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J. E. VYSKUPAS BUČYS KŪČIŲ DIENOJE ŽUVO 54 
. ANGLIAKASIAI'

NAUJI METAI

WASHINGTON, D. C.— 
- Gruodžio 19 d. Lietuvos Mi- 

nisteris p. B. K. Balutis 
perstatė Jungtinių Valsty
bių prezidentui p. Hoove- 
riui Marijonų Generalinį 

’ viršininką Vyskupų Petrų 
P. Būčį. Audiencija truko 
apie 15 minučių.

LIETUVOS SKOLA 
AMERIKAI

WASHINGTON, D. C.— 
Gruodžio 15 d. Valstybės 
Sekretorius, p. Stimson, į- 
teike Lietuvos Ministeriui 
p. Balučiui jungtinių Vals
tybių Vyriausybės atsaky- 

’ mą į Lietuvos Vyriausybes 
vaidu įteiktų Memorandu
mų Lietuvos skolų klausi- 

■ .. ,

Lietuvos Vyriausybė, sek
dama kitų Europos valsty
bių pavyzdžiu, buvo įteiku
si per savo pasiuntinį p, Ba
lutį platų memorandumų, 
kuriuo buvo prašoma per
žiūrėti iš naują Lietuvos 

“ skolos Amerikai sutartį ir, 
jeigu būtų galima, atidėti 
gruodžio 15 d. sumokėjimų.

Jungtinių Valstybių vy
riausybė nerado galimu ati
dėti gruodžio 15 d. mokėji
mų nei vienam savo skoli
ninkų (jų iš viso yra pen- 

’ kiolika), taigi ir Lietuvos 
. ’ . pasiūlymas • negalėjo . būti 

patenkintas ir gruodžio. 15 
dienų p. Balutis sumokėjo 

. . Jungtinių Valstybių Iždo 
Sekretoriui $92,386.01. Ta- 
čiaus Jungtinių Valstybių 
Vyriausybė, atsakydama į 
minėtų Lietuvos prašymų, 
sutiko visų skolos klausimų 
peržiūrėti iš nauja. Dery
bos tuo klausimu/tikimasi, 
prasidės netolimoj ateityj, 
po to kaip Jungtinių Vals
tybių Vyriausybė nusistatys 
galutinai, kuriuo būdu ji 
Europos skolų klausimų 
pradės iš nauja rišti..

MOWEAQUA, Hl. — 
Gruodžio 24 d. šios apylin
kės anglies kasyklose įvyko 
dujų sprogimas, kurs amži
nai palaidojo 54 angliaka
sių gyvybes'.

Nors ir tuojau buvo pra
dėtas gelbėjimo darbas, ta
čiau nepasiekta gerų vaisių. 
Iš po atkastų žemių atrasta 
tik lavonai.

Minėtose kasyklose papra
stai ’ dirbdavo 102 žmonės, 
bet dėl Kalėdų švenčių gruo 
džio 24 d. dirbo tik 54 žmo
nės.

Tarp žuvusių buvo ir tų 
pačių šeimynų tėvai, broliai, 
sūnūs. ■

.Visas miestelis turėjo liū
dnas aKlėdas dėl šiurpulin
gos nelaimės.

RUSIJOJE DRAUDŽIAMA 
PRIVATINE PREKYBA
MASKVĄ. ~ šiomis die

nomis Rusijos slaptoji poli
cija paskelbė _• sušaudžiusi 
kelias dešimtis privatinių 
pirklių be. jokio teismo.

Leningrado /•Roūdonoji 
Gazieta’7 rašo, jog keliolika 
iš sušaudytų pirklių per sa^ 
vo agentus nupirko iš ko- 
imutistinių krautuvių dra^ 
bužiųs ir vėliau juos parda
vė kaimiečiams su pelnu. 
. Kaimiečiai pirko, nes jie 
negali be. drabužių apsieiti, 
o *‘draugdi” komisarai ne
greit reikalingus drabužius 
pristato. ‘

• t ' *•_ . •

RUSIJOJE NĖRA REPOR- 
TERiy

NUSKENDO DU BROLIAI

Valio, Nauji Metai 1 Per amžių eigas
Jau daug jūs atėjo — nuėjo 
Ir į amžinybės nuslinko bangas, 
Lyg debesys, blaškomo vėjo.

Alės žinom, kas buvo žilėj praeity^ 
Bet ateitį vos tik spėliojam, :
Į būsimą taką, lyg gilioj - nakt^ 

Dvejojančiom žengiame kojom.

Ar jie geresni busr ar vis toki pat, / 
Pilni netikrumo audringo?. ’ :
Ir sunkūs diena iš dienos pragyvent,
Kai duonos ir druskos pristinga? .. ‘ >

Ar laisvę žmonijos vis lygiai varžys 
Valdovai be jokios sarmatos?
Naikins ir terios valdomąsias šalifc 
Ir šiaįsįais ateinančiais metais? .

O gal iš audros ir tamsių debesių 
Linksma pasirodys saulute?
Ir po pasekmingos kovos atbalsių - .
Atgimsime laimę pajutę? . ■:

_^ti^Gal-būtr-gaMr'ne, piutyrinrafiJfifetUs 
Mus moko, tikėt ir bijotis, .

; Nes ir per gerus ir laimingus metus 
Negauname laimės , lik soties.

Gyvenimas teikia kietų pamokų,
Kova tiktai ateitį lemia,
Iš darbo tik laukiam, gerųjų laikų
Ir meile atnaujina žemę. '. , 7

Tad arkime dirvą ir Dievo žodžiu
. Išdirbtą palaistykim vagų,. ‘ “ Z

Ir vaisių ten bus — pastovių ir saldžių, 
Kur meilė tikybinė dega.

P Sviu kiE*5 Vyskupas Bučys Pasilieka
MT. CARMEL, Pa. — 

Lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapija gruodžio 27 ir 28 d. 
d. iškilmingai minėjo para
pijos 40 metų ir. parapijos, 
mokyklos 25 metų sukaktį,

Iškilmių minėjimas pra- RODANTHE. — N.. Ca^ 
ėjo ypatingų pasisekimu, roline valstijoje tikrų Kalė- 
Pamaldose ir bankiete daly- dų dar. nebuvo. Mat, toje’
Vavo Popiežiaus atstovas valstijoje yrą užsilikęs pa- joje, Thampson, .Conn., ta* 
Amerikai arkivyskupas Eų- protys švęsti- Kalėdų šven- 
masoni Biondi, Pensylvani- tęs sausio 5 d.
jos vyskupai ir daugelis ki- §tai tie senesnieji gyven
tų aukštų svečių... tojai dar nešventė Kalėdų,

Vyskupas P. P, Bučys pa- jįe jaukia sausio 5 d. ; tada 
sakė iškilmėms pritaikintą jįe ąpsidovanos įvairiomis 
, pamokslų..

Igesniam Laikui
TEN, KUR DAR NEBUVO 

KALĖDŲ
Teko patirti, jog Marijo

nų Viršininkas J. E. Vys
kupas P; P. Bučys pasiliks 
Amerikoje iki balandžio mė
nesio, o gal ir dar ilgiam -

Vyskupo nuolatinė buvei
nė bus Švč. Marijos kolegi-

tęs sausio 5 d.

dovanomis.

KALĖDŲ ŠVENTĖSE ŽUVO užsIdIrė CUKRINė 
15 GYVYBIŲ

‘ \ Šiomis dienomis užsidarė
Massačhusetts valstijoje American. Sugar Refining 

per Kalėdų šventes nelai-Coųčipany. . ;
onžnįgaiąse t ės,.vedėjai prkte-

vo 15 žmonių. Kalėdų pir- še, jog darbas sustabdomas 
mą dienų automobilių nelaf- dviem savaitėms.
mėse užmušta 9 žmonės. į Šių j e dirbtuvėje dirba 
Antrą , dieną trys žmonės daug lietuvių. Visi jie lą- 
užmušti automobilių nelai-. bai .susirūpinę, kad dirbtu
me je ir 3 nuskendo ežere.

. Tarp nuskendusių ežere darbą,
yra Ernestas Navickas, 10 
metų, ir jo dėde Charles Na-, 
viekas, 37 metų, amžiaus, a- 
bu iŠ Webster. Juodu žu
vavo. Haven ežere, Dudley.

Popiežius Paskelbė Šven
tuosius Metus

VATIKANAS. — Kūčių pareiškė savo viltį, jog Šyen- 
dieną Popiežius Pijus XI 
per raclio kalbėjo į visą pa
saulį, padarydamas labai 
svarbii pranešimą: Popie
žius . paskelbė.; šventuosius 
metus, kurie prasidės 1933 
m. balandžio 2 d. ir tęsis iki 
1934 m. balandžio 2 d. Tai

čiąu jis dažnai lankosi įvai
riose vietose savo aukštųjų 
pareigų reikalais.

NUOALKOLIO MIRĖ 6 
ŽMONĖS

' NEW YORK, Kalėdų 
; Šventėse besilinksmindami 
ir bekeldami taures, 6 Žmo
nes . mirtinai nusinuodijo 
nuo nuodingo alkolinio gėri
mo. . 25 asmenys smarkiai 

4ipsinuodiiw, 6 vi-enas/ faiio 
•'Visai aklas.

apsirgOūVblynu
80. MANCHESTER, Ct.
- Mataušas Puzinas labai

ve. kuogreičiatisiaį pradėtų
I mėgdavo bulvinius blynus, 

Erie, Pa. — draudžiama ^Čiąu Kalėdų trecią dienų 
užmigti, kada barbens sku- 'Bs nuo jų pasijuto blogai.. 

ta barzdų. . Z . , Vėliau paaiškė jo, jog į.
Portland,. Me, valstijoje blynų košę jis buvo įmaišęs

Tą dieną ledas buvo, labai draudžiama kibinti merginų prancūziško plasterio. Pų- 
minkštas. . • ‘‘ Į po smakru su .plunksnų zinui suteilda greitoji na-

Wąltham Hardy’s . ežere šluotele.
žuvavo Henry Eagle, 70 m.'~ ~ ■■■ ■ «■
senis. Įlužus.. ledui, senukas lįF T 011 01 1\I 11 ■>! 1H £1 •
pradėjo skęsti, Jo gelbėti fcllCltįl 10.1 JL^ UUL y LCĮ 
šoko net .4 asmenys', tačiau 
jie. ne. tik neišgelbėjo, bet ir t 
patys nuskendo.

‘ Navickus^

. • ‘ galba vietinėje ligoninėje.

Lietuvaite
tieji metai pasauliui pagel
bės išbristi iš belaimiu į 
šviesesnę atęįft I Jąrošas. Jis pats begeįbė-

■ Savo kalboje Popiežius, damas buvo pats patekęs į 
priminė, . jog praėjusiais didžiulį pavojų, tačiau issi- 
1932 m. Katalikų Bažnyčia gelbėjo. Navickų lavonai 
turėjo daug nukęsti Rusi jo- įtraukti po penkių valau* 

je, Meksikoje ir.Ispanijoje.
Popiežius kvietė melstis vi
sus krikščionis, kad inhie-, 
tuose kraštuose, katalikų 
būklė pagerėtų.

Washingtone Rektorius 
Monsignoras J. H.. Ryan, 
Georgetown University Wa- 
shingtone . prezidentas Rev.

v. N0RW00D. — Kalėdosi. -Pagaliau, gruodžio 27 d.
ežere, mėgino gelbea Petras. juo?o Kero §^^1, gyv/po pietų nelaimingosios 

"129 Oolah gatvėje, buvo vi-Į mergaitės kūnas surastas 
sai nelinksmos. " | Kerų namų skiepe. Mergai-

Pavalgius pietus, Kerų 9 te buvo pasmaugta.
metų dukrelė Elena Kerai- Šio žiauraus nužudymo 
tė išėjo pas draugės, pažais Jmltininkais laikomi du tiir- 
H Kalėdų dovanomis. Va-; kai —- Alnneed Orsman, 39 
karionės laikui atėjus, tėvai metų amžiaus, ir Allie Ors- 
ir.seserys pridėjo nerimau
ti, nes. Elena negrįžo. Bu
vo tuojau pranešta policijai,

• kuri pradėjo* visuotinį iės-
• kojimą.

Policijai į pagalbą stojo

. RYGĄ. — Atvykę iš. Ru
sijos laikraštininkai prane
ša, jog Sovietų Rusijoje re
porterių nėra. Viši laikra- bus paminėjimas Kristaus 
sciąi yrą valdžios rankose ir kančios,, mirties ir .prisikėli

mo. devyniolikos Šimtų me- 
Lęmngrado •11 Raudonoj i Į sukaktuvių. Popiežius

krašČių. egzempliorių skai-' k ;

čius yrą. griežtai apribotas; i VYSKUPAS BŪČYS WA- 
Į laikraščius talpinamos 

tik tos žinios, kurios pralei
stos. pro komisarų stropią 
cenzūrų. Užsienio žinios 
būna labai sutrumpinamos. I

griežtoje kontrolėje. ■

SHINGTONE
. HAVERHILL. — Gruo

džio 27 d. iŠo miesto upėje 
nuskendo du broliai Eou- 
cault — Paul, 10 metų ir 

’ Wiliam, 12 metų. Jie buvo
. vieninteliai Jolm Ą. Ęou- 

i - eault sūnūs. Abu čiužinėjo 
Į ant ledo. ’ 
l. . •

Ledui įlužus, vaikai įkri- 
‘ . to į |

LIETUVIAI AUTDMORI- 
UAUS NELAIMĖJE

ROCKVILLE, Conn.
Kalėdų dienoje kelyje i N.
Britam iš AVprcester. susi
dūrė du: automobiliu, kurių _____
nelaimėje slinkiai sužeisti ta£ į bendromis jėgomis vi-

man, 48. mėtų.
Suimtasis Ahmoed Ors- 

man gyveno Kerų namuose, 
trečiajame aukšte, jis kaltu 
neprisipažįsta, tačiau polici* 
ja laiko jį ir nepaleidžia už 

apylinkės gyventojai, skau- jokių kauciją, . .
. Gruodžio -28 d. turkai ap-

Colemhii Nevils, S. J.,.Mon-Petras Banionis, 26 m.,- jo sm* ieškojo, kaltino viens kitą mergaitės
signoras Bernardini (Kar- tėvas ir sesuo. Jų antomo- Policijos viišininkas tuo-’ nužudymą,\ primesdami kai- 
dinolo Gaspari giminaitis), biliiis-susitiko su tūlo A. H. jau pareiškė savo nuomonę, tę viens kitam. Jie abu ap-

a WASHINGT0N, D. C.~
I Gruodžio 20 d., J. E. Vys-
I *■ ‘ A. f - — t , «. *-VV< lųJVV I V/ JAVIV • * *.-T - V % V. JV*»^*^*

■ ■ 1 kapui P. Bučiui."/pagerbti, Senatorius David Walsh ir Lake vairuojamu automobi- kad mergaite būsianti pa- kaltinti ir bvla atiduotaSPROGDINO BAŽNYčIį i Lietuvos Ministeris p. Balu- , eite įitų svečių.
....—.. tis surengė Pasiuntinybėje

SKRANDI, Ispanija. — pietus, kuriuose, be garbės
Gruod. 26 d. nežinomi pik- svečio Vyskupo Bučio, dūly- Perskaitę “Darbininką” 
taclariai mėgino sųprogdin-- vąvo ApaŠtališkasai Delegą-'

to į gilumą Kartų su ti išo miesto katalikų bažn y-1 tas M
abiem broliais į nelaimę bu- čią, kai joje buvo pamaldos,1 Suomijos, Airijos, Albani-' disite kitus su ' 
vo patekę dar į jų draugai,'Keliolika asmemd sunkiai jos ir Ki * '

SKLEISKITE SVIESI 
’ nanu- 

meskite, bet duokite kitiems pa

lių. j ;
P. Banioiiiui ligoninėje — 

sudėta net 100 stičių. Kai . Jk-Ž'"
jis pasveiks, policijos nuo- □KflltytOjl| 1/61(1681111 
inone, bus areštuotas už va-

. grobta. • Grand Jury.

U -CAjJČLB L alio ClūclA. ųv. UlliS iUybl.UUUlO U4 Vii“ ’ w», ..

-^irkivyskupas Biondi, skaityti. Tokiu būdu Bupaiin- davimą kaire.puse. P. Ra- Kitą Savaitę, dėl Nauju Metą šventes, “Darbi-
- u”r t—-—— t ^Darbininku ir inonįs aiškina, jog fiL vi MIS-karta V 

ėchoslovakijojj atsto-jL. D. S. ir* atremsite mūrą ide-Įvusios dideles miglos jis uo- Z. - '......: ■

■ -L
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1933 METUS PRADEDANT
| 1933 metai žadadmti žy- t vesi ja. ir nedarbo pasimlba,

į mėtiniaųsiais Jung tini ų* dėl ko minioje įsigyveno ne- 
į Valstybių ir pasaulio istori- 
i joje. Pasauly mažai tebu

vo tokių metų, kurie būtų 
tokios reikšmingos nuotai- 

/ kos, kuria prasideda šie
. 1933 metai.

, 1932 metai palieka Šiems 
Naujiems Metams, tik poli
tiško, sociališko ir ekonomi
ško skurdo ir depresijos pu-,

• likimų. Ir jie bus minimi, 
3caipo didelės pasaulinės de- 
presijos metai.

Ar ir Šie 1933 metai bus 
lokie'pat?'

Kiekvienas!, pasitiki, kad 
šie Nauji Metai sugrąžins 
laimingesnių dienų laikotar
pį. Tačiau, prityrę žinovas- 
sako, kad taip gerai dar ne
bus. . Vis dėlto šių dienų 
žmonija turėtų žvelgti. į ry
tojų su nepaprasta drąsa it 
pasiaukojimo dvasia.

apykanta, neramumas, keik
smai ir piktažodžiavimai... 
Atsitolinimas nuo Didžio 
Mokytojo pamokymų vyk
dyti paliktas tiesas padėjo 
įsiŠaknėti ir prasiplėšti vi
siems blogumams, kaip eko- 
nominiains, taip j s p e i d 1 i- 
niams ir politiniams. Tiky
binis atšalimas,- Yiiateriaiiz- 
mas,

ti, reikia pačiam pasauliui 
sugrįžti pas Kristų ir persi
imti patiektais Jb pamoky
mais, kaip Katalikų Bažny
čia aiškina ir dėsto.

Del to pasaulio darbda
viai turėtų suprasti Kris
taus teisinsimo dėsnius ir 
parūpint4 hininkams sau
gesnį tinkamai atly
ginant už jų prakaitų. Gran
tas, suktybes ir favorizman 
turi eiti šalin iš valstybės 
valdžios vairo. Drąsus ir

maigesniam rytojui.
Popiežius Leonas XIII ir 

Popiežius Pijus XI savo 
enciklikose “Rerum Neva
ru m” ir “Quadra gosimo 
Anuo” nurodė pasauliui, 
kaip Išsivaduoti iš ekonomi
ško skurdo - ir depresijos. 
Ypač katalikai turėtų tuo 
susidomėti ir tai visa 'vyk
dyti gyvenimam O 1933 m. 
duos tvirtesnės vilties ir
drąsos pasitikėti laiminges
nių rytojum. Tik skaisti, 

kėjimo Įtaka gali atitaisyti 
ekonomiškų -ir • sočia 1 iš ką 
skurdų.

Šių dienų nedarbo sukū- 
ry, matydami tiek vargo.ii1 
dejonių, sielvartų ir ašarų,

L'.*

i.

guje daug svarbesnės ųž ka
ilines galias. Žinoma, nega
lima sakyti, kad visi žmo
nės lygiai rūpintųsi dvasios 
galių ugdymu. Iš ūkininko, 
pavyzdžiui, negalima reika
lauti tiek, kiek iš mokytojo 

uuskurnno .il- nusiminimo, Dom Matomus Spitz, O. S. pįvalo rūpintis ugdyti dva^ 
turėtume, labiau persiimti B. sako, jog pasaulyje yra gaiiaš tiek, kiek reika- 

...... , Kristaus dvasia, tapti tik- trys šimtai dvidešimts vie-(;j0 pagaukimag bej;ln6_ 
Taigi, reikėtųi rais krikšefoniiiiis ir atida-nas tūkstantis (321,000) ka-

‘‘ lyti.krikščioniškų ląbdarm- talikų kunigų; Europoj esą ’ ■ <
ga širdį. Pirmieji krikščįo-' 252,000; Amerikoje 51,500; Kl. Man ižrodo,-kad procesijos 

i čS o s’ nys buvo žinomi iš jų dievo- 
..tumo, tiesos, ir meilės.. Juk 
ir Kristus mokė: “Aš. jums 
duodu naujų įsakymų mylė
ti kits kitų, kaip aš jus my
lėjau,. kad ir jūs kitas kitą 
mylėtumei* e. Iš to visi pa- 

. žins jus... jei turėsite meilę 
kits kito.” — /‘Ateikite, pas• nuoliams, sakyti pamokslus’ 
manė visi, kurie vargstate 
ir esate apkrauti,, ir .aš at- 
gaivihsiu.^ * Mano, jungas 
saldus ir mano našta leng
va;” — Ir ne veltui Išgany
tojas pasisako esąs ir. Ke
liąs ir Tiesa ir. Atsikėl imas

ir nustatymus. < Tačiau,., pa* Į Gyvenimas.
sauliš nematys ir .nesupras} Šie 1933 metai teatneša

neparodys, teisingo keli o'gesniij dienų laikotarpį, ir1, nas, kurs nesirūpina išla- 
•Į yinti proto jėgas ir .išugdy

mais pasiryžimais. Katėji- na. kad šie Naujieji Metai ti gerą stiprią valią. Bro
kai -turi'Visiems rodyti pa.-į visiems būtų, laimingi’tas ir valia, yra dvasinės

Klausimus siųskite — ’ 
JWYTRiE2l.AVKA, 
866 West Broodway, 

So. Boston, Mass.

dingi, nes jais vįdiniai šir
diesr jausmai labiau užside
ga ir išvidinė garbe pasidi
dina.’r Taigi procesijos y- 
ra labai tinkama Dievo gar
binimo priemonė, kurių ga
na dažnai panaudoja izrae
litai; Pats Kristus iškil
mingai jojo į Jeruzalę ir, 
Jam jojant minia tiesė sa- 
vo rūbus ant kelio ir garbi
no dideliu balsu Dievų... 
(Luk. 19, 26).. Taigi, pro
cesijos ne žmonių puikybes 

i padaras, bet nusižeminimo.
Dievo apreikštąsias tiesas 

Bažnyčia, semia iš. dviejų , 
šaltinių: iš Šventojo Rašto 
ir Padavimų, Abudu šalti
niai labai daug kalba apie 
procesijas, kuriose . visada 

’ buvo gaivinama dalyvaujan-' 
■ eiųjų tikybinė dvasia ir dg* 

domas religinis uolumas.. ..

“DARBININKO" SKAITY- 
TOJŲ DĖMESIUI

“Darbininkas’ f priima 1982 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilną jų vertę. Nuldrpę , 
1932 m. kuponą siųskite

, “DARBININKO” ADM.,

866 W. Broadway,

South Boston, Mass.-

.nepaperkamas teisingumas 
nepaisymas Kristaus turi panaikinti ištvirkimą ir 

meiles.■fr tei4ngMBA-prin«- pigimus. Tikroji, paskui- 
kojantį nesnaudė * ir Tau
rioji meilė turi įsigyventi 
vietoj legalizuotos svetimo
terystes, gašlaus geidulingu- 
mo ir žalingos savimylos. 
Pats pasaulis serga įvairiais 
blogumų ir niekšybių užsi
krėtimais.
.tuos blogumus nugalėti, ir 
prašalinti. Tada žmonija 
-išsigelbės iš gręsi a nč 
anarchijos ir chaoso,

Pradedant šiuos 1933 me
tus, ypač katalikai turėtų 
leisti Kristaus šviesai švies
ti jų gyvenimą. ■ Katalikai 
turį gyventi Kristaus prin
cipų sumetimais, tai yra tei
singumo, ■ meilės, klusnumo 
m. nekalto jo gyvenimo pa
vyzdžiu. Pasaulis žvelgia, 
kaip išspręsti tų visų belai
miu. problemų. Katalikų 
Bažnyčia turi raktų, tani vis
kam. Kristus ją " įgaliojo 
žmonijai duoti ųurodvmus

pų ir tiesų, .atsidavimas iŠ- 
tvirkiįnūi ir lėbavimui pa
daugino negeistinų vargų ir 
ašarojimų.- Žmonės daugu
moje labiau susirūpinę pa
sauliniais dalykais ir mažai 
tesidomLpąi’oigomįs Dievui 
ir sielai ir. amžinybei. Pa
saulis mėgino panaikinti 
Dievą, Kurs sutvėrė ir val-

■ j do visatą. Vieni norėjo pa-' 
Visi miršti,. kad yra Dievo ir 

— turtuoliai ir. skurdžiai, Dievui sutverti, kad turi ne
mokyti ii*• dailjminkai, ir vi- mirštomą sielą, skirtų , eiti 
si kiti' turėtų pradėti dar-' dangun ar pragaran. . Ant- 

. buotis, kaip nusik ra t y t i; riems. nesmagu prisiminti 
skurdu, tais vargais, kurie. Paskutinį Teismą, kur Die- 
nėjučiomis . čiupo žmoniją, vo Akyvaizdoje reikės išdubk

■ . ' ■, . ,• .j • i i •. «v ■; ■ v-.

Kl. Kiek yra pasaulyje katali
kų kunigų?
_ Ats. įžymusis statistikas'^ kunig0. Bet mviena!J

Afrikoje — * 
10,500; Australijoje-

į ir tais ligos mikrobais, kurio (ti apyskaitų iš visų minčių,
žodžių, darbų; dvasinių iv 
protinių dovanų ar materia-: 

Pasaulinio skurdo it- de-. “#>.finansinio- įgy^t lo-
■' - i™; nll bio bei turto. Dhug dtšisa-

krovė ekonomiškas neteisiu ; ^9 tmmauti, garbintj^ir^iny-

.- slegia ir naikiną socialinį 
žmonių gyyenhbą.

presijos vargus žmonijai.

j .. gumas,' politiškas išgvęri- į Ietį-Dievą labiau už viską
A

?■ ištvirkimas ir plėšimai, irgi, s*° SP1 dienų pagonįzmo die
.. t ‘ . J TrnTzJlm V-nn 4m»£nci •nrtvhr/Tcci

! linės; nuodėmingos ypaty

L . gimdymo kontrolė.

: mas, nepasotintas pavydas,] ^sa^; Įsivyravu-
!■ ištvirkimas ir plėšimai, irgi1 s*° dienų pagonįzmo die-

. .įsivvravusios' didelės sočia- .^‘iai ^a tofaS> pavydas,
! linės/ nuodėmingos ypaty- ištvirkimas ir geidulingu-

Į bes, kaip divorsas ir vaikų..mas. Pasaulis pamiršta Pa-5 
-tį Kristų, Didį kinkyto jų iš.

į jei imsime patį gyvenimą,1 Nazareto, tačiau, nedarbo 
| matysime priežastį, dėl k./ problemai išspręsti ar socia- 
.L šiais laikais gimė toji de-^ liniam nuopuoliui suinažin-

u

4

C

4800; Azijoje— neturi .jogios prasmSs ir yra žmo- 
.ralijoje— 2200. nių puikybės padaras, šv. Raštas 
——-— | nekalba apie procesijų reikalin<

Kl. Ar gali sviėtiškis sakyti gumų.
> ■■ ■■ ■ ■ ■ ' .

. , Ąts. Tikybinis jausmas y-
Ats. Bažnyčios įstatymai ra žmogaus prigimties dalis.

“Burna kalba iš širdies pil- 
numo” (Mat, 12, 34). Kry- 

ižiaus žbliklas, giedojimus; 
į bažnyčios lankymas, pri
klaupimas, dalyvavimas pro 
cesijose — tai t išreiškimas 
širdies jausmų. išoriniais 
ženklais. Žmogus susideda iš 

1 sielos ir kūno, tad jis pri- 
‘ valo garbiiiti Dievą siela ir 

kūnu. Kaip džiaugsmą ar 
* nuliūdimą sunku paslėpti, 
■ taip ir išvidinį Dievo, garbk 

nimą. Šv. Augustinas sako •. 
“Visažinantis Dievas nerei
kalauja išorinių ženklų, neš 
Jis ir mintis supranta, bet 
tie ženklai, yra žmogui, nau-

pamokslą bačnyžioje?

(kan, 1342) draudžia vi
siems pasauliečiams, net vie- 

. 7" . 1
bažnyčioj, nebent toks as
muo gautų nuo Vyskupo y- 
patingą leidimų, tai yra, į- 
galiojimą. ' * /

Kl. Ar žmogus prasikalsta, jei
gu nesirūpina ugdyti7 savo dva
sios galių?

Atš. Taip, daugiau ar 
to visko, jei patys katalikai, visiems gėlesnių iy laimiu-1 mažiau prasikalsta kiekvie- 

------ ----------------------«•-'
/ gražiais savo darbais- ir kil-j Visagalis Dievas tepalaiun-

kai -turi'Visiems rodyti pa.-į visiems būtų, laimingi’tas ir valia.
vyzdį ir nušviesk kelių lai- . ' ’i žmogaus galios ir jos žino--DUBIHIIIKO- 

METIHIS KONCERTAS 
Sekmadieny, Sausio- Jan. 15,1933

‘ • ■ . .' • . • . , ■ ■ ■ ■ ■ ■ •. ■ ■ • * • ' . ■ • ■ ■ ■. . . ■ . I

Municipal Building Salėje, So. Boston, Mass. i 
Progamoje solistas P. Petraitis, Montello choras, Ukrainiečiai

Artistai ir kitoki pamarginimai.
Visi “Darbibininko” Prieteliai kviečiami iš anksto į šią me-

4 • . '.N*...- t ' j f ‘
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
PHILADELPHIJOS PRO

VINCIJOS KUNIGŲ 
SUSIRINKIMAS
NKTARIMAI

Gruodžio 16 d., 1932, pas 
kunigą Vladislovą Matulai 
tį įvyko Philadelphijos prm 

T vincijos kunigų susirinki- 
• 7 mas. P

1. • Susirinkimas plačiai

jisai oficialų laišką tuo 
klausimu Encielopedios re
daktoriams pasiųstų.

7. Lietuvių lakūnų klausi
me nieko lienutarta, kadan
gi nieks tuo reikalu oficia
liai į šios apylinkes kunigus 
nesikreipė.

PHILADEIPHIA, PJ,--
•- v r .• ■ ■ ŠV. VARDO DR-STĖ apsvarstė pavargėlių šelpi

. mo reikalą, kadangi dėl dF Šioji draugystė Šv. Kazi- 
delio nedarbo pavargėlių mie.ro parapijoje nuolatos 
skaičius kasdien didėja. Iš deda dešinę koją pirmyn 
diskusi jų paaiškėjo, kad ‘“pažangos, žvilgsniu. Štai 
daugumoje parapijų jau per misijas apie šimtas dau- 
nub keliolikos metų gyviio?.giąu narių-įstojo į jos eiles, 
ja ir veikia labdarybės draii Iš viso tini jau bent per du 
gijos, kurios šiais laikais šimtu Kristaus vėliavos pa- 
daug šelpimo ' darbe . di rba. sekėjų. ir Joj o V ardę apgy-

• Nutarta, kad parapijos, kiir iiejų. Tikisi greitu laiku 
dar tokių organizacijų nėra, daugiau turėti.
taiogitičiausia tokias dmu I bę^GIA “SMOKERĮ 
„gijas steigti., . ’ . •

2. Blaivybės Mausime *feit-’ Nugirdau, kad šios „drau- 
t artina nuomonė pareikšta..; gystės visi nariai bus už- 

. kad tas klausimas ir šian- kviesti į rengiamą vakarėlį 
dien yra aktualus ir yra-M** “šmokerį” gruodžio 

. . reikalas ’ apie blaivybę žino- 31 d. Viskas tą vakarą bus
. nėms. nuolat aiškinti. ' . mariams dykai. Komisija

. . 3. Šios apylinkės katalikų

MIRĖ SKOLASTIKA 
BŪLSKIENĖ

Pereitą savaitę mirė Sk. 
Bulskięnė, Wesį. Philadel- 
phijoje. Paskutinį patar
navimą suteikė Saldžiausios 
Širdies parapijos kunigai. 
Graborius buvo Jos. Kava
liauskas. Didžiausiame nu
liūdime paliko vyrą, vaikus 
ir gimines.—Amžiną atilsi 
tesuteik jai Viešpatie !

IŠTIKO NELAIMĖ
Kelios dienos atgal Mar

tinas Žemaitaitis, savo. na
muose, 158 VTaikins Street 
pūolė laiptais nuo antro 
aukšto ir sunkiai susižeidė. 
Dabar jau antra savaitė kai 
guli Pennsylvanijos ligoni
nėj. Tarp kitų, ,choristai

NEW PffllA, PV Šeštą valandą nuš•.vi f o' dėstė, kad Kristus buvo, to- 
gausinga elektra ir žvakė- biriausias žmonijos Moky

' ' • . . • \ ‘ . mis altoriai! Kun. T. Gar? toj as, Kurio.privalome visi
Neperseniai pradėjau y-.mUs Wkf iS!dhnhlKas uU. Mrasyti.

bai. Įdomautis ir skaityti Ue-L.jas o janl aįtoriaus 
turistas laikinius. pa^]Mio net 6 vipttoiai ne. savo lH 
skaitydama apie lietuvių . •. . .
veikimą apylinkės kolonijo
se, pastebėjau, kad nieko uc- 
aprašyia apie mūsų veiki
mus.

tūkstantis žmonių. pažiūrėti 
kalbamojo p a v e i k s 1 o: 
“Back Street?* Šitoj pat 
svetainėj Kalėdų antrą die
ną vakare buvo parapijos 
balius.. Labai skaitlingai 
tėveliai ir gražus jaunimas’ 
atsilankę, prie linksmos mu
zikos pašoko, pažaidė ir taip 
visi patenkin t i bai gė Kalė
dų šventes.. ■ „iS'rečtdK.

:.Minersvillės lietuviai turi 
r puikiausią mokyklą, 

tuviai klierikai: Degų.11 s' karią gabiai ir sumaniai ve- 
Andrius,.- Degutis. Jurgis,1 da Sesutes Kazimievietčs. 
Neverauskas Albertas^ Bag- Mokyklos name yrą didžiu- 
donas Jeronimas, Valinskas le, patogi, svetainė, kurioj 
■Albertas ii- S. Vensląuskas J Kalėdų vakare buvo apie 
Choras labai grąžini giedo* — 
jo. sunkias Loesęh .F. mišias 

Pavj^zdžiui, per Dėkavonės ir kelias Kalėdų’ giesmes. _ 
Dieną buvo surengta skani Bųpigu vargonininkui Jo-., 
vakarienė. Visi prisidėjo, nui Mikutaičiųi vesti šitą, 
kiek galėjo. Net ir moky 
los vaikučiai neatsilieka,: bet. tikros lakštingalos : Bieliū' 
programėle paįvairino vaka- te j EI. Grikiūtė, Zinkevičių- 
rėlį. Žmonių labai daug su- tė Lilija, Jenėliuniūtė Mag
ai rinko- ir visi buvo paten-- dalena ir kitos.

" . • • ‘ -4 . , i kinti,teikia jain savo užuojautą) (|0|el.įn 
! ir velija jam pasekmingai 
ir greitai atgauti sveikatą.

Taip gi sunkiai serga 
Vincas Cibulskis, 130 . Han
cock St. ir . p. J. Kavaliaus
ko, graboriaus, sūnus Juo- 

Daug kraujo nete- 
Manoma dalyti jam 

kraujo perpylimą.’ . 
LIGONIAI

Ir Čia žmonės nemiega, bet 
dirba visi išvien, kiek gali. Nauja Amerikos Lietuvių 

chorą, kuriamo daliau,j ‘‘Gyvenimą Liečianti Knygą
Iš vyrų y^ 

yra pasižymėję:

Jos Vardas
ŠV. KAZIMIERO SĘSERTj.

KONGREGACIJA

ravieius Juozas ir Pinkinas
“. Mūsų parapijoj sūsiorga- Juozas. Baranauskas Vin- 
nizavo --------*y“ —
Nekalto Prasidėjimo draū-[net per radio. pora sykių 
gija. Nors dar tiktai 50 na- paleido ! Bravo, Vincai, va
rių turime, bet tikimės, kad lykis aiikštyn!

Lm.į visos mergaites iš š-os para- Laike mišių chorui labai 
pi jos neatsiliks ir pašinam gražiai pritarė visą laiką 4 

dos šia brangia proga ii’j snmilms ir saksąfonaš; tai
- - . „prisirašys prie šios draugy? |>nvo sekanti asmens : Vinc-1.-

_ ...... xv______ ______ iš kalno*rengias turėti’pa- • Sunkiai serga Ona. Kriau- st£g> Jau pradėjome rengti kus Jurgis, Arbačausldūtė,
seimo reikalas ir- jaumioine^ įvairintą. įdomią programą, čiūpienė, 90 metų senukė, dalykėlius bazarni ir tiM<Krasnickas Stasys, Mažeika 

‘ SODALICIJOS NAUJA Alison St. I^it? mės, kad. pasiseks taip, kaip
■ VALDYBA

Pastatiniaine

yra

ųės organizacijų. c į^onĮerem, 
"^jaūJūvo iiuofc|lifę?fi.į>įkal-

beta. Tas klausimas tapo 
atidėtas kitam susirinkimui 
sų reikalavimu, kad valdy
ba kitam susirinkimui pa- . . . ■ ~ • . . . - ■ •
teiktų- seimo „ir tanferenei- "Q^t5;.yee‘^^ “J- Woo®and . Aye., jau pietai

> jos planus. • . . j.
* 4. Šioje, apylinkėje Jiėtu-

vių radio’ valandos sykį sa
vaitėje klausimas iš stoties .

'• Rėading, Pa, plačiai buvo-^usias^aiigas page-je. •; . 
apsvarstytas. Galutinai ta-11 uiti So.dalicijos būtį. Pir-Į P-nia Barvainienė ir Jo-.
po nuskirta komisija, kuri prašė, kad visos na- nas Kavaliauskas po opera- 
susižinos, šn stotimi ir ištirs s5*^1 su- ja s.andarbiau-; rijų ilsisi 'Sy. Agnieškos Ii- 
galimybes radio valandai ių*-ne^ ii^aĮ tiiomėt biis ga- goniiiėje.
įvykdyti, ir visą planą tuo t^tis.pnsiseldmo.. I>Yf VISGI. NELAIAIĖ TAM-
.klausimu, patieks kitam lsū4 ^.a^as kun. P. Ląumakis ir 

’ ■[ gi ragino, rūpintis, kadvisos
iš vieno dirbtij. ir prikąlbin

kartą gyveno J Tuscarora, ta vakarienė, 
Pa: Julė Šanche (Valavi- 

susiriiikt- čiųtė) pavojingai serga

kti darbai lietuvybės ir ka
talikybės žvilgsniu. Trečia 
dalis užvardinta, “A. A. 

■kum Dr. A. Staniukyno Bi
ografija? ’ Tame skyriuje 
skaitytojas suras, suglaustas 
žinias liečiančias A. A. Kutu 
Dr. A.-Staniukyno gimimo, 
vietą, joišeitus mokslūs, jo 
atvykimą į Ameriką, jo su
manymą steikti lietuvaičių 
seserų vienuolyną Ameriko
je, kurios paimtų globoti A- ■ 

; menkos lietuvių .mokyklas.

Pelno liko, arti 500 pątingai
Baranauskas Vincas, Lozo- Parašė Kun. Dr. J. B. Končius.

. ... • ■ Šiomis dienomis išėjo iš
- į ’’ brangus as m gpau(Į0^ knyg-a> kuri begalo

,vo didžhjjų mergaičitį eas savo gražų tenorų jau .8Udomills Amerikos Uotu-
vius. Susidedu iš keturių 
dalių ir padalinta į.43 sky
rius. 1 . , ; :

Pirma dalis užvardinta-,
,1-11 šv. Kryžiaus Parapija Mt, 
į Carmelyje?? Joję, aprašoma

M pradėjome rengti kus: ,TurgiS; Aitačauskiūtė, H Tllme. '
- .......... ' 9 1892 metų iki 1932 m.- Ant-' ras. vjsas- kliūtis, kurias jis

i ros dalies vardas,. #‘Šv. Ka- sutiko bevykdant, visus savo 
j zinhėro Seserų KongregkėK sumanymus. Ketvirta da-

Laike mišių chorui labai

•j/. Leskeviciūtė

me Sodalietes išrinko naują plaučių liga miesto ligonine- Ql|tN*MT|nAU PA
J valdybą: pirm, — T. Bal- je. Adolfas Fergis, 4930 uiIlWAI1uURI1j • r.Hi

3 urgis ir Lisauskas. Ali).

Laike mišių kun. Garmus^ jąj’ Antroje dalyj Amen- lis pavadinta, 
pasakė tinkamą - iškilmėms koš lietuvių visuomenė su-Įmieriečių Kongregacija 
pamokslą. Bet maloniausią ras visas žinias^ kurios tie- Lietuvoje?’ Toje dalyje 
įspūdį, darę žmonių nepa- čia Šv... Kazimiero Seserų: kalba apie^pakvietimą Sese- 
prastas dievotumas: atrodė,: vienuolyno pradžią, įsikūri- rų Kazimierieeių vienuolių 

| kad visa parapija in

Seserų Kazi-

Ėlž. kaip sirguliuoja. Ką tik po ATOSTOGOS
j. P$ui- J. šukevičius ir J. Gau- re ėjo prie šv. Komunijos!

____ ¥ M J dinskas, kurie mokosi šv. .ASL 
prižadėjodėti Ii dabar Mt. Sinai ligoninė' Karolio. famigų^setmnarij’O- arųros ^kilmingos vaike?. -. - . — . - - .■

je/ Overbrook, Pa., pralei-. liafflg. migios! Ba-h’os steigimą suinane,. vykdė, tetų iriSplėti™! labdarybės
džįa Kalėdines atostogas pas1 
savo tėvelius. . ! w 
tu lietuviu Studentu:.iš ivai-1 
rių kolegijų yra parvažiavę 
šventėms,. Mes linkime 
jiems linksmai pral e i s t i 
šventes.

< Balčiūnaite; rast. -
Mastaitytė; Ižd. —: S. Pau- pavojingos operacijos Jonas 

’ lauskaitė. ’ Kiekviena vai- Norkevičia, 41\S. 62 St, gu- 
dvbos narė' ;

eorpo-! nią, plėtojimąsi ir tos kon- vykti Lietuvon ir Savo ne- 
... Agregacijos. dabartinę’padėtį, nųilstamu . darbu prisidėti

Aštufitą valandą buvo j Ten skaitytoj ai sužinos kas, prie .išmokslinimo, ir auklė 

os iškilmingos vaike-1 kada ir kur tą.kongregact-.jimo Lietuvos sūnų ir dūk

’y v-”?-žnyčįa vėl. pilna žmonių! įr savo pastangomis priside-darbų./ Čia rasite Pažaislio 
augę is n. j.yaį^epaĮ )abai gražiai gieJ prie jos išsivystymo, — . " / .v

- k 1 da lietuviškas Kalėdų gies- ^n skaitytojui paaiškės tbs. ni vienuolių darbų išshys- 
kongregaeijos sešėrii nuvei- tymą Lietuvoje.

is.. vienuolyno istoriją ir sese-

sirinkimui.
. 5. Žiemos sporto organu

zatorius šios apylinkės tarp. kitas mergaites* prisira- 
lietiivių jaunimo, pranešė, ^yli Ęfie tarp garbingos dr- 

; ■ kad. basketball įyga jau su-. ,
organizuota ir' žaidimas?jau NAUJOS TAISYKLĖS

■ ' pradėtas. Sekančios, lietu- -p. . \ .. - - , * .. . ... , r Per ta pati susirinkimą* viu parapijos lygoje daly-. . .v: ,. / ‘ -.y•, . ~ ‘ - oi i buvo išdalintos ‘ naujai is-vaujar Sv. Jurgio, Shenan-; ■ . ., „ , v.
Y ; s, • T -. p i. 1 spąusdmtos Sodalieciu Re-doah; Sv. Juozapo, Maha- . . , • <

• • s n t. ■ f gulu knygeles. Įdomu buvo' nov City; Sv. Petro ir Povi-r& . .. zi- 1? iv HazeltonJ P^kadyh, tak daug jvar-
' 'šv. Vincento, Girardrile ir,P^egųų tmp dvams-

M Karimiero, St. Otair. kalP w ^dziagmių So-
! Minėtos kolonijos turi po

- du tymu —mergaičių ir yy-
Jti.. . • ._■■■

* : 6. IŠ pereito susirinkimo]

dalietės gali įgyti.
aišku kaip ant delno. . Pa
eiliui išdėstyta visokie atlai-

į0 dai, patarnavimai laike Ii-
J, • ■ prototafo buvo ■ pakelta J ^vestuvių, tapete., 
: - klausimas ar tapo pasiųstas miiartrhMbetureti jo

laiškas, kaip protokoluota, kiųmienesTmų mokesčių. Vi- 
Catholie Eiievelopedia re- 868 mergaites nuo^ 16 metų 
daktoriui, reikalauja u C?“11 P™u-asytr. Susinnki-

■ ■ kad naujoje enciklopedijos ’nai kas+ P«ya^
■ laidoje būtų pataisytos Isto-

i-inės baidos liečiančios ijta nei vienos, merktas,: kim 
. ■ tuvius bendrai, ir- atskyrai P pūigystos nare

[ biografijas Kosciuškos,\Jo? Sunkiai sirgo .Sodalieijos.
gailos,;Vytauto, Gedimino,' nat’ė. Magdalena Burokaite 
Kęstučio ir Šv. Kazimiero. Ligos metu ją aplankė Sm
Pirmininkas pranešė, -kad dalietės ir prisiuntė gražų kitę į šį koncertą, 
jis apie- tai. rašė -Kunigų bukietų gėlių. Dabar veikiai
Vienybes pirmininkui, kadt sveiksta. j

- i

KŲNIGITŽIUI
Tas mūsų bainbizelis nie

kur neranda ramybes, net 
ir gatvekaryj. Štai neseniai MĮNtfiuiiLLtj f Ai 
jam bevažiuojant.ir ramiai ‘ ——
beskaitant, hęzalėžninkų lai- Dievulis skyrė man. šie- 
ki-aštį, tūla moteris jį už- met Kalėdas švęsti Miners- 

t puolė pravardžiuoti ir jam villėj. Jų gražios iškilmės 
visaip išmetinėti ir dar vi- niekuomet neišdrįs' iš., mano 
siems bendrakeleiviams, giry atminties 1 
džiant; kad tas nelaimingas! o v v.-. .•••.,••• I.. žmogelis nežinojo nei ką' sa- 

~ - r kyti; nei daryti, .. Tiktai pa- 
“ raudęs sėdėjo ir laukė kolei

Viskam S’atv<?karis priėjo kampą, ir 
smukt kaip žaibas pats pra
sišalino. ‘

O moterys, kodėl jūs ne
duodate jam šventos ramy
bės! . Jaunuoli

mes.Laike mišių kun. kle
bonas M; Daumantas gražiai 
pasveikino vaikelius ir pa
rapijiečius ‘.Šv,'. Kalėdom!. 
Baigiantis, mišioms vėl tary- 

. tuin visa bažnyčia ir vaike- 
liai. ir jaunimas ir visi ėjo . . . . " r

, dievotai prie čv.. rKomuni-!pulerlu!; Wad^ nes . jie 
. . . . • . į to: Vra užsitarnavę remdami

‘S| i _.*■ .. ■. •
. * musų parapijas, organizaei-

į. Dešimtų yalaudų buvo jas jr draugijas. .. .
čios. iškilmingos mišios su .
aSista: Mišias giedojo kun.

Didžiulė. . bažnyčia pilna Kl. . Daumantas, dijakunū
žmonių! 3. gražūs altoriai buvo kun. P. Garmus, o 
papuošti eglaitėmis ir pa-! subdįjakonu Degutis And- , 
skendęs gėlėse! Mat, Šesu-’riuš. Kiti klierikai. pagel
tęs Kazimieriėtės turi artis- bėjo. Laike šitų mišių kun.
tišką skonį puošti altorius!Garmus savo .. pamoksle iš- kabo amžinybe,

Susipratusių lietuvių yra 
Šventa pareiga savuosius

Diėvuiis skyrė man. šie-

. Mes ypatingai raginame 
remti tuos biznierius ir pro-. 
feSionalus, kurie f skelbiasi 
“Darbininke.” ’ ?

Ant plaukę kabo gyvenimas, ties 
gyvenimu kabo mirtis, ‘ties mirtim

Pilyj- broliškos meilės*- — 
. Philadelphijojj v a k a r e, 
gruodžio 31 d., . ukrainiečių 
svet. (Ukrainian Hali), 849 
N. Franklin St. įvyks kon
certas. Koncerto* programą, 
išpildys ukrainiečių choras 
iš Scranton, Pa.

Tad gerbiamieji broliai it 
sesės lietuviai gausiai atei-

_/ Dr: VMMr DeriMiĮ 
įMiekael Dubas. tv. Kazimiero Seserų Motiniški Namai Chioagoje. J

tymą Lietuvoje. ’
Knyga turi 350 puslapių,- 

kurioje randasi 25 paveiks
lai liečianti. Mt.; Carmelio 
Šv.. Kryžiaus parapiją, joje 
gyvenusių paskutiniais lai- 

.. kais klebonų, seserų, vienuo
lyno vaizdus Chicagojo, pir
mų, seserų paveikslus, žmo
nių, kuomi nors prisidėju
sių prie to vienuolyno. įkū
rimo ir vaizdus pirmos mo
kyklos Amerikoje ir jos vie
ton 1924 metais pastatytą 
naują mokyklą. ’ ' .

*..’■** • ‘

Knyga išleista labai gi’tv 
žiai ir jos kaina yra: gerais 
aptaisais $2.00 ir prastes
niais $1.50. Tikimasi, kad 
visi tie, kurie rūpinasi lietu
vybės Ūkiniu Amęvikoję-pa
sistengs kuogreičiausia įsi
gyti, tą knygą nuo Seserų 
Kazimiericčių* Chieag<M(\ 
2601 IV Marųųotfe R d. ar
ba nuo Mt. Carmelio klebo
no ktm. D v. J. B. Končius, 
312 So. Rupia r. Šb, M t Car
inei, Va., y'

Tai pirmutinė istorinės 
svarbos lietuviams knyga 
verta kiekvienu tikro lietu
vio ir kataliko susidomeji* 
mm
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Kaikuriė “draugai” pravar
džiuoja katalikus, šventuku.- 
priais, kiti vėl saku, kad rei
kia dar smarkiau skelbti be
dievybę ir kritikuoti bei

NAUJI METAI

■ >■•'-

. i 
r

8UBSCRIPTION RATB8:
.CtoOMtte JTMTly .......,........H00 
Iteaign yttrly..................loo 
Do®*itlc onc* per w«k yearly. .$2.00

■ fbrefga once per week yearii... 42.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje ........ 44.00
Uleleny metami ........$5,00 
Vieną kart lavaitEje metams... 42.00
Užsieny! k ar tan va i t6je metanu. 42.B0-

DARBININKAS
W6 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS

TELEPHONE SOUTH BOSTOn'o620

KATALIKŲ SPAUDOS 
VAJUS •

kevičias ( “Tvane”)' viena 
proga yra pasakęs: “Kipšas 
apsivilko arnotu ir su uode
ga į Mišių skambina.”

Dabar kaip tiktai gėja 
proga tų sakinį .pakartoti, 
tiktai reikėtų šitaip jį pa
keisti:

. Bolševikas gramozdiškai 
įsinerė į arnotų, bet ne var
po žmoniškai nemoka pa
traukti/ . K.

■ įkvėpimas plaukia iš “me
nulio’ ’ taurės, apšvieta susi
daro iš kelią dešimčių vaiz
dingą kolionių ir argumen
tų svarba glūdi ' penkiuose 
pirštuose, sugniaužtuose į 
storą “kuloką'l” Ir liepk 
iokiani. žmogui gelbėti tikė
jimą, šviesti ir švelniai kri- 
tilmoti katalikus L,', Ragutį 
tai jis pagerbs žodžiais ir 
darbais, bet išgauti iš jo ti
kėjimo pagarbų —- tai vis 
tiek, ką išspausti iš akmens 
ašarų. / .Kiekvienas bolševi
kas, nuo žemiaąšįo‘atlipai-
TmšrildT^iriuif^ar^pjt .v v TT - . .
žiūrėti skersai ar išilgai, ar Wmaua poeto, lutu, r- . 
.ii ai>vem ™kmys. .
I>L tik bėdiėviš 'ir iSgyi'S v1Sa i-im.,
nieko. ■ 'I’aią-i iš tos n;wlj(,s.tesni0.Įi. spauda. V1Si gtosl 
bolševiku' taktikos - “pa-:»tumtaf_gėrėsies ir Tm- ■ ■ 
gei-bti” tikybinius itarbinTii- v ,
ką jausmus,, nieko neišeis,.. . 
nebent tik gram o z d i š k a 
veidmainystė.. . .

Juokdarys Zagloba (Siu-.

Kiekvienas norėtume ži- 
noti,‘ ka ateitis .mums žada, 

šmeižti kunigus, bet p. Bim- Koki bus mums .1933 metai? 
ba su jais nesutinka. Jis Ar nauji inetai atneš mums 

kad bedievy- laimę ?, Užtikrininiė nėra, 
būs skelbimas kaip tildai su- Bet jei būsime taip ištikimi 
stiprina katalikus, atgrasi-’ ir Išmintingi kaip praeityje; 
na nuo komunizmo, ir dar Ta- turėsime ir laimės, 
biau juos stumia į kunigą ; Ar .nauji metai atneš 
glėbį. Ne. • Čia reikia, ktd mums daugiau valgą ir ne- 
taip. pradėti. Reikia,, girdi,Laimią i , . Mes nežinom e. 
katalikus darbininkus skai-j Greičiausia jų busi Tačiau 
lytimu lygimsy neužgauliu-’ apie mažesnius nereikėtu 
ti ją tikybinių 
įrodyti jnąns balsė v i z.m o. mwti su kantrumu iv atsida- myn, . ‘ 

'nuopelnus streikuose ir d<‘-Į---.—----------------
fuoiistracijose, na. ir šviesti Leninu pareiškimo, kad bol-j ninku, bet tai esą negražu ir 
katalikus, švelniai juos kri-( ševizmas pirmiausiai rūpi^nedrira (žinrekit, koks gai- 
tikuojant. Teiktos, taktikos, naši, ekonomine reforma, o Testingąs katalikų -užtarė-, 
pavyzdžiu stato patį Lėni-, paskui jau bedievybė. ’Ne.} jasl), nes tuo būdu jie lau- 

“ ’ { ‘ ~ (žo bendrą darbininką froii-
bai nelabai sekasi. Kaip, jis, tai iškalbingesni‘už žodžius, tą, . Komunistai, girdi, bus 
nesisielotą aišldnti.supąmio-’ ir tie faktai įrodo, kad. pir- netold. Nuo šios dienos jie 

Lenino išsireiškimus mas ir paskutinis bolšeriz- pagerbs tikybinius darbi- 
' ė, ninku jausmus. Tai pasakęs, 

- Lenino ekonominę gi, reforma tai p. Bimba ir padare t'o “p'aT 
k . pridėčkas, į kurį krei- gerbimo”’ pradžią: .nū nepa- 

i* išilgai,1- piaina tik tiek dėmėsiu/kad si juto kaip Dievo vardą pa
mažu raide.-. (Žiūr. 

jo straipsnį “Laisvės” ‘No. 
299). . ’

Toks, bolševiką taktikos 
pakeitimas,-anot p. Bimbos, 
turėtą atnešt didėlę naudą 
komunizmui.; Mums gi, ka
talikams, atrodo, . kad toks 
gramozdiškas išdėstymas sa
vo neva gudrią plapą prieš 
visuomenes akis jokios nau
dos komunist-ains . neatneš,, 
tik uždės jiems naują nepa
kenčiamą pareigą: prisimės- 
ti gerbiu tikėjimų,'tuo tar
pą kai jo neapkenčia. Bc^ 
dievybe - tai tokia įkyri liga, 

. kad net per geroką kultūros 
lukštą prasimuša aikštėn. 
J eigų jau toks, be a b e j o 
kiek, sukultūrintas ir prasi
trynęs komunistą v a d a š, 
kaip p/ Bimba, tik ė j i m ą 
“bėgęiTidamas,” Dievo var
dą rašo - • mažute raide, tai 
ka jau bekalbėti apie eilinį- 
bolševiką, kurio d v a s i o s - •

aiškiai, matu,-;

rimą Dievo valiai.
. Ar naiiji metai įvels mus 

į nuodėmes ir nusikaltimus J 
Vienas tas prisimi n i m a s 
Šimkaus nusikaltimo sudre
bina muš, tačiau, visų kų 
mes galime dabar daryti, tai 
palenkti galvų, sudėti ran
kas ir sakyti: “Tėve, mūsą, 
kuris esi danguje... nevesk 
mus į pagundą...”

Pradedame naujus metus.

T

JONO KMITO EILES

Katalikiškąja spauda su-, ir bus taikomi Kristaus žu- 
sirūpinęs visas kataliką pa
saulis, Štai Bostono apylhi- miegojo, blogi žmonos pašė 

“ kese tas vajus varomas ang- j0 .į kviečius rangią- 
lą parapijose beveik per vi- 

" sus; metus. ' Kiekviena pa- 
’■ pija turi savo spaudos sa- nedovanotinas .nusikaltimas, 

vaitę, kurioje dedama ypa- dėl kurio paskui nukenčia 
tingų pastangą vesti, organi-j ne” tik atskiros šeimos, bet 
zuotą darbuote spaudai iš? įr yįSos tautos. Tas juk su- 
platinti. Įtraukiama kuo- prantania. Tauta susidaro 
daugiausia pasauliečių, kad įš šeimą. Jei į šėimą.parci- 

“ . jie virstą kataliką* spaudos na ,nors vienas nedoras laik-
- rastis,. tai jau -neprieteliui 
’ vartai atidaryti. Sugadinęs 

jis jau pa-

tižiai: — “Kai šeimininkas

Ivll- 
kaliip ” Tad kataliką snau- 
dimas dėl savo spaudos yra

iiį Bet su Leninu p^Bii.n j.Čia kas nors ne taip.’ Bals

platinti.

? apaštalais. Senovišką pa- 
' ; • • žiūrų lietuviams katalikams 

į , kartais atrodo keista, kad^ keletą šeimų, 
spaudai priduodama tokia .graužia tautos pamatą, Del 
didele svarba. Seniau to ne- blogos ir tvirkuiaitčios spau- 
buvo. Užtekdavo katalikui dos šiandie dejuoja’valsty- 
nueiti į bažnyčių, melstis/, bes. ir ją vadai nlžinu .kas 
eit retkarčiais prie sakra-j dūrytk

. mentą, laikyti pasninkus,:—-! Tačiau vaistas . blogumui 
bet apie spaudų nieks nė ne-Laiškus -^platinti gerąją 
užsimindavo. Dabar tie se-1 spaudą. Ligoje du dalykai 

’noviški žmonės su nuostaba labiausiai reikalingi:, su
stabdyti bakterijų veisimųsi 
ir duoti vaistu sveikai kūno 
daliai -atsigriebti. Taip ir 
gyvenime s pašalinti blogą
ją spaudą, kad ji daugiau 
nekenktą ir platinti gerąją, 
kad ji. įdvasini organizmą 
sustiprintą.

Dabar feitalikiį spaudės 
vajus dar gi supuola, su 

IT S V. V.

R

į

>

pradeda pastebėti, kad atsi
rado nauja pareiga: skaity
ti kataliką spaudą. ir. dar 
kitus paraginti, kad skaity
tį Kam tas? ’ .

Taip, atsirado nauja pa
reiga. Gyvenimas jų sukė
lė. Ko pirmiau nėra buvę 
dabar tas virto pačiu gy-.
riaušių Idausimm Dabar

/■ spauda .tokį vaidmenį vaidi- Naujais Metais
na, kad pro ją negalima abe- Jėzaus diena., Tos. reikš-

- jmgai praeiti, negalima josąningos iškilinūs gražios dva7
> veikimo atžvilgiu užsimerk-1 sįnės dovanos., reikaling a 

; ii, neš- kai snustelėję atsi-O'Dievui, tinkamiausia do- 
į merksime, spauda jau bus. vana bris tokia: grąžinti

.savo darbą padariusi; gera^ žmoni jai sveikata per kata- 
—- gerą, bloga—bloga. Čia likišką spaudą,. K.

. f.

* NAUJA BOLŠEVIKŲ
TAKTIKA

tus
vis vien negali užglostyti ne-; mo tikslus ina bedievybė, 
išdildbmo dalyko .
bedievybės. Ai*. į Leniiią .tik . pridėčkas? į kurį krei- 
žiūrek . skersai, ar
ar ap versk j į aukštji-i ko jo- j is yargais-negalais, paląiko- 
mis — vis kyšo bedievis, ii; mas. \ Juk . nesugebėjimas 
tiek.. Tačiau nū Bimba,'nė. sutvarkyti pramonę, ir ūkį 
pats Leninas neužginčy ja J ir prisilcidinias prie visut n 
kad jis. bedievis. Bet p Jutu bado, tai—geriausi tam 
Bimba iiori įrodyti, štai ką: Įrodymai.. Bedievybės pro- 
•kad Leninui pirmaeilis pagunda varoma Rusijoj 
Ijausimas buvo ne bedievy
bė, tik materijalinė darbi- 
įlinką gerovė. ., *• .

1 dar. didesniu smarkumu nė^ 
*' gu Įpriuiau. : Ten nepatai- 

uinkii gerovė. , I liaujama tikybiniams ■ žinot 
’ Bet jeigu iš tiesą .taip bū-j niii jausmains. • Ten .nekci- 

bolšeyįkai, organizuodami 
“bezbožnikij” draugiją, su-j 
rengdami pašiepiančias “ti
kybines” procesijas  ̂naudo
dami spaudą, teatrus, radio 
prieštikybinei propagandai, 
uždarydami, cerkves ;ir baž
nyčias, atimdami • d-v a s i š-- 
kiains piliečių teises ir ben-j 
drai- vesdami... kūoaršiaiišią.
prieštikybįnę akciją, kokios1. Jis pirmiausiai pūdė so-. 
nėra buvę nė Nerono ir De- ęial’sfuš ir “sklokininkus 
oklacijimo- laikais. — žodžiu, už tikėjimo engimą. -Girdi, 
rusai bolševikai taip engdtv loki" Grigaičiai' ir. Prukeikos 
jni tikėjimą būtų, nesupratę-tyčiojasi.Is- tiknicių darbi-

tu, tai šios gadvnės . rusai čiania taktika,- dėlto, kad 
ten bolševikai jaučiasi kaip 

į gaidžiai- aut savo mėšlyno ir 
f su nieku nesiskaito. Bet 
Amerikoj kas kita. . Čia iie- 
nįoginis atakas prieš Bažny
čią. nieko nepešti, taigi ir 
'duota įsakymas pakei s t i 

j taktiką, ir p. Bimba uoliai, 
• nors nesumauiai/ griebėsi to 

darbo; . .

ĄpiPIĄUSTYMO DIENĄ

rase

Užsisakydamas rašyk: 
“DARBININKAS” 

366 West Broadvny,.
So. Boston,. Mass.

N. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki 

nias 'įvyks .sekmadienį,, šaiisio 1 
vuojauą po sumos, šv.. Andriejau!- 
par/ svetainėj, 1123 Lemon St 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės ’užsimokė 
ii. Taipgi atsiveskite .nors po vie 
ną naujį narį prie kuopos prira 
syti. ■ . . Valdybą

, WOR0ESTER, MASS.
LDS. 7 ktfopos susirinkimas į 

vyks sausio 1 d., 6 valandų yak, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov 
rdenėe St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kęle 
tą. svarbią klausimų. Be t b, , gera 
proga užsimokėti duokles. < .

/ Valdybe

.wdRCEŠ’iĄ MASS. •
LPS.’IOS kuopos susirinkimas j-

’ vy ks sausio 1. d, Aušros - Vartų, 
parapijos, salėj, tuoj po sumos. 
Visi nariai 'prašomi pribūti, nė'- 
turime svarbių reikalų.

Ą Kviečia Valdyba

BALTIMORE. MD.
Sausio 1 d., sekmadienį, tuoj 

po. sumai, parapi jos svetainės kam 
bariuose įvyks' LDS. 30 kp. susi

' rinkimas.’ Malonėkite ateiti visi.
Kviečia Valdyba

EASTON, PA.
■ ■ • •• • »' ’ ' . (

" LDS. 40 'kuopos susirinkimąs j . ’ 
vyks, sausio 1 d., tuoj po Kilnios;
šv., Mykolo pąrapijo.. Svetainėj.' 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

NASHUA, N. H. - ’

LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks sausio, l.’tuoj po 'pas- ■ 
k utinių mišių,. pobažnytinėj sve
tainėj; KvieČianie narius ateiti,'nes 
yra . keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie. Šios organizacijos.

„ MONTELLO, MASS.
LDS: 2 kp.. susirinkimas įvyks 

sausio. 3, Šv. Roko parap. sVet. 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti, senai. už
trauktas mėnesines duokles.

. SAINT CLAIR, PA.

LDS, 107 kp. mėnesinis susirin
kimas. įvyks sausio 4, tuoj po..su
mos. Šv. Kaziniiero^parap. salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti..

Valdyba

Į * /Pas komunistus jau pasi-’..bet keliose teko pastebėti,
f reiškia depresija. Ne todėl į kad iki šiol .buvę mūsų jude-
L kad jie savo “rojuj” neturi, .jimo- priešakyje draugai bei 
j’ a ką valgyt, t-' apie tai seniai draįigės stovi skeltai, kelią 
’į- r' jau žinome — bet depresija musą veikimui, Vajai atei-, 
t <ją propagandoj., Koinunis-jna..ir praeina, o tų vietų 

.j? tams nesiseka - prieiti prie mūsiškes komunistines or-
. darbininką, ypač .katalikų, ganizacijos .nū Įurštu uepn- 

Dolševiką vadas, p/ Bimba, judina. Tad judėjimas, vk- 
.< pabaigęs savo . prra kalbą toj tarpti, tirpsta ir džius- 
■ maršrutą, išsinešė, gan juo-
1 - dą įspūdį.. Anot jo žodžių
* - f*‘Laisvoje ”), nors drau

■Kai” yra susidomėję kmnm
Į * nistimo Jude j imo reikalais

bet “teko užeiti daug ištiži-
•/ mo. ir nusim i n i m o. Y r a 

draugų įpuolusiu į apatiją 
Jie mano, kad visos* musų

K k. r

r
ta/’ .• ..

• Toliau p, Bimba nūlįūdu- 
siarpastebą kad “dmigd “ 
kulti ha darbininkų ' mase/ . 
Ypač negali jie įkasti katą 
likų, kurie esą “aidas .įran
kis kunigą ir davatką. Nė. 
apsinioka prie ją eiti it juos 
budinti į kovą, nes via tiek 

L pastangoj neduoda apČiub- .neklausys. Mitingu plnka- 
t pianui rpmltatip Tas juos* tus dalinti .prie bažityčias 

tį He vurgu^

■ ■ Apipiaustymo apeiga būvu įsakymas Sena
jame Įstatyme.' Tai: būvu teisiškos .apeigos, ku
riu Dievas reikalavo nio- tą,- kuriuos išrinko iš 
visą kitą, kad sergėtų ir globotu apreikštas Die
vo tiesas. Jis ėjo iš .giminūs Abraomo, kuriam 
Dievas įpareigoju tą įsakymą- pu’didele bausme 
dar keliais šimtmečiais prieš davimą Mozei De
šimties įsakymą- Šiuo jaus kalne. ir' tai Dievas 
padare dėl dvieju priežasčių: pirma, kaip o 
ypatingą ženklą’ tarp Abraomo, ir žmonijos'; 
antra, kaipo antspaudą sandarai tarp. Dievo ir 
jo,, per kurį Dievas laimins-jį ir jo ainius, ku
riems skiria būti išrinktąja, tauta, prideramai 
.išlaikanti- visas teises. Tuo pačiu buvo įšven
tinimo įstatymas Dievo • tarnystei ir prižadas 
tikėti ir vykdyti visa, .tai, ką Dievas apreiškė 
ir įsake. Senajame Įstatyme, anot Šri Augus
tino ir kitą ’ garsių Bažnyčios, 'mokjTojų, taip 
pat reiškė ir. tą priemone, per kurią pirinapra- 
urs'ąiiodemūs kalte būdavo nuimta įį* nuo -vy
riškos lyties Adomo ainių, kurią nepriklausė 
.arba nebuvo, pu Abraomu Sandara, kadangi 
pirmaprade mindomą nuo jų buvo nuimta gal 
•per kukį kitą tikybos veiksmą.

Aplpiiuistyiud įstatymas buvo gailoje iki 
Kristaus įnirčiai,.' Izraelio gimines didžiūnui, 
būtent, žydai, pasiliko atkakli, ir po šiai die
nai iaikubi- apipiaustymu įstatymu, Del Lį ir 
mūsą Išganytojas, kuris atėjo .uuikyti žmonos, 
kųd vykdytą Dievo valią įp. užlaikytą fepby’

buvo apįpiąustytas, kad atpirktų tilps,.. kurĮė ' 
buvo po įstatymu ir visus, kad išlaisvintų nuo • 
to į&tatyino vergi jos.. X) tie/kurie buvo, kaip .] 
vergai,;kad būtų.išlaisvinti ir kad būtų pilim- • 
Ii į Dievu’ įsūnyste per Šv. Krikštą.
.' Apipiaustymo dieną Naujagimiui Dieviškam 
’KūdjkelMi buvo duotas vardas Jėzus, 1/nris 
vardas buvo Angelo apreikštas- prieš J*u prasi
dėjimą Marijos -įščieje. Priežastįjel ko - J is 
buvo vadintas vardu Jėzus, matome iš šv. 
Evangelijos žodžių: “Nes.Jis Išgelbės Savo 
tautą nuo jų nuodėmių“ (Alat^I,. 21), Tai .Jis 
padaie ■ didžiausiu nuolankumu ir karščiausiu 
kentejimu; “Jis Pats Save pasižemino,”' sako 
Šv; Povilas, <ępasidaręs paklusnus iki mirčiai, 
mirčiai gi. kryžiaus. Todėl ir Dievas išaukšti
no Jį ir dovanojo Jam vardą, viršesnį už visus 
vaidus, kad Jėzaus, vardu priklauptų visoks 
kelias' Danguje, žemėje ir pa žeme, ir kad kiek
vienas liežuvis išpažintą, jog Viešpats Jėzūs 
Kristus yra Dievo’Tėvo garbei“ (pil, II, 8-11),

Kadangi Jėzūs Kristus buvo kilniausioji *•kai
šty bes esme, tai nereikėjo Jam pasiduoti api- ’ 
pia'ustymo apeigoms. Vis tiek Jis norėjo pri
imti, tą nuženunaučią ir skaudančią apeigų pra
tybų dol įvairią priežasčiii. Pirma, kad garbin
gai užbaigtų tą dievišką, bet laikinį įstatymą, jį. 
prisiimdamas. Antra, kad įrodytų tikrumą 
žmogiškojo Savo kūno, kuris nors aiškiausiai 
buvo įrodytas pėr kitus Jo darbus, sfeinikius ir 
kvntojiinuH, vis tiek senųjų eretikų nebuvo pri
pažinta, Tročūų kad patyivtintk jog. J is būvp 
Jie tik * žmoguj ftimus, bet ir l^ul gimė iš tt

riuos žydai galėjo užmesti, kad yra svetimtau- . 
tis, ir taip pat įgydamas- reikalingą ypatybių 
būti tarp jų dėl dvasiškos, jų naudos, mums pa
rodydamas SAve pavyzdžiu priimti visas sunke
nybes ir kryželius, kurie mums ir nėpageidųu- . 
jami, hičiaų, kad būtų akstinas kitiems, kad 
pakęstų ir gera, darytų../ Jėzus Kristus, nebū
damas, kaip kiti žydą , vaikai, kurie nėžiūojb 
apiplausi yme baimes ir skausmo- kurį turės nu
kentėti. Jis prieš tai nujautė viską, ir su ramy
be ir. malonumu atsidavė po peiliu,ir išliejo pir
kių jį Šventą Savo kraują toje' skaudžioje api- 
piaustymo apeigoje.' - Per skausmus Dieviškas 
Kūdikėlis išliejo ašaras, bet ne taip, kaip kiti 
vaikai, Jis - verkė su maloniausia) meik ir meį- 
Tingiausiu gailestingumu už mūsų pačią silvar- 
tus; ir tuo pačiu su- džiaugsmu. . Jis aukojo 
Dangiškam .Tėvui. Savo kraują .visą musų išga
nymui, - . •' • ■ •'.

Ketvirta, per Savo pasižeimninią toje skaus 
džioje aiĄ'igoje, Jis norėjo duoti akstiną, kai- 
,po anksty vą užtikrinimą Savu .meiles dul mūsą, 
ir parodyti Savu-gailestingumą mūsą smūgiams . 
ir kentėjimams^ iv nurodyti nuodėmes pasibai
sėjimą Uolumas ir meilei kuri .degė Dieviško- • - 
jv Jo Širdyje, galima sakyti, nekantriai lauke 
Jo pasiimtinybūs išsipildymo, ir. tai.dį nudžiu
gino, kad tuoiiii nors truputį galėjo, už mus ken
tėti: taip pntdis kantriai lauke išsipildymo iš
ganingų Savo darbu ..žmonijos sielą gerbūviui 
per Savo, kančią ir. mirtį. .

{Su boi^< nohmui dėl Dievu garbes ir mei- '

s 
j
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m jei ne tėvai? Vadinas, už 
vaiki} laimę atsako niekas 
kitas ir niekas daugiau kaip 
tęvai, • .

Jeigu vieno žmogaus už
mušėjas yra baudžiamas ka
lėjimu iki gyvos galvos ar 
net mirties bausme, kaip tu
ri būti baudžiamas tas, ku
ris papildė šimtus žmogžu
dysčių .— tėvas motina, ku
rie pagimdė keletą žmogžu
džių ir tuo tartum patys pa
pildė užmušimo darbą; jei 
vieno papiktinto ją Kristus 
liepia užnėrus girnų akmenį 
paskandinti jūros gelmėse, 
kur reikia paskandinti pa
piktintoji} gimdytojus; jei 
dangaus karalystėn neįeis 
ne vienas paleistuvis, kur dė
sis tuos paleistuvius pagim- 
džiusieji? .

Kas yra didžioji papikti- 
_ , . . . nimų, paleistuvy s t ė s ir

raingasis uššikamuoti arba Daugelis pasakysite, kad žmogžudystės motina? Kas 
lietingą rudens naktį perša- tai ne bedugnės kraštas, ne 
lęs pasibelsti į ano pasaulio paskutinis, žingsnis prakei- 
duris. ištempiau iš griovio kiman, ne viena iš keturių 

. tartum stimpantį meitėlį-dangaus šaukiančių nuodė- 
vargais negalais išklausiau; mių?<

Kuo, visu pirma, kaiti tie 
mažyčiai. Dėl ko jiems alk
ti, šalti, kentėti už tęvi} kal
tes? . . ■

Kas iš Šių būtybių;bus po 
keletoš ar-keliol'kus metų1 
Dori piliečiai, garbingi žmo
nės ?■ Atsakysite, kvaily I— 
vagys, plėšikai, žmogžudžiai, 
visuomenės atmatos!1 Ką 
jie duos tautai? Nuo jų nu
kentės ne vieno turtas ir do- 
įovė. nevienos mirti s bos mę? Kodėl gi pražūtin gal- 
jie priežastis ir, pagaliau votrūkčiais puoli pats ir, 
patys supus kalėjimų rū

KUR GI EINAME
padarė neišdildomo; įspū
džio, Kažkur iš užpečkm iš
lindo 7—10 metų mergaite. 
Gal įspėsite kuo apsidarius ? 

/Netikėsite — Ievos tūbais: 
basa, ant pečių užsimetus 
sudėvėtą apsiaustą noap-

Nelabai seniai tur ėjau 
progos patarnauti vienam 
Dievo kūriniuįj kurį visi 
praeiviai vadino žmogum, 
bet kurį aš nelabai norėjau 
skirti nuo degles, karštą va
saros dieną besivoliojančios 
purvyne. Tai buvo į pilną siaustą, maišą nemaišą. Ša 
vandens griovį šaltą rudens Įia- krosnies, po sulūžusiu 
naktį įvirtęs girtas rusas suolų purvinuose šiauduose 
kuris ne pagelbos prašė, bet dar taršėsi, nesakyčiau, tre- 
keikėsi ir žadėjo dangų su- jetas degiosios vaikų. 
maišyti su žeme;

Pagailo, tariau, gali neląi-
Tikrai pasidarė nejauku.

■ ____o——

j Kalėdų Šventė Bostone

samdžiau pro1 šalį važiavusį; 
žmogų, kuris 'mano lydimas 
ir nuvežė girtąjį namo.

Buvo apie 11 vai. nakties. 
Pro langą spyksojo kaip 
jaučio akis žiburėlis. Pasi
beldžiau į duris. Po geros 
valandos išėjo, atidarė du- 
ris- žmogus nežmogus; mote
riškė nemoteriškė — kūnas 

s buvo apdengtas labai nuply- 
. susiu skarmalių plaukai tur 

bųt nuo gimimo nešukuoti, 
i veidas nebaltcsois už Afri

kos negrės.

žengęs per slenkstį ne ką, Į 
geresnį patalą, kaip buvo 
rastas begulintis. Viduje 

. smarvės, purvo — stebiesi, 
žmogus, kaip tokiame sąmė- 

žyne, gali begyventi koks 
nors gyvis.

Viskas niekai palyginti su 
paskutiniuoju reginiu, kuris

Išgauytiijaus Užgimimo (observed) visų geri} epis 
šventė pradėjo įgyti dau- kopalų, katalikų ir daugelio 
giau teisių Bostone 1830 ir kitų sektų. Bankai, Muiti 
1840 metais. Tais metais nūs Namas ir paštas bus iri- 
ateivių iš Airijos ir. Vokie- daryta. Vienas kofespon- 
tijos daug užplūdo. Mes dentas prašo niūsų patarti 
šiandien kalti esame tiems’krautuvininkams, kad ir jie 
drąsiems katalikams už iŠ-uždarytų visas pramones 
kovojimą Kalėdų Šventes, vietas toje dienoje. Pagal 
Kalėdų eglaitės, K a 1 ė d ų mūsų, paprastą praktiką, ry- 
giesmių himnų, dovanų ir toj laikraščio neišleisime?’ 
kitų Kalėdų įpročių. Jie Iš vėlesnių to laikraščio 
buvo neturtingi, bet Kalė-’ leidinių matome, kad i vai
das rūpindavosi kuoiškib|rūs pramrmninfiai-nepa- 
mingiausiai švęsti, nors tu- klausė to patarimo. Viena& 
redavo daug persekiojimų ateivis airys Kalėdų dieno- 
nuo savo, puritonų kaimynų, je pirko ųamą Charlestiiv- 
Tikrai sakoma senelių airių ne. Kitas žmogus skolinosi 
kad pirmutine Kalėdų eglai- irgi , per Kalėdas iš .Charles- 
te papuošta buvo parengta town Saving. banko pinigų 
prie vokiečių katalikų švč .namams pataisyti ir kuomet 
Trejybės bažnyčios, esančio- per Kalėdas, atleido darbi- 
je Shawmut Ąve., Boston, ninkus, buvo to paties ban
doje bažnyčioje ir lietuviai, ko. direktorių smarkiai bąi> 
turėjo savo pirmas .pamal- tas.
das). Nuo tada prasidėjo » Bostone 1840 . ir 1850 me- 
ėglaičių. iš Maine valsti jos tais katalikų vaikų galima 
gabenimas ir pardavinėji- ’ 
mas Haymai'kete. ir Wash-;
ington gatvėje, Bostone. .

Vėliaus iš vokiečių bažny
čios sekmadienio katekizaci- 
jos pamaldų, būrys vaikų 
gražiai pasirėdę n ū e j o į 
Chariestown senąją Šven 
čiausios Marijos bažnyčią: 
Ten susitiko su airių vai-

suardė galingos R o m o s, 
Graikų, Egipto, Babilonijos 
valstybes, kas išplėšė Šeimos 
laimę; kas prakeikiman stu
mia paskirtus asmenis? — 
Ne girtybė?

. O kuo šį įprotį pateisinti? 
Deglei, / dvylei, ilgaausiu! 
smuklė ne pakely... Žmogau, 
negi tu kvailesnis už kiaulę, 
karvę ir asilą; negi tavo kū
nas ir tavo siela mažiau ver- 
ta, negu anų neprotingųjų?

JLVAJ.' OM- ęM.JLJA£*’ V CVI.7

Tad kodėl tyčia darai sau kais. Pirmą kartą Bostone 
'bloga, kodėl tyčia ardai sa
vo šeimos, savo tautos ir vi
sos žmonijos sveikatą ir, lai

užgiedojo ‘4 Šventąją -Nak-

per Kalėdas, atleido darbr-

Čia pakeitė pinigus ir dau- f 
gelis iš turistų įsigijo vokiS- ! 
kų markių. Vokiečiai buko į 
labai taktiški ir mandagus i 
ir bagažai buvo greitai per- į 
žiūrėti. -•

Kelione iš B a s c l i k i 
Frankfurt am Main labai i • 
vaizdingas. Iš abieju gėle- i 
žinkelio pusių matėsi įdo- į 
mūs kalnai tankiais miškais j

dį ją ir Šiaurės jurą; Jos 
kalnuoti krantai apsėti vy- i 
nuogėmis iš kurių vokyčiai. .;

buvo rasti. viešose mokyklo
se. Tuomet -.mokyklos ir 
per Kalėdas būdavo atda
ros. .. Edward Everett Hale 
savo raštuose mini, jog per 
Kalėdas, buvęs mokykloje. 
Hale gimė 1822 m. Bostone. 
Harvardo mokyklą baigė 
1839. Šešiais metais vėliaus 
Kalėdos. Massachusetts; val
stijoje ir Bostone tapo pa
darytos legate švente. 1859

mėtais Adventistų bažny
čios rektorius paskelbė, kad 
choras Kalėdų vakare gie
dos Kalėdų giesmes ' paskir
tose vietose. Tas paprotis 
tuoj pranyko. 1907 metais 
atgaivintas ir dabar vėl gie- 
duriai Beacon HilI kasmet 
kalėdines giesmes gieda.

•Padavimas sako, kad pir
mas Santa Claris vaikščio-
jęs po Roxbury gatves ne-j apaugę. Kairėje energinga ■ 
tolį Louiš Prang’s kalčdi- Reino upė skubinosi į Olan- į 
nių .atviručių dirbtuvės. Tas 
atvirutes milijonais siųsda
vo į visą pasaulį. Vėliaus
Santa Glaus—atsilcrąust^ į pagamina garsą ji Rbrin*
Bostoną i r u ž s i d e j o
Sclnvartz/s žaislų dirbtuvę. 
Dabar kasmet/ Kalėdoms 
vaikams daugiausiai žaislų 
išdalinama.

Įvertinkime b e n t mes. 
šiais laisvės laikais Šv. Ka
lėdų šventę. Joje mes pri
simenam Pasaulio Išgany- 
tojaus Jėzaus Kristaus už- ; v
gimimo įvykį. Jėzus yra pa- Hetdelberg ir uz
šaulio šviesa, kelias ir gyve- J ,
niinas. Eikime paskui tą ! garsų Frankfurt-am-Mainr, 
švięsg. paskui kįurią ėjo pie- /tuomet jau buvo .pusė de- 
menėliai ir trys ryty kara- Himt°s- 
Hat, Rūpinkimės pažinti 
Jėzaus mokslą. Eikime ke
liu, kurį Išganytojas nuims 
nurodė..' Jo nurodytas ke
lias yra siauras, erškėčiuo
tas, .. bet jis vedą į amžiną 
laimę, į amžiną . gyvenimą. 
Leiskime save vesti Kūdikė
liui Jėzui J . \ ; ‘ '

K.Pr.Jis

wein‘4 (Reino vyuąX Ant . 
aukšti} uolu prie upes riog
so pasakingi senieji palo
čiau Pasenusių namų. nie- ’ 
kur nebuvo galima pastbbe- į 
tt Visur beveik vienokios 
architektūros gotiški siauri 
ir statūs namai su raudo- ' 
nais stogais*. Traukinys ’ 
greitai pasiekė miestą.

keletos valandų įvažiavome

1840 metais, gruodžio 24 
d. dienraštis “Boston Tran

Prah/is E. Galini#

kk. ^P( ^ Kelione į Lietuvą 1932 m.
_____ kaip demonas^ paskui savęj , I 4 ■ . r . X- 
Vyras, sukniubo tik per- siųose. O gal jų vaikai bus’tempi vilkstinę kitų nekalj- Cfc 

tų aukų, nes tavo veiksmai 
yra nedorybė, tavo pavyz- 
dys papiktinimas ? Kodėl ~77 . .
iki šiol. negalį suprasti, kad £ai^s pasakyk,, nors kalnai 
svaigaluose nedorybės ir ne-griūtų,svaigalų pats niekuo^ 
laimės šaknis; kad-per vyną 
žengi prakeikimam?

dori piliečiai? — Juokiatės: 
obuolys nuo Obelės netoli 
rieda ir rieda pakalnėn'

•Gal atsakytumėte, kieno 
tai kaltė. — Tėvu! Kuo gi 
tęvai kalti, kad vaikai nedo
ri ? Tęva i nekalti —- auklė
jimas kaltas. O kas gi pir
mieji yra. vaikų auklėtojai,

* ’ zz'tS į, ' . |'j-mą:; Rytoj yra... žmonijos] 
A| Išganyto jaus gimimo metinė 

šventė. Ji bus užlaikoma

t met negersiu ir kitus ragin- 
\ siu jų negerti.

Pagalvok, - pasvarstyk .ir,' ? • ’■ K. K. Ęmčiiiskiš.
šiandie pats sau ir savo drau' (“Sargyba”)

VOKIETIJA

Buvo’.lietingas liepos-6.d. 
pa vakaris. Keleiviai nega
lėjo vaikščioti po. Šyeięari 
jos parubežinį Bazelio mies 
tą ir visą laiką; praleido ge- 

. ležmkelio stotyje’ Didelis 
būrys turistų lanke., greitojo

• Vokietijos exprėso į garsų

’ džiaugsmu pasiaukojo Dangiškam Savo Tėvui j piauštymą. “Viešpats Dievas apipjaustytas 
išpildyti tai visa, ką tik Dievas Tėvas reikalai!- tavo širdį ir širdį tavo ainių,, kad galėtum iny-

• ja ar. nori.; Penkta, Jis per savo pavyzdį klus- lėti Viešpatį, tavo Dievą, visa tavo širdimi, vi- 
numo įstatymui, kuris Jo visai nerišo, mus .mo-

■ ko su pimktuališkumu ir stropumu Dievo duo- ; 
tiems. įstatymams pasiduoti. . Už . tai kaip yra 
peiktini mūsų išsikalbėjimai, kad to ar kito'įs
tatymo negalime pildyti. ~ Šešta, per šitą cere
moniją jis pasižemino dėl niūsų • puikybės, if, 
troško, mus išriįokyti tikrosios pasižęminiiho 
dvasios. Kokį didesnį pasižeminimą ■ mes galė
tume sau įsivaizduoti;, dėl Jo, Kurs yra amžina
sis Dievo Sūnus ir lygus su Dievu? O koks ne
aiškumas ir painiava, kai mes, būdami nusidė
jėliai, nenorime pasirodyti kokiais esame,. bet 
norime žmonhj akyse pasirodyti nekaltais avi-

.. . uoliais ir būti visų gerbiami ai* guodojami. Ar
gi. neišmoksime iš. Kristaus pavyzdžio pamylėti 
pasižeminimą, ypač, kaip turime prisipažinti,.

: kad teisingi užmetiiįėjimai mums atitinka' ir ti- 
krumoję, kokiais išiikrųjų esame? . .7 • ’ .

Septinta, pradėdamas Savo darbuotu .mū
sų išganymui; kaip vieną dieną turėjo užbaigti, 
kentėdamas Savo kūne kančias už mūsų, nuodė
mes, kad mus išlaisvintų iš nuodėmių ir praga- 

. ro. bausmes. Jis "sudraikė ^užkiętejimą nusidėję^ 
lių, kurie nenori kentėti, už savo kaltes, ir nusi- 
dėjimus, ir moko dvasiškojo apįpiaustymo rei- 

z - kaHngiuno. “Ne įas yni tikras apipianstymas, 
kurs iš viršaus kūne daromas, liet kurs daromas 
viduje’’ (Rom. IT, 23).

Iš Senojo Testamento, be jokio prieštaravi
mu gan aišku, kad žmonėms nevertėjo tamęJnĮ-

“Viešpats Dievas apipjaustytas

sa tavo siela” (Deut. XXX, 6), Jei toki cĮvąši- \ 
škojo apįpiaustymo reikalavimai buvo reikalin
gi Senajame Įstatyme; kad jie būtų Dievo pri
pažinti,, argi mums nereikalinga; kaipo krikščio- 
mnjs, pasisavinti ąihystė su Abraomu, te pasi- . 
dalinti išganymu, kurį Jėzus Kristus pradėjo 
tą dieną.Savo kraujo auka? Taigi, mes turime 
pašalinti iš mūsų širdies nepaprastus ir nerei
kalingus norus, turtų, garbės. ir linksmybių. Ui-' 
vinie atsižadėti visa to, kas mus .laiko pririštus 
prie geidulingumo ir pasaulio,. Ir nors reikėtų 
išlieti paskutinį kraujo kišą; reikėtų tai pada
ryti su džiaugsmu. Kristaus pavyzdys mus. ra
gina, kad nebūtume šykštuoliai ir savimeiliai. 
Tūkstančiai smagumą ir .lijfksraybių.jTU mūši} 
širdyse, kuriose viešpatauja .savimeile. Šitas 
"priešas iš mūsų širdžių, gali būti išmestas tik 
per ąąvęs sergejinią'ir budėjimą, klusniųim pa
reigą,' nužemintą pasidavimą pasitaisymui, .savo 
valįps . išsižadėjimą, kentėjimą ir sunkenybes. 
Drįe tu dar tiu’ime sujungti tvirtą maldą reika
lingoms malonėms apturėti, stengtis rasti įr iš
mesti visa tai, kas tik yfa priešinga mūši} mei
le} dėl Dievo. Jei ines. jaučiamės, kad privšiĮi- 
gai darėme, ir esame.tarp tų nelaimingų, Imrie 
nerti dvasiškai apipiąustyfi širdyse, turime pa
siduoti dvasiškiems išmėginimams. KoksJiiias 
vrargėresnis liukas,, kaip dabar, pataisyti savo 
gyiiehimą, i J širdies, išmesti visus neriikalingiis 
pagjįdayimiis ir blogas mi^is, taip elgtis ir

’Frankfurt-am-Main irgi ? 
turį labai didelę, getežinke- j 
lio stotį, kurioje yra'pirmos . 
ir antros rūšies restoranai. 
Stotyje, galima, pirkti įvai
riausių dalykų. Galima pir
kti ir garsaus Vokieti jos ra
šytojo Johanų Wolfgaug 
voų Gothe paveikslų. Jau J 
praėjo 100 metų kaip šis 
garsusis Frankfurto mieste , 
pilietis paliko šitą nelaimiu- ; 
gą pasaulį. Jis gimė rug- | ,
piūčio mėnesį 1749 metaisjr J 
mirė kovo niėn. 1832 metais. . . 
Jis-yra vienas iš literatūros 
milžinų. Todėl mieštas bu- • 
vo papuoštas , tautiškomis ‘ 
vėliavomis įr Goethes pa
veikslais. . .

(Bus daugiau) .

“SAKCBA^
. “SARGYBA” skaitydamas /rasi Šiuos J. 
skyrius: 1) Mokslo populiarizacljos ir . 
visuomenės klausimu. 2) blaivybes, B) ! 
uk?o, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mu, G) advokato patarlmi], 7) aplval- , 
a (politikos, visuomenės kultūros ir e-

Frankfųri am Main miestą.' 
Už kokių dvidešimts minu
čių įvažiavo lauktasis .trau
kinys ir sustojo Metą met
rų nuo tvoros. Todėl, ei

siant . į traukinį su čemoda
nais,. buvo reikalas pasisvei
kinti šu Šveicarijos, lietu
viu, Nors važiavau trečią
ja klase,., bet viskas buvo 
tvarldng.a ii* patogu. Šalia

gyveninio), 8) prieSąlkoltois 
manęs S€dėjo dvi . voku ros judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
.vienuoles. Jos nelabai no
rėjo kalbėti ir ant galo pa
sisakė, jog jos esančios Kar- 
melįtes ir todėl joms kalbeli 
n-a uždrausta.- ' ■ 1 ‘ .
Išvažiavę iš Basei, tuo jaus 

pasižadėjimu atnaujinti gyvenimą, jį pataisyti, pervažiavome Vokie t i j o s 
saugoti nnopuoliūio, ir išraukime viską, kas gali tautišką Reino upę ir susto- 
mus atitolinti nuo Dievo.meiles. Kiekvieju mc- į jome trumpam laikui Vpkie- spaivotu viršeliu. Kainą Lietuvoje, 
tai. turėtų rasti mus augant meilėje, kiekvieną tijos Baselyje,'Boden’o vai- metams 12 lit., pusei metų 6 lt, J; 
meti} dieną, kad mūsų siela stipryn vis augtų ir 
būti} papuošta dorybių ir gerą darbų žiėdaik

.Mūsų malda turėtų būti nuoširdesnė, tvir
tesnė ir galingesne, kai arčiau-einame prie ; am- 
žinasties,.kaip Šv. Apaštalas sako: uTuo labiau, 
juo arčiau matoteateinančią dieną'’ (Žyd. X; 
25), kai artinamės.prie dienos užmokesčio, ku
ris skirta. kiekvienam pagal jo darbų, dienos, 
kurią mirsime ,lr kuri gali būti artesne, negu 
nuūiomo. Gali būti, kad mes neišvengsime iki 
šių Naujų Metų pabaigai. Taip bus su tūkstan
čiais žmonių, kurie, kaip ir mes,- nenoriide apie 
tą paskutinį dalyką mąstyti. Už tai savo gyvo-, 
inino dienas praleisitne,’ apsisaugodami nūo pa
gundų pasaulio, kūno ir šėtono, nes. meš “neži
nome ne dienos, nė valandos...!* Ir dažnai mels-

. kūne reikalingų Dięvo 'malonių ir Jo pašigai- 
iejinio, knip Išganytojas nmke mus: “Būdvkiįv, 
visi} laiką melsdamiesi, kad liūfnnięįv-rasti ver
ti... stotis Žmogaus Sūnaus aky vaizd<\i<»” (tuk. 
KNIĮfJūh . X--- x . ....

Todėl, pirmuosius Nauju. Metu vaisius au
kokime Viešpačiui/Dievuk Jam. atiduokime gar
be ir šlovę, dėkokime už visas mums suteiktas 
malones,: ypatingai • už parodytą Jo • gailestingu-’ 
mą, kad mums davė, laiko'atsiteisti Jo teisingu
mui, paskirkime dienos nors dalele mūsų kairių 
ir nusidėjimu apgaTlestayimuiy atgailokime sa
vo atšalimą ir kitas gyvenimo klaidas sp. tikru

Knygų pasaulis Ir 10) įvairenybes. .į 
“SARGYBOJE” rašo: vysk. M. R$U, i

nys, prof.. V. Kuraitis, Vydūnas, kan. .
Tumas, prof. Kemėšis, dr; M. Pąčkaus . ", 
kaito, d r, A. Gylys, dr. jur. Rautlbnltls. 
apr; Valatka,: dr. K. Pakštas, dr. D,. Juš
ka ir kiti. *

Adresas: Kaunas, Liaudies namai 
“SARGYBOS” ądm.

“SAULUTĘ :
“Skulutč*’ ėina du kartus per 

mčnesį 16 pusk didelio formato su

stijojė. Čia gudrūs ir biz- Latvijoje. Estijoje, , Vokietijoje«. į 
Kiški vokiečiai keleiviams " metT 15 Ut’ puwi "* ; 
pristatę visokiu valgių, gū- Adresas: Jurbarkas,'‘SaulutAn ! 
rimų, vaisių ir laikraščiu, Adminištracijai . Į

SOUTH BOSTON SAV1NGS BANK
YRA ANT KAMPO BROAWAY IR E STS P1R 

BEVEIK 70 METŲ

Depozitų iniOBiintis eina nuo .trečio Trečiadienio kiekvieno 

njSnėąio, 'Dhidentai.mokami trečią Trečiadieni Balandžio ir 

. Spalių ,menesių. Siunčiame pinigus į užsienį ir išrašome 
, Travellors Cheųuoš. ...

■ Į.

! I ■

ZT X7 Lt..

V AL AND O Si
Nuo Q ryto iki 3 po pietų, Subatomia: nuo 9 ryto iki 12 tat 

Pirmadienių vikarąianuo THO dėl depojdtų.

h

J



l Teskamba Tas Varpas..
i • Senovėje žmonės statyda- 
f vo savo namelius kaip gaU- 
k ma arčiausia prie parapijos 

bažnyčios. Bažnyčios var- 
; po jie klausydavo. Jis juos 
- šaukdavo prie maldos, jis 

skelbdavo jiems priešų ar las, nuėjęs į Atėnus, įėjo į 
Ugnies pavojų. Ir to varpo pagonių šventyklą ir pradė

tiems užtekdavo. I jo susirinkusiems kalbėti a-
- Nebetais yra Šiandie. Mo Jėzą Kristų. Netaip 

: jdemusis pasaulis užūžia ^en^va ^ra
bažnyčios varpą; velnias kalbėti apie tikybą, 
daug smarkiau skambina belieka vienas kebas r- ka- 
savo varpą ir daugelis žino- laikraštis. Jį Vel-
nių lTeka«T^TkWdintv4r 1 kiekvieno kata-
traukti į priešu pinkles. Bū-, Aimnus.tinaiAat ^ikalh^as yra ka-' ^ei šiandie kas paklaustiį 

talikams kitas varpas, var? katalikai yra labiau-
- paį kuris skambėtų kiek- aLS1^& 
vienuose namuose ir skelbtu galima būtų atsaky- 
kas gera ir bloga, kas prie-itis palikai yra.labiausia 
telis ir neprietelis; tas var-pasilikę skaitynie ir platini- 
'pas yra Katalikiška Spau- me savųjų laikraščių.”

' Tačiau taip neturėtų būti.
/ Šiandie popieris valdo Mūsų švenčiausia pareiga 
pasaulį. Tikėjimo priešai yra remti ir platinti katali- 
gerai tai supranta, todėl jie tiškus laikraščius. Mūsų 

y,ded‘a paskutinius savo cen-- dabartinis Popiežius Pijus 
-’tus, kad palaikytų laikrąŠ-Į XI yra pasakęs: “Mūsų lai

žius ir taip kovoti p r ie.š kais spauda yra viena di- 
’Kristų ir Jo Bažnyčią. Ka-I džiausiu •pajėgiu. Šventas 
„ talikiškoji spauda, katali- įats geros spaudos

kiškieji laikraščiai mums platinimas. Į kiekvieną ka- 
praneŠa apie tikėjimui grę ' talikišką šeimą turi pareiti 

( ; kiančius pavojus, pasako, bent vienas . katalikiškas 
I ' kaip kitų šalių katalikai laikraštis.” . .
j veikia, nurodo ką mums rei- Katalikai! Pasidarbuoki- 
j > kia daryti. Katalikiškieji me spaudos platinime. Rū- 
p laikraščiai nurodo mums pinkimęš, kad nuo 1933 m. 
į tikrąjį gyvenimo kelią. Gi didžiojo jubiliejaus metų, 
; * kaip žmogus gali žinoti tik- katalikai teskaitytų tiktai

• rąjį kelią, jei jis. neskaito katalikiškus laikraščius. Te- 
j -katalikiško laikraščio, jei jo1 Skamba taš/ varpas, katall- 
i namuose neskamba tas vau-J’ kiškas laikraštis, , kiekvieno 
į . jas. Neskaityti katalikiškų kataliko namuose. T.

■ į .y ’

! / Žinios Iš Lietuvos
. I LIETUVOS UNIVERSITETAS karas, paskirtas Leipalingio 

į PAKVIETĘS SOVIETŲ PILIETĮ vikaru; kun. Jonas Palukai- 
| KLAIPĖDOS TEISEI DĖSTYTI tįs. Seirijų vikaras, paskir- 

— t ( tas Žem. Panemunės vikarų 
Lietuvos u- —-—-r—

i'

■ F

Atsiliepimas į Katalikų Visuomenę

laikraščių yra ■ lygiai kaip 
išsižadėti savo tikėjimo.

Kiekvieno kataliko yra 
pareiga skleisti katalikiškus 
principus. ..Bet kaip tai pa
daryti'? Senovėje šv. Povi-

kia įvesti į kiekvieno kata-

ivč. Jfaaui, Širdies Meilii Kon- 
gregftdja nuo Naują 1938 Metų 
leidžia monetinįhdkraitį ”Mri- 
lę,M pašvęstą švenčiausiai Jizaus 
širdžiai, 

i

Šiandien po visą kataliki
škąjį pasaulį skrenda šū 
kiai: “Lai gyvuoja Kristus; 
Karalius! Ateik Tavo Ka
ralystė ! Švenčiausioji Jė- 
zaus Širdie, viešpatauk žmo 
nijos Širdyse ir namų židi- 
muose, pasaulio įkūrgjai ir ka.
, rangovėje Aė o a šiai į įOS kongregacijos na. 
y^dnai nzdege^memą riai aukojasi šven8iau8iai 
dis daugybę medespasi- 
aukojimo dvasia Įvamuo- mmllst ’širdį kad
ąe pašauto, knistuose mili- u 
jonai katalikų, seimu paskel- atMng atitokl8
)ė Švenčiausios Jėzaus Sir-, & • i -.v , . * . ? nuo Švc. Jėzaus Širdies
dies viešpatavimą savo na- ^eįįgs 
urnose. jas yra pareiškęs:

Tačiau, kai žvelgiame į ėjau ugnies siųsti į žemę ir 
mūsų brolius lietuvius, ku- ko gi norėčiau, jei ne ku
rių per milijonų iš Lietuvos rentųsi?” (Luk XII, 49). 
yra atvykusių į Jungtines Tuo tikslu Švč* Jėzaus Šir- 
Valstybes, labai liūdna ii* dies Meilės kongregacijos 
griaudu, kad daugelis,iŠ jų nariai susirūpino apgaileti- 
yra ne tik atsitolinę nuo na mųsų lietuvių padėtimi 
Katalikų Bažnyčios, bet ir ir nutarė tarp lietuvių pla- 
atšalę ar nepaisantieji tiky-tinti Švč. Jėzaus Širdies

binese savo pareigose ir do
ro gyvenimo pratybose. Gal 
būt yra taip dėl to, kad ligi 
Šiol lietuviai katalikai netu
rėjo pastovios, tvirtos, do
ros ir katalikiškos spaudos, 
laikraščiai ir raštai prapH-

■ to tarp lietuvių Seimų, ir jų 
namų Židiniuose daugumoje 

e yra įsigalėjęs pagonizmas ir
modernizmas. O kadangi 
mes esame Švč. Jėzaus šir-

Gi pats Išganyto-
1 ‘Aš. at-.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE,MASS. Brightone. Iškilmingos lai-
3 ' dotuvės (bwo 3 dusios) į-

- -.v." vyko gruodžio 26 d.
Gruodžio 26 d. s. m. Šv pat dienų palaidotas 

L Vincas Sakevįčius, miręs 
' gruodžio 23 d.
■I Gruodžio 28 d. mirė Pet- . f!'•

;„1T_ ras Mažuolis ir Marcelė A- 
ludienė. Jų laidotuves įvyks

Pranciškaus bažnyčioje, 94
Bradford St., prasidėjo mi
sijos ir baigsis saus?8 dieną, 
1933 m. ’ I

Misijas veda Tėvas Jėzu
itas Jonas Bružikas, žymus 11 v. 
pamokslininkas. Lietuviai, gruodžio 31 d. 
pasinaudokite proga. ’ BRIDGEPORT, GŪNN.

•j. '.. / KAUNAS. -
{ .* niversitetas radęs priimtiną...: DEL A. A. P, KUZMINSKIO 
j p. Himelšteino kandidatūrą ———-
Į Klaipėdos teisei dėstyti. Jis . Laukuvos vals., . Degučių 
f numatomas turėti privatdo- kaime neseniai mirė buvęs
i Centu ir dabar pasiųstas Seimo atstovas a. a. Povilas

tvirtinti švietimo ministe- Kuzminskis. Seniau jisai 
-riui. ■ . • j buvo socialistas, tačiau savo

L Hįmelšteinas esąs So- gyvenimo gale apgailėjo pa- 
.? ; vietų Sąjungos pilietis. darytas klaidas, atliko ispą- 
Į - ' Tas faktas daug ką paša- žintį ir prieš paskutinę Šv. 
l ; ko ąpie iietiivoS; tautininkų Komuniją meldėsi net šū a- 

šaromis. Mes stebimės, kaip 
šito žmogaus gyvenimą ap-

* APVOGfi BAŽNYČIĄ - rasę jo buvę draugai socia- 
| . ilistai nutylėjo; kad jisai su-

SKREBOTIŠKIS, Pas- siprato ir vėl grįžo į katali-
* Valio valse. Lapkričio 12 kų Bažnyčią.
*d< naktį išmušė, bažnyčios - — : --y -
J lango stiklą, įlindo į bažny- 
X Šią, iš kur įsilaužė ir į ža-

/ įkristi ją, ir išvertė liturgi- 
■ * nius rūbus ir indus. Paim- 

i tas tik didelis bažnyčioje 
į • esantis laikrodis, daugiau 
| i. niekas neimta, matyt, neiš- , 
i " drįsta. r

•f;
I r KUNIGU ATMAINOS VILKA- 

L : VISKIO VYSKUPIJOJ

MONTELlū, MASS. liietuvos Atstatymo bend-
rovės šėrininkai. turėtų su
sidomėti bendrovės reika-

. į tautiškumą.

Gruodžio 13 d., lietuvių . . . .
svetainėje įvyko darbininki- ^s* bendrovę turime 
škos prakalbos. , Kalbėjo Įduoti arba perorgani-

* y • w • i I* ^-1 "•»«-*. • r* ■» ■ FTikun. Jonas Sv,agzdys, Lietu- 
vių Darbininkų Sąjungos 
Centro . pirmininkas, apie 
darbininkų skurdų ir nedar
bo priežastis.

Darbininkų Sąjungos pir? 
mininko kalbos klausėsi ke
li šimtai žmonių. Buvo 
daug it kairiųjų darbinin
kų. Jie taip pat gėrėjosi 
mūsų vado kalba. . .

Rup.

zuoti. . Kad tą padaryti, tai 
turime surinkti šėrininkų 
balsus.' Šėrininkai, kurie 
nemano vykti į suvažiavi
mų, savo balsų gali ir- turi 
kitam pavesti.

Platesnių informacijų dė 
lei kreipkitės pas J? J.Ba- 
chunas, Sodus, Mieli. arba 
pas A. J. Klimaitis, Box 
138, TrumbuU Rd., Bridge- 
port, Conn.

I i /** Kun. Antanas Burdulis 
į < paskirtas Skriaudžių vika- 

: ru; kun. Teofilius Burokas, 
■. 1/ > Leipalungio vikaras, paskir

tas Seirijų vikaru; kun. Pr. 
Šukys, Žem, Panemunės vi-

SVIES & SVIES
P. A. Sykes ir B. U. Sykei 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas:
SANBORN BLO0K / 
681 Washingt<m St. 
NORWOOD. MASE.
Tel. Norwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
82 Walnut Avė.

I ' Tel. Norwood 1315-VL

Tel 27369

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
Geriausio* rūšies mSaa, daržovė, 

įvairios smulkios prek&j, Manda

gus patarnavimas,

99 P*ric Bt, Lornunoe, Mmm.

CAMBRIŪGE, MASS.
PAMALDOS

Naujų Metų dienoj 9 vai. 
rytą yra Šv. Stepono drau
gijos mišios, kuriose visi na
riai privalo dalyvauti.

10:30 vai. įvyks P. Vasi
liausko ir Al. Talalaitės" iš
kilmingas šliubas.

2 vai. p. p. įvyks Šv. Var
do draugijos paradas; Mū
sų vyrai' dalyvaus šv. Mari
jos bažnyčioje įvyksiančiose 
pamaldos^ .

MIRTYS
Gruodai > 23 d. mirė Alek

sandra Pauliene, gyvenusi
. .. - ... __ v..'_ ,«4r .

i cmmoN's
| PIANAI—RADIOS
į ŠALDYTUVAI -J
Į Aliejaus pečiai, Skalbiamos ’I mašinon

20 TRUMBULL STREETI WOR0ESTER,MAM
I ; •/ T«L 4-9430 • ■
| Lenffros Ulygoe—Be Nnoilrn'8i«

I

Nebranpu Vai»tit .
Apsaugojo Vyrui Darbą . .

“Mano vyraa kankino*! <u rteantiako- 
tnu įkaitimu kojoae ir jų iitmimu. 
Ji* jatt negąlf jo dirbti. Daktarai pa
tari eiti j ligonine operacijai. Tuo- 
met aš nutapau iibandytt Inkaro 
Pain-Expelleri ir iitrynu* lutinusiai 
vietai tris kariua j diena, tuojta* 
Sutinimai pranyko' ir mano, vyra* 
galijo' eiti darban. Pain-Expelleri» 
j| tigydV
. • • A. 8.

Manche'itaa, Conn, ?•

PAIN-EXPELLER

Meilės apaštalavimų, lei
džiant nuo Naujų 1933 Me
tų mėnesinį laikraštį * ‘MEI
LĘ” (Charity), kurs mūsų 
broliams lietuviams primin
tų/ir juos paragintų, kad 
jię turi būti ištikimi ir uo
lūs katalikai, kad juose at
gaivinti tvirtų tikėjimą ir 
dievotų pamaldumą į švč. 
Jėzaus Širdį, kuri prižadė
jo Šv. Margarietai Marijai 
Alaeoąue įvykinti pažadėji
mą : laiminsiu 'tuos j
mus, l'uriuas'e l)us viešai į$~ . 
tatytas ir garbinamas Mno , 
Širdies paveikslas/f

. Nuo Naujų 1933 Metų ' 
pradedamas mūsų kongre
gacijos pastangomis leisti 
menėsinį laikraštį “Meilę, 
tarp lietuvių platins ŠVČ. 
Jėzaus Širdies Meilės apaš
talavimų. Ir kad to laikra
ščio “Meilės” pagalba lietu
vių šeimos pripažintų Švc. 
Jėzaus Širdies viešpatavi
mų savo namuose. Be to, 
kad lietuviai taptų pasauli 
niai ŠVČ. Jėzaus Širdies 
apaštalai, platindami tarp 
kitų savo brolių Kristaus 
Karaliaus viešpatavimų šei
mose.

1) Intronizaėija, kad lie
tuvių šeimos per iškilmingų- 
jį pasiaukojimą Švč. Jėzaus 
Širdį pripažintų šeimos ir 
namų Valdovu ir Karaliu
mi;. .

2) Maldos Ąpaštal y s t ę, 
kad per maldų Dievo Kara
lystė būtų užtikrinta čia 
žemėje, pagal Šv. Tėvo in 
teneijų; ..

3) Katalikiškųjų Akcijų 
per kurią gyvenimų, darbus 
ir visų veikimą suderinti su 
kilniu obalsiu: “Viską at
naujinti Kristuje!”

Tai toks leidžiamo į lietu
vių katalikų pasaulį mėne
sinio laikraščio “Meilės” 
tikslas ir uždavinys!

Tikimės, kad lietuvių ka
talikų visuomenė ir dvasiš
ki j a parems tą mėnesinį lai
kraštį ‘ ‘Meilę.” Kaina tik 
$1.00 vieniems metams. 
“Meilėje” tilps, gražių ras
tų ir bus. iliustruotas spal
vuotais paveikslais..

Šiuosi maloniai prašome 
iš . laiko užsisakyti ir savo 
prenumerata paremti lei
džiamą į ■ lietuvių katalikų 
pasaulį mėnesinį laikraštį 
“Meilę,” pašvęstą Švč. Jė
zaus Širdžiai. ~

. Tie, kuiįįe parems kilnius 
mūsų pasiryžimus ir pla
tins leidžiamų mėnesinį lai
kraštį “Meilę,” atliks gar
bingą apaštalavimo darbą. 
O kadangi . “Meilės” turi
nys aukuojamas švenčiau
sios Jėzaus Širdies. Meilės 
plėtimui, tai visi mėnesinio 
laikraščio “Meilės” rėmėjai 
ir platintojai tampa švc. 
Jėzaus širdies Meilės apaš
talais. Už juos visus Kon
gregacija melsis kas rytą ir 
vakarų, o kiekvienų pirmu
tinį mėnesio, penktadienį 
bus laikomos ŠVi Mišios jų 
intencija.' .

Prenumeratų mokesnį ga
lite siųsti žemiau, pasirašu- 
sio vardu arba “Meilės” 
(Charity) antrašu, adręsuo- 
damWMėred Heart Monas-

SEPTINTOJI RADIO iždininkas, po senovei, Ee- 
PROGRAMA

Pereitų ketvirtadienį Juo- Antanas Strazdauškas, p. 
zas Venckaitis ir jojo“ lietu- Pabedinskio vietoj, 'Kazys 
viškį muzikai pagriežė netf Tąuteris vėl pasiliko tvark- 
septynis šokių numerius per dariu.
radio koncertų; visi šie esą Galutinai paaiškėjo, kad 
iš^LietUvos šviežiai partrau- nuo perėjusio Oyster Roas- 
ki i, ir^tiesa, daug š^rgii. draugijų uždirbo para- /
nuo seniau girdimų Klum- iki 236 doleriu pelno. 
pakojųP ir panašių senovi-r Visi nusistebėjo išgirdę to- 
neš numerių^ Malonu ste- sumą, ypatingai, kadan- 
bėti VenckaiČio pažangų dalinoje apyskaitoje Buvo
Baltimorės muzikoj. Įdo- 'numatyta pusantro šim- 
inu žmonėms girdėti net tik to d6įeliilL Tenka ^asvei. 
tokius dalykus, kurie Lietu- kinti §ia draugiją ir jos va- 
voj prieš penkiasdešimtis dus už tokį pasisekimą, ku
rnėtų buvo griežiami, bet ir ris tebuvo galimas pei.' 
tokius,, kuriuos šiandieniniai pa&i§veptinią.
kompozitoriai taria. | fa. kit^ srity si dVail.

Choras pritarė su sekan- gįjų pasižymėjo. Tenka 
Čiais numeriais: ‘‘Nesigrau-; girdėti, jog šiemet yra 60 
dink, mergužėle^” “Sėdžių' vyrų, kurie per ištisus dvy-> 
po langeliu, ’ ’ ir ‘ ‘Noriu mie-j liką mėnesių priėmė Šv. Ko- 
go.” Vargonininko Juškos—-- --- :
kompozicija, “Kur giria ža
lioji” buvo pirmų kartų vie
šai dainuojama. ‘

liksas Petkus; raštininkas-

munijų, nei vieno mėnesio 
neapleisdami. Visi šie bus 
apdovanoti Garbės Kryžiu
mi per viešų naujų narių 
priėmimą, . sausio mėnesį. 
Toks būrys, ištikimų narių 
tikrai gali, pradžiuginti bet ■ 
kurio kunigo ar kataliko šir- 

smokerį įvyko metiniai val-J Ąi* , .i, — ;• :
dybos rinkimai. Beveik vi
sa valdyba pasiliko kitiems, lAiii^ pnirni |l||n|f 
metams, išskiriant tik kelis, JUNflu uiitDLIAuuKAu 
Pirmininku liko VI. Štraz- 
dauskas, vice-pirm. naujai 
išrinktas Jonas Pazneika;

ŠV. VARDO DR-JOS 
RINKIMAI . .

Penktadienio vakarą per

Telefonas: Plaza 1350.

Oratoriuj it Balsamuotojas 
423 S. PACA STREET, 

BALTIMORE, MD

Juokingi Įstatymai
’ Mūsų šalies Jungt. Valą- stolius turi atsakyti.
tijų valdžios įstaigos užvėr-.. Ten pat išleistas įstaty- 
stos visokiais įstatymais, mas dėl žiogų, kad prieš jų 
kurių dauguma.nei nemano naikinimą ugnhūi, duoti 
ar negalima vykinti gyveni- jiems dešimt dienų notą.
man. . Nauji įstatymai vy- Sėrantoh, Pa. Tvoros su 
kinami beveik kasdien, vai- smailais į viršų galais, nele- . 
stijų lėgislatūroš prakaituo-
ja, kad., daugiau tų įstatų .. 3£įchigan valstijoje drau- 
pėrleidus, bei daugumą tų džiama galiūnuose turėti 
įstatų yra labai, juokingų ir įęįgmo posėdžius.
įdomiu iš tariu kaikuitaos New Yorko įstaty. 
mūsą skaitytojams paduoda-„^tyti po-. ;
,ne’ ' . . ' pierą parkuose , ar sėdėti
“ Kansąš valstijoje yra įs- suoluose, kur būtų. popiera 
tatymas, kad kada du trau- padėta.
kiniai susitinka kryžkelėje 
tai abu turi sustoti ir stovė
ti tol, kol vienas jų visai 
nuvažiuos. ?

* Toje pat valstijojė yra įs
tatymas, kad jeigu asŪas- 
mulas nuo savininko pabėg
tų, tai jis. už padarytus nuo-

tery, Harvey’š. Lakoj Pa.
(^Iderson PO.). <

Atsidavęs . šveitriau šiai 
Jėzaus širdžiai ir melsda
mas, kad Ji palaimintų vi
sus“Meilės” rėmėjus ir ge
radarius, lieku

Visiems dėkingas už. pa
ramą .

: Tėvas Z. Brigmanas, 
C.C.J.

P, S* visų kitų laikraščių 
prašome. persispausdinti šį

North Carolynoje yra už
drausta keikti be perstoji- 
mo dvi valandį.

Pemisylvanijoje nevalia 
sudaužyti alaus bačkų.

Seattle, Wash. yra už
drausta pilti ant šaligatvių 
druskų sniego tarpinimui.

Georgia uždrausta susiti
kus kaimyną, paploti jam 
per petį.. "

Toje pat valstijoje; gyvas
ties apsaugojimo sargai 
(Life guards) turi dėvėti 
raudonus drabužius, būti 
pajūryj visti, laiką ir dėvėti 
apinasrį sii 200 pėdų ilgio - 
virve,

Texas ir No. Dakota yra 
draudžiama telefonu kal
bant keikti*

- Yla
(Bus daugiau) ,

i

-,l ■ - u
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SPMERVttLE KUNIGAS
PASKIRTAS VYSKUPU
Šv. Klemenso bažnyčios, 

W. Bomerville, vikaras kun. 
Daniel F, Desmond paskirt 
ta» Alexandri  jos vyskupijos, 
Louisiana valstijoje, vysku- 
pu. Joįšventimmas įvyk- 
siąs^gausio menesį.

Naujasis vyskupas yra gi
męs 1884 metais; įšvęstas į 
kunigus 1911 metais.

Alexandrijos vyskupijoje 
yra 49,300 tikinčiųjų.

tėvo brolis Benediktas ir 
motinos sesuo Adelė Žurom- 
skaitė.

Pažymėtina, jog tėvai, pa
gal Bažnyčios- norą, krik?* 
tydiiio savo vaikelį neikei 
laukę nuo užgimimo;

P.« St. Kabalijiskrt! y 1’a 
baigęs Boston Cpilege, ku
rioje? dabar pro As01’lau.ia 
Be jo, Boston ęollege.yra 
dar kiti du lietuviai profe
soriai.

KRIKŠTAS
Gruodžio 3 d. p. p., Ste

pas ir Br. Kahalinskai sup
laukė sūnelio, kuris buvo 
apkrikštytas Šv. Petre baž
nyčioje Edvardo Prano var
du. Kūmais buvo kūdikio

advokatai |
I JUOZAS CUNYS
I ADVOKATAS

|414 Broadway, S. Boston, Mass.
|"^-TfeT:SO.Boston0948

I f 
■£•■•

GYVENIMO 
Tel. Patkvvay 1864-W

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro ri

fus legalias dokumentus.
117 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų; Talbot 2474

KAI. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

* ‘Darbininko ’ ’ ■ Name 
(antros lubos,. Room 1)' 

S66 Broadway, So. Boston.
Tel. So- Boston 3357 .

Bostono Ofisas: ■•
60 State St,, RoOm 326 

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Ilosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorehester, Mass.

TeL S- B. 0441,

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, Sm Boston. 
Room 3.

Gyvenimo vieta: 39 Green St., 
Hudson, Mass.

Tel. Hudaon ^22. - ■ •

APGAUKĮI NETRŪKSTA
.. -J—

Tūla Minnie RoseiifelduL
J J •50 metų, gyvenanti Roxbu- 

ry, visados mėgdavo vaikš 
fioti palei krautuves, ieškej? 
dama nupigintų prekių. Š 
šiomis . dienomis ji ėjo 
Bįųe Hill. gatve ir susitfl<o 
mažo ūgio žmogelį, kurs/įa 
prasėdą perskaityti jani ko
lų tai anglišką raštą, /mat, 

jis kalbėjo, prastai angliš
kai. / Z?’’

Kai moteriškė skaitė raš

tą, prie jų priėjo kitas žmo
gus ir tas pasisiūlė jperskai-

™U"’1 * 2000 doleri^ k’ atidavė ne-taip pigūs, 
j pažįstam^ barzdylai už

1 į 24 “deijjsiutinius akmenis/’ 
. Ipažad^tua 4ar 3000 dole- 
"j rių lUflšoketi iš paskolos, ku- 

rią pažadėjo - suteikti kiek 
ausčiau į “biznį” įsimai- 
jjusi moteriškė;

Buvo paskirtas laikas vi
siems trims susitikti prie 
Waslungton ir MHk gatvių. 
Tačiau nei “skolinto ja” 
moteriške, nei “deimantų” 
pardavėjas nepasirodė.

Apviltoji • Rosenfeld nu
skubo su “deimantais” į 
aitimiausiąją brangenybių 
krautuvę, -kur jai pasakė, 

“deimanto
_ienjnšf’ yra. tik paprasto 

itiklo gabaliukai. Taip ir 
Mingo 2000 dolerių.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LDBTUVOB DUKTERŲ DĖJOSI 
, JTO MOTINOS m | 
^nnlriiiikę — Eva Miurksienū,

J 625 Ei. Bth St., So. Btjutoa, Musu, 
Vtce-plmluinlcfl— Ona Slaurlenė, 

443 E. 7th St„ So. Buston, Masu. 
Tel. So. Boston 3422-R

Brot, RuSt. — Bronė dlunlenė, 
j 29 .Goukl St, West Roxbury, Mass.

,d Tel. Parkwfly 1B64-W ■-
Fln. Raiu — Marjona MarkonluM

33 Navarro St, Roslindale, Mass. 
Tel. Parlnvay 0ū58-W 

‘HĮdinlnkė -‘-.Ona Stanlullntė 
Į 105 "YVest 6th St„ So. Boston, Mass, 

Tvarkdnrė —< Ona Mlzgirdiėnfi .
J 1512 Ooluinblii Rd.t So. Boston, Mana,

I Kasos Globėja — E. JnnuSonienė
1426 jOotumbln Rd., So, Boston, Mass 

į Draugija savo susirinkimus laiko kas 
| antro ntarnlnką kiėkvteno mėnesio,

I tainėj.

ŽEMAITIS SUPRANTA
Štai turiu prieš šave la

bai ilgą, .4 didžiuliu pusla
piu bet nuoseklų laišką iš 
Žemaitijos. Ir džiaugiuos 
žemaičio,ūkininko geru su
pratimu. Tarp kitko jis ra
soj •'

^Mūstį Žemaitijos kraš
tas yi*ą suvargęs ir nenuma
toma ■ geresnė ateities.
- “Iš pat pradžios ši val
džią perdaug aukštai šoĮįik 
Bet greit žemyn krito;
• “ Išleido -didžiausius tur
tus išlaidžioms . mokykloms
— mokyklėlėms., Nenorma
liai ir neproporcijonaliai iš-. 
viliojo vaikus iŠ ūkiij.

“Vaikai, . išėję mokslus, 
vieni skursta,, negaudami 
darbo, .kiti ištvirksta,.

“Išsikaštavusiam ūkinin
kui bankrutas. Nėra kani 
dirbti. • ‘ . .

“Bėdos čia ir kunigams. 
Valdžia nusistačiusi prieš 
religiją. Ieško priekabią.

* Varžo kunigu šventą darbą. 
Ją. apkrauna piniginėmis 
pabaudomis. .

“Visai ; bloga.
Skęstame^ \

, “ Valdžiai ir valdininkui 
Iiietuvojė tai-tikras rojus? 
Jie plačiai,, išdidžiai ir ge
rai gyvena. Jie vieninteliai

, - ' prisirišimo prie jo. Trau-
“Suprantama, jeigu ūkis kosi, baliavoja, rusiškai šile- 

yra išnūoniuotas, nuominin- ka. Taip už tat viskas Čia 
mi' valdant ūkis puola ir kaskart eina blogyn ir blo- 

puola. ’Ūkis be savininko, gyn. Mes pradedam many? 
Nuomininkas ieško sau nau-1 ti, kibą prieš , mūsų kraštų 

dos, nė ūkiui gero, , galą valdžia taip bi-edną tū-
“Taip, taip. Lietuva iXJ valdo lyg nesavo ram|

neturi tikro Šeimininko, jįpmnis ir šujlimL |
turi tik nuomininkus, dar _ stebėtina marų kadi 
geriau sakyčiau, ji teturi ūkininkas taip aiškiai su-j 
prastokus samdininkus, ir sayo krašto blogą 
blogiau. Jie kožuas glem- Pa®i ir jos kaltininkus. 
žia, rūpinasi apie save, o nei ^avo ilgame .laiške , jis 
apie savo kraštlį. Nė kiekHay daug, dalykų ryškiai 
jie nėtiiri ki*ašto meilės, nė Rttšo< ted priej ,

------———' Įnlsu earo buvę žinončins 7:80 rai pobažnytm^j sv* 
• _ _____ .------------------------ H iv. UinSj. .-

| į lengviau gyventi, bkmidzia- VlB«l3 draugljoi reikalais kreipkite It. , ■. -27 t 1 . n** ©mfokniu rMtininka , •
j sų kad ūkininkas produktų = -----—........ .......... .
r negali ? parduoti. Ūkiniu-

Tek So. Bostou 0828 • J1-. _ • • v. . J
LIETUVIS DANTISTAS I kams jų nereikia. Bežemiai j

D D M V P A Q D C D I -keturi kuo nusipirkti.UKi M1J.1 U ftąi t ll.lj vn].mrriiitaTi ir -žydai h 
tKASPAKAVlOlUb . .
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston. 
p/<<o Valandom

Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1:80 iki
5 ir nuo 6 iki 8 vM. vakarę. Oii 
su uždabytaa nub&tos vakarais ir 
’iedėldienials, taipgi sėredoinle nu® 

12-tos diena uždarytas.
. Taipgi nui'riui ir X-raj(

SS!

Lietuvis Dantistes .

JO ALINAUSK AS)
414 Broadwiy, So. Boštoh

Tel. So. Bocton. 3300 ■ I
Ofisas atd&ras nuo IO iki 12 va, . 
ryto, nuo'ljSO Iki 15:30 po. plet h . 
nuo a Iki 9 t a kr. re. šventą dienr/ 
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JONINĖS NARIAMS
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Tik
Į valdininkai ir žydai teturi 
pinigij. • O šie moką kainas 
“mums, verkiantiems” nej 

žmoniškai numuštas. Jis 
sprendžia, kad iš tokios blo
gos. padėties bus .kas nors 
negera.
• Ūkininkas geriau svarsto 

r Lietuvos ■ padėtį kaip yal- 
I džia; • '.

»V. JONO ĖV, BL.-PA4ALFINM
DBrJOS VAIDYBA

PlrarinlnlfMf — M,= žiote .. .
M Mt Id* kiO,, DorcheaUr, Maw

Telephote Columbl* (H*3 
Viėe-Pirililnlnkar — J. Petmuakan

24 Thomaji Purk, So. Boiton, Mate 
Prot Raittnlnkaa — J. GUntetia ,

5 ThoinajĮi Park, So. Boatoo, Mate 
Fln, Raštininkas —? M. teikia .

206 ID. Nlnth St.. Sfi^Boiton, Mate
TWipinklia —.A. NauOTitinaj

885 E. Brondwny, So. Boiton, Mate, 
Maršalka — J. Zaikla ■

7 Wlwtleld St., So. Boaton, Maaa.
Draugija laiko susirinkimu* kte tra^l 

nedCTdleril kiekvieno mšneslo, 2 taL 
po pietų; Parapijos salšj, 492 E. Tth 
St, So. Burfton, Maso, . ' ,

Profesionalai, blzplerigi, ppamoMnt^ 
kalr kurio skelbiasi “Darbininke,” tl» 
raf verti skaitytojų paramos.

VIrI ęflrninklfZ$H “Dnrblnlnlr* **"’

persikėlė':.
A. J. Naraaksy,; Real Es- 

tate. ir apdraudos agentas, 
ši omiri dienomis perkėlė sa
vo ofisą iš 361 W. Broad-

i

Į . Šv, Jono Ev. di‘rjos mėtį 
nes mišios bus šį sekmadie
nį, sausio L . dieną 9:30 vąl. 
rytą, visi juąruti prašomi way. ? .
arikseiau • susirinkti į .■ .šalę, j Namaksio. ofisas da
nes-visi eisime organizuoti. bar bus 366 W. Broadway, 

Draugijos metinis balius.
.įvyks sausio 2 d., pirmadie
nį. Grieš geri muzikantai, 

p J Rengiami ' skanūs . užkan
džiai. Kviečiame ir platės-

B vYRy PMiMiros
.■S ĮTvms skelbimai I

Room 1, “Darbininko” na
me. Tel. So. Boston 3357,

Modernieji šokiai yra ne kas ki- .- 
ta, kaip seksualinio organizmo 
simfeolizavimas fiziniais judesiai^ - 
—Prof. St. Šalkauskis. ;

barzdelę, .pasiūlė savo gera
darei rusišką^ neva auksinį 
pinigą, kurs Įvertas 15 dole- 
riij, tačiau jis atiduodąs už 
vieną dolerį.! * -

. Moteriškė’, labai. susido- 
mėj'O.l Jos į susidomėjimas 
dar padidėjoi, kai mandagu
sis žmogelis \ pasisakė turįs 
daug genį daiktu ir labai 
nupiginta kAina.. Jis pa
siūlė už 5000 moleriu 24 dei
mantus, kiirmos jis,, girdi, 
įsišmugliavęs iiš Rusi j 9 s, 
Jam besiūlant prisiartino 
kita moteriškė, kuri-pasi

siūlę pirkti deimantus. ..
Visa trejukei n u ė j o į 

brangenybių kWūtuv%-ku
rios saviniukaį apžiūrėjo 
vieną parodytą Meimantą ir 
įvertino 250 dokrriu.

Moterėlė (Roselnfeld) tuo-^ 
jau nubėgo į banįką, išsiėmė gauna algas, o .ūkių produk-

Tel. So. Boston j2660' 

lietuvis Dantistas.

- A. L. Ųf O oi US
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki. 12, nuo-. 
1 :30—8 ir. nuo 6,:30—9 vakare.
Seredonals nuo ,9—12 va!., diena< 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai vakare 
Nedaliomis nuo 0 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti) ’ •

' ra- ii\ Povilo bažnyčioje, • |t|s EtLtMAa į 
i BŽoncbvay, ’įvylo? ’vt:ra iiisL. . BAf||ftQ * 

atitinkamos • pamaldos, ku-Į . . ” . “’Rll‘ w :
rieše kviečiami dahTauti jypataisau, parduodu, patarnauji!,

I ‘ - n-, , ‘ .• . pridedu c-Icktrikinius grainafonusniušų bv. Ietį o paia pi josi jt.e j.ajios jv Loud Sp.ea- 
| vyrai.- . •' ■ : to. ■/ / . ■

. • Pamaldose y dalyvaus, jšv. . .419 Geneva Avė., 
r Vincento. Rožančines, ŠSvJ Dorehester, Mass. . • 

-r--, j -i - i* u - I. ' Tel. Geucva-2637Petro i,r Povilo ir liehiviul-• .<■ >________________
Šv. Petro parapijų vyrai,.

I L VYčiojGffiJOKU-
I DR. J. LANDŽIUS f LUMROVYČ®
Į SEYMOIIR I Gruodžio 20-d. So.’ Busto- |
I LIETUVIS GYDYTOJAS IR į 1110 Vy(*kjl7 Algirdo kuo- 
| . : (CHIRURGAS |Į basketbair rateliu žaidė t

I. ‘ XRay- 11 Wintlrrop Yaeht klube prieit
I Tel. South Boston 2712. ’ f Kolumbo Vyčių ratelį.. į
| • 496 E. Broadway) . | Žaidimas . baigės^ ' 42.-38 |
| South Boston, Mass. į santykiu. Šiame žaidime Į

ĮTd. I't 37Sfl Į lis (15). V. T.mnlis 77). H

I JOffl REPSHIS, M. R, k ;
| ■ (repsvs) -11^ eiles. Vyęrų laimėj»nias* .

Lietuvis Gydytoje*

T«l. S. B. 28O5-B
LIETUVIS .

OPTOMETRISTAS
Išegramfnuoju akla 
Prisklrln akiniu* 
krekąs akis atitlf- 
sIbu ir nmhl|joni» 

koše (aklose) akyse augrgflnu Mvie- 
sę tinkamu laiką ‘

J. L. PASAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

AGENTAI
■

Skolose

^’ASKUTINIAI ŠIŲ METŲ ..

BOWLING
B R OA D WAY 

RE C R Ė A TI O N 
448Broądway

‘ i South'Boston 
Dešimt. Naują Įrengimą 

Sportuok dėl savo sveikatos.

PERKAM LIETUVOS BONUS 
Už OASH — MOKAM AUKŠ

ČIAUSIAS KAINAS.
Parduodam Laivakortes ant visų 
patogiausią laivą į Lietuvą ir iš 

Lietuvos, -

BRŪADWAr TRAVEL
' BUREAU
r -K. j. VIESULĄ
į . 366 West Broadway,
‘ ' So Boston, Mass. •

’ Tel; South Boston 0620

Tel. So. Boston 3520 I

ADVOKATAI ŠALNAI I
r.. ■ . • •• . •• . - į

366 Broadway,
Gouth Bostop, Maus

i

LAUKIMAS NAUJŲ METU 
——rengia——

LIĖ TU VOS VYČIU 17 KUOPA 
SUBATO JE, GRUODŽIO 31 D., 1932 M, 
ŠV. PETĮ,10 PARAPIJOS SVETAINĖJE/

<9f2 East Seventh Street, 
’ So. Boston, Mass;

Nuc ? 8 vai. iki 12 vai. * 
Gros The VParamount Club Orkestras 

A Kviečiame visus, ..

• LAIKRODININKAS Į 

Parduodu • įvairiausios rūšies j. 
Į auksinius’ .fr sidabrinius daik-f 

Šis Žaidimas buvę ketvirtas | |tus. Taipgi ir patriki. :■ Į

i ’ . „366 W. Broadrcay Į 
į • ’ SO, BOSTON,. MASS. •• . |

INSURANCE
Apdrnusk namus,, rakanti 

automobilius pas 
J. S. MESĮ.IS lį 

253. Broadvray, £ Boston, M 
ToL Bo. Boston 2613

. 20-TAS METIKIS

t PBIBI1K?S ADVOKATAS

JOSEPH F. WALSH
I AD VOK AT AI/ 
f y Edwar R. Oopleu 
te Aibort Adelson • <
■į|p Renjamin Chesky 

/ OFISO VEDĖTAS 
fe •• '
f J opi m J, RoiginM

18 Ttmont tt,, Kortos, Mmi,

"UETUiyiSU" APTIEKA
. ‘*AR>EXPHABMAO¥,‘

; Lietuviškos i;iolė« ir p*lang’0g Trej anka.
. . Persiuiičiam visokius vaistus per paštą.

1016 Oambridge Street, * , Cambridge, Mass.

PRALL. BROLIAI
REKTORIAI IR D EKORATORIAI
DARBĄ ATLIRKAMR GJUUIIB JIOIAI lĮffiįį

■ ■ AgWAJMgAR

I 278 Harvard Stteet, į. D A I. | IĮ O Į 
Įkamp. Imnan arti Central .Sq,Į D r* L I U ’J 5 ■
Į ■ Cambridge, Maa«. ' i ‘ ‘ ~
Ė) j ' DUKTĖEJL IR
9«i<iliiiiin<ii«»llliuiilĮM.iltii<l«tiiii«iiiiu.ii>ci>>n»nHp23 | SUNŲ DRA J GIJA
I 1 * ufrAT 11 n I . Cambridge, Mass,.
I; Ai Ji WlOIi Hh Ui I Panedely, SausioJanuary 2. 1933 
į _ q į CYPRUS HALL SVETAINĖJE
|- ’ z*’ '. ■•• 1140 Trospect St., Cambrid^s, Mass.
|GYDYTOJAS ir CHIRURGAS^ | Durys atsidarys 4 vai -yo pietą.

V. a 1 a n d o a :
Nuo 2 iki 4 d., nūo 7 iki 8 vak

478 Gollivan Boulevard jĮkius
; DORCHESTER, MASS.

Telefonas Talbot 0847 .

Muzika’ pradės. Krajk ti 5 v; vak. 
Bąbe Stanley and his B.roadcast-1 
ing . Orchestra grajis visokius įk)- 
__ j —. Angliškus ir. lietuviškus.

I. Būš duota dvi dovajios fn*mu> 
I šiem šokikam. Pirma dovana gva- 
| į ži taurė dovanota (’h. < ’liasa, gra- 

J. j boriaus, ją gnuu kas pasohk gc-. 
k— riausią lietuvišką paiką. Antra 

_ . _ .7”! dovana $2.50 atitari. Dovanota V.
PASGER|

sieinH bus užfi ktiiuii. Įžanga ty
rams 50c, nuderims 35v,
“"“^“ .19-TAS METINIS ' “

RILIUS
Rengia Liet. Duktvmj ir Suną 

Draugija, Pirinmlknj, Gausio 4, 
į 1033,. kaipo KanJn Metu. Balius 
[Liiįi’vią Svet., E ir šllvyr

Įrengti (f urnished) * kaiti b a r i a i 
948 E. Broudtvąy ir'5 kambariai, 
Athens St. Nuoma $10.00 į .me
nesį. Kreipkitės pas

MRS. EL. PLEVOKIENĖ, 
948 E. Broadvvay, So. Boston.

• ; Te). So. Boston 2067^1. • -

Profesionalai, biznieriai, prameni n- 
kai. kftrie skelbiasi ‘'Darbininke,'1, tik
rai verti skahyhųą paramos. ' ■

Visi eavslnklhls “Ihirblnlnke.“ . 
įpRMMM—i i i 'ViTu njllll

I GRABORIAI

D. A. ZALETSK1S
GRABORIUS IR 

BAL8AMUOTOJAS

877 Cambridfre St., - 
Cambridgo, Mus.

Ras. 564 Eaat Broadway
- Sp. Botton, Mm*.

Tdophpno S, Boston 0815.,

LIETUVIS GRABORIUS

REIKIA KREIPTIS ji 
dėl pagydymo kraujo, nervu i’* 

genėjusiu Ubu. Tie, Ru-| j 
rie kanda nūn ranmati:> | 
mii, skauduliu, voCiąK hu-t 
tinimo, ntjha Ahiln MU‘» 
kokių odos llfiŲi. turėtų | 
keelpth tuojau. . Nouž» į 
uiirMt kid imtavlmną lr| 

tMiiavHiivinniH visu SI ntiM

Laidotuvių reikale visuomet ir vl»i*ni» 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis kilo laiku, dieną ar naktį 
o visuomet pasii'engCš kiekvienam 
pareikalavimui. Už v»imvim< i 
miestus jokio Atlyginimo nereikalauju.

P. J. AKUNEVICH ___ .lAJumavĮaiusi..



Mktadta&» gruodžio 30, 1933

NAUJI METAI Telephone: STAGG 2—0706

DR. BUDAS K. VENCIUS

d. reikalu. Tam darbui iš
rinkta komisija.

VALANDOJ: V
Nuo 9—12 U ryto, 2-8 

šventadieniais tMitarm a
499 GRAND STBMT Į

' (kampas Union Ava) 
BROOILYH, N. T. j

DANTISTAS
X—RAY

Namti Telefonas: Mlchlgan 2—4273

umnuris

IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JFRSF v . Y

Didelio nedarbo d e 1 e i[ kų veikime, Vytauto spau-
1932 metai buvo daugeliui ' "’ ‘ 'T
labai vargingi. * Jie jau už- 
ftibtiige, nuslinko amžiny
bėn. Visų mintys yra nu
kreiptos ką gero Naujieji
1933 Metai žmonijai atneš. 
Visa ekonomistą eile įvairią

I . spėliojimą teikia. Visi jie 
[ maždaug yra linkę matutį

stuvč įžengia į Naujuosius 
Metus pasipuošusi nauju 
Intertypu. Gyvuojančioms 
organizacijoms stiprėjant 
ruošiamasi prie apylinkės 
moksleivijos organizavimo. 
Nors seniaus buvo daug kal
bama apie reikalą mokslei
vius įjungti į esančią Vyrią

i

kad šiais 1933 metais ekono
minė padėtis pradės gerėti. 

‘ Amerikoje esą buvo trimis 
artojais blogą laitai. Vienu 
atveju nedarbas tęsėsi net 

/ištisus šešis metus. Visuo- 
S met po blogų laiku staigiai 

prasidėdavo . geri met a i. 
Pranašystes apie greitą ne
darbo galą žmonių širdis ra
mina. •

Mūsą apylinkėje 1932 m. 
tais daug gražaus darbo, pa- 

‘ daryta. Kunigą Vienybė 
gražiai susikeistai i z a v o. 
Disciplinuotai dirba katali

organizaciją, bot-, įvykus 
garbingai Moksleivijos Or
ganizacijai ir’ jaii turint sa
vo organą “Studentą Žodį,” 
.susidarė graži nuotaika or
ganizuoti moksleiv i u s ir 
mūsų apylinkėje. Visu ide- 
alingii apylinkėje darbų vai
nikas, tai rytinių Valstiją 
Seimelis, įvykęs gruodžio 
26 dieną, Paterson, N. J. 
Kilniomis katalikiškai tau
tinio veikimo idėjomis apsi
šarvoję drąsiai ir- vieningai 
žengiaine į Naujuosius 1933 
Metus, ’■■■.'•

s Rytinių Valstijų Katalikų Seimelio, 
įvykusio gruodžio 26 d., Paterson, 

N. J., priimtos rezoliucijos:

Gijas, Kun. Mendelis pir- < 
mininko pakviestas, pasakė 
kalbą apie vyčiu santykius 
su parapija. '

Kuopos Dvasios Vadas, 
negalėdamas dalyvauti šia? 
me susirinkime, pasiuntė 
linkėjimus per kun. Lence- 
vicią. Vėliau atsilankė ir 
pasakė -trumpą kalbą klebo
nas kun, Č. Pattlonis.

Po kalbą seke senos val
dybos raportai jir naujos 
kuopos valdybos rinkimas. 
Nauja valdyba susideda iš 
sekančią asmenų: pirm, — 
A. J. Mažeika, vicė-pinm — 
J. Miniauskas, iždin. — Ąd. 
Bazalte, prot. rašt. — P 
Šaltainis, fin. rast. — l&i. 
Gęnevičius, fin. rašt. pagel- 
bininkė — Jos. Januškaitė. 
Visa nauja kp? valdyba pa
sižadėjo dirbti ir kelti kaip 
kuopos taip ir visos 'organi
zacijos vardą. Susirinkimas 
baigtas* malda. - '

; ' . Y A. J. .M.

tūkstančių, dolerių pagrin
dinio kapitalo, priimant 
spaustuvei naują platesnį 
vardą — “Lietuviu Univer- 
galis Biuras,” angliškai — 
“Lithuanian Un i v c r s a 1 
Bureau;”

2) Neatidėliojant sukelti 
laikraščiui leisti reikalingą 
sumą pinigą išpardiiodant 
daug minėtą akcijų katali
kų visuomenėję.

3) Seimelio dalyviai pasi- 
žadaTmoraliai ir ūnUteriallai 
šį reikalą paiomti. perkant 
minėtas akcijas ir pasidar
buojant savose kolonijose 
bei organizacijose, kad mi
nėtas užsimojimas greičiau
siai būtą pasiektas;

... 4) Visos organizacijos ir 
pavieniai nariai yra ragina
mi ir prašomi remti “ Vy
tauto” spaustuvę, krautuvę 
ir knygyną^ nes tik tuo bil
du sudarysime b ū s i m a m 
laikraščiui tvirtą pagrindą;

,5) Seimelio dalyviai pa
sižada pasidarbuoti visose 
kolonijose, kad. kiekvienoje 
kolonijoje iki sekančio sek 
mėlio.* būtų Surengta bent 
viena pramoga naujo laikra
ščio fondui.

KATALIKIŠKA
. AKCIJA

Seimelio dalyviai, dėkin
gai įvertindami kun. J. Bal
kanų kataliką akcijos klau
simu turiningą referatą, pa
sižada pasidarbuoti, kad re- 

r ferate iškeltos mintys būtą 
vykdomos gyvenime, bū
tent; v

1) Pažinti. savo idėjos 
priešus ir juos išaiškinti lie- 
JiiyinJrat^^
kurią jie dažnai išnaudoja 
savo partiniams tikslams 
siekti;

2) Vengti bendradarbia
vimo su laisvamaniais ir ki
tais ne katalikišką srovią 
atstovais, kuriems pirmoj 
vietoj rūpi partinė nauda, o 
ne bendroji lietuvybės idė
ja; /
. 3) Vengti bedievišką ii’ 
bespalvių organizaciją, prie 
kurią katalikas priklausys 
damas duoda blogą pavyzdį 
kitiems ir tuo . pačiu negar
bingai save Užsirekomenduo
ja susipratusių katalikų 
tarpe;

3) Remti ir priklausyti 
tik katalikiškose organizaci
jose ir pasirūpint^ kad vi
sos mūsų draugijos veikti} 
kontakte po Federacijos vė
liavą; ■/

5) Dirbti tautinį darbą 
savomis pajėgomis, neduo
dant progos savo idėjos prie 
šamš pasinaudoti mūsų pa
siaukojimu Lietuvos iv lie
tuvybės labui;

6/ Įtikinti lietuvių kata
likų visuomenę, kad skaity
mas, . rėmimas, palaikymas 
bedieviškos bei laisvamani
škos spaudos, laikraščių 
yra žalingas darbas, kuris 
neša didelę skriaudą tai pa- 

'■ šiai lietuvių katalikij visuo
menei, jos organizacijoms ir 
įstaigoms, kad tuo būdu Šį 
skaudą nesusipratimą grei
čiausia likviduotų katalikiš
kosios ^spaudos ir visuome
nės naudai;

7) Remti ir platinti kata
likišką spaudą, ypač laikra
štį “Darbininką,” kuris y- 
ra mūsų apylinkes organu 
ir tuo budu suteikia mums 
labai reikalingą ir svarbų 
patarnavimą;

8) Remti visomis išgalė
mis sumanymą .leisti šioj a- 
pylinkęj savo laikraštį, ku
ris yra būtinai reikalingas 
sekmingešniam katalikiš
kosios akcijos vedimui, ug
dymui dorovės, kataįikisko- 
lietąviŠko susipratimo.

SPAUSTUVES. KLAU- 
ŠIMAS ■ ;

Seimelis, išklausęs Spau 
dos Komisijos narių prane
šimus apie “Vytauto“ spau
stuvės darbuotę ir numatys

NAUJU METŲ BALIUS

Telephone: 9TAGG

DR. A. PETRIIA
Gruodžio 25 d,, Šv. Kalė

dą dienojo, Bernelių šv. mi
šios 12 vai. vidunaktyj, ki
tos—-8 ir 9 vai., suma 10:30 
vak

Sausio 8 d,, Šv.. Cecilijos 
choras rengia o perėtą 
“Švarkas ir Milinė.” Po 
vaidinimo bus šokiai-.

JĖZUITAS J, DRUMS 
DUOS MISIJAS

LIETUVIS DANTISTAI
221 S. 4tk m., Nrooklyn, N. 1.

Z-SpinMĄ 
<la«a --------

VALANDOS:
Nuo 9 yni. ryte iki 8 y»l vakare.
Penktadlenlala ir ivantadlaniąlr 

tik traslfania.

Tel. Greenpoint 9—2320 Į

JOSEPH GARSZVA 1
GBAB0BIŲ8

_ JĮ^ ' 1
BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVBNUB 

BROOKLYN, N. Y.
L-. . • ... ■ ■

Pas Rev. P. M. Juras, 94 
Byadford St., Lawrenee, 
Mbss., nuo gruodžio 26 iki 
sausio 8? 1933.

as Rev. J. Karalius, 129 
din St.,. Schenandoah, 
uo sausio 9 iki 22.
k Rev.. Mozūras, Bok 
er Creek P. O., New 

nuo sausio 23 d. 
> d, . ; .

ev. I. Valančiunas,

i KLASČIĄUS 

[BIINTONPARKAS
i Piknli^ins, baliams, koncertam!, 
| šokiams rt vlsoklems pasilinksmini* 
| maras smagiausia vieta. Brook* 
| lyne-Maspcth®, Jau laikas užslsa* 
f kytl salę žlemba sezonui.
i kamp. Maspeth ir Betta Avė.
I JONAS KLASČIUS, Sav, 
| Maspeth, N, Y.

Pa.
P 

73, 
PhU 
iki v

Pa

Šeštadienį, gruodžio 31 d.. 
Apreiškimo Pan, Šv. Vardo 
draugija rengia iškilmių gą 
Naują Metą balią parapijos 
svetainėje, N. 5th ir Have- 
nieyer Sts.. šiems Šokiams 
yra gautas geras orkestras, 
kuris grieš kaip amerikoni- 
škuĄ taip ir lietuviškus šo
kius. Be to, bus daug įvai
rią pamargiuimą.

Visi dalyviai gaus veltui 
įvairią, skambučių bei bars 
kalelių ir kitą dalykėlių 
Pradžia 7:30 vai. vakaro, ir 
tęsis iki 1 vai.: ryto. Bilie
tai po 50 centą, bet kurie 
įsigys išanksto — tik 40c.

. Į šį parengimą kviečiami 
visi, kaip seni, taip ir jauni..

A.J.M.

i

ŠVČ. FAN. APREIŠKIMU 
PARAPIJA

■ . <r'
Gruodžio 18 d. š. m. 86* 

dalietėS minėjo 10 metų gy
vavimo sukaktuves. Dalyva
vo ir iš Central Brooklyn. ir 
Harrison-Kearnoy; . N< J. 
Sodąlietčš. 8 vąl. rytą įvy
ko Sodaliečių intencijai šv. 
mišios. Visos nares priėmė 
Šv. Komuniją. Po mišių, 
klubruimyj, įvyko bendri 
pusryčiai.

Papusryčiavusios Sodalie- 
tės viešnios pasikvietė į na
mus pietautą.

Vakare-. įvyko .Sodaliečių 
vakarėlis.. Vaidino du vei
kalų: “Dženitoriaus šluota” 
ir . “Karaliaus Rūmuose.” 
Žmonių buvo pilna svetainė.

Sodalietes yra dėkingos 
vakarėly. A. E.

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANIIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Apdrauda Vlpoae šakoae 

~ Notary Public
5441 — 72-nd Street, 

Arti Grand St 
MASPETH, L. L, N. Y.

Katalikų Seimelis, įvykęs tuvos Bažnytinei Hierarchi- 
Paterson, N. J., , gruodžio jai ir Lietuvos Pasiimtiny- 

bei Washmgtone.
STUDENTŲ ORGA

NIZACIJA

Rytinių Valstybių Kata
likų Seimelis, patyręs apie 
įsisteigusią A. L. K. Studen
tų : organizaciją ir pasiro
džiusį jos organą “Studen
tų Žodį,” didžiu džiaugsmu 
sveikina naująją organiza
ciją, linkėdamas gražiausio 
pasisekimo ir prašydamas 
šios apylinkės Dvasios Va
dus ir pasaulionius iiiteli- 
gentus pageftiėti organizuo
ti kuopas kurios galės daug 
prisidėti prie jaunimo ir pa- 
silaikymo tarpe.

KLAIPĖDOS SUKAK
TUVĖS

Seimelis ragina apylinkes 
draugijas tinkamai paminė
ti Klaipėdos krašto atvada
vimo 10 metų sukaktuves 
1933 m. sausio 15 d.

J 26 d., 1932. m., apsvarstęst katalikų padėtį Lietuvoje
t priėmė sekančią rezoliųeiją:
F- L Kadangi katalikų akei- 
f. ja yra varžomą, kataliką vi-
į " suomenčs vadai yra kalina- 
Į mi be-teismo, kataliką orga

nizaciją veikimas varžomas, 
o net ardoma šventovių ne-

— liečiamybė, o iš kitos puses 
duodama pilna laisvė prieš- 
katalikams veikimui;

2. Kadangi sąmoningai y- 
ra trukdoma atidaryti Ka
taliką Universitetą, kurs -y- 
ra kiekvienos tautos garbė 
ir pasididžiavimas; .

3. Kadangi- panašūs. liūd- 
ąi .faktai žemina lu-aagų 
Lietuvos vardą f

4. ’Kadangi katalikų per
sekiojimas ir katalil^ų akei- 

. jos varžymas skina kelią
bolševizmui ir bedievybei, 
kas yra žalinga Bažnyčiai ir 
valstybei;

. Todėl semelis' nutarė pa
reikšti Lietuvos vai d ž i a i 
griežtą protestą ir reikalau
ti, kad ji tuojau nutraukti], 
katalikų persekiojimą, duo-

■ tų pilną laisvę katalikų ąk- 
3*i»jai ir būtą leista neatidė

liojamai atidaryti katalikiš- 
ką universitetą. ■ . ____ _ _

Šią rezoliuciją pasiųsti remfį kaip moraliai, taip ly- 
Lietuvos Prezidentui, Lie- gįai ir materialiai ir ragina 

IROGA BEDARBIAMS Ė“ Hoa

EKSKURSIJOS -

;r

t

r- •.
r

i ■

i

IŠ KARALIENĖS ANGEIU 
PARAPIJAS.

St. Vince 
Girardvilk 
Tib 6 iki 12

Pas Rev. .^įillauskąs, 190 
BVilkes-BaiTe.
13 iki 26.

e Paul Church, 
Pa.. nuo vasa-

KOLEGIJĄ
Kataliką seimelis, išklau

sę?’ tam. Bublio, M. L O. 
pranešimą apie Marijoną 
vedamą kolegiją, reiškia 
džiaugsmą dėl kolegijas yeį 
kimo ij kiekvienas katalikas 
težada kolegijos darbus

Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiai už kiekvieną gautą 

naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.
Gera progą bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar keliolika dolerių. 
Apsukresnieji daibininkai gali

Seimelis užgiriu “Vytau
to7 r spaustuvės renį i a m ą 
American Scantic linija 
ekskursiją, įvyksiančią 1933 
m. gegužės 29 d. ir pasiža
da moraliai paremti, kad ši

’ iSsidirbtv nuolatinį ir gerai ap- ekskursija pilniausiai pa-

NAUJA 4LMOS KUOPOS 
VALDYBA

Antradienį, gruodžio 6 d. 
įvyko Lietuvos Vyčių 41-os 
Vytautos kuopos . metinis 
susirinkimas, kurį atidarė 
pirm. A. B. Eimutis malda.

Pirmiausia buvo apsvars
tyta galutini planai apie di
džiulius šokius, kurie įvyks 
Grand MillerY svetainėje, 
vasario 4 d., 1933. Esant 
vėlam laikui, kuopa išrinko 
komisiją ir pavedė jai įvy
kinti visus planus. J komi
siją įeina sekanti 'asmenys: 
V.PeČkaitis, A. Eimutis, A. 
J. Mažeika, S. Kučinskas ir

Meade .St. 
Pa. nuo vasj

Pas Rev. i J. Čižauskas. 
1313 Westmįister Av., Det- 
roit, Midi, tuo vas. 27 iki 
kovo 12 d.I

Pas Re A. Baltutis, 
6816 S. iV#shtęnaw Ąve.; 

 

Chieago, IlĮ., nuo kovo 13 
iki 26 d.

Pas Rev| J; Raškauskas, 
10809 So.
gd, III., nt 
landžio 2

Pas R 
1515 So„ 
UjU nuo .

Šiaisa 
tiniii ad 
žikąs, J. 
Brookly 
siųsti M&iey Order atnauji
nant įsus Lietuvos kat. 

 

laikraŠčilis: “Žvaigždę” ir 
” nietams $l, (gi .5

I, “Varpelį7’

Tel. stagg 2—5043 Netery PaNle ’

M. P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir. BalsamųotojM

660 Grand St,. Brooklyn, N.y.

ptatę St., Cliica- 
kovo 27 iki ba -

. j. Vaičiūnas, 
iOth Avė;’,. Cicero, 
ai 3 iki 16 d.
esais arba nuola-l 

su: Rev. j. Bi‘u- 
207 * York Street, 
N. Y. galima pa-;

kei. Stagg 2—0783 Notary PuMk

JOSEPU LEVANDA 
(Levandanakai^ 

GEIBOBIU1
. 107 Union Avė., Brooklyn, NX

LRKŠĄ. 134 kp. metinis 
susirinkimas įvyks sausio 8 
d., 1933 m., Karalienės An
gelų parapijos svetainėje, 
tuoj po sumos. Bus renka
ma nauja valdyba. Malonė
kite- šiame., susirinkime visi 
dalyvauti ir užsimokėti už-į ‘^Hsiįa^ 
vilktas duokles. Be to, at-! mefanįs jtik $4) 
įveskite nauju narių prira-' emaiČią. Prietelių

syti. Susirinkimai! neatsi- . t Laikra š t į
baudžiami vaikams “Žvaigz-

- dutę” A$l) ir k.
K. Nidukaitis, rašt Į . • 

šyti.
lankiusieji bus
50 centų.

NEWARK,N. J.

’Telephone Stagz 2-4400 ..
NOTARV PUBLIC

SIEKS. RADZEVIČIUS
G RABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, lt. Y.

Priešais Apreiškimo parapijom ‘ 
Bažnyčią / .

Pansamdau Automobilius Ves
tuvėm^ Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

įS.LctVvo Clcli mivLv 11 JllirJLicLl v**
tas planus spaustuvę padi-l * ^vyta. Jutaita sureu- 
dintrir tuojaus organizuotiPus,an fo^ 
ižleidima nuosavo laikraš-' atokus: duoU ;d«vanaą 
Rio, įgalioja, ir įpareigoja draugraoms skartluigmsrai 
Spaudos Komisija įvykdy-11 atsilankiusioms ir tu- 

/ . rėti porą šokiams kontestą.
1) “Vytauto^ spaustuvę Laike susirinkimo atsi- 

tuojaus inkorjioruoti, išlei- lankė ir kun, Mendelis, tai-

Gruodžio 18 d. įvyko baž
nytinių draugiją gražus vai
dinimas “Dalangoj,” Vab 
dino pp. Demskienė, Bara
nauskienė, Ąrbušausktenė, 
Kasaitienė, Grumuliauskie- 
nė, Demskiūtė/ Visos ge
rai suvaidino. Žmonių bu
vo neperdaugiausiai. Pel
nas paskirtas, parapijai,.

KĄ PIRKSIME?
Jeigu norime apsieiti su 

mažomis išlaidomis ir įgyti 
grą ią ir ilgą saviškių at-

i —Šią motą dovanoms 
rinkime laikraščius . it 

įmv tas. J eigų dovanos vor-j 
asmuo dar n o s k a i t o 

‘^rflRBININKO’* — uŽrąJ 
šnt kį naudingą laita’aštįj

mu 
pas’

tas

Gmojžio 18 d. įvyko vii1

kuris, lankydamas tą asine 
nį kas .savaitę nuolat pr 
mins tavo gražins linkėj 
mus, kuriuos galis sykiu si 
Kalėdiniu numeriu. Tai bir 
linkėjimas, kuris nesibaig 
su Kalėdą švente, bet pasi 
liks gyvas ir naudą neš 
ilgesniam laikui.

J23 Grand Btreet/
; Brookljm, NvY,

Mm. i auki s.
-14 .1 i < . Km ; '

* f■■ ■< į. ■ ■

■ k i

■ Kwr*tt>n 5—4814 ■
l
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