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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
DARBININKAS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Vasario 22 d. artinasi. Perei- EINA Nuo 1915 METų TEL. gOUth Boston 2680 
tų metų seimelis, rodos, nutarė 
ir paliko ALRK Federacijos N. 
A. apskričiui ir šiais metais su
ruošti seimelį. Laikas jau pradė
ti skelbti kur ir kada įvyks sei
melis. Šių metų seimelis turėtų 
įtraukti dienotvarkėn ALRK. 
Federacijos Tarybos nutarimus 
ir kitus svarbius Katalikiškosios 
Akcijos klausimus.

Federacijos Tarybos nutari
mus turėtų išdiskusuoti Federa
cijos skyriai, draugijos ir visų 
kitų mūsų organizacijų apskri
čiai. Turėtų paruošti įnešimus 
seimeliui. Taigi toks pasiruoši
mas seimeliui nėra tai vienos 
dienos darbas. Bet toks pasiruo
šimas reikalingas ir būtinas,! 
jeigu norime, kad seimelis būtų 
turiningas ir naudingas. Todėl 
ir svarbu, kad Federacijos aps-' 
kričio valdyba iš anksto paskel
btų seimeliui vietą ir laiką ir pa- “ 
ragintų visas draugijas, skyrius; 
ir apskričius ruoštis į seimelį. |
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Mirė Kardinolas Kakowski 
Varšuvoje

VARŠUVA, sausio 5. — Jo E- 
minencija Kardinolas Aleksan
dras Kakovcski. Lenkijos prima
tas, mirė sulaukęs 76 metų am
žiaus. Į kunigus jis buvo įšven- 
tytas 1886 metais ir 1913 me
tais paskirtas Varšuvos Arki
vyskupu, o 1919 metais paskir
tas Kardinolu.

Popiežiaus Palaiminimas 
Visai Lietuvai

VATIKANAS, gruodžio 29 d. 
— Popiežius suteikė palaimini
mą visai Lietuvai per Lietuvos 
atstovą prie Vatikano Dr. Grau-: 
žinj.

Draugija Užsieniu Lietu* 
viams Remti Iš Kauno Pri
siuntė Sekantį Sveikinimų:

Klierikai Ėjo 100 Mylių 
Gauti Šventinimus

i 
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Šių dienų Vilnijos kaimo vaizdas

Kardinolas O'ConnelI Susilaukė' bpSiSė S M«ra Prasidėjo 76 Jungtinių Amen
Paaukštinimo Blancas

HUNTUNG, Kinija, sausio 5.1 ___________
Penki dvasinės seminarijos; VATIKANAS .sausio 5, — Jo 

------------- j klierikai pėsti ėjo šimtą mylių. Eminencija Bostono Kardinolas
Draugijos Užsienių Lietuviams: kad gauti kunigystės šventini- O’ConnelI susilaukė Vatikane 

Remti Valdyba sveikina mūsų mus. Karo nuteriotoje Kinijoje paaukštinimo. Mirus Kardinolui 
brolius ir seses išeivius su 1939-Jie buvo priversti trauktis iš DeSkrbenskiui, Kardinolas O’-j 
tais Naujais Metais ir linki, kad vienos vietos į kitą, kad užbaig- Connell tapo vyriausiu Kardino-' 
saitai su tėvų žeme amžiais ne- ti mokslą, o paskiau nebuvo ga- lu Kolegijoje. Bažnytinės teisės 
nutruktų, kad tarp mūsų žydė- limybių vyskupui 
tų vienybė, ir linki kiekvienam seminariją, tai jie ėjo pėsti pas Vatikano reikalus, iki kitas Po-i

I Prancūzijos Vadas Aplankė 
Tunisiją

asmenės laimės ir sveikatos. i vyskupą.

Prancūzijos Radikalai 
Aukština Popiežiųv.e

Pasibaigė Seimo Rudens 
Sesija

KAUNAS, gruodžio 31 d. pasi
baigė Seimo rudens sesija, ku
rioje priimta 20 įstatymų.

PARYŽIUS, sausio 5, — Pran
cūzijos radikalai, bendrojo fron
to palaikytojai pripažino, kad 
Popiežius Pijus XI yra šių die-i 
nų pasaulio didvyris daugiausia Katalikų Laikraštis Sulaiky 
ndciHnrnattac •zmnniinc ir loic- *

TUNIS. Šiaurės Afrika, sausio
5, — Prancūzijos premieras Da- 

, .. . . ladier aplankė Tunisiją ir pa-
atvykti } jų nurodo, kad mirus Popiežiuj reįškė kad Prancūzija yra nu.

sistačius savo kolonijų neati- 
bus išrinktas, tvarkys duoti įr jag apginti nors tai įr 

vyriausieji Kardinolai. reikštų karą gu Jįs visur
buvo sutiktas su džiaugsmu ir 
pagarba. Italija tėmija Prancū
zijos žygius.

ii

BALAGUER. Ispanija, sausio;
5 d. — Ispanijos nacionalistai. į 
'vadovaujami gen. Vega, smar-i 
kiai supliekė radikalus (lojalis- 
tus) Castelldans aukštumoje į' 

i pietus. 11 mylių nuo Leriaa. Na-; 
cionalistai jau pasiekė svarbia1, . , , •
poziciją Borjas Blancas. Sako-|kos valstybių 76-to Kongreso sesija prasidėjo.

Prez. Roosevelt Pasmerkė Diktatorius

piežius
trys vyriausieji Kardinolai.; 
Bostono Kardinolas O’ConnelI 
dabar yra vienas iš trijų nu
skirtas toms pareigoms.

Reikalauja Nesiųsti Karo 
Ginklų Į Ispaniją

VVashington, D. C. sausio 5, — Jungtinių Ameri-
“ . Prezi-

ma, kad toje kovoje dalyvavęs lentas Rooseveltas, kalbėdamas į kongreso dalyvius, 
ir vyriausias vadas gen. Franco, i pasmerkė kitų šalių diktatorius ir pasakė, kad Jungti- 
Nacionalistai p____c______ r
3000 radikalų - lojalistų karei- už laisvę ir demokratiją. Jis sakė:

pasidarbavęs žmonijos ir lais
vės apginimui. Toki prancūzai, 
kaip Bergery. bendrojo fronto 
steigėjas. Martin - Chauffier. ra
šytojas. Henry Bernstein ir Da- 
ladier aukština ir gerbia Popie
žių.

I

tas Vokietijoje
BERLYNAS, sausio 5. — Ka

talikų laikraštis “Germania” po 
nacių rėžimu negalėjo išeiti ir 
tapo sulaikytas.

Sovietų Rusijoje Sukilimai Ir

VVASHINGTON, D. C. sausio 
5, — Ispanijos radikalų - lojaJis- 
tų prieteliai nuo seno reikalauja, 
ir dabar vėl yra paruošę Kon
gresui prašymą, kad Jungtinių 
Amerikos valstybių valdžia leis
tų iš Amerikos siųsti karo gin
klus į Ispaniją. Prieš juos šiomis 
dienomis susidarė sąjūdis, kad 
Amerika ir toliau laikytųsi savo 
nusistatymo ir karo ginklų ne
parduotų ir neleistų išvežti į 
tuos kraštus, kurie veda karą. 
Tam sąjūdžiui vadovauja įžy
miausi katalikai, ir jie Amen-’ 
kos susirinkusiam Kongresui 
taip pat siunčia prašymą, kad 
karo ginklų nesiųstų į Ispaniją, 
kad žmonių žudymai nesitęstų 
ilgus metus. Katalikų vadai pra
šo. kad visi Katalikai siųstų se
natoriams. ar atstovams laiškus 
ar telegramas. reikalaujant, 
kad Amerika neleistų karo gin
klų į Ispaniją.

paėmė į nelaisvę nės Amerikos valstybės turi būti prisirengusios kovoti 
: ‘‘Tvirta ir galinga 

vių. tūkstančius užmušė, paėmė tauta gali būti sunaikinta, jeigu nebus prisirengus at- 
daug amunicijos ir ginklų. remti užpuolikus. Taika pasauly neužtikrinta. Ameri- 

Nacionalistai iš orlaivių bom- privalo būti galingai ginkluota atremti tikybos, de- 
barduoja Barceloną ir Madridą. mokratijos ir tarptautinės taikos priešus.

“Iš religijos plaukia demokratija ir tarptautinė 
taika. Religija moko žmogų pažinti Dievą, suprasti sa- 

į vo vertybę ir gerbti artimą. Kur tikybinė laisvė yra 
varžoma, tenai tai daro demokratijos priešai. Kur de
mokratija buvo panaikinta, tenai tikybinės laisvės ne
bėra, o kur tikyba ir demokratija yra panaikintos, te
nai tarptautinės geros valios nebėra, bet vyruoja bru- 
talė jėga ir žiaurumas. Kurios tautos paniekina, religi-

Sovietų Rusija Bijo Vatikano
į
i
kanas yra mažiausia 
pasauly, o didžioji sovietų Rusi
ja jos bijo, ir laiko ją už di
džiausi ir baisiausi priešą.

i ! . . „ „
kraštis “Bezbožnik” rašo, kad 
Vatikanas yra didžiausias bolše
vikų priešas. Toliau laikraštis 
praneša, kad kitų kraštų bolše
vikai yra informuoti, jog Vati
kanas palaiko fašizmą ir, kad

MASKVA, sausio 5, — Vati- Katalikų Bažnyčia yra fašistinė, 
valstybė Atsakysiu: jeigu Katalikų Baž

nyčia fašistinė, tai Stalinas yra 
protestantas metodistas.

Sovietų bedieviai apgailes-
Sovietų bedievių sąjungos lai- tauja, kad lojalistų - radikalų J4, demokratiją ir tarptautinę gerą valią, atmeta Ra-

mybes Karaliaus idealus. Jungtines Amerikos valsty
bės tų tautų parėdymus atmeta ir pasilieka prie senojo

i Ispanijoje sąjunga pradeda 
menkėti. Jie sako, kad ispanai 
nenori laikytis Rusijos nurody- tikėjimo. Kova už religiją, demokratiją ir tarptautinę 
mų. Į dešimtį mėnesių. 1938 me
lais. 11.450
nuo bedievių sąjungos ir grįžo į
Katalikų Bažnyčią.

gerą valią yra ta pati kova. Kad išlaikyti vieną, mes tu- 
žmonių atsiskyrė rime išlaikyti ir apginti visas...” Prezidentas toliau kal

bėjo apie ekonominius, socialius ir kitus šalies reika
lus, kuriuos kongresas turės svarstyti.

i
I

LONDONAS, sausio 5. — Pa- pasitiki. Iš Maskvos pranešama, 
tikrintos žinios atėjo, kad Rusi- kad diktatorius Stalinas yra nu
joję žmonės jau nebegali ilgiau sistatęs reikalauti iš visų kari- 
pakęsti bolševikų žiaurumų ir ninku ir kareivių ištikimybės 
stačiai sukyla prieš vyriausybę, priesaikos. Kiekvienas raudono- 
Žinios iš Maskvos praneša, kad sios armijos karininkas ir ka- 
Savastopoly ir kituose prie Juo- reivis turės prisiekti Stalinui iš- 
dųjų jūrų miestuose įvyko suki- tikimybę, 
limas ir riaušės prieš OGPU, Londono jaikraštis “Daily 
(bolševikų slaptoji policija). Maif, praneša kad iš sovietų 
Gatvėse daug žmonių žuvo ir. Rugijog bug greitu laiku ištrem_ 
daug sužeista. iti vįsį Vokietijos piliečiai.

Sukilimas įvyko, kada naujai 
paskirtas komisaras Beria norė
jo padaryti “apvalymą” laivyno 
stovykloje. Jūreiviai pasiprieši
no komisaro norams ir tada įvy
ko sukilimas ir riaušės prieš po
liciją.

Stalinas taip pat pradeda žu
dyti ir OGPU: Kieve nužudyta j va(]ą, George Rublee, tartis apie 
5, Tshitoje. netoli Mandžiuko ll.‘žydų padėtį. Taip pat į Berlyną; tt'-vt i-’nTr’ ta n a TA“r tz * n 1

Stalinas dabar niekam nebe- J važiUOja iš Londono Montague A.R H Iii LS r*TV Al RARž^.
Norman. Anglijos bankos pir
mininkas ir žymiausis pasauly 1 
finansierius. Kiek laiko atgal 
Vokietija norėjo pasiskolinti iš 
Anglijos bankų pinigų ir nega
vo. Hitleris pajutęs žydų galy
bę finansuose, pradeda trauktis 
atgal.

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

jį

" laivai

Žydai Suklupdo Hitlerį

Katalikas Ambasadorius Į 
Venezuelų

WASHINGTON, D. C. sausio 
5. — Jungtinių Amerikos vals
tybių prezidentas RooseveltasLONDONAS, sausio 5, — Kad - i. i paskyrė Dr. Frank P. Corngan, Vokietijos Hitleris pajuto zydųĄ,, , , . , ,, , . ... V .. Clevelando miesto kataliką gy-galybę jau aišku. Jau jis pa- , . . , , . . .., , dytoją, ambasadorium į Vene-kviete i Berlyną Amerikos žydų J J _. _ _. . .■ r -z zuelą. Pietmeje Amerikoje.

Reikalauja Padaryti Tyrinė
jimą DST.

VVASHINGTON. D. C., sausio 
5 — Dies komitetas, kuris tyri
nėjo komunizmo, nacizmo ir ki
tokio “izmo” prieš-Ameriką vei
klą. reikalauja, kad būtų pra
vestas tyrinėjimas ir Darbo 
Santykių Taryboje, kuri “turin- 

komunistinių tendencijų”.

Prof. Peter Kapitza, so
vietų valdžios tarnyboje 
būdamas išrado nau” bū
dą atskiesti gasus. Jo išra
dimas turi didelę mokslinę 
ir industrijinę vertę.

i
SU RUSIJA IR LENKIJA?

VYSKUPAS SUDARĖ KALBĖ
TOJŲ GRUPĘ

—
BUFFALO. N. Y. sausio 5. — 

Šios diecezijos vyskupas John A. 
Duffy. D. D., sudarė iš pasaulie
čių kalbėtojų grupę. Jis pasakė: 
‘‘Kunigai negali supažindinti 
žmonių su Bažnyčios mokslu, 
viena, kad jų mažai yra. antra, 
kad jie nevisur gali kalbėti, ne 
prie visų žmonių gali prieiti. 
Pasauliečiai turi skelbti Katali
kų Bažnyčios mokslą. Sudary
mas pasauliečių kalbėtojų gru- 

~ pės išpildys Katalikiškos Akci
jos programos dalį".

__ o_________________ Išrinktieji pasauliečiai bus pa- 
stybėse divorsų skaičius padidė- sirengę eiti į įvairius susirinki- 
jo 50 nuošimčių.

į

Aukščiausias Teismas Iš
sprendė Fordo Nenaudai

Persiskyrimų Skaičius 
Didėja

CHICAGO. ILL. sausio 5, — 
i Chicago universiteto tyrinėji
mai ir sąrašai rodo, kad į 17 

1 metų. Jungtinėse Amerikos val-

VVASHINGTON. D. C., sausio
— Jung. Valstybių Aukščiau

sias Teismas išsprendė, kad 
Fordo automobilių kompanija 
leisti laisvai organizuotis darbi
ninkams j uniją ir įsakė grąžinti 
darban 29 darbininkus, kurie 
buvo atleisti nuo darbų 1937 m. 
kaipo unijos organizatoriai.

o

j

I

Vilniuje Steigiama Lietuvių 
Mokslo Mylėtojų Draugija

mus ir kalbėti Katalikų tikybos 
ar darbininkų klausimais. Jiems 
įsakyta nekalbėti politiniais 
klausimais. Kalbėtojų grupei 
vadovauti yra paskirtas kun. Vilniuje 
James H. Lucid.

Lietuvių Katalikų Profesior.a-
KAUNAS. gruodžio 29 d. Mi-> sąjunga lengvai galėtų suda- 

nistrų Taryba priėmė neutralu- ryti kalbėtojų grupę ir pasitr.r- 
mo įstatymą ir perdavė Seimui, nauti tautai ir Bažnyčiai.

Ministrų Taryba Priėmė 
Lietuvos Neutralumo 

Įstatymą

VILNIUS — šiomis dienomis 
steigiama Lietuvių 

Mokslo Mylėtojų Draugija.

RYGA. Sausio 5. — Ukrainie- ir Lenkija ukranniečių nežada 
čių nepriklausomybės klausimas paleisti iš savo valdžios. Ar Hit- 
Lenkijai yra labai nemalonus, leris eis į karą su Rusija ir Len- 
Jos ponai nenori nei kalbėti apie kija? Praeitų metų įvykiai, pa- 
suteikimą laisvės ukrainiečiams, vyzdžiui. Lietuvos nusileidimas 
Tačiau tas nusistatymas ponams Lenkijos reikalavimams, Hitle- 
gali atnešti didžią nelaimę. Jei- rio užgrobimas Čekoslovakijos, 
gu naciams pasisektų sudaryti įrodė pasauliui, kad Rusija ne
nepriklausomą Ukrainą, tai bū-' gali eiti į karą. Rusija buvo pa
tų didelė ir galinga valstybė, i gižadė jus gelbėti Lietuvą ir Če-

LONDONAS. sausio 5, Sir Dabar 36,000,000 ukrainiečių y- kos]Ovakiją, bet kada reikėjo, 7;knq ir kalbu Dainuos n Mar^areta Grvbaitė Jai a- 
Henry Page Croft. Anglijos vai- ra sovietų Rusijos valdžioje, a-L . . . . .. . , , „ .. :“kos ir kalbų. Dainuos p. Margareta Gry baite Jai a ,
džios seime pareiškė, kad į du pie 7 milijonai Lenkijos valdžio-|tai anie sn,pst Ir dabar Rusija kompanuos p. Marijona Treinaviciute. Taipgi dainuos 
mėnesius laiko iš Rusijos nuvy-'je ir 800.000 Rumunijos. Ukrai-Įsu Vokietija j karą negali eiti.|ir kiti dainininkai. Prašome pasukti savo radio rodyk- 
ko į radikalų valdomą Ispaniją1 na yra kviečių kraštas. Hitleris A °kiečiams teks tik ponus len- lę ant 1120 kilocykles ir klausytis gražių dainų, muzi- 

įl25 lakūnai. lį ją turi nukreipęs akis. Rusija kus apdaužyti. *kos ir kalbų iš 1VCOP stoties, Boston, Mass.

125 Lakūnai Iš Rusijos Į 
Radikalų Ispaniją

— Sir, Dabar 36,000.000 ukrainiečių y-1 koslovakiją. 
oa vel_ Q-!

22 ŽUVO JUODOSIOS 
JŪROS AUDROJE

Istanbulas, Turkija,— 
Nepaprasta audra su šal
čiu ir sniegu siautė Juodo
joj jūroj. Turkijos pakran
tėse žuvo 22 asmenys. Bu
vo nutraukti susisiekimai 

, ninku Radio programa. Programa susidės iš dainų, mu- pakraščiais.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, sausio 7 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi-

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy- 

. ti savo liežuvį.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS Dėl Areštų Lietuvoje
Panaikinama Saugumo Policija Klaipėdos Krašte

KAUNAS. Lietuva — Vyriau- vo duodamos stipendijos ir ska- 
svbė nutarė Klaipėdos Krašte tinamas mokslas. Bet pirmoj ei- 
panaikinti saugumo policiją ir į lėj rūpėjo, kad lietuviai patektų 
centro įstaigas pirmoje eilėje į autonominės įstaigos, kurios 
priiminėti klaipėdiečius.

pirmoje eilėje į autonominės Įstaigos.
buvo vokiškos ir tokiomis liko i-

Klaipėdos Krašte iki šiol vei- ki šiai dienai. Čia per daug 
kė kelių rūšių policija: pasienio, komplikuotas klausimas, kuris 
geležinkelių, autonominė, 
to Savivaldybės ir Uosto.

Pasienio, kaip matyti iš 
dinimo. paskirtis saugoti 
tybės sienas tiek muito, 
saugumo atžvilgiu. Ją 
keli šimtai šautuvais apginkluo
tų žmonių, saugojančių »sienos 
nuo kontrabandos ir kontroliuo
jančių praeivių dokumentus. Ji 
turi ir keletą nedidelių motori
nių laivų tam pačiam tikslui. 
Geležinkelių policija turi po vie
ną valdininką tik didesnėse sto
tyse. Jos paskirtis — policijos 
funkcijos geležinkelių linijos ri
bose ir pasų kontrolė pervažiuo
jančių sieną gelžkeliais. Jos 
Klaipėdos krašto ribose yra ne 
daugiau dešimties žmonių. Klai
pėdos Krašto autonominė polici
ja susideda iš kelių šimtų žmo
nių. padalintų į keturis komisa- 
rijatus (precinctus i po vieną 
Klaipėdai (miestui i ir kiekvie
nam trijų apskričių. Be to. spe
cialaus kriminalinio skyriaus 
nusikaltimams tyrinėti.

Klaipėdos miesto savivaldybės 
yra 18 vaidininkų, specialiai sa- 
vivaldybos reikalams, ir Uosto 
policija susideda iš apie 20 val
dininkų. kurie pagal Klaipėdos 
statutą išskirti iš autonominės 
policijos ir atiduoti Uosto Di
rekcijos žinion.

Pasienio, saugumo ir geležin
kelių policijos yra centro val
džios < Vidaus Reikalų Ministe
rijos > žinioje. Saugumo policija 
buvo įvesta, karo stovį paskel
bus. Panaikinus Krašte karo 
stovį ir jos funkcijos užsibaigė. 
Pasienio ir geležinkelio policija 
veiks ir toliau centro vadovy
bėje.

Dėl nutarimo pirmoj eilėj į 
tarnybos priminėti klaipėdie
čius tenka pasakyti štai ką:

Klaipėdos kraštui susijungus 
su Lietuva klaipėdiečių lietuvių 
valdininkų kaip ir nebuvo. Kurie 
buvo rasti, tie visi buvo paaukš
tinti keliom kategorijom ir to-i Kaune, gaunąs 
liau proteguojami ir keliami, litu per mėnesį, suvalgo ne 
Buvo rūpintasi ir prieaugliu, bu- mažiau 30' < savo uždarbio.

Mies- reikalauja specialaus nušvieti

pava- 
vals- 
tiek 

sudaro

mo.

Steigs Naują Mokslo 
Draugiją Vilniuje

Vilnius, sausio 6 d. — Or
ganizuotoji Vilniaus lietu
vių visuomenė posėdyje 
nutarė steigti naują Moks
lo Draugiją.

Lenkai Statys Kelias 
Lietuviškas Dramas

Vilnius, sausio 6 d. — 
Vilniaus lenkų teatras 
rengiasi statyti kelias lie
tuviškas dramas.

Lenkai Areštavo Mokytoją
Čibirą

Vilnius, gruodžio 26 d. 
lenkai areštavo mokytoją 
Čibirą.

Kiek Kas Suvalgė

Lietuvos tautininkų valdžios pasitikėjimą vyriausybe, siekia 
įstaigos, ilgai tylėjusios dėl a- susidariusią padėtį išnaudoti sa- j 
reštavimo Lietuvos katalikų va- vo siauroms partinėms ir asme-; 
dų: Dr. L. Bistro ir Dr. Pr. De- ninėms užgaidoms", 
lininkaičio. pagaliau prabilo. Tai šmeižtas, kuri gali paga- 
griežtai pasmerkdamos kaipo minti tik žemiausiai nupuolę 
pykčiausius Lietu\os valstybės žmonės. Ar tai siaura partinė ir 
priešus. asmenine užgaida reikalauti su-

VDV. (Lietuvos tautininkų reguliuoti santykius su Katalikų 
valdžios vyriausioji cenzūros į- Bažnyčia? Ar tai siaura partinė 
staiga) praneša, kad ir asmeninė užgaida reikalauti

"Grupė asmenų Lietuvoje ban- sudaryti vyriausybę iš įžymiau- 
dė kelti kai kurių neramumų, šių mūsų tautos vadų9 
Neramumų organizatoriai buvo 
suimti. Po ištardymo. vidaus 
reikalų ministras, pagal sustip
rintos apsaugos meto 
nubaudė neramumų 
šiaip:

1. Stepą Kompaitį 
mėn. į priverčiamojo 
staiga.

2. Joną Virbalį išsiųsti 
tams į Veisėjų valsčių.

3. Dr. Praną Dielininkaitį iš
siųsti 6 mėn. į Vilkaviškio aps
kritį.

4. Povilą Ivanauską išsiųsti 6 
mėn. į Raseinių apskritį.

5. Dr. Leoną Eistrą išsiųsti 3 
mėn. į Alytaus apskriti.

6. Alfonsą Motiejų Rimą iš
siųsti 3 mėn. į Prienų valsčių”.

Visi jie esą policijos prižiūri
mi.

VDV. rašo, kad "grupė asme
nų bandė kelti kai kurių nera
mumų”. Vadinasi, bandė, bet

I

įstatymą, 
kėlėjus

išsiųsti 3 
darbo į-

Lenkija Vėl Peršasi 
Hitleriui

SOSTINĖS PLAKTUKŲ INDUSTRIJA Balnas Išgelbėjo Nuo 
Mirties

Nepaprastu būdu šiomis 
dienomis išsigelbėjo nuo 
mirties Cambridgės uni
versiteto, Anglijoje, stu
dentas John Willett Rei
das. Su savo kolegomis jis 
jojo pasijodinėti. Staiga jo 
arklys užmynė ant žemės 
nukritusį galingos srovės 
elektros laidą 
krito negyvas, 
gi išliko visai 
išgelbėjo, kaip
nuo elektros srovės balnas. 
Beje, tą pačią dieną stud. 
Reidą ištiko antra nelai
mė: vėliau medžiojant
sprogo jo šautuvas ir gana 
sunkiai jį sužeidė.

ir vietoje 
Studentas 
sveikas. Jį 

izoliacija

David Lynn, sostinės architektas (dešinėje), žiū
ri kaip E. S. Kenyon, mašinistas, dailina Kongreso pir- 

la Hitleriui prie kojų ir prašo at- mininkui plaktuką. Plaktukai dirbami sostinės mašinų 
leidimo už padarytas klaidas po- dirbtuvėje, 
litikoje. Lenkijos 
nisteris Beck’as nuvyko į Voki 

i

VARŠUVA, Lenkija, sausio 5. 
— Lenkijos diplomatai vėl puo-

užsienių mi-' 
2 "okie- 

tiją pas Hitlerį pasiaiškinti ir 
prašyti, kad priimtų į Hitlerio- 
Mussolini sąjungą. Kitą mėnesį 
į Lenkiją atvyksiąs Italijos už
sienių reikalų ministeris pasi
tarti su Lenkijos diplomatais. 
Lenkija pajuto, kad Hitlerio po
litika krypsta atkirsti nuo Len
kijos Ukrainą, ko ji labai nenori 
atiduoti. Kiek laiko atgal Lenki- taus tikėjimo ir suteikti 

• jos pavergti ukrainiečiai prašė 
duoti autonomiją, bet lenkai ne
norėjo nei kalbėti. Dabar, kada 
Vokietija padėjo Karpatų ukrai
niečiams atsiskirti nuo Čekoslo- 

nek-|- vakijos. ir kada ukrainiečiai
Tx t pradėjo smarkiai veikti, kad su-ls Lietuvos spaudos sužinome, ■ J

kad tu baisiu -Lietuvos priešų”^vienyti vtoUS ukram‘«‘us' ku‘ 
būta ir daugiau. C.-V.Z. rašo: r'aos turi O*"®** sovieUi ir

"Suimti laikomi Dr. L. 1 
tras. L------ ------------------- —
girdas Sliesoraitis. ats. kapito
nas Ivanauskas, ats. kar. Kom- 
paitis ir keletas studentų.

"Buvo suimti ir tardyti: Dr. 
K. Ambrozaitis. Dr. P. Karve
lis. G. Galvanauskas ir kt.

"Nutrauktas mokslas ne tik 
Vytauto Didžiojo universitete, 
bet ir Klaipėdos aukštosiose 
mokyklose.’’

Kaip matome, areštuoti ir bu- kos miestelyje 
vo tardomi įžymūs Lietuvos va- vietos gyventojai sudegi
na’*- kurie kovose dėl nepriklau- no anĮ laužo vieną keistuo- garbinti stabus, 
somybės ir nepriklausomybę at
gavus yra daug ] 
kaip pavyzdžiui: Dr. L. Bistras. 
Dr. P. Karvelis. G. Galvanaus
kas. Dr. Ambrozaitis yra buvę 
Lietuvos demokratinės vvriau-

Tarptautinis statistikos 
biuras Romoje neseniai 
apskaičiavo. kiek kurio 
krašto darbininkai suval
go, palyginti su jų uždar
biu. Kinai labai mažai val
go. bet jų šeimos yra gau
sios ir uždarbiai menki... 
Todėl jie suvalgo 72'1, tą 
ką pelno. Lenkai 62 ( '<. in
dai 62,5‘T . italai 61'<, suo
miai. estai ir švedai 57' <. 
airiai 56 ž, čekoslovakai 
55,5, šveicarai ir rusai 
49 <, vokiečiai 46' , lat
viai 45' ?, norvegai 44' , 
Jungtinėse Valstybėse — 
43 , ir prancūzai 40,5'/.

Lietuvoj vienas žmogus
algos 300 sybės ministeriais.

MALDAKNYGES
J£ZAU. PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai;

... $1.25apvalūs kampai

JĖZAU. PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams maldaknyge, tinkama 
prie Pirmos šv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių 
maldės iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi.

GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai. 384 pusi. . .......
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai. 38+
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., .... ..
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro ko'enkoro viršeliai. 132 pus!............ ...
MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi.............
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai .........

tikros odos minkšti apdarai .
celuloidiniai viršeliai ......................................  90c.
celuloidiniai viršeliai su kab.ke ............ $1.50

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odes apdarai, 555 pusi.................... $2.50
ŠVENTAS DIEVE, didel ėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

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

40c
65c.

me- 1,500 ŽYDŲ EINA Į KATALI 
KŲ BAŽNYČIĄ

___________
PRAHA. Slovakija, sausio 5.1 

— Iš Bratislavijos ateina patik-' 
rintos žinios, kad 1.500 žydų 
kreipėsi prie katalikų kunigų, 
prašydami juos išmokyti Kris-

Į Kauną Atvyko Vilniaus 
Lietuvių Varpo Choras

Kaunas, gruodžio 26 d. į 
jiems Kauną atvyko Vilniaus lie- 

, diri- 
, .guojamas p. Siniaus. Cho- 

- " ras nuoširdžiai sutiktas. 
Choras koncertuos Kaune

Krikšto sakramentą. Katalikų tuvių Varpo Choras, 
mokyklose, vakarais, bus suda
rytos pamokos, tikybos daly
kuose. žydams.

Austrijoje žydai taip pat pra- įr provincijos miestuose.
šomi priimti juos į Katalikų 
Bažnyčią. Stillfriedo miesto, 
Kun. Alois Hanning apkrikštijo 
120 žydų. Kodėl žydai taip 
smarkiai pradeda eiti į Katalikų 
Bažnyčią? Ar kad išsigelbėti 
nuo persekiojimų? Ne. Niekas 
pasauly nėra taip persekiojamas 
ir niekinamas kaip Kristaus 
Bažnyčia, kaip Katalikai. Užten
ka priminti tik Rusiją. Meksiką. 
Ispaniją. Vokietiją. Taigi ždai 
žino, kad priėmę Katalikų tiky
bą. susilauks didesnių pe- o'klo
jimų... Istorija pasikartoja. Žy- 

Šiomis dienomis Meksi- dai. Dievo išrinktoji tauta, se- 
Huautia novėje, savo pasisekimuose už

miršdavo Dievą ir pradėdavo 
Tada Dievas

vienyti visus ukrainiečius.
riuos turi pavergę sovietai ir

- - gjg_ lenkai .tai lenkų diplomatai pa-
Dr* Pr. DielininkaFtis. Al- matė Pavo«- Puolasi Kitleriui i 

glėbį ir prašo jo pasigailėti.
Bet vargiai Hitleris pasitikės 

lenkams.
Sakoma, kad Beck’as reika

lausiąs. kad Vokietija užtikrintų 
lenkams neliečiamybę.

Tebedegina Burtininkus

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi 
MALDŲ RINKINĖLIS, balti 
MALDŲ RINKINĖLIS, balti

30c.
35c.
65c.
75c.

...... S1.5C-

4,000 Senumo Gintaro
Papuošalai

Brangiausias Pasaulyje 
Perlas

Heilsbergio apskr., pačia
me Rytprūsių viduryje, 
darbininkai, Tiergarteno 
miške atlikdami žemės 
darbus, atrado didokus ga
balus apdirbto gintaro. Ra
diniai buvo nusiųsti Kara
liaučiaus Prussia muziejui, 
kurio ekspertai nustatė, 
kad tai gintaro papuošalai 
iš akmens gadynės, taigi 
žemėje išgulėjo apie 1.000 
metų. Radinių vertė labai 
aukštai įkainuojama, nes 
tokio seno, jau apdirbto 
gintaro rytų srityse iki 
šiol dar neatrasta.

Ir Žiemį Šiaudinės 
Skrybėlės

Labai pa
galvos

lį seni, kurį palaikė burti- iuos nubausdavo, ir jie vėl grįž- 
p^idarbave. mnku visų miestą iš. davo prie tikroje D,evo.

Londono kepurnikai yra 
nusistatę įvesti šiai žiemai 
naują madą, būtent, kad ir 
žiemos metu būtų nešioja
mos šiaudinės skrybėlės, 

j Tokios šiaudinės skrybė
lės Londono dirbtuvėse jau 
gaminamos. Jos nieko ne
siskiria nuo vasarinių šiau
dinių skrybėlių, tik turi 
kailinį pamušalą, kurį per

Didžiausias ir brangiau
sias pasaulyje perlas buvo 
vieno Borneos daiako iš- •/ 
žvejotas tik prieš dešimtį 
metų. Tai trylikos centi
metrų vidutinio skersmens 
didumo perlas,
našus į žmogaus 
smegenis. Kaip sniegas 
baltas ir ypatingo žibėji
mo. Labai giliai iš jūros jį 
išžvejojęs dajakas padova
nojo vienam čiabuvių gi
minės vadui, kuris už tai 
dajakui davė maišą ryžiu.

1935 m. tą nepaprastą 
brangakmenį aptiko pas 
sakytų čiabuvių giminės

tikusių nelaimių kaltiniu- Vokieti jis naciai šėlsta dėl žy-Į
ku. Minia atitempė senį į dl* perėjimų į Katalikų tikybą, 
miesto aikštę, ten pririšo Kun1^ kuris apkrikštijo 120 _ -------- --------------- --------- . r__
prie stulpo nuplakė iki są- zydų’ naciai arestavo- Jie sako 'vadą jaunas amerikietis: šalčius galima užsitraukti r 1 , • i • kad kunisrai žvdus išnaudoja, ir___ ;___ ->ir onf oncu PomuSalac ic^<r.

Šiandien Lietuvos vyriausybe mones netekimo, paskui 
juos traktuoja kaip pykčiausius pakorė ir, vėliau • nuėmę i 
Lietuvos priešus. Kada bus ga- nuo kartuvių, uždėjo ant 
ias. ponai, tautininkai ? aikštėje sukrauto

Lietuvos tautininkų valdžia iaužo ir sudegino.
privertė visą spaudą f 
straipsnį, kurį pagamino VDV 
griežtai nukreiptą į 

miuosius vadus. . ,
Mūsų tautai vra žinomi Dr. lr IS sakes JĮ Stebėjo.

L. Bistro. Dr. Delininkaičio. Dr. . Is Meksikos sostines tuo- 
Karvelio ir kitų garbingi darbai buvo pasiųsta į Hautląi 
Lietuvai. Mes juos gerbiame ir speciali valdine komisija, 
jiems užjaučiame, nes žinome, pravesti kvotos. I 
kad jie. permatydami Lietuvai Hautlos valdininkų, 
pavojų iš laukųjų, norėjo 
kreipti tautininkų vyriausybės

aukšto 
_ Vietos 

■. tai.^5i administracijos atstovai 
. ne tik nesipriešino tam 

prieš įžy- bajsjam nusikaltimui, bet

Kunigą. kuris apkrikštijo 120 
žydų, naciai areštavo. Jie sako. 

. kad kunigai žydus išnaudoja, ir 
kad valdžios pareiga yra žydus 
apsaugoti nuo to. Keista ir veid- 

jmainiška kalba.

senienų pirklys W. W. Co- ant ausų. Pamušalas įseg-

I

1,000 Žydų Atsivertė Į
Krikščionybę

«/v*

ibbas. Jis norėjo tuojau jį 
nupirkti, tačiau perlo savi- 

j ninkas nesutiko parduoti 
už jokius pinigus, nes laikė 
tą perlą talismanu ir kas
dien jam melsdavosi. Po 

I dviejų metų Cobbas vėl 
a- atsilankė pas tš keistuolį

tas skrybėlėje tam tikro
mis sagutėmis, tad galima 
jį lengvai išimti. Esą, tokią 
skrybėlė galima nešioti iš
tisus metus — vasarą be 
pamušalo, o žiemą su pa
mušalu.

Keletas 
svar- 

at- blausieji to žiauraus nusi
kaltimo kaltininkai ir kur-

Vokiečių telegramų 
gentūra praneša, kad per’perlo savininką ir šį kartą 
paskutines savaites Vokie-'jam pavyko. Būtent, šį 
tijoj 1.000 žydų atsivertė į kartą rado sergantį malia- 

' krikščionybę. Jiems kata-!rija to Borneos čiabuvių 
Tiku tikėjimo dogmų išmo-i giminės vado sūnų, o bū- 
kyti buvo surengtos ben-; damas studijavęs kelis se- 
dros pamokos. Naujakrik-' mestrus mediciną, Cobbas 
štai buvo pakrikštyti gru- jaunuolį išgydė ir už tai 

pagaliau gavo tą brangųjį 
perlą, žinoma, už nemažą 
sumą pinigų. “L. A.”

Kiek Pinigų Žmogus Gali 
Išsivežti Iš Savo Šalies

Klausimas — Ar teisybė, 
kad žmonės atvažiuodami 
iš Europos pavėlinti išsi
vežti tik paskirtą mažą su
mą pinigų? Noriu žinoti 
kiek iš Lenkijos atvykęs su 
savim gali atsivežti. Aš no
riu parsitraukti gana tur
tingą dėdę į Ameriką?

Atsakymas — Daug šalių 
Europoje paskiria kiek pi
nigų žmogus iš šalies gali 
išsivežti. Iš Lenkijos žmo
gus, kuris ant visados ap
leidžia savo šalį, pavėlin
tas, apart keliavimo išlai
dų, vežtis 200 zlotų (apie 
S40) pinigais. Reik gauti 
specialį leidimą nuo Finan
sų Ministerijos dėl dides
nių sumų.

dėmesį, kad jau laikas realizuo- stytojai suimti ir traukia-j štai buvo pakrikštyti gru- 
ti tautos vienybę, apie kurią mj tjeson už žmogžudystę. 1 pėmis. 
taip dažnai kalba patys tauti
ninkai. .

Tautininkų vyriausybė už tą 
priminimą, sudaryti visai tau
tai patikimą, koalicijinę vyriau
sybę areštuoja ir ištremia pri
minėjus. Tas tik parodo, kad 
tautininkai žūt-būt yra nusitei
kia valdyti, neatsižiūrėdami į 
Lietuvos nepriklausomybei pa
vojų.

Negana to. kad areštavo ir iš
trėmė į provinciją Lietuvos ka
talikų vadus, bet tuojau įvedė 
Kaune ir apskrityje taip vadina
mą sustiprintą apsaugos metą 
šešiems mėnesiams.

VDV.. rašydama apie įvestą
*.sustiprintą metą, išėjo iš lygsva
ros. ir štai ką tarp kitko parašė:

“Prie nerimo nuotaikų plitimo 
i gyva i prisideda ir dešinioji opo
zicija (suprask. katalikai.

_ _ Red.L kuri, dangstvdamosi ta-
Kursai, žmogau, neraudo- • riamaisiais bažnyčios interesų 

him ir tautos konsolidacijos šūkiais.
1 siekia partinių interesų patenki
nimo. Kai kurie šios srovės 
žmonės, pasunkėjusiu valstybės 
gyvenimo momentu keldami ne-

pusi................................................................................................................
VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau

sios maldos, šilkinė labai plona popiera. juodi kolenkoro vir
šeliai ...........................................................................................................

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

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ
K.:d parodyti kokios raidės didumo 

šios maldaknygės 
“Stovi motina

‘ŠVENTAS DIEVE'
“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3y2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

$1.30

S2.5C

yra. čia talpiname 
raidžiu nuotrauką 
verkdama”.

verkdama.Stovi motina

Ant to kryžiaus regėdama 

Sūnų savo prikaltą.

O kaip širdis jos skaudėjo. 

Kada mirštantį regėjo > 

Sūnų savo brangiausią.

MEDUS

Grynas bičių medus, ku
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broackvay, So. Bos
ton, Mass. FLIS.

Seimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 

įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI-

Užsakymus prašome siusti:

DARBININKAS
366 VVest Broadtvay, So. Boston, Mass.

Ši trijukė gavo leidimą nedideliu laiveliu padaryti MAg jr NAMŲ prižIūRSJIMAS”. Be to? šioje kny- 
12,500 mylių kelionę is Honolulu į Samoa. Čia parodo; goję (įar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
kaip jie priruošia balandžius, kurie palaikys susisieki- vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 

mi in h/no+h lnilrn OA i r* viii iro in čtanvnn nTvillllzO C’’ r\r\mą su jų uostu laike 20 dienų vandenyne. Trijukę su- §1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite: 
daro šie: U. S. \Voodbury, Burlington, Vt.; Don Hali, “DARBININKAS”
Long Beach, Cal.; Charles Kern, Pawtucket, R. I. į 366 West Broadivay, South Boston, Mass.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memocial Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

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

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

SUBSCRIPTION KATES: Į PRENUMERATOS KAINA:
Domestic yearly ......................... $4.00 Amerikoje metams _........ .........  $4.0C
Domeetic once per week yearly $2.00 Viena kart savaitėje metams $2.00 
Foreign yearly ............................. $5.00 Užsieny metams .......................... $5.00
Foreign once per week yearly $2.50 Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Kodėl Nepasinaudojus Ukrainos 
Klausimu?

Eucharistiniam Kongrese, įvykusiam Chicagoje 
1926 m., vakarais buvo rengiami įvairių tautų religi
niai mitingai, kuriuose buvo visokių tikybinio pobū
džio programų: giesmių, kalbų ir tt. Vienas slavų kil
mės kalbėtojas patraukė visų dėmesį tuomi, kad nebu
vo numanu, kokios jis tautos — ne tai čekas, ne tai ru
sinąs. Pagaliau jis pasisakė, kad jo tėvynė yra “Zakar- 
packa Rus” — Užkarpatinė Rusija. Nieks, išskyrus jo 
tautiečius, nežinojo, kas tai būtų per šalis. Įsivaizdavo
me, kad tai bus kokia saujalė rusinu, prisiglaudusių 
Karpatų tarpkalnėse.

Dabar pasirodo, kad tai buvo Karpatų Ukraina, 
buvusi Austro Vengrijos dalis, paskui tekusi Čekoslo
vakijai, gi dabar nuo jos jau atskirta. Lenkai būtinai 
norėjo prijungti ją prie Vengrijos, dėlto, kad jie jau 
turi užtektinai bėdos su 7 milijonais rusinu, kurie turė
jo nelaimės patekti po Lenkijos valdžia. Kadangi toji 
Karpatų Ukraina yra daugiausiai susipratusi, tai len
kai norėjo, kad vengrai su jais apsidirbtų. Vengrai nuo 
to neatsisakė ir jau buvo ištiesę ranką tą šalį pasiimti, 
bet įsikišo Hitleris ir paėmė Karpatų Ukrainą savo glo
bom Jis čia nori sudaryti ukrainų nepriklausomybės 
židinį. Tuo būdu ta mažutė šalis (apie 12,000 kvadr. ki
lometrų, su puse milijono gyventojų) gali suvaidinti 
pasaulinę rolę. Iš jos Hitleris mano pasidaryti bazę 
būsimam savo žygiui į Didžiąją Ukrainą, esančią da
bar dalinai sovietų, dalinai lenkų valdžioje.

Savaime suprantama, kad dėl to plataus Hitlerio 
užsimojimo susirūpino Rusija ir Lenkija. Stalino val
džioje yra apie 36 milijonai ukrainų, Lenkija jų turi 7 
milijonus. Jei Ukrainai būtų buvę gerai tautiniai susi
pratę, jie šiandie sudarytų didingą valstybę, kurios žo
dis daug ką reikštų tarptautinėje politikoje. Tačiau 
kad ir vėlokai, ukrainų tauta vis dėlto subruzdo. Pir
mykščio tautinio instinkto ukrainuose būta jau seniai. 
Dar prie Petro I jie manė atsiskirti nuo Maskvos ir bu
vo susidėję su švedų karalium Karlu XII, bet 1709 m. 
buvo nugalėti pas Poltavą. Nuo to laiko jų tautinė są
monė atrodė visai žlugusi, bet štai po 1917 m. revoliu
cijos ji vėl iškilo aikštėn. Kerenskiui įstojus į valdžią, 
Ukrainai griežtai pasisakė norį pilnos nepriklausomy
bės. Kerenskio vyriausybė esmėje buvo tam priešinga, 
bet kiek įmanydama politikavo. Bolševikai pasielgė 
kur kas griežčiau. Brest Litovske einant bolševikų su 
vokiečiais taryboms dėl taikos, Trockis griežtai pasi
sakė prieš ukrainiečių Radą, nepripažindamas jai jo
kios juridinės teisės. Vokiečiai palankiai žiūrėjo į uk
rainiečių pastangas. Jie gana stipriai rėmė jų hetmaną 
Skoropadskį, su kuriuo net Wilhelmas II buvo susibi
čiuliavęs. Bet vokiečiams karą pralaimėjus ir bolševi
kams pasiėmus valdžią, tautinės ukrainiečių aspiraci
jos visiškai žlugo. Po bolševikais jiems labai sunku gy
venti. Ukraina tai Rusijos aruodas. Ji maitina visą ša
lį, o pati priversta badauti. Tokioms sąlygoms esant, 
agitacija prieš bolševikus turėtų didelį pasisekimą uk
rainiečių tarpe.

Ne kitaip būtų ir Lenkijoj. Lenkai skriaudžia uk
rainiečius visokiais atžvilgiais ir reiškia didžiausią pa
nieką jų kalbai ir kultūrai. Nereikia nė minėti, kad uk
rainiečiai atsimoka lenkams širdinga neapykanta.

Ką gi Ukrainos klausimas turi bendro su Lietuva? 
Jis galėtų būti labai mums parankus, jei Lietuvos vy
riausybė mokėtų jį tinkamai sunaudoti. Hitleris gerai 
žino, kad tarp lietuvių ir lenkų meilės nėra. Yra tik blo
gai slepiama neapykanta. Jis besirengdamas į mirtinę 
su lenkais ir rusais kovą, turėtų ieškotis sau prietelių 
net tarp mažųjų tautų. Šiuo momentu lietuviai jam 
būtų kaip tik parankiausi. Tačiau, matydamas mūsų 
vyriausybės nepopuliarumą ir neryžtingumą, jis nema
to reikalo daryti mums bet kokius pažadėjimus, many
damas, kad vien grasinimais gali visko atsiekti. Iš ki
tos pusės ir lenkams labai pravartu turėti lietuvių pa
lankumą. Logiškai imant, ir jie turėtų gerintis, ne gra
sinti. Bet ir jie mato, kad esamoji Lietuvos vyriausybė 
nemoka tinkamai patogaus momento išnaudoti. Proga 
mūsų tautai pasitaiko labai gera. Jei būtų stiprių ir su
manių valstybės vyrų, tai jie, vietoj nuolaidų, savo 
reikalavimus Hitleriui ir lenkams pastatytų. Meški
nams susirėmus, ir kiškutis gali vieną ar kitą už uode
gos patraukti.

Deja, tokių valstybės vyrų nėra. Jų, be abejo atsi
rastų, jei visos tautos pajėgos būtų naudojamos. Kaip 
gaila ir nejauku, kad giminystės ryšiai ir savanaudiški 
sumetimai nustumia į šalį gyviausius tautos reikalus!

K.

DIDŽIAUSIA ŠEIMA PRANCŪZIJOJ LAIMĖJO 
20,000 FRANKŲ

Adrien-Julės Sandrin iš Bourg La Reine, Prancū
zijos, yra didžiausia šeima. Turi 12 vaikų. Vaizde paro
do tik vienuolika. Ši šeima laimėjo Cognacų Jay 20,000 
frankų dovaną.

Apie Pirmutinę Draugiją
Svyruoja ir įra visuomenės gy-irite išgelbėti žmoniją nuo pra- 

venimo rūmai. Revoliucija ir ka-J žūties, tai gelbėkite šeimą, 
ras gręsia sunaikinimą žmonijos 
civilizacijai ir kultūrai. Tautų 
vadai ir visuomenės veikėjai siū
lo ir taiko įvairias priemones 
žmonijos gyvenimo pagerinimui 
bei išgelbėjimui nuo netvarkos 
ir išįrimo. Tačiau jų siūlomos ir 
mėgintos priemonės gyvenimo 
nepagerina ir tvarkos bei taikos 
žmonijai neduoda.

Šių dienų didvyris, Jo Švente
nybė, Popiežius Pijus XI, savo 
enciklikoje Casti Connubii, pa
sako: “Žemės gyventojai, nemė
ginkite taisyti visuomenės griū
vančių rūmų sienas, bet imki
tės taisyti pačius pamatus. Žmo
nijos bendruomenės pamatas y- 
ra šeima, ta žemiškoji trejybė, 
tėvas, motina ir vaikai. Jei no-

KIBIRKŠTYS
vokieti- 

Lietuvos 
veiklą ir 

lietuvių

i laisvę iškovojo. Jie nenori prisi
minti kiek savanorių eilėse ko-

I vojo ir žuvo katalikų ir kiek žu
vo tautininkų. Ėjo laisvės kovo
ti daugiausiai katalikai, kurie 
troško laisvės ne despotizmo ar 
diktatūros. Ėjo pavasarininkai, 
ėjo ateitininkai ir kiti.

Tautininkai seime, tautininkai 
ir visose kitose valdžios vietose.

Jis ankščiau buvo tikras 
Jung. Valstybės nuimtų vės neturi. Už laisvą pasireiški- kovotojas, bet apakintas noro 

valdyti pamiršo žmoniškumą, 
pamiršo tikrą laisvės sąvoką. Jis 
su savo pakalikais pamynė po 
kojomis visas tautiečių viltis ir 
norus. Už laisvę kovojusiems jis 
davė savo jungą, ir kiekvienas 
lietuvis, jeigu jis ne “tautiškas” 
gerai savo tėvynėje jaustis ne
gali.

i Darbą ir tarnybas gauna “tau
tiški”, pašalpas ir medalius gau
na taip pat “tautiški”, jauna-

su
gražinkite ją į pirmykštę jos 
vietą, į kurią Dievas, jos įsteigė
jas ją įstatė. Jeigu šeima bus 
šventa, tai ir visa žmonijos ben
druomenė bus tvarki ir tvirta”. 

Tai rimti įspėjimo žodžiai: tai 
balsas Kristaus vietininko, nu- 
rodąs gyvenimo kelią. Pasaulis 
eina savotišku keliu; eina į žmo
nijos sužvėrėjimą, j visišką iš
tvirkimą, j Sodomą ir Maskvą, i 
visos tvarkos išgriovimą. Popie
žius užtat “kaipo Kristaus Vie
tininkas žemėje ir vyriausias 
Ganytojas ir Teisėjas pakelia a- 
paštališką balsą”, ir šaukia 
žmones sugrįžti atgal; sugrįžti į 
Nazaretą, į šventą šeimos užlai
kymą, nes tik Krikščioniškoji 
šeima bus žmonijos išganymas.

Jung. Valstybėse radikalai Lietuvos Katalikų dienraštis 
(komunistai, socialistai ir kiti) “XX Amžius” jau negali laisvai 
pradėjo kampaniją, kad valdžia rašyti apie Klaipėdos 
nuimtų draudimą siųsti ginklus ninku, nepriklausomos 
ir amuniciją į Ispaniją radikalų lenkų anti-valstybinę 
valdžiai. Jie nori surinkti du apie Vilniaus krašto
milijonu parašų. Komunistai ir pereskiojimus. Lietuvos tauti- 
kiti radikalai, kurie turi sudarę ninku valdžios cenzūra parašy- Tačiau ar jie vieni tam turi tei- 
organizaciją prieš karą ir fašiz- tus straipsnius praleidžia tik su sę. Ne! Visa tauta kovojo, visa 
mą, pasirodo tikri veidmainiai, tuščiomis vietomis. Vokietinin- tauta ir turi valdyti. Gaila mm 
Kovoja prieš karą ir reikalauja, kai Klaipėdoje, lenkai Lietuvoje to senelio, kuris stovi tautos 
kad Jung. Valstybės siųstų gin- turi pilniausią laisvę, o savieji priešaky. Gaila man jo žilos gal- 
klus ir amuniciją Ispanijai. Jei- patriotingieji lietuviai tos lais- vos.
gu
draudimą ir leistų laisvai siųsti mą tremiami darbo koncentra- 
ginklus Ispanijai, tai siųstų ne ei jos stovyklom 
tik radikalai Ispanijos radika
lams, bet ir nacionalistų draugai 
Ispanijos nacionalistams, ku
riems vadovauja gen. Franco. 
Ispanijos karas užsitęstų ir dar 
daugiau žmonių būtų nužudytą 
tame civiliame kare.

Kaip tik radikalai pradėjo 
kampaniją, kad Jung. Valstybės 
nuimtų draudimą (embargo), 
tai susidarė komitetas, kuris 
renka parašus ir prašo preziden
to ir Kongreso palaikyti drau
dimą (embargo) kaip dabar y- 
ra. Tas komitetas atsišaukia į 
visus katalikus, žydus, protes
tantus ir kitus, kad siųstų laiš-' 
kus. telegramas, peticijas tuo
jaus savo Senatoriams ir Atsto
vams į Washingtoną, prašydami 
palaikyti draudimą (embargo)/

Visos katalikiškos organizaci
jos ir draugijos turėtų Komiteto 
prieš nuėmimą draudimo atsi
šaukimą nuoširdžiai priimti, jų 
prašymą išpildyti, ir pranešti 
kas padaryta tam Komitetui 
šiuo adresu:

National Council of Catholic
Men

1312 Massachusetts Avė., N. W.
Washington, D. C. vaistybės valdyme.

Vokiečių Radijas Puola 
Vysk. Reinį

Vokiečių radijas per Ka
raliaučiaus stotį smarkiai 
puolė vysk. M. Reinį, Kau- 
ne skaičiusį paskaitas apie lietuviai ir nemokytara lengva 
rasizmą. Vokiečių radijas gaut> tarnybą, o tuo tarpu atei- 
padare daug nepamatuotų tininkas studentas teturi teisę 
priekaištų Lietuvos kata
likams.

žiūrėti į gražiai pasipuošusius 
valdininkus. Tai tau ir laisvė! 
Jei ne tautiškas tai ir ne žmo
gus, gali sėdėt kalėjime, gali bū
ti ir nevalgęs. Tačiau taip ilgai 
būti negali. Vyriausybė krypsta 
lenkų pusėn, o ten juk nieko ge
ro nematyti. O juk ne tam lais
vė iškovota, kad jos vėl netektu
me. Ne tam, kad aplaistyta kar

žygių krauju tėvynės žemė būtų 
: paniekinta svetimų. Vilnius jau 
kaip ir užmirštas valdžios, Klai
pėdoje vokiečiai siunta, Kaune 

'pučia irgi nieko gero nelemią 
vėjai. Dar yra laiko tvarkytis. 

[Tačiau jeigu įvyks katastrofa 
kaltė kris tam, kuris sėdi viršū
nėje ir tiems, kurie jam sėdėti 

Jie užmiršo tuos, kurie jiems padeda.

Alg. Vargas.

KUR EINATE?

Nenoriu aš čia su purvais su
maišyti Lietuvos vyriausybės, 
nenoriu paniekinti visai tauti
ninkus. tačiau aš jų visų norė
čiau paklausti, ką jie mano ir) 
kur eina. Ką jie mano demokra-| 
tinę respubliką paversdami į’ 
diktatūrą ir ką jie atsieks ne-' 
leisdami dalyvauti visos tautos!

Svarbiausia Draugija
Šeima yra pirmutinė ir svar

biausia draugija. Ji yra pirmes
nė už valstybę. Šeimos sudaro 
valstybę. Popiežius Leonas XIII, 
enciklikoje Rerum Novarum, 
sako: “Joki žmonių įstatymai 
negali žmogui nei atimti jam tos 
įgimtos teisės nei varžyti vy
riausio moterystės tikslo, pa
ties Dievo pasaulio pradžioje nu
statyto: “Veiskitės ir dauginki
tės ir pripildykite žemę ir ją pa- 
vergkite”. Krikščionys tėvai su
pranta. kad jie yra pašaukti ne 
tik žmogaus giminei žemėje 
platinti ir palaikyti, bet duoti

Bažnyčiai sūnų, pagimdyti pilie
čių draug su šventaisiais ir Die
vo įnamių. “Šeima”, sako Leo
nas XIII, “yra draugija. Tiesa, 
tai mažutėlė draugija, bet tikra 

! draugija; ji senesnė už valstybę 
I ir todėl privalo turėti savo tei
ses ir pareigas, kurios nė kiek 
nepareitų nuo valstybės. Šeima 
yra pirmesnė už valstybę, užtat 
ir jos teisės bei pareigos yra 
pirmesnės ir daugiau įgimtos. 
Didžiai ir pavojingai klysta tie, 
kurie nori, kad valstybė savo 
nuožiūra kištųsi į vidujinį šei
mos gyvenimą”.

Šeimos Užduotis
Ir Popiežius Pijus XI, encikli

koje Casti Connubii, sako: — 
“Pagrindas visų žmonijos drau
gijų yra šeima. Ir šeima yra ka
žin kas šventa. Nes Krikščionis 
vyras turi būti kaip Kristus, pa
siaukojęs, kilnios širdies ir pa
sišventęs šeimai, panašus į Kris
tų. Skaistus kaip Kristus, blai
vus kaip Kristus, pamaldus kaip 
Kristus. Krikščionė moteriškė 
tik tada yra motina pilna žo
džio prasme, kai ji auklėja Die
vo vaiką, dangaus vaiką. Kūdi
kėlį Jėzų. Kiekviena be išimties 
Krikščioniškoji šeima dėl savo

i

vertybės ir uždavinių yra “Šven
toji Šeima”.

“Bet apsidairę iš šio apaštališ
kojo sosto, nelyginant iš kokios 
iškilumos, ne tik Mes, bet ir jūs, 
Garbingieji broliai, pastebite ir 
kartu su mumis skaudžiai apgai
lestaujate, kad daugelis žmonių, 
užmiršę šį dievišką atnaujinimo 
darbą, arba visiškai nenumano 
šitokio Krikščioniškos šeimos 
šventumo, arba begėdiškai jį 
neigia, arba net, pasirėmę klai
dingais tam tikro naujo ir vi
siškai iškraipyto dorovės moks
lo pagrindais po kojomis jį min
džioja”.

Šeimos Užduotis Neužlaikomas
Mes labai gerai žinome, o jei

gu nežinome tai Popiežiaus žo
džiai mums atveria akis, kad 
šiandieną žmonijos bendruome
nė griūva, nes griūva ir nutolsta 
nuo šventumo pirmutinė žmoni
jos draugija — šeima. Kaip išsi
laikys visuomenės rūmai, jei jos 
pamatas yra išįręs. “Moterys
tė”, sako Pijus XI, “yra švento
vė paties Dievo pašventinta, o 
ne kokia prekyvietė, kurioje 
viešpatautų vien žmonių sauva
lė. Ji yra iš Dievo ir Dievuje. Ji 
yra, nes Dievas to nori. Ji yra, 
kaip Dievas nori. Moterystė be 
Dievo yra nesąmonė. Revoliuci
nė akcija visomis pajėgomis 
pradėjo pulti moterystės šventu
mą. Visi naujosios technikos iš-

------------ ILietuvos tautininkų valdžios 
oficiozas “L. Aidas” prieš Klai
pėdos seimelio rinkimus parašė:

“Gyvename tokiu metu, kada 
kiekvieną pajėgą reikalinga iš
naudoti valstybės kūrybiniam 
darbui.

“Visas tautos pajėgas reikia 
įtraukti į valstybės kūrybinį 
darbą: tai yra mūsų gyvybinis 
reikalas”.

Taip, reikia įtraukti. Bet ar 
traukia? Ne. Mūsų tautos ge
riausias pajėgas siunčia į darbo 
koncentracijos stovyklą, kaip 
pavyzdžiui: Dr. L. Bistrą, Dr. 
Delininkaitį ir kitus. Ar tai ne 
pasityčiojimas iš patrijotingųjų, vokišką kandidatų sąrašą. Agitacija ėjo ir pačią rin- 
daug Lietuvai nusipeinusių as- Lietuviams gi buvo ne ma- kimų dieną — vokietaitės 
menų!

"Mūsų Laikraštis" Rašo Apie Klaipėdos Krašto 
Seimelio Rinkimus:

Sekmadienį, gruodžio 11 žalias — balta — raudona, 
d., Klaipėdos krašte buvo Jas iškabino ir lietuviai, 
balsavimai, buvo renkami nes tai sena mažosios Lie- 
atstovai į Klaipėdos kraš-j tuvos lietuvių vėliava. Lan- 
to seimelį. Šiemet rinki-guose buvo išstatyti Neu- 
mams buvo nepaprastai mano paveikslai, o dauge- 
ruošiamasi. Vokiečiai ėmė- ly vietų atsirado ir Hitle- 
si visokiausių agitacijos rio paveikslai. Kaikur ma- 
priemonių, net gąsdino gy- tesi vieno dabar užsieny e- 
ventojus, kad balsuotų už sančio asmens paveikslai.

kimas, piktanaudojimas mote
rystės, yra savo esmėje tautos 
ir visuomenės žudymas.

Žmonės kalba apie karo žiau
rumus. Bet ką tai reiškia paly
ginus su vaikų žudymo žiauru
mu? Kasmet milijonai vaikų 
žūsta iš motinų rankų, arba su 
pagalba nežmoniškų ir be sąži
nės gydytojų. Tai naujas pasau
linis karas, karas motinų prieš 
vaikus. Motinos žudo, dar negi
musius vaikus, žudo užgimu
sius. Šiandieną keliamas yra o- 
balsis: “Prieš karą!” Jei žmo
nės rimtai galvoja, tai lai šau
kia: “Motinos nežudykite 
vaikų!”

Atgal Prie Dievo

savo

radimai lyg susitarė sunaikinti 
moterystę ir ją subiaurinti, o 
nusidėjimą papuošti prigimties 
teisės, pažangos ir laisvės var
du. Moterystės šventumui pa
skelbtas mirties sprendimas”.

Karas Prieš Vaikus
Giminių skaičius civilizuotose 

tautose mažėja. Tautos miršta. 
Lopšių skaičius mažėja. Žmoni
ja eina prie mirties. O jos duob
kasiai yra tie. kurie iš pašauki
mo turi būti gyvybės davėjai- 
tėvai. Ištvirkimas, nutolimas 
nuo Nazareto šventos šeimos, 
lyg koki epidemija plinta visuo
se kraštuose ir naikina žmoni
jos gyvenimo pagrindus. Ištvir-

Užtat Popiežius Pijus XI šau
kia: “Atgal prie Dievo. Mote
rystė priklauso Dievui. Jei ji y- 
ra Dievo ir Dievui pašventinta 
šventovė, gražinkite ją teisėtam 
jos Savininkui. Pasaulis vėl tu
ri išmokti katalikiškai ir krikš
čioniškai galvoti apie moterys
tę ir šeimą užlaikyti šventą”.

i Jei žmonijos visuomenės pa
grindas yra šeima, tai koki svei
ka ir tvirta ji privalo būti. Bet 
jeigu moterystėje nesilaikoma 
Dievo įsakymų, tai ji paverčia
ma piktadarių lizdu. Jei žmoni
jos bendruomenės pagrindas 
pradeda pūti, tai ateis tvanas.

Dėl to atgal prie Kristaus. At-. 
gal prie Bažnyčios mokslo. Rei
kia grįžti į Bažnyčią, kad išgel
bėti žmonijos bendruomenę nuo 
pražūties: reikia per šventą šei
mą visą atnaujinti Kristuje. T

žai trukdoma. Visame darė rinkliavą žiemos pa- 
krašte turėjo teisę balsuo- galbai ir segiojo vokiškus 
ti apie 68,000 gyventojų, ženklelius. Skersai gatves 
Tačiau daug lietuvių prieš buvo pertempti vokiški 
rinkimus buvo išbraukta plakatai, namai ir langai 
iš balsuotojų sąrašų. Jų apklijuoti plakatais. Bet 
buvo išbraukta daugiau lietuviams tokių plakatų 
kaip 6,000, neva dėl to, kad gatvėse pertempti neleido, 
neturėję Klaipėdos krašto iš nakties jų plakatai daug 
gyventojo požymių, netu-.kur buvo nuplėšyti, 
rėję reikalingo turto cen
zo.

Balsavimo dieną visame . . . . . . ,
krašte buvo iškabintos ?*■ ™toj buvo
Klaipėdos krašto vėliavos išdaužyti langai Balsavi-

Balsavimai, palyginti, 
praėjo ramiai ir tvarkin-

r * muose dalyvavo labai dide
lis rinkėjų procentas, dau
gely vietų net visas 100 
procentų, o bendrai apie 97 
proc. Klaipėdoj balsavo 
97,4 procento.

Seimelio rinkimų sekti į 
Klaipėdą buvo atvykę daug 
užsienio žurnalistų iš Vo
kietijos, Anglijos, Prancū
zijos, Amerikos, Italijos, 
Latvijos, Estijos, Švedijos, 
Sov. Rusijos, Lenkijos ir 
kt. Amerikietis žurnalistas 
Robert Sellmer už nesi- 
sveikinimą vokiškai buvo 
net tardomas ir policijos 
skaudžiai sumuštas. Rin
kimų dieną buvo išleisti, 
neva, voldemarininkų lape
liai, kuriuose buvo ragina- 
;mi lietuviai nebalsuoti už 
lietuviškus sąrašus. Tai 
buvo pačių vokiečių išleis
ti lapeliai provokaciniais

Arthur J. Moore, meto
distų episkopalų vyskupas, 
sugrįžęs iš Kinijos, prane
ša. kad laike Kinijos - Ja
ponijos karo sunaikinta 
daugiau kai 100 misijų, Ii- tikslais, suklaidinti lietu- 
goninių ir mokyklų. iviams.
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Okupuotoje Lietuvoje
Nedavė Leidimo Vakarėliui

Bronzos Laikų Radinys

Šiltinės Epidemija Lydoje
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Iš Vilniaus Lietuvių Amatininkų Gyvenimo
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Vėliau laukiama Į

pilnos palotos kenčiančių atvirai sako:
— šviesiuose ligonynų rū- nėra!..

AUKSAS. TIK ŠALTAS METALAS
NAUJOS KNYGOS
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-
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496 First Street,

A KOPPfBS P9ODUC’

Draugai baseball ratelyj ir medžioklėje iš kairės į 
dešinę: Roy Johnson, Chicago Cubs baseball ratelio ve
teranas vedėjas, ir Larry French, vienas iš to ratelio 
metikų, tariasi vykti medžioti ant Santa Catalina sa
los.

kad yra — tų. kur ie jo tro
kšta. Ariama žemė, plėšia
mos sužėlę velėnos ir laši-

ir oaskambino nuke r t a n t 
tos galvą žiauriajam krauja-

VENECIJOS ŠVENTOJO MORKAUS 
VARPINĖS ISTORIJA

Auksas, duona, meilė —i 
ką šios trys sąvokos reiš
kia? Auksas brangus me
talas; visam pasaulyje la
bai branginamas. Kiekvie-

las ir tokį dalyką pritaiko; 
savo pramogai ir pasilinks-Į 
minimui. Ū.-V.Ž.

DU VAINIKU, scenos veikalas— 
tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ............. 25c.

tė kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina .........................  25c-

PRANASYSTė, scenos veikalas. 
Iš anglų kalbos vertė kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina .... 25c.

Knygos gaunamos: —
Darbininkas

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

iškilmingai pa-
I

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 1540

sta dar ir dabar kasmet j

kminių. Žymiausia šventės] 
pramoga būna lipimas į i 

kaip ne- varpinės bokštą. Nuo bokš-

linksminimų 
Duonos? —

Penktadienis. Sausio 6 d.. 1939

Aukso, Duonos Ir Meilės
Gurklianiškis. nų karas jau pražudė iki 

dvidešimt milijonų gyvy
bių. Neapykanta ir kerštas 
vis plačiau ir giliau apėmė 
geltonąjį pasaulį. Japo-!

“...Kaip jos dar tebebuvo yzas — tuo metu su maišu nams paėmus Hankovą iri 
ten. visose Paryžiaus ligoni- vaikščiodamas, rinko mai- Kantoną — tų mįestų gat- 
nėse. šv. Vincento a Paulo stą ligoniams ir gatvėse vėse gulėjo tūkstančiai su- 
Seserys, plačiais baltais pasitaikiusius perkritusius 
gaubtuvais, pasiaukojimo sergančius — nešė ant sa- 
simboliai. Kryžiaus kančios vo pečių į ligonines... ir 23 
tebekabėjo ant sienos viso- metų jaunuolis išvargęs, 
se palotose, kapelionas dar kitiems tarnaudamas — 
tebelaikė mišias kiekvieną 
rytą prie nedidelio alto
riaus... Motina Vyresnioji 
dar tebeėjo nuo vienos lo
vos prie kitos kiekvieną va
karą po Avė Maria“.

Axel Munthe.

to, kad dėl lietingo oro ir 
nešvarumų nekanalizuoto
se ir žemose gatvėse atsi
rado tai ligai tinkama dir
va.

—.

Vilniaus lietuvių studen
tų sąjunga gruodžio 4 d. 
norėjo surengti tautinės 
kultūros vakarą, kurio 
programoje turėjo būti pa
skaita, scenos vaizdelis ir 
koncertinė dalis. Tačiau 
vakarėlis neįvyko, nes jam 
Vilniaus miesto Storasta 
nedavė leidimo.

i 
žeistųjų ir prislėgtųjų 
griuvėsiuose. Sumišime, 
sveikieji ir kareiviai tik bė- 
go neatsigrįždami... Tik 
štai, kai gatvėse praretėjo 
žmonės — pasirodė kelioli
ka moterų ir vyrų, kurie ė- 
mė rankioti ir tvarstyti su
žeistuosius... Viena sesuo 
begelbėdama sužeistą mo
terį — peršauta krito vie
toje. Nekrikščionis, joponų '■ 
žurnalistas sužinojo — kad 
tie gailestingieji sužeistų- 

i jų gelbėtojai — buvo kata
likai misijonieriai ir misio- 

Šiais metais Kinų - Japo- nierės.

CIVILIZACIJOS KELIAS NĖRA TIESUS

miršta.
Neseniais laikais, devy

nioliktojo šimtmečio pa
baigoje — Tėvas kun. Do- 
mijonas Venster, Moloku 
sal. raupsuotųjų kolonijos 
kapelionas, per 16 metų

Kasdieniniai, nuolatiniai tarnavo nelaimingiems, ir 
ir amžini klausimai. Nuo koliai pats neapsikrėtęs, 
lopšio iki karsto tie nuola- ta baisia liga, mirė... 
tiniai troškimai žmogaus 
nepaleidžia ramybėje, bet 
jį visur ir visad lydi ir ne
atstodami sekioja.

Žmogus dėl duonos ir lai
mės — rankomis darbuo
jasi ir protą vargina. Jau 
daugely šimtmečių —daug kits kitą siekdami ir pra- 
galvotojų kūrė įvairias sis- šokdami dangoraižiai, 
temas, būrė partijas ir gru- Skrajoja padangėse plieni- 
pes: susidarė demokratijos niai paukščiai. Kalama 
ir kitokie rėžimai — iki skaitlingi, ligšiol dar 
komunistinės valstybės girdėti žmonių žūdimo pa
bandymų. Tos visos siste- būklai ir mirtinai troški-

Civilizacija žygiuoja savo gatvėje sėdėjo elgeta ir 
keliu. Auga ir plečiasi di- rinko išmaldą. Vienas po- 
džiuliai miestai, stiebiasi nas prašomas jo sušelpti.' 
.........................  ' ' ■ ėmė ieškoti savo kišenėse;

pinigų, bet nieko nerado. 
Matyt buvo pamiršęs pasi
imti piniginę. Ką jis darys? 
Priėjo prie elgetos, malo
niai atsiprašė ir draugiš
kai su juo valandėlę pakai-■ metų, (statyta 902 m.) ir buvo ypatingai nuostolin- 

mos ir režimai buvo pagrį- nančios dujos. Be to alka- bejo.^Kai ponas atsisyeiki-į vra jau daug mačiusi. Ypa- gas, nes nuo viršūnės ats- 
~'tingai šią varpinę buvo pa- kelta dalis bokšto, kuri 

j mėgęs perkūnas. krisdama užmušė du žmo-
1388 m. trenkiant į var- nes ir sutrupino keletą ma- 

pinę buvo sudaužytas žesnių pastatų.
brangus varpas. 1403 m., 
iškilmingai apvaikščiojant 
Carla Zeno pergalę, per ne
atsargumą kilęs gaisras 
sunaikino dalį varpinės.

sti tik tais pagrindiniais nųjų ir bado kenčiančiųjų no, elgeta jamjtarė: “Laba 
šūkiais: — < 
mės troškimą, 
giau: — ‘__
ko mes siekiame: — duo
nos mums jau tik duonos 
per maža — mums reika-

Vilniaus spauda rašo, 
kad vienas ūkininkas iš Pi
liakalnio, netoli Nemenči- 
no, beardamas savo lauką 
išarė kaškokią bronzinę 
mankietą su įvairiais ant 
jos papuošalais. Ūkininkas 
savo radinį atidavė Vil
niaus mokslo mėgėjų drau-

Šiomis dienomis Lydoje 
pasitaikė daug susirgimų 
vidurių ir dėmėtąja šiltinė- gijos muziejui, kur tas ra
inis. Lydos apskrityje taip dinys buvo pripažintas 
pat užregistruoti keli šilti- kaip labai senas ir nepa- 
ne susirgimai. Šiltinės epi- prastai vertingas bronzos 
dėmi ja kilo greičiausia dėl gadynės palikimas.

Italijoje gausų puikių se- 1480 m. į varpinę antrą 
no vės paminklų: bažnyčių, kartą įtrenkė perkūnas, o 
varpinių, koplyčių, rūmų... 1511 m. ją gerokai apnaiki- 
Tai šios rūšies senovės pa- no žemės drebėjimas. Po to 
minklų šalis. galutinai atnaujinta tebu-

Vienas tokių paminklų vo 1513 m. Nuo 1548 iki 
yra šventojo Morkaus baž- 1745 m. į tą varpinę perkū- 
nyčios varpinė Venecijoje, nas trenkė net aštuonis 

Į Ji turi jau virš tūkstančio kartus. 1745 m. įtrenkimas

- duonos ir lai- duona — pradirbama pro- dėkoju, pone! Tamsta savo į 
.2 Dar dau- 14 aptemdančiais svaiga- draugiškumu man daugiau I 
“Viskas leistina, lais. Matyt, civilizacijos ke- padarei, negu kad būtumei; 

lias. toli gražu nėra tiesus suteikęs man keletą centų, 
ir tikras. . Tamsta parodei man savo

Civilizacijos raidoje, kaž Se™,mą ir ‘.u° daYei man 
linga prabanga ir malonu- ko trūksta, ir trūksta kaž 1 —

ko žymaus?... Prabangai 
taip pat daug sugalvota, 
malonumų ieškojimams 
galo nematyti, bet laimės, 
tos trokštamos, kiekvieno 
žmogaus nuolat ieškomos
— nėra!

Aukso, prabangos, pasi
linksminimų — per akis. 
Tačiau žmonės vis labiau 
ir labiau blaškosi ir ne
rimsta.

mai!..” Tais siekimais gi
mė ir išaugo galinga ir pra
šmatni mūsų dienų civili
zacija. Savo naujomis eko- 
niminėmis sistemomis, di
dingais išradimais ir tech
nika — tarėsi — galutinai 
paskandinsianti vargą ir 
neturtą, trūkumus ir skur
dą — naujuose civilizacijos 
laimėjimuose.

Tačiau šalia didžiulės 
didmiesčių prabangos — 
smilko ir nykus priemies
čių žmogaus skurdas. Pil
nos gatvės, traukiniai žmo
nių, teatrai, kinai ir šokių 
salės — besilinksminančių 
— ir taip pat daug pajuo
dusių veidų bedarbių ir iš- 
bliškusių vaikų, o taip pat

muose.
Civilizacija kovodama su' 

vargu ir kentėjimais dar 
negali didžiuotis galuti-j 
niais laimėjimais.

1591-91 metais siautė Ro
moje baisus maras. Tuo 
metu mirė net trys popie
žiai (Sikstas V, Urbonas 
VII ir Gregorius XIV-sis) 
per tuos du metu. Šv. Alo-

na valstybė yra pasiryžusi nant prakaitą — beriama 
jo kuodaugiausia turėti, sėklos.
prikrauti į savo rūsius ir derliaus ir nusidirbusiam 
sandelius. Kiekvienos vals
tybės pinigai paremti auk
su, ir dėl daugumo aukso, 
jie esti pastovūs ar sviruo- 
ją. Ir žmonės, ypač, mote-l

Aukso visiems permaža. rys, mėgsta auksu puoštis: ^jas"
Malonumų sugalvota, pasi- Auskarai, apirankės, žie- 

netrūksta. dai... — vis pabrėžia mo-* 
Duonos ir ska- terš turtingumą, puošnu- 

nėsių — vieniems perdaug, mą ir... —kaip gaila —kurs 
kitiems permaža... O dar i tuštuma... Auksas įgalino 
ko?... Meilės’... Meilė vienų turtuolį — aplankyti labai 
suprantama kaž kaip, kiti tolimus kraštus, puikius, 

: — jos visai su nesibaigiančia vasaros 
saule kurortus ir maudyk- 

Kartą, vienoje Londono les.

pavargusiam kūnui duo
nos.

— Kas-gi daroma trečia
jam dalykui? Kas padary- 

; ta, kad pradėtų tirpti me- 
, o daugėtų alkanųjų 

duona? Ar jau padaugėjo 
tokių ponų, kaip kad ana
sai Londono gatvėje, 
___ > vietoje skambančio, 
metalinio pinigėlio — su
teikė pavargėliui dalelę 
savo širdies — ir susilau
kė iš to vargšo nepaprastos 
padėkos?...

Tačiau auksas, nors jis, 
blizga, bet nešviečia, ir 
taip pat yra šaltas metalas, 
todėl nešildo. Auksas ne
gali atstoti ir menkiausio 
saulės spindulėlio. Maža to 
— jis gyvybiniam reikale.

1775 m. Abbate Toaldo 
varpinės bokšte įtaisė pir
mąjį Venecijoje perkūn
sargį. Už tai jis buvo apdo
vanotas aukso medaliu ir 
40 cechinų (tokie pinigai).

1902 m. liepos 14 d. senu
tė, turinti lygiai tūkstantį 
metų, varpinė, pagraužta 
laiko ir įvairių oro atmai
nų, išvirto. Ne tik veneci- 
jiečiai, bet ir visa Italija 
jos nuoširdžiai gailėjo. Tat 
nenuostabu, kad per devy- 
atstatyta. 1911 m. atstaty- 
nis metus varpinė vėl buvo 
mo darbai buvo užbaigti ir 
varpinė 
šventinta.

Šios varpinės varpai tar
naudavo ne vien bažnyti
niais atvejais. XIV šimtme-į 
ty vienas jų, vadinamas 
”Maleficio” arba “Reng- 
hiera” skambindavo ve
dant į bausmės vietą mirtį 
nuteistuosius. 1345 m. ba- 

Žmonių — turtuolių, pa- landžio 17 d. “Renghiera” 
prastų darbo žmonių 
vargšų — alkstama 
trečios pasaulio brangeny- gėriui Venecijos guberna- 
bės — meilės. Veltui yra toriui Marino Faliero. 
kuriama valstybė, didelė, Kitas varpas “Marango- 
naujais pagrindais sugal- ra” skambindavo ryto ir 
vota, užimanti net pusę vakaro “Viešpaties Ange-

i kartais, — negali pavaduo
ti ne juodos duonos gaba
lėlio, ir žmogaus kraujui 
nesuteiks ne vienos kalori-

> jos šilumos.
, Auksas vertingas tik ta- Europos, kurioje bandoma lui”. Vidudieniui skambė- ' 
da, kai jis paverčiamas’užginčyti,— kad tokios davo varpas “Wona”.

Miesto senatorius į susi- ’ 
so nėra. Kad sąžinė, lygiai rinkimą sukviesdavo var- 
ir Dievas — atgyvenę bur- pas “Pregado”, o “Trottie- 
žuaziniai supratimai —ta- ro” duodavo ženklą krašto 
čiau ir ten, toje “visų žmo- atstovams rinktis į pasita- 
nių” valstybėje — trokšta- rimus krašto tvarkymo 
ma meilės gal labiau, kaip reikalais. Kada “Trottiero” 
kasdienės duonos. nutildavo, į pasitarimą pa-

...Nuplyšęs, basas, pabliš- vėlavę atstovai jau nebega-; 
kęs vaikas; darganota ru- lėdavi patekti. Iškilmingo- 
dens diena — eina šaligat- mis dienomis suskambėda-; 
viu, už rankytės vedinas, vo visi varpai.
be laiko susiraukšlėjusiu Nuo XVIII-jo šimtmečio1 
veidu moteryškės — savo pradžios Venecijoje įėjo! 
motinos. Susitinka jie jau- paprotin būdinga šventė,; 
ną puošniai apsirengusią vadinama “Svolo”. Ji įvyk-! 
linksmiu veidu ponią. Po
nia buvo pažįstama ir ge- pirmą ketvirtadienį po Se-| 

• ra. Ji sustoja. Išsiima iš ’ ; " x
rankinuko spalvotą žais
liuką ir kiša, 
lauktą dovanėlę vaikučiui, to viršūnės nuleidžia virvę, 
Tačiau nedrąsus berniukas kuria vikresnieji jaunuo- 
pabėgo, — palikęs gražiąją iiai stengiasi įkopti į bokš- 
ponią ir prisiglaudęs prie to viršūnę, vėl nusileisti, 
skurdžios motinos... Jam bei daryti ore įvairias kil- 
meilės šiluma buvo meiles- pas.
nė už gražų žaislelį. j Gyvo kraujo pietinis-ita-

da, 
duona. Turtuoliai savo au-j sąvokos kaip meilė — išvi- 
ksą gali paversti duona, ir 
sykiu pradžiuginti tūks
tančius alkanųjų; pabliš- 
kusiems vaikų veideliams 
suteikti gaivinančio rau
donumo ir saulėtos šypse
nos. Tačiau eiliniai, pa
prasti, darbo žmonės to pa
daryti negali — nes papra
stai. jie išviso aukso netu
ri, o turi tik, — ir ačiū Die
vui! — tik sveikas rankas.

Kad auksas virstų duona, 
kad toji duona pasotintų 

Į minias alkanųjų, moterų ir 
pabliškusių vaikų — reikia 
dar trečio dalyko: būtent, 
— meilės. Be meilės, — 
turtuolių auksas niekad 
nevirs duona, ir tas žiban
tis brangus metalas nieko 
nešildys, bet greičiau virs 
šaltu neapykantos ginklu 
amžinu neapykantos aksti
nu, pavydo kėlėju, neteisy
bės šaltiniu.

Kopiama auksas dėl to,

Lapkričio 27 d. Vilniaus kai veikė prie Šv. Kazimie- 
Lietuvių Katalikų Amati- ro Draugijos. Buvo įsteig- 
ninkų Darbininkų Draugi- tas amatininkų skyrius ir 
ja atšventė penkmečio su- suorganizuotas amatinin- 
kaktuves. Ta proga duoda- kų dūdų orkestras. 1932 m. 
ma informacijų apie Vii- lietuviai amatininkai suor- 
niaus lietuvių amatininkų ganizavo savo chorą (diri- 
gyvenimą. gentu buvo pakviestas da-

Organizaciniu Vilniaus bartinis Vytauto Didžiojo 
lietuvių amatininkų gyve- mokinių choro vedėjas 
nimu pirmiausia susirūpi- komp. Julius Sinius). 
no 1920 m. Lietuvių Centro 
Komitetas. 1922 m. išple
čia savo veikimą batsiuvių 
dirbtuvė ir mergaičių siu
vykla su kirpimo, siuvimo 
ir baltinių skyriais. Sekan
čiais metais daugiau susi
rūpinama švietimu, spe
cialiuose vakariniuose kur
suose amatininkai mokomi 
lietuvių kalbos, geografi
jos ir kt.

1926 m. moterų drabužių riais — Antanas Jurkevi- 
siuvykla išleidžia 6 sava- čius, Tomas Lebedys. Bro- 
rankiškas amatininkes. 
Tais pat metais suorgani
zuojama vyrų drabužių 
siuvykla.

1927 m. amatininkų eg
zaminus išlaikė 25 asme
nys. Tais pat metais susi
organizuoja vaidintojų bū- literatų sekcija (vadovau- 
relis, choras, rengiamos jama a. Atroškos), 
bendros išvykos ir kt.

1928 m. dabartinio 
niaus Lietuvių Katalikų 
Amatininkų Darbininkų 
Draugijos pirmininko pas
tangomis išleidžiamas 
vienkartinis leidinys “Vie- 
nykimės”. Tuo pačiu laiku 
bręsta mintis susiorgani
zuoti visiems amatinin
kams. Tais metais amatų 
mokyklą baigė 21 amati-

, ninkas. Suorganizuojama ** i'tdv lUAdi, rvanid ........
pirmoji amatų mokyklos 2Ydų karalius, drama, ver- 
dirbinių paroda.

Neradus galimumo suor- 
. gahizuoti atskirą amati
ninkų draugiją, amatinin-

1933 m. Vilniaus storasti- 
ja patvirtino Vilniaus Lie
tuvių Katalikų Amatinin
kų ir Darbininkų Draugi
jos įstatus. Tų metų spalių 
22 d. buvo steigiamas tos 
draugijos susirinkimas. 
Pirmoji draugijos valdyba 
buvo šitokia: pirm. — Liu
das Kisielius, sekr. — An
tanas Atroška, iždin. — 
Kristupas Čibiras ir na-

nius Kukauskas ir Motie
jus Norkūnas. Globėju bu
vo pasikviestas Vilniaus 
Lietuvių Komiteto pirmi
ninkas Konstantinas Sta
sys.

1934 m. susiorganizuoja

1935 
m. — sporto sekcija (vado- 

St. Miciaus), 
— amatininkių 

1937 m. įsikuria 
(vado-

Vii- vaujama 
1936 m. 
sekcija, 
skautų draugovė 
vaujama draugininko P. 
Norkūno).

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on ihe 
Prke 

PROTECTION PLAN
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9. Bažnyčios Geri Darbai l

RERUM NOVARUM ENCIKLIKA.

5

Pirmuose Krikščionyse artimo meilė buvo toki sti
pri, kad labai dažnai pasiturintieji išsižadėdavo savo 
turtų vargstančiųjų naudai, tad ir nebuvo tarp jų nė 
vieno stokojančio. Diakonai, kuriuos kaip tik tam rei
kalui ir šventino, turėjo Apaštalų jiems skirtą pareigą 
kasdien dalyti pašalpas. Pats apaštalas Povilas, kad ir 
labai užimtas visų bažnyčių reikalais, nė kiek nedve
jodamas toli keliaudavo, kad pats galėtų sušelpti rei
kalaujančius krikščionis. Tertulijonas tuos pinigus, 
kuriuos krikščionys laisvu noru kiekvienoje sueigoje 
sumesdavo, vadina meilės rinkliavomis, nes iš jų buvo 
užlaikomi ir sušelpiami elgetos, palikę be ištekliaus ir 
be tėvų vaikai, pasenusieji tarnai ir jūroje nuo audros 
nukentėjusieji.

Bažnyčia Nepavaduojama
Iš to palengva susidarė ir turtų, kuriuos kaip bied- 

nųjų nuosavybę Bažnyčia saugojo su tikybiniu rūpes
čiu. Bažnyčia net ir pati, nugalėdama savo drovumą 
prašyti, rinko aukų tiems vargšams šelpti. Būdama 
bendra turtuolių ir vargšų motina, Bažnyčia nepapras
tai sukėlė artimo meilę žmonėse, steigė vienuolynus ir 
daug kitų naudingų draugijų, kad jose visų rūšių varg
stą žmonės galėtų rasti paguodos. Tiesa, šiandieną, 
kaip tai darė kitados pagonys, Bažnyčiai daroma prie
kaištų dėl tokios kilnios meilės ir jos vieton norima 
valstybės įstatymais globojimą įvesti. Bet nėra tokių 
priemonių, kurios galėtų pavaduoti krikščionišką mei
lę, visa atiduodančią kitų naudai. Ir tiktai viena Baž
nyčia teturi tos galybės, nes ji iš Švenčiausios Jėzaus 
Kristaus širdies teplaukia; todėl labai atitolsta nuo 
Kristaus tas, kuris nuo Bažnyčios atsiskiria.

I

Valstybes Pareigos - Žmonių Gerovė
Negali būti dvejojimo, kad kalbamam tikslui pa

siekti reikalingos yra ir žmonėms prieinamosios prie
monės. Reikia būtinai, kad visi, kuriuos tas reikalas 
liečia, tinkamai prisidėtų tą klausimą spręsti. Toks 
bendras darbas turi kai kurio panašumo su Dievo Ap
vaizda, valdančia pasaulį; matome, kad, nuo kelių prie
žasčių pareina įvykiai, paprastai.kyla iš tų priežasčių 
darnaus veikimo. *

Reikia tat ištirti, kokios pagalbos galima tikėtis 
iš vyriausybės. Čia mes manome ne apie tokią vyriau
sybę, kuri yra dabar vienoje ar kitoje šalyje, bet apie 
vyriausybę, kurios reikalauja ir tiesus žmogaus pro
tas, ir jo įgimtis ir Dievo išminties pamokymai, mūsų 
išdėstyti aplinkrašty apie krikščionišką valstybių su
tvarkymą ir valdymą. Tai yra politinės išminties už
davinys ir tikra valdytojų pareiga.

Daugiausia valstybių gerovei kilti padeda piliečių 
padorumas, tvarkingos ir geros šeimos, religija ir tei
singumo gerbimas, teisingas ir tinkamas visuomenės 
naštų padalinimas, pramonės ir prekybos patobulėji- 
mas, žemės ūkio klestėjimas ir tos rūšies dalykų kėli
mas; visi tie reikalai juo labiau tobulinami, juo pilie
čiams darosi geriau ir laimingiau gyventi. Minėtomis 
priemonėmis valstybės valdytojai gali tiek kitų, tiek 
vargšų gyvenimui daug gero padaryti. Šitaip daryti jie 
turi visišką teisę ir niekas negali jų kaltinti, kad jie be 
reikalo kišasi į dalykus, nes rūpintis visų gerove yra 
tiesioginė valstybės pareiga. Ir juo daugiau bus nau
dos iš to bendro rūpinimos, juo mažiau tereikės ieškoti 
atskirų priemonių darbininkų gerovei kelti.

kad

Ant Neštuvų Mirė Kauno 
Apygardos Teisėjas

Bendras Valstybės Uždavinys
Be to, imant dalyką giliau, reikia įsidėmėti, 

valstybės būvimo tikslas yra vienas ir bendras tiek di
diesiems, tiek mažiesiems. Beturčiai iš prigimties yra 
lygiateisiai kaip ir turtingieji piliečiai; jie yra tikros 
gyvos dalys, iš kurių, šeimoms tarpininkaujant, susi
daro valstybės kūnas, nekalbant jau apie tai, kad kiek
viename mieste jų yra žymi dauguma. Kadangi bū
tų didžiausia nesąmonė, viena piliečių dalimi tesirūpi
nant, kitą visai užmiršti, tai išeina, kad vyriausybė pri
valo imtis reikalingų priemonių vargšų reikalams ir 
gerovei apginti; to nedarant, bus mindžiojama teisybė, 
kuri liepia kiekvienam duoti, kas jo yra. Išmintingai 
tuo reikalu Šv. Tomas sako: “Kaip kad dalis ir visuma 
yra tam tikru atžvilgiu tas pats dalykas, taip lygiai ir 
tas, kas priklauso visumai, yra tam tikru atžvilgiu ir 
dalies”. Todėl pirmutinė iš visų gausių ir nelengvų ge
rų valdytojų pareigų yra rūpintis lygiai visais pilie
čiais, užlaikant vadinamąją skirstamąją teisybę.

Klausimai Apsvarstymui 
(Diskusijoms)

1. Ką pirmuose amžiuose Bažnyčia darė vargšams 
sušelpti? Kodėl kitos įstaigos taip nesirūpina vargšais?

2. Ar valstybė yra reikalinga? Koks jos tikslas? Ar 
valstybė privalo rūpintis darbininkų klausimais?

3. Koks žmonių luomas sudaro valstybės didžiu
mą? Ar tas luomas turi lygias teises su kitais pilie
čiais?

Newport New Shipbuilding kompanija, Virginijoj, skubiai stato didžiausį lai
vą Amerikoje, kuris plaukios per Atlantiko vandenyną. Čia parodo darbininkus 
dirbančius statybos darbą. Dešinėje stovi elektra lituotojas.

IŠKELIAVIMAS

Plėšikai Pakruojo 
Miškuose

Kaip obelis, mamyt. palinkus.
I Velionis Augulis teisme Galva baltumo jazminų...
; tarnavo apie 9 metus. Ket- Ar čia senai supai tu lingę, 
; veris metus jis buvo Kau- Dabar gyvent jau išeinu, 
no apylinkės teisėju ir pen- Dar taip norėčiau palydėti

Saulutę žengiančią miškais... 
Paskui vienam tyliai liūdėti, 
Kad visa žemėj taip praeis. — 
Tegu vėl skamba man jaunystė 
Piemens rageliais laukuose. 
Ir dainos, tėviškėj užgimę. 
Tevirkdo. džiugina mane. — 
Dar taip norėčiau bėgt per pie

vas.

Pakruojo girininkijos keris metus. Kauno apy- 
miškuose prie Karašilio gardos teisėju.
kaimo atsirado plėšikų J ---------------
Per tą mišką ėjo žmogus. Plėšikai Žaiginio Klebonijoj 
iš Preičiūnų kaimo J. G. Jį _______
buvo užpuolę plėšikai, bet Į Žaiginio kleboniją įsi- 
pinigų nerado ir nieko ne- briovė du plėšikai. Vienas 
darė. Po kelių dienų į Pa- jų saugojo virtuvės įėjimą, 
kruojį važiavo vienas žmo- kitas, užėjęs į klebono dar
gus. Jam bevažiuojant per bo kabinetą, pareikalavo 
mišką staiga iš miško iššo- atsistoti. Klebonas, ne
ko du plėšikai ir liepė kelti greit kėlėsi iš kėdės. Kada 
rankas. Vienas užpuolikas plėšikas ėmė rodyti ginklą, 
pagavo už rankų, o kitas klebonas matydamas tu- 
išėmė iš kišenės pinigus, rįs reikalą su plėšiku, tarė: 
Apie užpuolimus pranešta “Jums reikalingi pinigai, o 
policijai, kuri užpuolikus ne gyvybė” ir davėsi ap
seka.

kuri užpuolikus ne gyvybė
grobiamas. Plėšikas paėmė 
piniginę su keliais šimtais 
litų ir iš stalčiaus apie 10 
rusų sidabro rublių. Šeimi
ninkei pasisekus pasprukti 
ir suskambinti varpu, išsi
gandę plėšikai pabėgo.

M

Skardenti slėnį dainele. 
Bučiuoti žemę kvapią, šventą, 
Ramus svajoti vakare...
Girdėti alpstančią lakštutę 
Ir laukti, žaros kol užges. — 
Atverti meilę kaip šaltini. 
Ar ilgesin ištiest rankas. — 
Bet — reik keliauti į pasaulį. 
Užmiršti vasaras medaus — 
Naktis tamsi, o nieks nelaukia. 
Tave, jaunyste, kas priglaus. —

Paulius Jurkus. .
“A.”

Kauno Apygardos teis
mo teisėjas Vincas Augu
lis - Kazlauskas susirgo 
angina. Jo sveikatos stovis 
taip pablogėjo, kad gydy
tojo patariamas jis buvo 
nugabentas į ligoninę. Iš 
automobilio neštuvais į li- šiaurės pašvaistę.

Ii
Matėsi Šiaurės Pašvaistė
" *................. i

Nušovė Tėvą Vienas jaunuolis norėjo 
pajuokti negražaus, re- 

Pažiū-Vanagėliuose, Butrimo- čiuoto veido ponią, 
gruodžio rėjęs į ją jis sako:

— Atsiprašau, ponia, bet 
, kad tamsta 

nebuvai ten. kur Dievas 
dalino grožį.
— Tikra tiesa, jaunikaiti, 

tenai aš nebuvau. Užtat aš 
buvau ten, kur Dievas dali
no protą. Bet tamstos te-

nių vaisė., š. m. 
mėn. 3 d. įvyko baisi tra
gedija — Juozas Gudelevi- man atrodo, 
čius, keliais revolverio šū
viais nušovė savo tėvą Mi
ką Gudelevičių.

Nukautasis M. G. nese
niai buvo grįžęs iš kalėji
mo, kur buvo nubaustas 8, 
metais s. d. kalėjimo už iš-ina* nemačiau, 
niekinimą savo dukters.

Sūnus suimtas, eina tar
dymas.

Maižiškiai. Raseinių aps
krities. Šiomis dienomis a- 
pylinkės gyventojai matė 

. Šviesos 
goninę begabenant teisėją stulpai tai didėjo, plėtėsi, 
Augulį, staigą jis mirė. Li- ryškėjo, tai vėl mažėjo. Šis 
goninės gydytojas nustatė, šviesų žaismas tęsėsi apie 
kad teisėjas Augulis mirė 10 min. Apylinkės žmonės, 
nuo kraujo užnuodijimo, mačiusieji šiaurės pašvais- 
kuris retkarčiais pasitai-,tę, kalba, kad jau ateina 
ko sergant angina. ' šalčiai.

Vysk. Paltaroko Ganytojiškas Laiškas

J. E. Panevėžio vysk. K. į 
Paltarokas išleido ganyto- ’ 
jišką laišką, kuriame nu
šviečiama kunigo pareigų 
svarbumas. Laiške oficia-’ 
liai paskelbiama, kad Pa-i 
nevėžy bus įkurta Kunigų 
Seminarija.

“Šiemet Lietuvos vysku- atleidi savo tarną ramybė- 
pai lankėsi Romoje, šv. Tė->• nes mano akVs mate” 
vas žiūri seminarijų, kaip vyskupijos išganymą (Lu- 
akies lėlelės. Todėl ' įsakė ko 2- 29) „Gera seminarija 
visose vyskupijose steigti Bažnyčios ateitis, 
mažasias klierikų semina
rijas, o didžiąją seminariją 
Kaune paskelbė tarpdiece- 
zinę ir Panevėžiui. Dėl to 
vyresnieji mūsų vyskupi
jos klierikai, kaip ligi šiol, 
taip ir toliau važiuos į Te
ologijos - Filosofijos fakul
tetą, gyvens didžiojoje se
minarijoje. Pas mus bus 
įsteigta mažoji seminarija, 
kad galima būtų turėti 
daugiau kandidatų ir pa
daryti geresnę atranką.

Visi norite ir prašote 
jaunesnių, veiklesnių, mai- 
dingesnių kunigų. Padėki
te man pastatyti mūrus, į- 
steigti seminariją, pačiam 
auklėti savo klierikus pa-} 
žinti juos iš arčiau, vertųsi0 brukęjams po 3.5 Lt už 35.000 plytų iš Daniūnų 
šventinti, netinkamus at-'16 kg su ūkininko maistu, plytinės.

leisti, nes daug pašauktų, 
bet maža išrinktųjų” (Mat. 
22, 14). Tai bus paskutinis 
ir pats svarbiausias vysku
pijos reikalas. Ji atlikęs, 
galėsiu ramiau mirti, guo
sdamas save su seneliu Si
meonu: “Dabar, Viešpatie,

Varšuva Kaunui Padovanoja kią kalbą dideliame 
rinkime?Kelis Žvėris

akys matė”

I — Maižiškiai, Raseinių 
Įapskr. Sutvarkius Luknės 
upelio vagą ir šalutinius 
griovius, nusausinta dideli 
ūkininkų žemės plotai. Da
bar tie plotai duos ūkiams 
gerą naudą.

— Veisėjai. Pašto virši-j 
šįmet pasak ūkininkų su-minko M. Kriptavičiaus ir 

bet ir savivaldybės rūpesčiu paš-

Nekaip Su Linais Lietuvoje

Kauno miesto burmistro 
Merkio atsilankymo proga 
Varšuvos savivaldybės nu- 
tarė padovanoti Kauno Zo-Į»S 
ologijos sodui tam tikrą! gi 
žvėrių skaičių iš Varšuvos:®* 
zoologijos sodo. Tuo tarpųjį 
numatoma padovanoti į ojp 
stumbrą, briedį, du lauki- 
nius Australijos šunis irįfe 
baltą stirną. JŠS

ii
Nors dirvoje šįmet linų 

derlius atrodė ir geras, ta
čiau pluoštas gaunasi pras
tesnis: kietas, šiurkštus ir 
glinduotas. Nežiūrint to,:

blogėjo netik linai,
rūšys. Kas pernai linų se- to įstaiga perkelta į mies-

1 zone buvo skiriama į II. tai telio centrą. Įstaigos vi- 
šįmet į IV — V rūšį. Ūki- daus sutvarkymas dabar 
ninkai su linais turi nuos- yra pavyzdingiausias visoj 
tolių, nes jų apdirbimas Seinų apskrity.

• j čia gana brangus. Už linų 
iišmynimą jaujai (apie 5—
16 kap.) tenka mokėti 4 Lt, bažnyčia, šią žiemą suvež!

I

— Smilgių bažnytkaimy 
ruošiamasi statyti nauja

BLAIVININKU SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

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

Kun. Lic. B. Radavičius.
Milžinas Ir Nykštukas

Vyro jau tokia prigimtis, kad gės. Tas bus milžinas, kas mo
jis nori nuveikti ką nors ypatin- kės save nublaivinti ir padės ki- 
go ir nepaprasto. Kartais vienas tiems’blaivėti. Nykštukai nesu- 
bei kitas nusiskundžia, kad ne- 

i turi sąlygų savo sugebėjimams 
ir norams įgyvendinti. Dažniau
sia tuose aimanavimuose tėra 
tik maža tiesos dalytė. Sumanus 
ir geras vyras, tiek jaunas, tiek 
senas suras sau būdų ir priemo
nių ką nors padaryti gero ir 
naudingo. Čia norėčiau visus vy
rus kviesti į mirtiną kovą su 
girtavimu.

VYRAI, KARAS ALKOHO
LIUI!

Kada puola priešas, visi vyrai, 
seni ir jauni mobilizuojami prie 
ginklo ir siunčiami ten. kuri 
priešas veržiasi. Girtavimas.' 
kaip koks devyngalvis <_______
visais frontais atakuoja mūsų 
tautą. Geria dideli ponai ir maži: 
poneliai: geria turtingi ir varg
šai ; geria ūkininkai 
miai ir net elgetos.

pras kovos.
KODĖL KARAS GIRTAVI

MUI?
Kaip priešą vejame iš krašto 

todėl, kad jis mums neša vergi
ją, taip ir su girtavimu turime 
grumtis, kadangi jis supančioja 
mūsų kūną ir sielą. Sunku būtų 
suskaičiuoti visas mums neša
mas girtavimo blogybes ir ne
laimes : kūno nesveikumas, li
gos. nelaimingi atsitikimai, su
trumpintas amžius, sugriautos 

: šeimos, moralinis purvas, skur
das ir tt.

i Žinome, kad girtavimas pur- 
; vuose skandina mūsų sielą... To- 

sl i birias t°kiam priešui turime pa-
- 'iskelbti mirtingą karą.

KAIP KARIAUTI?
_ Pirmiausia pradėkime nuo sa- 

ir mažeže- vęs. Jeigu pats girtausi, kitų ne- 
Toks tik nublaivinsi, nors srovėmis pa- 

skirtumas. kad vieni geria bran- žertum gražiausius Įrodinėji- 
gius “trunkus". kiti paprasčiau- mus. Turėk drąsos atsisakyti, 
šią samagoną arba perrūgūsį ir kada tau rodys “širdį" ir norės 
sugįžusį alų. namie gamintą, tave "pavaisinti". Ne tiek girkis 
kaip buizą... Visokie baliai ir kovojęs su girtavimu, kiek blai- 
minėjimai dažnai liūdnai baigia- viu pavyzdžiu skelbk gerą blai- 
si... Kas tuos blogus papročius vumo šviesą. Tavo blaivus pa- 
panaikins? Vyrai įvedė, vyrai vyzdys bus gražiausia kova. Bū- 
turi juos ir išvesti! Mes laukia- damas blaivus nebūk surūgęs ir 
me. kad kas nors, it iš žemės iš- blogos nuotaikos. Visur varyk 
lįstų ir mus nublaivintų. Vyrai, propagandą už nesvaigius gėri- 
būkime nuoširdūs, ir patys tą mus (vaisių sultis) ir pats juos 

į nelaimę vykime iš savo pašto- vartok.

— Taip, kartą aš sakiau 
kalbą salėje, kuri buvo pil
na žmonių.
— O kur tai buvo ir ko

kios buvo tamstos kalbos 
pasekmės?
— Tai buvo teisme, kurs 

už išeikvojimą priteisė 
man penkis metus kalėji
mo.

Mokytojas: Įdomus daly
kas, vaikučiai, kurmis kas
dien suėda tiek, kiek jis 

— Tai tamsta sakai, kad; pats sveria.
esi geras kalbėtojas. O arj Mokinys: Atsiprašau po- 

’teko tamstai pasakyti ko- nas mokytojau, o iš kur 
> susi- kurmis žino, kiek jis sve

ria?

Metams-$1.00 
Moksleiviams - Dovanai

Žurnalas “Studentu 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 i 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.

žy“Studentų Žodyje” bendradarbiauja 
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.



• iLUTST

Šv. Kazimiero Parapija
WORCESTER, MASS. ' čio gyvenimas. Perėjimas Rau

donąją Jūrą, .r Kalifornijos Mi- 
<i\s. Žmonių susirinko gana 
skaitlingas būrelis. Manoma pel
no liks anie S30. LDS 65 KUOPOS 

susirinkimas įvyko gruodžio 18 
d. Dalyvavo daug narių. Visi su
sirūpino ir rimtai apkalbėjo 
kuopos sustiprinimo ir išaugini-

sv. Pranciškaus parapijos cho
ras rengi, gražų koncertą sau
sio 22 di-.ną parapijos naudai.

\as;.i: ' ' 1 dieną, ruošiasi prie mo reikalą. Nutarta rengti grei-
dideli< šokių vakaro, kuris į- tu laiku prakalbas. Į komisiją į- 
vyks Holy Rosary Auditorium, 
vargonų fondui, kuriame jau y- 
ra arti tūkstančio dolerių.

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

kos. Nori įsteigti knygynėlį. 
Valdyba gerai darbavosi. Ją su
daro šie asmenys: pirm. V. Kup
čiūnas: kiti nariai: V. Masdzie- 
rus. S. Ulcickas. M. Žiedelis. J. 
Šipuliauskas. K. Nadzeika. A. 
Ulcickas. A. Akstinas ir J. Dva
reckas.

Metinis susirinkimas įvyks 
sausio 8 d. Bus renkama valdy
ba 1939 m.

LIET. VYČIU CHICAGOS APSKRIČIO CHORAS. VADOVYSTĖJE MUZ. J. SAURIO

rsl
■*
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S V A R B U S S U SIRIN K IMA S
LDS 7 kuopos labai svarbus 

susirinkimas įvyks sausio š die
ną. tuojaus po mišparų, šv. Ka
zimiero par. salėje. Malonėsite 
visi ser.i ir nauji nariai dalyvau
ti ir užsimokėti mokesnius Cen
trui. Prie to, kurie esate užsimo
kėję. malonėsite atnaujinti.

šiame susirinkime bus svars
toma kaip geriaus prisiruošti 
prie surengimo vakaro "Darbi
ninko" Intertypo naudai.

Todėl kviečiame dalyvauti 
skaitlingai. Komitetas.

I 
ėjo K. Nadzeika ir S. Llcickas. 
Nutarta pasidarbuoti vajaus 
metu ir išrinkta darbininkai: T. 
MitcheH’ienė. A. Zautruvienė ir 
K. Nadzeika. Nashua’iečiai dar
buosis. kad išpirktų Intertype 
mašinos notą. Dar trūksta S49.

Sodalietės. 1939 metams išsi
rinko naują valdybą susidedan
čią iš sekančių asmenų: Ona 
Zareckaitė — prefekte; Ona Os- 00. Vasario mėn. pradžioje kuo-
trovakaitė — pagelbininkė: An- pa rengs vakarėlį, paminėti sa- 
tanina 
kė: Paulina Remeikytė 
ninkė.

Ruošiasi perstatyti teatrą — 
"Mariją 
metu.

SUNKIAI SERGA
šiomis dienomis susirgo LDS 

7 kuopos finš rašt. V. Blavecko 
žmona. Padaryta jai sunki ope
racija šv. Vincento ligoninėj. 
Teko girdėti, kad jau grižo na
mon ir randasi savo dukterų 
priežiūroj. Draugai ir kaimynai 
Imki p. Blaveckienei greitai pa
sveikti. Rutvilė.

a Arlauskaite — raštinin- 
iždi-

LAWRENCE, MASS.
Vin-Naujų metų vakarą, šv. 

cento de Paulio draugijos rūpes
čiu. buvo surengtas vakaras 
krutamųjų paveikslų. Buvo at
vaizduotas šv. Antano Paduvie-

ww*ww^

į Sykes & Sykes
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. A. SYKES ir B. G. SYKES J

LIETUVIAI ADVOKATAI J

Ofisas: Sanbom Block J
VVashington St.. Norvvood. Mass. ?

Tei. Norvvood 0330 <f

Gyvenimo Vieta: J
32 WALNUT AVĖ. J
Tel. Nonvood 1020 J

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St.. Webster. Mass.

William J. Chisholrti
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas’’

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namu: PI. 6286

Z.

’i
.« 
z

vo 20 metų gyvavimo sukaktį. 
Valdyba 1939 m.: pirm. Teklė 

Mitchell: vice-pirm. — V. Tamu- 
lionis: ižd. — And. Tūbinis: nu-1 

Magdalietę" gavėnios tarimų rašt. — Ona Skirkevičie- 
nė; fin. rašt. — Simonas Ulcic-1 

------------- kas: korespondentas -
Praūžus audra pridavė daug Nadzeika. Tikimės, kad šių me- 

žalos šv. Pranciškaus parapijos 
nuosavybei vadinamai Palanga. 
Buvo išversta daug eglių ir pu
sių. Reikėjo įdėti daug darbo ir 
pinigo apvalymui pušyno.

Mūsų klebonas kun. P. M. 
ras. sausio 1 dieną, išdavė 
reitų metų finansinę atskaitą. 
Nors pereiti metai buvo labai 
sunkūs, nes mažai kas parapi
jiečių dirbo, bet visgi skola su
mažinta trylika šimtų dolerių.

Ilgametis parapijos kolekto
rius. ponas Juozas Jančius pasi- 
liuosavo nuo pareigų. Jo atsako- 
mir.ga vieta teko p. Petrui Gri
nai. Pastarojo vietą užims p. V. 
Černiauskas. Klebonas nuošir
džiai dėkojo parapijos kolekto
riams. patarnautojams ir Taber
nakulio draugijos narėms.

.4 ušrelč.

NASHUA, H. H.
Darbai šioje kolonijoje 

vidutiniškai.

Ju- 
pe-

eina 
Pramonininkai 

skelbia, kad prieš šventes par
davė daugiaus tavoro. negu pe
reitais metais. Tai ženklas, kad 
žmonės turi daugiau pinigų.

Sekm., sausio 29 d. suvaidins scenoje “1939 metų Įvairumai”, Chicagos Lietuvių audotorijoj, 3133 
So. Halsted Street. Pirmą kartą scenoje pamatysite naują savos rūšies komediją, girdėsite naujas 
dainas. Matysite tautiškus šokius ir keletą vaizdų iš lietuviško gyvenimo. Čia gimę turės kuo pasi- 

, džiaugti pamatę šiuos vaizdus scenoje. Kas norite tikrai linksmai laiką praleisti, atvažiuokite pa
matyti “1939 metų Įvairumų” sekm., sausio 29, 1939 m. Lietuvių auditorijoj. Pradžia 5:00 v. vak.

MONTELLO, MASS ATOSTOGOS LIETUVOJE
Sausio 1 d. iš šešių parapijų 

K j Sv. vardo draugijų nariai daly-i 
vavo bendrai pamaldose St. Col-

,, , .įman (airių) par. bažnyčioje/tų valdyba taip pat nuoširdžiai , . . „ , >■ U ■. , ; . Dalyvavo ir Šv. Roko lietuviupasidarbuos organizacijos gero- , .‘i --------------------.......  —
veį par. Sv- Vardo draugijos aPie!(jėme vežėja žydelį ir važiuojam

100 vyrų, vadovaujant kun. A.(į lenkų rubežfų kuris vra už - 
Į Baltrušiūnui. Pamaldos P^D kilometrų nuo Vievio. Nors au.

_________

Rašo
Jonas Mončiūnas

(Tęsinys.)
Nuvažiavom Vievin. Pasisam-

LIGONIAI ----------------- ------
p. Antanina Tamulionienė, pa- dėjo 3 vai. po pietų, 

rapijos veikėja ir “Darbininko" 
skaitytoja, sugrįžo iš Bostono li
goninės. kur jai buvo padaryta 
operacija. Dabar yra Dr. K. į
Umpos priežiūroje. Mes visi lin- ^v- R°k° Par- bažnyčioje prasi- 
kime kuogreičiausiai pasveikti. įdėjo Šv. Vardo draugijos na- 

Dzūkelis. riams rekolekcijos. Pamokslus 
—----- —------- sako kleb. kun. J. Švagždys.

Rekolekcijos užsibaigs šešta
dienio vakare.

NORWOOD, MASS

REKOLEKCIJOS VYRAMS
LOWELL, MASS

tomatrica eina už Vievio, 
mums buvo pasakyta, kad 
riau važiuoti su žydeliu. Vievyj 
žydelis sako: “Nu ponas, būtų 
geriau patikrint dokumentus čia 
pas pasienio policijos viršinin
ką". Man atrodė, kad nėra rei
kalo. nes vakar
sakė, kad viskas gerai, 
visko užeinu.

'rai. Prie ežerų suvažiuoja daug 
vasarotojų. Prie pat Vievio sto
ties yra vokiečių kapai, rodos, 

bet apie 20 vokiečių kareivių yra pa- 
ge-

Sekmadienį, sausio 8 d.. 8 vai. 
ryte Šv. Jurgio par. bažnyčioje 
šv: Vardo draugijos nariai su-j 8 d.. 9 vai. ryte Šv. Vardo drau-! 
eis bendrai išklausyti šv. mišių gijos nariai bendrai dalyvaus 
ir priimti Šv. Komuniją. Tai bus šv. mišiose ir bendroje Šv. Ko- 
metinės tos draugijos šv. mišios. 
Tuoj po šv. mišių parapijos sve
tainėje įvyks bendri pusryčiai.

Šv. Vardo draugija turi apie 
100 vyrų narių, kurie kas mėnuo 
antrą sekmadienį laike 8 vai. šv. 
mišių bendrai priima Šv. Komu
niją. Bet ateinantį sekmadienį 
bus metinis dalyvavimas šv. mi
šiose ir bendri pusryčiai.

PARAPIJA
Kalėdų naktį žmonių buvo la

bai daug bažnyčioje, kuri buvo 
labai gražiai išpuošta gėlėmis ir 

Tik giedojimas buvo 
nes giedojo naujas

vainikais. 
silpnesnis, 
mišias.

Parapijos kortavimo vakarė
liai prasidės ketvirtadienį, sau
sio 12 d. ir tęsis iki gavėnios. 
Kleb. kun. P. Liutkus lanko pa
rapijiečius. Tikisi užbaigti už 
poros savaičių. Džiaugiasi, kad 
visi maloniai priima.

lietumi; kooperacija 
gyvuoja jau 18 metų. Turi vieną 
medinį trijų šeimynų namą ir 
valgomųjų produktų krautuvę. 
Vedėju yra jaunas vyrukas. 
Vincas Gojus. Biznis eina pusė
tinai. Antras namas yra mūri
nis. Pirmiau buvo restaurantas.

dabar turi užėmęs klubas, ku
rio vedėju taip pat yra jaunas 
vyrukas, p. J. Čeplikas. Daro ge
rą biznį. Klubo užeigoje yra ir 

.laikraščių iš Lietuvos ir Ameri-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. Ona Venienė.

311 K St.. So. Boston. Ma.-s. 
Prot. Rašt. — Ona Tvaškienė.

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

4115 VVashington St.. Roriind;-. le.
Tel. Farkvay 0558-Vv

Iždininkė - Ona Staniuliūtė.
105 VVest 6th St.. So. Bostor Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizprdi<-nė.
1512 Columbia Rd.. So Boston.

Kasos GI. Marijona Aukštikalni'-nė,
111 H St.. So. Boston. M

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mėnesio, 7 :;0 vai. 
vakare, pobažnytinėj avėtam' :

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
protokolų raštininkę.

| SV. JONO EV. BL. PAšALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška.
1511 Coiumbia Rd.. S. Boston. Mass 

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

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 VvmlieJd St.. So. Boston. Mass.

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

~ , i Sausio 1 d. s. m., parapijosSausio o d. i :lu vai. vakare? , ...i svetainėje įvyko surum bu- 
rum" programa. Varg. poniai S. 
O’Neil vadovaujant, išpildyta 
graži muzikalė programa. Grojo 
akordionu solo muzikas H. Va
lentinas ir smuiką p. J. Saule- 
nas. Giedojo ir dainavo duetas 

. ipp. V. Vilkišiūtė ir H. Saulenai-
* . , !te. p. Z. Knauciunaite palinks-

munijoje.
Jonas Jeskeievičius.

mino juokeliais. Solo dainavo p. 
Saulenaitė. p. J. Kasinskas: trio 
— Kalėdų Diedukas, 
šiūtė. p. Saulenaitė. 
senus metus vaidino 
šiūtė ir Versiackas.

pp. Vilki- 
Naujus ir 
pp. Vilki-

laidota. Ant kiekvieno kapo yra 
pastatytas akmuo su užrašu 
vardu ir iš kur paeina. Daugiau
sia iš Keningsburgo. Tų kapinių 
kampe yra palaidota ir lietuvis 
karininkas P. Ivanauskas. Kaip

Kaišiadoryse jis ten yra žuvęs, tai neteko su- 
Bet dėl žinoti, bet yra įvairių kalbų. Iš 

Pasienio policijos Vokietijos kas vasarą atvyksta 
viršininkas pasirodė mandagus, vokiečiai tų kapų taisyti.
Kada aš jam pasakiau su kokiu 
reikalu atėjau, ir parodžiau do
kumentus. tai atsakė, kad nega
lėsiu vykti į Vilnių, nes Lietuva 
su Lenkija dar neturi susisieki
mo. Aš jam sakau, kad mes len
kų vizą turime, tai kas mūsų ne
leis? Jis sako: “Mes neleisime. 
Lenkai nori, tik važiuokite, bet 
mes nenorime”. Pora mėnesių 
atgal Suomijos karininkai norė
jo čia pereiti rubežių ir važiuoti 
į Vilnių, bet mes neleidome. 
Taipgi norėjo pereiti rubežių 
anglų žurnalistai, mes jų nelei
dome. pareikšdami. kad mes su 
lenkais neturėjome jokių ryšių

Sausio 1 d. Šv. Vardo draugija per 18 metų, bet jie nepaklausė

I

Antradienį, sausio 10 d.. 7 
vai. vakare naujoje parapijos! 
svetainėje įvyks LDS 2 kuopos ir Marijos Vaikeliai bendrai pri- ir perėjo”, sako policijos virši- 
susirinkimas. Visi nariai kvie-iėmė Šv. Komuniją. Po Šv. mišių, ninkas. Klausiu, ką man daryti? 
čiami dalyvauti. Bus gera proga! parapijos svetainėje įvyko ben- Sako, “važiuok atgal į Kauną ir 
užsimokėti mokesnius. Valdyba.

Lietuvių kalbos pamokos 
Balch mokykloje vėl prasidės 
pirmadienio, sausio 9 d. vakare.; 
Mokyklą lanko apie 40 jaunuo
lių. Tai gražus darbas.

ALRK Moterų Sąjungos kuo
pos metinis susirinkimas įvyko 
trečiadienio vakare, parapijos 
svetainėje.

Altoriaus berniukų draugijos 
"Beano” įvyks sausio 9 d. vaka
re. Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje.

Muzikas Jonas Vaičaitis Ka
lėdų šventėse buvo išvykęs ii 
New Yorką ir New Jersey pra-! 
leisti savaitės atostogas. Grįžo 
šeštadienį prieš Naujus Metus.1 
Beatostogaudamas suėjo komp. Į 
J. Žilevičių ir kitus muzikus. 
Parvežė kaikuriems muzikams ? 
gaidas Lietuvių dienai Pasauli-' 

. nėję Parodoje. Rap.

Dar tebeserga p. Červokienė. 
gyv. St. Joseph Avė. Prieš šven
tes 
po 
go 
nę.

buvo parvežta j namus, bet 
kelių dienų vėl labiau susir- 
ir turėjo vežti atgal j ligoni-

dri Šv. Vardo draugijos narių gauk iš Vidaus Reikalų Ministe- 
pusryčiai. Pasakyta trumpų kai- rijos specialų leidimą, tada ga
bų. 3 vai. po pietų iš dešimties lesi važiuoti”. Ką daryti. Kitos 
parapijų Šv. Vardo draugijų na
riai suėjo į šv. Petro par. baž
nyčią. kur įvyko pamaldos.

Apie 3 vai. išvažiavome atgal 
į Kauną. Antradienį einu į Vi
daus Reikalų Ministeriją. Girdė
jau kalbas, kad Lietuvoje visi 
ponai. Manau, dabar ir aš būsiu 
ponas ir nekalbėsiu plonai. Nors 
jau buvau buvęs ministerijoj 
gaut lengvatų važiuoti geležin
keliais ir visi patarnautojai bu
vo mandagūs. Parašiau raštelį 
ir pasirašiau Monchun. Kurjeras 
neša tą raštelį į kambarį refe
rentui. Aš paskui jį. Kurjeras 
nusistebėjo: žiūri į mane ir į tą 
poną ir stebisi, kad aš nekvies
tas įėjau. Referentas tam patar
nautojui liepė išeit, o į mane 
prakalbėjo vokiškai. Aš kalbu į 
ji angliškai. Jis nesupranta an
gliškai, o aš vokiškai. Laikausi 
nesijuokęs. Tada jis manęs klau
sia rusiškai. Pasikalbame. Jis 
neblogai kalba. Aš nebeišken
čiau ir prakalbėjau lietuviškai. 
Tada jis man sako, reikia para
šyti prašymas ir pridėti žyminį 
mokesnį už 3 litus, ir gausiu 
specialų leidimą vykt į Vilnių. 
Klausiu, kada gausiu leidimą? 
Atsako: “Penktadienį, nes ket
virtadienį buvo šventė — Devin
tinės. Bus daugiau.

išeities nebuvo kaip grįžti į Kau
ną. Reikėjo laukti traukinio Vie- 
vvj apie 6 valandas. Išvaikščio
jau visas gatveles. Vievis gražus 
miestelis, yra graži mūro bažny
čia. tik dar prie bažnyčios neuž
baigta tvarkyti. Bažnyčios vidus 
irgi bus gražus kai bus užbaig
tas.

Gerb. Vievio parapijiečiai. 
“Darbininko” skaitytojai, neuž
mirškite tos bažnytėlės, 
krikštyti.

Pasiųskite keletą dolerių

Gruodžio 29 d. įvyko 
Vartų Moterų draugijos 
susirinkimas. Valdybom 
šias: pirm. E. Kazlauskienė: vi- 
ce - pirm. — O. Ramanauskie
nė: prot. rašt. — Valentinienė: 
fin. rašt. — Žukauskienė: ižd. 
— Višniauskienė: iždo globėjos 
— A. Vilkišienė ir Alikonienė: 
maršalka Senutienė. Nutarė 
rengti balių. Rengimo šeiminin- nytėlės užbaigimui. Vievio 
kėmis išrinktos S. Tamašaus- linkėję žmonės ne kaip gyvena, 

prasidės 8 vai. ir tęsis iki 12 kienė. Blažonienė ir Kazlauskie- nes žemė prasta, smėlis ir akme- 
val. Visus kviečia dalyvauti. nė. Koresp. nuota. Vievį puošia gražūs ežc-

Penktadienį, sausio 13 d., Šv. 
Roko par. choras rengia pirmu
tinius šokius K. of C. Hali. West 
Elm St., Brockton. Mass. Gros 
Al Stevens' orkestras. Šokiai

Naujų Metų dienoje, tuojau 
po sumos įvyko Šv. Jurgio drau
gijos susirinkimas.__________,

Trečiadienio rytą, sausio 4 d., 
p. ?4arijona Gvaizdikienė. gyv. 
savo sūnaus Dr. Antano Gasson 
namuose. 937 Washington St., 
išėjus iš namų, paslydo ir nusi
laužė kairiąją ranką per riešą. 
Yra savo sūnaus gydytojo prie
žiūroje. NCS.
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PROVIDENCE, R. I
PARENGIMAS PAVYKO
Gruodžio 31. vakare įvyko Šv. 

Onos draugijos Naujų Metų va
karėlis. kuris pavyko gerai. Pu
blikos buvo 
patenkinti, 
vai. nakties, 
mažai pelno.

Reikia pažymėti, kad toji Mo
ti rų draugija yra vienintelė šia
me mieste, kuri rėmė ir remia 
parapiją. Reikėtų visoms ge
roms katalikėms priklausyti 
prie šios draugijos. Rap.

i
1
į

daug ir visi buvo1
Linksminosi iki 12
Kaip girdėt liks ne-

-4

Aušros 
metinis 
išrinko

baž- 
apv-

Pažvelkite į saulę? Ji 
visiems šviečia, visus šil
do, nelaukdama prašymo 
ir padėkos. Taip pat ir jūs 
nelaukite maldavimų ir 
pagyrimų, bet padėkite 
žmonėms gera valia — ir 
būsite mylimi kaip saulė.

ŠOKIAI
Rengia Saldžiausios Širdies V. J. ir Lietuvos Dukterų Draugijos

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

GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS

Nuoširdžiai visus kviečia dalyvauti RENGĖJAI



Penktadienis, Sausio 6 d., 1939

v*

VIETINES ŽINIOS

DAKTARAI

Žinutės

sionieriauti lietuvių tarpe.

nuo

ADVOKATAI

DVI DRAUGIJOS REN
GIA INTERTYPOS NAU

DAI ŠOKIUS

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 sutarti)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas) 

ADVOKATAS

598 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

Kaip jau buvo rašyta, kad Sal
džiausios Širdies V. Jėzaus R. K. 
ir Lietuvos Dukterų po globa 
Motinos Švč. dr-jos bendrai su
tarė suruošti “Darbininko” nau
jos Intertypos naudai šokius. 
Gruodžio 31 d. “Darbininko” sa
lėje įvyko tam tikslui pasitari
mas. Dalyvavo nemažas būrys 
veikėjų. Susirinkimui vadovavo 
p. V. Savickas; p. O. Ivaškienei 
kiek suvėlavus, raštininkavo p. 
Marijona Tuleikytė.

Šokių rengimo komisijos pirm, 
p. V. Savickas pranešė, kad šo
kiai įvyks vasario 18 d., Mu.iici- 
pal Bldg. salėje ir tikietai jau 
padaryti. Taipgi tą vakarą bus

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju 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.

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. C AP 6154 

NAMŲ:
Baxter St., So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 4673

Stepnanie tfatkevien
(STEFANIJA VATKEVICIŪTĖ)

Advokatė
Atidarė Ofisą

32 Pleasant St.,
GARDNER, MASS.

Room 13, Tel. Gardner 1751

X -
r

t Intertypo Fondui Aukos
I

—
Pereitą savaitę “Darbi

ninko” naujos Intertypos 
fondui aukojo J. Kavoly- 

duodama dovanų gražus Zenith nas iŠ So. Bostono $2.00 ir 
radio. Tikietus paėmė platinti V. Černauskas iŠ Lawren- 
sekanti:

Aug. Sanda, p. Grigas, Al. I- 
vaška, p-iė Čekanauskaitė, F. 
Tuleikis, p. Rodaitis, p. Galinie
nė, A. Zaveckas, St. Griganavi
čius, K. Rusteika, V. Savickas, 
p. Kleponis, p. J. Vaikšnoras, p. 
Treskevičius, Em. Janušonienė, 
p. Marciulienė, p. Tetulienė, p. 
E. Marksienė, p. Jakunskienė, J. 
Puodelienė, p. Vaikšnorienė, p. 
Paulina Juškienė, p. Januškevi
čienė, M. Kilmoniutė, O. Siaurie- 
nė, V. Kališius, V. Valatka, Alb. 
Jociūtė, E. Nanartavičienė ir 
Andrius Zaleckas.

Kitą susirinkimą pavedė su
šaukti šokių rengimo komisijos 
pirmininkui — p. V. Savickui.

Po susirinkimo Lietuvos Dūk-i 
terų Draugijos pirmininkė p. E- 
va Marksienė susirinkusius sve
čius pavaišino skaniais namie iš- ' 
keptais lašiniuočiais. Susirinku
sieji p. Marksienei buvo labai 
dėkingi už skanius užkandžius. ■ 

Raporteris. į
I-

So. Bostono darbštus ir uolus 
brolis Antoninus M. Jurgelaitis, 
O. P., baigęs noviciatą, yra per- 

! keltas į Chicagos Tėvų Domini- 
! konų filosofijos namą. Čia jis 
; studijuoja ir meldžias. Jis skai- 492 E. 7th St.. So. Bostone, įvy- 
I to Darbininką . studijuoja lie- jj0 metinis Moterų Sąjungos 13

ce, Mass. $1.00. Vajaus va
dovybė nuoširdžiai dėkoja 
už suteiktas aukas.

SVEIKINIMAi iš 
INDIJOS

Misionierius kunigas Kazimie
ras Parednia, M. S.„ rašo kun. 
Virmauskiui šitaip: “Sveikinu 
Tamstą, vietinius kunigus ir pa- 
rapijonus Šv. Petro parapijos. 
Linkiu jums visiems linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų Metų. 
Keistos čia Kalėdos iš pusės o- 

1 ro. Čia taip karšta, kaip Bostone 
vidurvasary. Prašau už mane ir 
mano darbo pasisekimui pasi
melsti. Aš meldžiuos už jus”.

Kunigas Parednia, Laselietis, 
laikė Cambridgeje savo primici
jas, birželio mėnesy. Išvažiavo į 
pagonų kraštus misionieriautų, 
rudenį. Jo dabartinis antrašas: 

Rev. C. J .Paredna, M. S., 
Catholic Mission 
Aky ak, Arahan, 
Burma, India.

EKSTRA PRANEŠIMAS 
MOTERŲ SĄJUNGOS 13 

KUOPOS NARĖMS

DARBININKAS 7

i

Eina Dideliu Išsisiubavimu!

NE ATIDĖLIOKITE! 
▲TEIKITE TUOJAU!

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

Antradienį, sausio 3 d., š. m. 
vakare. Šv. Petro par.

I

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

GRABORIAI

Sausio-January SALE

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

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

411 WASHINGTON STREET 
Boston, Mass.

J

nei už jų taip gražias dovanas. 
Šiuomi valdyba joms taria nuo
širdų ačiū ir atsiprašo.

salėje.
’’ i Valdyba.

VIEŠA PADĖKA

SURADO PASLAPTINGUS
LAIVŲ KAPUS

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŽIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON. MASS. 
Tel. ŠOU closton 2590

Gyven. vieta: 838 Dorehester Avė. 
Tel. COLumbia 3637.

Joseph W.Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Sausio 6 d., yra didelė Trijų 
Karalių šventė. Mišios bus pa
prastomis valandomis, Šv. Petro 
par. bažnyčioje, būtent: 7, 7:30 
ir 8. Šv. Valanda vakare, 7:30 v. 
Būtų tinkama, kad katalikai, 
kurie gali, sekdami Trijų Kara
lių pavyzdį atlankytų Viešpatį 
Jėzų mišiose ir Šv. Valandoje, 
bent tą dieną, jei ne kas dieną.

Po Šv. Valandai, penktadienio 
vakarą, įvyks Maldos Apašta- 
lybės draugijos metinis susirin
kimas. Reikalaujama, kad visi 
nariai ir narės susirinktų. Šioji 
didelė draugija rengia savo me
tinį vakarą sausio 8 d., 7 vai. v.

kalų kuopa labai susirūpinus Są
jungos Jubiliejaus Knygos rei
kalu ir nutarė kuogreičiausiai; 
surinkti visą medžiagą ir pasių
sti Centran. Paliko vienas daly
kas. visų narių dėmesiui, bū
tent : nusifotografavimas. Buvo 
nutarta nusifotografuoti sausio 
8 d.. 3-mą vai. po pietų, bet dėl 
susidariusių aplinkybių pamai
noma valanda. Prašomos visos 
narės atvykti p. Stuko studijoj 
ant Broadwės. sekmadienį, sau
sio 8 d., 1 valandą (pirmą vai.) 
po pietų So. Bostone, kur bus 
nutraukti bendri kuopos narių 
paveikslai ir pasiųsti su kuopos 
istorija į Centrą dėl jubiliejinės 
Sąjungos knygos.

Moterų Sąjungos 13 kp. “bea
no”, kuris įvyko gruodžio 11, 
1938, p. Slaičiūnų namuose, 
tarp kitų jau pagarsintų aukoto-

TIES TA VIETA LAIVAI ŽU-i atradęs paslaptingus laivų ka-
VA IR BE AUDROS. — s

VANDENYNO DUGNE GULI
APIE 300 LAIVŲ. —

NORI IŠKELTI MILŽINIŠKUS
TURTUS.

Edw.V. Warabow
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

U 56 Washington St.,
NORVVOOD. MASS.
Tel. Norwood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

pus. Toji vieta yra 300 mylių į 
■ žiemius nuo Azorų salų, Atlan
to vandenyne. Apie tą vietą jū
rininkai jau seniai pasakoja 

i šiurpių dalykų. Esą, toje vietoje 
kasmet žūva po keletą laivų. Šie
met ties tą vieta žuvo Australi- 
jos laivas. Jis plaukė ramia jū
ra ir per radiją pranešė į kran- 

“viskas tvarkoje, tik

Nuoširdžiai dėkuojame kleb. 
kun. P. Virmauskiui, kun. K. 
Urbonavičiui ir kun. K. Jenkui 
už dalyvavimą šermenyse, mal
das laidotuvių pamaldas ir dva- 
siiiį patarnavimą ir pareikštą 
mums užuojautą mūsų mylimai 
dukrelei Veronikai mirus.

Dėkuojame graboriui Zalets- 
kui už patarnavimą.

1 Taipgi dėkuojame Seserims . .
j; Jėzaus Nukryžiuotojo už dvasi-1 skendusio laivo “Mount Kylle-'jis dingo be pėdsako. Čia pas- 

nį suraminimą ir dalyvavimąne” kapitonas Džonas Pateras. 
laidotuvėse; Marijos Vaikelių kuris laivyno valdybai pranešė, 
draugijos narėms už nešimą —
karsto ir dalyvavimą laidotuvė- ko “pataisai”, o vietoj atlygini- 
se. Dėkuojame giminėms ir vi- mo už automobilio sudaužymą, 
siems už dalyvavimą šermenyse, teismas į 
laidotuvėse ir už suraminimą S10.00 pabaudos, 
mūsų nuliūdimo valandoje. Lai -----------------
Dievas visiems atlygina šimte
riopai.

Nuliūdusi Tinterių šeima,
285 W. Fourth St
So. Boston, Mass.

i

Blaivininkų kuopa šaukia eks
tra susirinkimą sausio 8 d., tuo
jau po sumai. Ši kuopa nori su
planuoti savo metines pamaldas
vas. 5 d. ir metinį parengimą va- jų per klaidą liko nepadėkuota 
sario 21 d. Tuo pačiu laiku bus p.p. Stravinskienei ir Puodelie-: 
svarbus susirinkimas 21 kp. " 
LRKSA.

-------------- i -
{VAIRŪS skelbimai BALIUS

J. E. Kardinolas O’Connell 
skelbia spaudos sekmadienį, 
sausio 8 d. Jo Eminencija prašo 
katalikų ypatingai tą dieną už
sirašyti “The Pilot” ir kitus ka
talikiškus spausdinius. Lietu
viams katalikams patartina už
sirašyti “Darbininką”.

National Council of Catholic 
Men, Washington. D. C., sudarė 
komisiją kovoti, kad Amerika 
neparduotų Ispanijos bolševi
kams šautuvų. Komunistai kla
bina Washingtoną. kad nuimtų 
draudimą siųsti ginklus į radi
kalų Ispaniją. Kiti siunčia savo 
Senatoriams ir Atstovams pra
šymus, kad ši šalis visiškai už
darytų duris raudoniesiems.

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS

Registruotas Vaistininkas

Musų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Seni jūrininkai tvirtina, kad 
; kai kurios vandenynų vietos lai
vams yra labai pavojingos. Tose 
vietose laivai žūva nesant au- kad 
droš, dėl neišaiškintų priežasčių, aukštos bangos ’. Daugiau iš to
Neseniai į Londoną atvyko pa- laivo nebuvo gauta jokių žinių—

> i • > • i lt r i tt c*«■» l.rZA /**>*■»

Šv. Jono Ev. BĮ. Paš. draugijos 
balius įvyks sausio 7 d., 6 vai. 
vakare. Lietuvių svetainėje, E 
Street. Kiekvienas narys privalo 
dalyvauti savo draugijos baliu
je. Taipgi kiekvieno nario parei-j 

iga kalbinti prisirašyti prie mū- 
jsų didžiausios pašalpinės drau- 
I gijos Bostone.

Rašt. Jonas Glineckis.

I

Lietimų Vardų Žeminantis 
įvytos

kenao ir du anglų laivai. Kai 
Patero vadovaujamas laivas 
“Mount Kyllene” plaukė pro tą 
vietą, kapitonas buvo ant blik- 
ties. Staiga visas laivas pradėjo 

įsakė užsimokėti po braškėti, jo liemuo lenkėsi, kaip 
popierio lapas. Jūrininkai tuo
jau nuleido pagalbos laivelius. 

Giih Hurlav Paclrvra KaIIv Vos tik laivo lgula atS!stūmė to* UUU. nui !CJ ratily!C AChJ liau Iaivas periūžo į dvi dalis ir 
Komisijos Hariu paskendo. Įgulą išgelbėjo ats- 

_________ kubėjęs anglų laivas “Alelfoan”.
Kapitonas Pateras pradėjo 

tyrinėti tą vandenyno vietą. Po 
keleto mėnesių jo narūnams pa
vyko nustatyti, kad toje vietoje 
vandenyno dugne guli labai 
daug paskendusiu įvairaus dy
džio laivų. Manoma, kad jų ten 
yra apie 300. paskendusių 6 — 
8 mylių plote. Tai esą tikri lai
vų kapai. Todėl anglų prekybos 
laivyno valdyba žada geriau iš- 

: tirti “laivų kapų” paslaptis. Ma
noma, kad daugelį paskendusių 
laivų pavyks iškelti ir išimti 
juose esamus turtus. Vienas lai
vas yra ten paskendęs su dideliu 
sidabro kroviniu, kitas vežęs per 
800.900 litų aukso. Daugelio lai
vų kapitonai dabar vengiau 
plaukti pro tuos laivų kapus ir 
aplenkia juos iš tolo. M.L.

Gub. Charles F. Hurley. baig
damas savo terminą, paskutinia
me savo tarybininkų posėdy. 

| paskyrė leit.-gub. Francis E. 
Kelly Fall River Finansų Komi
sijos nariu. Kelly. nors ir buvo 
gub. Hurley politinis priešas, 
bet gavo $4.000 į metus darbą.

Gaisras Pamišėliu 
Ligoninėje

ligo-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
♦ ♦
iJuozas M. Dilis

Laikrodininkas
Parduodu įvairiausios rūšies 

sinius ir sidabrinius daiktus.
auk-

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadvvay, So. Boston
MATTAPAN pamišėlių 

ninėje, antradienį, sausio 3 d. 
kilo gaisras. Gaisrą pastebėjo 
dežuruojanti slaugė. Ji tuojau 
visus prikėlė ir pašaukė gaisri
ninkus. kurie atvykęs greit gai
srą likvidavo. Niekas iš ligonių, 
nė iš slaugių nenukentėjo. Nuos
tolių padarė apie $1,500. Toje 
ligoninėje yra apie 2.400 ligo- 
nių-pamišėlių.

Parduodu Overglobe ir kitų iSdir- 
byščių čeverykus: vyrams, 

moterims ir vaikams.

j Pereitą savaitę tūla Marė Juo- 
daitytė (Youdites), gyv. So.

; Bostone ir Rita Hamilton, gyv. 
:Dochester. Revere susitiko tūlą 
i vyrą ir paprašė, kad jis jas nu- 
i vežtų į So. Bostoną. Jis sutiko. 
: Važiuojant merginos pradėjo 
.prašyti, kad jis sustotų kur ir 
nupirktų cigaretų ar ko kito. 
Jis sustojo prie krautuvės ir nu

dėjo nupirkti, palikęs merginas 
į automobilyj ir nepasiėmęs rak- jas Massachusetts valstybės gu- nauti tik tuojau po Nau jų- 
Itų. Merginos automobiliu nuva- bernatorius L. Saltonstall prie- in Metų, ar po Velykų 
žiavo. Vėliau automobilių rado mė priesaiką ir pasakė kalbą, švenčių.

;sudaužytą. 
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie . Policija 

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

I 
I

KOSTIUMŲ BALIUS
šeštadienį, sausio 14 d., Lietu

vių Salėje Stepono Dariaus Mo
terų Auxiliary rengia kostiumų 
balių. Už gražiausį ir juokin
giausi kostiumą bus duotos do
vanos. Gros dvi orkestros. l

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių irTrokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką'
Savininkai.

Misi jonieriaus Pranešimas
________

Misijonierius J. Kidykas, 
S. J. praneša Gerb. Klebo
nams, kad visą ateinančią 
gavėnią yra jau užimtas 
darbu įvairiose parapijose. 

Ketvirtadienį, sausio 5 d., nau- Norintiems galėtų patar-

Naujas Gubernatorius 
Priėmė Priesaiką

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline Station 

119 Boston St.,
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

VALGOMOJI) DAIKTŲ KRAUTUVES

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUšICNAS. Sav 

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

Visa spauda plačiai rašo apie 
areštavo merginas, naujo gubernatoriaus planus. 

(Teisme jos aiškinosi, kad jos Spėlioja, kad naujasis guberaa- 
laukusios to vyro, kuris jas ve- torius, kuris yra respublikonas, 
žė, su cigaretais ir pyragai- kai kurių departmentų viršinin- 
ėiais. -—- —   ----- ------v------ —

i besėdint, atėję du vyrai ir jas nėra taip lengva padaryti, 
tuo automobiliu nuvežę į So.

Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan- Bostoną.
Teismas abi mergaites nubau

dė po 6 mėnesius kalėjimo ir už- 
I’rofeslnnalnl. biznieriai, pramonfn- , mokėti po $20.00 UŽ automobi- 

kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytoji? paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

J. Kidykas, S. J.
St. Ignatius High School, 
1076 W. Roosevelt Road, 

Chicago, Illinois.
Tuo pačiu adresu prašo- 

bet nesulaukusios. Joms kus atleis nuo tarnybos. no<-s tai rni kreiptis visi, kurie nori 
.bet atsinaujinti ‘‘žvaigždės” 

politikoje viską galima. Atleis ar “Misijų” prenumeratą 
tuos, kuriuos demokratai guber* ateinantiems metams, 
natoriai paskyrė, ir kurie nėra, ----------------
kaip sako respublikonai, tinka-! Remkite tuos profesio- 
mi toms pareigoms, kurias jie nalus ir biznierius, kurie 
paskirti atlikti. Laikas parodys, savo skelbimais 
kur pasuks gub. Saltonstall.

| 
I liaus sudaužymą. Gynėjams pra
šant. bausmę panaikino ir pali-

___  ________  remia
i “Darbininką”.

Peter Pilvinis, Sav.

I
 IŠPILDAU INCOME ![ 

TAX RETURNS

Jei turi galvosūkį su Income ! j
Tax Retums pavesk šį dalyką' Į

A. J. YOUNG ;!
(JANKAUSKAS) Į'

TAX ACCOUNTANT !'
Jis viską kuogeriausiai padarys ,1

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

Tel. Šou 4673 ;!
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Rytinių Valstybių Žinios Didžiausią dovaną gavo visos 
kuopos vardu p. B. Miėiūnienė. 
Sąjungietės nuoširdžiai dėkuoja

WATERBURY, CONN.
šeštadienio vakare prieš Nau- gerbti, 

jus Metus Įvyko šv. Vardo drau
gijos vakarienė, parapijos sve
tainėje. parapijos naudai. Pavy
ko. Dalyvavo daug jaunuolių. 
Tai gražus darbas. Tik gaila, 
kad daug jaunuolių yra atleistų 
nuo darbų. Kaikurios mergaitės 
gauna tarnaičių darbus namuo
se. Kaikurie darbininkai, turėję 
WPA darbus, nusiskundžia, kad 
vedusius su šeimomis atleidžia 
nuo darbų, o palieka nevedusius. 
Tai skriauda ir neteisingumas. 
Turime reikalauti, kad valdžia 
daugiau atsižvelgtų į šeimynas. 
Yra ir tokių nevedusių darbinin
kų. kurie užlaiko savo tėvus, 
brolius, seserys. Šioje kolonijoje 
aš žinau du tokiu darbini -us, 
kurie yra nevedę, bet turi užlai
kyti šeimas.

į Kalėdų diedukui, kun. J. Kripui
, Antrą Kalėdų dieną įvyko va- už patarnavimą.
karėlis kleb. kun. A. Vaškelį pa- P-lės J. Janušonytė ir O. Ta- 

jo 20 metų kunigavimo1 rašauskaitė pavaišino visas ska- 
proga. Dalyvavo gausus būrys niais užkandžiais. Kleb. kun. A. 
parapijiečių ir garbingų svečių Vaškelis ir kun. J. Kripas svei- 
kunigų. Klebonui, lydimam sve- kino Sąjungietės ir pagyrė jų: 
čių kunigų, atėjus į svetainę. Šv.'darbuotę. Taipgi visos Sąjun- 
Cecilijcs choras, vadovaujant gietės pareiškė savo mintis ir; 
muz. K. Žalnieraičiui, sudainavo: sudainavo keletą liaudies dainų, 
sveikinimo dainelę. P-lė M. Var- p. B. Mičiūnienė taria nuošir- 
naitytė choro vardu įteikė kle-dų ačiū visoms Sąjungietėms už 
bonui rožių puokštę.

Programos vedėju buvo
P. P. Karlonas.

Parapijos vaikučiai gražiai 
pasveikino kleboną ir pašoko! 
keletą šokių, šv. Cecilijos choro1 
narių grupė suvaidino čigonų 
linksmą vaizdelį su dainomis. 
Gražiai pasirodė su dainomis.

kun. jos
I s

gražią dovaną ir už įvertinimą 
darbuotės. T.M.

ROCHESTER, K. Y.
RAMIOJI NAKTIS — ŠVEN

TOJI NAKTIS 
Ramybės Kunigaikščio Jėzaus . . * ~.z

...

buvo trumpos, bet jausmingos. 
Visi linkėjo mūsų Klebonui su
laukti 1943 m. kuomet jis minės 
auksinį jubiliejų savo darbo 

' Kristaus vynyne. Ilgiausių me
tų mūsų gerąjam dvasios vadui 

į ir žymiąjam išeivijos šului. Lai 
i gyvuoja mūsų didžiai ge-bi • įas 
ir mylimas Klebonas, kun. Juo
zas Lietuvnikas!

i NUOTRUPOS
Sekmadienį, sausio 8 d. per 

mišias 8:30 vai. ryte įvyks me
tinės iškilmes, išdalinimas Išti
kimybės Kryžių ŠŠ. Vardo dr- 
jos ištikimiesiems nariams. Tą 
patį vakarą 8 vai. Įvyks metinis 
dr-jos kortavimų vakaras. Bilie
tas 35 centai.

Kalėdų atostogų metu lankėsi 
Baltimorėje Sesutė Gendruta ir 
Sesutė Čelesta. Sesutės Čelestos 
tėveliai gyvena 1308 W. Lexing- 
ton St. Paviešėjusios savaitędriliais, ir sveikinimais Sodali- ^r^StaUb Gimimo Naktį įžengus 

cijos narės, vadovaujant p. M.'-’ šv- Jurgio lietuvių par. bažny-l 
Karlonaitei. Keletą klasiškų šo-ič^- viskas ramu ir tyku, tiktai 
kių pašoko mūsų jaunos šokikės.:ele^tros šviesos prie eglaičių, 

kuriomis papuošta bažnyčia ir 
stainelė. primena tos garsios 
giesmės žodžius “Ramioji Nak
tis — šventoji Naktis”. Vidur
naktį pasigirsta labai tykus ma
lonūs vargonų balsai, gabiai

p-lės O. Valinčiūtė. E. Varnai- 
tytė ir S. Eidintaitė.

Jauni šokikai, pp. L. Medelvtė 
ir J. Navickas iš New Haven 
taip pat gražiai šoko klasiškus 
šokius.

Sveikinimo kalbas pasakė valdomi p-lės I. Kovaitės- pasi- 
kun. J. Ambotas. kun. J. Valan-|rodo paikučių procesija i 
tiejus. kun. M. Pankus, kun. V. 
Karkauskas. kun. dr. Starkus, 
kun. dr. Jogminas. MIC. ir kun. 
J. Pauliukas. Apart minėtų ku
nigų dalyvavo ir šie: kun. J. 
Kazlauskas, kun. V. Ražaitis, 
kun. B. Gauronskas. kun. E.

Norkui. P. \ alantiejui. P. Man- Gradeckis. kun. J. Kripas. kun.
kui. A. Grigaičiui. J. Matusevi
čiui.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS.
Nuoširdžiai dėkuojame kleb. 
kun. J. Valantiejui už paramą 
LDS ir “Darbininkui”. Taipgi 
dėkuojame ir visiems kitiems 
mūsų nuoširdiems bendradar
biams. rėmėjams ir prieteliams.

LDS ir “Darbininko” vajus ei
na gerai, p. B. šilkauskas sakė, 
kad pradėjęs Naujus Metus ne- 
paliksęs nė vienos lietuviškos šei 
mos neaplankęs ir nepakalbinęs 
Įsirašyti Į LDS arba užsirašyti 
laikraštį “Darbininką", p. P. 
Jakubauskas taip pat darbuoja
si. Kleb. kun. J. Valantiejus ne 
tik nuoširdžiai pritaria vajui, 
bet ir remia. Štai šiomis dieno
mis prirašė naują narį ir pen
kiems i Lietuvą užrašė laikrašti 
“Darbininką”, būtent, pp. K.

i
I

NEW BRiTAIN, COHH
KALĖDŲ ŠVENTĖS

Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos parapijiečiai Kalėdų šven
tes praleido labai iškilmingai. 
Kalėdų rytą. 6 vai. prisirinko 
pilna bažnyčia žmonių. Vargonų 
švelnūs balsai ir skambus gra
žus giedojimas kėlė visų širdis 
prie Gimusio Kūdikėlio. Šv. mi
šias atnašavo kun. A. Mešiis, S. 
J. Taipgi pasakė turiningą pa
mokslą apie Kristaus Gimimo 
reikšmę. Sumą atnašavo ir pa
mokslą pasakė kun. A. Švedas. 
MIC.

Už gražų giedojimą priklauso 
garbė Šv. Cecilijos chorui ir jo 
vadui varg. K. Žalnieraičiui.

Altoriai buvo gražiai papuošti Apsvarstę kuopos reikalus, vi- 
gėlėmis ir vainikais. sos narės susibūrė prie Kalėdi-

Kalėdų šventėse visi turėjo nės eglaitės ir sugiedojo keletą 
progą pasinaudoti Dievo malo
nėmis.

Parapijiečiai yra dėkingi kleb. 
kun. A. Vaškeliui už tokį rūpes
tį-

Nelaiminga medžioklė. New Jersey žvejų ir medžioklės tarybos komisijonie- savo misiją Sv Kazimie-
riai užklupo medžiotojus, kurie jau buvo nušovę ir sukabinę šiuos elnius arti Pa- 
sadina, N. J. Elnių šaudymo sezonas dar nebuvo paskelbtas. Medžiotojai pabėgo, 
bet nušautuosius elnius turėjo palikti.

l prie 
r i stainelės, ir gražus žavėjantis 

‘choro giedojimas neša mintis į 
Betliejų, kur 1938 metai atgal 
tikrenybėje Dievas. priėmęs 
žmogaus kūną, atėjo apsigyven
ti tarpe žmonių. Procesijai vado
vauja klebonas kun. Jonas M. 
Bakšys ir atnašauja Piemenėlių 
mišias. Laike mišių pasakė ir 
pamokslą. Primena apie reika
lingumą tos ramybės, kurią at
nešė tas Kunigaikštis, bet ku
rios ramybės nėra netiktai tar
pe pasaulio valdovų, bet ir tarp 

nemažai PaPrastųjų žmonių. Laike mišių 
. šv. Cecilijos choras, vadovauja- 

o-ražiai mas »alsios vargonininkės p. Ro- 
“Viskas vaitės- nepaprastai gražiai gie

dojo. Ypatingai gražus giedoji
mas buvo laike offertoriur.i — 
“Adeste Fidelis”, kuri pirmą 
kartą taip gabiai išpildyta. Žmo- 

Naujų Metų laukimo vakaras, nės netilpo erdvioje bažnyčioje, 
pavyko. Dalyvavo nemažai žmo-' 
nių. ir visi linksmai praleido se
nuosius metus ir sulaukė naujų- 
jųjų. Grojo šaunus orkestras. 
Dvyliktą valandą vidunaktį pa
sirodė senieji ir naujieji metai, 
kuriuos vaizdavo p. A. Danise
vičiūtė ir O. Valinčiūtė. Pastaro
ji vaidindama naujuosius metus 
pašoko šokį.

! ro parapiją, Philadelphijoj.
Kun. Mendelio antradieniais 

vedama katalikiška valanda pra- 
į sidės sausio 10 d. po novenos 
■vakarinių pamaldų 8:30 vai. 
Kas antradienis iki kovo 28 d. 

i Šv. Mišių auka, 
ypač naudojimas mišiolėlio šv.

I

A. Švedas. MIC.. kun. Abromai
tis.

Šv. Rožančiaus draugijos. So- 
dalicijos ir ALRKM 38 kp. var
du klebonui įteikta piniginė do
vanėlė. Kalėdų diedukas išdali
no visiems dalyviams 
saldžių dovanėlių.

P-lė A. Danisevičiūtė 
suvaidino monologą: 
ant mano pečių". >

j Kleb. kun. A. Vaškeliui linki
me ilgiausių metų.

I

JAUNIMO NAUJŲ MOTŲ 
BALIUS

Du kart į metus parapijos jau
nimas turi vakarus pašvęstus jų 
pasilinksminimui, būtent, Naujų 
Metų ir Antrą Dieną Velykų. 
Šįmet sausio 1 d. kun. dr. Men
delis parūpino didžiulį 10 asme
nų orchestrą, kuris grojo nuo 9 
vai. iki vidurnakčiui. Vakaro 
šeimininkė buvo visiems gerai

HARTFORD, CONN
!I

ir daugelis turėjo stovėti. Daug 
ėjo prie Dievo stalo.

SĄJUNGIETĖS PRIE KALĖ
DŲ EGLAITĖS

Sausio 2 d. vakare ALRKMS
38 kp. narės turėjo susirinkimą

PER RADIO
Kalėdų dieną 2 vai. po pietų, 

mūsų klebonas buvo pakviestas 
per radio VVHEC pasakyti kalbą 
laike programos “Kalėdų Svei
kinimas Įvairiomis Kalbomis”. 
Kalbėjo Vokietis, Lietuvis. Ita
las. Lenkas ir Anglas. Pastara
sis kalbėjo anglų ir Valijos 

< VVelsch ) kalbomis. Mūsų kle
bono sveikinimas buvo labai 
gražus ir baigėsi žodžiais: — 

i “Vardan Tos Lietuvos Vienybė 
Težydi”.

Kalėdinių giesmių. Dalyvavo ir 
Kalėdų diedukas, lydimas kleb. 
kun. A. Vaškelio, ir įteikė vi
soms narėms dovanėles iš mai
šelio.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuves parvežtų 
miežių, atėję i tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

vo pirmas iškilmingas šv. mi
šias. Štai 45 metai prabėgo nuo ............._
tos dienos, 45 metai kunigo bus aiškinama 
džiaugsmų ir skausmų. Nežiū- •, - -
rint to, kad 73 žiemų šalnos puo- mišių metu, 
šia jo patriarchišką galvą, ta- p ■ -- - 
čiau mūsų klebono balsas aiškus antradienį, sausio 3 d. Kadangi 
ir skardus kaip kokio jaunikai- Kalėdos ir Nauji Metai pripuolė 
čio. Gausus būrys parapijiečių sekmadienį, tai ir vaikučių atos- 
dalyvavo Šv. Mišiose ir priėmė togos buvo trumpesnės, negu 

kitais metais.
Gerardas Kaprišiūnas rengia 

Choro metinį koncertą sekma
dienį. sausio 29 d. Kaip girdėti, 
bus kas nors nepaprasto, tai ką 
mes savo svetainėje nesame gir
dėję. Geriausio pasisekimo kaip 
chorvedžiui, taip giesminin
kams ir giesmininkėms! B. S. K.

Parapijinė mokykla prasidėjo

Šv. Komuniją.

žinoma sodalietė p-lė Zofija 
Maskevičiūtė. Ji priėmė svečius 
ir stengėsi numatyti, kad visi 
būtų aprūpinti. Prie baro stovė
jo ištikimieji Jonas Jasaitis, tė
vas, Vincas Ceplinskas, tėvas ir 
Jonas Letkauskas. Prie durų 
darbavosi Pugevičiai Kazimie
rai, tėvas ir sūnus, ir Jonas Ka
ralius. Virtuvėje išalkusius pa
penėjo Stepone Šilanskienė ir Ci
ną Ivoškienė. Prie čekių Juozas 
Kvedera, tėvas, o prie abelnos 
tvarkos Strazdauskai Valerijo
nas ir Antanas pasišventusiai

L. L. A. Fredriko Sabonio 7 pildė savo priedermes. Vakaras 
Postas turėjo savo metinį susi- praėjo puikioj nuotaikoj. Visi 
rinkimą. Apkalbėję Posto reika- linksminosi tarytum nariai vie- 
lus. nutarė rengti šokius, kur į- nos šeimos, kad buvo jauku ir 
vyks ir naujos valdybos priešai- džiaugsminga žiūrėti į tą gražų 
ka. Balius įvyks Lietuvių moky- susispietusio jaunimo būrį, 
klos svetainėje, 339 Capitol 
Avė., sausio 7 d. 1939 m. 7:30 
vai. vakare. Kviečiame visus 
Hartfordo ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti.

SUKAKTUVIŲ PUOTA
Dėka vietinių Susivienijimo 

ir Moterų Sąjungos kuopų pa
stangoms. kurių dr-jų Klebonas 
yra dvasios vadas, vakare buvo 
surengta sukaktuvių puota, ku
rioje dalyvavo arti 200 svečių. 
Nors žmonės ir buvo išvargę nuo 
Kalėdinių iškilmių, tačiau dėka 
J. Budelio, tėvo, ir jo padėjėjų 
pastangoms, gražus būrys sve
čių susirinko į vakaro puotą. 
Didysis Choras išpildė pusva
landžio muzikalę dainų ir gies
mių programą, o mokyklos vai
kučiai sujungė savo linkėjimus 
su dvasine puokšte ir net trimis 
pintinėmis gyvų gėlių. Juozas 
Budelis, sūnus, buvo vakaro ve
dėjas. Tai buvo pirmas toks 
viešas pasirodymas jaunesnio
sios kartos, ir Juozas gan pui
kiai išpildė savo užduotį. Kalbos; -______________

ir

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

Visi skelbki tęs “Darbininke”.

Juozas Kasinskas
Ine. ;

! Laidotuvių Direktorius ; 
! Patarnavimas Dieną ir Naktį Į 

: 602 VVashington Blvd. : 
! BALTIMORE, Md.
; Telephone Plaza 8595 I 
1 Limosinai dėl visokių reikalų, <

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ

KALĖDŲ IŠKILMĖS
Nors netik Kalėdos, bet 

Nauji Metai jau praėjo, tačiau 
nė vienas negali užmiršti nei at-

Į 1939 metų valdybą išrinkti sigerėti tuo grožiu, kurį galima 
šie asmenys: Vadas — V. Kur- buvo pastebėti mūsų bažnyčioje 
tinaitis: vado padėjėjas — A. per šventes. Ne vien tik lietu- 
Urbonas: jaunesnysis padėję- viai, bet ir svetimtaučiai kalbė- 
jas — J. Danielius: adjutantas jo. kad Šv. Alfonso bažnyčia
— P. Jankauskas; ūkvedys — buvo gražiausiai išpuošta visa-
J. Zablaitis; inspektorius — P. me mieste. Kaip Betliejus ir di- 
Kazlauskas; kapelionas — K. dysis altorius traukė visų akis: 
Skrupskas: diežiurnas — V. o kalėdiniai vainikai nuo lubų 
Kavaliauskas: korespondentas iki grindų darė atsilankusiems
— J. Kardišius angių kalboje, o nepaprasto įspūdžio. Per Berne- 
lietuvių kalboje — J. Zablaitis. lių Mišias bažnyčia buvo pri-

Šokiai yra rengiami kartu su kimšta. Altoriaus tarnai visus 
moterimis rėmėjomis, kurios le- jaudino savo vidurnaktiniu “A- 
gionieriams visada stengiasi pa- dėstė Fideles” giedojimu. Didy- 
gelbėti. sis Choras, vadovybėje Gerardo

Gruodžio 22 d. Moterys rėmė- Kaprišiūno, didingai giedojo Šv. 
jos surengė vaikučiams Kalėdų Mišias. Prie Šv. Komunijos ėjo 
proga vakarėlį, į kurį atsilankė šimtai žmonių. Nepaprastai gra- 
nemažai vaikučių, ir kurie buvo žų reginį darė keturi nauji ka- 
apdovanoti gražiomis dovanėlė- talikai, kuriuos kun. dr. Mende- 
mis. Taipgi moterys rėmėjos Ka- lis pakrikštino Kūčių dienoj, ir 
ledų dienoje sergančius ir netur- kurie buvo pirmutiniai priimti 

i tingus sušelpė maisto pintinė- Šv. Komuniją Komunijos metu, 
mis ir pinigais, ir neturtingų Kun. Mendelis pranešė žmo- 
tėvų vaikus dovanėlėmis. Tuo nėms, kad gruodžio mėn. net 7 
rūpinosi ir pasidarbavo šios mo- nekatalikus jis priėmė Katalikų 
terys: Rožė Giedraitienė ir Kat- tikėjiman. Kalėdų ypatinga rin- 
rina Žalnieraitienė.

J. Zablaitis, Korespondentas.

I

KALĖDŲ EGLAITĖ
Kalėdų antros dienos vakare 

įvyko mokyklos vaikučių prog
rama ir buvo eglaitė. Vaikučiai 
Sesučių Pranciškiečių gražiai iš
mokyti atliko gana ilgą progra-' 
mėlį. Suvaidino kelis vaizdelius, 
dainavo dainas ir šoko šokius. 
Po programos Kalėdų Dėdukas, 
išdalino dovanas vaikučiams.

JAUNIMO VAKARAS
Kalėdų pirmos dienos vakare 

; mūsų jaunimas bendrai su Geor- 
I gians Club turėjo pasilinksmini
mą. Susirinkusieji gražiai links
minosi. Jaunimo 
daug veiklumo ir 
ateityje padarys 
bus. Gerų sėkmių

klubas rodo 
tikimės, kad 
didelius dar- 
Jiems!

Vyturys.

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
Priedermes

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

anglų ir lietuvių kalboje.
Kaina Tik 25c.

Siųskite užsakymus:
“DARBININKAS”

366 VV. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA

HARRISON-KEARNY.N.J

60 EIlsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PITONE
So. Boston

Lietuvos Vyčių 90 kp. nariai ir 
svečiai labai gražiai ir linksmai 
užbaigė senuosius metus ir suti-' 
ko naujuosius, šv. Vardo drau-j 
gijos svetainėje. Svetainė buvo; 

l labai gražiai išpuošta, šokiai' 
tęsėsi iki 12 vai. nakties. Po to 

i prasidėjo vakarienė. Grojo or- 
■ kestras. publika dainavo daine- 
les. žaidė ir vieni kitiems linkė- 

I jo laimingų Naujų Metų. Vytės 
i moterys ir merginos pagamino 
'skanius valgius ir maloniai ap
tarnavo. Visa kuopa joms dė
kinga. Dalyvavo apie 110 asme
nų. R ip.

kliava bažnyčios atnaujinimui 
buvo virš $500. Pirmos iienos 
iškilmės užsibaigė su ŠŠ. Sakra
mento palaiminimu po Mišių 11 
vai. ryte.

ANTRA KALĖDŲ DIENA
Šv. Stepono, pirmo kankinio 

dienoje, turėjom net ketverias

Sekmadienį, sausio 8 d., 7 vai. 
vakare, parapijos mokyklos sve
tainėje, 339 Capitol Avė. įvyks 
Marijos Vaikelių draugijos va
karas. Bus suvaidintas veikaliu- 
kas: “The Town Talkie”. Vai
dins šie: Kazys Baruolis, Mari- mišias. Po mišių 8 vai. kun. dr. 
joną Dapkiūtė, Adelė Manikaitė, Mendelis papasakojo apie Šv. 
Marijona Vasarytė, Pranė Am- Steponą, atskaitė Stebuklingo 
brozaitė, Stasys Gaisonas, Irena Medalikėlio novenos maldas ir 
Vilimaitė, Irena Giedraitytė, Vi- suteiktas palaiminimas ŠŠ. Ša
tas Levis, Jonas Dubinąs ir Ona kramentu. 9 vai. kun. Klebonas 
Manikaitė. įžanga 4C" mtų. Pa- J. Lietuvnikas, lydimas savo pa
sibaigus vaidinimui įvyks šo- dėjėjų, išėjo atnašauti savo 45 
kiai. Gros P. Pekanus ir jo 7 da- metų kunigavimo sukaktuvių 
lių orkestras. Visus nuoširdžiai mišias. Tai buvo antra Kalėdų 
kviečia ateiti. Roif/ėjoi.dieną 1893 m., kada jis atnaša- j

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 Broadvvay So. Boston, Mass. I


