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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teis?* va
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Sugrįžę iš Ispanijos įvai
rių Amerikos laikraščių 
korespondentai, kaip tai 
Harry Chapin Plummer, 
kuris rašo “The New York 
Herald Tribūne” ir ki
tiems apsako tikrai šiur
pulingus komunistų dar
bus. Kiek sudeginta baž
nyčių, kiek išžudyta kuni
gų, vienuolių ir tikinčiųjų 
tikrų skaitlinių negalima 
sužinoti. Tik tikrai žino
ma, kad šių diecezijų vys
kupai buvo nužudyti: Al- 
meria, Guadio, Jaen, Leri- 
da, Cuenca, Siguenza, Ciu- 
dad Real, Sevogia, Barba- 
stro ir Tarrangona... Ku
nigai, kurie pasislėpė nuo 
komunistų žmogžudžių, 
stropiai tebeieškomi.
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BASKOS VYSKUPŲ įTrylika Darbininkų Sužeista
LAIŠKAS

MERGAITES PASIUN
ČIA

Kada komunistai nujau
čia kuriuose namuose ga
lėtų būti pasislėpęs kuni
gas, jie ten pasiunčia jau
nas mergaites. Jos atėję į 
namus pradeda šeiminin
kui skustis apie komunis
tų žiaurumus; pasisako e- 
sančios geros katalikės, 
paskiau pradeda verkti ir 
sakyti, kad jų tėvai sun
kiai serga, ir jos nenorėtų, 
kad jie mirtų be kunigo. 
Prašo ar negalėtų joms 
kas pasakyti, kur būti] 
galima surasti kunigą. Jei 
kunigas sutinka eiti pas li
gonį, nespėjęs išeiti iš 
mų lieka komunistų 
šaudytas.

na- 
su-

VAIKUS IŠŽUDO
Komunistai išžudo 

vaikus, kurių tėvai neprie
lankūs raudonųjų valdžiai. 
Berniukas 13 m. buvo nu
šautas, nes jo tėvas buvo 
karys. Amerikos laikraš
čio korespondentas už
klausė komunistų oficijo- 
zo, kodėl taip žiauriai el- 
gemasi, tai jis paaiškino: 
“Manyta, kad jis užaugęs 
keršins tiems, kurie nužu
dė jo tėvą, tai ir jo atsi
kratyta”.

Kitas berniukas vos 17 
m. nužudytas už tai, kad 
jo brolis prisidėjb prie na
cionalistų.

ir

1. Prezidentas Roosevelt svečiuose pas Brazilijos prezidentą Vargas, ka
da jis lankėsi Pietinėje Amerikoje. 2. Japonijos ir Vokietijos diplomatai Ber
lyne pasirašo sutartį, kurioj pasižadėjo kovoti prieš komunizmą, tą slibiną, 
kuris užsimojęs sunaikinti krikščionybės civilizaciją. Rusija tą sutartį su
pranta, kad Japonija ir Vokietija susitarė kovoti prieš ją. Gal ir taip, nes vi
so pasaulio komunistams įsakymus duoda Maskvos Kominternas. 3. $v. Tėvas, 
Popiežius Pijus XI, Taikos Apaštalas, ir sirgdamas įspėja pasaulį nuo 
komunizmo, kuris savo nuodais siekia užnuodinti visą pasaulį. Šv. Tėvas nu
rodo, kad komunizmas yra didžiausias taikos priešas.

Madrid, Ispanija — 
Šiaurvakarinėje Madrido 
dalyje, Las Rozas fronte 
įvyko kruviniausi mūšiai. 
Raudonieji gynėsi visomis 
pajėgomis. Mūšiuose jie 
panaudojo tankus. Sukilė
liai paleido ugnį į tankus. 
Raudonųjų penki tankai 
užsidegė ir juose sudegė 
buvusieji kareiviai.

Raudonieji būtinai norė
jo atgauti prarastas pozi
cijas, bet nepavyko. Gen. 
Franco vadovaujama arti
lerija buvo neperlaužiama. 
Jis užėmė naujas teritori
jas Madrido vakarinėje ir 
šiaurvakarinėje dalyje. 
Gen. Franco puola Madri
dą su tokiu pat smarku
mu, kaip ir pirmiaus, kad 
yra puolęs. Gen. Franco 
armijos pirmose eilėse 
stovi murai, karlistai ir 
nacionalistai. Ateivių nė-

pasiryžo raudo-

agentams būtinai 
žmogžudį ir jį nu- 

visu griežtumu, 
paskelbė $10,000.-

DARBININKUS SUŠAU
DĖ

Aznalcalle miestely ko
munistai suvarė 14 darbi
ninkų žmonių į mokyklą. 
Už kelių dienų, būrys ko
munistų pradėjo šaudyti į 
mokyklą, ir kada darbi
ninkai ėjo į lauką, vienas 
paskui kitą buvo nušauti.

Balaguer miestely, ko
munistai pamatę škaple- 
rius ant darbininkų kaklų 
tuojau vietoje visus su
šaudė. Tame pat miestely 
jie suėmė Pranciškonų ku
nigą Pranciškų Pamiers. 
Kunigas jiems maloniai 
kalbėjo, sakydamas, kad 
Jėzus yra geriausias dar
bininkų prietelis, ir kad 
Jo mokslas neša žmonijai 
gerovę. Jie tuojau jį su
šaudė ir paliko jo lavoną 
ant kelio.

Pulgcerda miestely ko
munistai suėmė kataliką 
advokatą ir radę pas jį ro
žančių ir maldaknygę pa
smerkė jį mirtimi.

Žiūrėdamas į atstatytus 
komunistų šautuvus advo
katas Marian Espar tarė:

“Vargšai, jūs mano bro
liai, aš jums atleidžiu. Aš 
savo kraują aukoju už jus. 
Tegyvuoja Kristus Kara
lius”.

Atpasakoti visų baise
nybių nėra galimybės, nes 
jos kas dieną įvyksta. Bet 
akivaizdoje tų faktų, jei 
kas dar drįstų sakyti, kad 
Ispanijos komunistai ko
voja dėl demokratijos ir 
darbininkijos, būtų neiš
manėlis.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

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

Kruviniausi Mūšiai Madrido Apylinkėse 
ra fronte. Ateivių legio- 
nai, kurie sudara 10 sto- 
vi reserve. Sukilėliai visiš
kai nukirto Madrido - Es- 
corial vieškelį.

Išrodo, kad Ispanijos su
kilėliai, vadovybėje gen. 
Franco,
niesiems užduoti mirtiną 
smūgį ir užimti Madridą.

New Yorko HėraTdd ko
respondentas sako, kad jis 
nuo pradžios civilio karo 
dar nėra matęs tiek daug 
užmuštųjų raudonųjų ka
reiviu, kiek jis matęs sau
sio 13 d. ant Aravaca ke
lio.

Amerikiečiai, kurie buvo 
subėgę ir gyveno Jung. 
Valstybių ambasados rū
muose pareiškė, kad jie iš
vyksta iš Madrido. Jung. 
Valstybių ambasadoje dar 
buvo likę 34 amerikiečiai. 
Kiti 68 Jung Valstybių pi
liečiai gyvena mieste. Iš 
Madrido kasdien išbėga 
po 8,000 žmonių. Toks yra 
įsakymas raudonųjų vai 
džios.
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RADO UŽMUŠTA DR. 
MATTSONO VAIKĄ

I

Baskos provincijos vys
kupai išleido kolektyviai 
laišką, kuriame tarp kito 
ko sako: “Neleistina skal
dyti Katalikų pajėgų, ka
da bendras priešas puola... 
Tas priešas, kuri mes 
smerkiame, yra tas mo
derninis baisus žvėris — 
marksizmas arba komu
nizmas”.

Tame laiške vyskupai 
patėmija, kad tie baskie- 
čiai, kurie prisidėjo prie 
komunistinės vald žios, 
blogai padarė. Gi žinios, 
kad Baskos Dvasiškija už- 
gyrė jų pasielgimą yra 
melagingos, paleistos kri
kščionių priešų; tai dar
bas komunistų.

Baskos vyskupai (Vito- 
rijos ir Pamplona diecezi
jų) yra baskiečiai, toje 
provincijoje gimę ir augę.

BILBAO RAUDONIEJI
NUŽUDĖ 200 ŽMONIŲ
St. Jean De Luz, Pran

cūzija — Pranešama, kad 
sausio 5 d. Bilbao raudo
nųjų gaujos įsilaužė kalė- 
jiman ir nužudė 200 ten 
laikomu nekaltų žmonių.

i
i

nurodys žmog-

ženklai" ant vai- 
rastas paliktas

GUBERNATORIUS IŠ
ŠAUKĖ MILICIJĄ

Flint, Mich. — Iš pirma
dienio į antradienį Fisher 
Body dirbtuvėje No. 2 Į- 
vyko kruvini mūšiai. Po
licija paleido ašarines 
bombas į streikuojančius 
darbininkus, kurie sėdė
dami dirbtuvėje streikuo-

790 MILIJONU DOLERIU 
PAŠALPOMS

VVashington, D. C. —
Šiomis dienomis prez. 
Roosevelt įteikė Kongre
sui reikalavimą paskirti 
nemažiau 790 milijonų do
lerių pašalpoms. Ta suma 
reikalinga išlaikymui be
darbių ir viešųjų darbų i- 
ki šių metų liepos 1 d. 
Kongresas mano, kad tos 
sumos neužteks, bet pre
zidentas užtikrino, kad jei 
pritruktų, tai administra
cija ras kitus šaltinius be
darbiams išlaikyti.

PREZ. ROOSEVELT Al) 
MINISTRACIJOS PER
ORGANIZAVIMO PLA

NAS SUTINKA PASI
PRIEŠINIMĄ

i

Tacoma, Wash., Sausio 
14 d. — Pereitą pirmadie
nį medžiotojas Gordon 
Morrow rado miške Dr. 
Charles Mattson 10 metų 
vaiką užmuštą ir nuogą. 
Tą vaikelį žmogvagiai bu
vo pavogę apie trys savai
tės atgal. Reikalavo, kad 
Dr. Mattson sumokėtų 
$28,000.00 už jo grąžini
mą. Dr. Mattson buvo pa
siruošęs savo vaiką
pirkti, bet žmogvagiai ne
laukė, vaiką nužudė.

Dr. Mattson vaiko kūną 
rado 6 mylios nuo Everett, 
miesto.

Tai baisus žmogvagių 
darbas. Kuo nusikalto tas 
10 metų vaikelis, kad jis 
taip žvėriškai buvo nužu
dytas? Vaiko lavonas la
bai sužeistas; galvoje pa
daryta keletą skylių.

jęs apie žiaurų - Dr. Matt- 
son vaiko nužudymą, tuo
jau įsakė federalės val
džios 
surasti 
bausti 
Tuojau
00 dovaną tam, kuris su
ras arba 
žudį.

Įvairūs 
ko kūno,
automobilius, kuriame ra
do krauju prisigėrusius 
drabužius duoda vilties, 
kad žmogžudys ar žmog
žudžiai bus greitu laiku 
surasti.

Policija įtaria vieną bu
vusį Kalifornijos kalinį 
toje žmogžudystėje. Visu 
stropumu jis ieškomas. 
Folsom kalėjimo viršinin
kai sako, kad ieškomasis 
esąs Fred Orrin Haynes, 
bet vėliau kalėjimo virši
ninkas pareiškė, kad jis 
išdavęs informacijas, neži
nodamas, kad jis tebėra 
ieškomas.

Valdžia jau turi išėmus 
teismo įsakymą vardu 
John Doe areštuoti įtaria
mąjį toje žmogžudystėje.

Šis baisus įvykis yra pa
našus "į Lindbergh’o. Ne
žiūrint to, kad žmogva-Į 
giai ir žmogžudžiai bau
džiami mirtimi, bet toji 
bausmė nusikaltimų nesu
mažina. Valdžia turėtų ie
škoti ne tik žmogvagių, 
bet ir priežaščių, kurios 
tokius žmogžudžius palai
ko.

Čekoslovakijos laikraš
čiai praneša apie komu
nistų pralaimėjimus. Pas-1 
kutiniuose rinkimuose ko
munizmas labiausia nu
kentėjo tarp kasyklų dar
bininkų. Moravska Ostra- 
va provincijoje, kur 1932 
m. komunistai gavo 10,018 
balsų, šįmet tegavo tik 
5,859. Parliamente komu
nistai turėjo 92 vietas, po 
šių paskutinių rinkimų te
gavo tik 55 vietas.

Kitose kasyklų provin
cijose, kur neseniai buvo 
rinkimai, komunistai taip
gi labai pralaimėjo, net ir 
Kladno provincijoje, kur 
kartą buvo komunistų 
tvirtovė, pralaimėjo.

Faktai parodo, kad Če
koslovakijos darbininkai 
patys, be svetimųjų pa
galbos, atsikrato komu
nizmo ir komunistų.

v •

SU-EKSPLIOZIJOJE
ŽEISTA 16 DARBININ- 

KŲ

• v
1S-

1

$100,000.00 IŠDALINO
DARBININKAMS

VVashington, D. C. —
Prez. Rooseveltas įteikė 
Kongresui , savo adminis
tracijos perorganizavimo 
planą. Dalis Senatorių ir 
Atstovų prezidento planui 
priešinasi, bet didesnė da
lis pritaria, nes jie mato, 
kad prez. Roosevelt tai 
daro ekonominiais sume
timais. Bet labiausiai prie
šinasi tie, kurie perorgani
zuojant administraciją ne
teks darbo, šiltų vietų. i

PRANCŪZIJA PATEN
KINTA VOKIETIJOS 

ATSAKYMU

i

i
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Paryžius, Prancūzija — 
i Vokietijos diktatorius Hit- 
j leris paskelbė, kad jis ne- 
: turįs nė mažiausio noro 
Į užgrobti Morocco. Tokiu 
: atsakymu patenkinta 
Prancūzija ir ji nutraukia 
savo planus prieš Vokieti
ja.

ja. Darbininkai buvo pri
versti bėgti iš dirbtuvės. 
Subėgo ant stogo, ir nuo 
stogo metė į policiją bon- 
kas ir kitokius daigtus. 
Policija paleido šūvius į 
darbininkūs; 13 sužeistų
darbininkų nuvežta į ligo
ninę, bet sužeista daug 
daugiau. Darbininkai ne
pasidavė policijai. Sugrįžo 
atgal į dirbtuvę. Tada po
licija pradėjo šaudyti ir 
mėtyti per langus į dirb
tuvę bombas. Gub. Frank 
Murphy atvyko į kovos 
lauką ir tuojau išleido įsa
kymą sumobilizuoti milici
ją prieš darbininkus.

Darbininkai, sugrįžę i 
dirbtuvę nuo stogų rado, 
kad šiluma atkirsta. Bet 
vistiek pasiryžę laikytis.

Gub. Murphy ir policija 
pamatė, kad jėga kovoti 
nelabai gerai. Gali iššauk
ti generales riaušes.

Gub. Murphy ėmėsi ki
tų priemonių streiką likvi
duoti. Jis privertė General 
Motors kompanijos vice
prezidentą Knudsen ir Ho- 
mer Martin, United Auto- 
mobile Workers of Ameri- 
ca prezidentą pradėti de
rybas. Ligšiol G. M. kom
panijos viršininkai neno
rėja nei kalbėti apie dery
bas.

Daugiau kaip 114,000 
General Motors darbinin
ku streikuoja.

ŠV. TĖVAS PASIKĖLĖ IŠ 
LOVOS

Vatikanas — šv. Tėvas, 
nesiskaitydamas su gydy
tojų įspėjimais, pasikėlė 
iš lovos ir sėdėdamas ra
tukuose priėmė audierici- 
jon lankytojus. Jo kojos 
tebėra suparalyžuotos ir 
sunkiai gali kvėpuoti, bet 
Bažnyčios Galva pareiškė, 
kad jis negalįs palikti ne
atlikto darbo būsiančiam 
Popiežiui. Vatikano gy
ventojai sako, kad išrodo, 
jog Šv. Tėvas laikosi savo 
pareiškimo atsiduoti Die
vo valiai ir pašvęsti visą 
savo likusią energiją Baž
nyčiai.

Darbininkų Radio Programa

New Castle, Ind. — 
Chrysler autom o b i 1 i ų 
dirbtuvėje įvyko sprogi-: 
mas. Sužeista 16 darbinin-i 
kų. Chrysler dirbtuvė už
daryta dėl remonto. Dirb- 

i tuvei užsidarius 5,000 dar-
bininkų neteko darbo.
ORLAIVIO KATASTRO
FOJE UŽMUŠTAS VIE

NAS ŽMOGUS

Philadelphia — J. Har- 
vey Graveli Philadelphia 
Paint kompanijos prezi
dentas, išdalino šimtą 
tūkstančių dolerių 110 
darbininkams, kad jie ga
lėtų atsimokėti savo sko
las. Prezidentas pasakė: 
“Visiems būtų geriau, jei 
darbdaviai nustotų skriau] vienas žmogus užmuštas, 

Prez. Roosevelt sužino- dę darbininkus”.

Los Angeles, Kai. —
Westem Oro Ekspreso 
kompanijos orlaivis tren
kė į Placenta Canyon 
kalną. Toje katastrofoje

12 sužeista.

šeštadienį, sausio 16 d. š. m., 2 vai. po pietų iš 
radio stoties WCOP, Boston vėl turėsime progos klau
sytis gražių dainų, muzikos ir kalbų. Prašome pasuk
ti savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles.

Biznieriai ir draugijos skelbkitės Darbininkų Ra
dio Programoje. Skelbimais išlaikoma Darbininkų 
Radio programa, o radio programos klausytojai tai 
suprasdami remia tų draugijų parengimus ir tuos biz
nierius, kurie skelbiasi laikrašty “Darbininke” ir Dar
bininkų Radio programoje.

Skelbimų kainos prieinamos. Siųskite skelbimus 
šiandien, kad gautume šeštadienio rytą. Draugijoms, 
kurios rengia vakarus su įžanga, skelbtis apsimoka, 

; nes $3.00, kuriuos išmokės už skelbimą, lengvai grįš 
į draugijos iždą iš tų. kurie pasiklausę programos no
riai dalyvaus parengime. Biznieriams taip pat, nes 
žmonės, kurie klausosi Darbininkų Radio programos 
visuomet prašomi remti tuos biznierius, kurie skel
biasi laikrašty “Darbininke” ir Darbininkų Radio 
Programoje.
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PADĖKA
Nukryžiuoto Jėzaus Se

selės nuoširdžiai dėkoja 
Kunigui Virmauskui už 
pakvietimą Cambridžiaus 
Alumnus į South Bostoną 
suvaidinti veikalą “Gra
žuolė”. Reiškiame dėką 
taipgi Kunigui Jenkui,.' 
kuris prisidėjo kaipo va
karo vedėjas ir Kun.’K. 
Utbonavičiui, kuris daly
vavo. Esame daug skolin
gos Bostoniečiams, kurie 
visuomet paremia kada 
tik reikalaujame jų pagel
tos. Dėkojame* ypatingai 
toms, kurios veikliai dar
bavosi, kad šis vakaras 
pasisektų: poniai Siaurie- 
nei, Marytei Kilmonytei, 
poniai Skudrieniai, poniai 
Januškevičienei, pon i a i 
Marksienei ir p. Staniulio 
tei. Apart to. prisidėjo po
nas Overka, Kasparavi
čius, Kazimieras Laurutis 
ir Feliksas Pažasis. Ap- 
kainuojame jūsų pasišven
timą ir stengsimės atsily
ginti savo maldomis. Lai 
Dievas, matydamas jūsų 
geras širdis, išklauso mū
sų maldų ir atlygina jums 
šimteriopai.

Nukryžiuoto Jėzaus 
Seselės.
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DARBININKAS

LIETUVI

Taisome ir parduodame radios ir refrigiatorius
BSLAKALBIAI STANLEY’S RADIO SHOP
Inž. Stasys Beleskas, Sav. 343 w. Broadway, So. Boston, Mass.

TEL. SO.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

TRMKIMTS UŽMOS I 
ti kalbų apie Vyčių orga
nizaciją. Jeigu yra kokių 
klausimų arba neaiškumų, 
tai yra didžiausia proga 

kyti.

Pažymėtina, kad toje 
į pačioje vietoje 21 metai 
• atgal traukinys užmušė 
i Aleksandrą Petrauską, j 
brolį Juozo; lapkričio 30, 

Athol, Mass. — Sausio 7 1935 m. užmuštas Ed-
visus neaiškumus išblaš- ankstį rytą, rastas ant Ward Lucier; rugpiūčio 3 
kyti. A. E. L. Boston and Maine geležiu-' d>> 1936 m. užmušta a.a.

ŽUVO 27 MĖNESIV
VAIKELIS

,ŠVEDU
1 AMEUKOS 
l UNUA

KUN. V. PUIDOKAS, 
Šv. Kazimiero lietuvių pa- 

į rapijos (Westfield, Mass.) 
klebonas, L. Vyčių Naujo
sios Anglijos Apskričio 
Dvasios Vadas ir LDS. ir 
“Darbininko” rėmėjas ir 
bendradarbis. Sekmadienį, 
sausio 17 d. atvyksta į So. 
Bostoną ir vakare, bažny
tinėje svetainėje, W. FifJsV. 
Street pasakys ugningą 
kalbą jaunimui.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPEDA
Per Gotiienburgą, Švediją

Patogi, Greita Kelionė 
Pigios Laivakortes

Išplaukimai laivų iš

kelio bėgių užmuštas Juo- Agnieška Sansakienė. 
zas„. Petrauskas, 53 metų į Nėra žinių kaip užmuš-

isgyvenęs šioje tas Juozas Petrauskas, drottningholm,amžiaus,
. . .
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New Yorko
Sausio 20,

— ■ - —"■ kolonijoje 28 metus. A. a. ppc nplaiiTiP®: laiku niplca^s Vasario 16, Kovo 13,
Milton, Mass. — Trečia- Juozą Petrauską rado ei- nematė, bet spėjama, kad ...............

žuvo damas į darbą p. Alphon- jįs ėjęs į namus.
' ~ -- - sas Bagdonas. Nelaimė į-j ‘

vyko maždaug prieš Athol ' dienf sausio~ 9 į' iš §v. 
and Orange Tallow kom-; Pranciškaus lietuvių para- 
panijos sandėlį, kuris ran-j Dį-jos bažnvčios. kurios na- 
dasi tik apie ketvirtadalį 
mylios nuo j— 
stoties.

Pašaukė policiją ir me- 
dikalį kvotėją Dr. Praną 
A. Reynolds (Rimgailą),j 
kuris apžiūrėjęs nelaimin
gojo sušalusį kūną, parei
škė, kad Juozas Petraus-' 
kas greičiausiai bus už
muštas traukinio, kuris iš
eina iš Athol 1:30 vai. ry
te.

Juozo Petrausko kūnas 
buvo baisiai sutriuškintas 
ir sudraskytas, kad labai 
buvo sunku ir pažinti. Jo 
nosis, ūsai ir lūpos buvo 
toie vietoje, kur jis buvo: 
užmuštas, bet kitos kūno \ 
dalys išmėtytos ant bėgių 
50 pėdų tdlumoje.

dienį, sausio 13 d. : 
Joseph Lawrence Murphy 
27 mėnesių vaikelis. Mur- 
phy gyvena 33 Rose St. 
Policija spėja, kad ar tik 
jis neprigėrė balose. Ieš
ko visu stropun/u.

sas Bagdonas. Nelaimė į-Į
• 1 ____ ______ • v A » -t i
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TRYS UŽMUŠTI AUTO 
PADANGAI SPROGUS

prakalbos ir i
I

Sausio 13 d. arti Lords- 
burg, N. M. bevažiuojant 
automobiliu truko padan
ga (tire) ir išmušė auto
mobilį iš kontrolės. Auto
mobilius trenkė į važiuo
jantį autobus’ą. Juo važia
vę trys Bostono gyvento
jai sunkiai sužeisti.

iADVOKATAI

Vyčių 17 Algirdo kuopos 
vakaras 
dainos bei pamarginimai. 

Tą vakarą, kalbės įžy
mūs kalbėtojai: kūn. V. 
Puidokas iš Westfield, 
Mass., dr. E. Valiackas ir 
kiti. Apart kalbėtojų bus 
ir dainų. Dainuoti pasiža
dėjo p-lė V. Beleskaitė. Ji 
yra įžymi choro žvaigždė 
ir nuoširdi vyčių rėmėja—

Šį sekmadienį, sausio 17: bendradarbė. Jos brolis 
d., 7 vai. vak. įvyksta L. inž. S. Beleskas yra vyčių 

kp. vice-pirm.
Be p-lės Beleskaitės bus 

ir daugiau dainininkų.
Įžangos bei kolektos ne

bus, todėl širdingai kvie
čiame jaunimą, bei senes
niuosius atsilankyti į baž
nytinę salę 7 vai. vak.

Rap.

DAKTARAI
g«...

i

Tel. S. B. 2805-R

•LIETUVIS

OPTOM ET RISTAS

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

Į
Išegzaminuoju akis: 
priskiriu akinius j 
kreivas akis atitie-j. 
einu ir amblijoniš-: 

i koše (aklose) akyse sugrąžinu: 
: šviesą tinkamu laiku. Į
| J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. Į 
| 447 Broadway, South Boston Į
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LIETUVIS ADVOKATAS
Išrinktas Bar Association

Pirmininku I

Tel. So. Boston 0823 Į
LIETUVIS DANTISTAS Į

DR. M. V. CASPER |
Arti Municipal Building | 

525 E. Broadway, S. Boston j
Ofiso Valandos -

Nno 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 Ik) 
5 ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas snbatos vakarais ir 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

12408 dieną uždarytas.
Taipgi nuima ir X-Ray

iI
Į

Pereitą pirmadienio va
karą, Hotel Continental, 
Cambridge, Mass., adv. A. 
O. Šalna tapo išrinktas 
pirmininku Bar Associa
tion of City of Cambridge. 
Tame pačiame susirinki
me dalyvavo ir — Attor- 
ney - General Paul A. De- 
ver ir garbės svečias Tei
sėjas Hanify.

I

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

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

w-

DARBININKO NAME

366 Broadway, 
Bouth Boston, Mass

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKA3)

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

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

pagal susitarimą.
—------------------------------ ------------ -------------T... — ■

Pereitą pirmadienio va
karą, buvau nuėjus į Vy
čių “Bowling Alleys”, ir

KINKAS
Reikalaujame sąžiningo ūkės

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nno 
1:30 Iftl 6 k nuo 6:30 iki 9 v. ▼. 
8eredomta nno 9 iki 12 v. dieną. 
Snbatomls nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

stebėjaus kaip jaunimas užveizdėtojo, kuris žino ūkės ir
# -__ 'r r___ ———__ r______ '

sporte. Netik vyčių nariai pįe ūkės mažinąs. Kartu su alga 
lankosi “Bowling Alleys”, duodame patogu pragyvenimą toj 
bet ir jų di*augai, choristai pačioj vietoj. Geidžiama, kad už- 
it sodalietės. Lietuvių jaū- veizdėtojas būtu tarp 30 ir 45 
nimas, tikrai galima sa- amžiaus ir nevedęs, 
kyti, gali gražiai praleisti Malonėkite kreiptis Į Darbinin- 
potą valandų žaidimuose. iko 
Pasižadu ir aš dažniau 
lankytis ir susipažinti su 
Boston’o lietuvių jaunuo
mene. A. E. L.

yra užsiinteresavęs šitame gyvulių priežiūrą ir supranta a-

JAUNIMAS

TYRAS BIČIŲ MEDUS
Jei kas norite Valgyti tyro bi

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

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

"ambridge, Mass.

Jaunimui proga atsilan
kyti sekmadienį, sausio 17 ------------------------------- į

REIKALINGAS Vairuo
tojas (Truck Drivet), ku- ! • 
ris mokėtų ne tik troką ! ■ 
vairuoti, bet ir rakandų ; Į 
petkraustymo darbą. Atsi- i į 
šaukite fttojatls j LlTH- i i 
UANIAN FURNITURE į 
CO., 326-328 W. Broad J 
way, So. Boston, Mass. 
TeL SOUth Boston 4618.

GRIPSHOLM. 
DROTTNINGHOLM.
Platesnes žinias apie kelionę teikia ne- 

Laidotuvės įvyko šešta- n,okamai ir> parduoda laivakortes visi 
autorizuoti laivakorčių agentai ir visi 
švedų Amerikos Linijos skyriai.

SBEDISH AMERICAN LINE
i piios bažnyčios, kurios na- 036 Fifth Avenue and 4, w. sist st. 
rili a n Tlinyjis p f Rockefelhfr Center, New York City.
F1U JUOZaS -t etTaUS į chicago, III., 181 N. Michigan Avenue

geiezmKeilO įęas buvo. Jįg buvo našlys Boston, Mass. 154 Boylston Street, 
per 15 metų. Paliko nuliu- 
dime vieną dukterį Aleną "
Petrauskaitę, gyv. New tkas Lietuvos
Yorke, du sunu — Juozą, . , . * ~ . y
kuris dabar yra Kinijoj ir f‘aWbeI (?)• Per debatus 
Praną, gyv. New Yorke ir Lenkijos santykiai su Ce- 
du broliu: Praną ir Povi- -^oslovakija visiškai nebu- 
lą, abu gyv. Athol. vo paliesti.

Kovo
Bal.

18,
15, MUZIKAS

1 RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.
Adresas:

98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

6=-
PLAUKU SLINKIMAS

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame 

kleb. kun. P. Virmauskiui, 
kun. P. Juškaičiui, kun. J. 
Skala ndžiui ir kun. K. 
Jenkui už dvasinį patar
navimą: lankymą, atnaša
vimą šv. mišių, palydėji
mą į kapus ir tt. mūsų 
mylimos a. a. tetos Liudo- 
vikos Gedminaitės. Taipgi 
dėkojame Sesutėms Jė
zaus Nukryžiuoto (Cam
bridge, Mass.), kurios ne 
tik dalyvavo laidotuvėse, 
bet ją ir sergančią lankė 
ir meldėsi. Dėkojame 
draugijoms: Šv. Jono, Mo
terų Sąjungos kuopai, Lie
tuvos Dukterų, Amžinojo į 
Rožančiaus, Tretininkų, 
Apaštalystės Maldos ir ki
toms; Šv. Vincento de 
Paulo draugijai, kuri ją 
sergančią šelpė ir įvairiais 
būdais pagelbėjo užbaigti 
pasaulinio gyvenimo naš
tą; dėkojame visiems ir 
visoms, kurie mūsų tetą 
lankė kada ji sirgo ir da
lyvavo šermenyse ir laido
tuvėse, suteikė dvasinius 
bukietus.

Graboriui Juozui Kaspe- 
rui dėkojame už malonų 
patarnavimą.

Mūsų mylima teta, a. a. 
Liudovika Gedminaitė pa
laidota su šv. mišiomis iš
kilmingai iš šv. Petro lie
tuvių par. bažnyčios, sau
sio 8 d., 1937.

Nuliūdę
Suzana Žukauskaitė ir 

Vincas if Marcėle (Žukau
skaite) Širkai.

1

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

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

Dr.Giady,327BTZ””^.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.—— —JJ

I

KODĖL LENKAI NESUSI- VĖLIAVOS IR ORGANIZA- 
TARĖ SU LIETUVA?

KĄ DĖL TO SAKO xMI- 
NISTERIS BECKAS

Varšuva — Gruodžio 19 
d. Lenkijos senato .užsie
nių reikalų komisijoje į- 
vyko debatai Lenkijos už
sienių politikos klausi
mais. Per debatus buvo 
paliesta ir paskutinė Len
kijos užsienių reikalų mi- 
nisterio Becko kalba. Ke
letas senatorių pareiškė 
susirūpinimą, kad pasku
tinėje Vokietijos ūkio mi- 
nisterio ir Vokietijos ban
ko valdytojo Schachto 
kalboje buvę prieš Lenki- 
ją nukreiptu tendencijų. 
Atsakydamas į tai, Be- 
ckas pabrėžė, kad Vokie
tijos ūkio ministeris Scha- 
chtas paskutinėje savo
kalboje pats griežtai tokį; 
savo žiNižių interpretavi
mą paneigė. Toliau Be- 
ckas pažymėjo, kad, jo 
nuomone, po tų Schachto 
pareiškimų padėtis esanti 
visiškai aiški.

Paklaustas apie santy
kius su Lietuva, Beckas 
konstatavo, kad

1935 m. pradėtos pa
stangos snnormuoti a- 
biejų valstybių savitar
pio santykius ntiėjttsios 

niekais.
Dėl to atsakingumą Be-

tai mūsų specialybė ir ilgų metu 
praktika. Darbas artistiškas. Kai
nos žemos.

M. A. NORKŪNAS,
P. O. Box 371, Lawrence, Mass.

į

Ką tik iš spaudos išėjo
Viename sąsiuvinyje: 

išleistos sekančios gies
mės:
‘JUSTUS -UT PALMA”, ir 
“KRISTUS KĖLĖSI”. Kai
na 25c.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY V1EW 
MOTOR SERV1CE

STUDEBAKER 
Automobilių ir Trūkų 

Agentūra.
Taisome visokių išdlrbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

dOūTH boston, Mass.
./oe. Kapočiiinas ir Pcter Trečiokas 

savininkai

SALEZIEČIO MISIJŲ
MARŠRUTAS '

I

I

NORTH BRIGHTON
BAKERY 
Savininkai: 

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

i 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
S. BARASEVIČIUS IR

SUNŪS
! SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

TURI NOTARO TEISES 

į 254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

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

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

I

i

Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonic). 
Pristatome j krautuves, piknikus, balius ir j visokius parengi
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonieo su ženklu ant 
leibelio BERKSHIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING CO. INO.
4—6 Berkshire St., Cambridge, Mass.

Tel. TROwbridge 8374
-f t

Savininkai: Jonas Malinauskas, joknbag Puzinas, Juozapas P. SmUjps.

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

3230 Litilaftica Avė.
Chicago, III.

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

Chicago, 111. 
Kovo 14 d. — 21 d. 
(V sekm. gavėti. — VI.) 

1313 Westminster avė.
Detroit, Mich.

! Kovo 22 d. — 30 d.
Springfield, UI.
Visose vietose misijas 

ves kun. Albinas Dfazdys. 
Misijų atlyginimas skiria- 
mas statomai Saleziečių 
įstaigai Vytėnuose, kur 
daugelis jaunuolių ruošia
si tolimųjų kraštų misi
jom.

i

p

LSt. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūšių TONIKĄ, DEG

TINĖ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visi; U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VE8TUV E M S, 
NAMUOSE VAISUSIS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir 
▼eltai. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

i

JOSEPH W. CASPER |
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius it Į
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 ! :

Residence: 158 W. 7th St :iį 
Tel. ŠOU Boęton 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį j

Tel. South Boston 0815

D. A. ŽALUSIAS
Graborius • Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home lr R«a.
664 East Broadway, 

Mo. Boston, Mast.

P. J. AKUNEVICH IR SUKUS 
I GRABORIUS - UNDERTAKER

, Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Į 258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telefonas SOUth Boston 4486.
J BROCKTONO OFISAS: TeL Brockton 4110
I 16-18 Intervale Street, Montello, Mase.



Penktadienis, Sausio 15 d., 1937

Iš LDS. Veikimo
NEW BRITAIN, CONN.
GRAŽIAI IŠGARSINO 

“DARBININKĄ”
Pereitą sekmadienį, sau

sio 10 d., Šv. Andriejaus 
lietuvių par. bažnyčioje 
kleb. A. Vaškelis pasakė 
pamokslą apie katalikišką 
spaudą laike visų keturių 
šv. mišių ir labai gražiai 
ir nuoširdžiai išgarsino 
LDS. organizacijos ir lai
kraščio “Darbininko” va
jų. Ragino parapijiečius 
užsirašyti laikrašti “Dar
bininką” ir prisirašyti prie 
LDS. Jeigu kas jau turi 
“Darbininką” arba nori 
kito laikraščio, tai patarė 
ir kitus užsirašyti, bet lie
tuviškus ir katalikiškus.

Šioje kolonijoje dar yra 
lietuvių, kurie skaito be
dievių leidžiamus laikraš
čius, kurie ne tik šmeižia 
Katalikų Bažnyčią, lietu
vius katalikus, bet ir lie
tuvius, kurie myli savo tė
vynę. Rodos, jau laikas 
būtų susiprasti ir skaityti 
ir remti tik tuos laikraš
čius, kurie yra katalikiški 
ir lietuviški.

Dabar vajaus metu yra 
geriausia proga užsirašyti 
laikraštį “Darbininką”, 
kurio prenumeratos kaina 
tik $3.00. “Darbininkas” 
eina du kart į savaitę, an
tradieniais ir penktadie
niais. Visi sąmoningi lie
tuviai katalikai, vyrai ir 
moterys turėtų įsirašyti į 
Lietuvių Darbininkų Są
jungą (LDS.), kurios kuo
pa šioje kolonijoje gra
žiai gyvuoja.

Sekmadienį, sausio 17 
dieną, tuojaus po sumos, 
bažnytinėje svetainėje į- 
vyks LDS. 36 kuopos su
sirinkimas. Visi nariai ir 
ne nariai lietuviai katali
kai kviečiami ateiti į šį su 
sirinkimą. Nepriklausan
tiems bus gera proga pri
sirašyti arba nors susipa
žinti su mūsų brangios or
ganizacijos tikslais ir sie
kiais. Be to, bus galima 
užsirašyti laikraštį “Dar-

bininką”. Paklausykime 
mūsų Dvasios Vado žo
džio, paklausykime 
nyčios balso,, visi 
me ir platinkime 
kišką spaudą.

Baž- 
remki- 
katali-
T. M.

GREENFIELD, MASS.
“Darbininko” korespon-į 

dentas ir jo platintojas J 
gavęs iš “Darbininko” ad
ministracijos laišką, kvie
čiantį pasidarbuoti vajuje 
rašo:

“Gavau nuo jūs malonų 
laiškutį, kuriuo praneša
ma apie “Darbininko” va
jaus eigą. Mielai sutinku; 
darbuotis dėl katalikiško 
ir mylimo laikraščio “Dar-’ 
bininko”. Pas mus nėra! 
LDS. kuopos nė lietuvio! 
kunigo. Prašau jūsų pasi
tikėjimo manimi ir LDS 
Centro užgyrimo. Aš pasi
darbuosiu tiek, kiek galė
siu dėl katalikiškos spau
dos. A. Dėdinas”.

DARBININKAS

Dresių ir Cloth Coat 
Skyriuje vis u o m e t 
klauskite P-lės A. Ko- 
raitytės. Ji lietuvėms 
patarnaus kuoširdin- 
giausiai.

VISAS VAGONAS SEAL
Kailinių po $12900

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 — SEAL S 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 avashington street 
BOSTON, MASS. y

5,000 pereitą savaitę su
sirgo influenza...

3
suklaidintas. Tada mes 
dar labiau šauksime ir dar 
smarkiau protestuosime 
prieš daromas mums ne
teisybes ir skriaudas”.

AUKŠTINA POPIEŽIAUS 
DARBUS

Nuoširdžiai dėkojame p. 
A. Dėdinui už pasižadėji
mą darbuotis LDS. orga
nizacijos ir “Darbininko” 
va-juje. Tamsta pasitikime 
ir užgyriame. Tikimės, 
kad Tamstos savo koloni
joje, turėdami tiek daug 
nuoširdžių LDS. ir “Dar
bininko” rėmėjų ir priete- 
lių, ne tik užrašysite ne
skaitantiems laikrašti 
“Darbininką”, bet ir suda
rysite LDS. organizacijos 
kuopą. Tą Tamstos labai 
lengvai galite padaryti, 
nes sudaryti kuopą galima 
iš penkių žmonių. Tamsta 
vienas ir dar gauk 4 na
rius ir bus kuopa. Pagei
daujama, kad Tamstos 
gautumėte ir daugiau. 
LDS. nariais gali būti vi
si lietuviai katalikai, vy
rai ir moterys, ir net šei
mynos. Mokesnis į LDS. 
Centrą tik 25 centai mėne
siui arba $3.00 metams. 
Už tą mokesnį kiekvienas 
narys gauna laikraštį 
“Darbininką” du kart į 
savaitę ir turi visas kitas 
LDS. narių privilegijas.__

ĮVAIRIOS ŽINIOS
REIKŠMINGAS KONSTI- rvrią pir“?"sja respyb: iiuinuiiniiunv nvnvit rusai tikėsi paimti į
TUCIJOS PARAGRAFAS TT' Į fc-ĮJį *? |Katalomgą?
Sovietų nauja konstitu-! Žinios iš Ispanijos atei- 

cija parag. 14 skaitoma: na» kad naujai steigiamoji 
“Į SSSR priimtinos nau- kataloniečių valdžia turi 
jos Sovietų respublikos”, nemažai vargų, nes neprii- 
---------- -■-------------------------------------------į ma komunistų į valdžios 
Jeigu kuris iš narių jau vietas. Ar tai katalonie- 
skaito “Darbininką” ir už čiai tikrai nori nusikratyti 
jį yra užsimokėjęs, tai iki (Maskvos jungo, ar tai tik 
kol išsibaigia prenumera- ^njnai, kuriais nekomunis- • orlaiviu įAtinain sekimo
fa nieko nemoka Jeiiru tai uzslePs komunistų di- orlaiviu lekl°siu. sekimo
Tamstom. “ platesnT>ėkty veikim^’ ateitis Ispanija 1 
įamsioms n įKia piaresmų Per naši
informacijų, 1 
pranešti, o mes laišku ar
ba, jeigu būtų sušauktas 
didesnis susirinkimas, kas 
nors iš Centro nuvykęs, 
gyvu žodžiu išaiškintų 
LDS. .organizacijos tikslą 
ir siekius.

Linkime Tamstoms ge
riausių sėkmių kilniame 
katalikiškos idėjos plati
nimo darbe.

KARDINOLAS FAULHA- 
BER ŠAUKIA KATALIKUS 

GINTI TIKĖJIMU

1

VVashington — Įvairūs 
šios šalies dieniniai laik
raščiai savo vedamuose 
straipsniuose aukština Šv. 
Tėvą Popiežių už jo nuola
tines pastangas sulaikyti 
tautų karus ir įvesti tai
ką. Jo sunkioje ligoje tie 
laikraščiai reiškia jam gi
lią užuojautą. Tokį didžių
jų miestų laikraščiai kai, 
“The Philadelphia Inqui- 
rer”, “The New York 
World Telegram” ir “The 
New York American”, tu
rėjo ilgus straipsnius apie 
Popiežiaus nuveiktus dar
bus žmonijos gerovei...

BRANGIAUSIAS PA
SAULYJE LAIVAS

I
Amsterdamas, Olandija

— Naujų Metų išvakarėse, 
Muniche, Šv. Marijos ka-

haberis šaukė katalikus 
kurie

WORCESTER, MASS.

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

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

POVILAS BUSHMANAS

48 Crescent Avenue, 
Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER, MASS.

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

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel. ŠOU 312C

v • —

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau Ice Creamą ir užkan 

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

NUTARĖ PLATINTI 
“DARBININKĄ”

Sausio 3 d. š. m. Šv. Ka
zimiero lietuvių par. įvyko 
LDS. 7 kuopos susirinki
mas. Apsvarsčius kuopos 
reikalus, priimtas LDS. ir 
“Darbininko” vajaus pro
jektas. Nutarta prirašinė
ti LDS. narius ir užrašinė
ti laikraštį “Darbinin
ką”. Tam tikslui nutarta 
rengti agitatyviškas pra
kalbas sausio 24 d.

Be to, mūsų parapijos 
klebonas kun. A. Petraitis 
ir vikaras kun. P. Skruo- 
denis, MIC. beveik kiek
vieną sekmadienį, sakyda
mi • pamokslus, ragina 
žmones remti ir platinti 
katalikišką spaudą.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV JONO EV. BL. PAŠALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas SvnRždyi, 
001 6th 8t, So. Boston. Mass.

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

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

Fin. Raftt. Aleksandras Ivnžka, 
1514 Cotntnbia Rd., S. Boston, Mass 

,, Iždininkas Pranas Tuleikls,Marijona Markonintė, j Bowen St So Boston Mass.
i Maršalka Jonas Zaikis,

7 WinfR»ld St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

I člą nedėldienj kiekvieno mėnesio. 
I 2 vaL po pietą. Parapijos salėj, 492 | didinti LDS 
E. 7th St, So. Boston, Mass. 1

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininke — Eva Markslenė,
825 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona JanklenS,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Maas. j 
Prot RaSt. — Elizabeth Ovalia,

111 H. St So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 9282

Fin. RaUt ■ " '
29 Whlpple Avė., Rosllndale, Mėsa. 

Tel. Parkvay 0558-W
Iždininke — Ona StaninllntC,

106 West 6th St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdari — Ona Mlzgirdlenfi,

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Kasos Glob#> — E. Jann*onienė,

1428 Oohmbia R<1., So. Boston. Maaa 
Draugija tavo ausirinkimna laiko kas 

antra utarninty mėnesio.

7:80 vaL vakare, pobažnyttnej are 
tainėj. ........

Visais dmgUM reikalais kreipkite ” „i.-
pas protokolų rsžttnlak* pavyra.

Paryžius, Prancūzija —
Amerikietis lakūnas Hal tedroje, Kardinolas Faul- 
Du Berrier, kuris buvo 
parsisamdęs Ispanijos ko- stoti prieš priešus, 
munistiniai valdžiai, atva- siekia įvairiais būdais sil-
žiavo į Paryžių. Jis paša- pninti Katalikų tikėjimą. 

“Kas žino, gal aš ir “Jei priešai turės pasi- 
i”, sakė kardinolas, 

. man nepatinka.! “tada patys akmenys šios 
- „ ' parodys. Kąd komunistai Per paskutines kelias sa- senovės bažnyčios pradės

„ neatiduos Barcelonos be vaites Ispanijoje rusai vi- šaukti ir jums sakyti: ‘Iš
kraujo pralėjimo, tai aiš- są paėmė į savo rankas, kokių aukštybių jūs nu- 
ku iš Kominterno pareiš- Rusų ženklai ir vėliavos, puolėte’.” 
kimų ir darbų.

Nuo seno jau kominter- raudoną 
no * 
kur galėtų įsteigti naują 
centrą. Jie jautė, kad pa
sauliniai revoliucijai, be 
Rusijos, reikia būtinai dar 
turėti kitas centras Euro
poje. Galvojo tai sudaryti 
Amsterdame, Antwerpe, 
Londone, Paryžiuje ar 
Prague, bet visos tos vie-! . _ ......
tos pasirodė nesaugios,| Plnes T revolĮucips . Pir- 
nes jei valdžia nebus ko- mlau Ispanija buvo privi- 
munlstų rankose, tai jų li°jus nemažai amerikie- 
propogandos ir revoliuci- čių lakūnų, bet kada Rusi
jos centras neišsilaikys.

Ispanijos revoliucija da
vė naują progą komunis
tams. Ir Komintemas pa
sirinko kataloniečių pro
vinciją, Barcelonos mies
tą, savo naujam centrui. 
Dabar manoma steigti ka
taloniečių sovietų respub-; 
liką ir visą provinciją pa
daryti sovietų kariuome
nės stovykla. Mat į tą vie
tą rusams labai patogu 
atvežti iš Rusijos karo 
ginklus ir kareivius. Ir iš 
čia jiems būtų lengva pa
siekti kitas Europos tau
tas, ir jas vesti prie revo
liucijos.

Jei susidarytų katalo
niečių sovietų respublika, 
žinoma, ji būtų tik varde 
nepriklausoma, visa gi 
valdžia būtų Maskvos ran
kose... Kaip ten nebūtų, 
vistiek reikšminga, kad 
Stalino nauja konstitucija 
permatė naują sovietų res
publiką. Ar ištikrųjų ko
munistai įsigalės Ispanijo
je, laikas parodys.

“Jei norime, kad Vokie-. Orlaivių ministerija turi
1----j—, Sovietų rusų tija gyvuotų, kryžių priva-

vadai ieškojo šalies, žvaigždę. ’ Aš negaliu su- lome iškeltą palaikyti. Vo- 
................................... prasti kai gali kas nors kiečiai neturi apleisti savo 

sakyti, kad tai Valencijos Išganytojo. Mes pasiliksi- 
valdžia, kada visa valdžia me krikščionimis ir kata- 
Ispanijoje yra rusų, o įsa- likais, nors mūsų priešai 
kymai ateina iš Maskvos
Ispanija dabar yra niekas arba jaunimas būtų labiau 
kitas kai tik Sovietų kolo- ————— 

KUN. J. BRUŽIKO, S. J.

dar smarkiau mus pultų,

ja atsiuntė daug lakūnų, 
amerikiečiai vienai paskui 
kitą, bėga iš Ispanijos...

ŽYDAI MELDŽIASI Už 
POPIEŽIŲ

ADRESAI:
Sausio 11 iki 17 d.

2514 Leech St.,
Sioux City, Iowa.

Sausio 18 iki 24 d.
283 E. 14th St., 

Chicago Hights, III.
Sausio 19 iki 26,

425 Lafayette St 
Utica, N. Y.

’*>

Londono dokuose baigia
mas statyti brangiausias 
pasaulyje laivas. Jis bus 
tik 600 tonų keliamosios 
jėgos, bet kaštuos net 
100.000 svarų sterlingų. 
Visas laivo korpusas me
dinis, o jo apkaustymai, 
net inkaras ir grandys va
riniai ir bronziniai. Laive 
nei plieno, nei geležies ne
bus nė gabalėlio, nes jis 
skiriamas moksliniams ty
rinėjimams magnetinėse 
srityse, kur geležis ir plie
nas tyrinėjimams trukdo 
normaliam jautrių tyrinė
jimų aparatų veikimui.

RASTAS RETAS RELI
GINIS PAVEIKSLAS

Austrijoje neseniai ras
tas labai apverktinoj pa
dėty garsaus tapytojo Lu
ko, Granacho paveikslas 
“Kenčiantis Kristus ir 
Mater Dolorosa”, apie ku
rį meno pasaulis žinojo, 
bet ligi šiol niekur negalė
jo rasti, šitas paveikslas 
tapytas 1520 metais. Pa
veikslas bus peruotas Vie
nos religiniam muziejui.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.St. Louis, Mo. — Žydų 

rabinas Ferdinandas M. 
Issermanas, kalbėdamas 
savo žmonėms per pamal
das Temple Israel, pasa
kė: “Gal mes suteiksime a icm? cr mvvvAjo, mimo, oaigai jjl AčuuiTiai. amuj»az\z
Popiežiui nors kiek džiau- 4 aktu drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina 
gsmo pasakydami jam,' 
kad mes čionai susirinkę

. - v .. -r- uiuiJO xa aniijjua. p<uose «. v. n.viao. uujc bupsi
meldziames UZ Jį. Musų programams prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tris 
veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktų. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. 
“FABIOLA”, 5 aktu. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LIURDO STEBUKLAS ”, 

MM.......65c.
DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija Čiur- 

lienienė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina.................................... 15c.
ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakaru 

......................Jj.......30c. 
viltis yra, kad Dievas jį ESUMAS m Dramos dalis “Gims Tautos Genius”, parašė kun. 
palaikys ilgiau religijos ir L- Vaičekau3ka3............................. ;....... 10c-
žmonijos gerovei”. Rabi- r 
nas taip pat priminė Po
piežiaus Kalėdinę kalbą, 
kurioje jis šaukė pasaulį 
prie taikos ir ramybės, 
nurodydamas komunizmą 
kai didžiausį žmonijos 

i priešą. Rabinas labai ver- 
tino ir aukštino tą Popie-I 
žiaus kalbą... Protestantai, i

* ANGLIJOJE INFLUEN- nekatalikai ir žydai įverti
na šv. Tėvo Popiežiaus 
darbus žmonijai, tik mū- dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Ak

» . . . k jj- 5 poros ubagų. Ubagų* Baliuje da
lyvauja 5 poros' ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina................  35c.

• VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištynime pas
kui”, “Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas” —............. 15c.

Visus užsakytam prašome siųsti:
“DARBININKAS” ....................................

366 W. Broadwny,
80 Boston, Mass.

i

LDS. 7 kuopos valdyba 
1937 m.: Dvasios Vadas — 
kun. A. Petraitis; pirm. — 
V. Rimša; vice-pirm. M. 
Urmonienė; prot. rast. V. 
Blavackas; fin. rašt. M. 
Ščiuka; ižd. V. Mažiukna. 
J. Augustinas ir J. Dau- 
čiūnas — knygiai; J. Ma- 
žiūknienė — tvarkdarė.

Taigi kaip matome LDS 
7 kuopos svarbiausiu dar- .. .
bu dabar yra išplatinti lai-1 Londonas — Anglijos Sų vargšai laisvamanėliai,!^®^^1^^^^^1?®^ 
kraštį “Darbininką” ir pa- valdžia rimtai susirūpino apakinti kūno pageidimų, i 
2222.L1 2222. kuopą na- apie influenzos išsiplatini- begėdiškai kalba ir rašo... 
riais. Turime viltį Dievu- mą. Nors mirimų dar ne- a, jie kitaip nemoka ir jų 
je, kad mums tas darbas daug buvo, bet vien iš pasakymų niekas rimtai

' į 24,000 paštos darbininkų, Į neima...

ZA PLEČIASI

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, mo
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 
vyrai ir 3 moterys ....... 15c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K.....s. Vaidinimas su dai
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras...............     50c.

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris. 
ILama. •••m.....h,........................«.........«...............................m...... 15.

SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvau
ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••A* 35c.

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para
šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot......25c.

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai - ----------15c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 
komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Alode-
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: laisvę. Valdžia, kuri savo tiniam vargonininkui iš- 
, kuri vežioti plotkeles prieš Ka- 

tvarkos nepalaiko ledas. Socialistai ir komu- 
ir nesirūpina visų žmonių nistai puolėsi tą žmogelį 

naikinta 33; ginkluotų va- gerove, nustoja savo tei- šmeižti,............. ..  “
gysčių papildyta 138. Nuo šių, nustoja buvusi val-

_! tos dienos dar visas mė- j džia. Madrido valdžia dar galėjo išmokt iy suprast 
kia kad tai sukilimas na kalbėTo^arliamenZ lnuo Praėj° iki kariuomenė prieš liepos mėnesį nusto- socialistinių pareigų.?’ So- pri^š bU Sorko“’?.^0- t0S Skait’ 30 ‘tiSėS eiti ?“eigaS’ at- C“ “UŽ.tOki ^ialiS’

iinoa nomrtmAi sisake apginti žmonių gy- tų vardo pažeminimą ren-
, ir giasi mest tą žmogų iš

Ispanijos karas nesibai-J muose pepasįsękė laimėti, 
gia. Bedievių spauda šaų-'.Tą pačią dieną, kadą Aza- 
kia, kad tai sukilimas na -—11------x

vo 113; dalinu streikų bu- pareigų neatlieka, 
vo 288; laikraščių namų šalyje 
sunaikinta 10; dalinai su-

džia ir demokratiją, kad |ų Madride, prie Quarto 
visi darbininkai valdžios Vientas, padegė vienuoly-| 
pusėje. Taip nėra. Dabar
jau kiekvienam ąišįpi, £ąd 
prievarta ir nedemokratiš
ku būdu Bendras Frontas t J f* » ’ ’

ną ir kitus namus. Vienas 
jaunąs kareivis, kuris no-

kad jis būdamas 
socialistu per 20 metų “ne- 

iy suprast

Nelaisves Jokia Skraiste 
Neuždengsi

Pagal komunistų pranešimą, Rusijos diktatorius 
Stalinas pareiškęs, kad “klasių kova sovietuose aps
kritai užbaigta”. Toks pareiškimas atrodo keistokas, 
nes proletariato diktatūra kaip tik paremta ant kla
sių kovęs. Jei Stalinas ne juokaudamas tai pareiškė, 
tai išeina, kad jis griauna pagrindinį bolševizmo prin
cipą. Tačiau diktatoriui viskas valia, kol — turi val
džią. Bet kad jo valdžia toli-gražu ne visiems komu
nistams patinka, tai matosi iš nuolatinių persekioji
mų, kurie taikosi į pačius stambiausius bolševikų šu
lus. Dabar vėl prasidėjo sovietų spaudoje ujimas prieš 
tris žymius bolševikų veikėjus: laikraštininką Karoli 
Radeką, ex-ambasadorių Grigorijų Sokolnikovą ir bu
vusį sunkiosios pramonės vice-komisarą Grigorijų 
Piatakovą. Jau kai bolševikijoje kyla prieš ką nprs 
vieša agitacija spaudoje, tai savaime aišku, koks bus 
to visko finalas; tipiškas bolševikų teismas, su nusta
tytu iš anksto nuosprendžiu, ir — sušaudymas. Savo 
politiniams priešams Stalinas dar nėra dovanojęs.

Taigi nežiūrint tos naujos komediantiškos kons
titucijos, kurioje skamba laisvė ir pakanta, bet veikia 
priespauda ir žiaurumas, bolševikai vis vien negali nė 
nuraminti, nė patenkinti savo piliečių. Kontroliuoja 
ir varžo juos kiek įmanydami. Dabar eina surašinė
jimas Rusijos gyventojų. Tam darbui paskirta net mi
lijonas surašinėtojų. Kadangi sovietijoje numatoma 
apie 180 milionų gyventojų, tai kiekvienam surašinė
tojui tenka tik 180 suskaityti. Suprantama, kad turė
damas tokį mažą žmonių skaičių surašyti, tam skir
tas komisaras gali kiekvieną išnagrinėti nuo galvos 
iki kojų. Ir nagrinėja. Visų pirma briaunasi į žmo
gaus sielą ir stato klausimą: ar esi tikintis, ar bedie
vis? Klausiamasis žino, ką tai reiškia: pasiduosi ti
kinčiuoju, tai būk pasirengęs mirti badu, nes nuo 
to momento pradės tave boikotuoti ir išgrauš iš dar
bo. Apie pakilimą į viršūnes tikinčiam nėra jokios 
vilties, nes komisarais gali būti tik komunistai, o ko
munistas automačiai turi būti bedievis. Tad dauguma 
pasiduoda netikinčiais, nes bedievybė sovietijoje yra. 
jei taip galima išsireikšti, valstybės religija, lygiai 
kaip kad prie caro buvo pravoslavija. Vis dėlto ir bol-

■tlinės padidėjo! į
‘ Iš to viso aišku, kad .tai vybes ir nuosavybes, i . o__ ___
buvo komunistų riaušės tada nebuvo kitos išeities kuopos”, 

tiems, kuriems yra brangi i 
tėvynė, kaip tik sukilti ir 
gintis nuo užpuolikų, imti 
valdžią į savo rankas, nes 
buvusi valdžia atsistaty-

■ dino.

netik prięš katalikus ir jų 
įstaigas, bet prieš visokią 

Ir Madrido val
džia nieko nedarė, nič nie
ko, kad riaušes numalšin- 

i ti. Nė vienas, anie vienas 
iš piktadariu nebuvo su- 

i imtas ar nuteistas. Kur 
„ . . _ ! buvo valdžia? Kam yraKariuomenei buvo v<

duotas įsakymas būti savo b į. nuosa;;
stotyse. Policijai valdžia kad laik t tvar.;
davė griežtus įsakymus . . aDsaueotu žmonių1netrukdyti gatvynių “de-?ą lr aPsauSotll zmonlĮ 
montstracijų ir pasilinks
minimų”. Pats Aząna pa
sakė: “Žmonės turi paro- ( 
dyti džiaugsmą rinkimų 
laimėjimais”.

Parliamentas tuojau pa
varė Zamora ir “išrinko” 

j Azana šalies prezidentu.
Žūdimai nekaltų žmonių, 
deginimas bažnyčių ir 
vienuolynų, nebuvo f ”

rejo įsgęlheft nuo mirties ^ald|į 
yįęnųolę, buvo komunistų nje] 

paėmęs Madrido valdžią nušautas. Kur buvo val- 
elgiasi pagal Maskvos įsa- džios policija? Valdžia pa- 
kymų, turėdami viltį įstei- reikalavo, kad Civilinė mi
gti Vakarų Europoje Ko- licija būtų panaikinta ir 
minterno centrą. Tuojau išrinkta kita iš ‘darbinin- 
po vasario mėnesio rinki- kų”. Kariuomenei buvoTr ___ . ___ i valdžia? Kad apsaugotųmų riaušės prasidėjo. Ir 
jas kėlė ne kas kitas, kaip 
tik komunistai ir jų talki
ninkai. Kitą sykį teks pa
kalbėti apie tuos rinkimus, 
kurie, bedievių spauda sa
ko, buvo teisėti, ir pama
tysime, kad balsavimuose 
Bendras Frontąs nelaimė
jo. Šį sykį pažiūrėkime 
kas Ispaniją privedė prie 
sukilimo.

Faktai yra, kad nuo va
sario mėnesio, 1936 m. rin
kimų šalyje prasidėjo žū- 
dimai, riaušės i 
mas nuosavybių. Kovo

I t

i vybę, kad palaikytų tvar- 
ką ir apsaugotų žmonių 

I I

Karas yra baisus daly
kas. Bet už jį atsakomin- 
ga yra Madrido (dabar 
Valencijos) valdžia, ku
riai vadovauja Maskvos
kominternas. T. ?

Kibirkštys
Brooklyno lietuvių bol- mes religingam pasauliui 

ševi kėlių “lyderiukas” nedarysime jokių nuolai- 
Bimba per akis meluoja dų. Tik mes dabar pakei- 
savo skaitytojams, kad čiame prieš Bažnyčią ko- 
būk Vokietijos katalikų vos būdą. Ligi šiol mes 
kunigai, vyskupai ir kar- kovojome jėga. Dabar tos 
dinolai “pažadėjo jam (su- rūšies kovos laikotarpį 

    _ tik prask Hitleriui) ne tik iš- laikome baigtą: nuo šiol 
ir naikini- Madride ir Barcelonijoje, tikimybę, bet ir talką nu- prasidės prieš religiją gry-i 

--- - . -____.. ' --- ‘ - 4 • - ’ - —- - --  - - - - -----  - ! • “ j 
ii | 
i

i

bet beveik visuose mies
mėnesy, Gil Robles pąrlia- tuąse. Tik spauda buvo tijos darbininkų žygį 

padarė apie tas aštriai ęenzūrųojąiųa irmente
riaušes pastabą. Tada visi' pasaulis tikrų žinių netu- jos kunigai, vyskupai ir

Tai kur gi ta socialistų 
ir komunistų žadama žmo
nėms žodžio, spaudos, są
žinės ir įsitikinimų lais
vė?

Nebuvo ir nėra nei pas 
socialistus nei pas komu
nistus to ką jie žada dar
bininkams. Tik pažiūrėki
me į Rusiją, Meksiką ir 

j Ispaniją, kur socialistai - 
komunistai pasigrobę val
džią į savo rankas, ten 
žmonės neturi jokios lais
vės. Socialistai - komunis
tai yra žiaurios vergijos 
grąžintojai ir vykintojai. 
Rusijoje nėra nei vieno 
laikraščio, kuris būtų ne 
komunistų valdžios lei
džiamas ; nėra nė vienos 
nekomunistinės organiza
cijos. Viskas ant komunis
tinio kurpalio užtraukta 
ir darbininkas tą komu
nistinį jungą turi vilkti, o 
jeigu kiek prasitaria ar 
pasiskundžia prieš komu
nistinį Stalino režimą, tai 
tas darbininkas nebesu
laukia rytojaus — jis gau
na kulką į pakaušį.

Net ir komunistų vadai 
Rusijoje negali laisvai 
kalbėti apie Stąlino ręži-

„ . mą. Neseniai Stalino bu-Sociahstai ir komunis- , ,. . , . deliai susaude buvusiustai dažnai sako: Mes i , . , , ,
? v v. . komunistų tuzus, Kaip tai:žmogaus sąžinę nežiūrime, i _. . •& v | Zmovievą, Kamenievą ir

kitus. Tik į vieną dieną 
sušaudė 16 komunistų va
dų, o ką kalbėti apie eili
nius paprastus komunistė
lius ir paprastus darbinin- 

.kus. Tūkstančiai sušaudo
ma, milijonai miršta badu 
sovietų pragare.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksepofo^tąs.

malšinti kiekvieną Vokie- nai dvasinė kova. Todėl' 
” 1937 m. vasario mėn. pra

džioje Maskvoje bus tarp
tautinis bedievių ir lais
vamanių kongresas viso 
pasaulio atstovų. Laukia
ma iki 1600 atstovų iš 46 į 
šalių. Jie nustatys kovos ■ 
būdus”. “P. G.” i

Grynas melas. Vokieti-

kairieji (bolševikai, socįa- rėjo. Liepos mėnesy, Gil
listai, anarkistai ir kiti) Robles Parliąmente patei- darbininkų reikalų gynė- 
jį užrėkė. Azana, buyo mi-, kė tokią sąskaitą piktada- jai. 7' ’ 
nisterių pirmininkas, . ir, rybių papildytų iki birže- Į skiria darbininkų'nuo bol-
jis į Gil Robles pątėmiji- 
mą atsakė: “Ispanai se
niau degindavo eretikus, 
dabar deginą šventuo
sius”. Reikia žinoti, kad' 
tas riaušes kėlė bendra-* 
frontiečiai, kuriems rinki-1

• v

lio 16 d, 1936.
Nužudyta 269; sužeista 

1287; bažnyčių visąi su
naikintų 160; dalinai su
naikintų 251; politiškų 
klubrūmių sunaikinta 69; 
aplaužyta, apdras k y t a

ševikijoje, matyt, yra drąsuolių, kurie pasiduoda ti
kinčiais, nes bolševikai neišdrįsta pareikšti, kad so
vietijoje visi bedieyiai — tik sako, kad jų didžiuma.

Iš viso, kam tą kpmedija apie pilną tikybinę lais
vę? Jei tokia laisvė bolševikijoje būtų, tai valdininkai 
visai neklaustų, a? tu tiki, ar netiki, nes kur yra tikė
jimo laisvė, ten tokių klausimų nieks neužduoda. Juk 
tai yra grubijoniškas veržimasis į svetimą sąžinę, įsi- 
briovimas, anot pačių rusų, su purvinais kaliošais į 
žmogaus sielą. , K.

Maištas Prieš Dangų
Parašė —

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

MAIŠTAS PRIEŠ DANGŲ
Kun. J. Karaliaus premijuotas

vertimas

(Tęsinys) 
PERGALE Iš PRALAIMĖ

JIMO
Atpirkėjas, kentėdamas ant 

kryžiaus, turbūt nusišypsojo, 
matydamas nudžiugusį Liuci- 
pierių, linksmai nusiteikusius 
žydų kunigus, ir užganėdintus 
Romos karius, nes Jis numatė, 
kad po to pralaimėjimo, Apaš
talai iš naujo susieiliuos, pa
didins Jo kariuomenę Sekmi
nių dienoje, ir nuo tos dienos 
ta Jo armija užtvins visą pa
saulį.

Iš anksto Jis pramatė kaip 
ta silpnutėlė kariuomenė nar
siai pradės kovoti. Matė Kris
tus kaip Jo kariai įsibraus į 
Izraelio bažnyčias ir Romos 
tvirtoves. Jo kareiviai kovos 
ne kardais, bet kryžiaus mok
slu ; susibūrę katakumbose, jie 
sugriaus Romos valdžią. Su 
šarvuotais gladijatoriais kau- 
sis beginkliai kankiniai; ne
kaltos mergelės nugalės,liūtus 
arenoje, o Romos karąliškųs

pulkus užkariaus vergų ka
riuomenė,’ kurią Kristaus e- 
vangelija išlaisvins iš vergijos 
pančių.

Kristus taip pat numatė tą, 
ko Liucipierius negalėjo ma
tyti, būtent: laikui bėgant, 
Romos imperatorius, atsi
klaupdamas prie Jo atstovo— 
popiežiaus — krikšto prašys. 
Taip pat pramatė kaip visoj 
Romos karalystėj blizgės ant 
vėliavų ne plėšrusis aras, o 
kryžiaus žymė. Numatė Kris
tus kaip žydai veltui besi
stengs sugriauti Jo Bažnyčią, 
ir pagaliau pasiliks ištremtoji 
tauta — be bažnyčios, be ku
nigų, be tėvynės.

Liucipierius, laužydamas 
sau galvą, negalėjo to prama
tyti, bet netrukus pajuto nau
jai sutvarkytos kariuomenės 
galybę.
GARBINGA^IJŲGALETOJŲ

Kristaus žvejai neužilgo ta
po įkvėptais, rinktiniais žo
džio skelbėjais ir rašytojais. 
Jonas parašė kilnią evangeli
ją, o Petras buvo išri 
Bažnyčios regimoji galvą, 
pna saujelė Kristaus kareivių, 
kurie buvo išblaškyti Didž. 
Penktądieni, vėl susiorganiza
vo į didžiulę kariuomenę, kuri 
visais amžiais žengė vis pir-

kardinolai buvo ir yra

Bimba, matyt, neat-
p 1 « ■ • -

ševikų, kurie dirba bude
lišką įy išdavikišką darbą 
ne tik Vokietijoje, bet ir 
kitose valstybėse.
I' 1 .

BEDIEVIAI KOVOS NAU- Mes lygiai gerbiame ir ti-! 
1110 D”nilO kinčiuosius”. Bet kada
J Aid BUU A lb j žmogus prisirašo prie so-

-— ----  Į cialistų ir komunistų, tai
Rusijos vyriausybės gal- tada jau kitą giesmelę gie- 

va Stalinas, priimdamas da. Jeigu tik žmogus, są- 
darbininkų delegaciją, pa
sakęs: “Į religiją mes žiū
rime, kaip į didžiausią ko-, 
munizmo ir sovietų vieš
patavimo priešą. Kova iš 
abiejų pusių yra vedama 
su didžiausia energija. Ir

myn, ir vis laimingai, nors iš 
visų pusių nuolat puvo puplą- 
ma ir persekiojamą.

Ramybės pulkai, susidarę 
iŠ kųpjgų, vienuolių, pasišven
tusių tė-voj ir motinų, kilnių 
jaunuolių ir skaisčių panelių, 
įstojo į Kristaus užkariaujan
čią kariuomenę. Prieš nuodė
mę griežtąi buvo nusistatę, o 
iš visos širdies nekentė šėto
niškų pajėgų. Vis dė)to dėjo 
jie visas pastangas užkariauti 
Kristui visą pasaulį. Pralaimė
jusiems jie neuždėjo vergo 
jųpgą, bet pątiekė jiems išga
ningą Kristaus mokslą apie 
dąhgąų? Ijąrąly^tę.

Tiesa, visa ta| istorijose ap
rašyta. Istorijos puslapiuose 
rąn^ąs išjisą eįlė nepavykusių 
Liucipieriaus žygių prieš jCris- 
iauš puikūs. Po kiekvieno ne
pasisekimo, jis rėngią prieš 
Kristų vis naują žygį. O tos 
kovos vįs sukasi apie Kristaus 
Asmenį. Kai Liucipierius’ pasi
šaukė ciesorių Neroną, Sukly- 
dėlį Julljaną, ir į juos pana
šius, jis nesakė: ‘‘Štai mano 
vėliava; ją sekite!” Priešingai, 
jis sušuko: ' “Štai Kristaus 
kryžius; pulkit jį?!

Tad, nuo Didž. Penktadie
nio ligi šiandien tęsiasi aštri 
kova, kuriai nėra galo. Ir Liu- 
pįpįęrius mątopu arbą    c
tomu budu, pirmų Pirmiau- la
sias vis Šoka kovon Kris- tjucįpie
tų. Kitaip pasakius; jis puola ~
visa tai, kas yra gera ir bran- VIS VE1 
gintina šiąipe pasauly.

NAUJOSIOS KARIUOME
NES

Dažjiąi tos kovos buvo kru
vinos. Dar dažniau jose buvo 
vartojami kiti ginklai negu 
kardai. Ąrįąno šalininkai, nei
gdami Krištąus dievystę, ve
dė kruviną kovą net tolimoj 
Vokietijoj. Bet visa eilė kitų 
atskalūnų pasinaudojo gudriai 
parašytomis knygomis, pra
kalbomis, politiką ir t.t. su 
tikslu sugriauti tikėjimą į 
Kristaus dievystę.

Mahometui begalo tųivo 
lengva sukiršinti prieš krikš
čionis laukinius arabus. Jam 
užteko paskelbti, būk tai yra 
šventasis karas. Bet jis pa
braukė savo eilėsna didesnę 
dąlį falkiniųkų, kai užtikrino 
kiekvienam kareiviui neribo
tą savo geiduliams patęnkipi- 
nfą, ne tik šiame, bet ir ana- 
|hepasauly.

Tiesa, buvo ir pulkai, kaip 
kad Džengis Chano, kurie Ro
mioje pavertė Šv. Petro bažny
čią dįdžiule arklide. Žinoma, 
tai Lduęlpieriui patiko. Bet bū- 
yp įę J =
mijos, 
tų, pąsiųlė žmonėm^

kitos dar žąjingesnės ar- 
j, kurios, neigiamos Kpis- 

‘ ‘ “ bnėm§ ųraikijos 
ir Rptpos dievų, ir dievaičių. 
Vietoj Kristaus Evangelijos, 
jie patiekė pašvinkusius pago
ny taŽtus, o vietoj Jo prilygi
nimų padavė nešvarius Dęka- 

puslapius. Tas irgi pa- 
‘ ?rĮui.

VIS VERBA RAĘA$
Dar ir šiais laikais verda

žinės pažadintas, atlikinė
ja kataliko pareigas, tai tą 
žmogų visaip išjuokia ir 
vadina tamsuliu, nesusi
pratėliu ir tt.

Štai vienas žmogelis,’ 
gyv. Norwoode padėjo vie-'

A.

ta aštri kova tarp Kristaus ir 
Liucipieriaus. Po Atpirkėjo 
vėliava vis dar spiečiasi ištiki
mieji kareiviai. Ant Išganyto- 
jąus Asmens krinta ne kulkų 
kruša, bet blogųjų neapykan
ta, ir iškraipytų protų nuodai. 
Tokie neapkenčia Kristaus į- 
sakymų, ir nenori Jo įsileisti į 
savo gyvenimą.

Tokie kartais Jo visai ne
pažino. Dažnai tokio plauko 
žmonės su panieka sako: “Kas 
per būtybė Liucipierius? Jo 
nebėr”. Nežiūrint to, jie vis 
tiek kovoja prieš Kristų, ir 
tuomi dalyvauja kare, kurs 
danguje prasidėjo. Grumda
mies su Kristumi, jie kaip tik 
ir kovoja prieš skaistybę, mei
lę, tikėjimą, ir Dievo karalys
tę. Sekdami gi Liucipierium, 
jie kovoja už puikybę, gašlu
mą, smaguriavimą, nešvarų 
auksą, ir už visa tai kas liečia 
dabartinį, o ne busimąjį, gyve
nimą.
SįŲ ĘRISTUM, AR PRIEŠ JĮ

Išganytojas aiškiai kalbėjo 
apie tą nesibaigiančią kovą: 
“Kas ne su Manim, tas prięš 
Mane”. Nėra vidurinio kelio. 
Nieku gyvu negalime šiandien 
stoti Kristaus pusėj ir tuo pa
čiu būti Liucipieriaus sekė
jais, fcaip kad dar 33-iais me
tais nebuvo galimybės būti 
Kristaus mękiniais ir tuo pa
čiu patvirtinti žydų kunigų 
neteisingumą ir Piloto nusprę
stą mirties ištarmę.

šioj kovoj taikos skelbėjų

v»

f 
irgi būti negali: arba stojam 
po Kristaus kryžium arba po 
raudona Liucipieriaus vėliava. 
Arba padedam Dievo karalys
tei išsiplėtoti čia ant žemės 
arba ją puolame. “Kas ne su 
Manim, tas prieš Mane”. Ki
tos išeities nėra.

TIKRAS KOVOS ĮKARŠTIS
Niekad dar nevirė tokia ko

va kaip kad verda šiais lai
kais. Kova prieš Dievą yra ve
dama su nepaprasta neapy
kanta ir įnirtimu. Organizuota 
bedievystė užplūdo Rusiją, ir 
mokytojo skraiste prisidengu
si skelbia kolegijose bedieviš
ką mokslą. Laikraščiai, kny
gos ir žurnalai pakvipę nedo
rybės nuodais.

Paneigdami civilizuotos ko
vos taisykles, bedievystės va
dai patraukia savo eilėsna ir 
moteris ir vaikučius tam, kad 
kitiems skleistų nuodingą jųjų 
mokslą. Liucipierius, grumda- 
masis su Dievu, tuomi jau pri
pažino Jo buvimą. Pirm negu 
Kristaus priešai Jį nukryžia
vo, jie turėjo Jį sugauti. Gi, 
bedieviai patys sau priešta
rauja: kovodami prieš Dievą, 
sako, kad Jo nėra. Kaipgi ga
lima kovoti prieš tą, ko nėfa? 
Jie gi sako: “Nėra Dievo”, ir 
bematant su įnirtimu Jį ir 
puola.

Tokia kariuomene Liuci
pierius tikrai tupėtų pąsidi- 
džiuoti. Jog tokio karo nėrą 
dar buvę.
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Naujasis Karalius Ir Jo

500 MILIJONŲ ŽMONIŲ 
SPIEČIASI APIE VIENĄ 

RARUNĄ

Didžiosios Britanijos ka
ralystę... Iš tikrųjų nėra 
jokios Didžiosios Britani
jos karalystės; yra tiktai 
‘‘Britanijos tautų sambū
ris”. “Septyni sambūrio 
nariai yra savarankiškai, 
lygūs savo padėtimi, jokiu 
atžvilgiu vienas antram 
nepalenkti (nei vidaus nei 
užsienio klausimais), lais
vai sujungti kaip Britani
jos tautu bendrųomęnęs 
nariai, bet sujungti ben
dru atsidavimu karališka
jai karūnai”. — taip iš
reiškė Britanijos tautų 
santykius jų atstovų kon
ferencija, įvykusi prieš de
šimt metų. Karas buvo pa
skutinė priežastis, kuri 
padėjo toms tautoms lai
mėti tam tikrų savaran
kiškumą.

Šias ‘Britanijos sąjungos 
tautas”.

galima paskirstyti į tris 
grupes:

juodosios, kurios Britani
jai priklauso kaip koloni
jos, baltosios dominijos 

* (Kanadą, Afrik. kol., Aus- 
‘talija, Naujoji Zeląn^;’VadinasičjFpąt? neša visą 

Airiją...) ir Indija, kuri ^įj^ios Imperijos saugumo

NAUJASIS ANGLĮ JOS KARALIUS JURGIS VI IR JOi į

Čia vaizduoja Anglijos karalių Jurgį VI ir jo žmoną Elzbietą ir dvi dūk 
teri: Elzbietą ir Margaretą Rose. Karaliaus Jurgio VI karūnacija įvyks ge 
gūžės 12 d., š. m.

s”

Worcester, Mass
j bina vardu. Krikštino kt 
Aug. Petraitis. Krikš 
tėvai buvo Ludvikas Kc 
dek ir Ester Balkunaiti

VESTUVES
šeštadienį, sausio 9 

moterystės sakramen 
priėmė p. Leon Allard 
p-le Monika Adamaviči 
te. Liudininkais buvo 
Fredrick Voisnett ir p.

įr labai įvairių kultūros 
laipsnių”.

Dėl tos aplinkybės di
džiausioji visų laikų kara
lystė neturi konstitucijos. 
Bet kas jungia šias tau
tas. Jau minėjom — ben
dras atsidavimas Britani
jos karūnai. Tai yra pats 
stipriausias ryšys." Eksce
lencijos ministeriai yra ne 
tik anglų vyriausybės na
riai Londone, bet ir Aus
tralijos, Naujosios Zelan
dijos ir Pietų Afrikos mi
nisterių kabineto nariai.

Bet šios tautos yra jun
giamos ir ekonominių rei
kalų. Visoms joms pri
klauso 62% viso turimo 
žemėje aukso, 70% gumos, 
kuri dabar yra pradukuo- 
jama, 68% nikelio ištek
lių, 90% asbesto, 42% Vil
nių ir t.t. Tačiau naftos 
šiose Did. Britanijos žemė
se gaunama vos pusantro 
procento. Naftos, kuri taip 
pat vienas iš "ryšių, kurie 
jungia šiuos kraštus.

Kad visas milžiniškas 
valstybės aparatas veiktų, 
reikia taip pat didelės ka
ro jėgos.

į Ją sudaro ir išlaiko dau- 
i giausia pati Anglija.

X

Kl
F *

stovi tarp kolonijų ir do
minijų.

Šie kraštai turį 500 mi- priklausančios tautos turi 
lijonų žmonių, iš kurių visai realų pagrindą jai 
360 milijonų gyvena In- priklausyti.
dijoj. Baltųjų jų skai-’ Tuo būdu Anglijos kara- 
čiuje tėra 70 milijonų, liūs ir Indijos imperato- 
juodųjų yra 40 milijonų rius po savo karūna jun- 

ir taip toliau. j gia labai didelę pasaulįp 
Turint galvoj tokį tautų'dalį. Pati Anglija išleidžia 
mišinį, galima suprasti,1 kasmet savo geriausius 
kodėl ankščiau minėtoji sūnus į platųjį pasaulį, ku- 
konferencija nutarė, kad rie jame veikia kaip pirk- 
“nebūtų jokios naudos,1 liai, diplomatai, karinin- 
jeigu Didžioji Britanija' kai. Bet kur jie bebūtų, 
paskelbtų konstitu c i j ą, i visuomet tarnauja Didžio- 
nes jai priklausančios tau- sios Britanijos karūnąi. 
tos yra visiškai skirtingos' XX.

naštą. Nenuostabu, kad 
visos Didžiajai Britanijai
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SMILGIAI

Nežinomi žmogžudžiai 
užmušė 4 žydus įr jų tar
naitę katalikę. Užmuštųjų 
tarpe guli ir 4-rių metų 
vaikąs. Ąuįcų galvos su
triuškintos kirviu. Visa 
ši tragedija įvyko taip ty
liai, kad iš aplinkinių gy
ventojų niekas nieko ne
girdėjo, nors žudynių vie
tą yra vidury miestelio, 
žmogžudžiai, matyt, norė
jo rasti pinigų, nes visos 
spintos išvartytos. Užmuš
tieji krautuvininkai D. tu
rėjo turtingą vardą, bet 
ar žmogžudžiai ką rado, 
nežinia.

Toks įvykis sujaudino 
visą Smilgių apylinkę, nes 
šitokių žudynių šiame 
krašte dar niekas negirdė
jo. Įtariamas vienas 
muo jau suimtas.

sas šitas radinys tebuvo 
pusės metro gilumoje. Vie
noje .pinigo pusėje matyti 
kryželis ir sukryžiuoti 
raktai. Daugelis tuos pi
nigus mačiusiųjų spėja, 
kad tai bus, tur būt, švedų 
palikimas. Pinigai būsią 
atiduoti Biržų Muziejui.

PASKIRTOS PENSIJOS

Kaunas — Rašytojui 
Liudui Girai nuo 1937 m. 
sausio 1 d. paskirta pensi
ja po 500 litų mėnesiui li
gi gyvos galvos, kun. Mi
liukui nuo 1937 m. sausio 
1 d. po 400 litų mėnesiui 
ligi gyvos galvos ir Alek
sandrai Pyragaitei nuo 
lapkričio 1 d. po 35 litus 
ligi gyvos galvos.

BIRŽAI

as- ST. DAUKŠA PARYŽIU
JE GAVO DOKTORATĄ

Rado Senų Pinigų
Šiemet iš žvirgždes km. 

(Krinčino valse.) žvyro 
duobių imant žvyrą užtik
ta keletas griaučių ir pa- 
įąįdu sidabrp ^ępętų. Vį-

Stasys Daukša, Lietuvos 
Atstovybės Paryžiuje at- 
tache, gruodžio 14 d. Pa
ryžiaus Teisių fakultete 
labai sėkmingai apgynė 
dizertaciją, tema: “Le Re
gime d’Autonomie du Ter- 
ritoire de Klaipėda. Orga-

KRIKŠTAS 
Barbora Topor

Juozas ir Marija (Bal- 
kųnaįtė) Topor neseniai 
susilaukė dukrelės, kuri 
sausio 10 d., tapo pakrik
štytą gražiu Barbora - Al-'—
te vakaro jaunuosius, Jur
gį Kamarauską ir p-lę Ve
roniką Ivoškįutę. Vėliai 
orchesras užtraukė maršą
ir puotos dalyviai sėdo na Jasper. Jaunieji išvy 
prie papuoštų stalų. Rink- į Washington ir New Yo 
tų vestuvių dalyvių buvo praleisti ‘medaus menes 
net 25 poros; kitų svečių Sugrįžę apsigyvens 
arti 400. Patys vestuvių jaunosios tėvus, 
dalyviai buvo milijonieriš- 
kai apsirengę. Tarp svotų 
man teko pastebėti pp. 
Makarauskus, Pabedins
kus, Jončus, Pugevičius, 
Vaškevičius, Mockevičius, 
Juozą Kvedarą ir jo žmo
ną ir Lopetus.

Vakarienės metu tvarkaI

; atsiradimo mūsų parapi- 
: joj daug paląimos atnešė 
ne tik pavieniams na
riams, bet taipgi jų šei
moms ir visai mūsų kolo- buvo kuopuikiausia. Kaip
nijai. šeimininkės, taip tarnau-

----------- tojos prie stalų, taip pat ir 
LINKSMAS VAKARAS vyrai, kurie pagelbėjo, 
Pirmas Naujų Metų kor- dirbo sušilę, kad visus tin- 

tavimų vakaras įvyko glo
boje 4-tos kuopos Alto-

ŠŠ. VARDO DR-JOS 
METINE ŠVENTE

Jau šeštas metas kaip met net 119 vyrų mūsų pa- 
antras sausio mėnesio rapijos vyrų užsipelnijo šį

’i j . ■"■». 1
sta išdalinimas ŠŠ. Vardo r^aus Rožančiaus mote- 
ištikimybės kryžių, šie- penktadienį, sausio S 

. d. Ponios Kisielienė, Mag-
• - - - -- -į dušauskienė ir Lapinskįe-,

<iiic±a..o oauoiu vjm. ų - . . „nn-ioncf vi i
sekmadienis yra svarbus atliginimą už savo ištiki- ne sudare renSeTO komls>- ^PĮ3“5^1ovn.iixaun.xixu jxu, utuimum,

ir reikšmingas mūsų pa-mybę. 119 vyrų 1936 me-į - 
rapijos gyvenime. Nes tą tais neapleido 
sekmadienį per draugijų mėnesio nepriėmę šv. Ko- 
mišias 8:30 vai. ryte įvyk-'

nisotion judeiaire” Jury 
komisiją sudarj; 'žinomi 
profesoriai: A. dę Įa Pra- 
delle, Lous Le Fur įr Bas- 
devąnt. Knyga yra išleįsta 
leidėjo Repueil Siųey. i

RADO 300 METŲ PYPKĘ

Salako vi., Zarasų apsk. 
Gruodjškių km. J. Bivei- 
nis, kasdamas savp Įauke 
durpes, rądo moliųę pyp
kę. Ši senieną gražiai pa
daryta. Šone išgraviruotai 
1699 m. Ęę to, rąstas va
rinis kaitąs ir pįnigų per 
šimtą monetų vieno litų 
didumo su 1666 mętų data 
ir Lietuvos vytimi. i

SUVALKIEČIŲ ŪKI
NINKŲ BYLA VĖL KA

RIUOMENES TEISME 
4 » * . < 4 • • •

Gruodžio 19 d- Vyr. Tri
bunolas nąskelbę sąvp 
sprendimą suvalkiečių ų- 
kininkų byloje. K. Kala- 
šinsko, Jž. Bartniko, J. 
Jankausko, Alf. Veiverio, 
J. Grincevičiaus, V. Mačio, 
Jurgio Bartniko, J. Kar
čiausko, abiejų Gustaičių 
ir A. Marazo nubaudimus

♦ 1 « 

panaikino ir jų bylą grą
žino iš naujo spręsti Kar. 
Teismui. B. ir Pr. Juodž- 
baįių, M. Jočytės, y. Bajo
ro, J. Jotauto. J. Skučo ir 
Pr. Bieliūno kasacijos 
skundus atmetė. A. Rut
kauskas, K. Varkala ir A. 
Stravinskas savo kas. 
skundus atsiėmė ir Resp. 
Prezidentui rašo malonės 
prašymus.

VILKAVIŠKIS

Vilkaviškio apylinkėj 
šlaituose rasta šalčio nu
kąsti žemuogių žiedai. 
Taip pat soduose kai kur 
praiy4usios vyšnios..

• v

p

SUSIRINKIMAI
Penktadienį įvyko 

Kazimiero Seserų Rėir 
jų susirinkimas parapij 
svetainėje tuojaus po Š 
Valandos.

š

CHORO KLUBO VEIK 
MAS

Tą patį vakarą įvy! 
parapijos choro susirinl 
mas mokyklos svetainė, 
tuojaus po šventos vala 
dos.

Nutarta rengti šokit 
prieš gavėnią Danny Du 
gan’s šokių salėje, Ch 
tam ir Main g-vės. Gr 
Bob Richman ir jo 13 Re 
coats. Šokiai prasidės 
vai. vakare. Bilieto kai 
40 centų. Visas jaunim 
yra kviečiamas atsilank 
ti į šiuos šokius.

Koresp. M.

karnai aprūpinti. 9 vai. 
svečiai buvo pavalgydinti, 
stalai ir kėdės atimti, ir 
visi galėjo šokti iki 12 vai. 
11 vai. vak. du po 15 sva
rų vestuvių piragai buvo 

i ir išdalinti 
svečiams. Apie vidurnaktį 
susirinkusieji skirstėsi i 
namus. Visi kartojo tą pa
tį, kad Milijonierių Puota, 
tai iki šiol buvo smagiau
sias parengimas mūsų sa
lėj. Kad daugiau tokių pa
rengimų būtų. Pelno para
pijai numatoma apie 200 
dolerių.

ją. Joms pagelbėjo Kulo- 
nei vieno kien®» Kaubrienė, Lušči- 

kauskienė ir Anelė Kaz
lauskienė. Svečių susirin
ko virš 100 žmonių. Pelno 
parapijai liko $75.00. 5-tos 
kuopos tos pačios dr-jos 
kortavimų vakaras įvyks 
penktadienį, sausio 22 d.

f

MILIJONIERIŲ PUOTA
Ilgai laukta ir nuo se

niai garsinta Milijonierių 
Vestuvių vakarinė puota 
ar ne bus tik sėkmingiau
sia pramoga įvykusi šv. 
Alfonso par. svetainėje. 
Puota buvo skelbiama 6 
vai., bet jau 5 vąl. vakare 
prie stalų buvo pilna sve
čių. Visiems buvo įdomu 
žinoti kas tie per vieni mi
lijonieriai jaunieji, ir kuo
mi ši puota bus skirtin- 

i gesnė nuo kitų panašių 
i vakarų. Kaip tik 6 vai. 
scenos užlaida buvo pakel
ta ir štai pasirodė ant sce
nos pokilio dalyviai. Or
chestra užgrojo maršą, o 
Jonas Letkauskas pasiro-

KORTAVIMO VAKAR;
Šv. Onos moterų drau; 

ja rengia kortavimo vai 
rą, sausio 20 d., 7:30 v; 
Šv. Kazimiero oar. svetJ.

nėję. Atsižymėjusiems b 
duodamos dovanos. B 
skanių užkandžių. Vis 

Drau;
ja kviečia visus dalyvai 
ir linksmai laiką praleis 

Rengėjo

munijos su savo draugija. 
Kai kurie iš tų vyrų neap
leido nei vieno mėnesio 
per pereitus 6 metus. Išti
kimybės kryžių gavusių 
tarpe buvo tėvų ir sūnų, o, 
kaikuriose šeimose buvo 
net keli broliai, kurie taip 
atsižymėjo. Kad valdyba 
stengiasi duoti gerą pa
vyzdį buvo aišku iš to, kad 
visi valdybos nariai buvo 
kryžiumi apdovanoti už 
savo ištikimybę.

Pašventinimo ir išdalini
mo apeigas atliko kun. 
dr-as Mendelis. Savo pa
moksle vyrams jis pabrė
žė, kad tas jų pelnytas 
kryžius yra tai “sakra
mentas”, nes tai regimas 
ženklas neregimos jų išti
kimybės, neregimų dvyli
kos mėnesių ką jie buvo 
prie Dievo Stalo, neregi
mos malonės, kurią jie ap
turėjo. Tas kryžius jiems
visiems turėtų būti įdo- dė kaipo apeigų vedėjas 
miausi knyga, neišsemia
mos išminties šaltinis. Tas 
gautas kryžius turėtų 
kiekvienam jų priminti jų 
aukštą pašaukimą, būti a- 
paštalais vyrų tarpe, skel
biant prikryžiuoto Jėzaus 
mokslą ir Jo neapsakomą 
meilę. Įteikęs kryžius vi
siems tą dovaną pelniju- 
siems, kun. Mendelis už
baigė rytmečio apeigas, 
vadovaudamas atnaujini
me ŠŠ. Vardo įžadų. Moti
nos, žmonos ir seserys, 
kurios buvo atėjusios iš
klausyti tų mišių negalėjo 
atsidžiaugti savo sūnais, 
vyrais ir broliais. Gavę 
kryžius, darė pasiryžimus 
’37 metais būti taip ištiki
mais, kaip ir pernai; o tie 
kurie nęgąvo tp ištikimy
bės ženklo’ tą rytą kartojo 
sau — “žūt-būt, šiais me
tais aš' ttlriu užsidirbti 
vieną iš tų kryžių”. Tie iš-j 
tikimybes’ kryšiai nuo jų

Jis paaiškino vakaro ręik- 
šmę, primindamas vi
siems, kad ši pramoga nė
ra joks išniekinimas mo
terystės sakramento, kaip 
kad kaikurie blogos valios 
neišmanėliai prikaišioja, 
bet visas tikslas šio vaka
ro yra vedusiems priminti 
tą gražų įvykį jų gyveni
me, o nevedusiems duoti 
proga pamatyti kaip su
brendę jaunuoliai turėtų 
elgtis sulaukę tos dienos. 
Peiktina ir tikrai neišmin
tinga yra slapta, sveti
mam mieste, niekam neži
nant imti šliūbus, nes tai 
neteikia jokios garbės jau
nai porelei, kadangi suda
ryti gyvenimo sutartį nė
ra koks darbas, kurio rei
kėtų sarmatytis arba su 
kuriuo > reikėtų slapstytis. 
Pasakęs įžanginę kalbą, P. 
Letkauskas su svotais už
traukė kelias linksmas 
daineles, po kurių persta-

i < ■

NUOTRUPOS
Sekmadienį, sausio 17 d. 

per Sumą, 11 vai. ryte, 
bus išduota parapijos fi- pelnas parapijai, 
nansinė atskaita 1936 m. 
ir išskaityti aukotojų var
dai kalėdiniuose vokeliuo
se.

Vaikučiams, kurie ne
lanko parapijinės mokyk
los prasidėjo katekizacija 
prisirengti prie pirmos šv. 
Komunijos. Pamokos yra 
duodamos kas sekmadienį 
3 vai. po pietų, 

j ŠŠ. Vardo vyrų dr-jos 
kortavimų vakaras įvyks 
sekmadienio vakarą sau
sio 17 d. ir prasidės 8 vai.

Art. Jonas Čižauskas 
sirgo keletą dienų pereitą 
savaitę. Jį pavadavo p. 
Valentas Matelis. P. Či
žauskas rengia koncertą 
ir teatrą su parapijos 
Choru sekmadienį, sausio 
31 d.

Vietinė Katalikų Fede
racijos kuopa turėjo susi- 

į rinkimą, kuriame buvo iš
rinkta komisija sutvarky
ti tinkamą programą Lie-, 
tuvos Nepriklausomybės, 
sukaktuvių dieną paminė-, 
ti.

Parapijos kunigai jau į 
baigia lankyti parapijie- i 
čįus. šį mėnesį, jei oras: 
nębus perblogas, šis meti-! 
nis darbas buvo užbaig-i 
tas. Geri katalikai džiau
giasi kunigų apsilanky-į 
mu. L.

I

Tel. 2-3381
Delivery

Domestic ar 
Imi»orte<l Brau

EDWARD YANOVER'!
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną ir Al

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.

i

i

I > ■■ —
Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBL1AUCKASf
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Raca Street 
BALTIMORE, MD.

j„l| .. I ' ,

f

A

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada .Jums reikalingi ak 
niai, leiskite mums išegzam 
nuoti akis ir pritaikinti ak 
nius. Mes padarome dirbtini 
akis.
397 Mam St. Tel. 6-194

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mas

CHESTNEY’S CANTEEI
Geriausia lietuviška užeigl 

kur užlaikomas geriausias alų 
ię kiti gėrimai.

90 Millbury St,

Worcester, Mass.



Penktadienis, Sausio 15 d., 1937 DARBININKAS

NORVVOOD, MASS.

GREENFIELD, MASS.I

v •

kalbas.
Juozo Sūnus.

DETROIT, MICH.
Į

• v

IAWRENGE, MASS.

• v •,

P-lė Masonytė, pp. Ju-

PROVIDENCE, R. I.

I

Darbi- 
Centro 
Jonui

Juozas Gerstoff’ą užmu
šė automobiliu. Jo kūnas 
pašarvotas p. Petro Zavic- 
ko namuose, Falcon.

f

I

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Nonvood 0330 
Gyvenimo Vieta.’.

32 WAI.NUT AVĖ.
Te). Norwoo<1 1020

/oKiene, kj. oteunoKie------J“ ---------------------------------------- r------ &—, jei su
A. Stelmokatė, J. Ne-' šia tai, kad nei vienas ska- gerais draugais draugausi ę

- — -- nėra skolintas iš pats geras būsi. Tas pat
yra ir su laikraščiais; jei i 
blogus skaitysi nejučio-

as įaoai gmuKmgus. : ją. Tai būtų gražus pa- 
Po raporto buvo rinki-' vyzdys kitiems.

Trečiadienio vaka r e, 
patys pasiliko, išskyrus sausio 6-tą, Didysis cho

ras turėjo savo mėnesinį

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LKTŪVI8 GRABORIUS IR 
BAL8AMU0T0JA8 

1000 WMhingtoB 8t 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norvrood 1503 

Montello Office: 
10 Intenralt St.

TEL. Brockton 2006

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
I KOLONIJOSE

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
DIENA

Sekmadienį, sausio 3 d. 
Šv. Vardo draugijos na
riai susirinko į Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčią, 8 
vai. ryte išklausyti savo 
intencijai šv. mišių, kurias 
atnašavo kleb. kun. S. P. 
Kneižis. Dalyvavo apie 
100 narių. Visi bendrai 
priėmė šv. Komuniją' 
Kun. Kneižis pasakė pa
mokslą.

Tą pačią, dieną, 7:30 vai. 
vakare įvyko iškilmingi 
mišparai. Dalyvavo šv. 
Vardo draugijos nariai ir 
kiti žmonės. Mišparus lai
kė kleb. kun. Kneižis. Pa
mokslą pasakė kun. J. 
Švagždys, Šv. Roko lietu
vių par. (Montello, Mass.) 
klebonas ir LDS Centro 
pirmininkas.

Šv. Vardo draugijos na
riai labai pavyzdingai na- 
gerbė savo Vado Švč. Var
dą.

SIDABRINIS JUBILIE
JUS

Sausio 6 d. pp. Juozas ir 
Agota Smilgiai minėjo sa
vo 25 m. vedybinio gyve
nimo sukaktuves. Tą va
karą į pp. Smilgių namus, 
jiem nežinant, susirinko 
virš 30 asmenų, giminės, 
draugai ir kaimynai ir 
juos sveikino sulaukusius 
to garbingo jubiliejaus.

Surengimui pagerbimo

į pramogos daugiausia rū
pinosi pp. M. Balutienė, 
H. Balutis, B. Adomaitie- 

, nė ir E. Kuodienė. Toast- 
masteriu buvo p. V. J. Ku
dirka, p. Smilgių giminai
tis, LDS. organizacijos 
Garbės Narys.

P-nas Helaras Balutis, 
taip pat pp. Smilgių gimi
naitis, visų dalyvių vardu 
įteikė Jubiliejatam sidab
rinę dovanėlę.

Ponai Smilgiai išaugino 
dvi dukterį: Stasę ir Iza
belę, kurios jubiliejiniame 
bankiete sveikino savo tė
velius, dėkojo jiem už tė
višką išauklėjimą ir taipgi 
dėkojo visiems susirinku
siems pagerbti jųjų tėve
lius.

Pp. Juozas ir Agota 
Smilgiai yra seni šios ko- 
lonijos gyventojai. Juozas 
Smūgis kilęs iš Lietuvos, 
Pilviškių par., Stainiškių 
kaimo. Iš Lietuvos atvyko 
i Norwoodą 1905 m. ir vi
są laiką čia pragyveno.

Agota Smilgienė (Didž- 
balytė) kilus iš Lietuvos; 
Griškabūdžio par., Vidgi- 
rių kaimo. Amerikon at
vyko 1911 metais. Pp. 
Smilgių jungtuvės įvyko 
Šv. Petro lietuvių par. (So. 
Boston) bažnyčioje, sau
sio 6 d., 1912 m., nes tuo 
laiku Norwoode dar nebu
vo lietuvių bažnyčios. Lie
tuviai katalikai priklausė 
prie Šv. Petro par. So. 
Bostone.

Pp. Smilgiai yra geri ir 
dori katalikai, priklauso 
prie Šv. Jurgio parapijos 

; ir prie beveik visų toje 
parapijoje gyvuojančių 
katalikiškų draugijų. P- 
nas Juozas Smilgis išbuvo 
16 metų Šv. Jurgio para
pijos zakristijonu ir yra 
LDS. 3 kuopos narys. Jų 
dukrelės seka tėvelių pė
domis; priklauso prie Šv. 
Jurgio par. Šv. Cecilijos

X.

\ ''' ?

Šv. Roko Parapijos Jaunimas
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Naujos Salės Fondui 
Padidinti

Gros Ronny Hovvard’s 
Radio Orkestrą

Kviečia Visą Naujos Anglijos Jaunimą
L-----------------------------------------------———— v

f • >

' rui už linkėjimus, gražų 
giedojimą ir už visų metų 
puikų veikimą. Užprašė 
visą chorą pas save. Susi
rinkimą tęsė naujai išrin
ktas pirmininkas Jonas 
Sinkevičius, kuris taipgi 
yra aukštesnės mokyklos 
mokytojas ir geras par. 
choro narys. Susirinkime

į tartasi dėl šių metų choro 
programos, kurios projek
tą išdėstė choro vedėjas, 
dain. Antanas Giedraitis. 
Du koncertai bus rengia-

i mi: vienas naujos mokyk
los atidarymui, o antras 
Lietuvos Nepriklausomy
bės dienoje. Bažnytinis 
koncertas, kurio progra
moj numatyta “Septyni 

; žodžiai nuo Kryžiaus” — 
Douboas, įvyks Verbų sek
madienį. Operetė ir Mins- 
tralis bus rudenį. Taipgi 
pradėta mokytis naujos 
Mišios, kurias parašė ke
turiems balsams dain. An
tanas Giedraitis, ir kurių 
meliodija ir jos lengvas 

i išvedimas patiko chorui.
Po raportų gerb. pirminin
kas užbaigė susirinkimą 
malda. Po susirinkimo 
choras surengė arbatėlę 
pagerbimui naujps valdy
bos, kurioj dalyvavo kle
bonas kun. Jonas A. Vai-

Ramiose šalyse, taiką 
mylį žmonės dažnai nesu
pranta ką reiškia pergy
venti revoliuciją.

Lawrenciečiams bus pro
ga pamatyti

< 
choro, Sodalicijos ir kitų tomą parapijos metinė at- pradėtas iškilmingai; bus 
draugijų. | skaita. Pasirodė, kad šiais keli svečiai kunigai, kurie

Jubiliejiniame pp. Smil-, metais visas skolas apmo- laikys Šv. Mišias ir sakys 
gių parengime dalyvavo k§jus pelno lieka net aš- pamokslą. Pra dėsime 
pp. Ruškiai, Balučiai, A-i tuoni tūkstančiai dolerių. spaudos vajų, kad kiek-! 
omaiciai, . Kuodiene,- parapįjos saVasties vertė vienas lietuvis katalikas
a eviciai, z avimai, su dviem turėtų savo namuose nors tekūnas. . Vyčių Naujokas

vainiai, Kudirkai, A viii-' nauJais namais, bažnyčia, vieną lietuvišką katalikis- 
niai R Karnilienė M ' klebonija ir dar nebaigta ką laikraštį, nes laikraštis 
Červokienė, O. Stelmokie-1 nauJa mokykla. Svarbiau- yra kaip draugas; ' ’ - 
nė, . 
verienė, Kudirkai, A. Šia- tikas 
pelis, Kneižiai. Visi pasa
kė sveikinimų ir linkėji
mų

“REVOLIUCIJĄ”
Šv. Pranciškaus Parapijos 
svetainės scenoje, Sekma- 
dienyj, Sausio 17 d. vak.

Suvaidins Brockton’o žy
miausieji artistai, vado
vaujant jų mylimam kle
bonui ir Lietuvių 
ninku Sąjungos 
Pirmininkui kun. 
Švagždžiui.

Veikalas “Revoliucija” 
labai didelis, rimtas ir pa
mokinantis. Paraginimai 
ateiti pamatyti lošimą be
reikalingi. Visi žinote ‘Re
voliucijos’ ‘vado’ talentus, 
pajėgingumą ir Brocktono 
rinktinių lošėjų miklumą.

Baigdamas šį pranešimą 
bei pakvietimą, primenu, 
kad nevėluotumėt, nes 
kas, ištikrųjų, nepanorės 
pamatyti tokį visų giria
mą gražų veikalą?! Pavė
lavusiems gali pristigti 
suolų. Pradėsime lygiai 6 
valandą vakare. Pelnas 
pusiau su parapija.

Kviečia jūsų klebonas,
Kun. P. M. Juras.

nėra skolintas iš 
bankos, bet visą paskolą 
sudėjo parapijiečiai. Pro- 
videnco lietuviai gali vaik
ščioti su iškeltomis krūti- 

. nėmis. Naujoji mokykla 
tikimės bus užbaigta pa- 

_______ baigoj šio mėnesio. Bet p. 
IŠVYKSTA ATOSTOGŲ ' A- Gumauskas, naujos 

...__________ mokyklos kantraktorius,
atostogų kun. Masevičius, ? 
Šv. Petro par. klebonas. - 
Linkime geros sveikatos ;
ir poilsio.

Š‘“m,S ,d.ie_n0“iS..5Zk.° sako, kad viskas bus už’ 
baigta vasario —-
Bus bovvling alleys, salė 
ir mokyklos kambariai. 
Sprendžiant iš p. A. Gu- 
mausko darbo, nemanytai, i 
kad lietuvis būtų toks 
smarkus. Netik, 1 
gerai darbą atlieka, bet ir 
daug sutaupo, už ką Pro- 

-. - j- • • videnco lietuviai yra labaiŠiomis dienomis susirgo . y
p. Butkienė. Linkime iš- a^mgi.
sveikti į Daug ką padaejo Didy-

_______ sis ir Mažasis choras, šv.
Kun. Maseviėiui išvažia- 01103 **ugyStė ir kelios 

vus atostogoms, jį pava- kitos mažiau veikiančios 
duoja kun. Alfonsas Kaz- draugystės link naujos 
’auskas bažnyčios fondo. Nes pel-

_______ nas programų ėjo tankiau- 
Merginų draugijos šo- s^ai parapijos naudai, 

kiai pavyko. Draugija yra Daugiausiai pasirodė Ma-j 
gerame stovyje. Daug žąsis choras. Dėlto ir ne
naujų narių prisirašė. ; stebėtina, kad tiek daug 

_______ atlikta, nes kaip maži, taip 
Šv. Petro parapijos ko- ir dideli dirba, 

mitetą 1937 m. sudaro šie: 
Senkaitis, Zimnickas, Mi
sevičius, Jurgelaitis, Ged
vilą, Pukevičius, Jonušą, 
Eluškis, Klimas, šarkus.

S. Š. V. Jėzaus draugi
jos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 3 d., Knights 

mis ir pats vėjus pradėsi Kolumbus svetainėje. 
pUStį Išrinkta nauja valdyba

1937 m., būtent: pirm. A. 
Antras vajus yra jauni- stepankevičius, geras ka- 

mui, kad kiekvienas jau- taiįkas, ‘Darbininko’ skal
nas vaikinas ir mergaitė tytojas; vice-pirm. J. Ur- 
priklausytų prie vienos bonas- 
arba kitos draugijos, o 

už_ dar geriau prie abiejų. Tu- 
menesp rįme pUjkų chorą, kuria

me yra gražaus jaunimo, 
o kas geriausia, kad visi 
lietuviai ir lietuvaitės. Vi
si priimami sulaukę 17 

. metų ir neperėję 30 metų.
<. • tikrai nesuprantama, ko

dėl lietuvių taip mažai į- 
vertina giedojimą, o gie
dojimu žmogus du kartu 
meldžiasi, bedainuodamas 
išmoksta žodžių tarmę 
chore būdamas ir išmoks-1 
ta geriau muzikos.

Antra draugystė kuri y-| 
ra kilni, tai Vyčiai, kurių 
obalsis yra “Dievui ir Tė
vynei”. Ką galima rasti 
kilnesnio mūsų jaunimo 
jausmuose.

Taigi vėl prašysime tė
velių, kad savo vaikeliams 

! duotų gerą pagrindą ir pa- 
Per susirinkimą vienas 1 statytų ant gero kelio, 

iš parapijiečių prisiuntė. Kad tas arba ta jaunuole | 
turiningą laišką su įneši- nesakytų kai pasens, kad 
mu, kad kiekvienas para- mano tėvai nedavė mani 
pijietis paaukotų parapi- geros pradžios, už ką ken- 
jai savo dienos (vienos) tesi čionai dar jų tarpe 
uždarbį. Mintis buvo pri- gyvendamas, o po mirties

ižd. V. Aguonis; 
rašt. J. Misiuta ir A. Ale
sius; maršalka — J. Da
gilius; iždo globėjas J. 
Grigaravičius. Nutarė mi
nėti Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę bendrai su 
kitomis draugijomis.

Šv. Onos draugijos susi
rinkimas įvyks ateinantį 
sekmadienį, sausio 17 d. ir 
toje pačioje svetainėje. 
Bus renkama nauja 1937 
m. valdyba. Kviečia visas 
nares dalyvauti.

Šv. Onos draugijos šo
kiai puikiai pavyko. Daly
vavo daug žmonių. Pp. J. 
Meškinienė ir A. Dedinie- 
nė gavo dovanas už gra
žiausius žiurstus. Valio, 
greenf ieldietės!

A. Dėdinas.

matis, Belskas, Bekampis,' imta ir patvirtinta su p. reikės Dievui atsakyt. Tai 
Zubris ir ponia Riskevi-’ A. Dzekevičiaus $5.00, p. prašome visų jaunuolių 
čienė išvyko į Wilkes Bar- M. Bagdono $3.00 ir Alex- stoti į tą arba tą draugi- 
re, Pa. dalyvauti a. a. Ma- andras Kacevičius $5.00. ją. Būtų gražu, 
rijonos Konsevičienės lai- Tai nors tik $13.00, U,-- 
dotuvėse, kuri mirė perei- tryliktas skaičius Provi- 
tą sekmadienį.

__ , o___ , kad šio 
Tai nors tik $13.00, bet vajaus pradžioje visas or

ganizuotas jaunimas pri- 
, denciečiams yra skaito- imtų bendrai šv. Komuni- 
mas labai giliukingas.

| 1
; mas komiteto, ir visi tie

Sekmadienį sausio 10 d., du. 
tuojaus po sumos bažny- ----------- i susirinkimą, kurį pradėjo
čios auditorijoje įvyko Kitą sekmadienį mūsų malda choro Dvasios Va- 
metinis parapijos susirin- parapijoje yra rengiamas das kun. Jonas A. Vaite- 
kimas, kuriame buvo skai- dvilypis vajus. Vajus bus j kūnas. Jis padėkojo cho-

“REVOLIUCIJA”
Gyvename nepaprastais 

revoliucijų laikais. Vienų 
valdovų sostai subirėjo, 
kitų braška. Diktatoriai 
užima karalių vietas daž
niausiai revoliucijos ke
liais, bet ir jie dreba ma
tydami kardą gelandamą 
kitų revoliucijonierių, pa
sivadinusių “...istais”.

Revoliucijos, kontra-re- 
voliucijos dažniausiai pri
daro tautose daug žalos 
bei nuostolių. Bet ar jos 
išvengtinos?

Netik šalys pergyvena 
revoliucijas, bet ir pavie
niai asmenys. Vieniems 
tos revoliucijos išganin
gos, kitiems pražūtingos. 
Kada?

Prie šios progos noriu 
padėkoti visiems įsigiji
mui varpo aukotojams ir 
pranešti, kad šventinimo 
iškilmės įvyks Sekmadie
ny j, Sausio mėn. 24 dieną, 
3 vai. po pietų. Pritaikin
tą iškilmėms pamokslą sa
kys kun. J. Švagždys.

Atsiminkime, kad bran
giausias Jėzaus vardas 
reiškia Išganytoją. Tarp 
Aleksandro Didžiojo ka
reivių buvo vienas bailys, 
vardu Aleksandras. Kartą 
tas kareivis pateko į mūšį 
ir nusigandęs pradėjo bėg
ti iš mūšio lauko. Pamatęs 
tai karalius Aleksandras 
jam sušuko: “Arba tu iš
sižadėk mano vardą arba 
laikykis ir palaikyk mano 
garbę?” Tai pavyzdis 
mums: jeigu norime va
dintis Kristaus vardu — 
krikščionimis, gyvenkime 
kaip Jėzaus Kristaus se
kėjams tinka.
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Prieš trisdešimt penke- antras, bet gal trečias, 
rius metus, aš buvau dar Dėdė Jurgis gavo iš bro- 
gana mažas berniūkštis, 
kokių penkerių, ar šešerių 
metų. Gerai prisimenu, to
je savo vaikystėje, kad 
retkarčiais atvykdavo pas 
mus, t. y. — pas mano tė
velius, kuriuos mes vaikai 
tevadindavome: — dėdė 
Jurgis, dėdė Jonas.

Kad jie retkarčiais atsi
lankydavo ir mudviem su 
broliuku atveždavo restai- 
nių arba rudenį kriaušių— 
tatai būtų visai paprasta 
kokiam nors dėdei atsilan
kius. Tačiau buvo tame 
kaimo idiliškame gyveni
me vienas įvykis, kurį ir 
šiandien atsimeni.

Sykį aš nugirdau tėve
lius besikalbant, kad mū
sų mylimas dėdė Jonas iš- 
važuot ruošias, kur tai to
li.— Amerikon. Vėliau iš

I

lio laišką. Iš karto buvo 
kiek bėdos su perskaity
mu. Mat abu dėdės nemo
kėjo kitokio rašto, kaip 
Aukso Altorių paskaityti. 

Tačiau laiškas vieno raš
tingo žmogaus buvo pers
kaitytas. Dėdė Jonas jame 
išskaičiavo savo vargus, 
pradedant bėgimu per sie
ną ir Hamburgo “pirtyje”, 
baisų supimą per kelias 
savaites jūrose. Pirmos 
dienos Brukline (Brookly- 
ne) pas šiokį tokį pažįsta
mą. Daug matęs vargo 
Visur svetimi, nieko nega
lįs suprasti ką kiti kalba 
ir taip toliau.
— Tai nieko — sako dė

dė Jurgis — papras, pris
tos dirbti, užsidirbs sau ir 
mums atsiųs.

Praslinko trys savaitės 
ir vėl laiškas. Laiškas tik

tėvelių pašnekėsiu girdė- dar blogesnis: Jonas rašo 
jau, kad toji Amerika yra 
toli už jūrių marių, net mo darbo gauti. Prašo at- 
kaž kur apačioje žemės, siųsti pinigų, kad galėtų 
po mūsų kopomis ir kad gristi namon į kaimą, 
ten nuvažiuoti reikia daug 
pinigų, net šimto rublių visai pyksta suburzgė dė- 
nepakanka.

Pasikėlė sparnus — nie
ko nepadarysi. Broliui 
Jurgiui biskį rūpes^o. Bet; sįų _ dar vienas laiškas 
dėdė Jurgis apitvirčiai gy-i iš Jono. Jis dar labiau 
veno; tą šimtą rublelių ne- skundėsi ir dar prašė pini- 
buvo sunku sudėstyt. Ii’ gų. Tai buvo paskutinis 
nežinau po kurio laiko su-; laiškas iš Amerikos, 
žinojau, kad mūsų myli-' 
mas dėdė Jonas išvažiavo.

— Dėdė Jonas išvažiavo 
užsidirbt? Ko užsidirbt?— 
kiekvienas žino: — pini
gų’. . ~

Dėdė Jurgis išleisdamas
4 brolį Amerikon galvojo e- 

konomiškai: tą šimtelį su 
magaryčiom, kad ir išlei
siu, betgi brolis Jonas už
dirbs keleriopai. Aš nebe
turėsiu “ 
žmogaus po šonu ir dar 
lauksiu desėtko kito rub
lių iš Amerikos.

Kad nebuvo tatai tuščia 
svajonė — žinojo iš vieno 
kito pažįstamo, turinčio 
brolį ar kaimyną Ameri
koje.

Ėjo antras mėnuo, —ne delio keliauniniko lūpų bu-

broliui, kad negalįs tinka-

— Tegul sau rašo! —jau

dė Jurgis — nieko iš ma
nęs tegul nelaukia!...

Praslinkus porai mene-

Buvo praėję dar keli 
mėnesiai, bet laiškų iš A- 
inerikos nebebuvo.

Vieną vėlyvą, pavasario 
dienos vakarą, jau buvo 
tamsu ir buvom sugulę. 
Subarškėjo priebučio durų 
klyngė. Motina skubiai at
sikėlus išėjo į priebutį 
klausdama — “kas čia?!” 
— Aš, Verut, leisk!”
Aš gulėdamas lovoje iš- 

bereikalingo“ girdau, kaip motina sku
biai atsklendė duris tar- 

| dama iš didelio nustebi
mo:
— Ar tu Jonei iš mirusių 

atsikėlei?! —
Juodas šešėlis peržengė 

gryčios slenkstį ir pirmas 
žodis, kurs išsprūdo iš di-

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 misijonierius rašo apie šią knygutę:
NEPAPRASTA KNYGELE!

Per visą savo gyvenimą ieškojau, bet niekur ne
buvau užtikęs tokio aiškaus išdėstymo apie šv. Mišių 
auką, kaip kun. V. Kulikausko, M.I.C. knygelėje 
“Skaityk — rasi užslėptą turtą”. Tą knygelę perskai
čiau per 20 minučių, bet tuo trumpu laiku suradau už
slėptą turtą, kokio nebuvau radęs net storiausiose 
knygose. Tai 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 
mic ir bažnyčioj. Tos knygylės kaina turėtų būti 
ribė, o fie 20 čėntų, nes skaitytojas suranda turtą, 
rio jokiais pinigais neįpirksi.

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

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

na- 
be- 
ku-

Aii vii- vtn ! KOMUNISTAI PUOLA
South Boston Savings Bank

Incorporuota 1863 Metais

368 West Broadway South Boston, Mass

Sk

Banko Valandos

Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų 
šeštadieniais — 9 vaL ryto iki 12 vai. po pietų.
Pirmadieniais ir vakarais nuo 7 iki 9 vai. (Tik dėl depozitų)

!vo:
— Duokit kelnes ir mar

škinius! —
Bežiūrint sukįlę užde- 

gėm žiburį. Motina atnešė; 
baltinius tur būt paskui ir 
užkąst. Aš daugiau nieko 
nebeprisimenu.

Rytojaus dieną, gerokai 
atsilsėjęs dėdė Jonas — 
įsakė visas savo drapanas; 
sudeginti.

Užkūrėm pirtį ir jau ■
ruošėmės visi dėdės Jono žiaus lietuvių parapijos 
įsakymą įvykdyti. klebonas kun. Al. Skrip-

Prieš metant drabužius ^-us pakvietė savo parapi-; 
į ugnį, smalsumo paimti, j°s svetainėn, į Town of 
mes atsargiai, ištiestais Lake^ svečią iš Lietuvos 
pirštais, ėmėm apžiūrinėti V. Uždavinį, kuris čia pa- 
“amerikoniškus” rūbus, i darė platų pranešimą Vil- 
Pirmiausia pastebėjom ii- niaus reikalais. Gaila, kad 
gą ir gana £ 
kos, tamsiai mėlynos, me
džiagos gabalą, kuriuo dė
dė buvo apsisukęs kaklą 
vietoj šaliko.
— To tai neverta deginti

— pastebėjo mano tėvelis. 
Toliau apžiūrėjom švarką, 
kelnes. Visa pasirodė ne
verta deginti. Visa tik ge
rai išplikinti pirtyje —nu
tarėm.

Dėdė negreit grįžo tė- 
vyškėn pas brolį Jurgį. Hamburge. Važuoti gele- 
Dar kėlės savaites viešėjo žinkeliu nebebuvo pinigų, 
pas mus pasakodamas sa- ką man daryti? — Eisiu, 
vo kelionės į Ameriką nuo- sakau, pėsčias į rytus!.. 
tikius ir vargus.

Prisiminė vieną įvykį siaviau auliniūs batus, pa- 
darbo beieškant Brookly- siėmiau ant rankos ir iš- 
no apylinkėse.
farmoje jį pristatė karvių klausti nemokėjau. Pavar- 
milžt. Karvės didelės, jų gęs užeidavau kur kaime 
kokia dešimt štukų. Teš- ar vienkiemy į trobą ir 
menys, kaip kibirai, spe- apsidžiaugdavau, kad ras- 
nių negalima apkabint. A-, davau namie vienas mote- 
tėjo antras milžėjas, atne- ! ris. Moterys be didelio

KAS GIRDETLLIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NENDELIS, BET GYVAS 
SUSIRINKIMAS

Grupė, Vadovaujant pp.' 
Maskolaičių

Nekartą Chicagos lietu
viai gėrėjosi Northsidie- 
čių grupe, vadovaujant pp. 
Maskolaičiam. Čia ir jie cūzų rašytojų 4^ Oide 
meiliai priims visus sve- prieš keletą metų pareiškd 
čius, ir pavaišins juos j- neabejotinas simpatijas 
domiu vaidinimu, kuris komunizmui. -fada komu. 
bus nepaprastai linksmas nistai tiek Prancūzijoji 
ir juokingas, ir lietuvius Uek staliniškoje Rusijoje 
klausytojus daug pnjuo- garbinte garbin0. Bet 
hhis. štai gįą vasarą pabuvojęs

Visa grupė yra pasizy- SSSR A Gide rjžo if 
mėjusi^ artistiniais gabu- parašė sav0 įspūdžius> ku. 

riuose daug tiesos pasakė 
apie SSSR gyvenimą. Iš 
sykio komunistai stengėsi 
knygos nepastebėti. Pran
cūzų kom. organas Huma- 
nite, kuris prieš šešius mė
nesius A. Gide vadino di
džiuoju rašytoju, dabar 
kurčiai tylėjo. Komunistų 
savaitraštis Vendredi mė
gino rašytojo įspūdžius a- 
titaisyti bet nevyko. Tuc 
tarpu SSSR įpyko. Prav- 
da A. Gide įspūdžius išva
dino šmeižtu. O patį rašy
toją Maskvos komunistų 
oficiozas šitaip puola: 
“Gide yra tipiškas deka
dentinės buržuazijos ats
tovas; tai individualistai 

i įsimylėjęs pats save. Jis y- 
ra vienas iš tų rafinuo
čiausių rašytojų, kurie 
randa ypatingą žavesį pa
laidume. Jo maištas prieš 
buržuazinę moralę buve 
labai banalus. Tas 
stiprų vyrą gali nuvesti ; 
revoliucinio proletariato 

i eiles. Bet silpną žmogų jis 
į dažnai nuveda į 
: stovyklą”.

Tas senasis žmogus ne 
gali ne atsiminti be gėdos 
to pabučiavimo, kurį pali 
ko ant bolševikų rašytoje 
Ostravskio kaktos. Gide 
kuris gerai pažįsta Evan 
geliją žino, kaip panašios 
rūšies pabučiavimai vadi
nasi.

Napasiekdami A. Gia< 
už “išdavimą” 

staliniškiai komunist a i

A. GIDE
Kaip žinome, vienas iš 

garsiausių šių dienų pran-

mals. Ypatingai p. Masko- 
laitienę, kuri nekartą su
kėlė didelio entuziazmo; 
mūsų scenoje.

pp. Maskolaičiai yra at- 
sakomingi už visą veikalo 
prirengimą, tad negali bū
ti mažiausios abejonės, 
kad visi atsilankiusieji 
pamatys jų scenoj pasiro
dymą ir suras ten visko! 
kas tik yra reikalingas jų 
artistiniam skoniui.

Bet tai dar ne viskas. 
Po veikalo seks dar ir 
koncertinė dalis, kurioje 
dalyvaus Chicagos lietu
vių mėgiami dainininkai 
ir dainininkės, bei akor- 
dionistai, šokikės ir kiti. 
Gros Dr-jos Nario, Petro

Rudako Orkestras
Po programos prasidės; 

šokiai prie vienos geriau
sios lietuvių orkestros 
(Henry Peters’), vadovau
jant jaunuoliui Dr-jos na-; 
riui, Petrui Rudakui. Gar
siakalbiai taipgi bus įtai- 

. Gros lietuviškus ir 
angliškus šokius.
Dr-jos Organizatoriams 
Bus Įteiktos Dovanos
Draugija “Lietuvos Ūki

ninkas” yra žinoma ne tik, 
Chicagoje, bet ir kitų mie
stų lietuviams. Priklauso 
daug narių ir iš kitų mie
stų. Praėjus 30 metų, dr- 
ja daug nuveikė. Toji dėka 
priklauso netik visiems 
draugijos nariams, bet ir 
draugijos organizato
riams, kurie vieningai ir sušaudyti 
stambiai darbais prisidėjo 
ją suorganizuoti . Malonu matyt, yra davę įsakym; 
yra pabrėžti, kad keli prancūzų staliniškiams bi 
Draugijos organizatoriai čiuliams kaip 
dar iki šiai dienai daug guoti”. ” 
veikia, k. t. Juozas 
minskas, Benediktas 
zanauskas, .
minskas ir Jonas Butkevi- j^at Stalino ir jo bičiulii 
čius. Visiems organizato- kaip dievaičių- darbus gali 
riams Sukaktuvių vakare ma tik garbinti, o jei ka; 
bus įteiktos dovanos. sak0 tiesą, tai... X?

Taigi vasario 7 d. visi e- ......... .
sate kviečiami susirinkti į Ūkininko’ 30 Metų Draugi 
West Side svetanę, 2244 jos Gyvavimo Paminėji 
W. 23rd Place, pasigerėti mo.
gražaus Dr-jos “Lietuvos ' Ieva Lukošiūte, f irt. Rasi

.
: bet tie kurie buvome, li
kome labai patenkinti. 

Town of Lake, Chicago, Kalbėtojas V. Uždavinys, 
Sausio 3 d. šv. Kry- rodos’ be Jok‘V Pastangų, 
lipfiiviu nnrnniins Vlsai laisvai kalbėjo SU 

j susirinkusiais, nuoširdžiai 
į ir draugiškai. Jis klausi- 

į; nėjo kiekvieną atskirai, 
kuris iš kokios Lietuvos

I dalies yra Amerikon at
vykęs ir stebėjomės visi, 
kad svečias beveik kiek
vieną Lietuvos kampelį ži
no, jis išvažinėjęs visą 
Lietuvą. Iš kalbančio ak
cento ir iš pavardės pats 
atspėja iš kur tas ar kitas 
lietuvis yra atvykęs. Ir 
taip beklausinėdamas, be
pasakodamas ir šį tą vi
sai nejučiomis perėjo į į 
savo temą, į Vilniaus rei- į 
kalus. Kol V. Uždavinys 

j šnekučiavo šiaip sau, tai 
ir ne vienas kitas garsiai 
kalbėjo, bet pradėjus apie 
Vilnių — visi nutilo, kal
bėtojo iš akių neišleido.

Klebonas Al. Skripkus 
pakvietė svečią dar ir an
trą kartą 
pakalbėti, 
daugiau 
kviesti.

Nors susirinkusių buvo 
nedaugiau 50, bet ir jie 
sudėjo paremti Vilniaus 
darbą 20 dol. 55 et. Dides
nes sumas aukojo: kun. 
Al. Skripkus 
Bronė 
dol., J. Bacevičius, J. Blo
žė, J. Bulava, O. Čiplienė, 
N. Karklelis, Zofija Levei- 
kis, L. Razvadauskas, M. 
Sudeikienė, Al. Šeputis, 
M. Šveikauskas ir P. Vit
kus — po 1 dolerį. 

Bernardas Cicėnas.

platų angliš- nežinia dėl kurių priežas
čių neperdaug susirinko

I — > —........... ....... ........... -
i nai buvo pakelti — lėkti 
atgal namon. Už devynis 
svarus nusipirkau laiva- 
kort į Hamburgą. Kišeniu- 
je bebuvo keli šilingai, o 
beskubindamas ant garlai
vio net pasą užmiršau 
Londone — atsiduso dėdė 
Jonas.

Atplaukėm, iš 1 i p o m

Išėjęs iš priemiesčio, hu-
| 
i

Vienoje ėjau į rytus. Ir kelio pasi-
_ . * s i * • -t * •,

• V

Cl., X *». MXWW.I J «---------- --------------------Į

šė kibirus ir dvi kėduti. meldimo, suprasdavo, kad 
Vieną sau antrą man atsi- būdavau pavargęs ir alka- 
sėst. Pradėjom milžt. Po- nas, mane sodindavo prie 
rą valandų darbavomės,' skobnio paduodavo už- 
prakaitas lašėjo nuo kak- kąst, ar nors pieno įpilda- 
tos. Mano bendras pamilžė vo su duona, 
devynias karves, o aš iri Nakvodavau daugiau 
tos vienos nepriveikiau.., iauke, pakrūmėje, ar ko
jis priėjęs prie manęs stu-j kios trobos pašalėje. Pasi-į 
kterėjo — ir aš nuvirtau prašyti į vidų nakvynės 
nuo kėdutės. Man rankos nedrįsdavau.” 
sutino, bet milžti išmokt Kiek laiko, dėdė klajojo 
taip ir nepavyko.

Visos mintys buvo, kaip Prūsus — gal ir pats de- 
čia vėl perskridus tėvyš- ( dė nežinojo. Bet jis visgi 
kėn.

Pasitaikė viena proga: re jo slaptai Prūsų - Rusų 
turėjo keliauti iš Brookly- 
no laivas su raguočiais 
Anglijon. Gerų žmonių pa- 
gelba mane ten pristatė— 
pasakojo dėde — ir aš 
juo išplaukiau Anglijon 
be “šipkortes”, kaip darbi-i ką, lyg gailėdamasis, kam 
ninkas šerdamas ir girdy- taip greitai parsiskubinęs.* « T j. -- V* - * - '

Kiek laiko, dėdė klajojo 
iš Hamburgo per visus
— -X . - - - - - “ J

- -
xj XX XX < XX XX XX

| atėjo Prūsų Lietuvon, pe-

sieną ir atsirado Žemaiti
joj.

Daug vėliau, kai aš jau 
buvau šioks toks vaiky- 
nas, dėdė Jonas, retkar
čiais prisimindavo Ameri-

I

i

savo svetainėn 
o jis pažadėjo 

klausytojų su

v •

• s/

• v

v •

I 
I

2 dol.,
Pivariūnienė — 3
— • v • — —- •

DR-JOS ‘LIETUVOS ŪKI
NINKU' SUKAKTUVIŲ 

VAKARAS

nors “rea 
Šie pastarieji da 

Ka" bar jau rašytoją meta i: 
Ka- savo organizacijų,

Antanas Ka- garbingu nariu jis

damas gyvulius.
Atvykus Anglijon, neti

kėtai sutikau lietuvį. Jis 
mane priglaudė, surado 
darbo, užsidirbau visą de
šimtį svarų. Galėjau ir to
liau dirbti. Bet mano spar-

Chicago, III. — Draugija 
“Lietuvos Ūkininkas” ne
paprastu uolumu rengiasi 
prie savo 30 metų sukak
tuvių vakaro, kuris įvyks 
vasario 7 d., West Side 
svetainėje, 2244 W. 23rd 
Place.

Jubiliejaus proga išsiju-

Padarome Įvairius

Spaudos Darbus
Kaip Tai:

Atsišaukimus,

Korteles,

Atvirutes,

Programus,

Vestuvėms užkvietimus,

Laiškus,

Konstitucijas,

Posterius,
Kiti kaimynai ir pažįsta-;

mi, kartais rodydami pirš- dino visa draugijos valdy-, 
tais sakydavo: )ba, vakaro rengimo komi-
— štai Jonas, kurs nė Sija ir visi nariai. Visi 

metų neišbuvo Amerikoje jungiasi, kad bendrai su- 
ir pėsčias vėl namon par-1 rengus vieną gražiausi pa
drožė!— minėjimo vakarą.

.. e*

Tikietus,

Vizitines korteles,

Blankas,

ir t.t. ir t.t.
DARBININKAS,

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

I
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Rytinių Valstybių Žinios
MASPETH, L. I., N. Y.
TRUMPOS ŽINELĖS
Atsiminimo V. par. baž

nyčioje Nauji Metai pra
dėta labai gražiai. Per pir
mas mišias pamokslą pa
sakė misijonierius Tėvas 
Jankus; antras mišias lai
kė kleb. kun. J. Balkūnas. 
Jis pasakė pamokslą; svei
kino parapijiečius su Nau
jais Metais, linkėdamas 
laimingų Naujų Metų vi
siems kaip pavieniams, 
taip ir draugijoms, ir pra
šė visų parapijiečių ir dr- 
jų darbuotis šuose metuo
se dar su didesne energija. 
Klebonas sakė, kad praė
jusieji metai buvo iš visų 
geriausi ir pasekmingiau- 
si, o dabar Naujuose Me
tuose padarykime pasiry
žimą dar daugiau pasidar
buoti. Reikia pasitikėti, 
kad tą Maspeth’iečiai įvy- 
kys, vadovaujant energin
gam klebonui.

Suma su įstatymu Švč. 
Sakramento Taikė kun. J. 
Zabulionis; taipgi ir pa
mokslą pasakė. Maspe- 
th’iečius jis sveikino su 
Naujais Metais klebono, 
kun. P. Lekešiaus ir savo 
vardu. Po sumos buvo pa
laiminimas Šv. Sakramen
tu.

išrinko naują Valdybą 
šiems metams: pirminin
ku — S. Andriuškevičius; 
vice - pirmininku — J. Sa- 
bulis, iždininku — Pažė
ra, sekretorių — J. Lapin
skas, maršalka
blis. Be to nutarta įsigyti 
draugijos vėliavą. Sukėli
mui tam tikslui • lėšų ba
landžio 17 nusistatyta pa
daryti parengimą.

A. Žvir-

SERGA
Gera parapijos narė ir 

priklausanti prie Šv. Ra
žančiaus draugijos Dėde- 
lienė sunkiai serga plau
čių uždegimu. Aprūpinta 

Sakramentais. Linki- 
pasveikti.

Šv.
me

KAI.ĖDOJIMAS
Kun. S. Stonis pradėjo 

kalėdoti. Kartu renka ir 
parapijos cenzą.

NEW BRITAIN, CONN.

BALIUS
Sekmadienio vak are 

(sausio 3) Ražančiaus’dr- 
ja, parap. svetainėje turė
jo kepurių balių su šo
kiais. Vakaro pelnas buvo 
skiriamas įtaisymui para
pijai naujų bažnytinių 
drabužių k. t. arnoto, dal
matikų ir kapos. Publikos 
buvo atsilankę nemažai; 
kaip teko nugirsti pelno 
likę apie $100. Dr-ja pasi
žadėjo ketvirtąją dalį iš
mokėti kiek tie drabužiai 
kainuos.

SVEIKSTA
Mūsų parapijoj užaugę 

kunigai, Edv. Gradeckis ir 
V. Ražaitis po operacijų 
sveiksta. Kun. Ražaitis iš
buvęs visą savaitę pas mo
tinėlę, grįžo į parapiją, 
kur jis yra vikaru, Brid- 
geport, Conn. Kun. E. 
Gradeckis tebeilsisi pas 
savo tėvelius. Jis nors ir 
silpnas jaučiasi, bet šv. 
mišias atnašauja šv. An
driejaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Linkime abiem 
mūsų kunigam išsveikti ir 
sustiprėti.

DAR DVI MIŠRIOS 
PORELĖS

Pereitą sekmadienį kle
bonas iššaukė bažnyčioje 
dviejų porelių vardus, pa
sižadėjusių priimti Mote
rystės Sakramentą, bū
tent, p. Matildą Gutaus- 
kaitę su W. Dronin ir Ju
lę Zdančiukaitę su A. Nil- 
sson. Pastarasis yra šve
das ir protestantas> bet 
pereina į katalikų tikėji
mą. Gaila, kad lietuvaitės 
ne už lietuvių išteka. T. M.

rium buvo legijonierius 
buvo visos Amerikos lietu
vių ex - kareivių vadas 
New Britain’ietis J. Kava
liauskas, ir vice - national 
komanderis waterburietis 
Jonas Danisevičius. Die
nos oficierius buvo Juozas 
Ivanauskas iš New Bri
tain, saržentas Jonas Bru
žas iš Waterbury, Hart
fordo Posto komanderis 
V. Žalnieraitis ir Nevv Bri- 
taino posto buvęs koman
deris V. Vitukynas. Cere
monijos buvo begalo gra
žios ir įspūdingos. Buvo 
daug svečių: kunigai Am
botas ir Kripas (negalėjo 
dalyvauti ceremonijose). 
Paskui beveik visos drau
gijos ir klubai parapijos' 
buvo atstovaujamos: štai 
jų sąstatas: Vilniaus Va
davimo Skyriaus, V. Čeka-

jnauskas; Lietuvos Vyčių, 
I Leonas Mašiotas; Ameri- 
{ kos Lietuvių Piliečių Klu
bo, J. Petrikas; Vytauto 
Draugijos, P. Justas; Lie
tuviu Darbininkų Sąjun
gos 6 kp., K. Tarnas; Ame- 

1 rikos Lietuvių Katalikų 
Susivienyjimo, P. Sitkus; 
LDS. Conn. apskričio, J. 
Mončiūnas! Švč. Trejybės 
Klubo Vincas Burdulis; 
Moterų Sąjungos, P-nia 
Kočiunienė; šventos Elž
bietos Draugijos, P-nia 
Stankevičienė; šventojo 
Rožančiaus Draugijos, Po
nia Petrikienė; Moterų 
Gildos, P-lė Kasevičiutė. 
Buvo nemažai svečių iš 
New Britain ir Waterbu- 
ry. Po instalacijos buvo 
užkandžių ir šokiai. Kiek, 
pavalgę ir pašokę visi bei 
visos nuėjo pamatyti mū
sų basketballininkių-kų, 
kurie žaidė su Hartfordo 
lenkais ir Scranton’o lietu
viais ir abudu rateliu su-i 
pliekė.

DRABUŽIAI JAU 
NUPIRKTI

Sausio 5 dieną, klebonas 
kun. J. Balkūnas jau par
vežė nupirkęs naujus au
kso spalvos drabužius: ar
notą, dalmatikas ir kapą 
už $2200. Tai reiškia Ra
žančiaus dr-ja išmokės 
$550. Kitą dalį žada išmo
kėti Moterų Są-gos vieti
nė kuopa, o kitus pavieni 
žmonės. Reikia pažymėti, 
kad Ražančiaus dr-ja yra 
veikliausia, nes jį^savo į- 
vairiomis aukomis kas me
tai bažnyčiai suaukoja su 
virš po $500. Nėra abejo
nės, kad ji ir šių metų pa
sižadėjimą išpildys.

TRYS KARALIAI
Šventė Trijų Karalių, ? §įaį to Valdy-

INS-

tiktai 
sek-

i 
i

HARTFORDIEČIŲ LEGI- 
JONIERIŲ POSTO 

TALACIJA
Kaip jau rašėme 

kelios dienas atgal,
madienį sausio 3, Mokyk
los salėje (mažesnėje) į- 
vyko lietuvių ex-kareivių 
hartfordiečių posto insta- 
lacija. Hartfordiečių nau
jasis Postas užvardintas 
Frederick Sabonis Post

sausio 6 dieną, irgi buvo ^a. 
paminėtą 8 vai.
nėmis 
laikė
sumą 
kun.
sumą 
lą ir kreidą. Laike sumos 
pamokslą pasakė kun. J. 
Zabulionis; po sumai buvo 
palaiminimas Šv. Sakra-, 
mentu. Svečias.________

ŠV. VARDO DRAUGIJA
Šv. Vardo Draugija sau-i__ ________

šio 10 d. savo susirinkime! čias žinutes:
, ' ’ ft

giedoti- 
mišiomis, kurias 

kun. J. Zabulionis; 
9 vai. pats klebonas 
J. Balkūnas. Prieš 
pašventino smilky-

JERSEY CITY, N. J.

Komanderis, V. Žal- 
nieraitis; vice - komande- 

i ris, Antanas Urbonas; Jr. 
\vice - komanderis, Jurgis 

Danielius; raštininkas, 
Petras Jankauskas; finan
sų raštininkas, Pranas 
Kazlauskas; kapelionas, 
Klemensas Skarupskis; 
Dienos oficierius, V. Kur
tinaitis; kasininkas, J. Za- 
blaitis; maršalka arba 
saržentas K. Pundžips. Tai 
graži ir pilna valdyba ir 
matyti smarkiai jau vei
kia. Kas link pačios insta- 
lacijos, tai turime sekan- 

Instalato-

trumpą

metinio 
vakaro

svarbą lietuvių parapijos 
ir kultūros gyvenime. 
Branginkime kas savo ir 
neatidėliokime! Mūsų lie
tuvių ateitis, juk mūs pa
čių rankose. Jeigu laiky
simės vienybės, mums ne
reikės dejuoti, skųstis, 
kad lietuviai jau ameriko- 
nizacijos morgue’ose bal- 
samuojami. Viskas mums 
patiems lietuviams pri
klauso ir mums tereikia 
atsiminti viena 
žodį: VIENYBĖ!

Pelnas nuo to 
Marijos Vaikelių
paskirtas parapijai. Bėję, 
Marijos Vaikeliai stropiai 
darbavosi išleisti parapi
jos naudai gražią vilties 
skrynia (hope-chest). Jos

Į sunkiai ir ilgai darbavosi 
pardavinėdamos ti kietus. 
Daugiausiai tikietu par- 

' davė Ona Manikaitė. Jai 
Marijos Vaikeliai iteikė 
gražią auksine dovanėlę. 
“Hope chest” laimėio Jie- 
va. Ivanauskienė, 8 Grand 
St. Protarpiais kalbėjo 
klebonas kun. Ambotas ir 
kun. Kripas. Varg. Vincas 
Burdulis akompanavo pia
nu šokiams ir giedojimui. 
Marijos Vaikeliai įteikė 
klebonui gražų gėlių bu
kietą. Lauksime vėl pana
šaus vakarėlio.

v •

I

buvo
Speed

X i ■
f
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Pennsylvanijos Žinios
PITTSBURGH, PA.
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MUSŲ BASKETBALLI- 
NINKAI

Aną vakarą mūsų Lie
tuvos Vyčiai basketballi- 
ninkai žaidė su Middle- 
town Speed boys rateliu. 
Nors smarkiai mūsiškiai 
žaidė, bet keliais punktais 
pralaimėjo. Rungtynės į- 
vyko erdvioje Hartford 
Foot Guard hall salėje. 
Didysis žaidimas 
tarp Middletown
girls ir Cleveland Fischer 
Girls. Daug žmonių atsi
lankė ir nemažai lietuvių. 
Nors mūsiškiai pralaimė
jo, bet jie gavo progos dar 
labiau Lietuvos Vyčių 
vardą išgarsinti. Ir ge
riausi rateliai ne visuomet 
islaimi.

šeštadienio vakarą, sau
sio 16, Hartford Trade 
Srhool, Washington St. 
mūsiškiai vyčiai žais su 
Meriden Endees rateliu. 
Lietuviai turėtų gausiai 
lankytis į tuos žaidimus, 
nes tai priduos energijos 
mūsiškiams.

WATERBURY. CONN.
Sekančios vaidi-

Karalienė — Marytė
Gra-i

MARIJOS VAIKELIŲ 
VAKARAS

Kaip jau garsinome, Ma
rijos Vaikeliai turėjo sek
madienio vakarą, sausio 
10, Mokyklos salėje, Hart
forde, savo metinį vakarą. 
Suvaidino labai gražų ir 
įspūdingą veikalą: “Per 
Dievo Gailestingumą”. 
Lietuvaitės Sesutės Pran
ciškietės, puikiausiai išla
vino mergaites, kurios 
klausydamos savo moky
tojų puikiausiai atliko sa
vo roles.

Salė buvo pilną žmonių, 
visiems labai patiko vai
dinimas, 
no:
Kedžiūtė; Karita 
ei ja Ambotaitė; Lutgarda 
— Eleonora Norkevičiūtė; 
Berta — Elena Kedžiūtė; 
Joana — Juzė Mališaus- 

! kaitė; Siglinga — Elena 
Bartusevičiūtė; Fryda — 
Justina Urboniutė; Gėlių 
nešėja — Dorata Jankau
skaitė; Angelas — Elena 
Karandaitė; Gėlelės — 
tasis skyrius; angelėliai 
5-tasis skyrius.

Negaliu čia praleisti ne
paminėjęs vieno liūdno da
lyko, būtent, kaikurįe lie
tuviai dar užtektinai neį
vertina mūsų Sesučių. 
Lenkai, airiai, prancūzai 
ir kitų tautų žmonės jau 
senai suprato reikšmę jų 
Seselių, bet lietuviai yra 
atsilikę. Bet yra gražios 
vilties, nes tokie parengi
mai pirštu rodyte rodo jų

9

I

stoties 
ir tęsis

LIETUVIŲ RADIO MY
LĖTOJŲ DĖMESIUI!
Žiemos sezono radio 

programa (The Lithua- 
nian Variety Hour) vado
vystėje komp. A. Aleksio 
prasidės sekmadienį, sau
sio 17-tą, 3:30 vai. po piet 
iš WBRY radio 
(1530 kilociklių)
iki vasario 14-tai kuomet 
baigsis su speciale Nepri
klausomybės programa.

Išgirsite muzikos, dainų, 
kalbų ir vėliausių iš Lie
tuvos žinių parinktų iš į- 
vairių Lietuvos laikraščių. 
Tad-gi nepamirškite pasi
klausyti sekmadieniais 
3:30 vai. po pietų. Žybt.

«

Viename sąsiuvinyje 5- 
kios giesmės: “PER TAVO 
ŠVENTĄ PRISIKĖLI
MĄ”, “LINKSMA DIE
NA”, “REGINA COELI”, 
‘AVĖ REGINA” ir “AN
GELŲ GIESMĖ” 35c.

skaitlingai dalyvaujant 
gerb. dvasiškijai. Sukak
ties minėjimas buvo priva
tinio pobūdžio.

20 metų kunigystės pro
ga, sveikiname gerb. ir 
mylimą mūsų kleboną ku
nigą daktarą. Siunčiame 
savo maldas į Aukščiau
siąjį prašydami, kad Die
vulis stiprintų ir laimintų 
mūsų sumanų ir gabų 
dvasios vadą užlaikant Ju
mis dar ilgus, ilgus metė- 
Jius garbingoje Kristaus 
tarnyboje.

religinę atmosferą, kuri 
beabejo gamino kilnius 
pagarbos ir meilės jaus
mus Kūdikėliui Jėzui. 
Tuomi prirengė maldinin
kus didžiausiame susitel
kime garbinti Mažutėlį Jė
zų šv. Mišių laike. Kūdi- 

| kelio Jėzaus garbei Mišias 
i šv. celebravo pats gerb. 
Į klebonas daktaras mišram 
i parapijos chorui labai 
j gražiai giedant su stygų 
'.orkestro bei vargonų pri

tarimu. —
IR KIEME PADABINTA

I Šįmet Panelės Švč. sta- 
i tūla, kuri randasi
tarp bažnyčios ir kleboni- j 
jos buvo puikiai papuošta 
mėlynomis elektros švie
somis taip pat ir eglaitės 
pasodintos šalia statulos, į 
spalvotais žiburėliais žėrė
jo, pilnai patenkindami 
praeivio akį ir neabejoti
na, kad ne vienam sukėlė 
širdyje kilnesnius gražiuo
sius dievotumo jausmus.

PADĖKA
Sausio 3-čią dieną įvyko 

‘Card Party’ Švento Pran
ciškaus Vienuolyne, kurį 
rengė Rėmėjai. Skaitlinga 
minia buvo susirinkusi, 
už ką, kaip visi rėmėjai, 
taip ir Sesutės yra labai 
dėkingos visiems. Gerbia
miems Klebonams, 
nuoširdžiai kvietė 
savo parapijiečius į Vie-' 
nuolyną. Negalima pralei-j 
sti nepadėkojus kun. V. 
Abromaičiui, kuris turė
jo atlikti*" savo parapijos 
pareigas, bet giliai užjau-; 
sdamas savąjį vienuolyną 
atsilankė ir pridavė daug 
jausmingo ūpo visiems.

Tuo pačiu kartu Sesutės 
yra didžiai dėkingos vi
siems Rėmėjams, kurie su 
dideliu pasišventimu sun
kiai darbavosi, bet iš to 
uolaus darbo visuomet y- 
ra gausių vaisių.

Taip gi negalime pamir
šti savo visų geradarių/ 
kurie kas metą atsilanko 
vienuolynan ir visokiais 
būdais parodo savo geras dys pamilo Mt. Carmel’i. 
širdis, paremdami tą di- Jau mėnuo praėjo nuo mi- 
džiai reikalingą įstaigą, i sijų užsibaigimo, o vis dar

Lai Dievas gausiai’ at- Tėvelis sukinėjasi apie' servs Pranciškietės.

KUN. D-RO M. RAŽAIČIO 
MISIJŲ KELIONĖ

£

kurie 
visus

MALONUS SVEČIAS
Atrodo, jog kun. Draz-

PHILADELPHIA, PA.
Šiemet vasario 15 dieną.

kieme Šv> JurSio parapijai suei- 
i na 35 metai jos gyvavimo 
sukaktuvių. Paminėjimui, 
vasario 7, rengiamas ban- 
kietas, Lietuvių muzikali- 
nėje svetainėje, prie Tilton 
st ir Alleshery avė.

Bažnyčioje 
paminėjimas 
vėliau.

Pirmas šv. 
pijos klebonas buvo kun. 

' J. J. Kaulakis, paskui kun. 
I J. Dumčius, kun. A. M. 
Milukas, kun. M. Šedvydis. 

i Dabar nuo 1919 m. pra
džios kun. I. Zimblys. Pa
rapijinę mokyklą jau nuo 

i keturiolikos metų veda Se- 
I. Z.

sukaktuvių 
bus savaite

Jurgio para*

moka kaip rėmėjams, taip Mt. Carmel’į. Prieš Kalė-I 
darbininkams ir visiems das laikė misijas Girar-i 
geraširdžiams. • dvilėj, sugrįždamas pas j
Didžiai dėkingos Sesutės, kun. dr. Končių praleisti

Bet į
Vasario m. 14 — 21

5 Highfield Rd. 
VVorcester, Mass.

i Vasario m. 22 — 28, 
Pr7.a2l 105 Main St.

. į Athol, Mass. linkime, Kovo x d. _ 14>
< 64 Church St.

„ , Pittston, Pa.
Drazdžiui linksmai ir ra- j Kovo m. 15 d. — 21, 
miai sugrįžti į Mt. Carme-j 258 Zerbey avė. 
p; I Kingston, Pa.

_______ 1 Kovo m. 22 d. — 28,
1 19 Dennison St.

Luzerne, Pa. 
Balandžio m. 12 d. — 18, 

119 Tempei St.
Nashua, N. H.

Nuolatinis laiškams adre-

MOUNT CARMEL, PA. Naujų Metų dieną.
i štai jo vėl nėra. Gi dabar 
yra išvykęs New Phila-i 
delphijon, kur, neseniai at 
važiavęs iš Lietuvos, kun. 
Petraitis laikinai pava-' 
duoja kun. S. Mozūrą. Kur 
važiavęs kur ne, i 
iškalbingam kun. Bosko 
dvasios skleidėjui, Tėv.

MALONUS SVEČIAI
Kalėdų diedukas šįmet 

atsivežė su savim gerų 
pagelbininkų, net penketą 
svečių kunigų, palinksmin
ti vaikučius. Mat, jo atsi
lankymas buvo privatinis: 
tiktai vaikučiams, šv. 
Kryžiaus mokyklos audi
torijoj, trečiadienyje prieš 
Kalėdas, 2-rą vai. po piet. 
Kaip mokiniai savo skam
bančiomis dainomis kartu 
su įspūdinga Betliejaus 
Kūtelės perstatymu links- mylimam kleb. kun. dr. J. 
mino gerb. svečius, taip ir B. Končiui, tam duosnia-'sas: Rev. Dr. M. Ražaitis 
malonūs kunigai linksmi- > širdžiui bei kilniaminčiui; Marianapolis College 
no vaikučius dovanų prie- Dievo tarnui, suėjo lygiai; Thompson, Conn. 
mime, nes ir juos diedu- 20 metų, kai tapo įšven-, „ , >JL - .
kas apdovanojo L Didelė tintas j kunigus. Tą 5ytą,'na^smir biznferius^tote 

___ _________ ; remia 
ir mylimam kleb. gos šv. Mišios su asista “Darbininką”.

i’į.

20 METŲ KUNIGYSTES 
SUKAKTIS

Trijų Karalių šventėje,

ačiū tenka visupirmiausia 10 vai., atlaikyta iškilmin- savo skelbimais 
gerb.
daktarui, kuris mielą die
duką, svečius, bei dovanas 
puikiausiai parūpino, o už 
atsilankymą šiems gerb. 
svečiams ačiū: kun. S. Do- 
biniui, kun. M. Dauman
tui, kum P. Česnai, kun. J. 
Alauskui, kun. A. Draz- 
džiui, kun. J. Bartrūnui ir 
vikarui, kun. J. Klimui.

KALĖDŲ VIDURNAKTY
Kalėdų vidurnakty, jau 

11 vai., prieš Bernelių Mi
šioms prasidedant, bažny
tėlė buvo kimšte prisikim
šusi, kas nenuostabu: tai 
įvyksta kasmet. Bet kas 
tikrai buvo nuostabu, tai 
altoriaus tarnautojų švel
nus giedojimas sanktuari- 
joje. Dėlei vietos stokos 
bažnyčioje, nebūta proce
sijos kaip kad norėta. Vis- 
vien šviesoms užžibus ir 
prabilus vargonams pasi
girdo angeliški garsai gie
smėse: “Tyliąją naktį” ir 
“Adeste Fideles”. Bernai
čių malonus giedojimas 
tiesiog sudarė dar didesnę

BOSTONO APIELINKRS BROCKERT’S Ir CREMO AI.ACS P»rd«vft- 
J«s Ir rMstrtbnrorln* CHARLES WAYSHVTLl.E, pristato nlrj buliam*, 
re*torannnm Ir nlmUm*. Saukite; T><). 17S1.

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

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

BROCKERT’S ALE

/

4

Telefonas
Worcester, 5 4334

. , * S. « *

81 Lafayette St 
Worcester, Mass.


