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PATRIA LAIKYTIS TI
KYBOS PRINCIPŲ

Berlynas, Sausio 13, — 
Berlyno Katalikų vysku
pas Konradas von Prey- 
singas ragina visus tėvus 
leisti savo vaikus tik j ka
talikiškas mokyklas ir lai- 
kvtis savo katalikiškų 
principų. Jis pataria kata
likams neklausyti nacių 
skelbimų būk katalikiškos 
mokyklos greitai būsią 
panaikintos. Jos nebus pa
naikintos, jei katalikai ne
pasiduos ir laikysis savo 
nusistatymų.

AMERIKOS LIETUVIU R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisčs va
dintis geni Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleria
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N ACIAI UŽDARE KATA
LIKIŠKĄ LAIKRAŠTI

Berlynas, Sausio 13, — 
Nacių policija uždarė vo
kiečių katalikišką laikraš
tį “Katholisches Kirchen- 
blatt”, nes tas laikraštis Į 
vieną savo laidą buvo įdė
jęs Šv. Tėvo Popiežiaus 
enciklikos ištraukas anie 
Vokietijos nacių valdžią.

Feliksas Dūksta,
Brocktono miesto council- 

manas.

MIESTO VALDŽIOJE

P-lė Julė Jakavonytė,
Brocktono miesto turte 
įkainuoto ja (assessor).

RUSIJA ATLYGINA BU
VUSIEMS KAPITALIS

TAMS
Olandų laikraštis ‘H. P.’ 

rašo, kad sovietų Rusijos 
vyriausybė vedanti dery
bas su buvusiais caro lai
kais naftos versmių savi
ninkais, iš kuriu tos vers
mės po revoliucijos, kain 
žinoma, buvo nusavintos. 
Esą, derybos jau vedamos 
su anglu firma “Roya1 
Dutch”, iš kurios taip pat 
buvo nusavintos koncesi
jos. Laikraštis tvirtina 
kad Sovietu vyriausybė y- 
ra nutarusi buvusiems sa
vininkams sumokėti dide
les sumas. Kadangi aukso 
iškasamasis kiekis žymiai 
padidėjęs, tai vyriausybė 
nutarusi atlyginti už nu
savintus turtus, kas, jos 
manvmu, labai teigiamai 
atsiliepsią užsienių politi
kai.

Broekton, Mass. — Šios 
kolonijos lietuviai miesto 
politikoje aktyviai daly
vauja. Štai pereitais me
tais dar vienas lietuvis, 
būtent. Feliksas Dūksta 
tapo išrinktas councilma- 
nu. P-lė Julė Jakavonytė, 
būsianti advokatė, rodos, 
jau tris metus išbuvus 
miesto nejudomojo turto 
įkainuotoja (assessor), šį-, 
met vėl tapo perrinkta 
trims metams. Naujas 
Broekton miesto mayoras 
Rowe, užėmęs vietą, pri-

vatiška sekretore pasisky
rė taip pat lietuvaitę, p. 
M. Miltiniutę. Brocktono 

' miesto gydytoju yra lietu
vis Dr. J. Kvaraciejus; ap
skričio gydytoju taip pat 

į yra lietuvis, Dr. A. Budre- 
skis. Yra 5 lietuviai polici
ninkai.

Taigi lietuvių atsižymė- 
jimas šioje kolonijoje gali 
būti pavyzdžiu visoms 
Naujos Anglijos koloni
joms. Sveikiname, Brock- 
toniečius!l

PROTESTAS PAVEIKĖ
Rochester, N. Y. Sausio 

13, — Prelatas C. Shay ir 
kiti kunigai ir žmonės’ pa- 
saulionys išnešė smarkų 
protestą prieš vieno teat
ro išgarsintą paveikslą, 
“Damaged Goods”.

Protestas tiek paveikė, 
kad teatro vadovybė pa
veikslo nerodė, bet jo vie
toje turėjo geresnį.

UŽDRAUS TABAKO 
AUGINIMĄ

Berlynas, Sausio 13, — 
Vokietijos valdžia pataria 
žmonėms atprasti nuo ta
bako naudojimo, nes nori
ma pravesti įstatymą 
draudžiant Vokietijoje ta
bako auginimą. Vietoje 
tabako bus žmonėms įsa
kyta auginti įvairias dar
žoves.

ATLEIDO GENERALĮ 
KONSULĄ

Jeruzalė, Sausio 13, — 
Ispanijos radikalų (“loja- 
listų”) valdžia atleido sa
vo generalį konsulą Senor 
M. A. Carrasco, Jeruzalė
je. Atleidimo priežastis 
toki: Carrasco esąs katali
kas ir neparodąs užtekti
nai uolumo Ispanijos radi
kalų (“lojalistų”) val
džiai. _

Washington, D. C. —Šio
mis dienomis prez. Roose- 

I velt turėjo pasitarimą su 
15 industrijos vadais, kurie 
atstovavo didžiosios pra
monės įvairias sekcijas. 
Pasitarimas davė gerų re
zultatų. Prez. Rooseveltas, 
tuoj no to pasitarimo, iš
siuntinėjo kvietimus 46 

| ’^dustri jos vadams į kon
ferencija.

Prez. Roosevelt nori su
sitarti su pramonės ir in
dustrijos vadais vieningai 
dirbti šalies gerovei.

Konferenciia įvyks sau
sio 19 d. Tikimės, kad 
duos gerų rezultatų.

ANGLAI DIDINA 
LAIVYNĄ

Lenkijos Ministeris Apie 
Santykius Su Lietuva

Varšuva, Lenkija, Sau-' 
šio 13 d.
mis Lenkijos užsienių rei
kalų ministeris, pulk. J. 
Beckas, kalbėdamas sei
mo užsienių reikalų komi
teto posėdyje, raportavo, 
kad Lenkijos santykiai su 
Lietuva ir Čekoslovakija 
nepagerėjo. Bet nepagerė- 
jimo priežaščių neaiškino, 
nes, suprantama, lenkams 
tos priežastys yra žino
mos ir jie sarmatijasi pa
sauliui pasakyti.

Lenkijos tautinio vienin
gumo partijos vadas, pul
kininkas Ad. Kocas rezig
navo. Maršalas Smigly- 
Rydz į jo vietą paskvrė 
gen. St. Skvarčinsky, bu
vusį kariuomenės divizi
jos vadą Vilniuje.

Pulk. Kocui nepavyko į 
tautinę partiją įtraukti 
dešiniųjų ir kairiųjų sro
vių. Nusivijęs ir pasitrau
kė, nors sakosi, kad 
padaręs dėl ligos.

Šiomis dieno
ROOSEVELTO KALBOS 
VOKIETIJAI NEPRIIM

TINOS

Popiežius Nesitiki Bažnyčios 
Taikos Su Naciais

UNIJA REMIA GELE
ŽINKELIO PRAŠYMĄ
VVashington, D. C. —

Geležinkelių vadovybė ir' 
unijos vieningai pasisakė 
už pakėlimą mokesnių ge
ležinkeliams už pervežimą 
įvairių siuntinių Senato 
nedarbo komiteto posėdy
je, kur apklausinėjami in-I 
dustrijos, pramonės ir 
darbininkų vadai.

Londonas, Anglija, Sau
sio 13 d. — Anglijos vy
riausybė paskelbė, kad ji 
yra nusistačiusi didinti 
laivyną. Ji statys tiek lai
vų, kiek jų turi arba turės 
Italija, Japonija ir Vokie
tija sudėjus kartu. Dabar 
Anglija turi 15 didelių ka
riniu laivų; turi daug ma
žesnių šarvuočių, naikin
tojų ir povandeninių.

I

CIO VADAS PASITARI
ME SU PLIENO KOMP A

NIJOS VADU

Baselis, Šveicarija, Sau
sio 13, — Į’ Vokietiją už
drausta įleisti Amerikos 
prezidento Roosevelto pa
sakytų kalbų knyga. Kny- 

i goję tik yra prezidento po- 
į litinės kalbos, bet siunčia
mos į Vokietiją, jos sugrį
žta atgal. Naciai sako, 

j “negeistinas” siuntinys.
I _____________ __

I
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Maskva — “Tasso” ži
niomis, Sovietų Sąjungoj 
centrinis vykdomasis ko
mitetas Krapivincevą pa
skyrė nepaprastu pasiun
tiniu ir įgaliotu ministeriu 
Lietuvai.

KRAPIVTNCEVAS 
SĄJUNGOS ATSTOVAS 

LIETUVAI

Budapeštas, Vengrija,— 
Sausio 13 d. — Austrija ir 
Vengrija pripažino gen. 
Francisco Franco val
džią Ispanijoj. Tų dviejų 
valstybių valdžios paskel
bė pi ipažinimą, pasibai
gus trijų dienų konferen
cijai su Italijos užsienių 
reikalų ministeriu, Count 
Galeazzo Ciano. Be to, Au
strija ir Vengrija pareiškė 
pritarimą Italijai ir Vokie
tijai kovoje prieš komu
nizmą.

ŽYDAI YRA SMARKIAI 
SPAUDŽIAMI

Berlynas, Sausio 13, — 
Vokietijos naciai dar la
biau pradėjo žydus spaus
ti. Nuo jų atima pasus, 

10 ŽMONIŲ ŽUVO OR- draudžia turėti nuosavy- 
LAIVIO KATASTRO- bės. Ypač labai yra spau- 

FOJE džiami žydai prekybinin-
— - kai ir profesionalai.

Bet ne tik tai dedasi Vo
kietijoje, bet šiomis dieno
mis ir Rumunijoje pasi
reiškė didelis sukilimas

FOJE

i

Rozeman, Montana—Čia 
Northwest Airlines didelis 
keleivinis orlaivis atsimu
šė į aukštą, sniegu apden-
gtą kalno viršūną ir sudu- prieš žydus. Iš Rumunijos 

Ižo ir užsidegė. Toje nelai- norima išvaryti 250,000
7 * J ’mėje žuvo 10 žmonių. žydų.

Nevv York, N. Y. Sausio 
13, — John L. Lewis, CIO 
vadas Biltmore viešbuty 
turėjo pasitarimą su Ame
rikos Plieno Korporacijos 
vice - pirmininku Tom Mo- 
ses. To pasitarimo tikslas 
bei pasėkos spaudai nepa- 
duotos.

DAVĖ MEDŽIAGOS 
BAŽNYČIOMS IR VIE

NUOLYNAMS

Cochin, Indija,.. Sausio 
13, — Indijos Cochino da
lies valdovas daug me
džiagos, lentų ir kitų sta
tybai reikalingų daiktų, 
dovanojo Katalikų misio
nieriams, kad Cochin vals
tybėje būtų pastatyta ka
talikiškų bažnyčių ir vie
nuolynų bei mokyklų.

Iš tos dovanotos medžia
gos jau pastatyta yra 011 
lure vienuolynas, Chevc-o- 
re bažnyčia ir taip pat Pu- 
thukade bažnyčia.

JAPONAI PASIRYŽĘ 
UŽIMTI SHANTUNG 

PROVINCIJĄ

Shanghai, Kinija — Ja
ponai didžiausiu smarku
mu eina iš Tsingtao į 
Shantung provinciją. Dau
giau kareivių atvežė į 
Tsingtao. Kiniečiai įvai
riais būdais naikina Japo
nijos nuosavybes dar ne
užkariautuose Kin i j o s 
miestuose. Taigi Japoni
ja smarkiai ruošiasi pulti 
Kiniečius Shantung .pro
vincijoj, nes toji provinci
ja yri ttU nga ir joje ja
ponai turi daug nuosavy
bių.

SOVIETŲ BEZBOŽNINKAI 
PUOLA RUSIJOS DVASI-!

NINKUS I
Maskva, Rusija — Visą 

laiką sovietijoje eina ti
kinčiųjų persekiojimas ir 
žudymas. Bet šiomis die
nomis tas sovietu bezbož- 
ninkų teroras pasiekė auk
ščiausio laipsnio. Sovietų 
komunistų valdžia sugal
vojo naują būda susilpnin
ti tikinčiųjų veiklą. Slap
toji policija leidosi dar
ban. Keliolika dvasininkų 
areštuota. Jie kaltinami 
“šnipinėjime ir priešvals
tybiniame veikime”. So
vietų spauda žiauriai puo
la dvasininkus ir juos at
virai apkaltina kaipo Sta
lino ir komunizmo prie
šus.

Kaip žinome, sovietu 
prieš tikinčiuosius veikla 
nedavė teigiamu rezultatų. 
Bezbožninku veikimas su- i 
silpnėjo. Stalinas isakė 
perorganizuoti bezbožnin - 
kus ir jų veiklai skiria mi
lijonus rublių. Taigi sovie
tu bedievių akcija prieš ti
kinčiuosius padidėjo. Sta
lino kruvinoji ranka pir
miausia pasiekė vadus.! 
nes žino, kad sunaikinę! 
vadus, lengvai galės iš-; 
skaldvti minią. Bet toje 
kovoje ir minia gali pasi
rodyti nenugalima.

DUBINSKY IŠĖJO PRIEŠ 
GiLOi

8 
I

New York, N. Y. — šio-Į 
mis dienomis David Du- 
binsky, International La- 
aies Garment Workers u- 
nijos prezidentas išėjo 
prieš John Lewis, CIO 
prezidentą ir prieš pačią 
organizaciją. Dubinsky 
kaltina CIO dėl nesusita- 
rimo su Amerikos Darbo 
Federacija. Jis taipgi 
smerkiąs komunistų rolę 
CIO organizacijoj.

International Lad i e s 
Garment Workers unija 
priklauso prie CIO. Ji turi 
apie 250,000 narių. Du
binsky yra pirmasis, kuris 
taip smarkiai kritikuoja 
l^ewis’o taktiką ir politi
ką.

Labai abejojama, kad 
Dubinsky būtų nuoširdus 
savo kritika.

Gaila, kad darbininkų 
vadai nieko geresnio nega
li padaryti.,c kaip tik savG 
tarpe peštis - ir išnaudoti 
eilinius unijos narius. ...

SOVIETUOSE BUSIANTI Vatikanas, Sausio 13, — 
LEISTA PRIVATI PRE- [Popiežius Pijus XI kalbė- 

KYBA ! damas pareiškė, kad nėra'
-------— ~ 1 vilties, sudarymui taikos 

Iš Maskvos praneša, kad tarp Kataliku Bažnyčios 
vidaus reikalų komisaria-' jr nacių valdžios, nes na- 
te gaminamas naujas pre- ciai visu žiaurumu spau- 
kybos planas, pagal kurį džia ir persekioja katali- 
bus leidžiama prekybos į- l kus. Tuo tarpu diplomati- 
mones laikyti privatiems' niuose sluoksniuose kalba- 
asmenims. Manoma, kad r.ia, kad Mussolini planuo- 
šitoks laisvos ] 
būdas geriau j 
vartotojus, kurie ligi šiol 

suvalstybintos preky- 
sistemos šiuo atžvil- 
labai nukentėdavo.

dėl 
bos 
giu

JUU,, HA. 11

prekybos jas tarpininkauti sudary- 
patenkms rnui draugiškų santykiu 

; tarp Vokietijos ir Vatika- 
! no. Būrys italu greitu lai
ku rengiasi važiuoti i Vo
kietiją ir varvti apaštala
vimo darbą. Jiems Šv. Tė
vas pasakė: — Darbuoki- 

1 tos kaip tikri Krikščionių 
tikėjimo apaštalai. —

i Apgailestaudamas Vo- 
I k i et i jos katalikų persekio
jimą, Jo šventenybė pa
sakė, kad italu kunigai tu
rėtu sykiu važiuoti su pa
sauliečiais apaštalais į 
Vokietiją, kad teiktų dva
sinę ten pagalbą katali
kams.

KONGRESAS ATEMTĖ
BILIŲ DĖL KARO

Washington, D. C. —At
stovų Butas svarstė Lud- 
lowo bilių, kuris reikala
vo, kad prezidentas pirm 
paskelbsiant karą, turi re
ferendumo keliu atsiklaus
ti visos šalies gyventojų ir 
gauti jų sutikimą. Buvo 
tik viena išimtis, būtent, 
jei svetima valstybė už-
pultų Jung. Valstybes, tai 
prezidentas gali skelbti 
karą ir be gyventojų atsi- 
kl aušimo.

Balsavimo rezultatai: 
prieš bilių 209 atstovai, V 
už 188.

RAUDONŲJŲ PARLIA-
MENTAS SUSIRINKO

Maskva, Rusija, Sausl-j 
13 d. — Vakar susirinko 
naujas sovietų parliamer.- 
tas, kurio “rinkimai” įvv- 
ko pereitu metų, gruodžio 
12 d. Parliamento posėdį 
atidarė pats diktatorius 
Stalinas, kuriam jo pase
kėjai sukėlė ovacijas.

Iš visi) parliamento na
rių tik vienas senelis, A- 
lexei Bach, 80 metų am
žiaus, pasakė kalbą apie 
“sovietų priešus, kurie 
mato savo tvarkai pavojų 
sovietų pasisekimuose”. 
Jis savo kalbą užbaigė 
šūkiu: “Lai gyvuoja Stali
nas”.

Kaip žinome parliamen
to nariai buvo ne renkami, 
bet parinkti komunistų 
partijos. Taigi iš tokio 
parliamento sovietų Rusi
jos liaudis nieko gera ne
gali Jaukti, nes jis tar
naus aklai kruvinajam 
Stalinui ir jo partijai.

SPROGIMAS UŽMUŠĖ 10 
DARBININKŲ ANGLIŲ 

KASYKLOJE

SAMOAN C’JPPER UŽSI
DEGĖ IR ĮKRITO I 

PACIFIKA
u

ŽUVO SEPTYNI ŽMO
NES

Pago Pago, Samoa, Sau
sio 13 d. — Samoan Clip- 
ner (orlaivis), kuriuo 
lėkė iš San Francisco į 
Naująją Zelandiją, kelio
nėje arti Pago Pago užsi
degė ir įkrito i Pacifiko 
okeaną. Tą didžiulį 21 to
no orlaivi vairavo kap. Ed 
vzin C. Musick. pasižymė
jęs lakūnas. Jis ir 6 kiti 
su juo važiavę žuvo toje 
nelaimėje.

Juan T. Trippe, Pan A- 
merican Airways prezi
dentas sako, kad orlaivis 
Samoan Clipper užsidegė, 
kada išleidinėjo iš tanko 
gasoliną, kad palengvintų 
orlaiviui nusileisti. Tai 
pirmas įvykis per tris me-» 
tu s tos kompanijos isto
rijoj, kuri palaikė trans- 
pacifikinį susisiekimą tam 
Jung. Valstybių ir Naujo
sios Zelandijos.

Samoan Clipper turėjęs 
lėkti be nusileidimo, bet 
sugedus vienam motorui, 
turėjo grįžti ir norėjo nu
sileisti Pago Pago aero
drome.
SUNKIAI SERGA MEK

SIKOS VYSKUPAS

Pittsburgh, Pa. — Har- Meksika, Sausio 13, — 
wick anglių kasykloje įvy- Vera Cruz diecezijos vvs- 
ko sprogimas. Toje ek- kūpąs, Jo Ekscelencija 
spliozijoje užmušta 10 Rafaėlis Guizaras Valen- 
darbininkų. Keturi darbi- čia ūmai susirgo dalyvau- 
ninkai sužeista. Viso dir- damas bažnytinėse pamal- 
bo 35 darbininkai kasyk- dose ir jo liga yra pavo
joje. ' jinga.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, sausio 15 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų radio programa WC0P radio stotvj, Boston, 
Mass. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 
kilocyrles ir klausytis gražių liaudies dainų, muzikos 
ir kalbų.
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DRAUGIJOS — PROFE- . sionalai irgi garsinasi pro- 
SIJONALAI — JUBILIE- gramoje. Jie taip pat pa- 

JUS------------------deda Federacijai rengti
_______ apvaikščiojimo iškilmes: 

kviečia Gubernatorių, Ma- 
So. Bostono Katalikiš- yorą ir kitus dalyvius.

kos draugijos ir profesio
nalai nuoširdžiai remia 
Lietuvos Nepriklausomy
bės 20 metų sukakties Ju
biliejaus apvaikščiojimą, 
kurs įvyksta, Federacijos 
skyriaus vadovybėje, Vas. 
13 d. Draugijos apsiima 
dalyvauti Jubiliejaus pa
maldose, Šv. Petro par. 
bažnyčioje, 11 vaL ryte, 
eiti i tautinių iškilmių 
koncertą, Municipal salen. 
2 vai. p. p., ir dar rengia 
programas brošiūrą. Už 
draugijos aprašymą prog
ramos knygutėje šią sa 
vaitę, LRK Saldž. Šird. V. 
J. draugija aukavo $3.10. 
ir Lietuvos Dukterų drau
gija aukavo $5.00. Profe-

n-

. »

LIETUVA PAVEIKS
LUOSE

Filmininkas J. Januške
vičius, sausio 16 d., 7 vaL 
vak., po bažnyčia, W. 5th 
St., rodys Lietuvą paveik
sluose, dainose ir muziko
je. Visi kviečiami j šį pai
ri jotingą judamų, spalvuo
tų, garsinių paveikslų iš 
Lietuvos vakarą. Įžanga 
35c. Vaikams 15c.

Pereitą sekmadienį, sau
sio 9 d. sunegalėjo misijo
nierius kun. Al. Bublvs, 
marijonas ir atvežtas į Šv. 
Elzbietos ligoninę, Brigh- 
ten, Mass.

Antradienį, sausio 11 d. 
kun. AL Bublį aplankė 
kun. K. Urbonavičius, 
kun. Pr. Virmauskis, Šv. 
Petro par. klebonas ir A. 
Peldžius. Kun. Al. Bublys 
nors ir serga, bet visuo
met linksmas ir baikas 
krečia. Linkime ligoniui 
greitai įsveikti ir vėl mū
sų tarpe darbuotis.

TAIP BAIGIASI ŠEIMŲ
i SU15UMAS

IŠTVIRKĘS VYRAS 
GATVĖJE NUŠOVĖ SA

VO ŽMONĄ

METINIS SUSIRINKI
MAS

DAKTARAI

iėtuvos

METINIS MARIJONŲ 
KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 

SUSIRINKIMAS

2S. 4

GRASOMAIrają policijos nuovadą, 
Laucius policininkui ati
davė ginklą. Antroje po
licijos nuovadoje nusikal
tėlis trumpai apklaustas 
ir perduotas kriminalinei 
policijai. Vakare buvo ap
klausti įvykį matę liudy
tojai ir nusikaltėlis. Byla 
bus perduota tardytojui.

Taip ištvirkimas ir neiš
tikimybė nuvarė nekaltą 
moterį į kapus, žmogžudys 
nuėjo į kalėjimą, o dvi 
mažos mergaitės liko bei 
globos pasauly.

I

T ■ - - , -*

i Pienocentro tarnautojas 
Adomas Laucius, per 40 
metų, gruodžio 13, Lais- 

; vės alėjoje, ties Kauno A- 
i pvgardos Teismo durimos, 
ant šaligatvio nušovė savo 
žmoną, Stefaniją Laučie
nę, arti 40 m. amžiaus.

Šios šeimos tragedija tę
siasi nuo 1921 m. Tada 
Laučiai susituokė. Po su- 

I

situokimo trečią mėnesį 
Laučienė vyrą turėjo pa
likti dėl jo palaido gyveni- 

i mo. Jis išvyko į Rusiją.
Laiškuose atsiprašinėjo 
žmoną ir pasižadėjo dorai 
gyventi. Jos tėvams pade
dant grižo į Lietuvą, žmo
ną dažnai mušdavo, pasi
samdydavo jaunas tarnai-

PASIGAMINA GERUS
VAILOKUS

m.

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS)

Lietuvis Graborius ir < 
Balsamuotojas 

' NOTARY PUBLIC
502 East Broadway 
South Boston, Mass. . «

Tel. S0U Boston 1437 
Residence: 198 M St. 4 
TeL ŠOU Boston 3960

Patarnavimai Dieną ir Naktį i 
XX30SXXXXXXXX9e3SXXXX9S9CiCK9S3^

PALUKNYS, Raseinių 
apskr. Apylinkės ūkinin
kai pradėjo gamintis na
minius vailokus, juos ve
lia iš vilnų. Namie suvelti 
vailokai yra daug šiltesni, 
storesnį ir kietesni už pir
ktinius ir labai stiprūs. 
Poros vailokų pakanka 
trims metams. Vailokus ū- 
kininkai mėgsta ar tai ke- 

ar į miškus va-

Sekmadienį, sausio 16 a 
2 vai. po pietų, parapijos 
svetainėje, 492 E. 7th St. 
So. Bostone įvyks metinis 
Šv. Jono E v. pašalpinės 
draugijos susirinkimas. 
Malonėkite visi nariai a- 
teiti, nes šiame susirinki
me bus nustatyta metinė 
draugijos darbų progra
ma. Atsiveskite ir naujų įes įr su jomis gyvendavo, 
narių prirašyti. Taip pat, 1923 m pirma mer. |
kurie pnsirasete prie ... 192- 
draugijos baliuje, ateikite.^ ’ d g 
paž™mčU kad'mūsų d^u“ : | '

reitais metais turtu ir na-1 sužalojo? kad ji ir dabar gų suma. Laucius apeliav o i. 
riais. Taigi geriausia ir1 miega atviromis akimis. į Apygardos Teismą. Apv-, * 
saugiausia rašytis prie di-j antrai įkaitintu peiliu žan-gardos Teismas jo skundą 
........................................................................- ----- Apygardos Teis-' 

; m e Laučienę 
advokatas Gužas, bet ir j; 
teismo posėdyje dalyvavo. 
Jau posėdžio metu Lau
cius savo žmoną persekio
jo ir jai grasino. Paskel
bus sprendimą, jis dar į- i 
žaliau lindo prie žmonos.} 
Laučienė paprašė advoka
tą, kad jis ją palydėtų iki 
autobuso. Advok. Gužas 
perspėjo Laucių, kad jis 
moteriškės neterorizuotų. 
Laucius dėjosi to negirdįs, 
o tik ironiškai į ją kreip
damasis pasakė:
— Tai šiandien tu būsi 

turtinga moteris — gausi 
apie 7.000 litų.

Trumpam laikui Laucius 
iš teismo rūmų buvo pasi
šalinęs. Kai tik Laučienė 
advok. Gužo lydima, išėjo 
iš teismo, Laucius prišoko 
ir į nugarą jai paleido pa
eiliui 4 ar 5 šūvius. Mo
teriškė nė nesurikusi prie 
teismo durų ant šaligat
vio parkrito aukštielninka

I 
I

I

>:

Tel. South Boston 0815
D. A. ŽALUSIAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Res. 
564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

Penktadienį, sausio 14 
d. tuojau po Šv. Valandos 
pamaldų įvyks metinis 
Marijonų Kolegijos Rėmė
jų susirinkimas, Šv. Petro 
par. bažnytinėje salėje, 
ant 5-tos gat. Prašome vi
sų nariu dalyvauti, nes 
bus rinkimas naujos val
dybos. Valdyba.

■ .. . . . .. . . . . .
TpI. s. r. 2805-K B

LIETUVIS i

tOPTOM ET RISTASĮ
Išegzaminuoju akis: 
priskiriu akinius š 
kreivas akis atitie-1 
sinu ir aniblijoniS- i 

koše (aklose) akyse sugrąžinai 
šviesą tinkamu laiku. Į

J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. Į
447 Broadvvay, South Boston į

b............................................. įvyks antradienį,

LRK FEDERACIJOS 
SKYRIAUS SUSIRINKI

MAS

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

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

- ■ - f - JJ_ įį Ofiso valandos nuo 9 iki (2/ nuo" 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 -v. v.’ 
Seredomis uao 9 iki 12 v. dieną. 
Sukatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti>

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—M

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

Cambridge, Mass.

.; ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway, 
South Boston, Mass

Į JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvray, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room S

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

, sausio 
IS d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Petro par. baž:nytinėje 
salėje, ant 5-tos gatvės, 
So. Boston, Mass. Prašo
ma susirinkti visų atstovų 
greitu metų ir naujų iš
lenktųjų šiems metams. 
Bus renkama valdyba bė
gantiems metams ir kiti 

} svarbūs reikalai. Valdyba.
i 
i

i 
i

■

I

ARBATĖLĖ KILNIAM 
TIKSLUI

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
117 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
-Telefonas: Son Boston 2782

Namų: Talbot 2474 > •' ’

m., kada Laucius jau turė
jo pastovią sugyventinę. 
Žmona turėjo skirtis. Mer
gaites apgyvendino pas 
savo tėvus Tauragės Nau
miestyje. Jos dabar lanko 
gimnaziją Šilutėje.

Laučienė su vyru byli
nėjosi dėl alimentų. Apy
linkės Teismas priteisė 
dukrelėms po 150 lt. mėne
siui ligi joms sueis pilni 
metai arba ligi ištekės. 
Jaučiaus algai buvo uždė
tas areštas ir kas mėnesį 
atskaitoma per 200 lt., nes 
jis mėnesiui gaudavo per 
400 Lt. algos. Kad žmonai 
su dukrelėmis mažiau tek
tų, jis kai kuriems jam ar
timiems asmenims išdavė 
didesnių sumų vekselius. 
Tie buvo protestuoti ir už
dėtas jo algai papildoma
sis areštas. Išskaitomieji
pinigai buvo nešami iteis-i 
mo depozitą ir dalinami j 
proporcingai. Laučienė iš-; . 
kėlė kitą bylą, įrodė, kad įon®?e’
Lauciaus išduoti vekseliui ■ žiuojant, ar einant namų 
— fiktyvūs. Teismas vek-; aPyVOM-

antra. I sėlių dalį Pripažino nepi- GARAŽ()
, mgimais. Tokiu budu Lau- STORIUVIMO

Ryšium su Kauno mies
to garažo katastrofa at
leisti iš pareigų Kaimo 

į miesto statybos skyriaus 
į vedėjas inž. Reisonas ir 

atstnvav'-r»aražo ProJekto darytojas į 
inž. Kudokas. Visiškai at-j 
leisti iš pareigų: inž. Kuo-; 

jais, inž. Komčiauskas (ga-j 
ražo statybai daręs aps- Į 
kaičiavimus) ir techn. 

! Lignarskis. Statybos sky
riaus vedėjo pareigom 
eiti paskirtas inž. Joki- 
mas.

giia ęerokai paarėjo pc- mergaitę tiek primušė, ir Į iš jo algos išskaitytų pini-;

Taigi geriausia ir j miega atviromis

džiausios ir turtingiausios; de išdegino randą. 1927 m, atmetė, 
pašalpinės draugijos So. Trumpoje gatvėje pasista- 
Bostone. tė namus, bet, norėdamas i

Rašt. Jonas Glineckis. j žmonos atsikratyti ją lai-Į

JAMES B. GOTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R y

I 
I BALIUS GERAM 

TIKSLUI
/

So.
Šv

Sekmadienį, sausio 16 d.. 
3 vai. po pietų p. Elz. Ple- 
vokienės namuose, 948 E. 
Broadvvay. So. Boston, 
kaip jau buvo rašyta, į- 
vvks arbatėlė, kurios pel
nas skiriamas Jėzaus Nu
kryžiuotojo Vienuolyno 
Seselių naudai. Visus 
kviečia atsilankyti ir pa
remti gražų darbą.

Kad šis parengimas pa
vyktų, tai geraširdžiz i 
gausiai aukoja. Štai šio
mis dienomis įteikė aukas 
šie: Dr. Edward H. Hom- 
mel, pp. Jaskevičiene. 
Siaurienė, Ona Staniulytė, 
Strikunienė, Karbauskie- 
hė, Bendzevičienė, Gailiu- 
nienė, Dapšienė, Masiulie- 
nė, Marksienė, Janušonio- 
nė, Baruolienė, Marcinkus, 
Baltrušiūnas. Kiti pažadė
jo vėliau aukoti.

i

i 
i

Šį šeštadienį, trys 
Bostono Draugijos, 
Jono Ev., D. L. K. Kęstu
čio ir Šv. Kazimiero R. K., 
ruošia didelį balių, kurio 
pelnas skiriamas lietuvių 
vilniečių šelpimui. Balius 
įvyks sausio 15 d. Lietuvių 
salėje. Pereitais metais 
minėtos draugijos pasiun
tė Lietuvon Vilniaus Gele- 
žinin Fondan $125. Tikisi, 
kad ir į šį balių lietuviai 
skaitlingai atslankys ir 
bus galima gero pelno pa
daryti geram tikslui.

Rengėjai.

| Rydavo tarnaitės vietoje: 
; tarnaitę sodindavosi prie 
stalo pietauti, o žmona tu
rėdavo patarnauti. Kartą.

I nakti vertė žmoną pasi- 
’ karti. Tik kaimynai išgel
bėjo. Taip tęsėsi ligi 1932

»

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI SO. BOSTON, MASS,

J

LIKO GRAŽAUS PELNO

Teko girdėti, kad Šv. Jo
no Ev. dr-jos įvykęs ba
lius praeitą šeštadienį da
vė gražaus pelno. Likę, 
virš $170. Tai žymiai dau
giau, nei paprastai nuo pa
našių balių lieka. Jonietis.

i—— _.
j

I

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

Šv. Augustinas

(KAS PERAS)

LIETUVIS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

r 1

RADIO — REFRIGERATORS — WASHING MACHIMESi

STANLEY RADIO COMPANY
355 W Broadwfty •' 1 1644 W&ih., Nonvood.

Tel. Šou. 0558 Tel. Norwr»d 1498-W
&

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BA¥ VffiW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS.
tae. Kapočiumi* ir Peter Trečiokas 

savininkai

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVE

BALDUS
PER K RAUS

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

LITHUANIAN FURNITURE CO. 
320328 W. Broaduay, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

502 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1437

Praneša, kad perkelia Savo graborystės Ištaigą f

Mes turim puįką Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasilsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingą, arba laibai jau
slus, jeigu turit ken
tėt f kotnoje oro per- 
raaiuoj, štai juras pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-.pijhj Metodą, 

tams.
lies noriai [m siųsi m jums PILNĄ 

Patelj. 1 dienom* DYKAI I.4BAN- 
DYMŪĮ, ir jeigu norėsite naudėti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažne 
kartus. Mes kviečiame jus naudoj tį 
vaistą' 7 dlenits, DYKAI, mūsų kas-' 
tufe. PnMųskit ttvo vardą-Ir adresą 
tuojau |
'ROSSK PRODUCTS CO„ Dept- X-9 
2708 W. Farwefl Avė. CUicngo, UI.

L. Vyčiu 17-tos Algirdo 
■ kp. metinis susirinkimas 
j įvyks šį sekmadienį, sau
sio 16 d., parapijos salėje. 
Šis susirinkimas yra svar
bus tuo, kad pradedame 

i vyčių nauju narių vaju!
Kas metai skelbiame, i- 

j vairius vajus, įvairios or 
ganizacijoš ir draugijom, 
bet čia svarbiausias, nes 

j jaunimo organizacijos va
jus. Jaunimas tautos atei
tis, todėl turime jį organi
zuoti, kad išauklėti į atei
ties vadus, veikėjus!

x L. Vyčių 17 Algirdo
ir mirė. Greitosios pagal- kuopa paskelbė vajų ir 
bos automobiliu jau negy-’ kartu kontestą laimėju- 
va nuvežta į ligoninę.

Laucius, nušovęs žmoną, 
brauningą įsidėjo į kišenę, 
ir kaip nieko nepadaręs 
ėjo toliau šaligatviu. Čia 
pat buvęs vienas karinin
kas jį tuojau sulaikė ir 
perdavė policijai. Laucius 
mėgino karininkui dar 
priešintis, bet tas pavarto
jo džiudžitsą ir privertė 
pasiduoti. Vedamas i ant-

v •

•s

siems naujų narių vajuje. 
Pirma dovana $15.00 do
lerių vertės ir antra $5.C9 
dolerių vertės.
Vajaus metu duoklės tik 
$1.20 metams.

Brangūs tėveliai! Para-; 
ginkite savo sūnus - duk
reles, kad prisirašytų šio 
vajaus metu. P.

Profesionaliu, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
tai verti skaitytojų paramos.

J ' - * I ---  ----- -- -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3BtXXXXXXXXXXXXXXXX&^ 
Garbingai Atminčiai Komp. Miko Petrausko 9BMKONCERTAS

IR OPERETE
“UŽBURTAS KUNIGAIKŠTIS” 

SEKMADIENĮ, SAUSIO 16, 1938 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ SALEJE, 

Kampas E ir Silver St., So. Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vaL vakare

Programą išpildys Gabijos choras ir solistai. 
Kalbą pasakys adv. Z. šaFn;t*i*. Prašome visų a- 
telti į <Sainųšventę, kad šis parengimas Miko Pet
rauską garbei būtų pasekmingas ir liktų tikruoju 
paminėjimu jo mirties. Kviečia RENGĖJAI.

>

JUOZAS M, 0IL1S
LAIKRODININKAS 

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

366 VV. Broadvvay
So. Boston, Mass.

T

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
SOUTH BOSTONE

Kampinis namas, storus ir 5 šeimy
nos. storas ]>er 35 metus išrendavotas 
aptiekus bizniui, labai įgyvendintas, 
ypatingai daug lietuvių apgyventai 
vietoj. Perdėm atnaujintas iš vidaus 
ir lauko. Nauji aržuoliniai “floorai" 
per visą namą, 5 baltos siukos, 5 
nauji pečiai, pilnai išrendavotas labai 
pavyzdingoms šeimynoms, visas išpo- 
pieruotus, išpentintas iš vidaus ir iš 
lauko. Rendų atneša 51,438.9© į metus. 
Apmokėjus visas Išlaidas gryno pelno 
lieka arti $1,000.00 per metus. Yra j* 
važiavimas automobiliams. Busas su
stoja arti namo.

Galima mainyti- ir ant farmos. No
rintieji pasinaudoti šiuo nepaprastu 
bargenu, tuojaus kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
>32 Wes»t Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Telephone ŠOU 9423

PRISTATAU ALĮĮ IR 
TONIKĄ ' 

įvairiems parengimams 
ir į namus. Patarnavi

mas skubus.
C. BARISAS

220 E St., So. Boston 
Tel. ŠOU 9328



Penktadieniu, Sausio 14 cL, 1938
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DARBININKAS 3

Kibirkštys
Brooklyno tautininkų Ii- beralų bonų pirko 23-as- 

beralų laikraščio “Vieny
bė” redaktorius dar tebe
sidžiaugia rasta 
le”, būtent, Kunigų Vieny
bės aplinkraščiu. Jis taip kodami į Lietuvos aukso 
ir trokšta, kad “Darbinin
kas” tik ir rašytų apie tą 
p. “V-bės” redaktoriaus 
“geležėlę”. Jis labai ner- 
vuojasi dėl “Darbininke”, 
tilpusių žinių iš Lietuvos,! 
būtent, “A. Smetona Pa
siskelbs Karalium?” ir 
“Vatikanas Nutraukęs 
Konkordatą su Lietuvos 
Valdžia”. Bet tų žinių sa
vo skaitytojams nepaduo
da. Jis negali suprasti 
kaip katalikai gali dirbti 
Lietuvai, skelbdami boiko
tą Lietuvos tautininkų-li- 
beralų valdžiai, kuri perse
kioja katalikus. Labai pa
prasta, p. redaktoriau. 
Lietuva katalikiška šalis. 
Boikotas katalikų perse
kiotojams, tautininkams- 
liberalams negali pakenkti 
Lietuvai. I

menys už $1,300.00 ir vie
na draugija už $50.00. 

geležė- Dar blogiau ten tautinin
kai - liberalai pasirodė au-

ir sidabro fondą. Katali
kai į tą fondą sudėjo 
$220.00, o tautininkai - li
beralai $15.00. Tai tau ir 
“rėmėjai”.

Šiais metais 
tauta ruošiasi 
minėti Lietuvos nepriklau
somybės 20 metu sukaktį. 
Ruošiasi ir tautininkai-li- 
beralai, na ir komunistai, 
aršiausi Lietuvos priešai.

Brooklyno tautininkai - 
liberalai nutarė rengti 
koncertą su dolerine įžan
ga ir to koncerto pelną, 
rodos, skiria savo laikraš
čiui. Vadinasi, naudojasi 
tautinės šventės žmonių 
nuotaika. Tautininkai - li
beralai, 100 nuošimčių pa
triotai, ne Lietuvai, ne 

i Vilniaus krašto vadavimui 
! skiria pelną, bet savo laik- 

Tautininkai - liberalai raščiui, kuris dalinai pasi- 
labai dažnai viešai skel- tarnauja komunizmui su 
biasi 100 nuošimčių Lietu- sav0 laisvamanybes idėja, 
vos patrijotai, rėmėjai. I Kaip praeityje, tain ir 
Bet gyvenime matome ka. dabar Lietuvos nepriklau- 
Ikitą. Tautininkai - libera-‘ somybės ir lietuvybės iš- 
lai platina laisvamanybę laikymas priklauso nuo 
ir tuo pačiu bedievybę, katalikų susipratimo ir 
Vadinasi, talkininkauja pajėgumo: kiek katalikai 
bedievybės vykintojui ko- s^uru^ tiek stirna Laetc- 
bunizmui. Taigi tautinin-įvos nepriklausomybė iri 

- liberalu skelbimasis lietuvybė. Tai nėra tuscias 
pitri jotais jokiu būdu ne- pasigyrimas, bet faktas.! 
sijerina su jųjų veikla. i kurio negalima paneigti, 

tiabar imkime tautinin- ;
kus - liberalus kaipo Lie
tuvos rėmėjus ir pamatv- 
sime, kad jie yra beveik 
Ivgūs komunistams. Kada 
iškyla tautos reikalas, 
renkamos aukos, tai tauti- bą iš Italijos ir 
ninkai - liberalai aukoja 
tik trupinius. Štai Nor- 
woodo lietuvių parapijos 
istorijoje randame statis
tiką, kuri parodo kokiais 
Lietuvos rėmėjais yra tau
tininkai - liberalai. Toje 
kolonijoje buvo bendra 
Lietuvos Paskolos bonu 
stotis, katalikų ir tauti
ninkų - liberalu. Bonų iš- visą laiką 
pirko už $10,500.00. Pirko rauna instruktorius. 
165 asmenvs ir 4 drauri- , klus ir amuniciją iš Rusi- 

Iš lietuvių kataliku jos ir iš viso pasaulio su
ginti ko-

• v

v •
visa mūsų 

iškilmingai
I

j

Didelis Išpardavimas — 
JANUARY SALE

Per visą SAUSIO MĖNESĮ I. J. FOX kailiniu kompanija skelbia DIDELĮ KAILINIŲ 
IŠPARDAVIMĄ su dideliu kainų nupiginimu. Todėl Naujosios Anglijos moterys ir mergi
nos pasinaudokite šiuo nupiginmu r pasipirkite kailinius dabar. Kailinius galite pirkti su 
mažu imokėjimu. Be to, kas pirks per I. J. Fox kompanijos lietuvį atstovą Bernardą Ko- 
raitį, gaus dar 10 nuošimčių nuolaidos. Taigi, atėjusios į krautuvę visuomet klauskite B. 
Koraičio, kuris yra kailinių ekspertas ir jis Jums pritaikins kailinius, kurie puikiausiai 
pritiks. Nelaukite ilgai — ateikite dabar, kada eina JANUARY SALE dideliu Įsisiūbavi
mu. Dabar pirkdamos sutaupysite daug pinigų.

Bernardas Koraitis
411 AVASHINGTON street 

BOSTON, MASS.

bosi lazdomis mirtinai už
dauži.
— Gal jau daugeliui ame

rikiečių ir žinoma, kad 
pirm kiek laiko Britų ka
pitonas G. E.. T. Eyston, 
su savo lenktynių automo- 
bilium, vadinamu “Thun- 
derbolt”, kuris turi 2 Rolls 
Royce motorus, po 2,350 
arklių kiekvienas, ties 
Bonnesville Salt Flats 
miesteliu, Utah valstyb- 
bėje, Amerikoje, padarė* 

i naują pasauinį greito va
žiavimo rekordą, būtent 
312 mylių ir 20 taškų per 

, valandą.
— Mrs. Ivy Smith, jauna 

(anglė moteris, kuri 12 d. 
rugpiūčio, 1937 m., nupuo- 

i lė nuo vienos didelės pre- 
1 kių sankrovos stogo Lon- 
; done, 80 pėdų aukštumo, 
į dabar lygiai susiėjo 120 
dienų, kai ji guli Middle- 

; sex ligoninėje, visiškai
musiais kūdikiais ten iš- nebeatgavusi sąmonės, te
gulėjo, kol, pagaliau ją Yiau didžiausiam gydyto- 
ten atrado viena moteris. . JŲ nusistebėjimui, ji vis 
Pašaukusi iš kaimelio ke-'dar nemiršta!

J. Butkevičius.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

II 
I

Lietuviai stalincai kar
totinai tvirtina, kad Ispa
nijos dauguma gyventoju j 
remia “lojalistus”, o tik 
gen. Franco, gavęs pagel- 

Vokieti- 
jos noris sugriauti “de
mokratiją” ir gyvento
jams užmesti fašizmą. To
kioms pasakoms nei vie
nas sąmoningas žmogus 
netiki, bet tvirtino ir tvir
tina. kad kara Ispanijoj 
pradėjo raudonieji komu
nistai. išmokslinti sovietu, 
Rusiioie, kad raudonieji 

gavo ir dabar 
gin-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Iš Shieffield Smelting jos, ir tokiu pat budu, be- 

kampanijos dirb tuvių 
Londone, po didžiausia ap
sauga, buvo vežamas su
lietas į štangas (Bouil- 
lion) auksas, specijaliu ve
žimu, į Shieffield kompa- 
nij'os nuosavą banką Lon
done. Tačiau nežiūrint to, 
kaip tvirtai ir rūpestingai 
jis buvo saugojamas, — 
tarp Shieffield ir St. Fan
eras stoties vis tik dėl to, 
viena aukso štanga, vertės 
1,150 svarų sterlingų, pa
slaptingu būdu prapuolė. 
Pažymėtina, kad pereitais 
metais tos pat kompani-

JOS.

pirko 142 asmenvs už.bėgo bolševikai 
$8,950.00 ir 3 draugijos užįmunizma Ispanijoj. 
$200.00. Iš tautininkų - Ii- Štai Brooklyno lietuvių

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” susimoka, nes jie parduoda švie 
žirui produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję Į bilę kurią krautuve 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenne, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenne. 

DORCHESTER, MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamę ir užkai 
džius piknikams ir visokiem? 

pareniriTnams

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Hnnlnlnkė — Eva Markaienė,
625 E. 8th S t., So. Boston, Masa.

TeL So. Boston 1298 
LUce-pirm. — Ona Janklenė, 
į 1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
I rot. RaSt. — Bronė Cunlenė,
I 29 Gonld St., XV. Roxbnry, Mass.
» Tel. PAR 1864-W.
Fln. Raft. — Marijona Markonlutč, 
4115 VVasiMngton St.. Roslindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Udlnfnkė — Ona Stanlnllutft,

105 West 6th St, So. Boston, Mana. 
Tvarkdar? — Ona Mfzjrtrdfenė.

15T2 Columbia Rd. So. Boston
Ka^os Globėja — Ona Slanrlenė, 
1443 E. 7th St. So. Boston, Mass.

Draugija savo ■□slrlnkltana talko kai 
,antr« utarninką mtoseta.

ŠV JONO EV BL. PASALPIN1 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininką* Juozas Svagidys,
601 6th St.. So. Boston. Mass. 

Vice-PIrm. Albinas Nevieni,
16 VVlnfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. Raft. Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass 

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

Iždininkas Pranas Tuleikls,
109 Bovven St, So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirlnkimns kas trr 
čia nedčldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietą. Parapijos salčj. 4i> 

E 7tb St.. So Roston. Msšs

7:90 vai vakare, pobažn.vrinfij 
rainei

Visais draorljoa reikalą ta kreipkite* 
paa protokolu raitininke.

v

stalincų organas įtalpino 
tūlo Nelsono, grįžusio iš 
raudonųjų fronto (Ispani
jos), kuris būdamas A- 
merikos komunistų bata- 
lijone gynė tą frontą, kal
bą. Nelson pareiškęs: ‘Tik 
ačiū Sovietų Sąjungai 
gausiai paramai, lojalistų 
valdžia tapo išgelbėta’. 
Toliau sako: “Lojalistam 
Sovietų Sąjunga yra pri
siuntusi 380 laivų visokių 
reikmenų; 800 Ispanijos
jaunuolių nusivežė į savo 
šalį. Juos išmokino, kaip 
pasidaryti orlaivius, tan
kus, kanuoles, trokus, a- 
municiją ir kitokius kari
nius reikmenis. Davė 
jiems mašinas ir persiuntė 
juos atgal Ispanijon”.

Nelson išbuvęs Ispanijoj 
apie metus laiko. Karo 
lauke buvo sužeistas. Ir 
štai į tą trumpą laiką so
vietai davė tokią gausią 
paramą Ispanijos komu
nistams. Yra įrodymų, 
kad Ispanijos komunistai 
gavo pagelbą iš Rusijos 

| nuo 1920 m.
sovietai vežė

vežant prapuolė už 3.700 
svarų sterlingų, o 1933 m., 
lygiai už 10,000 svarų 
sterlingų vertės. Manoma, 
kad auksas Tarptautinės 
vagių šaikos, vis esti pa
vagiamas.
— Didžiausio Britų dien

raščio “The Scotsman”, 
specijalis korespondentas 
iš Belgrado. Jugoslavijoje, 
pranešė, kad vienas buvęs 
milijonierius, — Moham- 
med Sohiangnie, visame 
Sarajevo mieste, ir pla
čiose apylinkėse, buvo vi
sų žinomas kain didžiau
sias turtuolis. Dėl sunkių 
Europoje susidariusiu gy
venimo aDVstovų, Sohian
gnie pagaliau prarado vi
sus savo turtus (mat dėlei 
siaučiančios visur krizės, 
jo pramonės subankruta
vo!) Kai iš viso jo, turto, 
jam beliko tik dalis un
cijos aukso, — jis liepė iš 
;in padaryti kulinką ir ia 
i dėti jo revolverio gilzėn. 
Kai visa tai buvo padary
ta, — Sohiangnie pats sa- 
vo ranka, ta aukso kulin- 
ka iš revolverio save nusi
šovė!

technika ir didelė toje sri
ty pagerinimai.
— “Centrai News”, iš

Berlyno praneša, kad ten 
vienas vokiečių lakūnas, 
su Heinkel išdirbystės 
monoplanu, varomu Daim- 
ler Benz išdirbystės dviejų 
motorų, prisikrovęs į savo 
monoplaną 1,000 kilogra
mų (1^2 tono) sunkumo, 
padarė naują pasaulinį 
greito skridimo rekordą, 
būtent 504 kilometrus ir 
90 taškų, arba 313 anglis 
kų mylių ir 17 taškų pc- 
valandą! — j- Indijoje, pra-
— Reuterio Telegramų nešama, kad Nahan Garh 

Agentūra iš Tokio Japoni- kaime, netoli Simla, 
joje, praneša, kad sulig 1 nas indusų burtininkai 
d. lapkričio, 1937 m., Ja- vadinamas Yogi, prižadėjo 
ponijoje padaryto gyven- stebuklingu būdu išgydyti 
tojų cenzo (surašymo), vieną ligonį, kuris nuo 
Japonijos Imperija ne- daugelio metų nebevaldė 
skaitant Mandžiūrijos ir vienos kojos ir turėjo laz- 
kitų paskutiniu laiku už- domis pasiremdamas vaik- 
kariautų teritorijų, gyven- ščioti. Kai burtininkas na- 
tojų turi 71,225,800. Tame skelbė, kad iš ligonio ko- 
skaitliuje yra 35,709,909 jos pikta dvasią jis jau iš
vyru, ir 35,595,700 moterų., varęs ir ligonis gali abiem 
Viso Japonijos Imperija kojom vaikščioti taip,

kain ir visi žmonės, ste
buklo pasižiūrėti susirin
ko visas kaimas. Burtinin
kas akyvaizdoje visų žmo
nių. lienė ligoniui me^ti- 
lazdas ir pradėti vaikščio- j 
ti. Vos ligonis numetęs ’ 
lazdas bandė žingsnį pa- 

i žengti, — kaip ūmai krito 
ant žemės ir dar daugiau 
susižeidė. Burtininkas tai 

! matydamas, bandė pabėg
ti ; bet įpykusi žmonių 
minia jį pagavusi, kaip 
prigaviką, ant vietos bam-1

lis vyrus, ją parnešė na
mon. Kaimelio gyventojai,! 
ypatingai moterys, sužino
ję kas atsitiko, subėgo ją 
parnešančią pasitikti ir iš-' 
kėlė triukšmingiausias jei 
ovacijas. Motina ir mer
gaitės visi sveiki. Vėliau 
davus žinią Italijos vy
riausybei, — Signor Mus- 
so’ini, prisiuntė jei 50 sva
rų sterlingų.

DAYTON, OHIO.

vie-
,s,

Sausio 9 d. suorganizuo
ta Šv. Vardo draugija Šv. 
Kryžiaus lietuvių paraoi- 
joj. Išrinkta valdyba, ku
rioje yra: Dvasios Vadas
— kleb. kun. L. Prasr>3- 
lius; pirm. — P. Muraus
kas: vice-pirm. — J. Sin
kevičius; rašt. — Urbo
nas; finansų rašt. — V. 
Augustauskas: maršalka
— J. Zakarevičius; choro 
direktorius — P. Ambra
zaitis. Prisirašė 35 narinį 
Kitame susirinkime žade- • 
jo daugiau prisirašyti.

— Obelito ir Qhiilion 
Provincijose, Portugalijo
je, prieš žiemai užeisiant, 
užėjęs baisus lietus, pa
galiau pagimdė ir milži
niškus potvinius, kurie 
tose abiejose provincijose, 
pridarė daugybes milži
nišku milijoninių nuosto
lių. Tačiau iš kitos pusės, 
padarė daug daugiau už 
pačius nuostolius, gero. 
Mat laike potvinių, trąšią, 
derlingą žemę, vanduo už-

Iš Ispanijos nešė didžiausius pūstos, i- 
jaunuolius kį šiol buvusios nebenau- 

į Maskvą, juos ten paruoš- doiamos žemės plotus, kil
davo komunistiniam revo- rie visi dabar tiks žemės 
liucijmiam darbui ir grą- ūkio agrikultūrai, 
žindavo į Ispaniją. Paruo
šti komunistai Ispanijoje ’ 
organizavo gaujas ir tos 
gaujos užpuldavo nekaltus 
gyventojus, juos terori
zuodavo, degino bažnyčias 
ir kitas komunistų neap
kenčiamas įstaigas. Ispa
nijos gyventojų kantrybė dedąs iš dviejų didžiulių 

vagonų. Traukinys padirb
tas ir skirtas specijalial 
visos Didž. Britanijos ir 
jos Dominijų (kolonijų), 
Parodai, 1938 m. vasarą, 

bet visą pasaulį. Bellahuston Parke, Glas- 1- J 1____ I _____ TS_ ______________ 32—

PARAPIJOS MOKYKLA <
Čal kas ir abejoja, bet 

mes 1940 m. turėsime pa
rapijinę mokyklą.

Jurgis Spurgis.v 
Vi 
turi 145 didmiesčius, ku
rių yra didžiausi Tokio,- 
6,374,268 gvv., Osaka, — 
3,500,000; Kobe, — 3,210, 
000; Yokehama, — 2,075, 
000 gyventojų ir t. t.
— Didžiausio škotų dien

raščio “The Scotsman”, 
specijalis korespondentas 
iš Berlyno, Vokietijoje, 
praneša, kad Augusburge, 
kame yra didžiausia viso
je Vokietijoje orlaiviu sta
tybos dirbtuvė, — dirbtu
vės aviacijos kapitonai 
Herr Wūrster, — naujųiu 
orlaivių trainiruotojas (iš
bandytojas), dideliu ratu! 
apie Augusburgą Messers- 
c-hmidt išdirbystės nauju 
orlaiviu beskrisdamas, — 
per valandą laiko pasiekė 
378 mylias ir 94 taškus 
greitumo. Tai yra naujas 
pasaulinis greito skridimo 
pasiektas rekordas!
— “Centrai News” iš Ro

mos praneša, kad kiek tai 
laiko atgal, prieš žiemos 
šalčiams užeisiant, Cacca- 
mo kaime, Sicilijos saloje, 
Italijoje, lauke ūkės darbą 
bedirbanti, viena jauna i- 
talė motina, Conceta Saso, 
22 m. amžiaus, staiga pa
sijuto susirgusi gimdymo 
liga. Tuo tarpu, nieko pas 
ją nebebuvo. Greitai ji pa
liko darbą, ir nuėjusi į 
lauko kraštą, ir pas sužė
lusių krūmų tvorą, po me
džiu atsisėdo ant žemės. 
Ten ji ūmai nualpo ir pa
gimdė 4 dukreles (škotai j 
tokį gimimo skaitlių, va
dina Quadruplets — ketu- 
rinukai). Tato jį~knrį lai
ką viena būdama, su gi-j

— Prieš porą savaičių 
laiko, Glasgow’o Centrali- 
nėje gelžkelių stoty, 1-ino 
numerio platformoj, buvo 
išstatytas žmonėms pasi
žiūrėti Didž. Britanijos 
Stiklinis Traukinys, susi-

išsisėmė. Gen. Franco ir 
kiti Ispanijos vadai stojo 
ginti šalį nuo raudonojo 
komunizmo, kuris užsi
mojo sunaikinti ne tik Is
paniją, t _ _ ‘
Bet pasirodė, kad komu- gow’e. Jis pavadintas 
nizmas Ispanijoj jau buvo “Brittish Impire Exhabi- 
giliai įleidęs nagus. Šian- tion Train”. Traukinį ap- 
dien ir patys komunizmo žiurėjus, kiekvienam aiš- 
vykintojai ir propaguoto- kiaušiai pasireiškia ta 
jai to fakto negali užslėp- milžiniška Didž. Britani- 
ti. t<. įjos paskiausia išdirbystės

T”
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Profesionalo!, biznieriai, pramonin
kai. -kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytojo paramos.

Vis! skelbkit*^ “Darbininke".

E0W. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GF ABORTUS TE 
BALSAMUOTOJA8 

1000 WashinetOB St. 
NORWOOD MARŠ. 
TEL Nonrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
TEL Brockton 2005

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!

Atėję į tavernus ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai /sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
«■ y* • « * z ,

BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.
TEL. NEW BRITAIN, 3700.

.>'■ r . > J *
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New Year, Good Friday, Memorial Day, Indenendence Day, 
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
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DARBININKAS

Dažnai girdime apie Rusijos bedievių propagan
dą, bet nė sapnuote nesapnuojame, kaip iš tikrųjų ji 
yra didelė. Anot Austrijos konvertitų laikraščio “Eu- 
charistischer Volkerbund”, tik per vienerius 1936 me- ■ 
tus Rusijos bezbožnikai išplatino 4 milijonus egz. ‘ 
knygų, brošiūrų ir laikraščių, kurie pasiekė net 43 pa- | 
šaulio šalis. Daugiausia tos bedieviškos literatūros 
buvo siunčiama i Ispaniją, Prancūziją, Olandiją, če- j 
koslovakiją ir Pietų Ameriką. Vienoms pašto išlai
doms Rusijos bezbožnikai 1936 m. išmokėjo 600,900 ■ 
aukso rublių, o propagandinių atvirukų išsiuntinėta 
net 1,200,000. 1937 m. ši bedieviška propaganda ture- į 
jo bent dvigubai pašokti. Jau vien per pirmąjį 1937 s 
metų pusmetį buvo išplatinta 4 milijonai bedieviškų : 
raštų. Iš jų net ištisas milijonas skiriama vaikams. | 
Bedieviai paskelbė duosią 100,000 aukso rublių dova-1 
nų tokiam rašytojui, kurs parašys naują “Bedievių 
sąjūdžio bibliją”. Tokios biblijos sumanyta išleisti 12 
milijonų egzempliorių.

1938 metai skiriama didingam bedievių vajui. Jie 
užsimojo surasti milijoną naujų bedievybės kovotojų. 
Ta propaganda ypatingu pasiryžimu bus varoma jau
nimo tarpe. Visos bedieviams palankios radio stotys 
turės padvigubinti bedieviškų transliavimų skaičių. 
Taip pat suinanyta pastatyti milžinišką radio stotį, 
kuri skelbs vien bedievišką propagandą. Jos statyba 
atsieis 18 milijonų rublių. Be to, dar bedievybės pro- 

rpagandai visame pasauly bus paskirti 55 milijonai 
aukso rublių, kurie buvo gauti išparduodant iš cerk
vių ir vienuolynų užgrobtąsias brangenybes. Iš viso, 
bedievybės propaganda daugiausia bus kreipiama į 
jaunimą, užkrečiant jį laisvamanybės ir komunizmo 
perais.

Siekiama išplėsti bedievybę Azijoj ir Afrikoj, y- 
pač tose vietose, kur darbuojasi katalikų misijonie- 
riai. Ten yra platinami plakatai, kurie atvaizduoja 
katalikų misijonierių su kryžiumi venoj rankoj, o su 
revolveriu kitoj. Taip pat Rusijoj gaminama viena 
krutamųjų paveikslų filmą, kurios tikslas parodyti, 
kad “svetimšaliai misijonieriai yra didžausi čabuviiį 
priešai”. Ta filmą atsieis 400,000 rublių. Kinijos ir 
Japonijos bedievių sąjungos žada leisti laikraštį “Bez- 
božnik”, kuriam užsimota surasti milijonas skaityto
jų. Maskva taip pat pasiryžusi suorganizuoti “juodų
jų (negrų) bedievių skyrių”. Toj bedievybės propa
gandoj laukiama daug pagalbos išrlaisvamanių ir nau
jųjų stabmeldžių. Pats Dimitrovas juos vadina “di
džiausiais bedievių kovos sąjungininkais”.

Nereikia ir beminėti, kad Maskva yra bedievių 
čampionas ir centras. Ji pasistatydins nepaprastai di
delę spaustuvę, kur bus sjpausdinamos bedieviškos 
knygos 45 kalbomis ir bus skleidžiamos visame pa
sauly. Ta spaustuvė atsieis apie-11,800,000 aukso rub
lių.

Tai matote, kur eikvojami badaujančių rusų pi
nigai. Šiurpu darosi dėl tiek daromų pastangų pikta
darybei platinti. K.

ALRK FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMAS SAUSIO 25, 
PITTSBURGH, PA.

v -|. jTi<ĮĮUį,^

Remdamasis ALRK Fe
deracijos konstituc. i j a, 
šiuomi skelbiu ALRK Fe
deracijos Tarybos suva
žiavimą antradieny, 1938 
m. sausio 25 d. Pitts
burgh, Pa.

Posėdžiai įvyks Wiiliam 
Fenn Hotel salėje. Pra
džia 10 vai. rytą.

Federacijos Tarybos rei
kalu konstitucija sako 
šiaip:

“1. Federacijos Taryba 
arba mažasis Federacijos 
Kongresas svarsto ir 
sprendžia visbs svarbes
nius klausimus, kurio ky-

v^idyb^eracijos Centr° Klausimai ir Atsakymai Apie Nedarbo
c) Apskričių pirminin

kai ir sekretoriai;
d) Katalikų laikraščių 

redaktoriai;
e) Centrinių organizaci- ’ 

jų Centrų pirmininkai ir 
sekretoriai”.

Gyvenimo pirmynžanga, 
sykiu įvairiais tikslais 
nuo jo nukrypimai, nuolat 
kelia vis naujus ir naujus 
klausimus. juos reikia 
spręsti neatidėliojant, ki
taip mūsų katalikiškoji — 
lietuviškoji būklė ir veikia 
skaudžiai nukentėtų.

Federacijos Tarybos su
važiavimui patiekiu šią 

i programą:
1) Socialinis sąjūdis lie

tuvių tarpe.
Šio klausimo gvildeni

mui daug laiko pašventė 
praeitas Federacijos Kon
gresas įvykęs Lawrence, 
Mass. Socialinio teiširigu- 

1 mo reikalu šių ihetų pra
džioj reikšmingus pareiš
kimus padarė trys žy
miausi šios šalies vyrai: 
Chicagos kardinolas Mun- 
delein, Bostono kardino
las O’Connell, ir šalies vy
riausia galva — preziden
tas F. D. Roosevelt. Dar
bininkų gerovė tenka skai
tyti pirmoje vietoje.

2) Jaunimo organizavi
mo reikalais.

Šiuo klausimu yra iau 
daug kalbėta. Bet iki šiol 
nepadaryta to, kas reikė
jo senai padaryti, būtent, 
surasti praktišką būdą jį 
organizūoti. Čia yra rei
kalinga visų mūsų garbin
gų vadų susibūrimas į 
vieną vienatą. Jų priiihto- 
ji programa turi būti au
toritetu, kuriam, nežiū
rint luomo asmens didu
mui ir garbingumui, kiek
vienas rodytų didžiausio 
palankumo ir klusnumo.A. . . • • r ' - ,

3) LRK Susivienymo A- 
merikoje vajus.

Mūsų Susivienymas yra 
mūsų organizacijų kerti
niu akmeniu. Jis yra kiek
vienam lietuviui ir lietu
vaitei nuo anti-katalkiškų 
ir nutautinimo audrų ge
riausia užveja ir sykiu 

i garatuoja apsaugą nelai- 
imėje ir ligoje. Jo vajaus 
i pasisekimas turėtų būt 
kiekvieno garbingo mūsų 
vado didžiausiu rūpesčiu. 
Jis pasiseks, jeigu kiek
vienas parapijos galva 

j jaus šventos pareigos ne 
tik laike vajaus, bet per 
visus metus raginti para
pijos jaunimą rašytis į 
Susivienymą..

4) ALRK Moterų Sąjun
gos vajus.

/ ntru kertiniu akmeniu 
mūsų organizaciniam pa
state yra Moterų Sąjunga. 
Ji reikalinga ir yra dideliu 
pliusu mūsų religiniam 
ir tautiniam gyvenimu. 
Kiekvienos lietuvaitės ka
talikės pareiga yra būti to 
židinio gyvą dalimi, akty-

w •

I

ia laikotarpy vieno ir kito 
Kongreso ir kurie reika
lauja greitesnio sprendi
mo.

2. Visi Federacijos Ta
rybos sprendimai yra pri
valomi Federacijos na
riams, bet jie turi laiki
nos galios. Jeigu sekantis 
po tų nutarimų Kongresas 
nieko apie juos riepasisa- 
ko arba jų neatšaukia ar 
nekeičia, sprendimai įgy
ja pilnos galios.

3. Federacijos 
sudaro:

a) Federacijos 
Vadas;

Taryba

Dvasios

via nare. Patsai moters 
garbingumas kviečia ją 
t‘en priklausyti. Moterų 
Sąjungai kaip ir Susivie- 
nymūi yra reikalinga tų 
pačių, vadų pagalba.

5) Katalikiškos spaiidos 
stįprinimas.

Spauda yra mūšų orga- 
nizatyvio kūno širdis. Ji 
yra mūsų veiklūs kelro
džiu. ji tūri būt koordi
nuotą, principuose turi 
stovėti toj pačioj plotmėj, 
laikytis vienodos taktikos 
ir šiouse visuose dalykuo
se tūri būt pastovi. Tik 
tuomet bus mums lemta 
eiti mūsų veiklos pačiu P. ,S. Prašau ir
kelio viduriu, 
sucementuoti

Apdraudos Įstatymą
'-Jų'

Klausimas 1. Kaip grei
tai gausiu apdraudos čekį 
jei aš išpildysiu visus Į- 
statymo reikalavimus?

Atsakymas. — Jei tams
ta užsiregistravai gauti 
apdraudą sausio 3, 1938, 
arba vėliau, Tamsta nega
lėsi gauti apdraudos čekio 
prieš sausio 31, 1938.

Klausimas 2. — Jei dar
bininkas yra atleistas iš 
darbo keturioms savai-1 
tems bėgyje 1937 metų ir i 
grįžta darban sausio 13, j 
1938, ar jis galės gauti 
apdraudą už tas keturias 
savaites?

Atsakymas. Ne. Nedai-’ 
bo Apdrauda yra mokama 
tik tiems, kurie netenka: 
darbo po sausio 1, 1938.

Klausimas 3. — Jau du 
metai kaip aš neturiu nuo
latinio darbo ir tame lai
ke aš esu dirbės prie WPA 
Ar aš turiu teisę gauti 
nedarbo apdraudą sausio 
mėnesyje, 1938?

Atsakymas. — Ne. Kad 
gauti nedarbo apdraudą 
darbininkas turėjo dirbti 
pas darbdavį, kuris yra 
įstatymo liečiamas nuo 
sausio 1, 1937. Kadangi 
Tamsta neesi to reikalavi
mo išpildęs, Tamsta nega
lėsi gauti apdraudos sau
sio mėnesyje,. 1938.

Klausimas 4. — Aš dir
bau nuo sausio iki gegu
žės, 1937 ir uždirbau $220. 
Nuo to laiko aš neturiu 
darbo. Ar aš turiu teisę 
gauti apdraudą sausio mė
nesyje, 1938.

Atsakymas — Jei Tams
tos užsiėmimas yra įsta-
Būdamt tokiais, aišku, 
daug prisidėsime prie sa
vo spaudos stiprinimo.

6) Katalikų veikimo ir 
katalikų fronto stiprini
mas. j

Katalikiškos akcijos gy- į 
venimas yra būtina mūsų 1 
visų pareiga. Tai galima 
siekti tinkamai sustipri
nus katalikų frontą. Jo 
stiprinimui yra vienatinė 

. priemonė: sujungti visą 
katalikišką lietuvių išeivi
ją nuo jauniausio iki se
niausio po ALRK Federa- 
cjos vėliava. Tik organi
zuotoje vienetoje mes iš
silaikysime gyvais lietu
vių tautos vaikais ir duk
terimis ir katalikiškoje 
akcijoje nuveiksime di
džius darbus.

7) Sumanymai.
Priminęs trumpai Fede

racijos Tarybos suvažia
vimo programos klausi
mus, prašau gerbiamų 
Tarybos Atstovų jais pasi
gilinti. Neiškeltiems klau
simams turėsime progos 
tai padaryti suvažiavime.

Šiuomi turiu nepapras
tos garbės ir didelio malo
numo kviesti visas Fede
racijos Tarybos Atstoves 
ir Atstovus pribūti sausio 
Ž5.cl į Pittsbui’gh, Pa.

Vieta: tVilliam Penh
viešbutis.

Laikas: 10 vai. ryto.
FAšitikfti, mino nuošir

di! ftVietim^ svarbiems 
mūsų tautos ir katalikų 
visuUmehės reikalams 
spręsti priimkite ii Fede
racijos Tarybos šuvažia- 
vim'e būsite aktyviais da
lyviais.

Dr. Al G. Rakauskas,
AtRK Federacijos Pirjhi.

kitų Įąik-'

įj.

tymo numatytas, Tamstą 
galėsi gauti apdraudą sau
sio mėnesyje, 1938 jei 
Tamsta užsiregistruosi ar
timiausiame viešame dar
bo suradimo biure ir iš
pildysi Įstatymo reikala
vimus.

Klausimas 5. Aš 
67 metus amžiaus ir 
darbdavys pranešė -man, 
kad man nereikia išsiimti 
Socialės Apdraudos korte

lės. Betgi, pereitą savaitę 
aš skaičiau laikraščiuose, 
kad kiekvienas darbinin
kas privalo -turėti tokią 
kortelę. Pasakyk man kur 

į teisybė.
Atsakymas — Kiekvie- 

! nas darbininkas, nepai- 
j sant jo amžiaus, privalo 
turėti Socialės Apdraudos 
kortelę. Tamsta privalai 
tuojaus išsiimti kortelę 
Socialės Apdraudos ofise 
ar vietinėje pašto įstaigo
je.

Jei turi kokių klausimų 
apie apdraudą, prašome 
parašyti redakcijai arba 
Massachusetts Unemploy- 
ment Compensation Com- 
mission, 1 Stale St., Bos
ton, Mass.

y •
turiu 
mane

APSAKYMĖLIAI
Rašo T.

kūpąs Aleksandras tarė
— Šviesiausis ciesoriau, 

tuo būdu mes nieko gero 
nenuveiksime. Jie visi sy
kiu kalba ir mes nežinome 
apie ką jie kalba. Aš pa
tarčiau, kad jie išrinktų iš 
savo būrio vieną, kuris tu- 

' retų su manim ginčytis.—
— Labai geras sumany- 

! mas, — pritarė ciesorius.
— Tuojau tai padarykite, 

)— j’is sakė žiūrėdamas į
pagonių būrį.

Už Valandėlės jie išrinko

atsi-

NUTILO® PAGONIŲ 
MOKSLINČIUS

Ciesorius . Konstantinas 
sugrįžo į Kaslantinopoli. 
Daug valstybės reikalu jis 
turėjo atlikti, daug žmo
nių įvairiais reikalais lau
kė sii juo pasikalbėti.

Koristantinaš jau buto 
Ktikščionis, pirmas Ro
mos ciesorius, kuris buvo 
priėmęs Krikščioniu tiky
bą, tačiau jo valdomose 
viešpatvštese buvo dar la- 
bai galingi ir įtekini™! ,uz vaianaeies jie įsnnK. 
senovės pagonys. Taigi ir |,kalbete 
tą rytą būrys pagoniu r didinu mokslu

-■ - žymėjusi vyrą. Tačiau vie
toje kalbėti apie tikybą, 
jis pradėjo seną vyskupą 
niekinti, pajuokti ir biau- 
riai apšmeižti. Klausyto- 

i jai nerimavo, bet niekas 
! neišdrįso ką nors sakyti.
Pagaliau Vyskupas Alek
sandras nebetekęs kantry
bės atsistojo ir dreban
čiu balsu tarė:

i — Jėzaus Kristaus var
du, kurį aš garbinu, nu
tilk, —

Daugiau jam nieko nc- 
i bereikėjo sakyti, nes pa
gonis nebegalėjo kalbėti. 
Jo liežuvis buvo sustingę* 
gerklėje. Pasidarė didis 
sąjūdis ir baimė apėmė vi
sus, tik Krikščionys gar
bino ir dėkojo Dievui už 
parodytą galybę.

Už kiek laiko Vyskupas 
Aleksandras sakė: — Aš 
prašiau, kad mano Dievas 
tau sugražintų kalbą, bet. 
žinok, kad nevalia pikta
žodžiauti ir, kad Krikščio
nių Dievas yra galybių 
Dievas ir Viešpats. —

Pagonys nebedrįso dau
giau kalbėti.

mokslinčių buvo atėję pa
sikalbėti su ciesoriumi. 
Jie turėjo nusiskundimu ir 
tikėjosi, kad gerasis cieso
rius jų išklausysiąs.

Įėjus ciesoriui i kamba
rį vadas tarė: — šviesiau -... sis ciesoriau —
— Sakykite, draugai. - 

tarė ciesorius, — kokiais 
reikalais čia atėjote? —
— Šviesiausis ciesoriau, 

mūsų dievai laimina tams
tos viešpatavimą, nieko 
neturime pasakyti apie 
tamstos gabų valstybės 
valdymą. Tačiau apgailes
taujame, kad mūsų dievai 
kaskart esą labiau ir la
biau niekinami. Žmones 
pradeda niekinti senovės 
dievus, nes sako, ciesorius 
nriėmė Krikščioniu tiky
ba ir paniekino visus pa
goniu dievaičius. O mes 
galime tikrai įrūdyti. kad 
mūsų dievai yra tikri ir 
galingi, jei tik mes turėtu-, 
mėm progą.—
— Jei turėtumėte progą?

— paklausė ciesorius, — 
Kaip tai, ar jūs esate var
žomi, ar persekiojami? —

— Ne, ne, bet mes norė
tumėm laikyti viešą pasi
kalbėjimą apie mūsų die
vus su Krikščionių Vysku
pu Aleksandru. —
— Gerai, aš pasikalbėsiu 

su Vyskupu Aleksandru, 
ir jūs turėsite progą kal
bėti apie savo dievus, nors 
aš žinau, kad nedaug iš 
to nebus naudos. —

Tai pasakęs ciesorius 
davė ženklą jiems išeiti iš 
kambario. Gi Krikščionių 
Vyskupui Aleksandrui bu
vo pranešta apie įvykį ir 
įsakyta viešai apginti sa
vo tikėjimą prieš pagonių 
mokslinčius.

Vyskupas Aleksandras 
jau buvo apie aštuonios 
dešimtys metų amžiaus 
žmogus. Daug jis turėjo į- 
vairių bažnytinių reikalų 
ir rūpesčių, tačiau paskir
toje dienoje atėjo į cieso
rius paločių ginti savo ti
kybą prieš pagoniu moks-: 
linčius. Pats ciesorius atė
jo ginčų pasiklausyti.

Pagoniu mokslinčiai tuo- ( 
jau pradėjo visi garsiai; 
kalbėti, taip, kad nebuvo 
galima nei girdėti nei su
prasti jų kalbų. Tada Vys-

VĖL AREŠTAVO LIETU
VIUS

Lenkų valdžios organai 
pranešė, esą Švenčionių ir 
Breslavjos apskrityse su
sekta slapta lietuvių orga
nizacija. Ji gabenusi iš 
Lietuvos į Vilniaus kraš
tą Vilniaus Vadavimo Są
jungos leidinius. Ryšium 
su tuo sulaikyti 7 asme
nys.

DAR VIENAS KbMIŠA- 
RAS

VILNIUS. Uždraustos ir 
užanspauduotos Šv. Kazi
miero Lietuvių Labdarin
gos Draugijai Lenkijos 
Valdžia paskyrė komisarą 
Draugijos turtui valdyti.
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Vienas prancūzas, gyve
nąs Džibuty, paskelbė įdo
mų straipsnį. Pasak jo, i- 
talai stengiasi neišleisti iš 
Etiopijos jokių jiems ne
pageidaujamų žinių, ta
čiau. tat jiems nesiseka. 
Nesiseka daugiausia dėl 
to, kad keliai, kurie per i- 
talų Somaliją eina į Etio
piją, yra labai riešaugūš, 
ir italai mielai naudojasi 
prancūzų uostu Džibučiu, 
kaip tranzito punktu. Ita
lai pro Džibutį siunčia ir 
katiUomenę į Etiopiją. I- 
talų kareiviai iš Etiopijos 
taip pat pro Džibutį grą
žinami į Italiją. Praneši
mo autoniiš rašo, kad jie

*-------------- 1 - — w

_! ir ĮS-
Kaip varhai jie 

ryja dū'Ohą ir daržovės, 
kurias vietos gyventojai 
pardavinėja prie Džibučio 
geležinkelio stoties”.

Tačiau Etiopijoj patys 
etiopai, to prancūzo liudi
jimu, badauja pilna to žo
džio prasme. Tūkstančiai 
jų stačiai miršta badu. 
Mat, žemė dvejuš metus

r * • •.*

esą labai huskubdę 
badėję. “

k*
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NEGAVO DARBO

Vienoje bankoie reika- 
liūgas buvo raštininkas. 
Bankos prezidentas k.lau- ’ 
sinėjo aplikantų Įvairių 
klausimų. Vienas jauni
kaitis jam labai patiko: 
išklausinėjęs visą dar pa
klausė :
— Kokios tikybos tams

ta esi, — klausė bankos 
prezidentas.
— Mano tėvai yra Kata

likai, ir aš buvau krikštv- 
las ir auklėtas katalikiš
kai, bet dabar aš jokios 
tikybos nepripažįstu, - - 
su pasididžiavimu pasisa
kė jaunikaitis.
— Aš tamstai darbo ne

turiu, — rimtai atsakė 
bankos prezidentas. — Aš 
žinau, kad žmogus, kuris i 
niekina savo tikėjimą, ne
bus ilgai teisingas nei išti
kimas, nes jis neturi gyve-1 
rimo pamato. Jei tu neišti
kimas esi savo Dievui, tai 
kaip aš galiu tikėtis, kad 
tu būsi man ištikimas? --

VADŲ ATSAKOMYBE

atsisako dirbti italų nau
dai. į turgų produktus 
parduoti labai retas kuris 
teneša.

Dėl tos priežasties šaly 
pilna plėšikų, kurie ver
čiasi maisto produktų plė
šimu.

Nesaugumas yra toks 
visuotinis, kad italų karei
viai nedrįsta nutolti nuo

jei būshhe r’Aščių šį htsIŠ^iikimąOef- buv°iičdirbta, daugelis savo įgulų, nes žino busią 
viene t o n.risispausdinti. " ! * *' | vietos gyventojų ir dabar1 užpulti.

Frederikas Didysis, Prū-j 
sų karalius, senovėje vieJ 
nam savo karo generolui 
parašė: — Aš siuričiu tavi 
su 60,000 kareivių į kari 
prieš mūsų priešus. — T

Generolas gavęs įsaky
mą ir sulaukęs kariuome
nę, suskaitę ir didžiai nu
stebo radęs tik 50,000 ka
reiviu. Skubiai jis rašo 
karaliui, apie tą įvykusią 
klaidą. Karalius jam atsa
ko: — Aš tave paskaičiau 
už 10,000 kareivių. —



NUfiSlSailAI fiEMI* MUK HMM F0N8Į
kūn. J. Švagždys. LD£ 
Cėhtro Vice - Pirm. kun. 
P. Jūras ir LDS Centro 
kontrolės Komisijos Pitfti. 
kuri. P. Jiiškaitis. LDS 
Centro Vaidybos riiitkri- 
mu, aukotojų vardai bus 
įrašyti atskiroje knygoje 
ir pihigai padėti atškirdje 
duo “Darbininko” admi
nistracijos pajamų sąs
kaitoje.

LbŠ 7 kp. (Wbrcėšter, 
Mdšs.) praneša Cėnttdi, 
kad susirinkime nutarė 
rengti gegužinę ik pėlną 
škifrti naujos raidžių kin
kiniui mašinos fondan. Be 
to, nutarė rengti prakal
bas sausio 23 d. š. m., kad 
gautų naujų LDS. organi
zacijai narių ir “Darbinin
kui” prenumeratorių. Tai 
kilnūs ir džiuginanti nuta
rimai.

Dėkojame už paraihą ir 
sveikiname LDS 7 kuopą. 
Toji kuopa buvo pirmoji 
parėmime naujos raidžių 
rinkimui mašinos fondo. 
Kun. A. Petraitis, Šv. Ka
zimiero par. klebonas ir 7 
kp. Dvasios Vadas per du 
sekmadieniu bažnyčioje* * 
aiškino katalikiškos snau- 
dos naudingumą; ragino 
parapijiečius užsiprenu
meruoti “Darbininką” ir 
kitus katalikiškus laikraš
čius. Dėkojame Gerb. kle
bonui už tokį nuoširdų 
“Darbininko” rėmimą.

Greenfieldo LDS 112 ir 
Hartfordo 6 kuopos pase
kė LDS 7 kp. gražų pavyz
dį. Tikimės, kad ir kitos 
LDS kuopos ir lietuvių ko- 
loriijos, kuriose dar nėra 
kuopų, stos į LDŠ ir “Dar- 
bihinko” platinimo darbą. 
Prašome Gerb. Dvasios 
Vadų ir Gerb. pasaulionių 
veikėjų, kur dar nėra LDS 
kuopų, suorganizuoti kuo
pas ir prisidėti prie kil
naus katalikiškos spaudos 
platinimo darbo.

LDS Centro Valdyba, 
gavus Seimo užgįrimą, už
pirko naują raidžių rinki
mui mašiną, už kurią tu
rės sumokėti apie $6,000. 
Tik visu Gerb. Dvasios 
Vadų, LDS kuopų, apskri
čių ir bendrai visų katali
kų nuoširdžiu pritarimu ir 
finansine parama LDS 
Centras galės tą mašiną 
nupirkti ir pastatyti ‘Dar
bininko” spaustuvėje, kuri 
tarnaus visai mūsų išeivi
jos katalikiškai visuome
nei. Naujos raidžių rinki
mui mašinos fondo globė
jais yra LDS Centro Pirm, mą pas kuopos pirm. V.

' I
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Į Zarembą ulė jo ilgametis 
įnūsų kuopos hšryš p. J. 
Vižiųis, nuoširdus it uOlūs 
“Dabbininko” škdilyįbjas 
ir rėmėjas ir šioje kolbni- 
joje vienas iš pirmųjų vei
kėjų, užsimokėjo Už visus 
inetuš už btgdhą “Darbi
ninką” ir dkr ęiakięjo do
lerinę naujos raidžių * 
kiniui mašinos fohdan.

Susirinkimas buvo ii.- ‘ išvažiavęs dviem 
tužiastingas. Tai dėka pir
mininkui p, V. Zarembai, 
kūris ne tik oavyzdinga' 

vo namus Užleidžia
i rinkimams. .

•Į paklojo dolerinę mašinos'j

rin- darbtiojaši kun. J. Herde- 
•jgen. Pereitą vasarą buvo 

i savai
tėm atostogų. Klebonui iš 
važiavus, parapijiečiai su- 

__ _ širihkę pasitarė ir nutarė 
vadovauja kumpai, bet ša- surengti vakarienę kleb. 
_l-2>________________ sįiši- kun. Juozapą Hėrdegen

Jis taip pat pagerbti. C
. . v.. .. i -j I uuicuuę Hiaoiuvo į ją

Naują masiną, jeigu tik fondan ; šiuhiėnė,
susidarys užtektinai pim- , JKarlainienė,
gų už ją užmokėti, gausi- . A. Kikutis, didis lietu-, nUdgirdžiai ^gidarbavo 
me apie Velykų šventes.; vybes ir lietuvių katalikų . 
Taigi prašome visų gera-; spaudos niylętojas ir i r 
širdžių, LDS ir “Darbi-i jas, taip pat pasisak! 
ninko” rėmėjų, pagal išga-! remias naujos raidžių rin 
lės jau dabar siųsti savo; kiniui mašinos pirkimą ir 
daU į jos fondą paaukojo dole-{

________ i rį. .i

WORCESTERj MASSl i kią pramogą ir pelną skir- 
_______ ;ti . naujos mašinos fondai'..

MĖTINIS SUSiRINKi- J.. Taigi nors ir neskaitlin- 
ftįAS i 8Ta mūsų kūopa. bet gerais

LDS 7 kp. kuopos meti-! norais stoja savo Organui 
nis susirinkimas įvyko į' ^^pmkbi į taiką.__
sausio 9 dieną, Šv. Kaži-j ■ 
miero par. salėje. Sūsiriii- m 
Rimas buvo skaitlingas ir remba; 
nutarta daug gražių daly- munas; 
kų. Viens iš svarbiausių, j baltis.

LDŠ 74 ko. raštininkas.-

. Išrinko komisi- 
pp. Dimšienė, Alek- 

Kibirkštienė, 
kurios laby i

iAST VANDČRBRlFT, PA. X-X š
----------- . šia? p i vairią

Jau 15 metų kaip šv. Ka- i kurią išpildė 

darbūojaši kun. j. Herde-

>, 4 ----------- ■ , šiaip įvairią programą.
Jau 15 metų kaip šv. Ka-i kurią išpildė vaikučiai, 

zimiero lietuvių parapijoj Kalėdų diedukas įteikė 
kleb. kun. Herdegen’ui dvi 
dovanas, būtent, gražią 
komžą ir “pocket-book” 
su šimtą dolerių. Klebo
nas gavęs tokias dovanus 
net apsiašarojo ir nuošir
džiai dėkojo visiems para 
pijiečiams už tokį surpri- 
zą.

Tretininkų susirinkimas 
vvko ir išrinko valdybą— 

Surinko šimtą dolerių de-pfrm.' Ėroriislava Aleksiu- 
lr re:ivanai. VargoHininkė Misa n;en?.: vįce '.P1™- -į8?!

‘•Margaret išmokino vaiku-; tancl3a Kaminskiene. K.A 
} Sitis štivdidinti veikaliuka.
Pagerbimas įvyko Kalėdų i 
antrą di'eną. Klebonui bu-

į kuopa nutarė rengti ko-

t

š

LĖKTUVAI KOVOJA 1
AGUONOMIS IR 0PIUM1

LDS 74 kp.. valdyba 1938 
pirm. Vaclovas Za- 

rašt. Jonas Vai- 
ižd. — jonas Zu-

r 3

. r-

P-lė M. Mitrulytė,
Aušros Vartų (Chėster, 
Pa.) lietuvių parapijos 
vargonininkė ir žymi dai- 

Aušros Vartų parapijoje nininkė. Pereitame LDS 
Manchesterio lietuviams; jau 12 metų naudingai Seimo koncerte (Nashua. 

darbininkams, LDS 74 kpJ darbuojasi vargonininke tN. H.) labai gražiai pasi- 
’• n -» rodė, sudainuodama porą 

dainelių. \

“Darbininkas”, tarnaująs 
visai mūsų išeivijai.

PAGERBTUVĖS

I I
i J

tai surengti gegužinę nau
jos rinkimui raidžių maši-’ 
nos tondan. . Antras su
rengti prakalbas gavimui 
LDS naujų narių. Toliaus 
išrinkta valdyba 1938 me
tams: kun. A. Petraitis, 
Dvasios Vadas; V. Rimša, 
Pirm.; M. Urmonienė. Vi- 
ce-Pirm.; M. Ščiuka, turto

i
i

I
I
I

i

J. Vaičiūnas,

NtOŠIRDŽIAI dėko
jame

Iš aguonų yra spaudži 
mas opiumas, dėl to Egi 
te jas auginti griežt 
draudžiama; policini 
kams įsakyta vaikštinė 
po laukus ir žiūrėti, kt 
įstatymo būtų laikomas.

Tačiau mokama polic 
jos valdininkus apgaut 
vidury cukrinių nendr. 
lauko paliekamas sklyp 
lis žemės, kur sėjamos i 
guonos. Eina administr 
ei jos atstovas pro šalį 
nė neįtaria čia ką noi 
blogą esant.

Bet ir policija išgudrėj 
Jos valdininkai skraic 
virš lauku ih totografub; 
Cukrinių nendrių lauku:

į o cukriniu nendrių ir : 
guonų Spalva Skiriasi.

Opiumo ir kitų narkot 
■ kų naūdbjihiaš orijeiitė į 
' ra viena iš didžiausių tai 
tas žudančių rykščių. M< 
dicinos reikalui per mėti 
rei kalinga 300 tonų opii 
mo, 1361, morfino. 84 
kodeino, 15 t. heroino. i 
pagaminama visų tų gėr 
bių net 15.000 tonu. Na, i 
eina graboriškas biznis.

Yra vietų, kur tų nai 
kotikii Suvartojimas naši 
baisėtinai paplitęs. Sak? 
sim, Birmanijoj ooium 
rūko 11 proc. kinu, 3 pro; 
indų ir 01 proc. birmani 
Malajuose opiumą rūk 
net 30 — 40 proc. gyvei 

į tojų! Tikra savižudybė!
_________

nariams nuoširdžiai dėko - i M. Mitruliute. Sausio 
9 d., 1938 Lietuvių Klubo 
svetainėje, parapijiečiai, 
įvertindami jos nuopelnus, 
sur’engė jos pagerbimui 

: gražų bankietą. Be para- 
Į pijiečių, kurie skaitlingai 
! dalyvavo atsilankė dar 
S miesto Majoras p. vV.
Ward su žmona, ir kuni
gai: vietinis kleb. kun. E- 
milįjus Paukštis, kun. dr. 
V. Martusevičiųs ir kun.
dr. K. Batutis iš PhiladeI- ta pagarbos, nes, nos čia 
phijos ir kun. I. Kelmelis, gimus ir svetimtaučių mo- 

*iš Newarko, N. J.
Taipg prašome' Per vakarienę daug gra- 
- - ‘ ‘ - i žiu kalbu pasakyta; so-

! leninizantei įteikta brangi 
Į dovana. Parapijos mote
rys dailiai papuošė svetai
nę ir skaniai pavaišino,)

jame už aukas ir moralę 
paramą.

HUDSON, MASS.

Štai dar viėria kuopa 
stoja į talką savo organui 
“Darbininkui”. Mažoje lie
tuvių kolonijoje, kur nėra 

rašt.; V. Blavackas, ūžra-. lietuvių parapijos, o tik 
šų rašt.;* T iza.; ___ __ __
Kahtakevičiuš, iždo globė-' dr- Ą- Bružas,^
jai; V. Barysas, 
rys.,

Viršminėtai i-------- i
linkime sėkmingos dar-, savo darbu ir sunkiai už- viso pasaulio 
buotes. dirbtais centais remia kil- [iihfrnbn

; V. Mažiukną J lietuvius katalikus dvasi-, 
P Lengvinas ir H i mais reikalais aptarnauja; 

' ‘ ~ Na-
tvarkda-'pbūa lietuviu nar. klebo-

I i
Į 

į nas. yra pairijotingų ir! 
Valdybai | nuoširdžių lietuvių, kurie į

MANGHESTER; N, H.
RĖMia NAUJOS MAŠI

NOS FONDĄ

LDS 56 Kp. SUSIRINKI
MAS

Sekmadieni, sausio 16 d., 
2 vai. po pietų įvyks LDS 
56 kuopos susirinkimas, 
jau visiems žinomoje vie
toje, 12 Water Št. Visi na
riai kviečiami ateiti ir už
simokėti už organą “Dar
bininką”, 
pakviesti ir kitus darbi
ninkus ir darbininkes pri
sirašyti prie šios organi
zacijos. Kiekvienas narys 
už $3.00 gauna laikraštį 
“Darbininką”, kuris lanko _ 
namus du kart į savaitę ir į malšino, 

; paduoda naujausių žinių'1”' 
’’ viso pasaulio. Nar- ' 

i HARTFORD. GONN.

vaidinimų, iš kurių keturi 
jos pačibs parašyti ir ke
turi versti; 17 drilių su 
daugeliu jos pačios pertai
symu ir priedų; 108 dai
nos solo, arba su choru 
sudainuota (savos, išvers
tos, arba prie svetimų me
lodijų pritaikinti žodžiai). 
P-le Mitruliute tikrai vėr-

I

susi
r.

Dusmeniškis.' «ms sumanymus.
Tie kilniadvasiai Man- 

chesterio lietuviai, 
būrę į LDŠ 74 kp., nuoši 
džiai remia naujos raidžių,
rinkimui mašinos “Darbi
ninkui” fondą. Jų aukos 

Sausio 9 d. įvyko LDS į lai būna paakstinimu ki- 
74 kp. metinis susirinki 
mas. Dar prieš susirinki

tiems r'emti lietiivišką ka
talikišką spaudą, kurios 
šeimoje yra laikraštis lę.

Raštininko padary t a 
klaida, paskelbiant LDS 
6-tOs kuopos susirinkimą 
sausio 10 d., nes susirin
kimas įvyks antradienio 
vakare, sausio 18 d. Visi, 
o visi nariai malonėkite 
arsilankyti į Mokyklos sa- 

Rašt.

kyklose mokslus ėjus, ne
tik savo tėvų tikėjimą ir 
kalbą pamylėjo, bet dar 
taip gyvai jaučia atsako- 

- * ■ • ,įe_ j mybę tuos tautos turtu s
----- ‘ . (tikėjimą ir kalbą) kituo

j-! se palaikyti. Tą gražų dai- 
vyraV svečių troškulį nu- vaLvtl P^myn jai pade- 

..... o puikus p. šeš-jda Jos geri chorai — Di- 
ko orchestras linksminai. ■ dy sis ir Mažasis choras. 

Narys.1p-Ws Mitruliutės kalbos)^ pagerbtuvės manjodc 
uit * {paaiškėjo, kad visados jošj ~

I didžidusis troškimas buvo’ 
; savo balsą ir muzikalius 
gabumus paaukoti Dievui 
— vąrgohinkaūjant ir S2-į 
vo tautiečiams — žadi- 

‘ rant, keliant jų katalikiš- 
■ kus ir lietuviškus jaus
mus. Ir tai netušti jos! 
troškimai ir žodžiai: iš; 
kalbėtojų sužinojau, kadį 
ji Chestery surengė 181

Remkite tuos profesic 
nalus ir biznierius, kuri 
savo skelbimais remi 
“Darbininką”.

I 
i dar vieną labai svarbų ir 
malonų dalyką, būtent, 
kad Chesteriečiai patys y- 
ra verti pagarbos, nes jie 
moka gerbti mūsų tautos 
talentus ir darbuotojus.

žilmas.
I

t 

Patyrimas perdaug daž- j 
nai mus moko, kad žmo-7 I
nėms sunkiausia suvaldy- ( 
ti savo liežuvį.

VAŽIUOKIT!
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

M T U RA"
"A c,R£irJh

* GEDAUSI 
IzįįVAI
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Vertė
GINTARAS

(Ktiri. J. A. Karaliaus premijuotas vertimas)

Mums esant tikrais Kristaus sekėjais bei 
Jo Karalystės kareiviais, ir esant dvasinės vy
riausybės padėjėjais Kataliku Veikimo dirvo
je, todėl pitmUčiaušiaš ir vyriausias mūsų, tik
slas privalo būti tas jiats, kurio pageidavo ir 
patsai Išganytojas- “Kad visi būtų viena”.

s.*. ‘ * * **

Mylėdami Ameriką, ir esant Jung. Vals
tybių piliečiais, pagrindinis mūsų siekis turi 
būti tas, kurį turėjo prieš akis Konstitucijos 
pasirašytojai, paskirdami jį mūsų tautos obal- 
siu: “Khd iš daug (valstybid) būtų viena”:

Įjungti visus žmones tikėjimo, dorovės ir 
krikščioniškos meilės vienybėn, ir suvienyti 
visus kHksčiohis bferidrdn kdvbh su Dievo ir 'čir 
vilizacijos priešais, — ištikrųjų tėra siektinas 
likslaš. Šio tikslo įvykdymas išspręstų visas 
problemas, slegi'ahčias pasaulio vyriausybes.

Tų pavienių 48 Arųerikos valstybių vieny
bė prilygsta visų tautų vienybei ton pačion vi- 
suotitfon Kristaus Karalystėn. Skirtumas gi 
toks, koks esąs tarpe vienybės ir susitelkimo^ 
ir tarpe gamtinių ir viršgamtinių nuopelnų.

ĖILlĖTtBfc KRISTAUS fĖ CIESORIAUS 
KARALYSTĖJE

I

Pagal Sutvėrėjo surėdymų, kiekvienas 
1 žmogus, at’ėihįs į pasaulį, privalo būti he tik 
' savo tėvynės, bet ir Kristaus Karalystės pilie
čiu. Valstybe turinti pasirūpinti žmogaus laiki
nu gerbūviu, o Kristaus Karalystė (Bažnyčia) 

i — jo amžinąja laime.
Amerikos prezidentas neseniai ragino 

Į mūs išvien įtempti visas' jėgas visuomenės sun- 
kenybemš įveikti. Šv. Tėvas taip pat šaukiąs 
suvienytų baštahgų motaliiiėms blogybėms nu- 

j galėti. Šis Bažnyčios barių ir Valstybės pilie
čių bendradarbiavimas yra pat svarbiausia 
reikmena medžiagiškoms ir dvasinėriis jųjų 
sDragoms užkišti.

Nederėtų būti jokiiĮ tarpusavy prieštara
vimų, nežiūrint prie kurio kraštutinio kelio Ori- 

; vestU tAtttiškuma dVasia, kad tik Valstybė "lei- 
I štų Visiemš piliečiams pššinaiidbti be jokių su- 
| varžomų tąja nępaveržiama teiSe. į tikybinę ir 
civilį laišvę', ir į laikinę ir amžiną lairtię.

MCŠŲ PRfEDERMfcS KRISf AtŠ
Karalystėje

Esant visuotinos V. Jėzaus Bažnyčios na
riais, mūsų pažiūros turi būti plačios, kaip ir 
patsiii pasaulis. Ėša’nt Jo karalystės kariais, 
privalome ją išplėsti taip, kad visos tautos pri-

I i'riitū jo Įstatymus didesnei savo naudai ir gar- • 
i bei.

Tačiau, kadangi Amerikoj esame gimę, to-! 
dėl mums natūraliai ir tenka dėti vįfas pa
stangas ir stropiai darbuotis ne kur kitur, o 
Amerikoj. Juk tas iš mūsų ir lauktina. Beabc- 
jo dirva darbui čia labai plati; reikia ją tik iš- . 
arti, apdirbinėti. Pakanka pastebėti, jog uoli. ’ 
pasaulionių apaštalystė atsidavusi dvasinei 
vyriausybei, tūri auksinę progą čia pasidar-, 
btidti, išsiDlėtoti.

kiekvienas katalikas galįs sau rasti tin
kamo darbo šioj apaštala.vimo srityje. Gi vien 
apgarsinimo ar skelbimo skyriuje visiems vie

ptos yra, nes galima kreiptis į 100,000,009 nu
matytų atsivertėlių. Per ištisą Bažnyčios išsi- 
vjrstimą ir plėtojimąsi kat. moterys daug ką 
nuveikusios taip sieloms, taip bendruomenei, 
ypač maldos, pavyzdingi gyvenimo ir kateki- 
zaci jos pagelba. Dabkrtiniaiš laikais jų patar
navimai ir vbikla turi įeiti į platesnes Vėžes 
dėlto, kad dšug yra moterų, perėjusių pasau- 
lid, kūno it šet'ohd |ĮU$ėn. Antra vertus, jos ga
lėtų šeimas įkurti tvirt'eshiąiš bąmątūis: be to, 
tiek dauj> yra socialinių ydų, kad vien jos te
gali jas atitaisyti.

DARBUI DIRVOS
Amerikos, sunkenybes (kaip ir jos išgany

mas) glūdi Tikėjimo, borovės, Auklėjimo. 
Spaudos ir Socialines Santvarkos srityse. Tai
gi, prašau leisti man šias dirvas trumpai api
būdinti, ir po to išspręsti ar jas bus galima, 
taip sakant, apdirbinėti Kat. Veikimo įran
kiais bei priemonėmis.

TlkĖJlMAS JUNG. VALSTYBĖSE
Su’yg 1926 m. padaryta apyskaita (cenzą) 

apie Tikybų Skyrius, Amerikoj yra 70,000,0(X 
piliečių, neoriklausančių jokiai krikščionių ti 
kybos šakai. Nors didesnė ju dalis į krikščio
nybę palankia’ žiūri, vienok maža jų tėra priė
mę krikštą, ir taip dalykams esant, jie gyvena 
atsiskyrę nUO viršgamtinio pasaulio. Kaip pa
gonims šv. Povilo laikais, taip ir jiems trūks
ta šviesos anie “Nežinomą Dievą”. Kurie Ji 
pažintų ir Jam tarnautų, tokių jaunystę Jis pa
linksmintų, pnsamžiuje juos sustiprintų, o se
natvėj juos suramintų.-

Iš likusių 50,000,000, dvidešimt šeši milijo
nai save skaitosi “Protestant - krikščionimis”, 
kurie skirstosi į 200 suvibš tikėjimo sektų ar
ba šakų. Jiems esaht Fundamentalistais ar 
Modernistais, jie vis vien pasilieka Individua
listais, tai yra, jie nepripažįsta pasauly jokio 
višūbtinio dvasios vado, jbkro tarpininko tarp 
DieVo ir žniohų, jokio išganyman vedančio ve
dėjo, išskyriis šv. Raštą. Bet šventraštis yra 
pat-emtas Bažnyčios aUtbritfetu, ir td nepai
sant, jie šventbašti aiškina savo nuožiūra. Aiš
ku, tokia tikėjimo taisyklė labai nelogiška ir 
nepastovi, ir už visi kita labiausiai ant jos 
krinta kaltė kodėl nieko hepaisėjimo dvasia y- 
ra perėmusi 70,000,000 žmonių, nesiskaitančių 
su jokia bažnyčia arba tikybos šaka.

Taigi, iš 4,000,000 žydų, belieka 20,000,0(11 
žfnbhių, kūriė yri vienos, nepAdalytos kat 
Bažnyčios globoje. Jie yra vifenos minties ir 
širdies su kitais 300,000,000 katalikų, sudaran
čiu visuotiną, istorišką krikščionių Bažnyčią.

(Sūs DAdgmū)

. J



BSausio 14 d., 1938

Į

NORWOOD, MASS.

Alytuje per Nemuną naujai pastatytas karininko Juozapavičiaus vardo tiltas. 1937 m. gruodžio 15 d. jį atidarė ministeris pirmi
ninkas ir finansų ministeris Juozas Tūbelis, sala jo iš kairės susisiekimo ministeris inž. Stanišauskis, Alytaus Burmistras Jakulis, 
krašto apsaugos ministeris brig. gen. D’rmantas; iš dešinės apskrities viršininkas Stosiūrias.

f |KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

VYRŲ PAVYZDINGAS 
ŽYGIS

Sekmadienį, sausio 9 d., 
8 vai. ryte Šv. Vardo drau
gijos nariai susirinko į šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčią išklausyti šv. 
mišių ir bendrai priimti 
šv. Komuniją. Dalyvavo a- 
pie 100 vyrų. Tai didelis 
būrys vyrų ir vaikinų, ku
rie kas mėnuo priima šv. 
Komuniją Šv. Vardo gar
bei, tokioje mažoje lietu
vių parapijoje. Kadangi 
tai buvo metinė šventė, tai 
kleb. kun. S. P. Kneižis ke
liems naujiems nariams 
suteikė draugijos ženkle
lius ir priėmė priesaiką.

BENDRI PUSRYČIAI
Tuoj po šv. mišių visi 

nariai susirinko į parapi
jos svetainę bendriems 
pusryčiams. Tai pirmas 
toks gausus vyrų suėji
mas bendruose pusryčiuo
se, ir pirmi šv. Vardo dr- 
jos bendri pusryčiai.

Pusryčiai buvo šaunūs. 
Garbės svečias buvo tei-

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta-. 

32 IVALNUT AVĖ. 
Tel. N<»rw<xx1 1020

WILLIAM J. GH1SH9LV
GRABORIUS

•ASMENIŠKAS PA TA RN A VI MA -

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

. Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

I.

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

. K . . .

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

Worcester, Mass.
375 Main St. Webster, Mass

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass

[ JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius 
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

prieinamą kainą.
13 Ellsworth St., 
VVorcester, Mass.

- Tel. 4-3501 ir 4-3865

sėjas J. Halloran, gyv.
Norwoode.

Kleb. kun. S. Kneižis, Šv. 
Vardo draugijos dvasios 
vadas, pradėjo pusryčius 
malda. Prie stalų patar
navo kaikurių narių žmo
nos ir dukterys. Kada jau 
visi pasistiprino, tai drau
gijos pirm. p. J. Aidukoni^ 
pasakė įžanginę kalbą ir 
pakvietė adv. Benjaminą 
Sykes būti toastmasteriu. 
Adv. Svkes pirmiausia su
pažindino visus su barbės 
svečiu, teisėju Halloranu. 
pasidžiaugdamas turėjęs 
proga kartu su juo anais 
metais važiuoti i Eurona 
ir net būti Šv. Tėvo audi- 
jenciioie. Supažindinęs, 
pakvietė teisė ia L. Hallo
ran pasakyti kalbą.
PIRMA KARTA TJETU- [ 

VIŲ SUSIRINKIME
Teisėjas J. Halloran pa-' adv. B. Sykes ir jo tėvu- 

sisako. kad jis nirmą kar- M i namus. . Nuvežė teisė
tą dalyvaująs lietuviu su
sirinkime ir kad šis susi
rinkimas i i’ nadaręs la
bai gerą įspūdį. Jis steb<" žmogų bėgantį naktiniais 
josi, kad tokios mažos pa- drabužiais. Suprato, kad 
rapijos Šv. Vardo draugi- tai bus_ pabėgęs ligonis iš 
ja viršija, proporcionaliai bgoninės. Sustojo. Ligo- 
imant. didelios kaimvni- nis, pamatęs sustojusį au- 
nės airiu parapijos šv. tomobilių, pribėgo ir įlipo 
Vardo draugijos nariu 
skaičiumi. Baigdamas kal
ba, pasidžiaugė, kad visi 
taip atvdžiai klausėsi jo 
kalbos ir d^knin adv. Sy
kes už pakvietimą.

Po teisėjo kalbos, adv. 
B. Sykes pakvietė kleb. 
kun. S. Kneiži kalbėti, 
tos draugijos įsteigėjas, 
pasakęs apie draugijos i-į 
sikūrima. džiaugėsi jos 
darbais ir patarė nariams 
gražiais navvzdžiais trau
kti ir kitus vyrus į tą dr- 
ją-

Taipgi kalbėjo Dr. Anta
nas Gassonas, inž. J. Ja- 
sionis, p. V. Kudirka, pir
masis tos draugijos pir
mininkas p. Antanas Mic- 
kūnas, aptiekininkas, ir p. 
Antanas F. Kneižys.

Pusryčių rengimo komi
sijoje buvo Šv. Vardo dr- 
jos pirmininkas, p. J. Ai- 
dukonis, adv. B. Svkes, 
inž. J. Jasionis ir A. F. 
Kneižys. Adv. B. Sykes 
daugiausia pasidarbavo, 
kad pusryčiai pavyktų, ir 
pavyko. Jeigu patarnavi
mas svetainėje buvo ma
lonus, tai priklauso padė
ka p. J. Aidukoniui už su
kvietimą šeimininkių ir 
panelių, o šeimininkėms ir 
patarnautojoms 
už malonų ir 
patarnavimą.

Beie, reikia 
kad šių pirmųjų Šv. Var
do draugijos pusryčių su
manytoju buvo adv. B. 
Sykes. Jis ir teisė ją Hallo
ran pakvietė. Dar vienas 
dalykas, kurį reikia pažy
mėti, tai tas, kad prie šios 
draugijos priklauso be
veik visi lietuviai profesi- 
jonalai ir kas mėnuo daly
vauja bendroje šv. Komu
nijoje.

LIGONIS PABĖGO IŠ syti prie choro arba prie 
LIGONINĖS Į Vyčių, o jei galima, tai

Tą patį sekmadienį, Šv. prie abiejų draugijų. Tė- 
Vardo draugijos pusry- vams reikia prižiūrėti val- 
čiams pasibaigus, Dr. A. kus,. kad jų sūnus arba 

’ Gassonas vežė savo auto
mobiliu teisėją Halloran,

Worcester, Mass

ją, grįžo į namus Wa- 
shington gatve. Ties Nor- 
v-’ood ligonine pamatė

į automobilį ir atsisėdo 
sale senuko p. Sykes. Pas
tarasis, kad ligonis nepa
bėgtu, laikė kol atbėgo iš 
ligoninės slaugė ir gydy
tojai jį pasiimti. Nelai
mingasis buvęs, rodos, fi
nas, tik trys dienos po o- 
peracijai. CSN.

duktė priklausytų prie šių 
organizacijų, nes jei jau
nuolis priklausys prie ge
ros organizacijos, mažiau 
bus jam progos susidėti, 
su blogais draugais. Tre
čioji organizacija, tai Stu
dentai, visi tie gali pri
klausyti, kurie lanko auk
štesnę mokyklą. Taigi ti
kimės, kad Providence 
jaunimas bus “first class” 
ir išpildys 
mę.

savo nrieder-
Trūbininkas.

BALIUS

i

PROVIDENCE, R. I.

Šv. Kazimiero draugija 
rengia balių - šokius sau
sio 15 d., parapijos salėje, 
7:30 vai. vakare. Gros J. 
Ratkevičiaus orkestras. 
Bus gardžių gėrimų ir

į skanių užkandžių. Tikima
si gausios publikos. 

I
“PU-;

“BINGO”
Sausio 5 d., ivyko 

pų” žaidimas lietuvių pa
rapijoj. Dalyvavo suvirs 
šimtas penkesdešimtis 
žmonių. Rengėjai ketina 
nekartoti kas trečiadieni 
duodami įvairias brangias 
dovanas. Taigi visi į “Bin
go” ši trečiadienį. Įžanga 
lik 25 centai.

Aušros Vartų parapijos 
jaunimo federacija, gruo
džio 28 d. turėjo savo mė
nesinį “sočiai” parapijos 
auditorijoj. Dal y v a v o 
daug jaunimo. Grojo pui
kus orkestras. Tą vakarą 
įvyko slaptas balsavimas 
(valdybos rinkimai), visų 
trijų draugijų, kurių kan
didatai buvo ankščiau iš
rinkti.

, Parapijos chorui, tre
čiam terminui, tenka pir
mininkauti gabiam ir rim
tam p. Jonui Marcinkui. 
Jo padėjėju išrinktas nau
jas p. D. Burda; iždinin
ku liko tas pats, visų my
limas, linksmo būdo p. 
Eemardas Borisas; prot. 
rašt. ta pati — N. Smols- 
kytė; fin. rašt. — Iz. Ba- 
liukonytė; tvarkdarys — 
A. Trumpaitis.

Vietos anglu laikraščiai 
patalpino nemažą visų 
trijų draugijų pirmininkų 
paveikslą, būtent, choro-- 
J. Marcinkus: Vyčiu — J. 
Rainis; Studentu Profe
sionalų — A. Vaitkevičius.

[buvusios Centro Pirminin- 
į kės, kuo negali kita Ame
rikos lietuvių kolonija pa
sigirti. Jos visos dalyvaus 
šiame parengime sykiu su 
kitais šio miesto žymiais 
svečiais. Beje bus kviečia
mi ir aukšti svečiai iš kitų 
kolonijų.

Sąjungietės užtikrino, 
kad šis vakaras visiems 
bus įdomus. Vėliaus apra
šysime kas daugiau bus.

S-giete.

dysis parap. choras turėjo 
savo “Xmas party”, kuris 
buvo nepaprastas. Vidury 
svetainės stovėjo didelė, 
gražiai apkaišyta ‘bačka’. 
Aplink bačką buvo suso
dinti choristai (78 iš vi
so). Visi įdomavo kas bus 
ir kas yra toje bačkoje. 
Vakaro rengimo pirm, p-lė 
E. Montvilaitė šaukė var
dais, ir kiekvienas turėjo 
iš bačkos pasiimti po ri- 
šulį. Kada jau visi turėjo 
dovanas ir atrišę pastebė
jo kokios, tiek buvo juo
kų, kad net visa svetaine
drebėjo. Po to visi su sa- gražios, kad žmonelės ne

pradėjo gali iki šiol atsidžiaugti.
Choras džiaugėsi Į Berneliu mišias, 12 vai. 

vidurnaktį, tiek atsilankė.

Aušros Vartų parapijie
čiai šįmet pirmas Kalėdas 
šventė savo naujoj gra
žioj bažnyčioų. Bažnytinės 
apeigos šįmet buvo tokios

KEPURIŲ BALIUS
Sausio 22 d. parapijos 

salėje įvyks Šv. Onos dr- 
jos Keurių balius. Bus vi
sokių įvairenybių. Apart 
geros orkestros (J. Rutke- 
vičiaus), gėrimų ir valgių, 
bus duodamos dovanos vy
rams ar moterims už gra-

,i žiausias kepures. Pelnas 
[ nuo parengimo eis šv. Ka- Trečiadieni, sausio 5 d., zjmier0 ijai

mirė n. Savickas, palikda- 
mas dideHame nuliūdime 
žmona, tris dukteris, sūnų 
ir gimines, 
dukterys
Mažojo choro, užtat Maža- pabudavotos 4 bowling a- 
sis choras sugiedojo gies- ileys duoda parapijai gra- 

’mę per mišias.

GRAŽUS PELNAS
1

Velionio dvi- Naujame Šv. Kazimiero 
priklauso prie parapijos mokyklos name

panelėms Į
mandagų1

pažymėti,

žų pelną. Kiekvieną dieną 
čia pilna tų bolių ritinėto- 

Didvsis choras turėjo jų. Apskaičiuojama, kad 
savo pirma šių metų susi
rinkimą. Kleb. kun. J. A. 
Vaitekūnas susirinki m ą 
pradėjo malda. Protokolą 
perskaičius, svarstyta šių 
metu darbuotė. Nutarta 
rengti muzikalę programą 
tuojaus po Velykų. Po su
sirinkimo įvyko arbatėlė, 
kurią surengė vargoninin
kas chorui. Kalbėtasi kain 
padaryti dabartinį naujų 
nariu vajų sėkmingu. Po 
arbatėlės, padėkoję dain 
A. Giedraičiui, visi choris
tai išsiskirstė į namus.

į metus minėtos Alleys at
neša virš $3000 pelno. Čia 
paminėjau tik vieną iš 
daug gražių mūsų kleb. 
kun. J. Vaitekūno suma
nytų ir įgyvendintų daly
kų šioj parapijoj. Rap.

WESTFIELD, MASS.

BROCKTON SAVINGS BANK
ĮSTOK Į CHRISTMAS CLUB 

. Corner Main and Court Streets
Deposits Received from $1 to $4,000 

Joint Accounts from $1 to $8,000 
“THE BANK ON THE HILL” I

ši mėnesį yra rengiama 
trijų jaunų organizacijų 
va jai. Ir gerb. klebono no
ras yra, kad visi jauni 
vaikinai ir merginos pri
klausytų nors prie vienos 
organizacijos. Jei berniu
kas ar mergaitė dar netu
ri šešiolikos metų, prašo- 

tėveifti. kad juos sms- 
tumėte į Mažą chorą. Su
kakus šešiolikai metų, visi 
jaunuoliai privalo priklau-

BASKETBALL RATELIS
Vyčių kuopa gali pasi

didžiuoti savo basketball 
rateliu. Neapsirikus gali
ma tvirtinti, kad jie yra 
netik čempijonai West- 
fieldo mieste, bet gali nu
galėti bile kurį tymą iš 
Lietuvių Naujosios Angli-

vo dovanomis 
žaisti 
komisijos nauju
mu, iš kurio turėjo tiek kad net takai buvo pilni 
gardaus juoko. Buvo viso- stovinčių. Mišias atnašavo 
kių gardžių valgių ir gėri- kleb. kun. K. Vasys, kuris 
mų. Orkestras grojo šo- pasveikinęs, pasakė gražų 
kiams. Beje, choras muzi- pamokslą. Ragino žmones 
kams Čižauskams, apart 
juokingų dovanu, įteikė 
brangias ir naudingas do
vanas. Šio taip pasekmin
go vakaro komisija susi
dėjo iš choristų: p-lės E. 
Montvilaitė, B. Sprikau- 
č-iutė, R. Lukšiutė, A. Du- 
bickaitė, J. Leikus, D. 
Burda ir J. Butkevičius.

Rap.

sumany-

remti Katalikų spaudą, v- 
pač laikraštį “Darbinin
ką”. Choras, vedamas mu
ziko J. Čižausko, žavėjan- 
ciai giedojo čia pirmą kar
tą girdėtas nau jas Kalėdų 
giesmes. “Noel” solo dalį 
išpildė dain. M. Čižauskie
nė.

Tuoj po vidurnakties mi
šių, Muz. Čižauskui lydint, 
visas choras rankose lai
kydami žibintuvus, apsto
jo kleboniją ir užgiedojo: 
“Linksminkimės mieli bro
liai” ir kitas Kalėdų gies
mes. Nors jau buvo prade- 

tam vakarui su bankietu ™
ir programa. P-nios Vait
kevičienės rezidencijoj, 
komisija turėjo svarbų su
sirinkimą. Dalyvavo žv- 

nuvarginta, kad buvo pri- mios ir darbščios komisi- 
versta visus į namus is- joS narės, p.p. Mažeikienė, 
skirstyti, ką jaunamečiai Anusevičienė, Zakarienė, 

Purienė, Žemaitaitienė, Pi- 
gagienė. Jakštienė, Genie
nė, p-lė O. Valantukevičiu- 
tė, Dain. M. Čižauskienė 
ir pati šeimininkė p. Vait- 

kuri viešnias

Antrą Kalėdų dieną, ma
žasis parap. choras svkiu į 
su altoriaus tamautoiaisj 
turėjo “Xmas nartv”. Kle
bonas asmeniškai visiem*; 
įteikė no dovana, kuri iau- 
namečiams padarė nepa
prasta džiaugsma. Buvo 
"ardžiu valgiu bei gėrimu, 
dainų ir žaidimu. Aišku, 
kad buvo “good time”, nes 
p. Čižauskienė liko tain

Mot. S-gos 69 kp., 10 
metų gyvavimo pubiliejus 
įvyko vas. 13 d., Aušros 
Vartų parap. auditorijoj. 
Komisija sparčiai rengiasi

nenoromis ir padarė.

Trečią Kalėdų dieną, di

”SKEITINIMO” VIETA
Westfieldo jaunimas yra kevičienė, ----- -------

netik pasižymėjęs įvai- pavaišino skania vakarie- 
riais gaidimais su kitomis re (drąsiai galima pava- 
kuopomis bei vietiniuose dinti “bankietu”, nes p. 
sporto rateliuose, bet šiais vaitkevičienė yra viena 
metais tapo įtaisytas pri- Worcesterio žymiausių vi- 
valus gana didelį 
ting ring”, kur gali čiūži- ;
nėti tik Vyčių kuopos na- jus, kiek teko nugirsti, 

lietuviai, bus vienas šio sezono gra- 
i pramogų. Kodėl

• v

“skai- rėjų).
Minėtas 69 kps. jubilie-

riai ir vietiniai 1
Kviečiami ir kitų kolionijų i žiausių 
Vyčiai, jei nori pamatyti ne, nes čia randasi net 4 

~ Westfieldiečių jaunimo 
jos ratelių, kuris tik drįs- ant ledo, ir drąsos paėmę 
- . w galės lenktyniuoti, jei iš

gales.
Tad valio, Westfieldo 

arba norinčius' i^nimas ir bendrai darb-

tų stoti prieš Westfield’ą. » 
O Westfieldiečiai visuomet 
yra pasirengę kviečiami I 
važiuoti i
priima pas save žaisti.Kas SI0S koIoniJos lietu- 
norėtu sutartį sudaryti viak Krislus
kreinkitės sekančiu adre
su: E. Gudauskas, 94 Me-|W’ ln’rle skelblnal “Darbininke" tik 
dow St., Westfield, Mass. 1

bt7,nh>rffl>. prnmonfn

tnl verti skaitytojtj paramos. 
VM skelbkit^ "Perblnlnke”.

~j . ' ‘ \ •- •: t. * • i ■ ■ ■ '■ ‘ V J*1 * i A. , ■>' .f- .... e

.... .... .

žmonės, kurie iš bažnyčios 
ėjo namo, išgirdę sugrįžo 
džiaugtis su choru, svei
kindami savo kleboną. 
Buvo tai nepaprastas re
ginys, kuri visas Worces- 
teris galėjo matyti, nes 
Aušros Vartai stovi aukš
tai ant Gedemino kalno.

Sekmadienį, sausio 16 
d., 5 vai. po pietų, Aušros 
Vartų parapijos svetainė
je įvyks svarbus masinis 
susirinkimas. Į tą susirin
kimą kviečiame iš abiejų 
parapijų parapijiečius, 
draugijų narius ir bendrai 
visus lietuvius ir lietuvai
tes. Labai svarbūs reika
lai verčia mus susirinkti 
ir užprotestuoti.

Juozas Glavickas, 
Komiteto Pirmininkas.

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS
Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių 

I Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary). Jis 
j turi 399 puslapius. Apdarytas $2.25, be apdarų — 

$150. Užsakymus siųskite tuojau, nes apribotą 
skaičių teturime.

| Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.



Penktadienis, Sausio 14 d., 1938

MOTERŲ MISIJŲ
SAVAITĖ

J _ \ į’ ./ . £,

t> Atlfei NINKAS
didžiules 7-ių dienų lem-' 
pas. Kas savaitė jų dega 
140. Girdėjau kunigą gar
sinant, kad žmonės iš Flo
ridos, Conneeticut, Massa
chusetts valstybių, net ir 
iš Kanados prisiunčia au
kas, kad būtų užžiebiama 
jų intencija savaitinė bū- 

;dėjanti žvakė. Kiekviena

9

r----- ----tauta, kuri savo mandagu- * 
mu, stovi tarp kitų tautų; T 
pirmoj vietoji?

Antras toks gilesnis į- 
spūdis iš kelionės tai A*į» 
merikos lietuvių nuoširdu
mas. Kartu važiuojant te
ko pastebėti to nuoširdu
mo bei atvirumo, visą tai; 
darė man galimybės ge
riau pažinti bei suprasti 
lietuvių išeivijos artimu- 

Į mą savo tautai ir tautię-_ 3 
čiams.

Džiugino mane tai, kad. ’ 
lietuviai tiek ilgą laiką gy 
vendami kitame pasaulio 
kontinente, taip išsaugojo. •_ 

'savo įgimtą kalbą ir pa* 
pročius.

Aš širdingai dėkoju A- : 
merikos lietuviams, daini— : 

i ninkui Pranui Stankūnu^ 
poniai Uždavinienei ir po- 
niai Onai Janutienei už vi- j 
sur malonu man pagelbėji- j 
mą. nemokant gerai anglu i 
kalbos ir už visą toki jau* 3 

, kų draugiškumą, kuris ly- 
: dėjo mane visą kelionę.

Antanas Tamulis.
Pabaiga -*A

DIDŽIAI GERBIAMIEMS ’ 
KLEBONAMS ;

Kelionė J Kitą Pasaulio Kontinentąnas trupoj savo kalboj pa
reiškė savo didelį pasiten
kinimą choro nariais ir 
meldė visų įdėti visas save 
energijas į jubiliejinio 
koncerto repeticijas. Cho
ro panelės, koncerto vaka
re, bus pasipuošusios tau
tiškais rūbais. Po naujo 
pirmininko įžanginės kal
bos susirinkimas užsibai
gė su malda.

' lendoriuje sausio _______
mėnuo yra skiriamas pa
rapijos auksinio jubilie-:

I jaus minėjimui. Kaip tik 
I po misijų, sausio 23 d., J.
M. Arkivyskupas Curley 
pasižadėjo atnašauti šv. 
mišias mūsų bažnyčioj. 
Iškilmėse, kiek teko nu
girsti, dalyvaus virš 40 už
kviestų kunigų. Choras 
giedos mišias, ypatingai 
priruoštas jubiliejaus mi
nėjimui. Per mišias ir po 
mišių bus traukiami pa
veikslai, kurie vėliau tilps 
jubiliejaus atminimų kny
goj. Tą patį vakarą para
pijos salėj įvyks milžiniš
kas grandijozinis bendras 
koncertas. Jame dalyvaus 
didysis choras po vadovy
be Gerardo Kaprišiūno, 
moterų choras, kurį diri
guos ir p. Kaprišiūnas, ir 
Mokyklos Vaikučiai pri
ruošti jubiliejiniai progra
mai Sesučių Kazimierie- 
čių taip, kaip jos tik vie
nos gali prirengti. Viso 
vakaro programa užims 
nuo dviejų pusės iki trijų 
valandų. Kad visi galėtų 
atsilankyti, bilietas buvo buvo daugiau įvairiu rei- garbę, o savuosius lygaus 
padarytas visiems priei 
namas tik 50 centų.

I

i

Auksinio parapijos ju
biliejaus misijos, kurios 
prasidėjo pirmą Naujų 
Metų sekmadienį, yra lan
komas su nepaprastu uo
lumu. Pirmą misijų savai
tę kaip rytais, taip vaka
rais bažnyčia buvo arti 
pilna vien tik moterų ir 
mergaičių. Sekmadienį, 
sausio 9 d. per mišias 8:30 
vai. ryte 500 moterų ir 
mergaičių priėmė šv. Ko
muniją. Tą pačią dieną 4 
vai. po pietų Įvyko iškil
mingas moterų savaitės 
užbaigimas. Paskutiniam 
savo pamoksle Misijonie
rius Tėvas Albinas Draz- 
dys, giliai susijaudinęs, i 
reiškė savo padėką mote
rims už jų bendradarbia
vimą, už jų ištęsėjimą, už 
jų pasišventimą, kuriuos 
jos rodė per visą savaite. 
Misijonieriui vadovaujant, 
visos atkartojo pasiauko
jimo aktą, pasivesdamos 
save ir savuosius Marijos 
globai, nes šių jubiliejinių 
misijų šūkis tai “Per Ma
riją prie Jėzaus”. Misijo- i 
nierius visas ragino pri
klausyti prie parapijos 
dvasinių draugijų ir bent 
kartą mėnesyje susivieny
ti su Jėzumi šv. Komuni
joj. Pirmadienį, sausio lOų 
d. prasidėjo vyrų * sdvhitė* 
ir manoma, kad vyrai, pa
skatinti savo žmonų ir se
serų gražiu pavyzdžiu ir metams. Pirmininku, bal- 
patraukti gražia Misijo- sų didžiuma, išrinktas Al- j 
nieriaus iškalba, 
skaitlingai lankysis Į mi-' pirmininko pareigas eis 
sijas šią savaitę, kaip kad visų mylimas, storo basso 
lankėsi moteris pereitą, balsą turis, Jurgis Gal-į 
Pamatysim!

• v •
• v •

i 4" i T; j - V* '(Tęsinys)
Orkestras grojo perga

lės maršus, visų kalbose 
girdėti žodžiai New Yor
kas, New Yorkas, o neap
sakomas triukšmas L 
džiaugsmas, rankų ploji
mai, palydi paskutinius 
orkestros garsus.

Paskutinė vakarienė, tai t 
buvo pradžia viso to, ko; 
važiuodamas nemačiau vi- i 
są kelionę. Beveik didžiu
ma keleivių paskutinę

naktį nemiegojo, kas kaip 
išmanydamas, tiesiog gal
vomis vaikščiojo. Nerimas 
didžiausias, šūkavimai, į- 
vairios dainos, juokas, ai-
dėjo mėlynoj berybėj. Bu-

AA j • « • « j jvo net ir taip, kad matro
sų raminimas pasidaryda- 

i vo bergždžias.
Po pusiaunakčio šiek 

' tiek aprimo, išseko visos 
i jėgos betrūkšmaujant, iš
siskirstė kaip kas gulti.

Tolumoje pasimatė žibu
riai, šviesa mirgėjo nak
ties glūdumoj ir skelbė vi
siems netolimais esant 

į kraštą.

leris.
Kun. Mendelis kas savai

tę gauna laisvų iš tolimų 
Naujos Anglijos lietuvių 
kolonijų su prašymais no
vėnos knygelių ir medali- 
kėlių.

Dėliai didelio skaitliaus 
atsilankančių į novėnos 
pamaldas laikomas net 8 
kartus pirmadieniais nu
matoma, kad neužilgo bus 
reikalinga jas laikyti ir 
antradieniais, nes jau pra- 

; deda netilpti bažnyčion

KĄ GIRDĖJAU
Parapijos metinė finan

sinė atskaita bus išduota 
paskutinį šio mėnesio sek
madienį, sausio 30 d. per 
sumą 11 vai. ryte.

Paskutiniame parapijos 
žmonių surasime rasta 
1194 moteris ir mergaites, 
1211 vyrų ir jaunuolių, ir 
458 vaikai, kurie dar netu
ri 16 metų amžiaus. ____ _____________

1937 metais Stebuklingo 1 pageidaujantieji lankytis 
Medalikėlio novėnos lan- j į novėnos pamaldas, 
kytojai užžiebė net 534Gi Klaustukas.

i
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Detroito Žinios

mų galima suprasti žmo
gaus būdą.

čiams galime patarnauti, 
bet jie mums negali, nes 
nemoka mūsų kalbos. Tuoj 
mes galime tik didžiuotis. 
Mums nėra jokio reikalo 
žemintis prieš svetimtau
čius. Bet kaip dažnai mes 
tai padarome.

Jeigu svetimtautis atei-

- - — I ~

Sausio 6 d. įvyko Moterų Baigėsi kelione. 
Sąjungos 54 kp. mėnesi-!^ar nuskrido r 
nis susirinkimas, vadovys
tėje p. O. Kratavičienės.

Lietuvos Dukterų drau
gija laišku kvietė Sąjun- 
gietes dalyvauti jų meti
niame baliuje, sausio 9 d., 
Šv. Jurgio par. svetainėje, 

i Dvi Seseris Pranciškie- 
■ tės atsilankė Į susirinki
mą ir dėkojo Sąjungie- 
tėms už “grocery sho 
wer”. Nutarta surengti 
vakarėlį Seserų naudai su 
kitų Šv. Jurgio par. drau
gijų pagelba. Į komisiją 
išrinkta šios: M. Stankie- 
nė ir A. Banis.

Finansų raštininkė, p. 
R. Valetkevičienė pranešė, 
kad pilnai užsimokėjusių 
narių kuopoj yra 105, vie
na suspenduota. Jauname- 
čių yra 30. Darbšti narė, 
Joana Astrauskienė po 
sunkios operacijos sveiks
ta.

Iždininkei nesant, R. 
Valetkevičienė išdavė ra
portą, pažymėdama, kad 
kasoje pinigų^ randasi 
$49.22. Raportą,‘^patvirti
no ir knygų revizijos ko
misijos narė, p. M. Kase
vičienė.

Bazaro raportą išdavė 
J. Šimulienė ir A. Benis. 
Pasekmės buvo geros ir 
parapijai liko $328.75.

Viena iš 
rių, Centro 
Paurazienė 
nepaprastą 
Chow Mein 
kius, kurie Įvyks sausio 
23 d., 7 vai. vakare, Šv. 
Jurgio lietuvių par. sve
tainėje. Įžanga 50 centų. 

Į Komisija kviečia visus 
j dalyvauti.

Paskirta $5.00 p. J. Me- 
. dinienei už pašto ženklus 
ir popierą, kurią ji suvar
toja siuntinėdama kores- 

’ pondencijas 1937 m. Są
jungos kuopa neišgali at
lyginti kiek reikėtų, bet 
daro ką gali. Mes džiau
giamės turėdamos tokią 
darbščią ir energingą na
rę mūsų kuopoje.

O. Aksomaitienė, angių 
ir lietuvių laikraščiu ko
respondentė, negalėjo at
vykti į susirinkimą. Lin
kime ir jei sėkmingai dar
buotis. M. Aukščiuniene 
taipgi žada parašyti Į lie
tuviškus laikraščius. Ačiū 
visoms.

Jau užbaigta rinkti au
kos dėl lietuvių įstaigos 
Šventoje Žemėje. Centro 
pirm. E. Paurazienė pra
nešė, kad surinkta $65.00.

ŠV. PETRO LIETUVIU
PARAPIJA

Naujus metus pradėję 
susilaukėme nedarbo. 
Dauguma dirbtuvių ku
riam laikui visai užsidarė, 
o kitos atleido daug darbi
ninkų arba sutrumpino į 
darbo savaitę. Dabartinis i 
laikas yra blogas, nes žie- na į mūsų susirinkimą, tai 
ma, o čia Kalėdų šventėse laikome kaip už didėlę i

I

DIDŽIOJO CHORO VAL
DYBOS RINKIMAI

Sekmadienį, sausio 10 d. 
įvyko metinis mūsų di-> 
džiojo parapijos choro 

į susirinkimas, kuriame bu
vo išrinkta, valdyba 1938

l 
I

taip fonsas Paulauskas: viee-

! kauskas. P-lės Ona Čes
nį utė, Kalinauskaitė ir O- 
na Simonaitytė užpildė ki
tas valdybos vietas. Kun.

ARTIMOS JUBILIEJI
NĖS IŠKILMĖS

Parapijos veikimo ka-1 Mendelis, darydamas pa-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 

BALTIMORE, MD.

i stabas, pats dėkojo ir cho
ro narius ragino padėkoti 
Stasiui Jankūnui, buvu
siam choro dr-jos pirmi
ninkui. Taipgi dėkota p-lei 
Marijonai Mažeikaitei, 
dr-jos laikraštininkei už 
jos ištikimą savo pareigų 
ėjimą. Gerardas Kaprišiū-

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

kalų, taip, kad su pragy- gabumo asmenis niekina- 
venimu labai trumpa. Kai- me. Tiesa, yra gerų žmo- 
kurie neseniai atvažiavę nių visose tautose, bet dei 
ieškoti darbo grįžta atgal kitų nereikia niekad nie- 
iš kur atvažiavo, bet žmo
gus čia ilgiau apsigyve
nęs turi pasilikti.

Čia nebūtų taip “ blogs , 
jei iš kitur nesuvažiuotų 
darbininkai. Dabar yra 
daug žmonių, kurie suva
žiavę miesto pakraščiuose 
gyvena “traileriuose”. To
kiems gyventojams kaip 
tik bloga, tai jie ir važiuo-

kinti savųjų ir savosios 
tautos. Visada atsiminki
me žodžius: “Daug links
mybių tarp sąvųjų”.

Moterų Neperstojančios 
Pagelbos draugija, darbš
čios pirmininkės p. Juške
vičienės vadovybėje, ren-

l j

čios pirmininkės p. Juške-
■ vičienės vadovybėje, ren- ! 
j gia linksmą vakarėlį, sau- 

_ • šio 23 d. Pereitais metais
ja kitur. Lietuviai vis dar draugija turėjo daug iš
gėriau užsilaiko. Jie iš mokėjimų. Taigi nors fi- 
Lietuvos pripratę prie nansiškai ir gerai 
sunkesnio gyvenimo. Kiti bet parama reikalingi 
skundžiasi, o lietuviai vis 
dar šiaip taip pragyvena. 
Lėtuvių kolonijos neauga, 
nei nemažėja. Nedarbo 
metu ir lietuvių veikimas 
sumažėjo. Laukiame page
rėjimo.

I
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stovi,
a. 

. Taigi savo atsilankymu j 
' vakarėlį ne tik linksmai 
iaiką praleisite, bet ir pa- 
remsite draugiją.

i 
i
i

komisijos na- 
Pirm. p. E. 
pranešė apie 
ba n k i e t ą, 

Dinner ir šo-

mintys 
i tėviškę, į 

tėvynę, pasidarė gaila pa
likto džiaugsmo, artimųjų 
draugų ir visko kas taip 
man buvo artima ir bran
gu.-

Išaušo paskutinis At
lanto vandenyne rytas. 
Visi su didžiausiu nekan
trumu išlėkė nuo anksty
bus ryto į viršų pamaty
ti krašto. Rūkas dengė 
aplinkumą ir sunku buvo 
ką nors Įžiūrėti.

Jau apie 11 vai. pasima
tė plaukiojant maži žve
ju laivai, o dar po valan
dos ir New Yorko “sama
notos bakūžės”.

Laivo įgula pranešė vi
siems rinktis žemyn ir 
kontrolė pradėjo tikrinti 
visų dokumentus.

Po pietų lygiai 3 vai. lai- Rev. J. Kidykas, S. J., - 
vas priplaukė ir sustojo 1976 W. Roosevelt Rd., « 
uoste. Chicago, III. ••

New Yorkas. Dar galima prieš Užga-
Visa per Atlanto vande- vėnias gauti ir po Velykų, •• 

nvną kelionė, kuri užsitę- nes Gavėnios laikas jau— 
sė 214 vai. prabėgo gana užimtas. Misijų kelionės - 
greitai, palikdama nepa- sutvarkymas labai pateė - 
mirštamų nuotykių bei gy, jeigu'" kas užprašo iš •» 
T - • — 1 - ---------- Y — •-------------- 1 X _ - ’ . - - ~

važiuojančiam.
Per 214 vai. kelio, laik

rodžius reikėjo atsukti at
gal 6 vai. ir 2 min. i

Man, kelionė iš Lietuvos ’aimingą senatvė.
i J. A. V-bes paliko amži--------------- ’
nai du neišdildomus įspū- Profesionalui, biznieriai, prnmoni*—’’ 

džius: 1. švedų mandagu- i •-
mas bei švarumas. Tai i visi skelbkite “Dalininke”.

Į

I
Neseniai iš Lietuvos at-~ 

vykęs Misijonierius, jėzui
tas, Jonas Kidykas praneši 
ša, kad jeigu kuris iš Ger- I! 
biamų Klebonų norėtų jį • 
gauti vesti misijas, prašo- ; 
ma kreiptis šiuo adresu: " 

J. Kidykas,

vaizdų. ypač pirmą kartą anksto, sakysim, už metų •• 
ar keletos mėnesių. . ■

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra Įrašvta ilga ir

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tri3 
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 ', 
4 aktų drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina .......  65c.

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

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakarų 
programams prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų....... 30c.

ESUMAS III Dramos dalis ‘‘Gims Tautos Genius”, parašė kun.
L. Vaičekauskas ......................................................     10c.

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

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

UBAGŲ BEI ELGĖTŲ 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 w............. 15c.

tJBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje da
lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina............................ 35c.

VAIKŲ TEATRAI. 'Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrsnne pas-1 
kii”r “Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas” ...........  15c.

* Visus užsakymus prašome siųsti: 
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pereitą savaitę įvyko 
Šv. Petro draugijos meti- 

■ nis susirinkimas, kuriame 
išrinkta valdyba 1938 m. 
Iš draugijos apyskaitos 
matome, kad draugija sti
priai stovi, nors išlaidu 
turėjo daug. Draugijoje 
yra graži dvasia. Valdy
bą 1938 m. sudaro šie: 
pirm. Ant. Zimnickas; vi
ce-pirm. — Jonas Viltra- 
kis; rašt. — Ant. Kurpa- 
vičius ir J. Lenkaitis; ižd. 
V. Jurgelaitis; iždo glob. 
Ant. Baranauskas ir J. A- 
polskis.

i

Šią savaitę įvyko laido
tuvės a. a. George Gradin. 
Jis mirė Floridoj. Jo žmo
na pareikalavo, kad jo kū
ną atvežtų į Šv. Petro lie
tuvių parapiją, kas ir bu
vo padaryta. Tas žmogus 
buvo nekatalikas. Pernai 
jis čia atvyko į vakarėlį. 
Kitą dieną atėjo pas kle
boną ir pradėjo imti pa
mokas, kad pereitų į kata
likų tikėjimą, bet nepa
baigęs išvyko. Prieš mirtį 
ten kunigą pasišaukė ir 
ten buvo priimtas į Kata- 
lixų Bažnyčią.

I
We Recommend 

and 
Guarantee
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9Pradedant naujus me

tus, Petriniai pradėjo nau
jai bowlyti. Bowlerių sto
vis pasikeitė; kurie stovė
jo viršūnėje, dabar nuėjo 
žemyn, o kiti iškilo. Perei
tą savaitė Lelijos ir Mėtos 

V. Malinskas;. supliekė Rūtas ir Pijon- 
i kės. Taip ir turi būti. Žai
dimas yra kompeticija. Pinigai pasiųsti kun. D. 
Jeigu šiandien nepavyko, 
tai nereikia nusiminti, bet 
laukti progos, kad iškilti 
į viršų Tas pats gyvenime. 
Jeigu šiandien nesiseka, 
tai turėkite viltį, kad ka
da nors sulauksite geres-

MALDAKNYGES
Jaunimo draugijos meti

niame susirinkime išrink- 
ita sekanti į valdybą: 
i pirm. J. Bražinskas; vice- 
pirm. 
rašt J. Alkevičius.

Pereitą savaitę įvyko 
laidotuvės Linwood Quay, 
Šv. Gabrieliaus bažnyčio
je. Velionis buvo plačiai 
žinomas lietuvių. Todėl 
Šv. Petro par. klebonas 
buvo pakviestas į laidotu
ves pasakyti pamokslą, už 
ką velionio šeima buvo la
bai dėkinga. Tokiuose da
lykuose mes svetimtau-

Mikšiui.
Sąjungos kuopą atsto

vauti Užgavėnių vakare 
apsiėmė pp. Mikelionienė 
ir J. Ruselienė. M. Aukš- 
čiunienė ir M. Kasevičienė 
išrinktos parinkti tinka-

nio. gyvenimo, nes kas ne-;mą dieną.piknikui. 
beturi vilties, tai neturi .~ “LT ““ 
pusę žaidimo, pusę karo, darbuoti ii* prirašyti dau- 
pusę gyvenimo. Iš žaidi- giau naujų narių. C. Y

I “Pulkim Ant Kelių”, juodais odos apdarais $2.50
“Vyrai Broliai” specialė vyrams maldaknygė 

atspausdinta ant šilkinės popieros.......$1.30

„Maldų Rinkinėlis”, juodais odos apdarais ....$1.50 
j “Maldų Rinkinėlis”, juodais audeklo apdarais .75 
! “Maldų Rinkinėlis”, baltais celoloido apd...... .90

“Maldaknygė” mažo formato juodais audeklo 
apdarais ...................................................

“Jėzau, Pas Mane Ateiki”, speciaĮe mažytė 
vaikams pritaikinta maldaknygė, juodi 
apdarai, paauksuoti kraštai............. .......

j: “Naujas Aukso Altorius”.................  $1.00
j Darbininkas, 366 W. Broaduay, So. Boston, Mass. į

.60

.40
. Narės raginamos pasi-

— - -*■" ' '• y J • J

O. Y.
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Rytinių Valstybių Žinios
I BROOKLYN, N. Y. ■
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skambučius arba pūkuo
tąsias pienes; prisiminė, 
kaip jis Marcelei į kasas 
pripūsdavo pienių pūkų... 
Dažnai juodu irstydavos’ 
laiveliu po ežerą, skindavo 
baltąsias vandens lelijas, 
taškydavo krištolinį ežero 
vandenį... Tada juokdavosi 
iš jųdviejų didesnieji, er
zindavo juos, bet jie abu, 
pasislėpę nuo žmonių žais
davo...

Vėliau, jie užaugę, eida 
vo į pasilinksminimus, 
šokdavo iki antrų gaidžiu.

Ir kada jam sukako 26 
metai, vedė Marcelę ir gy
veno laimingai: jo ūkis 
buvo didelis, triobos gra
žios, gyvuliai maurodavo 
tvartuose, arklidėse žven
gdavo keletas nenulaiko
mų drigantų, penketas rie
bių juodmargių ganydavo
si plačiuose laukuose, žo
džiu, jiems nieko nestigo. 
Bet neilgai jiems Dievas 
lėmė taip gyventi, neilgai 
jie džiaugėsi tąja laime,; 
nes po keletos laimingų 
gyvenimo metų mirė Dau
girdos žmona, palikdama 
jam vienintelį sūnų Julių.

Netekęs mylimos žmo
nos, su dvasia ir kūnu at
sidavė savo mažajam Ju
liukui ir žemelei maitinto
jai. Nevedė jis antros 
žmonos, nes kas galėjo 
jam atstoti mirusią ir dar 
taip karštai mylimą Mar
celę?... Taip ir liko našlai
tis visam savo gyvenimui.

Ir išaugo Julius viso 
kaimo pažiba ir pasidi
džiavimu. Darbe pranešė 
net ir savo tėvą, dėlto bu
vo dar labiau visų myli
mas ir gerbiamas. Senis 
Daugirda džiaugėsi savo 
užvadėliu, bet kai jis pa
žiūrėdavo į sūnų, tai kaž
koks šešėlis užslinkdavo 
senelio veidą... Tai buvo 
didžiausias skausmo ir liū
desio šešėlis... Tada jis gi
liai, giliai atsidusdavo... Iri 
kaip gi jis nedūsaus? Kad 
Julius buvo tikras miru
sios žmonos atvaizdas. Sū
nus jam priminė prabėgu
sią, gražią jaunystę ir to
kią kilnią meilę Marcelei... 
Tos pačios Juliaus tamsiai 
pilkos akys, kaip ir jos, 
mėtė žėrinčias kibirkštis 
ir švietė neapsakomu kil
numu ir drąsa; tos pačios 
geltonos garbanos raitėsi 
apie kaktą. Ypač šypsena 
buvo visiškai tokia pat pa
vergianti, kaip jo mirusios 
žmonos...

O mylėjo Daugirda sū
nų, neapsakomai! Senis 
atidavė Juliui savo ūkį ir 
visiškai nesikišo į sūnaus 
reikalus: ir valdė iaunuo- •r 

lis visą ūkį savarankiškai 
— pats ardavo, pats sė
davo, žodžiu, ūkis buvo 
pavyzdingiausiai prižiūri
mas ir tvarkomas.

» ♦ »

Ir šį gražų, ankstų rytą 
iš Daugirdų kiemo išvirto 
didžiausias būrys klegan
čių piovėju. Pirmutinis, su 
dalgiu ant pečių, žengė 
Julius, o paskui jį kiti vy
riškiai. Šalia ėjo merginos 
su grėbliais.

Sveikata ir grožis švietė 
iš jaunų ir linksmų veidų; 
gaivinantis kaimo oras ir 
darbas išugdė šiuos žmo
nes. Visi buvo užsivilkę 
paprastais ;• namų darbo 
rūbais, basi, brido per kve
piančias, pilnas žiedų lan-

ir svečių. Pp. Jankevičiai 
dėkojo Sąjungietėms už 
surengimą šaunaus ban
kieto, už dovaną ir dalyva
vimą. Visos ir visi pp. 
Jankevičiam palinkėjo, su
laukti 
jaus.

c

LDS. NARIŲ IR “DARBININKO 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!

SUSIRINKIMAS
Moterų Sąjungos 29 kp. 

metinis susirinkimas į- 
vyks . sausio 19 d., 8 vai. 
vakare, parapijos svetai
nėje. Visos narės kviečia
mos dalyvauti. Bus renka
ma nauja valdyba. Rašt.

čiais buvo šie: aukso 
žvaigždės tėveliai, pp. Ra- 
dzevičiai ir L. Mandzijau- 
skas; iš Hartfordo aukso 
žvaigždės tėvelis Sabonis; 
miesto mayoras Quiglev, 
advokatai Kubilius ir Po
vilaitis. Jie pasakė gražias 
turiningas kalbas.

Prieš priesaiką, vietinė 
lietuvių radio grupė, va
dovaujant p. E. Jenkeliu- 
naitei, išpildė radio prog
ramos pusvalandį, kuri 

i buvo transliuojama iš sve
tainės per WNBC stotį.

Po visų ceremonijų sve
čiai buvo pavaišinti už
kandžiais. Sekė šokiai. 
Grojo kaimiečių orkes
tras.

Šio nosto komandieriu 
vra Juozas Ivanauskas; 
Moterų Auxiliarv koman- 
dierė — p. K. Norkunienū

SURPRISE PARTY

auksinio jubilie-
Ten Buvus.

PADĖKOS ŽODIS
Reiškiame padėką Mote

rų Sąjungos 29 kp. Sąjun- 
gietėms už surengimą mus 
pagerbti šaunios puotos. 
Aš visai nesitikėjau, kad 
bendradarbės* sąjungietės

Sausio 9, mūsų klebonas 
kun. J. Kazlauskas išdavė 
parapijai praėjusių 1937 
m. atskaitą. Pajamų buvo 
apie 18,000 tūkst. dol. Iš 
tų atmokėta 5000 tūkst. 
dol. skolos, pastatyta ga- 
radžius, papuošta svetainė 
ir įtaisyta bažnyčioje nau
ja elektros šviesa, kas kai
navo apie 3,000 dol. Su
mušti visi rekordai, nes 
čia niekad taip daug paja
mų nebuvo.

Iš draugijų geriausiai | 
atsižymėjo: Garbinimo Šv.' 
Sakramento, Tarnaičių Į 
Marijos ir Šv. Vardo drau- j 
gija. Silpniausiai laikosi 
Didysis choras, (p. vargo
nininkui reikia stengtis 
daugiaus pasidarbuoti). 
Mūsų jaunas kun. Ražai
tis gražiai veikia su jauni-; 
mu. Iš keliolikos narių šv. 
Vardo dr. išaugino į 100 
ir dar kas mėnesį prisira
šo naujų. Per kokį laiką 
čia gimę buvo pripratę 
priklausyti prie svetimų, 
parapijų, bet supratę sa
vo klaidas, laiku grįžta i 
tėvų kruvinu prakaitu už
dirbtą bei sukurtą sūštelę, 
kur nebus pravardžiuoja
mi ir niekinami, padės tė
vams tą gražią parapijos 
nuosavybę tinkamai užlai
kyti.

Sausio 10, klebonas at
našavo šv. mišias už visus 
geradarius aukuotojus ir 
visą Lietuvių šv. Jurgio 
parapiją. Parapijiečiai di
džiuojasi savo Dvasios 
Vadais. Ir per tas šv. mi
siąs laikomas jų intenci- 
■»ai: prašė Aukščiausio: 
mūsų Dvasios Vadam kuo- 
geriausios sveikatos ir il
gai gyventi mūsų parapi
joje. Reporteris1

BINGO VAKARAS
Sausio 20 d. įvyks M. S. 

36 ko. bingo žaidimas, Šv. 
Andriejaus par. salėje, S 
vai. vakare. Pelnas skiria
mas paremti Marianaoolio 
Kolegijos statybą. Daly
viai gaus gražias dovana?. 
Patartina visiems ateiti. 
Įžanga tik 25c. Taigi savo 
atsilankymu paremsime 
kilnų Kolegijos darbą.

IŠ DARBININKŲ 
GYVENIMO

Naujus metus pradėjus, 
darbininkų gyvenimas žy
miai pasunkėjo, nes viso
se dirbtuvėse šiame mies
te sutrumpino darbo va
landas iki 24 ir 21 valan
dos į savaitę. Daug darbi
ninkų liko visai darbo. 
Pragvvenimo salvgos su
sidarė labai sunkios. T.M.

NEWARK, N. J.
v •

LEGIONIERIAI GRA
ŽIAI VEIKIA

Sausio 9 d., Lietuvių 
svetainėje, Stasio Radze
vičiaus 4 posto nauja val
dyba priėmė priesaiką. 
Dalyvavo tūkstantinė mi
nia. Buvo daug atstovų ir 
iš vietinių svetimtaučiu 
postų, ir lietuvių postai iš 
Waterbury, Hartford ir 
Bridgeport. Garbės sve-

L. Vvčiu 29 kp. žiemos 
' šokiai įvyksta šeštadienį, 
sausio 15 d., Šv. Jurgio 
draugijos svetainėje, 180 
New York Avė. Šokių ren
gimo komisija sunkiai 
darbavosi, kol viską tin
kamai prirengė. Dabar jau 

' viskas padaryta, o tik 
laukia svečių ir viešnių iš 
visų kolonijų. Gros Bob 
Macey ir jo Caldmont klu
bo orkestras. Ateik pats, 
ateikite visi, seni ir jauni, 

šokių Komitetas.

Sausio 8 d., Moterų Są
jungos 29 kp. surengė sa-' 
vo narei ir jos vyrui pp. įkainuos mano menką pa- 
V/. M. Jankevičiam pa- sidarbavimą.
gerbti vakarėlį, jų 25 me-* Dėkojame vakaro šeimi- 
tų vedybinio gyvenimo su- ninkėms: M. Kivytienei, 
kaktųvių proga. Vakarėlis K. Damušienei, J. Tere- 
įvyko jubiliejatų namuose, beizienei, pirm. O. Dobro- 
Kuopos pirm. O. Dobro- 
volskienė sveikino Janke
vičius ir kuopos vardu į- 
teikė jiems dovaną. Daly-* 
vavo nemažai sąjungiečių

volskienei ir visoms už 
linkėjimus ir gražias do
vanas.

Vladas ir Marijona 
Jankevičiai.

Jadzė Lagunavičlūtė

RUGIŲ EMIKE

Šiuomi “Darbininkas” skelbia Sausį ir Va
sarį kaipo Katalikiškos Spaudos mėnesius — 
vajų. Per tuos porą mėnesių Darbininko kaina 
sumažinta iki $3.00 metams. Už pusę metų — 
$1.50. Sykį į savaitę metams $1.50. Į Lietuvą 
metams $4.00, pusei metų — $2.00.

Taigi prašome gerb. “Darbininko” skai
tytojų pasinaudoti šia proga — atnaujinti pre
numeratą iki vasario 28 d.

Primename ir LDS kuopų nariams, kad 
nevilkintų savo duoklių, bet pradžioje metų ap
simokėtų už organą “Darbininką”.

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

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

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

.. a...,

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston

2271

Buvo ankstus, vasaros 
džiaugsmu besišypsantis 
rytas. Žemė pasipuošusi 
vasaros apdarais, apiber
ta gėlėmis, visur gyvybe 
persisunkusi, tarytum kū
dikio lopšyje, miegojo 
skendėdama saldžiame 
sapne. Neapsakoma tyla 
savo skraiste buvo apsiau- 
tusi visą pasaulį... Anksty
vas rugpiūčio vėjelis švel
niai glamonėjo rasotus gė
lių ir medžių lapelius... 
Gausybės gėlių margu ki
limu puošė pievas ir lan
kas... Oras buvo perpildy
tas stipraus, gaivinančia 
ryto kvapo.

Pamažu rytinis dangaus 
skliautas ėmė ryškėti ir; 
nusida žė auksu. Tai buvo i 
ženklas, kad pasaulio mo
tina — saulė jau nubudo..J

Lyg magikas būtų pa
mojęs savo įstabia lazdele, 
taip greit ėmė visa gyvu-i 
nija keltis iš miego: tuoj 
ėmė skambėti, saulę svei
kinančių, įvairių paukš
čiu giesmės; pabudę me
džiai lingavo savo gyvy
bės laikytojai viršūnėmis; 
gėlės, atmerkusios akeles,; 
kuriose blizgėjo sidabro 
rasos krištelėliai, žiūrėjo į! 
rytus, laukdamos besine- 
riančios aukštyn saulės...

* * *
Daugirdų sodyboje jau 

visi senai sukilę. Jau girg
žda šulinio, svirtį ir be pa
liovos gieda žadintojas 
gaidys. Šiandien ši ūkinin
ko šeima švenčia didelę; 
šventę: šiandien suprašy
tas visas kaimo jaunimas 
talkon, eis kirsti didžiau
sios Dievo dovanos, ruge
lių.

Senis Daugirda, jau nuo 
vidurnakčio atsi kėlęs, 
vaikštinėja po svirną, ap
žiūrėdamas ar aštriai iš
plakti dalgiai ir ar neiš- 
lūžęs kur grėblio dantis.

Vos tik aušra pasirodė, 
jis jau laukuose. Žiūri ir 
džiaugiasi auksinėmis ru
gių jūrėmis, kurios ban
guoja menkiausio vėjelio 
pučiamos...
— Tai šiemet gražios 

duonelės turėsime, — kal
ba senis pats sau, — kad 
tik Dievas pasaugotų nuo 
lietaus, tai suvežtume duo
nelę į kluoną, Užpildytume 
visus aruodus...

Jau jis dvidešimti metai

I kaip rugių nebekerta. Jau 
jo plaukai balti, kaip ge
gužy obelis... Gilios ir 
gausios raukšlės išvagojo 
senelio veidą... Aštuonias
dešimties metų našta slė
gė jį ir įspaudė į jo ran
kas šakotą lazdą. Prabė
go jau tie laikai, kada jis 
su dalgiu klojo rugių gau
sybes sau po kojų; tada 
jam rugiapjūtės suteikda
vo daug džiaugsmo: jis 
visuomet kirsdavo di- I

džiausiąs pradalges, visus 
kitus niovė jus palikdamas 
toli užpakalyje, nei viena 

j ėmikė nesuskubdavo su
rišti jo nukirstų rugių į 
pėdas, išskyrus jo, amžiną 

j atilsi, žmona Marcelę. Tik 
ji viena su Daugirda vi
sur rugiapiūtėse dalyvau- 

j davo, nes ji, būdama už 
visus darbščiausia, suriš
davo aliai vieną jo nukirs
tą pradalgį.

O, gražios, gražios buvo 
tos jaunystės dienos, bet 
jos jau prabėgo ir nesu
grįš daugiaū niekados... 
Prabėgo jam jaunystė, 
kaip... sapnas nepastebėta, 
ir nusinešė drauge su sa
vim visus džiaugsmus...

Taip, rodos, neseniai jis 
buvo mažas piemenėlis, 
vaikščiojo paskui karves, 
suko iš karklų birbynes, 
statė iš akmenėlių sody
bas, lakstė po plačias lan
kas paskui mėlynąsias pe
teliškes, gaudydamas jas.. 
Nesenai čia jis buvo pus
bernis ir su didžiausiu ne
kantrumu laukė tos va
landos, kada bus įrašytas 
į vyrų tarpą'... Pagaliau ir 
vyras, visų kaimo žmonių 
mylimas ir gerbiamas. Vi
sas kaimas skambėjo apie 
jo gabumus, grožį, puikiai 
atliktus įvairius darbus. 
Visos Vidugirių kaimo 
merginos norėjo su juo 
nors vieną polką ar sukti
ni pašokti, nors keletą žo
džių su juo pasikalbėti. 
Visos tikėjosi, kad jos bū
siančios jo...

Daug Vidugirių kaimas 
turėjo gražių ir darbščių 
mergaičių, bet už jas visas 
buvo gražiausia ir darbš
čiausia Marcelė, kurią 
Daugirda jau nuo mažų 
dienų mylėjo.

Atsiminė dabar jis, kaip 
jie būdami vaikais, bėgio
davo po žydinčias lankas, 
rinkdavo mėlynuosius

j
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j kas, lenkdami gėlių galvu
tes ir barstydami sidabro 
rasą...

Jie skubėjo į laukus, kur 
laukė prinokę rugiai ir 

i prašyte prašėsi, kad juos 
Į jau nupiautų...

« * #
I

Saulė senai pasislėpė už 
barzdotų miškų. Naktis 
pabėrė milijonus žvaigž
džių danguje, kurios lyg 
šviesios akutės, mirkčiojo 
ir švietė. Išlindęs iš už 
girios mėnulis dairėsi po 
Vidugirių kaimą ir ritosi 
per pūknius debesis. Nuo 
ežero kylantis pilkas rū
kas supo pievas, laukus ir 
kaimą... Ūkininkų sodybo
se baubė pargintos iš ga
nyklų karvės, mekeno a- 
vys, gageno žąsys. Visas 
kaimas buvo pakvipęs 
šviežučio pieno kvapu...

Ten, Daugirdų laukuose, 
kur iš ryto bangavo rugių 
jūrės, dabar, lyg vaiduok
lių būrys, stūksojo ilgiau
sios eilės rikių... Surišti į 
pėdus rugiai, nuleidę pil
nas grūdų galvutes, jau 
gal paskutinį kartą džiau
gėsi vasaros vakaru... Ir 
kas galėjo nukirsti tokią 
daugybę rugių? Tai kaimo 
jaunimas, kurio rankose 
darbas tirpsta, kaip vaš
kas ant ugnies...

Po sunkaus dienos darbo 
dabar grįžo pjovėjai dai
nuodami su pabaigtuvii] 
vainiku, kurį buvo užsidė
jusi ant galvos geriausia 
rugių ėmikė Nastė. Valia
vimai skambėjo po visus 
Vidugirius. Linksmiausi iš 
visų piovėjų buvo Julius ir 
Nastė: jie šios rugiapiūtės 
karaliai; jie greičiausiai 
dirbo kirsdami rugius, to
dėl dabar neša rugių vai
niką...

Nastė buvo neturtingo, 
šlubo batsiuvio duktė. Ji 
su savo tėvu gyveno pas 
vieną ūkininką ir jam kaip 
samdinė, be galo sunkiai 
dirbdavo. Ji buvo labai 
graži ir be to darbšti. Dėl 
to ir Julius visuomet su ja 
rugius kirsdavo; vakaruš
kose tik su ja šokdavo; 

į šventadieniais Nastę iš 
bažnyčios namo lydėdavo, 
nes jos merginai pavyde-

I

jo laimės... Nekartą jos 
Nastę ir barė, kad ji, bū
dama paprasta kaimo 
samdinė, užsuko galvą to
kiam nagingam ir turtin
gam ūkininkaičiui, kaip 
Daugirdos Julius.
— Ne tau jis skirtas, — 

sakydavo jos, — tu atsi
trauk neraganavusi vaiko, 
jis tau nelygus!

Dėl šitokių kalbų Naste 
labai nenorėjo eiti pas 
Daugirdus talkon, bet Ju
lius ją atėjęs išsivedė sa
kydamas, kad visame kai
me nėra nei vienos tokios 
rugių rišėjos kaip ji...

* * *

“Stovi ponas prie durų. 
Tma vainiką brangiausią. 
O. jovar, jovare, jovarėli, 

žaliasai!
Sunku piovėjams stovėti 
Rugių vainikas turėti...”

Dainavo sustoję prie 
Daugirdų trobos durų plo
vėjai. Senis Daugirda šyp- 
sodaiiiasis nuėmė nuo Na
stės galvos vainiką ir, nu
nešęs į seklyčią, pakabino 
ant vagio. Ten kabojo jau 
24 tokie patys iš rugių 
varpų nupinti pabaigtuvių 
vainikai. Tiek čia jų buvo, 
kiek jo Juliui metų. Ka
bindamas šį dvidešimt 
penktąjį rugių vainiką, 
senelis sušnabždėjo:
— Jau laikas Juliukui 

man martelę parvesti... 
Tegul sau ima Nastę; ji 
gera šeimininkė, graži ir. 
svarbiausia, puiki rugių 
ėmikė.

Tuo tarpu kirtėjai jau 
ūžė už ilgiausių kieme su
statytų ir gausiai valgiais 
nukrautų stalų, o mėnulis 
jiems švietė, lyg uždegtas 
žibintas...

Senis Daugirda žiūrėjo į 
Julių ir Nastę, kurie savo 
grožiu skyrėsi iš viso jau
nimo...

Staiga pasigirdo smar
kus armonikos riksmas ir 
jaunuoliai, užmiršę dienos 
nuovargį, ėmė šokti kai
mišką kadrilių.

Julius šoko tik su Nas
te ir paprašė, kad ji liktų 
jam jau visuomet rugių ė- 
mike... M.

Katalikiškų Draugijų, Kuopų

I
Ir Veikėjų Dėmesiui!

A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks 
vasario 22 d., 1938 m., Nekalto Prasidėjimo P. Mari
jos parapijos mokyklos salėje, 432 Windsor St., Cam
bridge, Mass. Prašome gerb. draugijų, kuopų ir veikė
jų išrinkti atstovus į seimelį ir pagaminti įnešimus.

L. R. K. F. N. A. Apskričio Valdybai. 
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasito©
A. Zaveckas, Pirmininkas,
B. Jakutis, Sekretorius.
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. Vadas,
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