimina 
juos visus per visą gyvenimą, o 
aš niekad neužmiršiu, kurie man 
ištiesė pagalbos ranką sunkioje 

_________ gyvenimo valandoje. Aš visomis 
Gruodžio 27 d., Veronika Ten-[Pajėgomis dirbsiu LDS organi-1 

sunkiai zacijoje. Gal kas iš LDS narių 
padėtų surasti darbą. Moku 
dirbti įvairiomis mašinomis, 
restauranto darbą ir suprantu 
bučerio darbą. Jeigu kas kokį 
darbą kur žinotų prašau praneš
ti: B. P. šilkauskas, 853 Bank 
St., Waterbury, Conn.”

p. Juozas Jeskevičius, gyv. 
Dorchestery, kuris prieš mėnesį 
laiko krisdamas sunkiai susižei
dė koją jau sveiksta.

SERGA
'knygų. Kunigai daug knygų ir j p. Grendelis, south bostonietis 
laikraščių teikia. Taip, kad tas prieš kurį laiką paslydo ant ša- 
knygynėlis tampa jau tinkama ligatvio ir nusilaužė koją. Dabar 
vieta pasiskaityti. Jis yra ati- yra daktarų priežiūroje, ligoni- 
daras antradieniais ir ketvirta
dieniais vakarais nuo 7:30 vai.
iki 9:30 vai.

nėj.
Stud. M. Grendelis, kuris mo

kosi Jefferson Medikalėje moky
kloje, Philadelphijoj, sugrįžo 

. i praleisti švenčių atostogas pas
Naujuose Metuose, šv. Petro ir lanko

par. bažnyčioje nnsios įvyks; 
kaip, paprastai, sekmadieniais: 

,7:30 vai. ryte bus mėnesinė 
I bendra Šv. Komunija Blaivinin- 
Į kų; 8:30 vai. bendra Šv. Komu-1 
’nija Marijos Vaikelių Draugi
jos, o 9:30 vai., Sodaliečių. Ku- 
nigai ragina, kad visa parapija 
pradėtų Naujus metus su Šv. 
Komunija. Išpažintys bus klau
somos penktadienį ir šeštadienį.

Sausio 1 d., 3 vai. p. p., 1939, 
Rožancavos bažnyčioje įvyksta 
keturių So. Bostono parapijų 
Šv. Vardo vyrų draugijos meil

inės pamaldos. Iš mūsų bažnyti
nės salės, vienam parapijos ku
nigui vadovaujant, vyrai mar
šuos 2:30 vai. p. p. Būtų gražu, 

[kad Šv. Vardą mylinčių lietuvių 
vyrų rastųsi kodaugiausiai, y- 
pač jaunų ir jie nužygiuotų 
skaitlingai į kaimyninę bažny
čią.

Į
i

56 BASKETAI

MIRĖ

terytė, 13 metų, mirė, 
dvi savaites pasirgusi plaučių 
uždegimo greita liga. Ji gyveno 
pas tėvelius 285 W. 4th St. Pali
ko tėvus, tris brolius ir dvi se
serį. Laidojama gruodžio 30 d., 
iš Šv. Petro par. bažnyčios, 9 v. 
r., Naujos Kalvarijos kapuose.

f

1

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

MOTERŲ RESPUBLIKO
NIŲ KLUBAS SURUOŠĖ 

VAKARĖLI
f

šeštadienį, gruodžio 17 d. Mo
terų Respublikonių klubas su
ruošė Kalėdinę eglutę Bostone 
vaikeliams. Dalyvavo apie 300 
vaikų, tarp kurių buvo keli ir 
lietuvių vaikai. Vaikai turėjo 
programą. Rengėjos pavaišino 
vaikučius užkandžiais. Rap.

SUNKIAI SERGA
Jau ilgokas laikas kaip sunkiai 

serga p. Ona Jankięnė, gyv. 1428 
Columbia Rd., So. Bostone. Ji 
buvo veikli darbuotoja visose 
katalikiškose draugijose, o ypač 
Moterų Sąjungoj. Linkime kuo-, 
greičiausiai pasveikti.

Prieš pat Kalėdų šventes buvo 
susirgęs p. Siaurys, LDS Centro 
Iždininkė p. Onos Siaurienės vy
ras. Linkime sveikatos. Rap. i

Edw.V.Warabow
(VVRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

24 Fiefd St. 
Tel. Brockton 2005

Pecfiell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

[
IŠPILDAU INCOME !■ 

TAX RETURNS !•

Jei turi galvosūkį su Income ![ 
Tax Retums pavesk šį dalyką];

A. J. YOUNG
(JANKAUSKAS) ][

TAX ACCOUNTANT
Jis viską kuogeriausiai padarys ][

101 Baxter St., So. Boston, Mass. ] J

Tel. Šou 4673 ;!

Stepono Dariaus Amerikos 
Legiono 317 Poetas So. Bostone 
prieš Kalėdas išdalino 50 baske- 
t’iB suvargusioms šeimynoms.

šV. JONO EV. BL. DR-JOS 
METINES MIŠIOS CAMBRIDGE, MASS

Ateinantį sekmadienį, sausio 
1 d. 9:30 vai. ryte Šv. Petro par. 

Visiems aukotojas^, daly- bažnyčioje bus aukojamos meti
nės Šv. mišios Šv. Jono Ev. BĮ.viams ir darbinmkajftsfėms)

nuoširdžiai dėkojame. Dėkoja- Paš. Dr-jos intencijai. Prašome 
me vakarienės gaspadoriui p. visų narių būtinai dalyvauti. 
St. Stankui ir jo pegeibtoin- ; Prašome ateiti ankščiau, kad 
kams. Vakarienės komisijoje susitvarkę galėtume “in corpo- 
buvo: Ona Voverienė, K. Šerną-' re” eiti į bažnyčią.
tose*, Loutoe Palionienė.

Dr. J,

p«t» Džiaugtasi Kalėdų Dovano-
South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos

Didelis Naujų Metų Balius
Subatoj, Gruodžio 31,1938, Nuo 7 vai iki 12 vaL 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

Kampas E ir Sifver gatvių, South Boston, Mass.

Jonas Glineckis, prot. rašt.

Sausio 1, Šv. Vardo draugijos, 
metinė šventė bus apvaikščioja
ma. Pamaldos įvyks 3 P. M. Šv. 
Patriko bažnyčioje, York St. ; 
Cambridge.

Sausio 8, mokyklos salėje į-į 
vyks gražus Kalėdinis vakaras.. 
Veikalas bus suloštas mokyklos 
vaikučių Seserims mokytojoms 
vadovaujant. Pelnas Seserims.

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų Udir* 

byščių fteverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peter’s Boston St. Garas, 
ir GasoUne Statien

119 Boston St., 
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
mai i avojam  e ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.

Bažnyčioje bus Naujų Metų 
kolekta Seserims. Būkite pasi
rengę. — Vietinis, j

Imis

Naujų Metų Balius bus vienas iš puikiausių. 
Gros geriausia, AL STEVENS’ ORKESTRĄ vidu
tinėje svetainėje ir gera lietuviška muzika 
.Kiečiam visus atsilankyti fr linksmai sutikti 1&39 

ijęiote- 
ETAS.

Ąaujus metu*. Baliaus įžanga vyrams 
rims. 25c. KC• - ..MvAnv 4* • <■

STUDENTĖ PAS 
TĖVELIUSp. B. P. Šilkauskas, gyv. 853 

Bank St., Waterbury, Conn., 
LDS organizacijos narys, kurio 
žmona serga suparaližuota, ke
turi vaikeliai (vyriausia 14 me- ti, kuri mokosi Monticello Kole
tų amžiaus) lanko mokyklą, gijoj, Godfrey, IH.. atvyko pas 
dirbo WPĄ darbus, bet prieš savo tėvelius Matą ir Liudviką 
Kalėdas nuo tų darbų atleido Mašidlauskus, gyv. 702 North 
350 darbininkų, tarp kurių ir p. j Main St praleisti švenčių atos- 
B. šilkauaką. Atsidūręs varge ir togas. Ji mokosi medikalio mok- 
skurde, atsišaukė į LDS narius slą. Yra dailės skyriaus redak- 
Į— darbininkus'. Pirmiausia ^‘torė ir vaizdų tvarkytoja Monti- 
1 sušelpė LDS Conn. apskritis,' cello Times. Linkime jaunai ir 
aukodamas $10.00, Dr. ir poniėr' gabiai studentei geriausių sek- 
M. Aukštikalniai $5^.00; kun. J. mių. Itup.

‘T

HUN*EXPEIXER
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Krašto apsaugos ministras gįrįs persikėlė į ją. ir ten j 
brig. £en. Musteikis ičlzlonaoa rničlrininlrtrciSe!

PHILADELPHIA. PA.

ministro pavaduotoju.

i

SHENANDOAH, PA.
I

I

,cinių Rūmų pirmininkas. banga R Germaną kartu

v •

i

EAST VAHDEGRIFT, PA
IS KRANO IR BUTELIUOSE!

i.

Pennsylvanijos

Gruodžio 14 d. mirė Justina 
Raibikaitė, 9 metų amžiaus, Šv. 
Jurgio par. mokyklos mokinė.

Ištikrųjų, netik Sesutės Kazi- 
mierietės, mokytojos, bet ir vai-

Švietimo ministras prof. J 
Tonkūnas

Gruodžio 18 d. Šv. Kazimiero 
parapijos vaikelius atlankė Ka
lėdų diedukas. Vaikučiai išpildė 
gražią programą, Seserų vado
vybėje. Garbė kleb. kun. Juoza
pui už pakvietimą lietuvių Sese
rų mokytojauti sekmadieninėje

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Vidaus reikalų ministras 
Silvestras Leonas

1936 m. gruodžio 5 d. pa
skirtas Užsienių Reikalų 
Ministerijos generaliniu 
sekretoriumi.

rais menininkais. Publikos buvo 
daug.

bus labai ge- 
kad Sąryšio 
visų lietuvių 

įsigijimas di-Į

1 mokykloje. Seserys Pranciškie- 
j tės labai gražiai moko vaikučius 
i ne tik tikybos dalykų, bet ir lie
tuviškos kalbos, dainų. Taipgi 
mokė vaikelius ir panelė Marga- 
ret Kaib. Garbė jai. Po progra
mos vaikučiai gavo nuo Kalėdų 
dieduko saldainių. Kalėdų diedu
kas nepamiršo ir Seselių, ir joms 
įteikė $14.14. Seselės buvo labai 
dėkingos.

Programa užsibaigė Lietuvos 
himnu.

i Karolius Aleksiūnas.

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

Žemės ūkio ministras 
Juozas Skaisgiris yra gi
męs 1901 m. kovo 9 d. Ša
kių apskrityje, Jankų vals
čiuje, Bažnytgirio km. 
Gimnaziją jis lankė Kaune 
ir Marijampolėje, tačiau 
jos nebaigęs 1919 m. sausio 
15 d. savanoriu stojo į Lie
tuvos kariuomenę įr tų pat

KUN. J. NEVERAUSKAS 
IŠSVEIKO

pijadoje. O kiek vietinio malo-į SHENANDOAH, Pa. Kun. 
naus lietuvių sukoncentravimo luozas Neverauskas, Šv. Jurgio 
atlikta, kiek gražių dalykų ta.; lietuvių parapijos vikaras, kuris 
po spaudoje iš mūsų veikimo. Už šiais metais buvo įšventintas 
tai ačiū mūsų laikraščiams, ku- P° li&os šiomis die-
rie noriai ir pilnai talpino pri
siųstas žinias. Ir rašančiam

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 g 

augių ir lietuvių kalboje.

Kaina Tik 25c.
Siųskite užsakymus: £

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

kusį.
Kun. J. Neverauskas yra nuo

širdus laikraščio “Darbininko” 
1 bendradarbis.

Krašto Apsaugos Minis
tras brig. gen. Kazys Mus

teikis
Naujasis krašto apsau

gos ministras brig gen. 
Kazys Musteikis yra gimęs 
1894 m. Utenos apskr. 
Tauragnų valse., Stučių 
kaime.

Baigęs gimnaziją K. Mus
teikis įstojo į Orienburgo 
karo mokyklą, kurią baigė 
1915 m. Eidamas įvairias 
karininko pareigas, jis da
lyvavo Didžiajame kare.

DARBININKAS
•' ----------------------- ■ -------------------------------------------

metų liepos 6 d. baigė karo 
mokyklą ir tarnavo kari
ninku 3-mępėstininkų pul
ke, dalyvavo žygiuose prieš 
bolševikus ir lenkus. 1922 
m. prie Kauno “Aušros” 
gimnazijos eksternu išlai
kė aukštesniosios mokyk
los egzaminus. 1923 m. da
lyvavo Klaipėdos krašto 
atvadavime. Tų pat metų 
rugsėjo 27 d. vyresniojo

i leitenanto laipsnyje išėjo 
(iš kariuomenės ir įstojo į 
! Lietuvos universitetą, a- 
gronomijos — miškininky- 

j stės skyrių. Kada Dotnu
voje buvo įsteigta Žemės 
Ūkio Akademija, J. Skais-

Finansų ministras Julius 
Indrišiūnas

Ministras Pirmininkas Vladas Mironas

Gruodžio mėn. 5 d. įvyko j 1914 m. jis baigė Panevė- 
Lietuvos vyriausybės per- žio realinę mokyklą, o 1917 
tvarkymas. Į naująją, taip m. Čugujevo karo mokyk- 
pat ministro pirmininko lą.
VI. Mirono sudarytą ir Pre- Mūsų valstybei kuriantis, 
zidento patvirtintąą Minis- jis sugrįžo į Lietuvą ir įsto- 
trų Tarybą įėjo penki nau- jo į Lietuvos kariuomenę, 
ji ministrai, kurių čia pa- kur tarnavo Panevėžio ba- 
duodame trumpas biogra- talijone, paskui 4 pėst. pul- 
fijas:

»

Užsienių Reikalų Minis
tras Juozas Urbšys

Naujasis užsienių reika- 
ministras Juozas Urbšys 
a gimęs 1896 m. vasario 
d. Šateiniuose, Kėdainių

! ke ir pagaliau Generalinia- 
1 me Štabe operacijų sky
riaus viršininko pirmuoju

• padėjėju.
i Išėjęs į atsargą kapitono 
laipsnyje, 1922 m. J. Urb
šys perėjo dirbti į Užsienių 
Reikalų Ministeriją. Buvo 
paskirtas Lietuvos pasiun
tinybės Berlyne konsulia- 
rinio skyriaus vedėju. 1927 
m. jis buvo paskirtas Lie- 

I tuvos pasiuntinybės Berly- 
Į ne pirmuoju sekretoriumi, 
tais pat metais perkeltas 

Į pirmuoju sekretoriumi į 
Paryžių. 1933 m. balandžio 
1 d. buvo paskirtas Lietu
vos pasiuntinybės Paryžiu
je patarėju. 1933 m. gegu
žės 15 d. paskirtas Lietuvos 
nepaprastu pasiuntiniu ir 
įgaliotu ministru Latvijai.

1934 m. J. Urbšys perkel
tas į centrą ir nuo rugpiū
čio 1 d. buvo politikos de- 
partmento direktoriumi.

BROCKERT’S ALE

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

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston

Rusų kariuomenei pakri- brig. gen. Musteikis išklausęs miškininkystės
kus, K. Musteikis dalyvavo i j skyriaus kursą nuo 1927 i
lietuvių karių Rusijoje karo tarnybą ir buvo pas-1 m. vasario 1 d. pradėjo 
tautinėse dalyse. 1918 m. kirtas į aviaciją. Tų pat dirbti miškų žinyboje. 1933 
jis buvo lietuvių batalijono metų vasario 28 d. buvo pa-|m. balandžio 1 d. J. Skais- 
Rovne adjutantu. Už pasi- keltas į pulkininkus leite-giris buvo paskirtas miškų 
žymėjimą kovose K. Mus- nantus ir paskirtas karo departmento inspektoriu- 
teikis buvo pristatytas ap- inspektoriumi. 1929 m. j mj įr 1935 m. sausio 1 d. to 
dovanoti keliais rusų ka-gruodžio 13 d. pakeltas į pat departmento vicedirek- 
riškais ordinais. pulkininkus. 1930 V. D.,toriumi, nuo 1937 m. lap-

1918 m. gruodžio 1 d. K. metais kovo 3 d. paskirtas kričio 1 d. buvo Žemės Ūkio 
Musteikis savanoriu įstojo Vytauto Didžiojo karinin- j Ministerijos generaliniu
į Lietuvos kariuomenę, kų kursų mokymo dalies sekretoriumi. Nuo 1938 m. 
1919 m. kovo 23 d. jis buvo vedėju. Tų pat metų kovo kovo 26 d. ligi rugpiūčio 1 
paskirtas karininku į karo 24 d. buvo komandiruotas d. Respublikos Prezidento 
mokyklą. 1919 m. buvo pa- į Briuselio generalinio šta-jbuvo paskirtas žemės ūkio 
keltas i kanitono laiDsni. bo karo akademija, kuria minietm navoHnntn-mkeltas į kapitono laipsnį, bo karo akademiją, kurią 
1919 m. spalių 31 d., pas- pabaigė 1932 m. rugsėjo 10 
kirtas karo mokyklos kuo- d. ir buvo paskirtas n;ene- 
pos vadu. 1920 m. vasario ralinio štabo valdybos III 
26 d. šarvuočių devizijono skyriaus viršininku, o 1934 
vadu. 1921 m. kovo 16 d. m. gegužės 5 d. buvo pas- 
pakeltas į majorus. 1924 m. kirtas vyriausiojo štabo 
spalių 7 d. Kazys Musteikis administracijos valdybos 
išėjo į atsargą. Būdamas viršininku. Kurį laiką jis 
atsargoje jis studijavo pavadavo vyriausiojo šta- 
aukštuosius komercijos bo viršininką. 1934 m. spa- 
mokslus ir 1927 m. baigė lių 31 d. gen. št. pulk. K. 
Vienos aukštąją prekybos Musteikis buvo paskirtas 
mokyklą. K. Musteikis da- Pirmojo Prezidento Anta- 
lyvavo nepriklausomybės no Smetonos Karo Mokyk- 
kovose. los viršininku. 1937 m. va-

1928 m. sausio 19 d. K. sario 16 d. jis pakeltas į 
Musteikis grįžo į aktyvią brigados generolus.

_________ y.
panaikinus Skaudvilės aps
kritį, buvo paskirtas Rasei
nių apskr. viršininku.

1922 m. gruodžio 1 d. J. 
Gutauskis perėjo dirbti į 
Teisingumo Ministeriją. 
Tris mėnesius Šiauliuose 
buvo tardytoju, keturis 
metus Tauragėje teisėju, 
ketveris ir pusę metų Pa
nevėžio apygardos teisėju 
ir skyriaus pirmininku, ir 
paskutiniuosius penkerius 
metus buvo Kaune Apelia-

DAUG NUVEIKTA
Iš paskutinių šių metų susi

rinkimo paaiškėjo, kad Lietuvių 
Biznierių ir Profesionalų Sąry
šys, kurs tik vieni metai kai su
organizuotas, bet labai daug pa
sidarbavo lietuvybei kaip Ame
rikoje, taip ir Lietuvoje. Gal būt 

! svarbiausis, tai Lietuvai šven- i
Į čiant 20-ties metų Nepriklauso
mybės sukaktį, tapo sudarytos 
kelionės išlaidos į Lietuvą ir at
gal, keturiems lietuviams jau
nuoliams, kurie pereitą vasarą 
aplankė tėvų kraštą, ir gavo: 
progą dalyvauti Lietuvos olim-į

Susisiekimo ministras 
inž. Kazys Germanas 

Naujasis susisiekimo mi
nistras inž. Kazys Germa
nas yra gimęs 1897 m. spa
lių 9 d. Šakių apskr., Pae- 
žerėlių valse, kaimo darbi
ninkų šeimoje. Prieš Didįjį 
karą ruošėsi mokytojo dar
bui ir buvo įstojęs į tuo 
metu veikusius “Saulės” 
kursus, kuriuos baigė 1915 
m. Vilniuje. Didžiojo karo

nomis sugrįžo į parapijos darbą. 
Parapijiečiai džiaugiasi maty- 

šiuoš”žodžius~teko dalinai ben-^dami kun- J- Neverauską išsvei- 

dradarbiauti. Atsidėkojant ne
turtingai mūsų spaudai prie pro
gos užprenumeruokime šį laik
raštį savo geriems draugams 
čia arba Lietuvoje, kaipo Kalėdų 
dovaną. Jei kam yra nepatogu 
su užsirašymu ar atnaujinimu 
laikraščio prenumeratos, kreip
kitės pas mane, aš su mielu no
ru pagelbėsiu.

Buvo nutarta laikyti metinį 
organizacijos susirinkimą ir ki
tiems metams valdybos rinki-' 
mą: Sekmadienį, sausio 15-tą kučių tėvai galf pasidžiaugti 
d., 2:30 vai. po pietų, Lietuvių vaikučių gabumais Kalėdų pra- 
Tautinėje Svetainėje. Per susi-' goje kuri įvyko gv Jurgio 
rinkimą, vienas narys šūkavo, par salėje sekmadienį ir pirma- 
kad mūsų Sąryšys permažai šį- dienį gruodžlo 18 ir i9 d.d. 
met nuveikė. Pirmininkas pate-į Dickens«o “Christmas Carol” 
mijo ir aiškino dėlei, išvardino lietuvių kalboje gerai išpildė, 
daug nuveiktų darbų, prideda- Driliuose ir šokiuose matome

Teisingumo ministras 
Jonas Gudauskis

Naujasis teisingumo mi
nistras Jonas Gudauskis y- 
ra gimęs 1890 m. Laukuvos 
valse. Šauduvos kaime, vi
dutinių žemaičių ūkininkų 
šeimoje. Jis mokėsi Kvė
darnos pradžios mokykloje 
ir Telšių miesto keturkla
sėje mokykloje. Išlaikęs 
Petrapilyje prie Švietimo 
Apygardos reigalingus eg
zaminus, įsigijo pradžios 
mokyklos mokytojo vardą 
ir prieš Didįjį karą moky
tojavo švendriškių ir 
Skaudvilės pradžios moky
klose. 1914 m. buvo pa
šauktas į rusų kariuomenę, 
kurioje iš buvo ligi karo 
pabaigos. Rusų kariuome
nei paįrus ir pradėjus for
muotis tautiniams dali- 
niamš, J. Gudauskas akty
viai prisidėjo prie lietuvių 
karių organizavimo Rusi
joje.

1918 m. pavasarį J. Gu
dauskis sugrįžo į Lietuvą 
ir tų pat metų rudenį buvo 
išrinktas į Laukuvos para
pijos komitetą ir į Skaud
vilės apskrities komitetą. 
1919 m. rugpiūčio 31 d., %

Beteisėjaudamas Tauragė
je ir Panevėžyje, J. Gu- 
dauskis įsigijo brandos a- 
testatą ir VD Universiteto 
teisių fakulteto baigimo 
diplomą.

J. Gudauskis nuo pat 
jaunystės veikliai dalyvau
ja visuomeniniame darbe.

žemės ūkio ministras 
Juozas Skaisgiris

su “Saulės” kursais buvo 
nubloškusi į Rusijos gilu
mą, į Voronežą. Čia jis į- 
stojo į realinę gimnaziją. 
Baigęs Panevėžio realinę 
gimnaziją, kuri tuo metu 
buvo evakuota į Rusiją, K. 
Germanas sugrįžo į Lietu
vą ir 1919 m. gegužės mėn. 
įstojo į mūsų kariuomenę į 
Kauno batalijoną, vėliau į- 
stojo į Karo Mokyklos II 
laidą. Pabaigęs kąro mo
kyklą, dalyvavo paskutinė
se kovose už mūsų valsty
bės nepriklausomybę. No 
rėdamas baigti aukštąjį 
mokslą, K. Germanas 1922 
m. iš aktyvosios karo tar
nybos pasitraukė ir tais 
pat metais įstojo į ką tik į- 
sikūrusio Lietuvos univer
sitetą technikos fakultetą, 
kurį baigė 1929 m.

Baigęs Lietuvos universi
tetą ir įgijęs inžinieriaus 
vardą buvo paskirtas Pa
nevėžio apskr. inžinieriu
mi, kur per kelis metus jis 
turėjo progos pažinti gilios 
provincijos statybos, kelių, 
mokyklų būvį ir prisidėti 
prie jų pakėlimo.

Nuo 1937 m. gruodžio 
mėn. inž. K. Gutauskas 
buvo Švietimo Ministerijos 
speciahnio mokslo depart- 
mento direktoriumi. VDV.

met nuveikė. Pirmininkas pate-,

daug nuveiktų darbų, pridėda
mas. tegul kas metas būna po vaikučius, kurie gali tapti tik- 
tiek nuveikta, tai * 
rai. Dar pabriežė, 
sekantis veikimas 
naudai, yra toks: 
dėlės patogioje vietoje ūkės už 
miesto, įrengimui lietuvių Coun- 
try Club: taipgi Sąryšys yra pa
siryžęs išleisti 50-ties metų visų 
Phila. lietuvių gyvenimo ir 
draugijų veikimo istoriją; taip
gi sustiprinti lietuvių reprezen
taciją vietinėje politikoje ir tt. 
Taigi, reiškia 1939 metams, Są
ryšys turi lietuviško veikimo' 
apščiai, tik reikia visiems lie
tuviams sutartinai veikti.—

Fr. Pūkas.

ALRK Moterų Sąjungos 59 
kp. jubiliejinis bankietas įvyks 
sausio 8, 1939. Tikietai parsi
duoda iš anksto. Bankieto vaka
re nebus parduodami. Enė.

Įsigykite !
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