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“Mes keliame balsą prieš 
neteisingumą, priespaudą 
ir išnaudojimą”, sako vys
kupai savo rašte. Tas jų 
raštas buvo skaitytas baž
nyčiose ir pažadino kata
likus iš ilgo miego. Jie pa
sako, kad neteisingumas 
duoda progą komunizmui 
plėstis, bet jei katalikai 
būtų klausę ir pildę Popie
žiaus paliepimų, komuniz
mas nebūtų padaręs to
kios pažangos įvairiose 
šalyse.

Kad sulaikyti kruvino 
komunizmo bangą, vysku
pai šaukia žmones sudary
ti nepolitišką apaštalavi
mo organizaciją.

Pasaulionys turi žinoti 
tiesą ir pagal jos veikti. 
Krikščioniškojo mokslo 
Brolija privalo būti įstei
gta kiekvienoje parapijo
je.

Labiausiai vyskupai ra
gina žmones remti ir pla
tinti katalikiškąją spaudą. 
“Kaipo praktišką pasau
liečių apaštalų darbą mes 
įsakome labiau remti ka
talikiškąją spaudą. Tai y- 
ra mūsų apsigynimo prie
monė”.

“Tegul pasauliečiai ge
riau apsipažįsta su krikš
čioniškais principais ir 
jais vadovaujasi gyveni
me”.
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i

Katalikas, kurs, neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Kongresas Entuziastingai Sveikino Prezidentą

Dariaus ir Girėno mokykla Kaune, Aleksote prie Karo 
Aviacijos airporto. Jei būtų mūsų didvyrius neištikus nelai
mė ties Soldinu, tai jie būtų nusileidę su Lituanica šiame 
airporte, netoli šios mokyklos.

AUKŠČIAUSIAS TEIS
MAS DUODA GALIMY
BIŲ PRAVESTI NAUJUS 

NRA ĮSTATYMUS

NAUJAS “STUDENTŲ 
ŽODIS”

Šiomis dienomis gavome 
naują Amerikos Lietuvių 
Katalikų Profesijonalų ir 
Studentų organizacijos 
žurnalą “Studentų Žodis”. 
Šis žurnalas, pradėdamas 
penktus savo gyvavimo 
metus, išėjo didesnio for
mato ir turtingas turiniu.

Štai jo turinys:
Į Naujuosius Metus; Ke

lios Nesiorganiz avimo 
Priežastys — A. V. Mažu- 
kna; Arkivyskupas J. Ma
tulevičius — Jon. Pilipau- 
skas;« Mirties Legijonas— 
J. P. P.; Quo Vadis? — I. 
Rovaitė; Veliuonos Pilies 
Legenda — Sigitas Alvi- 
ras; Keleiviai iš Rytų — 
Gintaras; — A. Nau. 
džiūnas; Albume — A. 
Naudžiūnas; Išmokime 
Savo Kalbos ir Ją Varto
kime — J. Liola; Vado Li
kimas; Sportas; Apžvalga.

Tik skaitytoją gali kiek 
nervinti, tai kaikurių 
straipsnių nutraukimas ir 
suskirstymas.

“Studentų žodžiu” tikrai 
džiaugiamės ir jo redak
torius nuoširdžiai sveiki
name.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per

Washington, D. C. Sau
sio 6 d. — Prez. Roosevelt, 
atvykęs į 75-tąjį Kongre
są, pasakė ugningą kalbą. 
Jis pageidavo, kad Kon
gresas ir Aukšičausias 
Teismas bendradarbiautų 
su prezidentu. Prezidentas 
reikalavo, kad Aukščiau
sias Teismas pritaikintų 
konstituciją šalies reika- draudžia kalinių gamintas 
lavimams. Jis aiškiai pasi- prekes išvežti į kitas vals- 
sakė už socialį teisingumą, tybes ir duoda valstybėms 
prieš darbininkų išnaudo- teisę reguliuoti ir uždrau- 
jimą, už kolektyvų darbi- sti tų prekių pardavinėji- 
ninkų su darbdaviais susi- mą, konstitucijiniu. 
tarimą. Prisiminė ir NRA. Taigi tokis teismo spren- 
kurią. Aukščiausias Teis- dimas duoda galimybių 
mas panaikino, bet “pro- valdžiai paruošti ir~pra- 
blemos liko nepanaikin- vesti naujus NRA įstaty
tos”, sako prezidentas, mus, kuriais būtų galimai 
Žmonės reikalauja, 
teismo skyrius atliktų sa
vo dalį įgyvendinimui sėk
mingos demokratijos. Pa
tyrimas su tikrenybe aiš
kiai parodo, kad išrišimui 
svarbių problemų būtinai 
reikalingi federaliai įstaty 
mai, kurie papildytų vals
tybių įstatymus. “Virš- 
produkcija, menka pro
dukcija ir spekuliacija y- 
ra tai trys blogybių sese
rys, kurios atskiedžia ne
tikrus kainų kilimo ir pi
nigų vertės kritimo var
gus”, sako prezidentas.

Kongresas entuziastin
gai įvairiais šūkiais ir 
rankų plojimu sveikino 
prezidentą Roosevelt.

Washington, D. C. —

DARBININKO
LAIVAKORČIŲ
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Ispanijos Raudonieji 
Nusilenke Vokietijai
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ISPANIJOS RAUDONIE
JI VĖL ĮTEIKĖ PROTES

TĄ tautų Sąjungai

Geneva — Ispanijos rau
donųjų valdžia | vėl įteikė

KATALIKAI REIKA
LAUJĄ IŠDALINTI LIE

TUVOS BAŽNYČIŲ 
ŽEMES?

i ŠV, TĖVAS TIK ų GALI 
KVĖPUOTI

Sutiko Grąžinti Užgrobtus 
Krovinius ir Jūreivį

Šiomis dienomis J. V. Au- protestą prieš Vokietiją ir 
lreAioncic: T'oic’vv-iac vionhol- 4 'kščiausis Teismas vienbal- Italiją už kišinta; 
šiai pripažino Ashurt-Su- nijos. vidujinius' reikalus, 
mners įstatymą, kuris už- __________

kad nustatyti darbo valandas 
ir minimum algas darbi
ninkams.

LENKIJA UŽDARĖ KO
MUNISTĖ LAIKRAŠ

ČIUS

i

Lenkijos valdžia pajuto 
smarkų komunistų judėji
mą. Keletą savaičių atgal, 
valdžia uždarė tris laik
raščius: “Lenkiškas Lais
vamanis”, “Laisvosios 
Minties Aiški Šviesa” ir 
“Ateitis Mūsų”. Taip pat 
uždarė Laisvamanių Drau
giją. Tie laikraščiai agita
vo žmones prieš valdžią ir 
prieš Bažnyčią ir gyrė ko
munizmą.

Į

i
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Gibraltar — Ispanijos 
sukilėlių jūrininkai suga
vo sovietų Rusijos laivą 
“Belmorkanai”, atplauku
si į Ispanijos pakraščius.

SUŠAUDĖ VOKIETI
C

Bayonne, Prancūzija — 
Ispanijos Baskų valdžia o- 
ficialiai praneša, kad Is
panijoj lapkričio 11 d. su
šaudytas Lothar Guedde, 
19 metų amžiaus vokietis 
už “vadovavimą savanorių 
fašistų grupės” 
civiliame kare.

• v •

NAUJAS ANGLIŲ KON
TROLIAVIMO BILIUS

Washington, D. C. —
Senatorius Guffey įnešė 
naują Guffey anglių indu
strijos kontroliavimo bi- 
lių į vietą seno, kurį teis
mas pereitą gegužės mė
nesy pripažino nekonstitu- 
ciniu.

Reuterio žiniomis, Kau
ne, Lietuvoje įvykęs Kata
likų Veikimo Centro susi
rinkimas, kuriame esą 
priimta rezoliucija, reika
laujanti, kad visa Bažny
čios, parapijų ir kunigų 
valdoma žemė būtų nusa
vinta ir išdalinta. Tose ži
niose sakoma, kad Lietu
vos katalikai nurodinėję, 
kad vien tik dėl bažnyčių 
ir vyskupijų žemių Ispani
joj kilę nesusipratimai.

Toliau sako, kad tokią 
rezoliuciją pasiūlę jaunieji 
katalikai, nežiūrint to, 
kad Lietuvos vyskupai 
priešinosi.

Išrodo, kad tos žinios

Vatikano Miestas — I- 
talijos laikraščiai praneša, 
kad Šv. Tėvas, Popiežius 
Pijus XI keletą kartų bu
vęs be sąmonės. Kvėpuo
jąs labai sunkiai, pulsas 
rodąs 120.

Šv. Tėvas, nors ir būda
mas visiškai silpnas, ne
sustojęs klausęs šv. mišių, 
kurias atnašauja jo sekre
toriai koplyčioje, šalę jo 
kambario. Be to, jis priė
mė audijencijon 
čius Kardinolus.

Lisbon, Portugalija — 
Sausio 7 d. — Ispanijos 
raudonųjų valdžia pilnai 
patenkino Vokietijos rei
kalavimą, grąžindama Vo
kietijai jos jūreivį ir kro
vinius, kuriuos buvo nusa
vinę iš užgrobto Vokieti
jos laivo Palos, kurį api- 
tušti paleido, taip praneša 
sukilėlių gen. Dellano.

si į Ispa-| nuo pradžios iki galo yra
klaidingos ir neteisingos. 
Lietuvoje tokią rezoliuci
ją galėjo priimti Jaunalie
tuviai, tautininkų -jaunimo 
organizacija, bet tik jau 
ne Katalikų Veikimo Cen
tras.

Antra, Lietuvoje bažny
čios ir parapijos nedaug 

_ ------------------------------- tos žemės ir turi, taigi ne
sakęs prieš bet kokias de-j būtų ko nei nusavinti ir 
—»_____________ t ..... parceliuoti.

Kaip ten nebuvo, bet pa
leista antis greit paaiškės. 
Todėl dabar nuo platesnių

BELIKO TIK VIENA KLIŪ
TIS PRADĖTI DERYBAS

I ,
II

Detroit, Mich. —General v 
Motors korporacijos prezi
dentas buvo grk žtai pasi-

rybas su darbininkų uni
jos atstovais. Bet darbi
ninkų solidarumas priver
tė prez. A. P. Sloan su- .....................
minkštėti. Jau dabar Ge- spėliojimų ir išvadų susi- 
neral Motors korporacija; 
testato vieną reikalavimą,;
būtent, kad United Auto- 
mobile Workers of Ameri-i 
ca viršininkai 
streikuojantiems 
ninkams apleisti Fisher Prez.

įsakytų 
darbi- I _ _ '

Sausio 5 d. Vokietija pa
siuntė Ispanijos raudonų
jų valdžiai griežtą reika- 

tris sve- Javimą grąžinti užgrobtus 
krovinius iš laivo Palos ir 
jūreivi. Reikalavo tai pa- I AME- daryti trijų dienų begyje, 

iriTiitin 0 kitaip Vokietija stos at- 
ilHuMu virai į karą su Ispanijos 

sukilėliais prieš raudonuo
sius.

Taigi kaip matome iš 
viršuje paduotos žinutės, 
Ispanijos raudonųjų val
džia nusigando Vokietijos 
ir išpildė jos reikalavimus.

Maskva, Rusija — šio
mis dienomis grįžo iš 
Jung. Valstvbiu sovietu 
komisija, kuri Jung. Vals
tybėse besilankydama ty
rinėjo darbo greitumo sis
temą dirbtuvėse. Toji ko
misija patyrė, kad Jung. 
Valstybių darbininkas pa
daro kelis kartus daugiau Kongresas laikė dviejų-^.- J 
darbo, kaip sovietų Rusi
jos darbininkas.

Sovietu komisarai iš
klausę komisijos raporto, 
nutarė visą tvarką pramo-

KONGRESAS PRIĖMĖ 
DRAUDIMĄ GABENTI 
GINKLUS I ISPANIJĄ

VVashington, I). C. —

vo posėdžiavimo valandų 
priėmė bilių. kuriuo drau
džiama gabenti ginklus, a- 
municiją ir karo įrankius 

, . , i Ispaniją. Bilius tuojau
nėję ir industrijoje pakei- buvo įteiktas prez. Roose- 
sti pagal Amerikos kapi
talistų įvestos greitumo 
sistemos.

Gregoryj Ordžinikidze, 
didžiosios pramonės komi
saras, įsakė tuojau įvesti 
dirbtuvėse Jung. Valsty
bių dirbtuvių tvarką. Or
džinikidze nurodo, kad so
vietų pramonėje esąs dide
lis biurokratizmas. Jis pa- džiai.

Pittman - McReynolds 
rezoliucijoje, kuri panaiki
na visas sutartis su Ispa
nijos raudonaisiais arbą 
sukilėliais, yra nustatyta 
ir bausmė nusikaltusiems 
draudimo įstatymams, bū
tent, piniginė bausmė ne 
daugiau $10,000 arba 5 
metai kalėjimo arba abi už 
kiekvieną įstatymo sulau
žymą. Tą rezoliuciją Sena- 

co’ su ginklaisą amunicija čios dalies darbo padaryti - tas priėmė 80 balsais prieš 
„ 1__ ' 'k padaro Amerikos 0. Atstovų Butas, kuri3

tės $2,700,000. Pakraščių darbininkas. Pittman - McReynolds re-
sargai tą plaukiantį laivą Į Bolševikų komisarai ir zoliuciją svarstė virš dvie- 
buvo sulaikę, bet turėjo jų agentai, kurie taip gyrė jų valandų, ją priėmė 404 
praleisti, nes įstatymas sovietų Rusijos tvarką balsais prieš 1. 
buvo priimtas kaip tik dirbtuvėse ir kitų šalių, 
tuo pačiu laiku, kada lai- kartu ir Amerikos, tvarką ir amunicijos gamintojai 
vas pradėjo plaukti.

laikome.

PREZIDENTO ŽMONA 
ĮSIRAŠĖ Į UNIJĄ

Washington, 1). C. —
. Roosevelto žmona 

Rody dirbtuves, kur jie šiomis dienomis įsirašė į 
sėdėdami streikuoja.

Gėneral Motors korpora
cija griežtai reikalauja, 
kad darbininkai išeitų iš 
dirbtuvės. Pažymė t i n a.: 
kad korporacija yra gavus 
teismo įsakymą prieš dar
bininkus, kurie sėdėdami 
streikuoja. Bet darbinin
kai ir įsakymo nenusigan
do.

Taigi klausimas ar uni
jos viršininkai sutiks iš- 

Ispanijos i šaukti streikuojančius dar

Amerikos Laikraščių Ra
šytojų Gildiją New Yorke.

PASISKUBINO IŠPLAUKTI
Į ISPANIJĄ

• v

LIETUVOJE RADO 1655 
METŲ PINIGŲ

bininkus iš dirbtuvių? 
Jeigu tą padarys, tai de-

veltui pasirašyti.
Pagal priimto įstatymo 

eksportavimas ginklų, a- 
municijos arba kitų karo 
įrankių iš Jung. Valstybių 
į Ispaniją arba į kitas ša
lis. iš kurių būtų persiun
čiama Ispanijai yra tai 
kriminališkas nusikalti
mas Jung. Valstybių val-

kiekvienas darbininkas tu
ri mažiausiai tris “bosus”-. 

Vadinasi, patys sovietų 
Prieš komisarai pripažįsta, kad 

j darbininkai, ne
parduoti ir gabenti gink- sant dirbtuvėse moderniš- 
lus ir amuniciją į Ispaniją, kų mašinų ir kitokių pa- 
New Jersey karo ginklų gerinimų, dirba kaip jau- 
brokeris, Robert Cuse pa- čiai (atsiprašome už pa
leido laivą ‘Mar-Cantabri- lyginimą) ir negali nė tre-

New York, N. Y.
pat priėmimą draudimo Rusijoj

n-bos tuoj, bus pradėtos. jr orl’aiviais veJr. kiek
Darbininkai reikalauja 
prapažinti uniją, įvesti 30 
valandų darbo savaitę ir 
kitus pagerinimus.

Lietuvos žemėje pasku
tiniu metu randama vis 
daugiau vertingų iškase
nų. Štai neseniai Utenos 
apskrity, Daugailių valse. 
Drusėnų kaime, taisant 
kelią, buvo rasta žemėje 
molinis puodas ir jame 
950 gerai išsilaikiusių me
talinių pinigų, kurių dau
guma yra sidabriniai. To
je vietoje seniau buvo na
mas. Tad manoma, kad ne ir jie (sukilėliai) užė- 
pinigai ankščiau buvo pa-' mė Las Rozas miestelį, 
kasti po namo pamatais, kuris yra 10 mylių į šiaur-

I

ISPANIJOS SUKILĖLIAI 
LAIMĖJO ŠIAURVAKA

RINIAME FRONTE

Taigi nuo dabar ginklų

, • Ro- smerkė, dabar įsako savo nebegalės siųsti ginklų ir
bert Cuse "veža ginklus, a- dirbtuvėse įvesti kapitaJi- amunicijos arba kitokių 

karo įrankių į Ispaniją.Šiaurvaka- municijĄ ir karinius oriai- stinę tvarką, 
riniame fronte įvyko at
kaklūs mūšiai. I_______
smarkiai susikirto su rau
donųjų valdžios kariuome-

Madridas — - - vius laivu “Mar-Cantabri*>
sukilėliai raudon'»i>! Darbininkų Radio Programa

NAUJAS DIENRAŠTIS

kasti po namo pamatais, kuris yra 10 mylių į šiaur- Nuo Naujų Metų “Vie- 
Visi atrastieji pinigai yra vakarus nuo Madrido. Su- nybė”, du kart į savaitę ė- 
iš 1655 metų ir keli yra kilėliai užėmę Las Rozas, Į jęs bespalvis (neutralus) 
keletos metų vėlesnės lai- dabar turės savo kontro- laikraštis, virto dienraš- 
dos. Piniguose dar žymūs Įėję kelią tarp Madrido,! čiu. Techniškai labai mi- 
lenkų, švedų ir Dancigo Escorialo ir Guadarrama j zeęnas, murzinas ir turi- 
ženklai. Tsb.i kalnų. j niu skystokas.

i

šeštadienį, sausio 9 d. š. m. vėl turėsime progos 
klausytis gražių lietuviškų dainų, muzikos ir kalbų 
per radio iš stoties WCOP, Boston.

Programa prasidės 2 vai. po pietų ir tęsis visą 
pusvalandį, kurią išpildys Cambridge Lietuvių Para
pijos Radio Grupė ir muzikai, vadovaujant muzikui 
Mamertui Karbauskui.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locycles ir klausytis Darbininkų Radio programos. **

/
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VIETINĖS ŽINIOS
. . ■ • * J i■... . ....... ..... . ................. ■

3-čio skyriaus nariais yra 
trylika vietinių katalikų 
organizacijų.

Pereitais metais Federa
cijos skyrius suruošė ma
sinius susirinkimus pami
nėti Lietuvos Nepriklau
somybę, Vasario 16 d. ir 

! Vilniaus Gedulo dienos, 
spalių 9 d. Laike šių minė
jimų buvo renkamos au
kos Vilniaus Vadavimo 
Sąjungai, Vilniaus Našlai
čiams ir Elmhursto Naš
laitynui, Pa.

i - Federacijos 3 skyrius 
daug dirbo ir dirba lietu- 

į viškos katalikiškos spau
dos platinimo darbe, pri
tardamas ir aktyviai daly
vaudamas spaudos vajuo
se.

• v

tAISOME IR PAkDUODAMp RADIOS IR REFRlGlATOttlUS 

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

Inž. Stasys B61eskas, Sav. 343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

liausi narė buvo a. a. Liu
do vika Gedminaitė.

Parengimo pelnas eis lie
tuvių našlaitynui, Elm- 
hurst, Pa.

A. L. R. K. Federacija 
yra organizacija, kuri vie
nija visas lietuvių katali
kų draugijas ir organiza
cijas. Ji vienodina lietu-; 
vių katalikų viešąjį veiki-r 
mą ir atstovauja Ameri
kos lietuvius katalikus 
spaudoje ir viešame veiki
me.

A. L. R. K. Federacijos 
Jubiliejinis Kongre s a s, 
rugpiūčio mėnesy, 1931 
m., So. Bostone nutarė sa
vo skyriuose organizuoti 
Vilniaus Vadavimo sekci
jas. Mūsų Federacijos 3 
Skyrius tuojaus ėmėsi Vil
niaus Vadavimo darbo, Sekmadienį prieš Labor 
užsisakė šimtus Vilniaus Day surengtas išvažiavi- 
Vadavimo Sąjungos (Lie- mas Kęstučio draugijos 
tuvoje) išleistų pasų ir parke, kuris 
tūkstančius ženklelių ir jų j $160.00 pelno, 
platinimą pradėjo dar, 
prieš spalių 9, 1931 m. j 
Spalių 9 d., minėdami len
kų padarytą skriaudą Lie
tuvai ir lietuviams, Vil
niaus užgrobimą, išplatino 
šimtus Vilniaus pasų iri 
ženklelių. Vadinasi, nuo j 
to laiko A. L. R. K. Fede-j 
racijos 3 skyrius automa- 
čiai tapo Vilniaus Vadavi- Joniai priėmė ir suruošė Lkikime,’kad jisg^Ppa- 
mo Sąjungos (Lietuvoje) j jiems bankietą ir viešą sveiktų ir vėl uoliai dar-

- ! - : -----------~~~............................... ‘ A.E.L.

l

arti!
v •S1O 

pelno buvo atiduota Lie
tuvos Vyčių 17 kuopai 
sporto palaikymui ir dalis 
padengimui Lietuvių Die
nos traukinio deficitui.

Vasario mėnesyje įvyko 
Naujosios Anglijos Kata
likų Konferencija. Vietinis 
Federacijos skyrius dele
gatus iš kitų kolonijų ma-

davė 
Dalis

■v •

i

skyriumi.
So. Bostone Federacijos
—

3
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Tel. S. B. 280.VR : Į

LIETUVIS

OPTOM ET RISTAS]!
Išegzaminuojti akis 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir 

Į koše (aklose) akyse 
i šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. |
| 447 Broadtvay, Soūth Boston Į
----- -- ------------- -—

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
Arti Munieipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte f r nuo 1.30 Iki
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-Ž 
sas uždarytas subatos vakarais ir j 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo| 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuirau iT X-Ray

akinius 
akis ntitie- 
amblijonlš- 

su grąžinu
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MIKE
Sausio 5 d., mirė, savo 

namuose, 1 Grimes St., So. 
Bostone, Mass., ilgai sir- • 
gusi, Liudovika Gedminai-! 
tė, 65 metų. Ji paėjo iš| 
Skirsnemunio parapijos. 
Amerikoje pragyveno 30 
metų, vis So. Bostone. Pa
liko dvi seseris Lietuvoje, 
ir čia So. Bostone dvi se
sers dukteri. Jos iškilmin- 

Kolė^ijo7‘“študentų"l ?as . Palaidojimas įvyks.

ORGANIZUOJA BAS- 
KETBALL TYMĄ

Al. Grigas organizuoja 
L. Vyčių 17 Algirdo kuo
pos basketball tymą. Ty
me žais net keletas Bosto-j 
no I _ _ 
Vyčių kuopa tam tikslui 
paskyrė $50.00. So. Bosto
ne žaidimai įvyksią So. 
Boston High School Gym- 
naziume, penktadienio va
karais. Tymas stosiąs į 
Bostono Park Departmen- 
to lygą ir grumsis už pir
menybę. Laukite praneši
mo apie pirmąjį žaidimą.

sausio 8 d., 9 vai. ryte, iš 
Šv. Petro bažnyčios Nau
jos Kalvarijos kapuose.

j
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FEDERACIJOS 3 SK. 
SUSIRINKIMAS

įvyks sekmadienį, sausio 
10 d., 3 vai. po pietų (tuoj 
po mišparų) bažnytinėje 
svetainėje. Visi atstovai 
į Federacijos skyrių pra
šomi dalyvauti. Valdyba.

Pereitą savaitę susirgo 
Juozas Slatkevičius, gy
venantis 237 W. Third St. 
Jis yra vytis ir choristas.

tent iš savo suvedžiotų pa
sekėjų piniginės paramos.

Buvęs.

VĖL PRASIDĖS
Gruodžio 9 d., © vai. ry

te, parapijos salėje 492 E. 
7th St., prasidės, po Kalė
dinių atostogų, berniu
kams - mergaitėms kate- 
kizacijos ir lietuvių kalbos 
pamokos. Tėvai teparagi
na savo brangius vaiku
čius tas naudingas pamo
kas uoliai lankyti.

ATOSTOGAUJA
Gruodžio 27 d., kun. j. 

Plevokas buvo išvažiavęs 
pailsėti. Atlankęs Nevv 
Yorką, VVilkės Barre, Pa., 
Scranton, Pa., ir Elmhur- 
stą grįžo į Cambridge,

METINIS SUSIRINKI
MAS

Susivienymo pavienių 
narių įvyks 10 d. sausio 
1937 m., 1 
bažnytinėje svetainėje, W. 
5th Št., So. Boston, Mass.. Gruodžio 28 d., kunigas

Malonėkite visi dalyvau- K. Jenkus išvažiavo porai 
ti.

tuoj po sumos. Mass.. sausio 2 d. 
ir svetainėip W.' —----------- -

v •

I
i savaičių atostogų. Jis grį
žta So. Bostonan, sausio 
9 dieną.

JONINES BALIUS 
šeštadieny, sausio 2 d- 

Lietuvių salėje įvyko šv. 
Jono Ev. BĮ. PaŠ. D-jos 
metinis balius. Griežė dvi 
orkestros, viršutinėj ir a- 
patinėj salėje, žmonių bu
vo virš 600. Visi gražioj 
nuotaikoj tvarkingai link
sminosi. Beabejo d-jai ir 
pelno liks. a.

Ėx-gub. Curley spėjama, 
kad bus paskirtas Phili- 
ppinų generaliu guberna
torių.
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ĮVAIRUS SKELBIMAI

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

V.V.S. skyriaus rašt. A. 
Ivaškai, So. Boston. Tam
stos “Pataisymas ir Papil
dymas” beveik mėnesiu 
suvėluotas. Dėl tilpusio 
“Darb.” No. 96 gruodžio 
13 d., 1936 m. aprašymo 
Redakcija Raporteriui pa
darė pastabas. Čia tik pa
duosime trumpai p. A. I- 
vaškos klaidų atitaisymą, 
kurias padaręs p. Rapor- 
teris savo aprašyme, bū
tent, kad gruodžio 13 d., 
1936 m. scenoje buvo ne 
“hand picked” dr-jų atsto
vai, bet dr-jų rinkti atsto
vai, (išskiriant tik vieną 
dr-ją, kurios susirinkimas 
įvyko savaitė po prakal
bų), ir kad bankiete, Ven- 
dome viešbuty j, dalyvavę 
ne apie 50 žmonių, bet virš 
100 žmonių.

< Moko muzikos, piano i 
| ir dainavimo. Specia- ž 

les p a m o k a s duoda į 
į. vaikams.

Adresas:
98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053 j
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PLAUKU SLINKIMAS
Sausio 4 d., kun. J. Ska- 

landis iš Peabody, gavo 
nuo savo airio klebono a- 
tostogų iki sausio 9 d. Ku
nigas Skalandis vieši So. 
Bostone ir apylinkėse.
DR. SPELLMAN TIKISI

GAUTI $5200 VIETĄ

Dr. Martin H. Spell- 
mann, žymus Bostono gy
dytojas ir chirurgas ir 
vyskupo Francis J. Spell- 
mano brolis, tikisi, kad jis 
gaus paskyrimą kaipo me
diku - patarėju į Indus- 
trial Accidents Tarybą.

CURLEY UŽBAIGĖ 
GUBERNATORIAVIMĄ

Ketvirtadienį, sausio 7 
d. gub. James M. Curley 
užbaigė gubernatoriavimo 
terminą ir savo pareigas 
pervedė naujai išrinktam 
gub. Charles Hurley. Nau- 
•;a Gubernatorių Charles 
F. Hurley iš Cambridge 
sveikiname. Tikimės, kad 
gubernatorius Hurley tu
rės arčiausia savo širdies 
darbininkus.

Ex-gubernatorius Cur
ley, sausio 7 d. apsivedė 
su ponia Dennis ir išvyko 
oraleisti “medaus mėnesį” 
Į nepaskelbta destinaciią.

Gub. Charles F. Hurley 
yra 54-tas Massachusetts 
valstybės gubernatorius.

Slinkimas,_ Plaiska- 
nos ir Nieštejimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacum Process, 
Electric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

Dr.Grady,327BTX0.U.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.
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BENDRAFRONTIEČIAI 
JAU GEDI

Bostono bendrafrontie- 
čiai (komunistų - socia
listų blokas) išsykio gero
kai smarkavo: malšino Is
panijos sukilimą, vertė 
Lietuvos valdžią, vakarie
niavo su alum ir šnapsu
o dabar jau pradėjo gede-į 
ti — gruodžio 27 d. suruo- j 
šė gedulo vakarą. Tai ir 
buvo tikras gedulo vaka- j 
ras. Žmonių daug mažiau^ 
teatėjo nei į pirmesnius: 
parengimus, o kalbėtojų1 
sąstatą tesudarė beveik 
vienas “Keleivio” maiktė- 
vis, žinomas lenkų šalinin
kas. Jo neva kalba, tai 
pakartojimas senų pliovo-į 
nių orieš lietuvių tautą ir 
jos žymesnius žmones. Sa
vo tamsių pasekėju “užsi- 
gardžiavimui” idijotiškai 
pasijuokė iš dabartinės šv. 
Tėvo nelaimės — ligos. 
Kadangi visų tų bendra- 
frontiecių šturmavimo 
svarbiausiu tikslu buvo 
pasipinigauti, (tik jau ži
noma ne Ispanijon siųsti, 
bet greičiau, kaip pikti lie- 
žiuviai kalba, savo laik
raščiu palaikymui ir pa- 

I dengimui deficito, kokis 
pasidarė ju Ivderiams “ru- 
nijant” į SLA Pildomąją 

! Taryba) tai šis vakaras 
ir-gį tik gedulo vertas;: 
nes tedavė tik $28.00. Pa-į 
dengus rengimo išlaidas: 

j mažai kas beliko bendra-, 
frontiečiams. Todėl “gedu- 

' lo” vakaras buvo vietoje, 
g nes yra ko gedeti — bū-

I TRIJŲ DRAUGIJŲ 
BALIUS

Trys didžiosios Bostono 
lietuvių draugijos, būtent: 
Šv. Jono Ev. BĮ., D.L.K. 
Kęstučio ir Šv. Kazimiero 
Liet. R. Katalikų, bendrai 
ruošia linksmą balių, ku
ris įvyks šį šeštadienį, 
sausio 9 d., Lietuvių salė- 

'■ je, South Bostone. Viršu- 
: tinėj salėje gros Al Ste- 
! vens orkestras, o apatinėj 
salėj ‘Trijų vaigždžių’ or
kestras. Pusė šio baliaus 
pelno skyriama Vilniaus 
Geležinin Fondan. Beabeio 
visuomenė skaitlingai į ši 
balių susirinks. Kvieslys.

teismą parapijos svetainė- buotusi. 
je.

Vietinis skyrius rado 
reikalingu protes t u o t i 
prieš lietuvių katalikų 
persekiojimus Lietuvoje 
ir prieš SLA. už skiriamą 
is savo tautiškų centų 

= $400.00 bedievybei platinti 
i ■ Lietuvoje ir perspėjo ka- 
Į' talikus, kad jie nesidėtų 

prie organizacijų, kurios; 
aktyviai remia bedievybę.

Federacijos 3-čias sky
rius stovėdamas katalikų 
reikalų sargyboje išnešė 
rezoliuciją prieš “bendra- 
frentininkus”, kurie tyko
jo ir tykoja prigauti pla
čiąsias katalikų minias.

Federacijos 3 skyrius y- 
ra nutaręs ir 1937 metais 
iškilmingai minėti Vas. 
16-tą. Jau savo dviejuose 
susirinkimuose tarėsi a- 
pie to minėjimo progTa-j 
mą.

Federacijos 3-čias sky
rius eina prie savo tikslo 
ir jo veikimas plečiasi. 
Mes katalikai privalome 
dirbti vieningai. Tą savo! 
vienybę pareiškiame peri 
Federaciją. Todėl kiekvie
na katalikiška draugija ar 
organizacija turėtų prie] 
jos dėtis ir dirbti išvien su 
kitomis katalikiškomis or
ganizacijomis.

A.L.R.K. Federacijos 
3 Skyriaus Valdyba^
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AO VO K AT Al
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias protas. Daro vi

sus legalius dokumentus

817 E St. (kampas Broadvvay)
South Boston, Mass.

Telefonas: Šou Boston 2732 
Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

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

I

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:80 iki 5:30 po pietų Ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway, 
Bonth Boston, Mass

12 z
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Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

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

-Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Steredomls nuo 9 iki 12 ▼. dieną. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
N^ėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(patai sutarti)

i Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠtS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 

Į Ofiso VUUbdoi: 2—4 U 6—8
278 Harvard Street, 

kamp. Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mase.

i

didelis parengimas 
SUŠELPTI NAŠLAITY- 

NĄ

Sausio 10 d., 7 vai. vak., į 

bažnytinėje salėje, W 5th 
St., So. Boston, Mass., į- 
vyksta didelis parengimas. Į

Parengimas susidės iš 
puikaus teatro — dramos 
“Gražuolė”, kurį vaidins 
seselių mokomos Cambrid- 
ge’o jaunimas.

Parengimo pasisekimui 
darbuojasi, apart seselių 
Jėzaus Nukryžiuoto Rė
mėjų skyrius, kurio uo-1

Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonie). jĮj 

Pristatome Į krautuves, piknikus, balius ir j visokius parengi- 
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu ant -k 
leibelio BERKSHIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus S 

Agentūrą. Reikale kreipkitės -£
CAMBRIDGE feOTTLING CO. INC. $

4—6 Berkshire St., Cambridge, Mass.
Tel. TROwbridge 8374

Savininkai: Jonas Malinauskas, Jokūbas Pažinos, Juozapas f. Nmilįn/s.

XXXXXXXXX96X9tXXXXXXXXXXXXXXX3fXXX%SXXS^^
Trijų Draugijų 

BALIUS
šv. Jono Ev. Bi. Pasalpinė D-ja, D. L. K. Kęstučio D-ja ir 
šv. Kazimiero Rymo Katalikų D-ja bendrai ruošia didelį ir 

linksmą balių.
ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 9, 1937, Pradžia 6:30 vai. vakare 
Lietuvių. Salėje, Kampas E ir Silver St., So. Boston, Mass.

t

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trasas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų 

į juodą ir baitą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

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

Tel. Stadium 8411

GRABORIAI

I

I

wo e i o fAMOut 
L i N i M E N T

REIKALINGAS DARBI
NINKAS

Reikalaujame sąžiningo ūkės 
užveizdėtojo, kuris žino ūkės ir 
gyvulių priežiūrą ir supranta a- 
piė ūkės mašihas. Kartu su alga 
duodame patogų pragyvenimą toj 
pačioj vietoj. Geidžiama, kad už- 
veizdėtojas būtų tarp 30 ir 45 
metų amžiaus ir nevedęs.

Malonėkite kreiptis Į Darbinin
ko raštinę.

TYRAS BlCiy MEDUS
Jei kas norite valgyti tyro bi

čių medaus, galite io gauti “Dar
bininkė”. Kvorta medaus sveria 
3 svarus; kainuoja tik 75c.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobiliu ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokią lšdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

; s. barasevigius ir
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEIŠES

254 W. Broadvvay, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

113 Aines St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 390

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

l>. X tat, «

Palengvinimas 
ireblnanČią 
neuralgijos skausmą — 

gaunamas tuojauS.

PAIN-EXPELLER
bonkutė tik 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

I AL STEVENS orkestras grieš viršutinėj salėjb. o TRIJŲ 
ŽVAIGŽDŽIŲ (THREE STAftS) orkestras grieš apatinėje sa
lėje. Įžanga: moterims 25c. — vyrams 35c. Visi kviečiami at
silankyti. Pusč Pelno eis Vilniaus Vadavimo Reikalams.

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūšių TONIKĄ, DEG

TINĘ, ALtJ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visą V. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir Įvairiausias. 
POK1LTAMS, VESTUV C M S, 
NAMUOSE VAISKUS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai Ir 
veltui. Atdaras*nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON. MASS.

JOSEPH W. CASPER
į (KASPERAS)
į Lietuvis Graborius ir : 
| Balsamuotojas
$ TŪRI NOTARO TEISES j

494 East Broadway
2 Sputh Boston, Mass.
4 Tel. ŠOU Boston 1437 į 
g Residence: 158 VV. 7th St i

Tel. ŠOU Boston 3960
5 Patarnavimas Dieną ir Naktį t

1 
!/
>✓< 
•z‘

Tel. Brockton 411b 
Montello, Mass.

' ' > VVS S S s s.s X > X X S X š Kšš \7^\T\^^xss\šsss\Xxx\r

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVV AY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTOnO OFISAS:
16-18 Intervale Street,



Penktadienis, Sausio 8 d., 1937 t DARBININKAS 3

Iš LDS. Veikimo
WESTF!ELD, MASS. WATERBURY, CONN.

Iš DARBININKŲ GYVE
NIMO

Pereitą mėnesį 27 d. 
LDS 5-ta kuopa laikė mė-

:

VISAS VAGONAS SEAL
Kailinių po $12900Kun. Puidokas Nuošir

džiai Ragina Užsiprenu
meruoti “Darbininką”
Sekmadienį, sausio 3 d.

kleb. kun. V. Puidokas nesinį susirinkimą papra- 
bažnyčioje paskelbė LDS s^oje vietoje. Nariai atsi-j 
organizacijos ir laikraščio lankė skaitlingai.

i B. šilkauskas, J. Berno-į 
tas ir P. Jokubauskas iš
davė raportą, iš LDS Ct. 
Apskričio suvažiavimo, 
kuris įvyko gruodžio 20 d. 
New Britain, Conn.

Toliau, buvo skaitytas 
laiškas LDS Centro Pirm., 
kun. J. Švagdžio, vajaus 
reikalu. Laiškas buvo pla
čiai apkalbėtas ir nutarta, 
kad vietinė LDS 5-ta kuo
pa stoja darban platinime! 
lietuviškos, katalikiškos 
spaudos. B. šilkauskas ir 
J. Augy s apsiėmė ir yra 
kuopos įgalioti eiti per 
stubas, užrašyti Darbinin
ką ir priimti pinigus.

i Daug narių nusiskundė 
negauna laikraštį punktu
aliai: ypatingai daug ne
gavo pereito kalėdinio nu
merio. Nežinia dėl kokios j -I
tai priežasties. Centras 
malonėsite tame dalyke 
viešai pasiaiškinti.

Kuopos valdybos rinki- 
V. MINKEI JS PASIŽA- į ?el slų met^’ lvyks 
I)A PLATINTI “DAREI- ■ sekanC4ame susirinkime.

NINKĄ”
I

Jeigu kurie dėl kokios 
nors priežasties negalite 
patys pasiųsti už laikraš
tį “Darbininką” arba įduo
ti mūsų klebonui S3.00 už 
“Darbininką”, tai V. Min
kei i s pasižada sausio 10
d., tuojau s po pamaldų bū
ti bažnytinėje svetainėje 
ir ten priiminėti prenume
ratas. Galite įsirašyti Į 
LDS. organizaciją, kurios 
kuopa gyvuoja šioje kolo
nijoje ir mokėti tik po 25 
centus į mėnesį ir už Tą 
mokesnį gausite laikrašti 
“Darbininką” du kart į 
savaitę, antradieniais ir 
penktadieniais. Ateikite jų paskelbus, mūsų LDS 
skaitlingai ir padidinkime organizacijos darbuotojai 
mūsų I.DS 111 kuopą. ir katalikiškos spaudos a-

“Darbininko” vajų ir nuo
širdžiai ragino savo para
pijiečius užsiprenumeruo
ti “Darbininką” nupiginta 
kaina ir įsirašyti į LDS 
J 11 kuopą.

(Nuoširdžiai dėkojame 
kleb. kun. V. Puidokui už 
paraginimą ir paramą L. 
D. S. organizacijai ir ‘Dar
bininkui’. Red.)

Po pamaldų bažnyčioje 
kleb. kun. V. Puidokas bu
vo nuvykęs į Šv. Kazimie
ro draugijos metinį susi
rinkimą ir ten pasakė 
karštą ir nuoširdžią kal
bą, sveikindamas visus 
narius Naujų Metų pro
ga. Dėkojame gerb. kle
bonui už prakalbą ir gerus 
'inkeiimus. Lai Viešpats 
jums atlygina už jūsų ge
rą širdį, kurią jūs parodė
te Šv. Kazimiero draugi
jos nariams ir bendrai vi
siems parapijiečiams. I

i

BERNARDAS J. KORAITIS

I. J. Fox kailinių didžiausia firma Amerikoje skelbia JANUARY 
SALE — SAUSIO MENESIO IŠPARDAVIMĄ, kuriame galima sutau
pyti daug pinigų. I. J. Fox kompanija iš New Yorko gavo pilną vagoną 
extra didelio saizo kailinių — SEALS ir šiame išpardavime galite nusi
pirkti puikų seal už $129.00. Taigi, lietuvės pasinaudokite šia proga, ku
ri labai retai pasitaiko. Atėję į krautuvę klauskite Bernardo Koraičio, 
kuris yra I. J. Fox lietuvis atstovas. Jis lietuvėms kuo puikiausiai pa
tarnaus ir patars kokius geriausiai kailinius pirkti ir kaip juos užlaikyt.

411 nvashington street 
BOSTON, MASS.

Dresiij ir Plot h Coat.
Skyriuje 
klauskite 
raitytės, 
patarnaus 
ginusiai.

vis u o m e t 
P lės A. Ko
ji lietuvėms 

kuoširdin-

y

i metų balius. Galima balių 
išgarsinti, paskelbiant jį 
ryškesniais motyvais, bet 
mums matosi, jog po gai
rėm Vargonų Fondo šis 
balius savaime pasiseks. 
Ne tiek pridera minėti kas 
baliuj įvyks apart, skanių 
valgių, švelnių šokių, ku
riems gros garsus Bosto- 
nians’ orkestras ir trauki
mas laimingų tikietėlių, 
kuriuos pardavinėjo. —

Kiek užpildo praneši
mas, jog visas pelnas ski
riamas Vargonų Fondui, 
įžanga 50 centų.

Vienas džiuginantis rei
škinys yra tas, kad mūsiš
kiams į talką žada ateiti ir 
kitų parapijų chorai. Iš
siuntinėta pakvietimai de
vyniems chorams ir esa
me tikri, kad visi į šitą 
mūsų parengimą atvyks. 
Kaip praeityje vieni kitus 
rėmėme, taip ir dabar mū
sų gyyame reikale lieka- 
mės kupini vilties, kad 
choristai-ės bent savo pri
buvimu užmegs naujiems 
metams stipresnį vienin
gumo ryšį, kad ir toliau 
būtų pastebiamas lietuviš- 

i ko jaunimo bendras dar
bas po lietuvybės vėliava.

Tat visi, o visi vykime į 
šį balių. Pasilinksminsime, 
atnaujinsime pažintis, pa- 

| sisveikinsime su Naujais 
Metais, o kas svarbiausia 
— paremsime vieną iš kil
niausių šių dienų užsimo- 

ijimų, būtent: padidinsime 
Fondą, kad greičiau šita 
parapija susilauktų naujų 
vargonų. Neužmirškite — 
Balių — vietą — laiką.

!
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J. Totilas,
LDS 5-tos kuopos Rašt.

“ Darbininko” administratorius ■ 
iko. kad iš kitu kųjonijų kol i 
as nėra gavęs nusiskundimu, ’

kad Kalėdinio numerio nebūtu 
gavę. Tamstų skundas bus pir
mas. Kadangi Kalėdų metu f>aš-i 
tuose dirba nauji neigudę tame 
darbe darbininkai, tai galėjo su
vėluoti arba nunešti visai i kitą 
' ictą. Tokiu atsitikimų yra buvę 
ir So. Bostone. Kalėdinis “Darbi- 
į inkas” buvo pristatytas j Bos
tono ecntraliui paštą pirmadieni, 
eruodžio 21 d. prieš 10 vai. va
ta re. Prašome pranešti ar nors 
x ienas T.DS narys ar prenumera
torius gavo “Darbininką” prieš 
Kalėdas?

LDS ir “Darbininko” va

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

tus. kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius pmdiikl ils ir maloniai patarnauja. Nuėję i Lilę kurią krautuvę 
pasakykit*-. kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS

48 Crescent Avenue, 
Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue.
DORCHESTER. MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
ROXBURY. MASS.

I

ŽYMIAUSIAS LIETUVOS už gaunamas pajamas
SKLANDYTOJAS GAVO

TARPTAUTINIO 
SKLANDYTOJO DIPLO

MĄ

6.000.000 lt. mokesčiams 
Klaipėdos krašto savival
dybėms — 110.000 litų, už- 

■ sienio skoloms mokėti — 
270.000 litų. Be to, dar į- 
vairioms valstybės sko
loms mokėti yra paskirta 
2.703.000 litų. Tuo būdu, 
iš viso ateinančiais metais 
Lietuvos valstybės iždo 
skoloms mokėti yra numa- 

suteikė tarptautinio sklan-, tyta 11-999.440 litų.

Neseniai tarptauti n ė

reina nuo jo įkūrėjo. Kro- 
kausko, tikslingiausia at
rodo rašyti: Krokalaukis.

KAD GALĖČIAU

Kad galėčiau būt paukštyčiu 
Ir : paritus turėčiau, 
f padangę pasikeičiau
Ir toli regėčiau.
Tr dainuočiau Dievui garbę. 
Kiek tektų galybės,
Ir vis gerbčiau bedainuodams 
Svieto šio grožybes. .
Ir prašyčiau dangaus Tėvo 
Laiko laimingesnio
Ir tėvynei ir žmonijai 
Lik'mo geresnio.
Kad galėčiau būt paukštyčiu 
Tr sparnus turėčiau,
J aukštybes pasikėlęs 
Pasauli mylėčiau.

M. Uždavinytė 
"A.”

paštalai stoja į vajų su di- v w
dėlių pasiryžimu. Štai šio- ■%/ A TU|||W !VT(|O
mis dienomis užsiregistra- į V Jull llkAO
vo į vajų sekantieji dar
buotojai :

Marijona Kilmoniūtė iš 
So. Bostono; LDS 65-ta 
kp. iš Nashua, kurios prie
šakyje yra tos kp, rašti
ninkas K. J. Nadzeika; B.
Mičiūnienė, LDS. Conn. , 
Apskričio ir 36 kp. rašt. sklandytojų komisija žino- 
iš New Britain, Conn., T. mara sklandyto-
„ __ .v ’ ’ jui ir Lietuvos aero kluboP. Knaanauskas is She-, įkIand komitetopir-
nandoah, Pa.; Jonas Vai- mininkuj Jonui Pyra?iui 
čiulis iš Greenfield, Mass.: , 
Petras Svirskas ir Jonas dytoįo' diplomą? Diplomas 
Jurgelevičius, LDS 111 kp. duotas už tai, kad Jonas 
vajininkai iš Haverhill, Pyragius 1936 m. gegužės 
Mass.; A. J. Pateckis, mėn. 16 d. su sklandytuvu 
LDS. 6 kp. rašt. iš Hart- ore išbuvo 22 vai. 36 min. 
ford, Conn.. J. Daukšys 
LDS. 14 kp. rašt. iš New- 
ark, N. J., ir Leonardas 
Kumpa, LDS. 2 kp. pirm, 
iš Brockton, Mass. Lau
kiame kontestininkų ir iš 
kitų kolonijų.

So. Boston, Mass. — M. 
Kilmoniūtė pereitais me
tais laimėjusi “Darbinin
ko” vajuje pirmą dovaną, 
atėjusi į ‘Darbininko’ raš
tinę užsiregistravo ir pa
reiškė: . “Šįmet dirbsiu 
LDS. ir ‘Darbininko’ vaju
je iš širdies, bet nesivary- 
siu prie pirmos dovanos— 
užleisiu vietą kitiems”.

Haverhill, Mass. — Čia 
veikia jauniausia LDS kp.,1 
kuri susiorganizavo perei- je, bet ir visoje Europoje, 
tais metais. Bet ji yra pil- atvyksta su savo kūrinių 
na ugnies. Paskelbus LDS paroda į Bostoną. Paroda 
ir “Darbininko” vajų, ji atsidarys sausio^29, o pa- 
nirmutinė atsiliepė. Perei
tą savaitę p. Svirskas, tos 
kp. raštininkas, parsitrau
kė didelį pundą įvairių 
knygų. P-nas P. Svirskas 
ir J. Jurgelevičius pasiža- rįus “Vargo Mokykla” i 
dėjo aplankyti su knygo- “Artojas 
vylia Vii;

• v KROKALAUKIS
Alytaus Ap.

I

I

I

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

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

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadvvay 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau Iee Creamą ir užkan 

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

PlrmlninkA — Eva Marksienč.
625 E. 8th St., So. B<»ston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vire-pirm. — Ona JanklenC,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Elizabeth Oxalls,

111 H. St. ‘ -
Tel. ŠOU

Fln. Rašt. —
29 Whipple 

Tel. l’arkvvay 0558-W
Iždininkė — Ona StaninllutA,

105 West 6th SU, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mlzgtrdtenfi,

1512 Columbia Rd„ So. Boston, Msss, 
Kasos Globėja — E. JanušonlenS,

1426 Columbia Rd., So. Boston. Man.
Draugija savo nnMrlnktmna laiko kaa 

antm utarnink* mėnesio.

So. Boston, Mass. 
Boston 9282
Marijona MarkonintP, 
Avė., Roslimiale, Miim.

ŠV JONO EV. BL. PAŠALPINf 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Svagždys,
601 Gth St., So. Boston, Maus. 

Vice-Pirm. Jonus dalinis,
78 Marine Rd., So. Boston, Maga. 

I’rot. Kaėt. Jonas Glineckia,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka,
1514 Columbia Rd., S. Boston. Mase 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
' 109 Botven St., So. Boston, Mass.
Maršalka Jonas Taikia.

7 IVInfleld SU So. Boston, Mass. 
Draugija laiko snslrinkimns kas tre 

dią nedėldlenf kiekvieno mėnesio. 
! 2 vai. po pietį. Parapijos salėj. 492
E. 7th St., So. Boston, Mass.

7:90 va L vakare, pobežnytinėj aw 
rainėj.

Visata draugijos reikalais kreipkite 
• pas protokof^ raitininku.

Tsb. I

ir nusklendė 75 kilometrų 
atstumą nuo Nidos ligi 
Palangos. Kartu su sklan-1 
dytuvu jis buvo pakilęs į 
orą. 1.460 metrų. Toki 
tarptautinio sklandytojo 
diplomai yra duodami tik 
labai gabiems ir plačiai 

į pasižymėjusiems sklandy
tojams. Jono Pyragiaus 
pastangomis, Lietuva 
sklandymo srityje pasiekė 
ketvirtą vietą visame pa
saulyje. Tsb.

RIMŠOS KURINIU 
PARODA BOSTONE

Petras Rimša, žymiau
sias Lietuvos skulptorius, 
pagarsėjęs netik Lietuvo-

PARAPIJAI 170 METŲ
Gruodžio 7, 1936 sukako 

170 metų nuo Krokalaukio 
parapijos įkūrimo.

Kokia yra Krokalaukio 
istorija? Pagal lenkų En- 
cyklopedja Powszechna ir 
dokumentą, esantį Kroka
laukio klebonijoje, Kroka
laukio pradžia siekia 1750 
metus. Gardino Karališko
sios Ekonomijos, Smalėnų 
Stalninkas, Antanas Karo
lis Krokomskis, plotus 
miškų ir žemės tarp Sim- paakstina darbą ir prive- 
no ir Žuvintu dovana įsigi- da prie pramogos sekmin- 
jo nuosavybėn, kur įkūrė gurno. Panašiai ir su šių 
sau dvarą. Sodybos vieto- metų pirmutiniu balium, 
vę ir apylinkę pavadino <T~”ir apylinkę pavadino

lių
iki D. Karo), arba, Kro- 
kalaukiu. Prie dvaro pri

sibaigs vasario 8 d., š. m. vatiškos koplyčios laiko- 
Jis bus Intemational Ins- mas buvo kunigas Kro- 
tituto name, Beacon St., kausko įpėdinis, Pr. Snar- 
Bostone. Paprastai lietu- skis, 1765 gruodžio 7 d. 

i dail. Rimša aktu pastatydino iždo lė-

Naujų Metų dienoje kle
bonas kun. Pr. Juškaitis 
surengė metinį privatinį 

į chorui balių. Šis metinis 
balius yra mūsų mylimo 
klebono nuoširdus gestas, 
kuriuo jisai parodo įverti- 

i nimą mūsų taip bažnytė
BALIUS! BALIUS!

Sausio 9-tą d., 1937 m.
Eikš’ Ballroome įvyks Ne- į nio, taip pasaulinio darbo, 
kalto Prasidėjimo parapi- Toastmasteriu buvo mūsų 
jos choro balius. Metų ei- vadas, muzikas Mamertas 
goję įvyksta visokeriopų! 
pramogų kaip antai: šo
kiai, baliai, teatrai, kon
certai ir prakalbos. Vi
siems nuskirtas tikslas bei 
vyriaujanti mintis, kuri

v •

•>

■;? ir apylinkę pavadino Jau kelintas mėnuo kaip 
nuo savo vardo, Krokopo- plačiai garsinamas Vargo-.

(taip vadinama buvo "1 Fondas Šį Fondą ŪĮĮ-

v •

dyti prievaloma imtis vi
sokiais būdais. Tam ir su
rengtas šis pirmas naujų

Karbauskas. Po skanių 
užkandžių buvo ir kalbų. 
Kalbėjo svečias vietinis 
gydytojas A. Kalinauskas, 
S. Baykiutė, ir V. Sabas. 
Galop pakviestas kalbėti 
kleb. kun. Juškaitis. Apart 
kitko jis pareiškė pilną 

i pasitenkinimą choristų 
darbu, ypač jųjų vadova
vimu Vargonų Fondui. Po 
kalbų choristai pasilinks
mino dainomis ir sočiai pa 
baliavoję išsiskirstė dė- 
kuodami klebonui už jo 
vaišingumą. Jinai ir Aš.• v •

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta trii 
veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktų. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. 
“FABIOLA”, 5 aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LIURDO STEBUKLAS”, 
4 aktų drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina....... 65c.

DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija Čiur- 
lienienė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina.....................................15c.

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakaru 
---------  ‘ ' ....................... i.........30c.

_________________________ Gims Tautos Genius”, parašė kun.
L. Vaičekauskas ..................................................................................... 10c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, mo
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 

A. takow. Dabartinė Kroką- vyrai ir 3 moterys........................................................................ •....... 15c.
laukio mūro bažnyčia pra- IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant 

KIEK LIETUVOS VALS- dėta statyti 1860 m. £
T Y BES IŽDAS ATEI- Į Šia pačia proga norisi KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei- 

i pažymėti, kad Krokalau- tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris, 
kio vardas labai nevieno- Kain**...............................................   15-
dai ir įvairiai rašomas: .. . . . __ ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys................................................ 35c.
Krokalaukis, Krokialau- UBAGŲ BEI ELGĖTŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para- 
kis, Krokelaukis (pašto šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot......25c.
asp štampe Y Kriokialau- V IENŲ OLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai. Su-

. ?* j tz i lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai ............... 15c.kis; seniau dar: Krokopo- UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 
lis ar Krakopolis. Toks į- dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade- 
vairumas yra neleistinas, SS’ ’W’.. lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina .............................35c.
kad ■ parapijos dokumen- VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrsime paš
tuose būtų vienaip, apskri- kui”, “Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas” ... 
ties — antraip, pašto žiny
bos — dar kitaip. Imant 
dėmesin, kad vardas pa-,

v •. vių liaudžiai dail. Rimša aRtu pastatydino iždo lė-
i yra žinomas kaipo auto- §omis pirmą Krokalaukv 
“Artoias”^kinie "labai’’po- Parapij0S ba™ “ I 

mis kiekvieno lietuvio na- puierūs liaudies tarpe. Da- Priklausom? nuo dvaro “ 
mus. ' ’— “ 1—x—------ x—--

Nashua, N. H. — ’
Nadzeika, vietinės kp. raš- 

į tininkas pareiškė, kad šį
met Nashuaiečiai nemano 
kam pasiduoti. Jie mano 
konkuruoti su didelėmis 
kolonijomis.

I -----.........................- '

■, . . . . , - ir leido įsteigti parapiją.bar ir bostoniečiai turės . . . ./ J— —------- ---- -- ------ -r-
K. J. progos pamatyti didžiumą Pirmuoju naujai Įkurtos programams prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų 

dail. Rimšos kūrinių, ku- ParaPD0S bažnyčios klebo- ESUMAS III Dramos dalis “Gims Tautos Genius”, pa 
riais stebisi ir džiaugiasi >nu fundacijos akte mini-. 
žymiausi Amerikos daili- mas ku^; Pranc. de Mes- 
ninkai. j

PARSIDUODA namas 
106—108 C St. ir kamp. 
6th su krautuve — bučer- 
ne, 2 flatai po 5 kamb. su 
karštu vandeniu apšildo
mi, viskas gražiai viduje 
įtaisyta. Rendos $55.00 į 
mėnesį. Kaina tik $1.200. 
Įkainuotas $4000. Atsišau
kite Keenan, 396 Broad- 
way, So. Boston. (8-12)

NANČIAIS METAIS 
IŠMOKĖS SKOLŲ

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytoji) paramos.

Visi skelbkit** ^Darbininke”.
1 ! ' 1

Sudarius ateinančių me
tų Lietuvos Valstybės biu
džetą, į jį įtraukta ir 1937 
metų valstybės iždo skolų 
mokėjimo sumos. Numa
tyta išmokėti tokias sko
las: vidaus skoloms 2.010. 
000 litų — vidaus skolų 
palūkanoms — 766.440 li
tų, užsienio skolų palūka
noms — 70.000 lt., Klai
pėdos teritorijai atlyginti

•f

lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina...........  ..........
VAIKŲ TEATRAI. TilpsU trys veikalėliai: 
, “Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas” ........................... 15c.
Visus užsakymus prašome siųsti:

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



Penktadienis, Sausio 8 3., 1937 DSHBININKKS i
DARBININKAS

(THE W0BKER)
Ptiblished every Tnesday and Friday except flolidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independen.ee Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
___  __________by----------------

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

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

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

Domestic yearly .........................
Foreign yearly .........................
Domestic once per week yearly 
Fereign once per week yearly

II Arthur Brisbane

$4.00
$5.00
$2.00
$2.50

DARBININKAS

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

866 West Broadway South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

Ar Tiki Į Dievą?
Tegu nemano gerb. “D-ko” skaitytojai, kad tas 

klausimas statomas jiems. Ne. Tai sovietų vyriausy
bė taip kvotinėja savo piliečius. Atrodytų, kad bolše
vikai labai susirūpinę tikybine Rusijos gyventojų 
būkle. Taip, jie susirūpinę, tik, žinoma, neigiamai. 
Jie nerymastauja, kad visos jų pastangos išrauti ti
kėjimą iš rusų tautos nuėjo niekais. Iki šiol jie kovo
jo prieš tikėjimą fizine jėga. Dabar pakeisią bedievini- 
mo būdus ir kovosią dvasinėmis priemonėmis. Tad jie 
nori pirmiausiai sužinoti, kiek Rusijoje yra tikinčių
jų, ir dėlto visiems gyventojams išsiuntinėjo paklau
simą: ar tiki į Dievą.

Sunku numatyti, kokios bus tos ankietos pasek
mės, vadinasi, kiek žmonių prisipažįs tikį į Dievą, 
bet lengva atspėti, kaip bolševikai sunaudos tas gud
riai pastatytas žmonėms spąstas. Jei pilietis drąsiai 
atsakys: tikiu, iš anksto žinomas jo likimas. Gal jo 
iš karto nesodįs į kalėjimą bei nestatys prie sienos 
sušaudyti (reikia gi nors dėl akių kiek skaitytis su 
naujaja konstitucija, kuri neva duoda tikybinę lais
vę) , bet jis bus įrašytas į juodąsias knygas ir taip vi
sur ujamas ir persekiojamas, kad turės mirti badu. 
Bolševikų bedieviai, nusistatę mirtinai kovoti prieš 
tikėjimą, kitokios išeities jam nepaliks. Gi jeigu bi
jodamas persekiojimo ir drebės dėl savo ir savo šei
mos likimo, pilietis atsakys: netikiu (tokių daug gali 
atsirasti), tai bolševikai su triumfu paskelbs, kad 
daugumai žmonių tikėjimas nebereikalingas, ir kons
titucijos punktas apie tikybinę laisvę gali būti panai
kintas. Iš to gudriai sugalvoto plano bolševikai, mato- 
mai, laukia didelių pasekmių.

Bet galų gale juk tai ne dvasinė kova, tik bruta- 
liškos jėgos panaudojimas — mirtis nuo kulkos ar 
nuo bado vis ta pati. Tadgi kuomi pasireikš ta bolše
vikų žadamoji dvasinė kova? Kokias dvasios pajėgas 
jie mano prieš tikėjimą pastatyti? Mokslą? Bet moks
lą, koks jis ten pas juos bebūtų, bolševikai nemoka 
bešališkai vartoti. Visur ir visados jį suriša su pasi
tyčiojimu ir neapykanta prieš tikėjimą. Pasityčioji
mas, neapykanta klasta, ir kerštas tai ne dvasinė pa
jėga, tai didžiausia dvasios silpnybė. Gal jie įsitikinę 
į fanatišką komunizmo galybę ir iš jo nori padaryti 
naują rusų tautos religiją? Bet tai jau nebenauja 
priemonė. Tai buvo ir tebėra bandoma, tačiau nieko 
iš to neišeina. Tai kur gi ta jų dvasinė pajėea? Doro-

Neseniai pasimiręs garsus laikraštininkas Arthur 
Brisbane naudodavo savotišką metodą vedamiesiems 
straipsniams (editorialams) rašyti. Toji metodą tai 
populiarus, papunkčiui sutvarkytas dėstymas eina
mųjų įvykių. Editorialais tikroje to žodžio prasmėje 
vargu juos begalima pavadinti. Tai verčiau savotiška 
einamųjų įvykių kronika, su trumpais, dažniausiai 
paviršutiniškais autoriaus komentarais bei pastabo
mis. Visa tų vedamųjų straipsnių svarba yra tame, 
kad autorius labai gerai informuotas ir paduoda la
bai daug žinių, kurias gerai suvirškinęs ir papuošęs 
savotišku gyvu styliumi ir analogiškais tiems įvy
kiams palyginimais, patiekia jas publikai, kuri go
džiai tuos raštus ryja. Brisbane buvo tiek populiarus, 
kad 100 dienraščių ir 200 savaitraščių jo editorialus 
talpindavo.

Brisbane nebuvo įsigijęs aukštesnio mokslo. Jo 
išsilavinimas buvo grynai enciklopedinis — apie vis
ką girdėjęs, bet nieko nuodugniai neištyręs. Jo žinių 
kiekybė nustebindavo, bet su jų kokybe jis nedaug 
tesirūpino. Tai buvo moderniškosios eilinės visuome-! 
nės auklėtojas, bet ar geras ir tikslus, tai jau kitas 
klausimas. Bent tiek galima teigti, kad negilus. At
rodė, kad jokios krypties jis neturi. Vien apytikriai 
galima spręsti — tai ir jo biografai pripažino — kad 
Brisbane buvo geltonosios spaudos šalininkas ir ex- 
ponentas. Visuomenė jo nekritikavo, nes neturėjo j 
prie ko prikibti — kaip gi čia kritikuosi bespalvias' 
enciklopedines pastabas. Prie to, kad ir būtų už ką 
kritikuoti, visuomenė nesirįžtų išeiti prieš tokį laik
raštininką, kurs moka vaiždžiai gyvenimą fotogra
fuoti ir savo vaizdus papuošti patraukiančiais rėmais. 
Taip, Brisbane turėjo didelį talentą ir nežmonišką 

1 darbštumą, kurs nėkiek nesumažėjo vėlybam jo am
žiuje. (Jis mirė susilaukęs 72 metų).

Kaip visi stambūs rašytojai, Brisbane susilaukė 
daugelio pasekėjų. Didžiuma laikraštininkų, ypač lie
tuvių, sekė ir tebeseka jo rašymo metodą ir margina 
savo laikraščius brisbaniškais punktais. Turinį, žino
ma, dalinai imdavo iš jo paties raštų. Bet iš kur ims 
dabar, kada jis jau nustojo buvęs? Jų vedamieji pun
ktai natūraliai turės subliūkšti, suplonėti.

Apie brisbaniškąją metodą tektų daug pasigin
čyti. Ji turi daug teigiamųjų pusių. Ir vesti lengva ir 
suteikia daug progos esamais klausimais pasisakyti 

j ir savo mintis atskleisti. Bet tiems punktams intere- 
' singiems virsti reikia daug talento, kitaip jie bus ir 
skysti ir neindomūs. Brisbane tik vieną teturėjome. 
Jį kad ir iš tolo pasekti nedaugelis tesugebės. Tačiau 
ir Brisbane, nors toks populiarus ir talentingas, ne- 
užpildydavo savo raštais to, kas yra laikraštijos nu
garkauliu — nesugebėjo suformuluoti vedamosios 
laikraščio minties. Jis buvo tik talentingas ir pasta
bus ne tai žinnešys, ne tai feljetonistas. Šalia jo raš
tų dar reikėjo ir editorialų. K.
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Ar Bažnyčia Streikus 
Pateisina Ar Ne?

I

M
į kitą pusę. A 1

Nėra abejonės, kad dar- i 
bininkai gerai susiorgani
zavę, ir vedami krikščio
niškų vadų, kurie ne sau 
naudos ieškotų, bet varg
šų darbininkų būvio page
rinimo.. ramiu būdu per 
pasitarimus su darbda
viais, daugiau laimėtų ne
kaip streikais, per kuriuos 
labai dažnai pralaimi.

Darbininkai, ieškokite ir 
reikalaukite savo teisių 
sekdami Bažnyčios moks
lą... T.

1

Kas yra skaitęs Popiežių į ar neteisingi.
Leono XIII ir Pijaus XI! 3. Tiktai, kada ramiu bū- 
enciklikas, ar bent apie! du darbininkai neišgauna 
jas yra girdėjęs, žino, kad sau teisingų reikalavimų, 
Bažnyčios vadai nurodo! 
be galo svarbų reikalą 
darbininkams susiorgani
zuoti. Kad tai įvykdyti 
reikia darbininkams ir 
darbdaviams žinoti savo 
pareigas ir teises. Darb
davys turi atsiminti, kad 
kiekvienas darbininkas tu
ri įgimtąją teisę gauti už atkreiptas tiesiog i n i a i 
savo darbą tinkamą pra- prieš visą bendruomenę, 
gyvenimui atlyginimą. Visuomenės gerovė virsi- 
Darbininkas taip pat turi ja asmeninę, ar tai būtų i Tokio, Gruodžio 3 d. 1936 
atsižvelgti ir į darbdavio Į vieno žmogaus ar klasės. Didžiai Gerbiamoji “Dar- 
teises ir jas gerbti. Trum-i 5. Streiko metu ramus; 
pai suglaudus galima pa- pikietavimas leistinas. Mi-į 
sakyti:

DARBDAVIAI
1. Darbdaviai, be pasi

priešinimų, turi leisti dar
bininkams laisvai organi
zuotis pagal savo noro;

2. Darbininkams leisti 
kolektyviai tartis dėl atly- į 
ginimo, darbo valandų ir 
tinkamų darbui sąlygų;

3. Darbdaviai privalo lei- pioilSSc
sti darbininkams laisvai ... . .w . . . ,. , , . . naikinimasįssinnkti atstovus j pasi- - 
tarimus darbdavių su dar
bininkais;

4. Darbdaviai
mokėti darbininkui algą, 
iš kurios jis su savo šeima 
tinkamai galėtų pragyven-

iti. 
DARBININKAI, . . . . .w : ausa.uęuu visuomenes ge- x ...Darbininkai iš savo pu-*roVę įr sukįiimus sulaiky- vargstantiems misijonie-
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REIKALINGA ŽINOTI
Katalikui darbininkui centų sumoje.
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vėje? Bolševikų moralybė... ne, čia tenka tik nusišyp
soti. žodžiu, jų dvasinės kovos arsenalas visiškai 
tuščias. Tad kovoje prieš tikėjimą bolševikams nėra 
kitokios išeities, kaip grįžt prie senų metodų: smaugt 
religiją visu brutalinės pajėgos žiaurumu. K.

Maištas Prieš Dangų
Parašė —

Daniel A. Lord, S. J.
Vertė —
Gintaras

MAIŠTAS PRIEŠ DANGŲ 
Kun. J. Karaliaus premijuotas 

vertimas

Danguje pasigirdo netikė
tas sambrūzdis. Skardūs bil
desiai ir šūkavimai sudrums
tė amžinąją dangaus ramu
mą, ir giliai sujudinti angelai 
tai šen, tai ten būreliais spie
tėsi, kuždėdami kažką nepa
prasto. Ten ir atgal praūžė ir 
didžsparniai Serafinai, kurių 
sparnų šlamėjimas buvo pana
šus į. vandens ošimą.

O kasgi galėjo tokį sujudi
mą iššaukti? Pakanka pasa
kius, jog siaubo perimti ange
lai pašnibždomis kartojo du 
vardu — Aukščiausiojo ir Liu
cipieriaus, — kurį už visus an
gelus Dievas sutvėrė gražiau
siu ir galingiausiu. Jo vardas 
reiškia tą pat, ką ir Šviesos 
Nešėjas. Ir tikrai pelnijo tą 
vardą, nes Visagalįs už visas 
dvasias buvo jį apdovanojęs 
šviesiausiu protu ir stipriau
sia valia.

Vakar, tiesa, danguje buvo 
ramu; šiandien gi angelus pa
gavo nerimastis ir baimė. Viso 
to neramumo priežastimi buvo

kažkoks keistas klausimas, 
varginąs jiems protą, ir drum
stas jų valią.

Juk žinia apie naują Vadą 
paėjo tiesiog iš Dievo Sosto. 
Gandai tuoj ir pasklido, girdi, 
tas Vadas kilsiąs iš dar nesu
kurtų tvarinių, kurie vadinsis 
žmonėmis. Patsai Aukščiau
sias pranešė, kad Švč. Trejy
bės antrasis Asmuo ne tik, kad 
pralenks Savo didybe visus 
angelus, bet kartu ir priims 
silpna, žmogišką prigimtį. Ta
čiau žmogumi tapęs, Jis toli 
gražu nenustos buvęs Dievu ir 
dangiškosios kariuomenės vy
riausiu Vadu.
KĄ DARYS LIUCIPIERIUS?

Įvairūs spėliojimai ir visa 
eilė klausimų sudomino visus 
dangaus gyventojus. Nežiū
rint to, kiekvieno mintyje glū
dėjo ta pati paini abejonė: 
Kaip gi pasielgs Liucipierius?

Negi galingiausias Dievo 
kareivis pasiduos menkesnio 
tvarinio valiai? Nejaugi Liuci
pierius nusilenks mažesnio 
masto esybei? Jeigu kartais 
nevisai noriai priimdavo Visa
galio paliepimus, tai kažin kas 
atsitiks, menkam padarui pra
dėjus įsakinėti Liucipieriui?

Nors nevisai išnyko tos jų 
abejonės, vienok, vakarui ar
tinantis, Liucipieriaus sėb-

rams atėjo galvon bauginanti 
mintis: Ogi Patsai Dievas ga
lėtų jam įsakinėti, ir dalykas 
savaime pasibaigtų! Priešin
gai, jeigu žemesnio rango bū
tybė išdrįstų jam duoti įsaky
mus, tai beabejo Liucipierius 
griežtai atsisakytų. Vargiai 
pripažintų vadą, atstovaujan
tį, kad ir Pačiam Visagaliui.

Angelų ’ spėliojimai virto 
tiesiog baime. Kas iš to plauk
tų, jei pavyzdžiui, Liucipierius 
nepripažintų to naujo Vado? 
Ar Dievas nusileistų gražiau
sio angelo prieštaravimui? Ar
gi Aukščiausias pasiduotų Sa
vo numylėtam angelui? O jei 
Visagalis nenusilenktų, tai ga
limas dalykas, kad danguje 
kiltų karas. Bet ar išdrįstų 
Liucipierius kelti maištą prieš 
Aukščiausį? Ar savomis pajė
gomis ir gudrumu sugebėtų 
nuversti nuo Sosto Dievą ir 
paimti dangaus valdymą ? šita 
mintis džiuginte nudžiugino 
Liucipieriaus pasekėjus.
— Jis nedrįstų sukelti maiš

tą — kuždėjo visi angelai.
— Išskyrus Aukščiausį, Liu

cipierius nė vienam nenusi
lenks! — atsakė jo artimiausi 
sėbrai, o tuose žodžiuose glū
dėjo išdidumas.

ANGELŲ SUSIRINKIMAS
Staiga sugaudė skardŪB tri

mitai, kurių garsai pasiekė net 
tolimiausius dangaus kraštus.

i gali išeiti į streiką. Net ir 
tada'yra dar sąlyga, bū
tent, kad yra protinga vil
tis streiką laimėti, ir kad 
permatoma, jog darbinin
kai streiku labiau nenu
kentės kai jie dabar ken- v •i čio,

4. Streikas negali būti Į SVEIKINIMAS IŠ JAPO
NIJOS

Didžiai Gerbiamoji 
bininko” Redakcija, 

Skubinuosiu ir aš su 
sveikinimais. Siunčiu ma- 

V^no kuoširdingiausius svei- 
jkinimus šventų Kalėdų ir 
i Naujųjų Metų švenčių 
proga. Linkiu laimės ir 
pasisekimo Jums ir vi
siems “Darbininko” skai-

t
i

nios pikietavimas veda į f 
baimę, ypatingai kada 
darbdaviai netraukia iš 
kitur streiklaužių, bet lei
džia savo darbininkams 
grįžti į darbą. Teisė dirb- 

I ti yra toki pat šventa, 
kaip ir palikti darbą. Lai-j

, j svės ir teisingumo negali ; tytojams, o taip pat ir mi-
! būti, jei abi teisės neap- sijos geradariams ir drau

gams.
muštynės, Kada tyli Kūčių naktis 

nuosavybės, apgaubė visą Ameriką

i darymas kokių nors nuos- ponijoj mažas skaičius te- 
tolių ir laike teisėto strei- §VęS Kūčias, nes mažai tė- 

: ko yra neleistinair jiepa- ra pažystančių patį Kris
tų.

Kaip malonu būtų jei 
švenčių proga atsirastų 
tokių, kurie paaukotų ir

6. Riaušės, 
naikinimas 

i daužymas, draskymas, ar prisiminkite, kad čia Ja- 
_ . ‘S- ponijoj mažas skaičius te-

privalo
teisinama, nežiūrint kas 
dėl to turėtų nukentėti, 
kompanijos ar atskiri 
žmonės. Valdžios pareiga i 

, apsaugoti visuomenės ge-
sės turi žiūrėti, kad suda- ~ i

rytos sutartys jų atstovų j ° 
su darbdaviais būtų išlai
kytos.

Antra, darbininkai pri- reikia žinoti, kad Bažnyčia Aukščiausiasis 
A. 2 • > • i ivalo turėti tikrą suprati- visų streikų avansų ne- g

riams bei jų priglaustiems 
našlaičiams savo švenčių 
džiaugsmą nors ir kelių

Be abejo 
už gerą 

imteriopai atlygina..
Greitu laiku manau vėl 

aplankyti todėl šiuo kart 
tiek terašau.

Maloniai atsimenąs
KI. Albinas Margevičius, 

misijon - saleziet.

mą apie streikus. Negali- smerkia, bet he visus juos 
ma dėl mažiausių priežaš- ir laiko morališkai teisė- 
čių tuojau išeiti į streiką, tais. Bažnyčia žiūri ar į- A1

i bei nustatytoji 
tvarka yra teisėti ir tei-' 
eingi ar ne. Jeigu jie yra 
teisėti ir teisingi, tada jo-' 
ki streikai morališkai nė-| 
ra leistini.

Negalima, tat sakyti, 
kad jei streikas duos gali- ^gNTO _C __
mybių sau ar savo grupei keturiems balsams 35c. 
pasinaudoti ir įsigalėti, tai: Užsakymus su pinigais siųski- 
ir yra teisėtinas ir leisti-: te “Darbininkas”, 366 West 
nas. Reikia atsižvelgti ir Broadvvay, So. Boston, Mass.

Streikas yra leistinas, ka- statymai 
da yra tam tikros sąlygos.'

STREIKŲ SĄLYGOS
1. Streikas yra leistinas, 

kada pirmiausia buvo tik
rai mėginta ar pradėta 
ramiu būdu susitarti dėl 
daromų darbininkams 
skriaudų.

2. Darbininkų reikalavi
mai privalo būti tikrai 
teisingi, o ne tik abejotini

Nauji Mišparai — VES- 
PERAE DE SS. SACRA- 

, dviem, trims ir

kiuotos dvasių virtinės plau
kė link Baltojo Sosto, iš kurio 
spindėjo balta dangaus šviesa.

Prieš patį Sostą sustojo il
gos eilės. Iškelti kalavijai žyb
čiojo lyg žvaigždės, ir skyduo
se atsimušė šviesos taškai. 
Milžini angelų chorai nūnai 
nutilo, laukdami Dievo pra
kalbant.

Visagalis iš Sosto pažvelgė 
į Savo tvarinius ir juos pami
lo, kaip kad menininkas myli 
savo dailinusį rankų kūrinį.

Prieš Sostą buvo didelė ne
užimta vieta, angelų apsupta. 
Ton tuščion aikštėn dabar pa
sirodė gražus ir garbingas 
Liucipierius — Dievo tobu
liausias padaras. Ištraukęs iš 
makštų kardą, ir išdidžiai pa
daręs su juo pagarbos ženklą, 
jis ginklą atgal įkišo į makš
tis. Tada atkreipė savo akis į 
Sostą, kuriame sėdėjo Galybių 
Viešpats.

NAUJASIS KAPITONAS
Ūmai pasigirdo Dievo bal

sas, pranašaująs, kad laiko 
pilnybei įvykus, gimsiąs žmo
gus vardu Jėzus Kristus. Jis 
būsiąs Švč. Trejybės antrasis 
Asmuo; pats Save ištuštinsiąs 
ir priimsiąs tarno pavidalą, 
kad atpirktų nupuolusią žm< 
nių padermę. Kad ir bus mir
tingo žmogaus panašume, ta
čiau toli gražu nesiliaus bu- 

Išsiskirstę angelai suėjo tvar- vęs karalių Karalium, viešpa- „ . . _ .
kon, ir bematant, * ilgos, sūri- čių Viešpatim, ir vyriausiu kiti, atiduodami karišką pa-

sas; pranašaująs, 
pilnybei įvykus, gims 
gus vardu Jėzus Krisi

dangaus ir žemės kariuomenių 
Vadu.
— Dabar, — skambėjo didin

gas Dievo balsas, — savo nau
ją Vadą regėjime pamatysite, 
ir regėjime galėsite laisvu no
ru priimti Jį arba atstumti.

Šiais žodžiais Liucipierius 
pastiro, o susitelkę angelai ne
ramiai sukrutėjo.

Ūmai apsiautė visus tamsy
bės uždanga. Buvo tai pirma
sis ir vienintelis kartas kai 
tamsybė pridengė dangų. Iš 
kažkur apvalus šviesos spin
dulys nuliejo aptemusio Sosto 
laiptus, ir nušviesto rato vidu
ryje stovėjo — Žmogus.

ŽMOGUS
Buvo Jis apsivilkęs ilgu, 

nesiūtu rūbu. Iš Jo bruožų di
dingumas dvelkė, o ant galvos 
matėsi keista karūna — kru
vinų erškėčių vainikas. Ant 
Savo pečių nešė sunkų kryžių. 
Lėtai pakeldamas Savo galvą, 
Jis perbėgo akimis susirinku
sius angelus, švelnus Jo žvilg
snis buvo kupinas meilės.
Ir vėl pasigirdo Dievo balsas:

— Štai jūsų Vadas — ir Kara
lius! •

Kelioms minutėms užvieš
patavo gili tyla, ir staiga iš
nyko regėjimas. Ir vėl iš Bal
tojo Sosto pasipylė šviesa, ku
ri apšvietė visą dangų. Bet ką 
dabar darys angelai?

Gera pusė angelų klūpojo;

garbą, stovėjo pakeltomis ie
timis. Vienok buvo ir tų dau
gybė, kurie nežinojo kas dary
ti. Mat, jiems įkyru darėsi, že
mesnei esybei nusilenkti. Ne- 
kurie buvo' pasitraukę atgal, 
laikydamies išdidžiai ir šaltai. 
Ar tai šis vyriausias jų Vadas 
— silpnas, skausmo nukamuo
tas žmogus, kurio karūna — 
erškėčių vainikas, o vėliava— 
sunkus kryžius? Ne! visai ne! 
Bet ką darys Liucipierius? 
Gal jis jiems ką nors patars?

— Aš NETARNAUSIU —
Visi atkreipė dėmesį į Liu- 

cipierių. Kažin ar jis atsiklau
pęs pakeltu kardu padarys 
tam Vadui pagarbos ženklą, 
ar užriesta nosim atsisakys 
Jam tarnauti? Kažin ar...

Žaibo greitumu Liucipie
rius, atsigręždamas į angelus, 
ištraukė iš makštų savo kardą 
ir iškėlė jį aukštyn.

Piktieji ir svyruoją angelai 
suprato dabar ką jisai veiks. 
Gi karą skelbs! Piktu verian
čiu žvilgsniu Liucipierius ma
tavo dvasių eiles, ieškodamas 
sekėjų. Tada vėl atsigręžęs į 
Dievo Sostą, ir žinodamas, 
kad juo paseks pusė dangaus 
kariuomenės, visu balsu sušu
ko:

— Aš netarnausiu!
Ir Liucipieriaus šalininkai, 

jam pritardami, kartojo:
— Mes irgi nebetamausim!

(Bus daugiau.)

Independen.ee


tenlrtadienis, Sausio 8 cL, 1937 S’

Garsus Faktai Ispanijos 
Gyvenimo Perversmėse

Kun. Nold, Ispanijos istorijos žinovas, pateikė la- i 
bai svarbių faktų, kurie nurodo priežastis baisiojo ; 
Ispanijos karo. Jo raštą paduodame klausimų ir atsa- < 
kymų formoje. I 1

KLAUSIMAS: Ar Bažnyčia Ispanijoje nebuvo 
pasakiškai turtinga? Ar ji nebuvo didžiausias darbi
ninkų samdytojas?

ATSAKYMAS: Į abu klausimų, griežtai atsakau, 
ne. Bažnyčia Ispanijoje turėjo nuosavybę iki 1837 m. 
Bet tais metais, tai yra, 1837, Ispanijos valdžia atė
mė nuo Bažnyčios visa nuosavybę ir jos niekada jai 
negrąžino. Vienuolynais, klebonijomis, bendrabučiais, 
buvo leista naudotis, bet žemė, ant kurios tie namai 
stovėjo, negalėjo būti Bažnyčios nuosavybė.

Visas meno darbas buvo tautiška nuosavybė. Vi
sos svarbiausios bažnyčios buvo valdžios paženklin
tos kaipo tautiški paminklai. Taigi tikrumoje, po 1837 
m. Bažnyčia Ispanijoje jokios nuosavybės neturėjo.

KLAUSIMAS: Bet Ispanijos vyskupai ir kunigai 
yra pasakiškai turtingi. Ar neteisybė, kad jie gyvena 
tolumoje nuo žmonių, o biednuomenė juos turi užlai
kyti?

ATSAKYMAS: Bendrai kalbant, Ispanijos vysku
pų algos į metus nesiekia penkių tūkstančių dolerių. 
Kunigo alga į metus buvo šimtas septyniosdešimts 
penki doleriai. Tokias algas vyskupams ir kunigams 
mokėjo Ispanijos valdžia iš tų Bažnyčios nuosavybių, 
kurias jie pagrobė 1837 metais. Vienuoliai Ispanijoje, 
kaip ir Amerikoje, gyveno iš to, ką gavo iš žmogių už 
mokymą vaikų ar kitus darbus.

KLAUSIMAS: Ar Ispanijoje ne per daug bažny
čių?

ATSAKYMAS: Pagal tikinčiųjų skaičiaus Ame
rikoje yra daugiau bažnyčių, nekaip Ispanijoje. Kiek
vienas Amerikos miestelis turi nuo šešių iki dvide
šimties įvairių denominacijų bažnyčių. Kiekvienas 
Ispanijos miestelis turi vieną parapijos bažnyčią.

KLAUSIMAS: Ar neteisybė, kad Bažnyčia turė
jo visas mokyklas ir biednuomenės vaikais nesirūpi
no? • ’ w

ATSAKYMAS. Tais metais, 1837, kada valdžia pa
grobė Bažnyčios nuosavybę, pagrobė ir katalikiškas 
mokyklas. Daugelį jų Bažnyčiai negrąžino. Vėliau, 
1857 m. vienuoliams ir kunigams buvo uždrausta mo
kyti viešose mokyklose. Privatinėse mokyklose visi 
kvotimai ir perkėlimai buvo valdžios priežiūroj. Prieš 
raudonųjų rėžimą buvo 5,669 privatinės mokyklos ir 
26,103 viešos mokykloj.

KLAUSIMAS: Ar gausus vienuolių vyrų ir mote
rų skaičius nebuvo apsunkinimu?

ATSAKYMAS: Ispanijos gyventojų skaičius be
veik lygiai tokis kaip katalikų skaičius Amerikoje. 
Amerikoje yra daugiau kunigų, broliukų ir seserį] 
vienuolynų nekaip Ispanijoje.

KLAUSIMAS: Ar neteisybė, kad Ispanijos Jėzui
tai buvo labai turtingi?

ATSAKYMAS: Jau 1767 m. Jėzuitai Ispanijoje 
buvo suvaržyti ir jų nuosavybė užgrobta. 1837 m. jie 
buvo iš Ispanijos išvaryti; visa nuosavybė, kurią jie 
buvo įsigiję užgrobta. Ir vėl 1931 m. jie buvo išvary
ti ir visa nuosavybė nusavinta. Jų nuosavybė buvo 
niekas kitas, kaip tik mokyklos, kolegijos, įvairūs 
moksliški aparatai, knygos, bendrabučiai, gyvenimo 
namai, svetainės. Bet ir tai visa, tikrumoje, buvo val
džios nuosavybė, tik ji leido Jėzuitams ja naudotis.

KLAUSIMAS: Ar neteisybė, kad dabar raudonie
ji suėmę vyskupus, rado pas juos daug valdžios bonų?

ATSAKYMAS: Ispanijos valdžia reikalavo, kad 
vyskupai už įneštą seserų-vienuolių kraitį pirktų val
džios bonus. Taip buvo daroma per 75 metus. Ispani
joj yra paprotys, kad mergaitė įstodama į vienuoly
ną, kaip ir išeidama už vyro, atsineštų kraitį. Kadan
gi visi vienuoliai yra vyskupų priežiūroje, tai jie, val
džios parėdimu, turėjo pirkti valdžios bonus, ir būti 
trustistais vienuolių turtų; taigi tie bonai ir buvo jų 
rankose. Valdžia taip jiems įsakė, o mat paskiau kaip 
neteisingai apkaltino.

KLAUSIMAS: Ispanijoje bažnytinė nuosavybė 
buvo paliuosuota nuo mokesnių (taksų). Ar tas ne
sudarė apsunkinimo žmonėms?

ATSAKYMAS: Bažnytinės nuosavybės Ameri
koje paliuosuotos nuo mokesnių (taksų). Krikščioniš
kos šalis jaučia reikalą religijos ir daro šiokių-tokių 
palengvinimų. Ispanijos valdžia vargiai galėjo ap
krauti mokesniais jos pačios valdomąją nuosavybę, 
nors ta nuosavybė ir buvo Bažnyčios naudojama.

KLAUSIMAS: Kaip tas sukilimas prieš Bažnyčią 
prasidėjo? Kokis yra istoriškas pamatas, priežastis 
dabartinio sukilimo?

ATSAKYMAS: Trumpai suglaudus Ispanijos re
ligiški ir politiški vargai buvo sekantieji:

1. Napoleoniški karai Ispanijai kainavo daug pi
nigų, žmonių, garbės ir kolonijų.

2. Metais 1830, Ferdinandas VII vėdė sau žmoną

Marią Kristiną iš Naples, ir kad užtikrinti po savo 
mirties sosto paveldėjimą savo žmonai ar dukterei, 
jis panaikino įsakymą, kuris draudė našlei ar nevedu
siai moteriai valdyti Ispaniją.

3. Ferdinandui mirus, 1833 m. Don Carlos, jo
brolis, norėjo užimti sostą ir jo neužleisti Marijai Kri
stinai ir jos dukterei Izabelei. Prasidėjo karas ir tę
sėsi nuo 1833 iki 1840 m. Maria Kristina į savo pusę 
patraukė respublikonus, ir visus, kurie buvo priešin
gi katalikams. Don Carlos patraukė prie savęs tradi- 
cionalistus ir katalikus. - i

4. Maria Kristina su savo būriu puolė Bažnyčią, 
išvarė vienuolius, išžudė kunigus ir pagrobė Bažny- i 
čios nuosavybę. Ji karą laimėjo.

5. Izabelė, Marijos Kristinos duktė, 1851 ųi. tapo 
karaliene. Tas sukėlė antrą Carlistų karą. Naujoji ka
ralienė buvo priversta pateikti Bažnyčiai sąlygas, ir 
1851 m. Pijus IX, dėl šalies ramybės, pasirašė konkor
datą, leisdamas užgrobtas Bažnyčios nuosavybes pa
likti “status quo”.

6. Neteisingas Izabelės valdymas, privedė šalį 
prie kitos revoliucijos. Tada jos partija pakvietė sos
tą užimti Savojaus Amadeu. Carlistai ir tada karą 
pralaimėjo. Ir sunkiai nukentėjo jų partija ir Katali
kų Bažnyčia.

7. Alfonsas XII, Izabelės sūnus, buvo apšauktas 
karaliumi 1857 m. Jis varžė Carlistų partiją ir Baž
nyčią.

8. Alfonsui XII mirus, sostas liko dar negimu
siam jo sūnui Alfonsui XIII. Alfonso XIII kūdikystė
je, jo motina įvedė daug šalyje pagerinimų ir naują 
šalies konstituciją. Alfonsas XIII tapo karaliumi 
1902 m. ' !'

9. Balsavimuose, 1903 m., Madride, pirmą kartą 
respublikonai ėmė viršų. Tuo metu Ispanijoje buvo 
daug partijų: Carlistai, lojalistai, liberalai, respubli
konai, vėliau atsirado anarkistai, sindikalistai ir so
cialistai. Tarp valstybės ir Bažnyčios vienybė buvo 
tik iš vardo. Tai buvo laikas vidujinių perversmų.

10. Nuo 1911 m. iki 1916 visa Ispanija buvo karo 
stovyje, nes nuolatiniai — tai viena partija, tai kita, 
darė pastangų nužudyti karalių ar naikinti Bažny
čias. Vienoje Barcelonoje, 1907 m. buvo 17 bombų ek
splozijų. Bažnyčia labai mažai teturėjo laisvės. Kata
likiškose mokyklose darbas visokiais būdais buvo 
varžomas.

11. Primo de Rivera, 1923 m., tapo Ispanijos dik
tatorium ir buvo iki 1936 m.

12. Kada Ispanai išvarė karalių Alfonsą, jie netu
rėjo nė vienos užtektinai galingos partijos valdyti ša
lį. Ir nuo to laiko prasidėjo šalies vargai. Kada raudo
nieji paėmė valdžią, tada visi, kurie priešinosi komu
nizmui. ar tai jie būtų monarkistai, lojalistai, respu
blikonai, Carlistai, demokratai ar katalikai susivie
nijo, išskyrus Kataloniečius ir Baskiečius, kuriems 
raudonieji pažadėjo nepriklausomybę, jei jie prisidės 
prie raudonųjų armijos. Tų šalių gyventojai patikėjo 
ir prisidėjo prie raudonųjų. Bet yra neužginčijamas 
faktas, kad tos dvi grupės planuoja, gavę autonomi
ją, įsteigti katalikišką valdžią.

Čia ne mokyto meninin
ko, bet paprasto bernelio 
rankų darbas - raižinys, 
padarytas be jokių dides
nių įrankių, o tik su pa
prastu peiliu. Lietuvoje jų 
dar gana daug randama. 
Tai irgi liaudies menas.

Filo de patrujo

Žemes "Rojaus Problema

Žinios Iš Lietuvos
LIETUVOJE DARBININKAI
BUS APRŪPINTI NUOSA- skaldyti akmenukai), ku-

akmens mozaiką (smulkūs

VAIS NAMAIS
kai

rių numatoma pagamini 
apie 500 kūb.
pat numatoma pagaminti
600 ties. mtr. granitinii 
laiptų ir k.

mtr. Tau

Jau kelinti metai, 
Lietuvoje daroma rimtų 
pastangų sutvarkyti dar
bininkų medžiaginę, kul
tūrinę ir teisinę padėtį. 
Tuo tikslu buvo išleista vi
sa eilė darbininkams svar- 

‘ bių ir labai naudingų įsta- 
i tymų, daugumoje įmonių 
nustatytos uždarbių nor- 

| mos, išrūpintos darbinin
kams atostogos, jie ap
drausti ligos metu ir išti
kus nelaimingam atsitiki
mui ir tt. Pagaliau, darbi
ninkų reikalams atstovau
ti, jų būklei dar toliau ge
rinti ir darbininkų kultū
rinei gerovei kelti 1936 m. 
pradžioje buvo įsteigti 

i darbo rūmų, kurių reika- 
į lūs tvarko pačių darbinin
kų ir tarnautojų rinkti at
stovai.

Dabar yra plačiai iškel
tas ir nagrinėjamas dar 

! vienas visiems darbinin- 
i kams svarbus klausimas.
Tai darbininkų aprūpini
mas nuosavais namais. Y- 
ra numatyta sudaryti są
lygas, kad darbininkai ga
lėtų įsigyti bent nedidelę 
nuosavybę, kad galėtų tu
rėti savo lizdelį — nors 
nedidelį žemės sklypą ir 
namelius. Ši nuosavybė 
bus duodama darbinin
kams ilgiems metams išsi- 
mokėjimui. Mokamoji su- ! 
ma bus ligi maždaug da
bartinei mėnesinei būtų ■ 
nuomai.

Darbininkų namais ap- 
j rūpinimo klausimas kelia! 
didelio susidomėjimo Lie
tuvos darbininkijos sluok- | 
sniuose. Jam gyvai prita
ri

] ksniai. Manoma, kad jau 
ateinančiais metais darbi- 

| n inkai bus pradėti aprū
pinti nuosavais namais. į 
Tai bus dar vienas rimtas 
žingsnis į darbo žmonių 
geresnį ir švaresni rvtoju.!

' Tsb. \
PRIE AKMENS TĄSYMO 

DARBŲ DIRBS 500 
ŽMONIŲ

ruginių milti 
paprastą rūgi 
pagamintą is
(98/0 smul 

iš varto 
imti bran

PABRANGO DUONA
Kaunas — Pakilus rugii 

kainoms, kainų tvarkyto
jas nustatė naujas ruginės 
duonos ir 
kainas. Už 
nę duoną 
duonmilčių
kioje prekyboje 
tojo negalima 
giau kaip 22 et. už 1 kg. 
už sijotą duoną pagamin 
tą iš ruginių sijotų milti 
(80/0 nebrangiau kaų 
27 et. už 1 kg. Šios kainos 
įsigalėjo nuo š. m. gruo 
džio 1 d.

Moterų Sąjungos 69 kp 
metinis susirinkimas įvy
ko gruodžio 11 d., 1936 m 
Išrinkta valdyba 1937 m. 
— pirm. Teklė Mažeikie 
nė, per 10 metų pirminin 
kavus ir dabartinė M. S 
Centro pirmininkė; vice 
pirm. — Juzė Žemąitienė 
finansų rašt. — Ona Va 
Jentukevičiutė; protokoli 
rašt. — Adelė Balsienė 
ižd. — Anusevičienė; ka
sos globėjos — Monik; 
Manasaitė ir Spirkaitienė 

j tvarkdarė — p. Skerniš 
' kienė.
! Moterų Sąjungos 69 kp 
i yra daug pasidarbavus 
, daug įvairių pramogų yr< 
, surengus. Kuopa turi 71 
: narių; pereitais metai: 
■ prisirašė 11 narių.

Linkime naujai valdyba 
ir visoms narėms laimin 

ia visi darbininkijos šiuo-j gų naujų 1937 metų
Papartis

mė, dar neatėjo, dar ji y-! 
ra prieky, ir nieko nepada
rysi, reikia dar laukti?

Gerai, pas kuri yra pa- į 
kankamai vilties, kad vis
gi ji kada nors, “kad ne! 
mums, tai mūsų vaikams 
ateis”.

Bet eilinį žmogų vargino 
nemaža neaiškumų, pavyz
džiui už ką kovoja didžio
ji Prancūzu revoliucija.

Į arba rusų 1905 metų? Ten 
buvo keliami lygybės ir 
laisvės šūkiai! Kur šian
dien dingo toji lygybė, 
kur žodžio, spaudos ir 
minties laisvė? Kur sąži
nės ir įsitikinimų laisvė? 
Kodėl taip žiauriai kovo
dama su oooziciia? Ir kas v '•S

būtų, jei tcjl opozicija su 
pozicija kokiu nors būdu 
pasikeistų rolėmis?

Kur šiandien tie pirmie- 
i ji revoliucijos vadai: Le
ninas mirė, Trockis iš
tremtas, Zinovjevas ir kiti

; sušaudyti?...
Amerika laisvės šalis. 

Ten ir komunistai laisvai 
agituoja už savo idėjas, 
bet jeigu būtų rimtai vie
tos komunistų vadovams 
pasiūlyta persikelti į SS
SR. — tai jie nemažai, nu
siminu. Nes jie patys yra 
išsireiškę viešėję Lietuvo
je, kad Amerikoje bedar
biai geriau, gyvena, ne 
kaip kaikurie Lietuvoje 
ant ūkio. Tai Lietuvoje,-- 
kaip reikėtų palyginti gy-

I venimą SSSR? * 
Medicinos mokslas žino, 

kad kaikv.rių ligų mikro
bai plinta ten, kur badas 
vargas, skurdas. Komuniz
mas iškilo karo nuvargin
toje, išbadėjusioj Rusijoj. 
Jis keliasi ten kur duonos* 
stinga: 
Ten kur yra didelė sociali
nė nelygybė — kaip Ispa
nijoj. Visur ten, kur var
gas, badas, socialinė nely
gybė, stoka apšvietos — 
ten komunizmo mikrobai 
pasirodo labai gajūs. O 
tokioje šaly, kaip Jung. 
Amerikos Valstybės — ir 
laisvas komunizmas netu
ri mažiausio pasisekimo.

Kovai su komunizmu 
geriausi vaistai, susiprato 
mas, socialinis teisingu
mas, bendra visų kova su 
vargu ir skurdu, ir tikra 
meilė savo artimo.

— Kas skleidžia komuniz-’ Lietuvoje spauda rimtai 
mą? — 18 metų bandymo kelia šį klausimą. Gerai
— laimės nėra. — 1905 ru- amerikiečiams pažįstamas
su revoliucija. — Kur tos Kan. Profesorius F. Ke- 
Jigos mikrobai? mėšis, ne vieną kartą kėlė

šį klausimą katalikų dien
raštyje XX amžiuje. Jis 
be kitko pastebėjo, kad 
daugelis nesąmoningai,! 
savo nepavyzdingu elgė- 

; siu, patys to nematydami 
kasdieniniame gyvenime, 
įvairiais raštais ir elge
siais kurstoma mažiau iš
silavinę žmonės, griauna
ma pasitikėjimas, didina
ma luomų skirtumas, ne
paisoma žmonių vargo ir 
taip toliau.

O ten rusų kuriamas ro
jus. Tas “rojus” įkurtas 
jau prieš 18 metų, ten, iš- 
tikro, daug sukaupta ener
gijos, tūkstančiai žmonių 

I aukų, daug ko iš pamatų 
išgriauta ir kai ko nema
žai pastatyta. Taip, perėtą 
18 metų Rusijoj daug pa- 

i stangų padėta. Bet ar jau 
tasai rojus, lygybė, laimė 
pasiekta? Laimės Rusijoj’ 
dar nėra, tai patvirtino ne 
tik tie, kurie nesenai ten 
viešėjo, bet ir patys tos 
proletarų valstybės vadai. 

Vadinas, dar ji, toji lai-

Pati žmogaus prigimtis 
susijusi su nuolatiniu lai
mės troškimu. Į laimę ke
liai, žmogui nebuvo tie pa
tys: Vienam rodėsi eiti de
šinėn, kitam kairėn, o dar 
trečiam išrodė eiti tiesiai.

Tos absoliutės laimės, 
kitaip, — rojaus žemėje,! 
ieškojo daugelis žmonių 
vadų. Čia tik paminėsime 
K. Marksą, Leniną, ir šių 
dienų rusų valstybės va-; 
dus.

Bet daug geros valios 
žmonių suprato, kad aukš
čiau minėtų marksistų 
klistama, ir jei laiku nuo 
tų utopijų nepasisaugojus 
— galima vietoje laimės 
išvisti didelių nelaimių.

Jau dabar plačiai pasau
lio spaudoje svarstomas 
komunizmo pavojaus klau
simas. Visuomenei susi
rūpinus, kad nevertos tos , 
pilnos keršto ir viską nai-, 
kinančios idėjos. Didelės 
valstybės, net daro sutar
tis kovai su komunizmu.

I

I

I

l

/»•

I

Kinijon, Indijon

Kaunas — Šių metų žie
mos sezonui numatoma į- 
traukti prie akmens tąsy
mo virš 500 žmonių: 350 
tašytojų ir 150 mokinių. 
Savivaldybė turi savo šios 
rūšies instruktorius, kurie 
apmoko paprastus darbi
ninkus, daugiausia tuos, 
kurie jokio amato nemo
ka. Akmens tašykla da
bar perkelta į naują skly
pą Šančiuose. Akmenys 
imami iš Kretingos, Viš
tyčio ir Vievio apylinkių.

Šiais metais numatyta; 
akmens tašymui išleisti iš 
viešųjų darbų fondo dau-, 
giau kaip 400.000 litų. Iš 
jų 75.000 litų paruošiamie-j 
siems darbams: iškasimui, 
ir sutraukimui į krūvas.

Gatvių tvarkymui numa
tyta pagaminti radiusų ir 
bortų — ! 
metrų, akm. tašytų gaivu-i 
čių gatvių grindiniui 6.000! 
kv. met. Taip pat mieste! 
numatyta medžių zonoje, 
tarpuose tarp medžių, kad 
oras galėtų geriau pasiek-

Į

25.000 tiesinių

Tel. 2-33*1
Delivery

įsineštu- and
IfHported Branda

EDWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkojiolinius 
gėrimus — Degtinę. Vyną ir Alų.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

R G A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

POPE OPTICAf CO.
Albert R. Barker

Kada .Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397 Main St. Tel. 6-1944

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

CHESTNEY’S CANTEEN
Geriausia lietuviška užeiga, 

kur užlaikomas geriausias alus 
ir kiti gėrimai.

90 Millbury St.,
Worcester, Mass.

=s
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Detroito Žinios i

ŠV. PETRO PARAPIJA ' Ponia J. Brazinskienė
Kalėdas ir Naujus Me- praneša, kad jos dukrelė 

tus šios kolonijos darbi- yra pasižadėjus ištekėti 
ninkai praleido labai link- už Mykolo Balog. Jungtu - 
smai. Dauguma dirbtuvių vės įvyks Šv. Petro lietu- 
išmokėjo darbininkams vių par. bažnyčioje, o ban- 
bonus ir pakėlė algas, kietas motinos Brazinskie- 
Darbininkai. kurie buvo nės namuose, Vanderbilt. 
išėję Į streiką ir jie link- Linkime jaunavedžiam ge

riausių sėkmių ir laimės.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

GREENFJELD, MASS.

smai praleido šventes, 
švenčių metu oras kuopui- 
kiausias. Giedra be sniego 
ir lietus. Lietuvių koloni
jose klojasi kuogeriausiai.

Neperstojančios Pagel
bos draugija, vienintelė 
šios parapijos moterų dr- 
ja, metiniame susirinkime 
nutarė, kad sausio 10 d. 
vakarėlyje naujas nares 
priimti be Įstojimo. Mote
rų draugija yra daug gero 
padarius šioje parapijoje. 
Ligoje ir varge moterys 
vis buvo pirmutinės pa
gelbėti. Mirė a. a. Rudo- 
nienė. Moterys rūpinosi, 
kad ji būtų katalikiškai 
palaidota. Taigi visoms 
moterims verta priklausy
ti prie šios kilnios katali
kiškos draugijos.

t

gyv. 
sun- 
užde- 
labaii

darbavosi 
Nors ligonis

Julius Wallace, 
7540 American Avė. 
kiai susirgo plaučių 
girnų. J. Tolekirnė 
pavyzdingai 
prie ligonio,
nepriklausė nė prie vienos 
parapijos, bet šv. Petro 
par. klebonas patarnavo. 
Bloga, kad lietuviai aplei
džia parapijas.

LIŪDNOS KALĖDOS
Kalėdų dienoje, gruodžio 

25, 1936, po palaiminimo 
Švč. Sakramentu, prieš 8 
vai. vakare išėjęs iš baž
nyčios p. Antanas Lopšai- 
tis, 51 m. amžiaus, gyv. 
183 Conway St. staiga su
krito ant žemės ir mirė. 
Pašauktas kunigas suteikė 
paskutinius Sakramentus, 
c pribuvęs gydytojas jau 
rado mirusi.

A. a. Antanas Lopšaitis 
šiame mieste išgyveno 29
metus. Dirbo Tap and Die voje, buvo Pavasarininke 
dirbtuvėje 25 metus. Gi- ir darbavosi jaunimo tar- 
męs ir augęs Lietuvoje, pe. Linkime, kad ji ir šio

je šalyje Įsirašytų i jauni- 
organizaciją Vyčius.

A. Dėdinas.

Kalėdų dienoje mirė An
tanas Melnikaitis, vienas 
iš seniausių lietuvių gy
ventojų Detroite. Palaido
tas iš šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčios. A. a. Mel
nikaitis pirmiausia gyve
no Delray. Tuo laiku ten 
buvo atsibaladojes Moc
kus, ir su savo pasekėjais 
bandė atitraukti katalikus 
nuo Bažnyčios. Melnikai- 
tis bendrai su kun. Valai
čiu sunkiai darbavosi ir 
sutvėrė dabartinę didžiau
sią lietuvių šv. Jurgio pa
rapiją. Taigi a. a. Melni
kaitis už savo darbus at
siims atlyginimą nuo To 
pas Kuri nuėjo amžinybėn. 
Už jo klaidas mes lietuviai 
jam dovanojom ir sakome 
“Amžiną Atilsi”.

fI

Užpereitą savaitę palai-.
dotas a. a. Juozas Sattler. Jurbarko parapijoj. 
Gaudašienės dukters vy
ras. Palaidotas iš Šv. Ste
pono lenkų bažnyčios. Lai
dotuvėse dalyvavo ir lie
tuviai kunigai. Boreišis ir 
Masevičius. Lenkų kuni
gas nenorėjo leisti lietuvių 
kunigam laikyti šv. mišių, 
bet norėjo, kad jam pa
tarnautų. Bet lietuviai ku
nigai pasakė, kad “mes čia 
laikysime šv. mišias arba 
savo bažnyčiose”. Šv. mi
šios buvo atlaikytos. Bet 
tas parodo kaip lietuvis 
buvo priimtas. Nesupran
tama dėl ko lietuviai turi 
laidotuves pas lenkus ir 
savo kunigams daro sar
mata. Gerai, kad kun. Ma
sevičius smarkus ir nena-X. 
siduoda.

HAVERHILL, MASS.
Labai retai matoma ži

nių iš šios kolonijos kata
likų veikimo, ir gal mano
ma, kad šioje kolonijoje 
nėra jokio katalikų veiki
mo. Bet ištikrųjų lietuviai 
katalikai nemiega ir dar
buojasi kiek gali. Katali
kai neturi savo grynai lie
tuviškos parapijos, bet tu
ri bažnyčią, kuri yra Šv. 
Ritos, (airių) parapijos 
globoje, kurioje yra lietu
vis kunigas Feliksas Nor- 
butas.

Ners yra labai sunku 
darbuotis be savo parapi
jos, bet veikia kiek gali, 
turėdami vilti, kad kada 
nors J. E. Kardinolas grą-į 
žins lietuviams parapiją. ■

Bažnyčia buvo labai ap
leista per ilgus laikus to-i 
dėl, kad nebuvo lietuvio 
kunigo, ir lietuviai katali
kai visai nemanė, kad ka
da vėl ?aus lietuvi Dvasios C
Vadą, nors dažnai prašė 
airių klebono, kad jis gau
tų lietuvį kunigą, bet vis 
negavo teigiamo atsaky
mo. Lietuviai katalikai 
jau buvo netekę energijos 
ir nesirūpino sukelti pini
gų bažnyčios pataisymui, 
sakvdami: ‘Kam mes duo- 

•/

sime ir taisysim dėl airių 
naudos’. Daug lietuvių ka
talikų buvo pradėję eiti ir 
rašytis Į lenkų parapiją; 
kiti visai pametė Bažny
čią.

Bet laikui bėgant, laimė 
pasirodė; susilaukėme ku
nigo Felikso Norbuto. Lie
tuvių katalikų akys praš
vito ir visi nudžiugo, ir i 
trumpą laiką susitvėrė 
Lietuvių Romos Katalikų 
Veikimo Komitetas, ir 
pradėjo veikti; rengė Į- 
vairias pramogas ir auka
vo kiek kas išgalėdamas, 
kad sukelti užtektinai pi
nigų dėl pataisymo Šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčios. 
Bažnyčios ištaisymas už
baigtas prieš Šv. Kalėdas. 
Keletas naujų langų Įdėta, 
kuriuos aukavo L. K. Mo
terų Klubas, Apaštalystės 
Maldos draugija ir Mr. & 
Mrs. Gasper Jakavonis. 
Dabar mūsų bažnyčia at
rodo daug puikiau. Bei 
darbas dar nėra baigtas, 
dar reikalinga daugiaus 
naujų langų, kuriuos tiki
mės, kad lietuviai paau
kos. Taip pat reikalingas 
naujas didysis altorius. 
Lietuviai katalikai svars
to pradėti organizuoti fon
dą. Lietuviams būtų dar 
maloniau dirbti, jei ture- į 
rūme savo parapiją ir lie-; 
tuvį kleboną. Bet turėki
me viltį, Dievas mūsų ne
apleis.

METINIS SUSIRINKI
MAS

Gruodžio 27, po šv. mi
šių, įvyko L. R. K. Vei
kiančio Komiteto metinis 
susirinkimas, kuriame iš
rinkta nauja valdyba. Su
sirinkimą atidarė malda 
kun. Norbutas. Kun. Nor- 
butas pareiškė, kad sena 
valdyba gana gerai darba- 
vosi per ištisus metus ir 
daug darbo padarė, kuris 
yra naudingas lietuviams 
katalikams, ir pageidauja, 
kad paliktų seną valdybą 
1937 m. Apsvarstę, vien
balsiai užgyrė seną valdy
bą, kuri susideda iš šių

Nors mergaitė tik dešim
ties metų, bet jau turi ar
tistės pozą ir išsilavinimą. 
Tai yra geras pavyzdys 
mūsų lietuvių jaunimui ir 
tėvams, vieton, kad vaikai 
savo laisvą valandą pralei
džia ant kampų, gali pui
kiai sunaudoti išsimokin- 

. darni naudingų dalykų.
Taigi dar kartą prašysiu 

, kad savo 
vaikus paskatintų mokin
tis muzikos, dainavimo, 
šokimo.

Klebonas tarė kelis žo
džius, pagirdamas šv. O- 
nos draugiją ir jos komi
tetą už toki puikiai su
rengtą vakarą.

Po programos, muzikai 
grojant, visi šoko. Šokimo 
metu buvo dalinama val
giai ir gėrimai.

KELIONES Į LIETUVĄ

ną ir dukterį Pauliną Ulis- 
smanienę ir kelis brolius ir 
sesutes Lietuvoje.

Mes Greenfieldiečiai rei-
Škiame gilią užuojautą P- fietGvių * tėvu 
Lopšaičių šeimynai.

I

Šiomis dienomis atvyko 
iš Lietuvos p. Marijona 
Dailidonytė. Ji atvyko pas 
savo krikšto motiną ir gi
minaičius p. Naviskus. Ge
rai atrodo ir džiaugiasi, i 
kad kelionė buvo labai 

. Kartu su ja at
važiavo devyni jaunuoliai 
iš Lietuvos.

P-lė Dailidonytė, Lietu-

Buvo praktikuojantis 
katalikas ir priklausė prie 
Švč. Trejybės airių para
pijos ir prie Saldžiausios 
Širdies V. Jėzaus draugi
jos.

Palaidotas pirmadieni, 
gruodžio 28 d. iš Švč. Tre
jybės airių par. bažnyčios 
su iškilmingomis trejomis 
šv. mišiomis. Dalyvavo vi
si Saldžiausios Širdies V. 
J. draugijos nariai ir šiaip Kalėdų dienoje, 
daug žmonių, nes jis buvo .

mo

'užuojauta
v u z-

I

1 ŠVEDU

1 UNIJA

NEW YORK-KLAIPĖDA
Per Gothenburgą, Švediją 

Patogi, Greita Kelionė 
Pigios Laivakortės 

Išplaukimai laivu iš Ne\v Yorko 
BKOTTN1NGHOLM, Sausio 20,
Vasario IG. Kovo 13.
GIIIPSHOLM. Kovo IS,
DROTTNINGHOLM. [>;|I ]-
Platesnes žinias apie kelione teikia ne
mokamai ir, parduoda laivakortes visi 
autorizuoti laivakorčių agentai ir visi 
švedų Amerikos Linijos skyriai.

S\VED1SH AMERICAN LINE 
G3G Fifth Avenue and 4, \V. 5lst St. 

Roekefeller (’enter. New York City. 
Chicago, III., lsl N. Miehigan Avenue 
Boston. Mass. J54 Boylston Street, 
Detroit, Mieli., 1O< t’liffonl Street

Su naujais metais didy
sis choras rengia naujų 
narių vajų. Ši mėnesį nori
ma priimti kuodaugiausia: 
narių, kad pradėjus prak
tikuoti nebūtų užsilikusių. 
Choras pasirinko išmokti 
per 1937 metus tris iškil
mingas naujas mišias, vie
ną operetę. Bažnytini kon
certą, MinstralĮ ir dvi pro ■ 
gramas — koncertą, ati-

Reiškiame giliausią 
uojautą Gerb. Lapšaičių 
šeimai jų didelio skausmo 
valandoje, netekusiai savo darant naują mokyklą ir 
brangiausio tėvelio, kuris 
apleido šią žemišką kelio-

I

Lai Viešpats Dievas tel-
čia visų pažįstamas ir mv- kia^jo vėlei Amžiną Atilsį 
Urnas.

Seniausi draugijos na
riai nešė karstą, būtent, 
V. Aguonis, M. Aguonis, 
P. Aguonis, J. Misiuta, K. 
Dėdinas, 
laidotas 
puošė.

Paliko 
dime savo mylimą žmoną 
ir 5 vaikus: sūnus — An
taną, Joną, Jurgį ir Simo-

ir Dangaus linksmybę.
J. Vaičiuliai.

NAUJI METAI PR9VI-
J. Povilaitis. Pa- 
Kalvarijos ka-

dideliame nuliu-
Šv. Petro parapijos jau

nimas parodė gerą širdį 
dėl savo klebono ir Kalė
dose Įteikė labai gausią
dovaną, už ką klebonas y- už puikias Kalėdų dova- 
ra labai dėkingas. Klebo
nas taipgi dėkoja Sodalici- 
jos ir Marijos draugijom;

nas.

I

DENCE

antrą Lietuvių Nepriklau
somybės dienoje.

Taigi didelis užsimoji
mas ir reikalaujama daug 
gerų balsų. Vargonininkas 
labai prašo tėvelių, kad 
jie jų sūnus arba dukteris 
suėjusius septyniolika me
tų siųstų Į chorą. Ir tie 
suaugusieji, kad ir vedę, 
žemiau 30 metų amžiaus, 
su gerais balsais, kad sto
tų i chorą. Giedoti chore 
reiškia daryti kilnų dar
bą ; giedodami bažnyčioj

Va- dvigubai meldiesi ir geru 
giedojimu keli širdis kitų 
prie Aukščiausiojo, 
daug kitų nuopelnų 
narna.

Taigi visi prašome stoti 
i chorą ir dailinti

I

Užsakyk Šiandien

CALL US TODAY

TER
ECONOMY

IN MORE THAN 
165,000 HOMES

N°W

AT 
LOW COST

I

Parapijos metinis susi
rinkimas įvyks sausio 10. 
Visi parapijiečiai daly
vaukite, nes bus išduota 
metinė atskaita. Bus 
svarbių nutarimų, nes kle
bonas ketina išvažiuot.

Nauius Metus pradėjo
me iškilmingai su šv. mi- 
šiomis, kurias celebravo 
kun. A. Švedas MIC. 
kare buvo šauni programa 
Šv. Onos draugijos, dain. 
Ant Giedraičiui padedant. 
Šios rūšies programa bu
vo Providenciečiams nau- 
jienybė.

Vakaras i 
siuntinėjimu pastos, kuria .14- Choro praktikos Įvyks - 
manė laimės gerb Klebo
nas, nes nespėjo Įeiti į sa
lę kaip jam atnešė pundą 
laiškų. Bet pirm vakaro 
užbaigos ir suskaičius vi
sų laiškus pasirodė, kad

laimėjo p.

ir 
gau-

savo
prasidėjo su gražiu giedojimu parapi-

ta penktadienių vakarais 
pusę po septynių.

Vyčių Naujokas.

I

v/ GIVES
MORE HEAT 

LESSASH
r

LESS TROUBLE
M

Musų Apdraudos Planu, kuris garantuos sutau- 
pymą pinigų visai ateinančiai žiemai. — Pašauk,

Batchelder Whittemore
834 MASS. AVĖ., ROXBURY, 

Telcf. HIGhlands 1920

asmenų: Petras Svirskas. 
Pirm.; Petras Yankaus- 
kas, Vice Pirm.; Jennie 
Jakavonytė, prot. rast.: A- 
dolfas Musikevičius, ka
sierius: Jonas Yaruscvi- 
čius, finansų rašt. Nutar
ta surengti Naujų Metų 
Party, kuri ir Įvyko sau
sio 3, 1937, L. K. Moterų 
Klube.

A. f A.
Gruodžio 24 d. po kele- 

tos savaičių sirgimo, mi
rė parapijietis, Mykolas 
Aidukonis, 57 metų am • 
žiaus. Paliko žmoną, duk
relę Marę, 18 metų ir sū
nų Juozapą 25 metų am
žiaus. Taipgi paliko tris 
brolius, James, Joną ir 
Juozapą. Prieš mirtį pas
kutinius Šv. Sakramentus 
suteikė kun. Norbutas. 
šeštadienio ryte su šv. mi
šiomis iš Šv. Jurgio lietu
vių bažnyčios palaidotas 
St. James kapinėse.

Ilaverhillietis.

(IŠ WEST SIDE)
i Sausio 10 d., Lietuvių pirmą “prizą”
■ salėje, Šv. Antano lietuvių Tverijonis, o antrą laimė- 
parapijos mokyklos vai- jo ponia T. Dongveckienė.j 
kūčių įvyks vakaras su 
trumpa programa, kuriai 
vadovaus Seserys Pranciš- 
kietės. Bus suvaidinta

’ juokingų vaidinimų ir su
dainuota gražių dainelių, rią surengė
Vietiniai ir apylinkės lie- pijos vargoninkas Anta- 
tuviai kviečiami dalyvauti, nas Giedraitis. Programo- 
Gausiu atsilankymu paro- je dalyvavo dainininkai ir 
dysime, kad mes įvertina- šokikai. Buvo pakviesta 
me Sesučių darbą ir tuo jauna artistė - šokikė miss 
padėkosime Joms už auk- E. Keegan, kuri savo ma
žėjimą lietuvių vaikelių žu maloniu balsu visus 
lietuvybės dvasioje. linksmino, o savo puikiu

Bostono Svečias, šokimu visus stebino.

kurie turėjo tiek daug lai
škų, kad bijau skaičio ra
šyti, nes nemanau, kad 
vietos užtektų.

Prasidėjo programa, ku- 
ir vedė para-

i
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WESTF!ELD, MASS.

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Nonvood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 \VAI.NLT AVĖ. 
Tel. Norw<H»d 1020

SKYRIAI—
CAMBRIDGE— SO. BOSTON— DORCHESTER.

I
 Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
Priedermes

t
; > Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug ! i 
! ! jums padės, nes joje randasi daug Klausimą ir Atsakymų ; ;

1
 anglų ir lietuvių kalboje.

KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.

Siųskite užsakymus:

“DARBININKAS”
366 W. Broadtvay, So. Boston, Mass.;

Gruodžio 4 d., 1936 m. 
Lietuvoje mirė Katrė Min- 
kelienė, V. Minkelio moti
na. P-nui Minkeliui, taip 
nuoširdžiai pasižadėju
siam dirbti LDS ir “Dar
bininko” vajuje, reiškiam? 
gilią užuojautą.

Šv. Kazimiero draugija 
išrinko naują 1937 m. val
dybą, kurion įeina šie na
riai: pirm. Jonas Baliule- 
vičius; Jurgis Janulevi- 
čius vice-pirm.; Kazys Ma- 
saitis finansų rast.; Simo
nas Mielesius protokolų 
rast.; Vaclovas Minkelis 
kasierius.

Nauja valdyba užima 
savo vietas sausio 7 d.

Sausio 4 d. Dviračių 
dirbtuvėn sugrįžo darbi
ninkai dirbti po atostogų. 
Pereitais metais šioje dirb 
tuvėje padirbo 
tančius dviračių,
pradėjo dirbti ir 
Smith kompanijos 
ninkai.

266 tūks- 
Taipgi 
H. B. 
darbi- 

M.

SAMUEL R. KOPLAN
ADVOKATAS 

Ofisas:— 1134 Washington St. 
S. VASTLTAUŠKO — NAME 

So. Nonvood, Mass.
Tel. Nonvood 1576-R 

Gyvenimo Vieta:
R47 WAshlNGTON ST.
Tel. N<>rwood ■— 1.77G-1V

EDW. V. WARABOW
(VVRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
NOKVVOOD. MASS. 
TEL. Norvood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

fi. EDWARD TAYLOR
INSURANCE

AntoGaisro-Gyvybi ų-Nela hn i ų 
Nuo G Iki 9 mėnesių išmokėjimui 

Pristatau Platės Kasdien

1134 VVashington St.,
So. Norvvood — Room 2
Tel. 157AR Vai. 1—n. 7—8:30.



į
J

Penktadienis, Sausio 8 d., 1937 DKRBININKAS J,

r
■»

I
I

ŠŠ. VARDO VYRŲ j jos pirmą kartą naujuose! 
DR-JOS NAUJA VALDY- metuose, 117 vyrų ar dau-j 

giaus gaus ištikymybės 
kryžius, už neapleidimą 
šv. Komunijos su savo dr- 
ja hei vieną mėnesį perei
tais metais. Tai yra džiu
ginantis apsireiškimas pa
rapijos gyvenime, ypač 

, vyrų tarpe.
Metinis kortavimų vaka

ras dr-jos naudai įvyks 
■ sekmadienį, sausio 17 d. 
Komisija, kuri dirbo pe
reitą metą, rūpinsis šiuo 
dr-jos vakaru ir šįmet.

Kun. Dubinskas džiau
gėsi dr-jos gyvavimu, tik 
apgailestavo, kad ne visi 
parapijos vyrai įvertina šį 
katalikišką veikimą, nė 
visi priklauso prie taip 
garbingos organizacijos. 
Ragino susirinkusius ’37 
metais nepailsti, bet kal
binti ir raginti kiek galint 
dar nepriklausančius 
rus draugijcn įstoti.

BA • v

Metiniame ŠŠ. Vardo dr- 
jos laikytame susirinkime 
gruodžio mėn. sekantieji 
vyrai liko išrinkti valdy- 
bon 1937 metams: pirm. 
Valerijonas Strazdauskas; 
vice-pirm. Feliksas Rėkus; 
raštininkas, Antanas Stra
zdauskas; iždininkas, Mi- 
kolas Ramanauskas; tvar
kdarys, Feliksas Petkus. 
Atstovais į bertaininius 
viso miesto dr-jos susirin
kimus 1937 m. bus Simas 
Rėkus, Simas Sijavičius, 
Juozas Latvinskas ir Jo
nas Grebliauckas ir Mikas 
Ramanauskas. Papuošti 
bažnyčią Kalėdoms ir pri
rengti Betliejų apsiėmė 
Jonas Jasaitis, tėvas, Vin
cas Čeplinskas, Jonas Let- 
kaUskas, Juozas Miliaus
kas, Mikas Ramanauskas, 
Kazys Pakalniškis, Jonas 
Jankūnas ir Simas Sijavi
čius.

vy-

NAUJI KAPAI
Net ir per Šventes MIR

TIS neėmė atostogų mūsų 
~Ki!n'.'Dubmskū7.‘dvaIi0S kolonijoj, išplėšdama net

4- a 1 t-* I 1 i f** T 1 4“ v*

vadui ir dr-jos iždo globo-;
tojui, išdavus finansinį ra- , v. ~
portą, paaiškėjo, kad dėka: Oną Lei-
8-ių metų sukaktuvių au- 
koms, šįmet metų užbaigo- į 
je draugijos iždas turi 
virš 100 dolerių. Tai pir
mas metas taip turtingas.
Todėl kilus klausimui au- ! 
kos papuošimui bažnyčios, 
nutarta duoi $20.00, kurią 
stambią auką j. Grebliau-? 
ckas padidino nuo savęs 
įteikdamas $5.00. Kun. 
Dubinskas taipgi pranešė, 
kad sausio 10 d., kuomet 
vyrai eis prie šv. Komuni-

_________________ i

DR-JOS KITI REIKALAI

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Pennsylvanijos Žinios
MINERSVILLE, PA.

ilgiau, kaip ligi 65 metų, 
ir negyvena. Vadinas, 
joms duodama teisė gauti 
pensiją tik tada, kai jos 
jau miršta...”

Šis mitingas sukėlė tik
rą audrą tarp ištekėjusių
jų moterų >ir našlių, kurios 
savo rėžtu taip pat pareiš
kė didelį nepasitenkinimą. 
Jos nurodo, kad netekėju
sioms yra kur kas mažiau 
išlaidų ir rūpesčių, todėl 
jos neturinčios teisės rei
kalauti lygių teisių. Vis 
dėlto vyrų dauguma rodo 
simpatijų senmergėms ir 
palaiko jų reikalavimus, 
gausiai dalyvaudami jų 
susirinkimuose ir mitin
guose.

Šiomis dienomis senmer
gių sąjungos delegacija 
lankėsi pas sveikatos ir 
finansų ministerius, kurie 
vis dėlto pareiškė, kad 
bent šiuo metu vyriausy
bė jų reikalavimų paten
kinti negalėsianti, nes su
lyginimas jų teisių sU ište
kėjusių moterų ir našlių 
teisėmis pensijas gauti 
vyriausybei sudarytų 12 
milijonų svarų sterlingii 
nenumatytų išlaidų, kurių 
dabar nėra iš kur paimti.

“Neužmirškite, ekscelen-
: cijos, kad mūsų yra dū mi- 

Kartu su kun. Valančiu- Ii jonai”. — pagrasino išei- 
” ~ .........................: — “Ki-

apie kitu Haitis, Šv. Andriejaus lie- i tuose rinkimuose į parla
mentą mes balsuosime tik 

Parapijiečiai linki abiem už tuos, kurie pasižadės 
XX.

Antanas Dubinskas. Ponia 
Claytonienė tik vieną sū
nų teturėjo ir tą patį ne
gailestinga mirtis jai iš
plėšė, jos džiaugsmą ir su
raminimą senatvėje. Bū
dama tačiau gera katali
kė, ji priėmė tą Dievo jai 
suteiktą kryželį su visiš
ku atsidavimu Dievo va
liai. Nesiskundė, nerugojo, 
ne! Ji viską Dievui auka
vo. Tai gražus, tikrai 
krikščioniškas pavyzdys 
našlės — motinos.

Ona Leikuvienė, baisios 
vėžio ligos kankinama, už
baigė savo gyvenimą Ka
lėdų dienoj. Ji irgi buvo 
palaidota su trejomis mi- 
šiomis pirmadienį, gruo
džio 28 d. Paliko didelia
me nuliūdime savo vyrą 
Petrą ir jau užaugusią šei
mą. Jai mirtis tai buvo pa- 
siliuosavimas nuo ligos 
skausmų, nes ypač prieš 
mirtį ji kentėjo gan daug.

Pirmos laidotuvės nau
juose metuose buvo senu
kės Alėsės Tamoliunienės, 
kuri išgyveno virš 80 me
tų šioj ištrėmimo vietoj. 
Senatvės ir plaučių užde
gimas buvo jos mirties 
priežastimi. Sūnus Vincas 
ir jo žmona rūpinosi sene
lės paskutiniomis dieno
mis ir pas juos ji buvo pa
šarvota.

Už mirusius tariame 
“Amžiną atilsį duok jiems 
Viešpatie”, o likusiems jų 
giminėms reiškiame gi
liausia užuojautą jų skau
smo valandoje.______ _

KALĖDŲ IŠKILMĖS
Kaip kitais metais, taip 

ir šįmet Kalėdų Šventė 
praėjo labai iškilmingai. 
ŠŠ. Vardo dr-jos vyrai rū
pestingai vainikais išpuo
šė bažnyčią; p. Čižauskas 
su Choru priruošė ypa
tingas Kalėdines giesmes, 
o Altoriaus Tarnai, prieš 
Bernelių mišias, .širdį-ža- 

i vejančiai sugiedojo Ades- 
te Fideles. Šv. Mišias vi
durnaktį atnašavo kun. 
dr-as Mendelis. Jam pa
gelbėjo du klierikai atvy
kę iš šv. Marijos semina
rijos. Kun. Klebonas ir 
kun. Dubinskas klūpojo 
sanktuarijoj. Savo pamok
sle kun. Mendelis prilygi
no šv. Mišių auką prie 
Metliejaus įvykio 19 am
žių atgal. Per konsekraci
ją, jisai sakė atsikartoja 
pirmos Kalėdų nakties 
Dievo aplankymas savo 
žmonių. Tas pats Jėzus, 
kurs gimė Betliejui, gims
ta kunigo rankose ant al
toriaus. Taip gimsta, bet 
ne tam, kad tik pasilikti 
ant altoriaus; tačiau kad 
rasti kitus Betliejus žmo
nių širdyse. Kaip angelai 
giedojo prie Betliejaus kū
telės pirmą Kalėdų naktį, 
taip tie patys angelai gie
da garbės giesmę prie 
kiekvieno žmogaus vertai 
priimančio šv. Komuniją, 
nes to žmogaus širdis, Jė
zui ten apsigyvenus tam
pa tikru dangumi. Komu
nijos metu beveik visi su
sirinkusieji artinosi prie 
Dievo stalo. Bernelių mi
šiose dalyvavo svečių net 
iš Philadelphijos. Negalė
jo jie atsigerėti bažnyčios 
gražumu, Choro giedojimu 
ir visa tvarka. Mūsų para
pijos Patriarka, kun. Kle
bonas Lietuvnikas, pralei
do 44 Kalėdas Bfeitiinofės

i

tris asmenis iš mūsų tar
po, būtent, vaistininką

kuvienę ir Alėsę Tamoliu- 
nienę. Pirmasis buvo jau- i 
nas vyrukas tik 35 metų 
amžiaus, pačioj sveikatoj. 
Bet nedora cukraus liga 
pirm laiko nuvarė jaunuo
lį į kapus. Paliko dide
liam nuliūdime savo ma
mytę, ponią Magdaleną 
Kaluškienę, po antru vyru; 
Claytonienę. Iškilmingos 
laidotuvės įvyko pirmadie
nį, gruodžio 21 d. Prie di
džiojo altoriaus atnašavo 
šv. mišias su asista kun.

Į dr-as Mendelis. Jam pagel- 
, bėjo kunigai Jonas Mende
lis ir Kazimieras Keido- 
šius. Prie šoninių altorių 
aukavo mišias kleb. kun. 
Juozas Lietuvnikas ir kun.

I

SKAITYK - RASI UŽSLĖPTI TURTĄ
•

i

Ką tik dabar “Darbininkas” išleido iš spaudos 
amžinos atminties garsaus misijonieriaus Tėvo V. 
Kulikausko, MIC. parašytą knygutę — SKAITYK— 
RASI UŽSLĖPTĄ TURTĄ, ši knygutė yra neįkainuo
jamos vertės. Joje yra nurodyta kokią didelę naudą 
žmogus turi iš klausymo Šv. Mišių ir kaip jų reikia 
klausyti. Ji yra nedidelio formato — 48 pusi. Kaina 
20c.

Keliolika tūkstančių šios knygutės buvome iš- 
siuntinėję katalikų šeimoms. Daugelis prisiuntė ne po 
20c., bet po $1.00 ir parašė gražiausius padėkos laiš
kus.

Štai ką garsus misijohierius rašo apie šią knygutę: 
NEPAPRASTA KNYGELĖ!

Per visą savo gyvenimą ieškojau, bet niekur ne
buvau užtikęs tokio aiškaus išdėstymo apie šv. Mišių 
auką, kaip kuh. V. Kulikausko, M.I.C. knygelėje 
“Skaityk — rasi užslėptą turtą”. Tą knygelę perskai
čiau per 20 minučių, bet tuo trumpu laiku suradau už- 
slėp.tą turtą, kokio nebuvau radęs net storiausiose 
knygose. T&i tik šventas žmogus gali taip parašyti. 
Dėl to visiems, o visiems, patariu tą knygelę įsigyti ir 
ją šimtus sykių skaityti, o jeigu ją kitam perleisi, tai 
vėl parsišauk naują. Tąja knygele gali naudotis na
mie ir bažnyčioj. Tos knygylės kaina turėtų būti be
ribė, o nė 20 cehtų, nes skaitytojas suranda turtą, ku
rio jokiais pinigais neįpirksi.

Kun. J. Bružikas, S. J.
Kas norite įsigyti šitų knygučių kreipkitės: 

“DARBININKO” KNYGYNAS, 
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

lietuvių tarpe. Nors virš 
70 žiemų sniegas puošia jo 
kunigišką galvą, tačiau 
jaučiasi gan drūtas, ir Ka
lėdų dienoj atnašavo visas 
trejas mišias, iš visų at
žvilgių ’36 metų Kalėdos 
praėjo gražiai, reikšmin
gai visų Katalikų lietuvių 
gyvenime Baltimorėje.

SVEIKINAME!
Antrą Kalėdų dieną, 9 

vai. ryte, Bronius Kūpri
nąs ir Emilija Valčečkaitė 
prie kun. Antano Dubins- 
ko sudėjo savo ištikimy
bės įžadus. Jų įžadų liudy
tojais buvo jaunojo sesu
tė Ona Paužienė ir Jauno
sios broliukas Vincas Val- 
čečkas. Po šliubui sekė šv. 
mišios. Ištikrųjų buvo kuo 
gėrėtis, kuomet šv. Komu
nijos metu visi priėmė Jė
zų į savo širdį, tikrąjį kaip 
Kalėdų, taip jų naujo gy
venimo svetį. Sveikiname 
jaunuosius ir linkime 
jiems visuomet džiaugtis 
ta ramybe, kurią Kristaus 
atėjimas čia ant žemės at
nešė geros valios žmo
nėms!

Pereitų metų paskutinia
me mėnesyj kleb. kun. K. 
Klevinskas išdavė rapor
tą iš visų parapijos ir 
draugijų parengimų. Pasi
rodo, kad pasekmės buvo 
geros. Klebonas sumažino, 
parapijos skolą $1100.00. 
Tai didelė pažanga. Prašy
kime, kad Šv. Pranciškaus 
parapijos kleboną Dievas 
laikytų geriausioje sveika
toje, kad jis dar ilgai ga
lėtų taip sėkmingai dar
buotis.

Sausio 3 d. įvyko Šv. 
Pranciškaus parapijos Ro
žančiaus draugijos vaka
ras parapijos naudai. Da
lyvavo gana daug žmonių 
ir visi linksmai laiką pra
leido. Reikia pasidžiaugti, 
kad draugijos taip nuošir
džiai remia parapiją. Gar
bė joms. Kaunierius4

noro ir pasiryžimo. Aš 
kaipo pirmininkas Šv. 
Vardo draugijos galiu pa
sidžiaugti, kad ir mes jau 
esame daug nuveikę Baž
nyčios ir savo naudai, bet 
galėtume dar daugiau pa
daryti.

Brangūs, Šv. Vardo dr- 
jos nariai, perskaitę šiuos 
kelius mano žodžius nepa- 
skaitykite blogu, nes aš 
tai darau iš širdies, neno
rėdamas niekam diktuoti, 
bet tik noriu matyti ir 
mūsų draugijoje didesnį 
gyvumą. Jeigu dar kas iš 
mūsų parapijos vyrų no
rėtų prisirašyti prie Šv. 
Vardo draugijos, tai kvie
čiu tą padaryti dabar. 
Pradėkime Naujus Metus 
gerai.

Jurgis Klimas, 
Šv. Vardo draugijos pirm.

PHILADELPHIA, PA.
Šiomis dienomis išvyko 

Tarptautinį Eucharistini

NAUJŲ METŲ VEIKI
MAS

Jaunimo Balius
Sausio 1 d. parapijos sa

lėj įvyko Naujų Metų Ba
lius. Jonas Glėbas, baliaus 
rengimo komisijos pirmi
ninkas, dirbo išsijuosęs, 
kad.balius būtų sėkmin
gas. Neapsivylė. Svetainė 
buvo prikimšta jaunimu, 

i Visi gražiai linksminosi 
net iki 1 vai. rito. Bilietai 
buvo 40 centų vyrams ir 
30 centų mergaitėms, o 
muzikantai kainavo $75.-

1 Ji *00, tačiau pelito liko apie 
175 doleriai. Kun. Mende- 

■lis negalėjo atsidžiaugti 
komisijos rūpestinga dar
buote. Jis taria nuoširdų 
ačiū komisijos nariams ir 
visiems kitiems parapijie
čiams, kurie prisidėjo prie 
to vakaro gražių vaisių.

i

KORTAVIMŲ VAKARAI
Po adVentihės pertrau

kos, penktadienį, sausio 8 
d. vėl prasidės kortavimų 
vakarai mūsų salėj. Pir
mutinis naujų metų toksai 
vakaras bus globoj 4-tos 
kuopos Altoriaus ir Ro
žančiaus dr-jos moterų. Į- 
žanga tik 35 centai.

Sausio mėti. įvyks dar 
du kiti kortavimų vaka
rai, būteht, sekmadienį, 
sausio 17 d. ir penktadie
nį, sausio 22 d. Bilietas 
tiems, kurie kortuos tik 
35 centai.

MILIJONIERIŲ VESTU
VIŲ PUOTA

Vienas gal iš prašmat
niausių ir įdomiausių vei
kimo sezono vakarų įvyk3 
sekmadienį, sausio 10 d. 
Tai Jjus Milijonierių Ves
tuvių vakarinė puota. Dar 
tokio parengimo neturėjo
me mūsų svetainėje. Bi
lietas tik $1.00, bet atsi- 
lankusieji gaus $5.00 sai
ką juokui r pasilinksmini
mo. Kun. Mehdelis pereitą 
sekmadienį iš sakykloj vi-“ 
sus perspėjo, kad gal šis 
bus jau paskutinis tokios 
rūšiės Vakaras, todėl ragi
no visus atsilankyti ir 
rengėjų pastangas parem
ti. Spėjama, kad bus arti 
300 svečių. Pamatysim!

B. k.

Čia gyvuoja Šv. Vardo į 
draugijos, senesniųjų ir. Kongresą, kuris įvyks va- 
jaunesniųjų. Senesnieji tu-į sario mėnesį Maniloj, Šv. 
retų visuomet duoti gerą Kazimiero lietuvių parapi- 
pavyzdį jaunesniems, t. y* j jos kleb. kun. I. Valančiu- 
šventai pildyti visas parei- „as Kleb kun valančiū- 
gas, būtent, kas mėnuo pavaduoja Tėvas A. i 
•m corpore priimti sv. B b, MIC

Komuniją, punktualiai lai-! — • 
kyti susirinkimus. Kaip .
malonu skaityti laikraštį ^n* Ce?.u“ ^ama ’
“Darbininką __
kolonijų Šv. Vardo drau-' tuvių par. klebonas, 
gijų veikimus ir nutari- ’ 
mus. Mat taip pat galime klebonam laimingos kelio ! mūsų teises ginti”, 
tą padaryti, o tik reikia nes. F. Kondrotas.- Į

Du Milijonai Senmergių Grasina 
Anglijos Vyriausybei

MIRĖ PAVYZDINGAS 
LIETUVIS.

į Valatkiškės kaime, Aš
menos apskr., mirė pavyz- 

! dingas ir susipratęs lietu- 
; vis Motiejus Palėkas, 80 

Aš visiškai nesuoran-! metU amžiaus. Jis savo 
, — kalbėjo miss‘wit- drasa visur pasirodyti lie

te: - “Kodėl ištekėjusios tuyšk,ai. Paragindavo li
ne juokais; f , Kitu* ^tuvius prie to pri-

Pnes jų akis brikU(įe „Jį 55 iki me-"-
. balsą jis nuo mažens gie-

I tų ir kodėl ta teise ne- jodavo lietuviškuose baž- 
gali pasinaudoti netekeju- į nytiniuose choruose. Die- 
sios anglės? Neteisingai ir veniškio parapijoje, pa- 
neteisėtai elgiasi ir fabri- naikinus lietuviškas mal- 
kantai, kurie kažkuriais das, jis vienas užtraukda-

i

Na, ir nesiseka pasta-. nijos pilietės, 
ruoju laiku Anglijos poli-. “ 
tikams. k„„

; cU
Prašome nejuokauti. An-; 

glų politikai ne juokais ‘ 
jaudinasi. 7 
kaip iš žemės išdygo nau
jas socialinio pobūdžio ju-i 
dėjimas, kurį sukėlė ir va-j 
dovauja miss Florans Wit- 
t.e, kuri surinko net dvie
jų milijonų... senmergių,.sutnetįmaįs netekėjusias, vo lietuvišką giesmę vi- 
kunas anglai vadina spm- 
ser, armija ir, atsistojus met atIeidžia 
jos priešakyje, reikalauja 
joms suteikti teisęs gauti I 
pensijas, kokias gauna iš
tekėjusios moterys ir naš
lės, sulaukusios 55 am- 
žiaus metų.

Miss Witte sužadėtinis 
žuvo pasauliniame kare ir j 
nuo to laiko ji gyvena “ne-' 
teisėtos našlės” gyvenimą.' 
Prieš dvejus metus ji pra- 
dėjo organizuoti senmer
gių sąjungą, kurių geroka 
dalis taip pat netekusios 
savo sužadėtinių per pa
saulinį karą. Pradžioje są
junga teturėjo 20 narių, 
bet per labai trumpą laiką 
ji išaugo net ligi 2 milijo
nų. Neseniai įvyko šitos 
sąjungos atstovių suvažia
vimas, kuriame priimta 
rezoliucija balsuoti kituo
se rinkimuose tik už tuos 
kandidatus, kurie pasiža
dės parlamente kovoti už 
jų socialinius reikalavi
mus. Po suVažiavimo miss 
Wiite Bleck — Pole pasa
kė kalbą fabrikų darbinin
kams ir amatininkams, 
jtids kviesdama kovoti 
bendromis jėgomis prieš 
socialinę nelygybę, kurią 
ypač skaudžiai jaučiančios, Į 
netekėjusios t)idž. Britą- į

dar joms nesulaukus hė sai nelaukdamas ar jam 
iš tar- kas pritars. Ir pritarimą, 

j žinoma, nuolat turėdavo. 
Jis taip pat uoliai platin- 

, ’ ” * , spauda
nybos. Vienumos
kinta netekėjusioji mote- ! davo'” lietuvišką i. 
ris, kaip rodo statistika,1 savo kaimynų tarpe?

j Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 
įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMlNt- 

jMAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
366 VVest Broadvvay, South Boston, Mass.

I

SMAGU MELSTIS I

i
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IŠ GEROS MALDAKNYGĖS 
“Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 

Už LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ 

“MALDŲ RINKINĖLIS"
Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (bttVo $1*75)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 

celuiloido apdarai! 90 $1Ž5)

“PULKIM ANT KELIU”

Juodais odos apdarais — $8.50
IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDA 

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrtiŠU: 
“DARBININKAS”

366 Broadtvay, — — — So. Boston, MasS.
ii i iii i iih i

Baltais

.HM*.
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Rytinių Valstybių Žinios
NAUJU METU SUTIKI nų dolerių prabangai!... O 

kiek kilniems tikslams ir MAS NEW YORKE labdarybei? Gal nei vieno 
cento...

Taigi taip triukšmingai 
sutinkant Naujus Metus ir 

kad jie būsią lai- tiek išleidžiant praban-

I

Nauji Metai! Nauji Me
tai! Visi jų laukia ir visi 
tikisi, 1 
mingesni ir geresni už 
praeitus metus, užtat ir - - .
visur stengiamasi iškil-1 Broliai! Daugiau taupy- 
mingai juos sutikti. Nie-kime tai ir Nauji Metai 
kur tur būt jie taip iškil-; us laimingesni 
mingai nesutinkami, kaip Į 
Amerikoje, ypač Newj 
Yorke, mat čia viskas Į 
prašmatniau eina, taigi ir. 
Naujųjų Metų sutikimas 
itin čia pabrėžiamas. Vi
sur čia prisikimšę teatrai, 
restoranai, kavinės ir vie
šbučių salės, kur ruošiami 
įvairūs Naujųjų Metų su
tikimo parengimai. Kurie 
gi nesutelpa į sales, tai tie

goms ar galima laukti 
kad jie būtų laimingi?

Bijūnas.

NEW BRITAIN, CONN.
MUSŲ SPORTININKAI 

LAIMĖJO
Kalėdų dienoje, Florido

je, New Britaino Aukštes
nės mokyklos futbolo ra
telis žaidė su Floridos 
Aukštesnės mokyklos ra-

trukšmingai sutinka Nau
jus Metus gatvėse su įvai
riomis dūdomis, švilpu
kais, barškučiais, ar kito
kiomis plerpynėmis ir kli- 
ksmais.

Toksai Naujųjų Metų 
sutikimas daromas visa
me mieste, bet ypač tuom 
pasižymi New Yorko cen
tras, Times Sąuare gatvė
je. Čia susirenka kelių 
šimtų tūkstančių minios, 
kad sunku ir gatve praeiti 
ir triukšmauja. Apskai
čiuota, kad šįmet Naujų 
Metų sutikime dalyvavo a- 
pie 400.000 žmonių.

Tvarkai palaikyti buvo pasveikino savo mylimą 
sukviesta 1.800 policinin
kų pėsčių ir raitų, bet kas 
gi tas nesuskaitomas mi- 
nias sutvarkys? Užsikim
šo visa gatvė, kad nei au-j 
tomobiliai nei karai nega
lėjo pravažiuoti.

Minios krykščia, triukš
mauja, vieni kitiems švil
pdami į ausis visokiomis 
plerpynėmis. Visa gatvė 
tik liūliuoja, banguoja, it j 
plačiosios upės bangos, tik 
laikykis, kad neparblokš- 
tų, nes bematant įsisiūba-! 
vusi minia sutremptų ir... į 
sudiev Nauji Metai!... Vie
nam vyrukui taip ir atsiti-; 
ko, jį vos gyva, sumindžio
tą ištraukė iš minios. Ir 
kiek buvo nelaimingų atsi
tikimų belaukiant Naujų 
Metų! I

Laikraščiai pranešė, kad 
visoj Amerikoj Kalėdose 
žuvo 314 žmonių, gi Nau
jų Metų išvakarėse 182. 
Štai tau ir Amerika!

Apskaičiuota, kad čia 
kasmet per automobilių 
katastrofas žūva į pusan
tro šimto tūkstančių žmo
nių, reiškia daugiau, kaip 
per naminį karą Ispanijo
je...

Ir kaip moka pasinaudo
ti tuom laikraščių redak
cijos ir įvairių filmų fir
mos. Visur tą minią foto
grafuoja, 
ir jau Naujųjų Metų di
desniuose New Yorko laik
raščiuose aprašant Naujų 
Metų sutikimą buvo ir į- 
vairiausių iliustracijų. Tai 
vis biznis! Taip, bet tam 
bizniui ir toms praban- 
goms ar ne per daug išlei
džiama? Laikraščiai pra
nešė, kad Naujų Metų su
tikimui išleista $10.000.- 
000.

Pasibaisėtina! 10 milijo-

New Britaino ratelis lai
mėjo 26 prieš 13. Laimėjo 
dėlto, kad tame ratelyje 
buvo net 7 lietuviai spor
tininkai. Ypatingai pasi
žymėjo Vincas Zdančiu- 
kas ir Juozas Janušonis. 
Vincas Zdančiukas, pasi
baigus žaidimui, gavo pa
siūlymą keturių metų Ko
legijos stipendiją. Žaidi
mas buvo transliuojamas 
per radio. Newbritainie- 
čiai visi klausėsi ir girdė
jo pagyrimus mūsų sporti
ninkams.

Ratelio kapitonas, A. 
Palakauskas per radio

motinėlę ir visus Newbri- 
tainiečius.

Sugrįžusius sportininkus 
iš Floridos stotyje pasiti
ko miesto viršininkai, gi
minės ir tūkstantinė mi
nia. Sveikino ir kėlė triuk
šmingas 
gabiems 
Garbė jaunuoliams už kė
limą lietuvių vardo per 
sportą.

ovacijas mūsų 
sportininkams.

GRAŽIAI PASIRODĖ
Naujų Metų laukiant 

vakaras davė gražių sek- 
imių. Dalyvavo apie 300 
žmonių. Visi linksmai, or- 

įkestrai grojant, praleido 
senuosius metus ir sulau- 

t ke Naujų Metų.
Tą vakarą surengė Šv. 

Rožančiaus ir Šv. Vardo 
draugijos parapijos nau- 

Idai. Pelno liko apie porą 
šimtų dolerių.

, Kleb. kun. A. Vaškelis, 
" pradėjus skambinti 12 vai. 

vidurnaktį, pasakė nuo
širdžią sveikinimo kalbą, 
linkėdamas visiems daly
viams, aukotojams, darbi
ninkams ir visiems geros 
valios žmonėms laimingų 
Naujų Metų.

Mūsų smarki Mariutė 
Liktoraitytė pasakė eiles.

1 Stambesnes aukas sutei
kė šie: Edv. Zdančiukas, 
M. Daunis, V. Abeciunas,

.ViSUr„fiI”UT J. Lastauskas, B. Jonuška, 
Į J. Brazauskas, pp. Kocha- 
novičaitės, lenkės, V. Šim
kus, V. Varkalas ir V. 
Brookman.

Daug geraširdžių para
pijiečių prisidėjo su ma
žesnėmis aukomis, kurios 
taip pat buvo labai bran
gios ir visiems priklauso 
padėka.

GRAŽUS PAVYZDYS
Pereitą sekmadienį šv.

Vardo ir Sodalicijos na
riai “in corpore” priėmė 
šv. Komuniją, Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Tai gražus pa
vyzdys ir kitoms draugi
joms.

Tą pačią dieną po pietų 
įvyko Šv. Vardo draugijos 
susirinkimas, kur gražias 
ir turiningas mintis parei
škė kleb. kun. A. Vaškelis, 
kun. J. Gauronskas iš Wa- 
terbury, kun. P. P. Karto
nas ir adv. A. Povilaitis.

Keletą dainų gražiai su
dainavo p. p. K. Žalnierai- 
tis ir K. Kavaliauskas. Lai 
gyvuoja Šv. Vardo draugi
ja!

RENGIA VAKARĄ
Sodalicijos draugija, 

prie kurios priklauso rink- 
tiniausios Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos mergi
nos, rengia šaunų vakarą, 
sausio 14 d., parapijos sa
lėje. Pelnas skiriamas pa
rapijai. Rengėjos kviečia 
gausiai dalyvauti šiame 
parengime. Laimėjusiems 
bus teikiamos gražios ir 
naudingos dovanos. T. M.

NEW HAVEN, CONN.
Šiais metais Šv. Kazi

miero lietuvių parapija 
minės 25 metų gyvavimo 
sukaktį. Jubiliejinį pami
nėjimą ruošti yra sudary
tas komitetas į kurį įeina 
šie asmenys: Šv. Kazimie
ro lietuvių par. — kleb. 
kun. M. A. Pankus, Juo
zas Masiulis, Juozas Pran- 
ckevičius; nuo Šv. Pran
ciškaus draugijos — Mar
tinas Banevičius, Pranas 
Luza, Vladas Norkūnas, 
Silvestras Gedrimas; nuo 
Šv. Onos dr-jos — p. Ma- 
čiulaitienė, p. Bakaitienė; 
LRKSA. 116 kp. 
kubaitė, K.
Moterų Sąjungos kp. — 
pp. Tamulevičienė, Kvara- 
tijienė; Parapijos choro — 
A. Stadalnikas, M. Žukai
tė; Marijos Sodalicijos — 
M. Aimutytė, B. Šidlaus
kaitė, LDS. 39 kp. — J. 
Lukšas, J. Zakarauskas; 
Gyvojo Rožančiaus —Tiš- 
kienė, Kazlauskienė.

Pirmas Jubiliejinis pa
rengimas
prakalbos ir šokiai įvyks 
sausio 31 d. š. m., 4 vai. 
po pietų. Dalyvaus miesto 
mayoras ir kiti profesijo- 
nalai.

Jubiliejinių pramogų ir 
iškilmių rengimo komite
tas nuoširdžiai visus kvie
čia dalyvauti. Kviečia da
lyvauti ir iš apylinkių ko
lonijų šiame šauniame pa
rapijos bankiete.

Komitetas.

M. Jo- 
Šidlauskas;

bankietas,

HARTFORD, CONN.
ŠV. CECILIJOS CHORO 

KALĖDŲ VAKARAS 
Sausio 2, vakare, moky

klos mažesnėje salėje, lie
tuvių parapijos šventos 
Cecilijos choras gausiai 
susirinko švęsti drauge 
Šventas Kalėdas,
kiek jau ir po Kalėdų, bet 
Kalėdų Dėdukas visgi at
silankė. Kalėdų Dėdukas 
visiems ir visoms atnešė 
po gražią dovanėlę... be to 
jis davė visiems ir visoms
gardžių užkandžių ir davė dainuoti sekančius: Alice 
gražią eglaitę ir leido link-

Nors

smai šokti. Buvo atsilan
kę Santui Clausui priete- 
lingi dvasios vadai kuni
gai Ambotas ir Kripas. 
Choras moka rimtai dirb
ti ir gražiai linksmintis. 
Nesuprantu kodėl daugiau 
jaunimo neprisirašo prie 
tokios rimtos ir laimingos 
draugijos. Gal Naujieji 
Metai man atsakys kodėl? 
Visgi lauksim.

I nietytę, Viktorą Sintautą 
ir Matą Kripą. Visi bei vi
sos labai gražiai ir links
mai padainavo. Visiems a- 
komponavo varg. Vincas

į Burdulis. Kalbėjo kunigas 
Kripas. Kunigas Ambotas 
neatvyko, nes sirgo. Linki
me visiems ir visoms 
Hartfordo ir apylinkės lie
tuviams laimingiausių 
Naujų Metų.

svetainėje. Bus duodamos 
gražios dovanos. Pradžia 
5 vai. po pietų. Šokiai pra
sidės 8 vai. vakare. Įžan
ga tik 35 centai. Pelnas1 
parapijai. Rengėjos kvie
čia dalyvauti. - Rap.

I KUNIGAI SVEIKSTA
i Kunigai Gradeckis ir 
Ražaitis, kuriems padary
ta appendecitis operacijos 
dabar sveiksta ligoninėse 
ir gal šią savaitę abudu 
parvažiuos į savo namus 
New Britain. Linkime a- 
biem kuogreičiausiai pa
sveikti ir grįžti į svarbų 
parapijos darbą.

BASKETBALL
Šiomis dienomis mūsiš

kiai ir mūsiškės basket- 
ballininkai gražiai pasiro
dė. Abu mūsų rateliai su
pliekė savo priešus sporto 
arenoje. Pirmiausiai mū
siškės sausio 3, vakare, 
mūsų mokyklos salėje su
pliekė Hartfordo lenkų 
Šv. Kiriliaus ir Metodijaus 
parapijos ratelį. Valio, lie
tuvaitės! Paskui mūsiš
kiai, galingi sunkaus svo
rio vyčiai basketballinin- žiedavę. Ir tai nemaišytos i 
kai, sumušė lietuvius net porelės, bet grynai lietu- 
iš tolimo Scranton Miesto, viškos katalikiškos pore- 
Mainieriai gerai pasirodė, lės. Linkime toms susižie- 
bet mūsiškiai biskį per davusioms 
smarkūs jiems buvo. Va
lio, 
kai-ės! Salė buvo prikimš- nepamiršti lietuvių, 
ta žmonių. Buvo svečių iš priklausyti prie 
New Britain, Waterbury, 
Bristol ir Hartfordo bei 
apylinkės. Matyti mūsų 
žmonės, kad ir senesnieji 
mėgsta ir įdomiai seka 
mūsų basketballinin kų 
kiekvieną žingsnį.

I

METINIS SUSIRINKI
MAS

Sausio 20 d. įvyks Mote
rų Sąjungos 29 kp. metinis 
susirinkimas, parapijos 
svetainėje, 8 vai. vakare. 
Visos narės malonėkite a- 
teiti ir nauju atsivesti.

Rašt.

pijų klebonai, literatai, 
malonėkite įsigyti. Kny
gos kaina $1.00. Galima ją 
gauti pas: Beethoven Kon
servatorijos vedėją, prof. 
A. Pocių, 3252 So. Hals- 
ted St., “Draugas”, 2334 
S. Oakley Avė., “Jauni
mas”, 2201 W. Cermak 
Rd., J. Mickeliūną, 6747 
So. Artesian Avė., Ig. Sa
kalą, 6747 So. Artesian A- 
ve., J. Čižauską, 6831 So. 
Rockwell St., Antaną Lin- 
kų, 2144 W. 23rd Place, ir 
pas mane:

Ieva Lukošiūtė,
7011 S. Artesian Avė 

Chicago, Illinois.
Tel. Hemlock 1883.

•>

SKAITYKITE KOMP. C. 
SASNAUSKO BIOGRA

FIJA
1

SALEZIEČIU MISIJŲ
MARŠRUTAS '

MUi -----------

Dabar teko girdėti, kad tdr‘dėt 
daug lietuvių jaunimo ta
po “engaged” arba susi-

LIETUVIŲ RADIO 
VALANDA

Ačiū lietuvio jaunikaičio 
Prano Pakėno nesulaužia- 
moms pastangoms, lietu
viai hartfordiečiai Šventos 
Secilijos choras vėl pasi
rodys New Britain Radio 
Stoty WNBC pradedant 
su vasario 7, nuo 2:30 iki 
3:00 p. m. Kažkurie gera
širdžiai lietuviai ir drau
gijos norėdami tos radio 
valandos pinigiškai ištiesė 
prietelišką ranką ir dabar 
teko girdėti bus galimy
bės net tris radio progra
mas ldfcsti oro bangomis. 
Valio, lietuviškas susipra
timas! Lenkai, italai ir ki
ti turi savo programas, o 
kodėl mes lietuviai negali
me? Tik reikia vienybės 
ir nepavydėti vadams ir 
ūems, kurie iš širdies dar
buojasi. Taigi, gražiai pra
dėjome, o dabar tiktai už- 
baigkime. Tas visuomet 
svarbiausia ir bus lengva, 
jeigu laikysimės vienybės.

porelėms lai
mingai apsivesti ir apsi- 

mūsų basketballinin-; vedę laimingai gyventi... 
bet

lietuviš
kos parapijos ir rištis su 
lietuviškomis draugijomis 
ir bendrai lietuvišku vei
kimu.

JERSEY CITY. N. J.
ŠOKIAI — BALIUS

Sausio 9 d. šeštadienį 
7:00 P. M. Šv. Onos para
pijos salėje rengiami pir
mieji šiais metais šokiai— 
balius, vadovaujant K. 
Marcinkai ir J. Andriuš
kevičiui. Pelnas eis para
pijos naudai. Sumanūs 
vakaro vedėjai yra paėmę 
gerus muzikantus ir žada 
tą vakarą ypatingai įdomų 
padaryti. Tat kviečiama 
visų Jersey City prietelių 
atsilankyti ir bendrai tą 
vakarą praleisti.

CHORISTAMS PAGERB- 
TUVES

Kun. S. Stonis savo pa
rapijos christus pagerbti 
sausio 3 d. iškeldamas 
jiems vakarienę. Laike va
karienės daug gražių kal
bų pasakyta. Po vakarie
nei jaunimas gražiai pa
dainavo, pašoko ir drau
giškai pasišnekučiavo. Pa
rengimą paįvairino kun. 
dr. Starkus ir kun. M. Ke
mėšis savo atsilankymu.

Chicago, UI. — Iki šio 
iaiko Chicagoje nebuvo 

: apie Komp. a. a.
Česlovo Sasnausko biogra
fiją, kurią parašė L. M. 
Komp. J. Žilevičius, ir iš
leido muz. Jonas Brundza. 
Dabar leidėjo ir autoriaus 
rūpesčiu, Chicagoje pas
klido ši knyga ir beveik 
kiekvienas literatas bei 
muzikos mylėtojas susiį- 
domavo knygos reikšme.

a. a. C. Sasnauskas, 
savo vertingais muzikos 
kuriniais žadino lietuvi’.] 
tautinį susipratimą.

i Ši knyga spausdinta 
Kaune, 1936 metais. Turi 
77 puslapių, ir telpa keletą 
paveikslų. Turinys: Leidė- 
io žodis: Dedikacija kun. 
Vaiciekauskui; Autoriaus 
žodis; Česlovas — Jaunas 
vargoninkas; Sasnauskas 
Petrapily šv. Kotrynos 
bažnyčios vargoninkas; 
Baigęs konservatoriją Sa
snauskas toliau studijuo
ja; Sasnausko bažnytinis 
choras; Sasnausko pasau
linės muzikos kūryba; Sa
snausko bažnytinės muzi
kos kūryba; “Lietuviškos 
Muzikos” kritika; Sasnau
sko darbo aplinka ir nuo
pelnai lietuvių tautai: Sa
snausko mirtis ir laidotu
vės Petrapilyje; Sasnaus
ko kūno parvežimas į Lie
tuvą; Sasnausko kuriniu! 
likimas! Apie bažnytinį ir Balandžio m. 12 d. — 18, 
liaudies giedojimą; Pa-; m 1
veikslas “Sasnausko” Vy
rų choro, vedamo prof. A. Nuolatinis^laiškams adre- 
Pociaus, ir Juozo Žilevi
čiaus kuriniai.

Taigi visi, kurie dar ne
turite šios brangios komo, 
a. a. Česlovo Sasnausko 
knygos, ypatingai Chica- 
gos vargonininkai, para-

nes

I

MARIJOS VAIKELIŲ 
VAKARAS

Tai bus sekmadienį, sau
sio 10, vakare, mokyklos 
salėje. Vaidins, rodos, te
atrą ir bus traukimas Ho- 
pe Chest. Marijos Vaikelių 
atsakomingoji komisi j a 
nuoširdžiai kviečia lietu
vius ir lietuvaites iš Hart
fordo ir apylinkės gausiai 
atsilankyti. Pelnas, rodos, 
eis parapijai.

HARTFORDIEČIŲ NEW 
YEARS PARTY

I 
I

Šįmet Moterų Sąjungos 
17 kuopa surengė Naujų 
Metų išvakarėse šaunią 
vakarienę ir šokius. Atsi
lankė neipažai žmonių ir 
matyti visi bei visos gra
žiai linksminosi. Pirminin
kė Kočiūnienė pakvietė

ŠV. JURGIO DRAUGIJA 
DARBUOJASI

Šv. Jurgio pašalpinė ka
talikiška draugija sausio 
3 d. turėjo pirmą šiais me
tais susirinkimą. Sustipri
nimui savo kasos nutarta 
padaryti sausio 24 ir ba
landžio 3 d. parengimus. 
Tuos parengimus darys 
atskirai nuo kitų bolševi- 
kuojančių bei laisvamaniš
kų draugijų. Gerai ir pa
daryta: ne pakeliui eiti 
katalikams drauge su ki
tos krypties organizaci
joms.

RROOKLYN, N. Y

I <

<

Iš MOTERŲ SĄJUNGOS
29 KP. VEIKIMO

Sausio 10 d. įvyks Mote
rų Sąjungos 29 kp. vaka
ras su šokiais, parapijos

Vasario 10 d. — 21 d.
(Pelenų d., II sekm. gav V 

3230 Lituanica Avė.
Chicago, III.

Vasario 28 d. — Kovo 9 d. 
(III sekm. gavėn. — IV.)' 
6812 So. Washtenaw avė.

Chicago, III.
Kovo 14 d. — 21 d.
(V sekm. gavėn. — VI.)1 

1313 Westminster avė.
Detroit, Mich. 

Kovo 22 d. — 30 d.
Soringfield, III.
Visose vietose misijas 

ves kun. Albinas Drazdys. 
Misijų atlyginimas skiria
mas statomai Saleziečm 
ištaigai Vytėnuose, kur 
daugelis jaunuolių ruošia
si tolimųjų kraštų misi
jom.

v •

KUN. D-BO M. RAŽAIČIO 
MISIJŲ KELIONĖ .

1937 m. vasario 22—28.
105 Main St. 

Athol, Mass.
Kovo 1 d. — 14,

64 Church St. 
Pittston, Pa.

Kovo m. 15 d. — 21,
258 Zerbcv avė 

Kingston, Pa.
Kovo m. 22 d. — 28,

19 Dennison St. 
Luzerne, Pa.

119 Tempei St. 
Nashua, N. H.

sas: Rev. Dr. M. Ražaitis 
Marianapolis College 

Thompson, Conn.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

BROCKERT’S ALE
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

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

81 Lafayette St., 
Worcester, Man.

BOSTONO APTELIN'KfiS EROCKERTS Ir CREMO ALAUS Pardavė 
Jns Ir DIstributnriiM CHARLES WAYSHVILLE, pristato ahj hnHam*. 
restoranams Ir tihidčms. Saukite: Dėti. 1731.

Telefonas
Worcester, 5-4334

Bard (Žemaitytę), Kau-


