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Jo E. Kardinolas Minėjo 
Savo Gimtadienį

GERB. “DARBININKO” 
BENDRADARBIU 

DĖMESIUI'
damas Kristaus ir Katali
kų Bažnyčios mokslą ir 
dvasią. Išvakarėse, pas Jo

BRIGHTON, MASS. —
Nekalto Prasidėjimo Pa

nos Marijos šventėje,------ ---------------- , c------
gruodžio 8 d. Jo Eminen-| Eminenciją buvo susirinkę 
ei ja Kardinolas O’Connell, 
šventė savo 76-tą gimta
dienį. Nepaisydamas savo'sakė kalbą. Savo kalboje 
senyvo amžiaus, Jo Emi-1 laikraštininkams, Jo Emi
nencija savo gimtadienį nencija pasmerkė komu- 
darbščiai praleido. Pa- nizmą, pareikšdamas, kad 
šventino šv. Klemenso komunistinis judėjimas 
naują bažnyčią Back Bay, šioje šaly turi būti sustab- 
pasakydamas pamokslą.1 dytas. Pagyrė naujai įstei- 
Taip pat pasakė pamokslą1 gtą Tėvų Jėzuitų prieško- 
Šv. Kryžiaus Katedroje ir ( munistinę mokyklą Phila- 
kalbą Šv. Vincento Paulie- (delphijoje, ir sakė šis žy- 
čio Draugijos Komunijos gis padarytas tinkamon 
pusryčiuose. Visur skleis- I kryptim

laikraščių atstovai (repor
teriai), kuriems ir-gi pa-

šv. Kalėdų švenčių pro- 
ga, Kalėdinis ‘Darbininko’ 
numeris išeis kitą savaitę, 
gruodžio 20 d., 16 pusla
pių.

Taigi Gerb. Bendradar
bių prašome Kalėdinius 
straipsnius siųsti dabar, 
kad gautume ne vėliau 
gruodžio 14 d., o korespon
dencijas, pranešimus irtt. 
siųskite, kad gautume ne 
vėliau gruodžio 17 d. š. m.

Iš priežasties šv. Kalė
dų švenčių tą savaitę išeis 
tik vienas ‘

Italo Orlaiviai Sunaikino 
Ethiopijos Miestą Dessye
SUSIVAIDIJO DU DAR- INTE] 

BININKŲ VADAI L

Washington, D. C.:— 
John L. Lewis, angliakasių

feligentams be
darbiams PIRKS

DVARĄ

Kaunas — Neseniai su- 
unijos vadas išėjo prieš siorganizavo ir pradėjo 
William Green,. Amerikos, veikti vadin. Bedarbiams 
Darbo Federacijos pirmi-1 Inteligentams Remti Dr- 
ninką dėl jo išėjimo prieš ja. Jos iniciatoriai buvo

Dessye, — Gruodžio 7 d. 
Apie 10 didžiulių italų Or
laivių užpuolė šį miestą, 
kuriame buvo apsistojęs ir 
pats Ethiopijos karalius 
vadovauti savo kariuome
nei, ir jį visiškai sunaiki
no. Numetė apie 1000 bom
bų, iš kurių vienos buvo

“Darbininko” a*skirų amatų (erafts) u- ats. pulk. Įeit. Kaunas, P. sprogstamos, kitos dega- 
numeris, būtent, gruodžio n^as A.D.F. konvencijoje. Ruseckas, Sušinskas, 
27 d.

KAUNO GATVĖSE 
NEBUS ELGETŲ

TARĖSI TAIKOS 
KLAUSIMU

SOVIETU RUSIJOJ PENKI 
MARŠALAI

Kauno Miesto Savivaldy
bė globoja tikrai globos 
reikalingus beturčius, duo-, Ministeris, Samuel Hoare 
da jiems pašalpas, butus, ir Prancūzijos Premieras 
siunčia į prieglaudas ir ki-I Pierre ’ Lavai tarėsi dėl 
taip stengiasi sumažinti I naujo taikos pasiūlymo I- 
Kaune vargą. Bet, nepai-, talijai. Jei šis naujas tai
sant visų tų pastangų, i kos pasiūlymas neiššauks 

elgetaujančių skaičius iš Musolinio, šiek tiek 
ne tik nemažėja, bet dar žmoniško atsiliepimo, ku- 

didėja. ■ riuo būtų galima remti to-
Apie kinus, kavines ir ki- Ūmesnius taikos pasitari- 
tur laksto būriai vaikų ir'mus, tuomet Prancūzija 
prašo išmaldos. Per namus tvirtai laikysis su Angii * 
taip pat eina visokie varg- ja ir eis prie praplėtimo 
šai, tarp kurių pasitaiko sankcijų, įnimant ir alie- 
ir valkatų. * jaus draudimą, ko Italija

Norėdamas užkirsti ke- labiausiai bijo ir kas jai 
lią visoms toms blogy
bėms, Kauno Burmistras 
kreipėsi į Kauno Apskri
ties Viršininką, prašyda
mas areštuoti ir patikrinti 
visus elgetaujančius ir 
tuos, kurie išgyveno Kau
ne nemažiau 3 metus, siųs
ti į Kauno Miesto Savival
dybės socijalės apsaugo.? 
skyrių.

Tuos, kurie neįskaitomi 
į Kauno gyventojų skai
čių, siųsti etapo keliu į 
jų kilimo vietas. Asme
nis be dokumentų laiky

ti arešte, 
kol bus nustatyta jų asme
nybė ir paaiškės, kas turi 
jais rūpintis. Elgetaujan
čius vaikus pristatyti tė
vams ir pranešti Socijalės 
apsaugos skyriui.

Vaikus, kurie turi globą, 
tačiau iš išdykumo nuo
latos elgetauja, Savival
dybė numatė siųsti j ma
žamečių pataisos namus.

Paryžius, Gruodžio-8 — 
Anglijos Užsienių Reikali] Vorošilovas, Tuchačevskis, 

Egorovas, Budennyj ir 
Bliucheris

jaus draudimą, ko Italija

būtų skaudžiausias drau
dimas.

IUNG. VALSTYBE 
LAUKIA RAPORTO

Washington — Kadangi 
italų orlaiviai sunaikino 
amerikonų ligoninę Des
sye, Ethiopijoj, laike jo 
bombardavimo, tai Jungt. 
Valstybių Sekretorius Hull 
pareikalavo iš Jungt. Vals
tybių atstovo Addis Ąba- 
bos pilno raporto apie a- 
merikiečių nuostolius Des
sye. Jei Amerikos piliečių 
nebus žuvę, tai ši šalis 
protesto Italijai nesiūs, 
nes buvo duota persergėji
mas Amerikos piliečiams 
apleisti Ethiopiją.

KARALIUS PASIUNTĖ 
PROTESTĄ TAUTŲ 

SĄJUNGAI

PANAIKINAMAS ALY
TAUS — VARĖNOS 

GELŽK. RUOŽAS

Pereitais metais jau bu
vo nuimti bėgiai apie 20 
km. nuo Varėnos, šiemet 
bus nuimti visi. Buv. sto
čių trobesiuose Pavartony- 
se, Poteronyse, Bukantiš
kėse įrengiamos pr. moky
klos, o Artilerijos stoty 
jau yra Dainavos džiov. 
sanatorija. Šis geležinkelis 
buvo rusų nutiestas 1895 
m. Dabar tas kelias, ku
riuo prieš karą ir karo me
tu iš Suvalkų krašto į Vil-

A • sprogstamos, kilos uega-i 
r K. mos su tikslu uždegti mie- 

Pasibaigus A. D. P. kon- į Nasakaitis ir kt. Dabartį- stą. Todėl Dessye miestas 
vencijai John L. Lewis su- valdybą sudaro: pirm.'netik tapo išraustas, bet
darė industrijos organiza- Pulh. Įeit. Kaunas, vi- (kartu ir sudegintas. Tapo 
cijos komitetą, kurio vadu ce-pirm. darbo insp. J.' sunaikinta amerikonų mi- 
yra Lewis. (Grabauskas, iždininkas —(Sijų įsteigta ligoninė ir

Lewis ir Green ginčas “Suv.” red. Mažunaitis^ se- Raudonojo Kryžiaus įstai-

gyventojus be pastogių, 
orlaiviai nubirbėjo atgal. 
Užmuštųjų skaičius, jų 
tarpe moterų ir vaikų sie
kė 200, o sužeistųjų kur 
kas didesnis.

Užpuolimas buvo visai 
netikėtas ir nieks nemanė, 
kad italai mes bombas ant 
ligoninių, ant kurių plevė
savo Raudonojo Kryžiaus 
vėliavos bei amerikonų į- 
staigos.

Bet “aukštosios civiliza
cijos” nešėjai į “barbariš
ką” kraštą to nepaisė. A- 
merikietė slaugė, begelbė-0—4^7 ▼¥ AM A* X-|X VVAA , V • Į-------------------------- ---------- ** ** I      O ' Cj 

tik kenkia darbininkams, .bretonus J. Merkevičius gos—imperatoriaus palo- dama iš degančios ligoni-

MASKVA — “Tasso” ži
niomis, SSSR centralinis 
vykdomasis komitetas ir 
sovnarkomas nutarė SSSR 
maršalo titulus suteikti 
Vorošilovui, jo pavaduoto
jui Tuchačevskiui, vyriau
siojo štabo viršininkui E- 
gorovui, kavalerijos ins
pektoriui Budenny ir ko- 
maridartnųi Bliucheriui.

Taip pat buvo paskelbtas 
dar vienas nutarimas, ku
riuo pirmojo rango ko- 
mandarmui titulai buvo 
suteikti priešlėktuvinės 
apsaugos viršininkui Ka- 
menevui, Kijevo įgulos vir
šininkui Jakirui, Gudijos 
karo apygardos viršinin
kui Uborevičiui, Maskvos 
karo apygardos viršinin
kui Belovui ir Leningrado" 
karo apygardos viršinin
kui Sapožnikovui. SSSR 
karo laivyno viršininkui 
Orlovui ir Ramiojo vande
nyno karo laivyno virši
ninkui Viktorovui suteikti 
pirmojo rango vėliauninkų 
titulai.

Vadinasi, bolšev i k a i 
smerkia titulus ir meda
lius kitose valstybėse, bet 
patys apsikarsto medaliais 
ir titulais nuo galvos iki 
kojų.

Haile Sellasie pasiuntė 
Tautų Sąjungai protestą 
dėl Italijos peržengimo 
tarptautinių teisių bom
barduojant ir užmušant 
moteris ir vaikus ir naiki
nant ligonines ant kurių 
plevėsuoja Raudonojo Kry 
žiaus vėliavos.

IŠSKRIDO IEŠKOTŲ 
DINGUSIO LAKŪNO
Caldwel, N. J., — Gruo

džio 7, Russell K. Thaw su 
mekaniku William Klenke 
išlėkė į pietinį ašigalį (a- 
pie 9500 kelionė) ir ten su 
savo orlaiviu ieškos dingu
sio lakūno Lincoln Els- 

j worth, kurs su savo pilotu

LIKVIDUOJAMAS 
“TORGSINAS”

Maskva — “Tasso” 
niomis, SSSR sovnarko
mas įsakė nuo 1936 m. va
sario 1 d., “Torgsinui” per
leisti visas savo pareigas 
SSSR vidaus prekybos 
liaudies komisariatui. Taip 
pat nuo 1936 m. sausio 1 
d. “Inturist” turės atsisa
kyti daryti' befe/kokias o* 
peracijas SSSR teritorijo
je su svetima valiuta. Vi
sas tas operacijas perims 
SSSR valstybinis bankas. 
Užsienių valiuta į červon
cus bus keičiama imant 
pagrindu prancūzų fran
ką, kuris bus vertinamas 
331/3 kapeikos.

VIENAS MIRĖ, $1,000,000 
NUOSTOLIŲ DEL 

POTVYNIO

Hoųston, Texas — Dėl 
didelio lietaus per pasku
tines kelias dienas vanduo 
užliejo apie 100,000 a- 
kerių žemės. Potvynyje 
vienas žmogus prigėrė ir 
daugiau kaip $1,000,000 
nuostolių padarė gyvento
jams.

“PENKTINUKIŲ” FIL- 
MOS APDRAUSTOS 

$2,000,000

ir narys Sušinskas, Ugnia-'cius taipgi tapo sunaikin- 
gesių S-gos vedėjas. Kan-'..................................
didatai Serafinas, Duchau- 
skas ir Rakauskas. Rev.

gi Ikomisijon įeina: K. Kasa- 
i kaitis, gelež. buhalt. Rut
kauskas ir Federavičius.

Draugijos laikinoji būs
tinė yra Sapiegos g. 2 nr. 
Jau pradėta inteligentų be
darbių registracija. Val
dyba jau turėjo kelis posė
džius. Norima nuspręsti 
“inteligento” sąvoka, kad

tas, bet pats karalius su 
savo 12 metų sūnum išliko 
gyvas, nes iš palociaus bu
vo prasišalinę.

Karalius netik išliko gy
vas, bet pats su kulkosvai 
džiu bandė apšaudyti ita
lų orlaivius.

Mirtį ir kančias sužeis
tųjų tarpe pasėję, palikę 
išblaškytus, išgązdintus

nes ligonius ir sužeistuo
sius nusilaužė koją, ir dau
gelis laikraščių korespon
dentų vos išliko gyvi nuo. 
sprogstančių bombų.

Sekančios dienos ryte 
vėl buvo atlėkę orlaiviai ir 
mėtė bombas, taikydami į 
karaliaus gyvenamuosius' 
namus. Bet karalius Sella-' 
šie iš ten jau buvo išvy- • 
kęs.

JUNGTINĖS VALSTYBĖS 
IR ANGLIJA PERSERGĖJO 

JAPONIJĄ
Washington, D. C. —

Jungtinės Valstybės ir An
glija gana griežtu tonu 
persergėjo Japoniją dėlei 
kišimosi į Kinijos reikalus 
ją skaldant. Priminė 9 val
stybių sutartį išlaikyti Ki
niją čielybėje ir visoms 
turėti lygias teises preky
boje su Kinija. Japonijos 
įtakos dėka, sudarymas 
autonominės provincijos iš 
šiaurinės Kinijos, laužąs 
minėtą sutartį.

Hollywood, Cal., —Gruo
džio 7, garsių Dionne' 
“penktinu k i ų” (ąuintu-

NACIAI SUMUŠĖ LIE
TUVOS KURJERĮ 

BERLYNE
Tenka patirti, kad Lie

tuvos pasiuntinybės Ber
lyne kurjeris a.a. Juškevi
čius vieną dieną prieš sa
vo staigų susirgimą naci- 
jonalsocijalistų smoginin- 
kų buvo sumuštas, kada 
jų kolona žygiavo pro Lie
tuvos pasiuntinybę. Dėl to 
vokiečių vyriausybei buvo 
įteikta protesto nota. Po 

* I sumušimo, kuris, kaip ma-

būtų galima žinoti^kuriais - 
bedarbiais pirmoj eilėj 
reikia rūpintis. Darbo nu
matoma gana daug, nes 
jaučiamas inteligentų per
teklius, o intelig. bedarbių 
būtis yra ypač aštri. Drau
gija,' svarbiausia, tokios

paramos stengsis reika
lingus sušelpti ne pini

gais, bet darbu, 
sudarant progą pačiam už
sidirbti pragyvenimą. To
dėl Dr-ja numato tarpinin
kauti tarnybas gaunant, 
steigs darbo įmonėles, net 
numato steigti (įstatais) 
“darbo dvarus”, pigiųjų 
nakvynių namus, butų ko
lonijas, valgyklas, krautu
ves, fondą nelaimių atve
jais (mirties, gaisro ištik
tiems etc.). Lėšas sudaro 
narių mokesčiai, pelnas iš 
įmonių, loterijų etc.

Dabar Draugija pradėjo 
verbuoti narius. Nariai 
moka įst. mokesčio 2 lit. 
ir kiekvieną mėn. po 1, litą. 
Rėmėjai turi per metus 
paaukoti ne mažiau kaip 
12 lt., mecenatais — kurie 
paaukoja daugiau, kaip 
500 lit. Kai tik susidarys 
reikalingas lėšų kiekis, in
teligentams bedarbiams 
numatoma nupirkti kokį 
dvaro centrą ir jame įren
gti “darbo dvarą”.

ATLYDĖJO SU SPECIA
LU SARGYBA

BEDARBIU AMERIKOJE | GAUNA PAŠALPį
Washington, D. C. —Pu

siau ofieialėmis žiniomis
Otavva, Canada, — Nors 

nedarbas Kanadoje žymiai 
apsikaitliuojama, kad Jun- sumažėjęs, bet toli gražu, 
gtinėse Valstybėse yra ar- ne visai pranykęs. Šiuom 
ti 11,000,000 bedarbių.

Prez. Roosevelt tikisi, 
kad pradėjus $4,800,000,- 
000 viešųjų darbų progra
mą bedarbių skaičius su
mažės 7,000,000. Jeigu taip 
ir įvyktų, tai dar 4,000,000 
bedarbių liktų valdžiai ap
rūpinti.

Taigi valdžia negali ma
žinti pašalpų fondo kaip 
buvo užsimojusi.

tarpu Kanadoje 1,000,000 
žmonių gauna pašalpą dėl 
nedarbo.

STALINO BUDELIAI SU
ŠAUDĖ DU DARININKU

SERGA INDŲ VADAS

Bombay, Indija, — Ma
hatma Gandhi, garsus tau
tinio judėjimo vadas ir uo
lus kovotojas už Indijos 
nepriklausomybę nuo An
glijos, sunkiai susirgo. Gy
dytojai įsakė visiškai ilsė
tis.

JAPONIJA REIKALAUJA 
LAIVYNO LYGYBĖS

Maskva, Rusija — Stali
no diktatoriška valdžia už
simojo panaikinti Stakha- - 
noffite judėjimo opoziciją.

Stakhanoff įvedė taip 
vadinamą greitumo darbe 
tvarką. Pirmiausiai įvedė 
kasyklose, o vėliau ūkėse.

Toji tvarka, tai baudžia
va darbininkams.

Du darbininku už prasi- 
tarimą prieš tą greitumo 
tvarką sušaudė, o kitus 
nuteisė ilgiems metams 
kalėjimo, bet kiek darbi
ninkų nuteisė neskelbia.

New York — Vokiečių 
laivui Bremen buvo suteik
ta specialė sargyba iš ke
lių krašto sargybos laivų, 
kurie atlydėjo į New Yor- 
ką . Mat, buvo pasklydę

, c - ------ plets) filmų negatyvos ta- n°ma, vargu ar bus ture- gan^aįt kad komunistai
mų kasdien praeidavo pil- iš savo tyrimo stoties aht-’po apdraustos net $2,000,- didesnes įtakos jo h-ruošiasi šį jurų milžiną 

TYiaiafo ir- ‘ganmo gai, Juškevičius jau nebe-;t—
kiniai, lieka lygiu geležin- perskristi pietinį polių ir'susigadinimo ar pražuvi- pasveiko. Velionis paliko buvo suteikta specialė sar- 

• kelio pylimu. i dingo be jokios žinios. -

----------C -------- J---------------------------£------------------------ ~ y XX apui M t - . *■ .

ni maisto ir keleivių trau- aretike išskrido su tikslu 000, nuo visokio galimo gai, Juškevičius jau nebe- ’ susprogdinti,' todėl jam ir
-- --- - . , i3CLl- 

gyba.mo.

London, Gruodžio 7—Ja
ponijos delegacija, besiar
tinant tarptautinei karo 
laivyno konferencijai, pra
nešė Britų karo laivyno 
vadovybei, kad Japonija 
reikalauja lygaus karo lai
vyno su Jungtinėmis Vals
tybėmis ir Anglija. Sulig 
dabartinę sutartimi, Japo
nijos karo laivynas su 
Jungt. Valst. ir. Anglijos 
laivynu buvo 5-5-3 propor
cijoj. Matyt Japonijai mi- 
litariškai tvirtėjant, ji rei
kalauja tokio kariško lai
vyno kokį turi didžiosios 
ir galingiausios valstybės,

DRAMBLYS IR ZEBRĄ 
NUSTEBINO 

GYVENTOJUS

Gunnison, Colorado, — 
Gruodžio 8, šios kalnuotos 
apylinkės gyventojai tapo 
netikėtai nustebinti, kad 
turėjo net save įgnybti, 
kad persitikrinus ar jie 
nesapnuoja. Mat jie pama
tė kalnuose vaikščiojantį 
dramblį, o šalę dramblio e- 
jo marga zebrą. Pasidrąsi
nę ir susitarę apsupo tuos 
Afrikos gyvulius ir. parsi
varė į savo sodybą. Paskui 
paaiškėjo, kad važiavęs 
cirko trokas apvirtu Ir 
minėti gyvuliai pabėgę.
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STAMBI LAIKRODININ. . A « v* ** *» * «* X < j- . .-te m- dwąre Co., 379 W. Broad 

wąyj Sd.įdšton, Mass.

f
7 So. Boston, Mass. — Su 

gruodžio 1, “Darbininkas” 
pradėjo savo skaitytojų ir

NUOŠIRDUS AČIŪ 
s » * »«a.Tj W ■ ♦ x * * ■ U

ŽfauB iš Cambridge’iaųs 
bežaisdama su švilpuku. jį 
pratijo. Nuvežta į Cam
bridge City ligoninę kur 
gydytojai operacijos keliu 
švilpuką iš gerves išėmė.

KINIETIS “MAYORAS” 
Ntfedtfi žSįėNf4nIR> 

SAVE

ii
būdais Bostono advokatas, 
Joseph P. Walsh njirė sek
madieny, miesto ligoninėj 
mio plaučių uždegimo.

PAVOGĖ TEISĖJO 
AUTOMOBILĮ

I _

Visiems {dalyviams Sesu- 
. t * iŪU Kazįmieriėčių Akade-

PPHPJU narių Vajų, nujos Rėmėjų beano par- įįutfc Rpnnv Tpp 4r m —‘‘Darbįnin-jty"'lapMSio 20 d. nuo^f-(fiaus a>al. SkT 
Jkb’M platintojams yra ski-(džiai dėkojame už atšilan---

Boston, — Sekmadienį, 
grtfodžįo 8 d„ pamišęs ki-

Brangus LDS. Nariai ir “ 
Skaitytojai!

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

riamos už pasidarbavimą 
/ piniginės dovanos nuo $25.

CIO iki $500.00. Apart pini
ginių dovanų, kurie 3 tu- 

• rėš aukščiausią balsų* skai- 
r ęių, tiems dar bus duoda- 
; ma 1-mam — vieškamba- 

rlo baldai vertės $100.00, 
kurie yra pirkti iš Lithua-

p;

r

kymą. Gerb. Klebonui 
Kun. F. Virmauskiui dėko
jame už paramą ii* dalyva
vimą.

Taipgi dėkojame aukoto
jams ir aukotojoms, ku
rios (ie) suaukavo dova
nas, būtent: Antanui Aš- 
menskui, p. Likjenei, Mary 
Zenis, Marijonai Jaskevi- 

nian Furmture Co., 326- gfenėi( šiugždienei, Mari- 
328 W. Broadvvay, So. Bos-' jonaj Zaikienei, M, Kibu- 
ton, Mass., 2-ram — pa- rienei, Rozalijai Batistini, 
auksuotas vyriškas aj- mo- j. Petrauskienei, Januške- 
teriškas laikrodis 17 ak- (vičienei, Petkunienei, Zu- 
menų, kurį padovanojo se- lonienei, B. Gailiūnienei, 
nas So. Bostono laikrodi- Mrs. Donovan, B. Dapsie- 
ninkas ir darbuotojas Juo-j nei, Kohanslęienei, Stra- 
zas Dilius, kuris turi auk- j vinskienei. Kiti vardų ne
šimų daiktų krautuvę pridavė ir jų negalime pa- 
“Darbininko” name, 366, skelbti. Visiems dėkojame. 
W. Broadvvay, So. Boston,! Daugiausiai pasidarbavo 
Mass. Taip-pat 3-čiam' įios; P* R^lija Batistini, 
kontestantui Juozas Dilius ;Barbvora_ ^apsiene, Stra- 

* •* Ivinskiene, Bandzeviciene,
M. Kilmoniutė, A. Majaus- 
kaitė, Kohanskienė. Dau
giausiai įžangos tikietų 
pardavė p. Rozalija Batas- 
tini. Ji, rodos, pardavė ar
ti šimto tikietų.

Taigi visoms vienuolikto 
skyriaus narėms ir šiaip 
prieteliams nuoširdžiau
siai dėkojame.

Rengimo Komisija

re nušovė savo baltaveidę 
žmohą, . Esther Fitzgerald 1 
fjėe, 25 m. ir pats nusišo
vė.

Policija sako, kad kinie
tis, kuris buvo labai popu- 
lerus ir net yra buvęs ki
niečių “mayoru”, susivai
dijo su žmona dėl dukters. 
Kadangi kinietis Lee nete
ko populerumo, kaip sa
ko, apsivedęs su baltavei- 
de mergina, tai gal ir bus 
šios tragedijos priežastis.

MIRĖ ADV. JOSEPH P.
WALSH

Drąsūs vagys įsilaužė į 
teisėjo Samuel R. Cutler 
privatinių gąradžių prie 
jo namų, ReVere, Mass. ir 
pavogė jo ąutbnįobilį. Bus 
blogai tiems vagiliams, jei 
jie pateks į jo teismą. ’

TRAGINGA AUTOMOBI
LIO NELAIME

Quincy, Mass., gruodžio 
8, automobiliui nuvažiavus 
nuo kelio ir atsimušus j 
stulpą, Adams Shore, 
Quincy, tapo užmušta p- 
nia Colhousne ir jos 19 m. 
duktė, Clara Chandler. Ki
ta duktė ir abiejų vyrai 
tapo sunkiai sužeisti.

UŽSIDEGDAMAS CIGA
RETĘ APSIDEGINO

Pasižymėjęs visokiais

i
i
i

c:

Per ištisus metus laikraštis “Darbininkas” lankė 
Tamstų namus, du sykiu į savaitę, teikdamas įvairių- 
Įyąirįaiisių žihiu:Įš pjačiošios Amerikos, ‘ darbininkų 
gyveriimo, TėV^nės Lietuvos ir iš viso pasaulio.

“Darbininkas” buvo geriausias Tamstos draugas, 
patarėjas ir prįetelius. Jis nori tokiupūsilikti ir to
liau.

Biągiasi senieji metai, su jais baigiasi daugelio 
“Darbininko” skaitytojų prenumerata. Taigi, nuošir
džiai prašome kaip LDS narių, taip ir “Darbininko1” 
skaitytojų atnaujinti prenumeratą.

Dabar eina “Darbininko” vajus. Vajaus metu 
“Darbininko” kaina yra nupiginta iki $3.00 metams. 
Taigi, pasinaudikitė proga!

“Darbininko” Administracija.

BROADWAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokia 
namams materijolas 

312 W. Broadvvay 
So. Boston, Ma£s.
TEL. ŠOU 9419

JOSEPH W. G1SPER 
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

SouUi Boston, Mass, 
Office: Tel. S. B. 1437 

' /tęs. 158 W. 7th St.
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Taip-pat 3-čiam 
kdntestantui Juozas Dilius ■ 
skirią dovaną paauksuotą; 
plunksną vertės $5.00.

Juozas Dilius Kalėdų do
vanoms turi labai didelį 
pasirinkimą visokių daly- 
kų.

Kas iš mokyklos vaiku
čių daugiausiai prirašys 
“Darbininkui” skaitytojų, 
tam bus be piniginės do
vanos dar duodama dvira
tis, vertės $35.00. Dviratis GUBERNATORIUS CUR-
pirktas iš So. Boston Har- tEV kA&DIDATTJOS I 

‘ SENATORIUS

I MUZIKAS
! RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams.

Adresas:
933 E. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

3

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPEB
Arti įkunicipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki 3 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-5 
gas uždarytas subatos vakarais lr| 
nedSldienials, taipgi seredomis nuo| 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuhnu ir X-Ray i

3

Lietuvis Dantistas

DR, S. k. G»SII
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

Chelsea, Mass. — Rudolf 
Walters 42 m. prie tuščio 
gasolino kubilo degėsi ci- 
garetą. Nuo to degtuko 
užsidegė gazolino dujos ir 
jis skaudžiai apsidegino 
veidą ir kaklą. Tapo nuga
bentas ligonbutih.

Jeigu aš turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū
tų ištikimi tėvynei.

Dievas ir Tėvynė
Reikia mums mylėki, 

Tadą ir vargelis
Bus lengviau kentėti

ĮVAIRIOS žinios
PAVOGĖ GELEŽINKELĮ pie Palestiną. Kalbėjo M. 

------- —- ' šalčius ir Povilaitis, buv.
Lowell, Mass. — Vienas stipendininkas Jeruzalės 

Boston & Maine geležinke- un-įe. Šis skaitė hebrajiš
ko da’rbininkas nuklydo įai. Tai pirmas atsitiki- 
jau senokai apleistu gele- ' 1 '
žinkeliu, einančiu iš Law- 
rence į Salemą. Kiek paė
jęs pamatė, kad geležinke
lio nebėra. Pranešė savo 
vyriausybei, kuri apžiūrė
jus rado,’kad 5 mylios ge
ležinkelio pavogta. Toje 
vagystėje suimtas ir pa
trauktas teisman tūlas 
William Trimeu iš Lowell, 
Mass.

KARVE IŠGELBĖJO 
BERNIUKĄ NUO VILKO

Daug sensacijos sukėlė 
gub. James Curley paskel
bimas, kad jis sekančiais 
metais kandidatuos į Jun
gtinių Valstybių Senato
rius. Visų buvo manyta, 
kad jis liks gubernatorium 
antram terminui.

IŠĖMĖ ŠVILPUKĄ IŠ 
GERKLĖS

. I

Joan Walsh 5 m. am-

Tek So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W- Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomls nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti)

Visi Laukia Linksmų Kalėdų
AUKSAI YRA TIKRA DOVANA.—Priduoda daug gražumo.
(1) Moterą ir Vyrą Laikrodžiai $9.50 ir daugiau.
(2) Žiedai nuo $1.50.
(3) Setai Plunksną ir Paišelią nuo $1.50 iki $15.00.
(4) Vaiką ant ranką Laikrodžiai $2.50 ir $2.95.

ŽIEDAI, BKANZAL1ETAI IR LAKETAI $1.00 IK DAUGIAU.

Turime visokių Sieninių Laikrodžių, Sidabrinių peilių ir videlčių. 
Visokių dovanų ir už visokias žemas kalnas.

TAISOME, MAINOME LAIKRODŽIUS IR 
ŽIEDUS.

PERDIRBAME IS SENŲ LAIKRODŽIU IK ŽIEDU l NAUJUS. 
VISKĄ GVARANTUOJAME SULYG SUTARTIES.

Parduodame visokiu Kompanijų Hadios ir Lietuviškus Rekordus.

. ROLAND KETVIRTIS & Co.
.322 Broadvvay, South Boston.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.

SOUTH BOSTON 
STOVE HCHANGE

Garantuoti Aliejiniai Burnerial—$7.75 
Dtilyš iŠdirbysCių

Pečiams ir Aliejiniams šildytuvams.
Pečius parduodame, perkam ir mainom 

Grindims patiesalai ir matrosai

269 Broadway, So/ Boston, Mass.

BROADWAT FRUIT 
MARKETS

WHOLESALE & RETAIL
Švieži vaisiai, daržovės ir riešutai 

žemomis kainomis visuomet.
463 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU. 2761

Kriesvac, Jugoslavija, — 
Gruodžio 8 d. ūkininko, 
Anta Venezitch, du vaikai 
ganė pievoje karves. IŠ 
miško išlindęs vilkas už
puolė ant 7 metų Stanko 
Venezitch. Viena- iš karvių 
pamačiusi vilką puolė ant 
jo ir su savo ragais aigynė 
vilką nuo draskomo ber
niuko Įr nuvijo jfatgal į 
mišką. Nors berniuką rei
kėjo gabenti į lįgdnbutį 
kartu su’jo'sesutė Ljūbi- 
ca, kuri labai persigando, 
bet karvės dėka jų gyvy
bės visgi išgelbėtos. Ūki
ninkas Venezitch pareiškė 
tos karvės niekad nepar- 
duošiąs už išgelbėjimą jo 
vaikų gyvybės.

mas, kad lietuvis žydams 
skaitytų paskaitą hebra
jiškai.

PEČIUJE GYDĖ VAIK4 
NUO NIEŽŲ IR IŠKEPĖ

Vilniaus krašte, Smilovi- 
čių lenkų apgyventoje ko
lonijoje spalių 24 d. buvo 
toks įvykis. Viena moteris 
savo 9 metų vaiką sergan
tį niežais, atnešė pas kai
mynę gydyti. Kaimynė, 
buktai jau keletą vaikų 
pagydžiuši nuo niežų.

Prasidėjo gydymas. ‘Da
ktarė’ ištepė vaiką degutu 
ir patupdžiusi ant lentos 
įstūmė jį į stipriai pakū
rentą pečių. Vaikas pečiu
je šaukė iš sopulio, o “dak
tarė” motina ramino, sa
kydama, jog kaip tik da 
bar niežai mirštą. Vaikas 
tuo tarpu nuvirto nuo len
tos ant karštų plytų ir ne
beišlaikęs tos operacijos 
mirė.

Tokių “daktarų” dar pa
sitaiko šiais laikais.

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 Winsly St. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Prieš lietuvių bažnyčią 
Tel. Kirkland 9221.

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes. 
564 Ęast Broadway, 

So. Boston, Mass.

QUEEN ANN LAlfNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir proslname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
S.o. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorehester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

vimą už pigią kalną.
7-9 EUery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2928

IR

DR. J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai šaukit: 
Algonguin 9753

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq-, 

Cambridge, Mass.

Tel. ŠOU. 1437 
MILANO’S

ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA
Geriausi įtaisymai So. Bostone.
Patarnauja lietuviams jau nuo 

1907 Metų.
Darbą atliekame belaukiant į 

15 minutų.
KAINOS LABAI ŽEMOS

Skrybėles išvalome ir pertaisome 
Atidaryta kasdien 8 v. ryto iki 7 p.p. 

Sukatomis — 8 iki 10 vai yuk.
360 Broadway, So. Boston, Mass.

LIETUVIO PRANEŠI
MAS ŽYDAMS HEBRA

JIŠKAI

Kaunas — Lapkričio 17 
d. žydų realinėj gimnazijoj 
žydai suruošė paskaitą a-

e

ra

■ v

Ž DR. GRADY

PIGIAI TAISOME 
STOGUS 

SO. BOSTON ROOFING CO.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

ATIDARYMAS 
MEAT MARKĘT

PETER KISIELIS
339 Dorehester St.,

So. Boston, Mass.
(Comer Middle St.)

Geriausia ir Šviežiausia Mėsa
Žemos Kainos. Uždyka pristatome. 

“ Greitas patarnavimas.

SPECIALISTAS
Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegiją, pirmiatfslai praktikavo Ft. 
Hamllton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Lou'ell Hospltiily, gydy
tojas City Dispensary; gydytojas prie 
St Jphn's HospitalSs} Medicinos eg- 
zaminferis prie ‘Metropolitan Life 
Ins.; Loveli Y. M. C. A. Gyni.; A. O. 
Forestfers of America. Ofiso valandos: 
Utar., Ket, Sub. nuo. 10—12 ryte; nuo 
2—5, dieną, nuo 7—8 vak. Nedaliom 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST., BOSTON.

JUOZAS M. OILIS
LAIKRODININKAS

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

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję | bile' kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSĮIMANAS
48 Orescent Aveniie, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORGHESTiJR, MASS.
45 Etampden St., 

Tel HIGhlands 4855 
ROXBURY. MASS.

PERKIRS SQ. CASH MARKET 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
> . • - .1 , *

918 E. Broadvvay 
Telephone South Boston 9367

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir Sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IR
SCNCS 

seniausias ’šidš Valstybes
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

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

SVARBUS NEW ENGLAN COKE PRANEŠIMAS 
Du Coke kontraktai galioja ir Gruodžio mėnesį.

Imant 2 tonus anglių, sutaupysite 50c. nuo tono per visą sezoną.
Imant vieną toną anglių, sutaupysite 25c. nuo tono per visą sezoną.

Del informacijų šaukite

Pašaukite
BATCHĘLDER WHITTEMQRĘ

834 Massachussetts Avenue, Boston
Tel. HIGlands 1920

SKYRIAI:
Brighton 314 Wash..................
Cambridge 4 Brattle ..............
Cbarlestown 161 tyfedford.....
porchester 346 T&lbot av.......
ęįhųden 69 .............
Norwood 269 Lenox...............
ito^lįnd&le 6 Corinth.......... .....
Sbsiifidalė 6 Corinth....... . ......

Warren............... _________ _
South Boston 463 Broadway.... SOtf Bos-i880 
$3teontive Office 834 Mass. av. HtGmnda-1920. 
Nights Stmdays Rblidays....... &ofe4100
j. ... , t...- ■ - ? • '» t

... ALGonqn-3108 

.... KIRklnd-6820 

.... CHAston-QQ86

....GENeva-im 
.... MALden-6809 
.. NORwooW64
,. PARkway-390O 
.. PARkway-4210 
... HtGhlndš-6450

%



. DARBININKAS

K1ULU. VISI KOVON!
Pabuskite!

Daugelis mūsų ilgai snaudėme, daugelis nuo priešų tik gynėmis. Laikas da
bar visiems stoti kovon. Visi darbininkais, esame, taigi stokime po “Darbininko” 
vėliava ir visi marš atakon!

Visur prie įvairių progų iki nobodumo, be rods, pripasakota ir prirašyta a- 
pie geros spaudos naudą ir blogos žalingumą. Visi tą gerai supranta. Visi: ir 
kunigai, ir eiliniai katalikai norėtų, kad gera spauda visur gerai praplistų, o blo
ga pražūtų. Bet kai visur, taip ir čia vien gerų norų neužtenka. Dievas reikalau
ja ir žmonių dalies, tai yra jų darbo.

Brangūs šių žodžių skaitytojai, aišku, kad ir Tamstai Kristaus idėja brangi, 
o ji šioje gadynėje pasekmingiausiai plečiama per spaudą; tai-gi nepaskūpėk 
Dieviškai idėjai nors kelių valandų nuoširdaus darbo ir maldos. Žiūrėkite ką tik 
vienas žmogus gali padaryti. Efezo mieste apaštalų laikais buvo praplitę daug 
blogų knygų. Vienas tik Šv. Povilas trumpu laiku padarė tai, kad efezieciai, 
Šventraščio žodžiais tariant: “Sunešė savo knygas ir sudegino visų akyvaizdoje. 
Apskaičius jų kainą, rasta, kad jos buvo vertos 50 tūkstančių dinarų (apie 7 tūk
stančiai dolerių), taip garbingai augo ir ir stiprėjo Viešpaties žodis”. (Apašt. 
Darbai 19. 19).

Už 200,000 balsų .... $120.00 
Už 100,000 balsų .... $ 50.00 
Už 50,000 balsų .... $ 25.00

Prasideda Vajus!
NUPIGINTA “DARBININKO” KAINA

Vajaus metu “Darbininko” kaina sumažinta iki $3.00. metams. Paprastai 
“Darbininko” kaina metams $4.00.

KONTESTANTAMS DOVANOS
Vajaus metu kontestantams — “Darbininko” platintojams už pasidarbavi

mą yra skiriamos sekamos dovanos:
Už 500,000 balsų .... $500.00
Už 400,000 balsų .... $320.00
Už 300,000 balsų .... $210.00

KITOS KONTESTANTAMS DOVANOS:
Kurie iš Kontestantų gaus aukščiausią balsų skaičių, apart piniginių dova

nų, dar gaus sekamas:
1. Vieškambario baldus (Parlor sėt) vertės $100.00.
2. Paauksuotą 17 akmenų laikrodėlį vyrišką ar moterišką, vertės $30.00.

* 3. Rašomąją paauksuotą plunksną, vertės $5.00.
Norintieji pasidarbuoti “Darbiniųko” Vajuje, prašome išpildę šį Kuponą iš

kirpti ir prisiųsti mums. ‘

Dabar tiek daug katalikų, kad jei mes visi būtumėme nuoširdūs Kristui, ko
kį milžinišką darbą nuveiktume visi nuoširdžiai dirbdami!

Su gruodžio pradžia Lietuvių Darbininkų Sąjunga pradeda naujų narių ir 
“Darbininko” skaitytojų vajų. Taigi, visi kaip vienas stokime į katalikiškos 
spaudos platinimo darbą!

GERB. “DARBININKO” ADMINISTRACIJA!
Šiuomi prašau įrašyti mane į Kontestantų eiles 

ir prisiųsti platesnių žinių apie Vajaus taisykles.
Vardas Pavardė ...................................................
Adresas ..... ...........................................................

Žinios Iš Lietuvos
PROF. KAVECKIS BAI
GĖ TYRINĖTI LEDŲ GA

DYNES PĖDSAKUS 
LIETUVOJE

Prieš keletą metų žymes
nieji Europos geologai nu
tarė išleisti paskutinės le
dų gadynės žemėlapį, ku
riame būtų sužymėti tos 
gadynės palikti pėdsakai 
Europoje.

Vytauto Didž. universi
tetas sutiko prie šio darbo 
prisidėti ir pavedė geologi
jos mineralogijos katedros 
profesoriui Kaveckiui su
rinkti reikiamus davinius 
Lietuvoje.

Prof. Kaveckis nuo 1933 
metų vasaros važinėjo po 
visą Lietuvą tyrinėdamas 
kalnų, aukštumų, daubų ir 
kitų vietų kilmę. Įvairiose 
Lietuvos vietose prof, Ka

veckiui pavyko surasti ga
na daug paskutinės ledų 
gadynės pėdsakų.

Šią vasarą prof. Kavec
kis su keliais padėjėjais 
tyrinėjimo darbą baigė. 
Dabar surinkti daviniai 
klasifikuojami, da r o m i 
brėžiniai, žemėlapiai ir 
schemos, kurių dalį Vy
tauto Didž. universitetas 
dar prieš Naujus Metus 
išsiųs Leningrado geologi
niam komitetui. Tai bus 
daroma todėl, kad Rytų 
Europos geologinį žemėla- 
oį sutiko pagaminti ir iš- 
’eisti Sovietų Rusija, o Va
karų Europos — Vokieti
ja.

Kalbami žemėlapiai bus 
išleisti neankščiau kaip 
1936 m., nes tai yra dide
lis ir sudėtingas, reikalau
jąs ilgesnio laiko, darbas.

KAS BUS NUSTATYTA 
NAUJOMIS VALIUTOS 
OPERACIJOMS TVAR
KYTI TAISYKLĖMIS

P. J. AKUNEVICH IR SUNOS
GRABORIUS - UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS.
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110 j
Montello, Mass. i

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

ŠV. JONO EV. BL. P Aš ALPINK 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininke — Eva MarksienS,
625 E. 8th S t., So. Boston, Mass.
Tel. So. Botson 1298

Vlce-plrmlntnk6 —* Ona Siaurlenfi, i 
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. ; 
Tel. So. Boston 3422

Prot Rašt. — Bronė CiunienS, i 
29Gould St., West Roibury, Mass., 
Tel Parkway 1864-W

Fln. Rašt. — Marijona MarkonlutS, 
83 Navarre St, Roslindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininke — Ona Stanlnllntfl,

105 West 6th S L, So. Boston, Mass
TvarkdarS — Ona MtzglrdlenB,

1512 Columbla Rd., So., Boston,
Kasos Globėja — E. Januflonlenė.

1426 Columbią Rd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antri ntamlnk$ kiekvieno mCneslu,

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomus Park, So. Boston, Mass. 

Vite- pirm. — V. Medonls,
21 Sanger St., So. Boston, Mass. 

L’rot. RuStininkas — J. Glineckis,
5 Thomus Park, So. Boston, Mass. 

Fln. Raštininkas —• Albf Neviera,
16 Winfleld St.. So. Boston, Mass.

Iždininkas -— P. Tuleikis,
109 Bovven St., So. Boston, Mass.

Maršalka — J. Zalkis,
7 Wtnfield St., So. Boston, Mass. 

Draugija įniko susirinkimus kas tre
Čia nedeidienj kiekvieno mėnesio.
2 vai. po piety, Parapijos salėj. 492
E. 7th St.. So, Boston. Mnnn,

7:80 vai. vakare, pobnžnytlnSj sve 
talnfij.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raitininke.

Kaunas -r-. Pagal naujas 
užsienio valiutos operaci
joms tvarkyti taisykles, 
kurias finansų miriisteris 
jau pasirašė, kredito įstai
gos, kurioms Lietuvos 
bankas paveda daryti, be 
užsienio mokamųjų prie
monių pirkimo, dar ir ki
tas valiutines operacijas, 
bus vadinamos valiutų 
bankais. Šie privalės vesti 
valiutinių operacijų kny
gas, teikti Lietuvos ban
kui, jo nustatytais termi
nais ir forma, žinias apie 
valiutines operacijas ir už
sienio valiutos apyvartą, 
valiutines operacijas dary
ti pagal Lietuvos banko 
nurodymus. Lietuvos ban
kas jų daromas valiutines 
operacijas turės teisę tik 
rinti.

Nupirktos Lietuvos ban
ke arba kuriame valiutų 
banke užsienio mokomo
sios priemonės ir užsienio 
valiuta reikalavimai galės 
būti sunaudoti išimtinai 
tam tikslui, kuriam jos nu
pirktos. Jeigu tos priemo
nės ir reikalavimai per 20 
dienų nuo jų nupirkimo 
.dienos minėtam tikslui ne- 
sunaudojamos, tai jos tu
rės būti ne vėliau kaip per 
5 dienas nuo to laiko per
leistos atgal Lietuvos ban
kui arba kuriam valiutų 
bankui.

Visi keleiviai, kurie vyk
sta iš Lietuvos į užsienį, 
turi muitinės valdinin
kams parodyti su savimi 
vežamas užsienio mokamą
sias priemones. Radus jų 
daugiau negu leidžiama, 
jos sulaikomos. Jeigu ve
šusis jų daugiau, negu lei-

džiama, pats geruoju jas kui, valiutų bankams ir 
muitinės valdininkui paro- pašto įstaigoms, liudijimai 
do, tai jos paimamos mui
tinėje saugoti, keleiviui iš
duodamas atitink amas 
kvitas. Jos grąžinamos ar- j 
ba pačiam keleiviui, grįž-i 
tant iš užsienio, arba jo į- 
galiotam asmeniui. Įva-1 
žiuojantiems į Lietuvą už-! 
sieniečiams į 
kad jie įvežamas užsienio 
mokamąsias priemo nes 
gali muitinėje įregistruoti. 
Muitinėje išduotas apie tai 
liudijimas turi galios 15 
dienų, per kurias keleivis1 
turi teisę liudijime nuro
dytas užsienio mokomą
sias priemones išvežti į už-! 
sienį be nustatytojo leidi
mo.

Siunčiami į užsienį pa
prastieji, registruotieji ir

duodami už nustatytą mo
kestį).

PIRMA BYLA DEL 
VALIUTOS IŠVEŽIMO
Rusnės muitinė šiomis, 

i dienomis sulaikė vieną as-1 
įmeni, kuris didesnę pinigų 1 primenama,! .vsumą slaptai norėjo išga
benti į kitą valstybę. Rus
nės valsčiaus teismas nu
sprendė norėtus išvežti pi
nigus konfiskuoti valsty
bės iždo naudai. Be to, tą 
asmenį nubaudė dviguba 
bauda. Tai pirmoji tokia 
byla Lietuvoje. j

Įvertintieji laiškai, įvertin
tos dėžutės, įvertinti siun
tiniai, neįvertinti siunti
niai ir kitos pašto siuntos, 
kad muitinė galėtų patik
rinti siuntimą juose užsie
nio mokamųjų priemonių, 
muitinėje galės būti atida
ryti. Nurodytą pašto siun
tų kontrolę muitine darys, 
dalyvaujant pašto atsto
vui. . Radus neteisėtais 
siunčiamų užsienio moko
mųjų priemonių, jos sulai
komos, o pati siunta, jei 
joje pažymėtas siuntėjo a- 
dresas, jam grąžinama, o 
jei ne — saugojama jos iš
siuntimo vietos pašte.

Siųsti į užsienį per ban
ką arba per paštą pinigus, 
kuriems siųsti valiutų ko
misijos leidimo nereikia, 
turi atvykti asmeniškai 
tas, kuris pinigus siunčia 
arba kitas asmuo, kuris 
atsiveža su savim nusta-

ninku. Dauguma nubaus
tųjų prekybininkų nebuvo 
išstatę prekių kainų ir ke
li iš jų pardavinėjo benzi
ną aukščiau nustatytų kai
nų. Benzino kilogramuj 
nustatyta kaina 90 centų, 
o buvo pardavinėjama po 
1—1,10 lit.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

UŽDARBIO NORMOS 
KVALIFIKUOTIEMS 

DARBININKAMS

Worcester, Mass. —Ket
virtadienį, gruodžio 12 d., 
7:30 vai. vakare, Šv. Kazi
miero par. salėje įvyks 
“Darbininko” vajaus rei
kalu susirinkimas. Taigi, 
kurie interesuojatės kata
likiškos spaudos platini
mu, kviečiami dalyvauti.

Kaunas — Generalinė 
darbininkų atstovybė iškė
lė sumanymą, kad būtų 
nustatytas atlyginimo mi
nimumas įvairių sričių 
kvalifikuotiems darbinin- 
jkams, nes dabar vienoje į- 
jmonėje, pavyzdžiui, kalvis 

KRETINGOS KUNIGAI- gauna 10 litų į dieną už 8 
KŠTYTE VIENOJ P. A-* darbo valandas, o kitoje— 

MERIKOS MIESTO 5 litus. Nustačius atlygini-
GATVĖJ mo minimumą kvalifikuo-

Kaunas — Lietuvos po
licija gavo iš vieno Ameri
kos miesto policijos už
klausimą, ar yra žinoma 
Lietuvoje kai kokia mergi
na nuo Kretingos, pasiva
dinusi kunigaikštyte. Ji 
paskutiniu laiku vertėsi 
ten gatvės merginos ama
tu ir gerokai apsiskandali- 
jusi. Lietuvos policija ži
nias patikrino. Pasirodė, 
kad mergina tikrai yra ki
lusi nuo Kretingos ir buvo 
net vietinių gyventojų pa
žinta (Pietų Amerikos po
licija atsiuntė jos fotogra
fiją), tačiau kunigaikšty
tės titulo neturi. Ji Pietų 
Amerikoje pateko į skur-
dą ir nuslydo. Tai dar vie
na lengvapėdiškumo auka, 
lėškojusi užjūry laimės, 
emigrantė rado kalėjimą.

KAINŲ TVARKYTOJAS 
NUBAUDĖ 20 PREKY

BININKŲ
tytą siuntėjo liudijimą 
(tokius liudijimus paruo
šia valiutų komisija ir iš
siuntinėja Lietuvos bananus baudomis 20 prekybi-

Kaunas Šiomis dieno
mis kainų tvarkytojas nu- 

I baudė įvairiomis piniginė-

LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ 
ALBUMAS DEL 

ORKESTROS

tiems darbininkams nebus 
sumažintas atlyginimas, 
bet tik iš darbdavių bus 
reikalaujama, kad kvalifi
kuotiems darbininkams 
būtų mokamas aukštesnis 
atlyginimas, kaip papras
tiems darbininkams. Taip 
pat norima padidinti už
darbio normas ir visiems 
tiems darbininkams, kurie 
yra vienoje įmonėje išdir
bę keletą metų ir turi tam 
tikrą patyrimo stažą.

Tinginystė — jauno žmo
gaus kapai. Af. Sigurni.

Kas mėgsta groti lietu
viškus šokius, tai įsigyki
te parašytą žymaus komp. 
V. Niekaus Lietuviškų Šo
kių Albumą. Jis tinkamas 
yra piano solo, 1-mai ir 2- 
rai smuikai, 1-mam ir 2- 
ram klarnetui ar trumpe- 
tui. Jo kaina $1.00. Užsa
kymus siųskite “Darbi
ninkui”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

AUKSO MINTIS

| Kaip laimingas tasai, 
kuris negimė vergu, ir ta
sai, kuris išmokytas nebū
ti svetimos įtakos įrankiu.

Uoton.
Jeigu prie mano kojų su

dėtų visų viešpatiją vaini
kus vietoj mano knygų ir 

|mand pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atstnmčiau.

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday eicept Holidays sueh aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thankspiving and Chrfatmas 
-----:_ by------ -——
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Katalikų Spaudos Vajus
fc . Adventas — tai maldos ir sūsįtelkimo metas, 

į .. Kiekviehas tikįš katalikas įeina, dr bėnt turėtų įeiti 
► ■ į savo sdžinėš vidų it apsisvarstyti, ką darąs ii* kūrino 
e keliu einąs. Sąžinė — tai Dievo mUniš dudtąs elgėšio 
?.•' ritiostatas, ąiifiš hūrodo mūsų darthį ir iižsimUjįfnų 

■ tikslumą. Tai nepaperkamas liūdifaljikas ii* teisėjas 
; - drauge. Taigi tas sąžinės balsas tebūnie mūsų kelro

dis. Tiesa, pas kaikūriūbs žmonės; dėlei netikslaus gy- 
' venimo ir nekatalikiškos aplinkumos, sąžinė esti lyg 

prislėgta, jo sielos akys palieka tarsi apdumtos, bet 
r • esinėje sąžinė niekad negali būti visiškai paheigta, 

jos balsas pasigirsta, kad ir po ilgų slopinimo metų.
r ; Taigi Advento metu kaip tik žmogui privalu pasikal

bėti su savo sąžine, davus jai pilną laisvę pasisakyti. 
Duokim jai progos priminti mūsų pareigas.

Gyvename šaly, kur katalikiška oHėntiibtė lietuti 
progos pilnai pasireikšti. Mūsų aplinkuma ne tik ne
katalikiška, bet didžiumoje ir nekrikščioniška. Visi 
čionykštės kultūros įrankiai — tarp jų spauda užima 
Stambiausią vietą — tarnauja lėngvamdniškam tiks
lui: pasigaminti sau patogumo momentą. į sielos rei
kalus ne tik neatsižvelgįama, bet dar tramdomą vie
nintelį sielos maistą — tikybą. Dorovės principai pa
šiepiami. Ištvirkimas peršamas įvairiais būdais —per, 
Spaudą, krutamuosius paveikslus, teatrus. Prieš tas' 
įsisiūbavusias tvirkinimo bangas tik vienai katalikų 
Spaudai tenka reaguoti. Kai suskaitome katalikų laik
raščius ir žurnalus, ne vien tik lietuvių, bet ir anglų 
kalboj, tai matome, kad proporcija išeina netoliesia 
vieno prieš šimtą — katalikų nenaudai. Žinoma, čia 
kalbu ir apie anglų spaudą. Lietuvių spauda randasi 
kiek geresnėj proporcijoj, bet vis dėlto yra mažumo
je. Kadangi katalikų skaičius yra vis dėlto didžiumo
je, tai išeina, kad kaikurie katalikai palaiko ne savo 
spaudą. Tai jau tiek nenormalu, kad sunku ir besu
prasti. O, rodos, nors kiek protaujančiam žmogui 
taip pigu suprasti savosios spaudos svarbą. Spauda— 
tai mūsų dvasinio gyvenimo teritorija, jos plotmė, tai 
palyginti, kaip ūkininko žemė: kiek turėsi žemės, 
tiek bus tavo turto. Savo dirvą gali dirbti kaip tinka
mas, bet ant kaimyno žemės jau nieko nebgalėsi veik
ti — ten jis šeimininkas. Sulig tuo palyginimu, kata-

v .

likU spauda — tai ihūsų ūkis. Ten mes jaučiamės na
mie. Ten mes galime laisvai dirbti, kalbėtis, ilsėtis; 
Ten viešpatadja mūšų idėjos, ir kol sugebėsime tį 
dirvą išlaikyti, tol jausimės tiek saugūs, turtingi ir 
pajėgingi, kiek savo veikimų ploto mes turėsime. Tai
gi ar tikslu mums tą savo ūkį vis mažinti ir atidavi
nėti svetimiems savo žemės,sklypelius? Ar bus išmin
tinga mažinti šavd ddrbįiiinkų skaičių, apleidžiant sa
vo dirvą ir einant svėtimifehis į talką? Kas per ūkittįh- 
kas, kurs tyčiomis vfeda šaVo ūkį prie bankroto, kad 
baskui jam tektų pas Svetimus pakliūti į belaisviiį 
kumečių minią? Tokiam apsileidėliui tik žioplio var
das tetinka. Kad išvengtume tos nemalonios galimy
bės — prarasti dirvą po savo kojomis, mes privalome 
apsisvarstyti, kuriuo keliu einame ir kur galime at
sidurti, ir pakreipkime savo pajėgas į rimtą ir tikslų 
veikimą.

Spauda tai ne kokia automatiška, nežinia iš kur 
ateinanti pajėga, kuri turi pareigos mus ginti ir glo
boti, mums patiems nieko nesirūpinant ir net ją igno
ruojant. Ne. Jį mūsų pačių padaras, kuris reikia su
kurti ir nuolatos palaikyti. Jos išlaikymo našta turi 
kristi ant visų pečių. Sunku, nejauku ir nelemta, kuo
met tik keli žmonės neriasi iš kailio,- kad išgelbėti] 
spaudą nuo pražūties, o visuomenė saldžiai beshaU- 
džia, nė nesapnuodama, kokių heroiškų pastangų ten
ka imtis tiekis keliems pasišventėliams, kad tai snau- 

| ūžiančiai visuomenei būtų ir toliaii ma- 
'lonu ir saugu gyventi. Nė nukritusio nuo stalo trupi-

Iš Mūšų Veikimo Centro 
K<bngri&& fteziiihicijOb

Kongresas Užgiriu Amerikos Lietuvių iiėdicinos 
Mokslo Akademiją ir pažada jai nubširdžių tiUbamą.

Taipgi ragina renitl ir kitų profesijų lirtUVlų ka
talikų profesijonalų otgUnizacijaš it draiigįįM

* * *
Kohgresas dekojd įi. Kriščiūnui už pUrūdžtą pa

skaitą “Vyrai šeimoj if visuomenėj” ii* pa|feidaujd, 
kad ta paskaitų tilptų spaudoje.

* * *
Federacijos Kongresas sveikina Lietuvių Darbi- 

Seras Napieras pasijudi- ninku Sąjungą ir jds Organą “Darbininką” 20-ties me
no iš stovyklos s] 
d. rytą ir tuoj susi_____
etijopų gauja, kuri po mū-

rų aukštumoj. Tačiau ka
rių energija buvo nema
žesnė ųž vado nars 
oblių Armstrongo 
kas ii* 8 bblių ndprt, . - 
ko dfainbliai, kUHtį buvo 
išvišd 40 ii? kurįfe taikė Žy
gyje nepdprastai pOitai*- 
havb. te&kiidžib ihT S — S 
dieribftiįS sero i^ąpibfrb ka- 
bįuptiiėhė jku kbhcdiiUa^o- 

baiantdš lygiimdj prieš 
Tėddbro įidžičijds, kurios 
buvo tarp Magchalos; Se- 
lassės ir Falos.

narsumą. 12 
i Patran-

spalių 10 tų gyvavimo sukaktuvių proga ir džiaugiasi jos nu- 
išidūrė šti* veiktais darbais.

etijopų gauja, kuri po mū- Kadangi šiais ekonominės ir politinės krizės lai- 
šib paliko 400 žuvusių lt* a- kais darbininkai yra baisiai išnaudodami, o dar blb- 
piė 1.000 sužeistų. Špalitį giau kada milijonai darbininkų skursta ir Vargsta dėl 
11 d. negusas atsiuntė pas | nedarbo, kada visokie darbininkų išnaudotojai — dd- 
serą Napierą du anglus lergaudžiai socialistai — Įcomnnistai eina į darbinin- 
kalinius, klausdamas, ko- kų minias viliojančiais šūkiais, kuriais jie paslepia 
kiomis sąlygomis anglai savo plėšrumą;

serą Napierą du anglus

Anglų Žygis į Ėthiopiją 1868m.
Konf liktas dėl Britų Kara- 

lienėš rankos ...... ..

Šieinet nustebino pasau- 
Į lį keistas Italijos pasiun-
r. tinio Adis-Abeboj elgesys:

kada jam neguso užs. rei- 
į kalų ministerija grąžino

į pasus, jisai užsibarikada-
L vo savo pasiuntinybės rū-
tįL sy ir nesidavė išvežamas.

mą. Anglijos vyriausybės 
protestai nieko nepadėjo. 
1864 m. birželio m. buvo 
nutarta pasiųsti į Etijbpi- 
ją nepaprastą misiją kon
sului išvadūdti. Toji ihisi-

nio spaudai neatkiša. Kas aršiausia, nėra galimybes 
įtikinti visuomenę, kad mūsų spauda beveik visados 
randasi kritingoj padėty. Netiki, ir gana. Laikraščiai 
išeina, reiškia, viskas gerai. Yra ir raštų ir lėšų. Tie
sa, uolieji katalikai spaudą labai remia, bet kiek jų 
yra? Vos sau jale. Kiti — šaltai abejingi. Taigi, kad 
nors kiek išjudintume apsnūdusią visuomenę, dažnai 
darome vajus. Vajaus metu nuleidžiama ir laikraščių 
kainos ir duodama dovanų. Mat, didžiumą žmonių tik 
tuomi tegalima kiek išjudinti. Tikrumoje tai turėtų 
būti taip: sykį paskelbtas vajus, vadinasi, katalikiškų 
pajėgų mobilizacija, kiekvienas bent kiek susipratęs 
katalikas turėtų stot į darbuotojų eiles ne dėl dova
nų, bet dėl įsitikinimo, kad jis atlieka šventą savo pa
reigą — stiprinti katalikybės dvasią ir tuomi palai
kyti mūsų išeivijos gyvybę ir sveikatą. K»

Indijos vicekaraliui, o to’ta 10 km. geležinkelio nuo 
korpuso vadu bUvo paskir-1 pajūrio iki kalnų pašlai- 
tas seras Robertas Napie-įčių. Pats seras Robertas 
ras. Korpusą sudarė ka- Napieras atplaukė 1868 
riuomenės dalys iš visų m. sausio m. pirmosiomis
ginklų rūšiU; jų tarpe bu
vo du garsiųjų Bengalijos 
ulanų pulkai. Artilerijos 
dalis sudarė 5 baterijos;

kalnus patrankoms 
gabenti buvo nupirkta 

Ekspedicijos 
korpusas siekė 50.000 žmo-

dienomis ii* perėmė ekspe 
dicijos vadovavimą.

Jis nusprendė nieko ne
laukdamas žygiuoti į Mag- 
dalą, kur buvo įsitvirtinęs 
negusas Teodoras. Seras 
Napieras nesigailėjo auk
so vietiniams smulkiems 

kurie

ja, atvykusi į Massahą
1865 m. spalių m., heguso C
Teodoro dvarą tepasiekė dramblių.
tik 1866 m. gegužės m., . - . . k . . . , . . ...
kur pareikalavusi paleisti “’i- ^n*sP.0Z,1c?^?u' vad*ms papltk*’11 IlColClcLVtz 1SVCiudlLlcio, j lilll petį UllkctlctVubl pUlt^lbLl . , i • La . • i •- - •• i-tokiu būdu pastatydamas į i konsulą pati in corpore bu- t?;°,0”,T1S°klU 1 

keblią situaciją Etijopijos! 1 

vyriausybę ir diplomatinį | 
korpusą ir duodamas pro
gos kilti visokiems inci
dentams. •

Šįkart negusas su užsis
pyrusiu ekspasiuntiniu el
gėsi labai nuotaikiai, ven
gdamas galimų nesusipra
timų. Jis, turbūt, bus pri
siminęs, kad prieš 70 metų 
jo pirmtakas Teodoras, ne
tinkamai pasielgęs su vie
nu diplomatiniu britų ats
tovu, įsivėlė į pražūtingą 
karą su Anglija. Buvb 
taip.

1963 m. vienas iš stam
besnių dabartinės Etijopi
jos giminių vadų, Teodo
ras, pasivadinęs save ne- 
gųsu, pasiuntė Anglijos 
karalienei Viktorijai laiš
ką. Sakoma, kad Etijopi- 
jos negusas tamė laiške 
prašęs karalienės rankos. 
Kaip ten bebūtų, tikrai tė
ra žinoma tik tai, kad ka
ralienės įsakytas lordas 
Russelis per Jos Didybės 

J . konsulą pasiuntė iiegųšui 
.kr, neigiamą atsakymą. “Ka- 

ralius”, kuris save laikė
* karaliaus Saliamono lįpėcįi- 

niu, dėl tokio atsakymo 
' baisiai įsižeidė ir anglų 

; _ ; korisiilą, kapitoną Came- 
a-.- runą, liepė apkaustyti ge- 
S.;/ Ježimis ir įmesti į kalėji-

i

y

t

vo įmesta į kalėjimą. sporto gyvulių. ’ti. Ras Kassa, Tigro val-
Ekspedicijos pirmosios, dovas, ras Gugsbs.pirmta-.. v, , ----- X----------------------- ---------- 7----- ------o---. r----------------

Angliją šitoji žinia tepa- dalys Afrikos krantą pa-' kas, pasidarė karštas ang-

sutiktų tartis. Jam buvo 
atsakyta, kad pats negu
sas, jeigu jis iš pasigailė- 
jimo nebūtų pakartas, bū
tų pasodintas į saugų rū
sį. Negusas su tokiomis 
sąlygomis nesutiko, ir Na- 
piėraš spalių 13 d. pasi
ruošė mūšiui.

Prieš pat mūšio pradžią 
didelė dalis negūso ka
riuomenės, pasiųstos prieš 
anglus, perėjo į jų pusę. 
Fala ir Selassė buvo paim
tos be mūšio. Mūgdala, 
stovėdama didelėj aukštu
moj, pareikalavo didesnių 
pastangų. Artilerijai nega
lint suvaidinti savo vaid
mens, tvirtovės pulti ėjo 
33 pėstininkų pulkas. 
Jiems po trumpos kovos 
tvirtovę pavyko užimti. Ji j 
buvo sudeginta. Prie pat 
tvirtovės vartų rastas Te
odoro lavonas — nenorė
damas patekti anglams jis 
pats nusišovė.

Atkeršiję už savo atsto
vų įžeidimą, anglai gi*įžo 
prie jūros. Jų kelias atgal 
buvo nemažiau sunkus. 
Tigro provincijos valdovą 
ras Kassą apdovanojęs 
ginklais, seras Napieras 
1868 m. birželio 13 d. su 
paskutiniais savo ekspedi
cijos kariais išvyko iš Ma- 
ssauos uosto.

siekė tik kitų, 1867 m. rug
pjūčio m. Matydama ge
ruoju nieko nepadarysiūn-i kiek į pietus nuo Mas- britų avangardas žygiavo 
ti, anglų vyriausybė nu-------  O4----- — -—• x.. „iš

sprendė griebti ginklo. Žy
giui ruoštasi ilgai ir krop • kol atplauks visi, aprūpin- sunkus. Apsikrovusiai na
ščiai. Ekspedicijos korpu-|ti vandeniu buvo iškasta štomis kariuomenei teko 
są sudaryti buvo pavesta ■ daugybė šulinių ir nuties-1 keliauti kalnais 4.000 met-

siekė 1867 m. spalių 2 d. ir i lų šalininkas.
išlipo ties Zulos kaimu I Nuo Senafės iki Antalo

KADA ŽYDI SIELA?
Įsigykite įdomią knygu

tę — “Kada žydi siela”.
j sauos. Stovyklaujantiemsi visą mėnesį. Nuo tų vietų Šv. Jėzaus Širdies Seserų 

kurie laukė, žygiavimas pasidarė labai Mainys. Jos kaina tik 10c. _ . TT-zanIr-vmiia anifilrirb’j kareiviams, Užsakymus siųskit^: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Todėl lietuviams katalikams darbininkams reikia 
būtinai organizuotis ir veikti, kad apsaugotų kitus ii* 
patys apsisaugotų nuo to pavojaus, kuris nusineša 
riiilijbnus darbininkų gyvybių, pavyzdžiui,, sovietų Ru
sijos “rbjiij”, kui* darbininkai milijonais miršta badų 
ir neša diktatūros vergiją ir griaudžiai skundžiasi, kad 
juos labai gražūs prižadai skaudžiai apgavo.

Federacijos Kongresas perspėja lietuvius katali
kus darbininkus nuo socialistų - komunistų siūlomo 
bendradarbiavimo, kurie gudriu viliojimu bando uŽ4 
mesti darbininkams vergiją ir išplėsti iŠ lietuvių kata
likų širdžių tikėjimą ir ragina lietuvius - katalikus 
rašytis į Lietuvių Darbininkų Sąjungą, kuri savo vei
kime laikosi Katalikų Bažhyčioš mokslo ir socialius 
ir ekononiinius klausimus riša sulig Popiežių, Leonei 
XIII ir Pijaus XI enciklikų; pataria visiems lietu
viams katalikams LDS oi*gdrią “Barbihinką” užsipre
numeruoti ir jį platinti.♦ * *

Kongresas pageidauja, kad prezidiumas ir Centro 
Valdyba Kongreso referatus, rezoliucijas ir protoko
lą išsiuntinėtų visiems lietuvių katalikų laikraščiams, 
pažymėdami dieną, nuo kurios mūsų laikraščiai turi 
teisę pradėti juos spausdinti.* * *

Vertindamas didelį, darbą ir triūsą, ruošiant šį 
taip vykusį A.L.R.K. Federacijos Jub. Kongresą, Ger
biamiems Klebonui Kun. I. Valančiūriui ir jb vikarams 
ir kaimyninių parapijų klebonam kun. J. čepukaičiui 
ii* kurt. J. Zimbliui ir vietiniams lietuvių katalikų Vei
kėjams (joms), draugijoms, organizacijdriis Kongre
sas reiškia nuoširdžią padėką.

* *
' 25-tam, Federacijos Kohgresdi Taryba nutarė pa

siūlyti šias rezoliucijas:
1. Atgaivinti Federacijos Tarybos veikimą.
2. šaukti Tarybos suvažiavimus bent kartą į me

tus.
3. Svarbesniais klausimais Federacijos centras tu

ri atsiklausti Tarybos.
4. Kad Federacijos apskričiai ir skyriai budėtų ir 

sužinant, kad kur nors persekiojami katalikai, šauktų
. masinius mitingus, keltų protestus.

5. Kad Federacijos skyriai aktyviau veiktų pa
rapijoj.

6. Užgirti Lietuvos Pavasarininkų ekskursijos, 
atvykstančios į Ameriką maršrutą.

I Pabaiga.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

Vienybė Bažnyčios Valdyme
įpareigoti duoti galutiną ištarmę. Tai aiškiai matome 
iš šv. Mato evangelijos, kur skaitome: “Jei tavo bro
lis tau nusidėjo, eikur bark jį tafp savęs ii* tarp jo 
vieno. Jei jis tavęs paklausys, tu laimėjai savo brblį.- 

' Jeigti gi jis tavęs nepaklausytų, imk Šti Savim ddr 
| vieną ar du, kad kiekvienas dalykis būtų nutartis 
• dviejų ar trtjų liudytojų pasakyinū. Jei jis ir jų nepa- 
f klausytų, pasakyk Bažnyčiai; jei jis rtepakliusytii 
' Bažnyčios, tebūna jis tau, kaip pagonis ir muitinin
kas”. (Mat. XVIII, 15—17).

Niekas geriau nežinojo, kaip Jėzus Kristus, Die
vas - Žmogus, kad draugovė negali ilgai tverti, nė gy
vuoti, be autoriteto. Taigi, visų pirmiausiai Jis ryžosi 
paskirti vadą ir galvą naujai įsteigtąja! Jo draugovei. 
Petrą Jis pavadino būti įsteigtos Jo Bažnyčios moky
toju ir valdytoju, jam duodamas Dangaus karalystės;"™ * 
raktus, įsakydamas tinkamai gahyti ir saugoti Jo a-, Paprasčiausiu būdu ir lengviausiais įsitikinimais 
vidę, būtent, avis ir avinėlius, ii* nuo klaiaU saugoti Dieviškasis Išganytojas dėstė ir aiškino apie vienybę 
visus sielų ganytojus, taip pat ii* tikinčiuosius. Ir jė- į tikrosios Bažnyčios valdyme. Visas autoritetas buvo 
žus Kristus prižadėjo pagalbą ir užgyrimą visiems! Pavestas vienam asmeniui, būtent, Šv. Petrui, kurio 
Šv. Petro išganingiems sumanymams ir pasiryži- žodis buvo įstatymas ir visi turėjo jam atsiduoti, 
mams. Dėl to Bažnyčios vyriausias autoritetas buvo i kaip apaštalai, taip ir tikintieji, 
pagrįstas Šv. Petro asmenyje. O kiti apaštalai turėjo 
pagelbėti Bažnyčios valdyme. Tai visa žinome iš to. 
kadangi Viešpats Jėzus atsikreipė į apaštalus ir jieins 
tarė: “Ištikrųjų, sakau jums, ką tik jūs surišite že
mėje, bus siitišta ir Danguje, ir ką tik atrišite žemė
je, bus atrišta ir Danguje”. (Mat. XVlit, į8)

SaVo bažnyčioje Jėzus, Kristus įsteigė tikrąjį au
toritetą ir Jis ieškojo ir frado vyrų, kuriems suteikė 
tas ypatingas galias, kad vartotų tą autoritetą; ir tai 
buvo Jo tokią valia, kad tikintieji visa klausytų. Pa
ti Bažnyčia, būtent, Bažnyčios Vadai buvo įgalioti ir

visus sielų ganytojus, taip pat ir tikinčiuosius. Ir Jė tikrosios Bažnyčios valdyme. Visas autoritetas buvo
i X--  ----- ---------  -----------—» T—’-—~ ’’ ......v
' žodis buvo įstatymas ir visi turėjo jam atsiduoti,

, Tai visa, kaip tikra it teisinga šiandien yra R0- 
i mos Katalikų Bažnyčioje. Romos Popiežius, kurt yra 
šv. Petro teisėtas įpėdinis, kki kalba, ištikimieji, gy
vendami pasaulio tolimiausiuose kraštuose; klauso ir 

• klusnume nulenkia savo galvas, nes supranta ir gerai 
žino, kad Kristaus Vietinirikaš žemėje prakalbėjo.

Reikėtų valandėlei apsistoti, kad kitų kraštų val
dymą palygihti Su Rombs Katalikų Bažnyčios valdy
mu. Kaip paprtštaš ir sėkmingas yra valdymus, ir 
koks mišinys ir nesekmingiimas yra kitame valdyme; 
kaip harmdnhigas ir pastovūs vairavimas ir Uutori-

teto galingumas Ritalikų Bažnyčioje, ir kaip nevie
ningas ir peiktinas vadovavimas pasaulinių valstybių 
valdyme. Prezidentų galybė' Jungtinėse Valstybė A> 
merikoje mdiribSi af yra nepastoji, o Rbttioš Popie
žiaus galybė ir autoritetas nesikeičia ir hėšiiriairib, y- 
ra pastovus, tvirtas ir galingas. Per visus krikščiony
bės amžius, jokia galybė nebuvo pridėta, nė atimta 
Bažnyčiai* ir ateityje taip pat bus, kaip ir šiandien 
yra, nes bažnyčios autoritetas yra dieviškoji įstaiga, 
ir vien dėl to nesikeičia ir nesitnaino.

Tačiau, kaip Popiežius gali valdyti visiis tikin
čiuosius, kurie yra išsiskirstę po visas pasaulio dalis ? 
Tai bus aišku, kai žinome, kad Bdpiežius turi tuos pa
čius pagelbininkus, kaip ir šv. Petras turėjo, būtent, 
klebonai atsiduoda vyskupų autoritetui vyskupijose, 
o vyskupai gauna galybę ir įsakymus iš Romos. To
kiu būdu visas komplikuotas pareigų įvairumas sude
rinamas į prašmatniausią vienybę. Tkrti yra pagfih- 
daS, ktirš palaiko tokią Vienybę. Nes, kas atšišnko at
siduoti dvasiškų ganytojų teisėtam autoritetui, yra 
muitininkas.

BiėkVlferta tikybiŠka draugovė, kuri sakosi, kad 
yra Kristaus tikroji Bažnyčia, turi turėti Vienybę mo- 
kinime ir vienybę valdyme, nes tikroji Bažnyčią bus 
iki pąsdillib pabaigai. 0 Romos katalikų Bažnyčia 
tokios vienybės turi visas savybės ii* tokio tVirtiniiho 
įrodymas lengvai įmatomas iš viršui minėtų nūrody-
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Betgi geriau ne
turėjo užtekti ir

(Iš angliško verte 
Kun. Ant. M. Karužiškis).

Morkus

Iš Po Mano Balanos
Pirrii Naujalio lietuviai 

katalikai nuosavios bažny
tinės muzikos neturėjo. 
Jei koki ir buvo, tai vis 
tik paliokų valakno dau
giausiai ir toli gražu tik
rai lietuvių dvasiai ir ūpui 
netinkanti. Vaduotasi ja 
nė iš meilės, o tik iš reika
lo. Ne daugiau.

Naujalis pirmas tikrai 
it grynai lietuvių katalikių 
muzikai pamatus rausia ir 
jau gana didoką šios rū
šies dailos namelį mirda
mas palieka. Laikui bė
gant atsiras gabesnių už 
jį muzikų. Tai aišku. Tai 
vienok jis kaipo patsai pir- 
iniititiiš, yra ir paliks lie
tuvių muzikos tėvu. Nega
limas daiktas, kad kam ki
tam ši garbė kuomet nors 
patektų.

Lyginai tokią vietą ita
lų ir galutinai visos Baž
nyčios muzikoje užima Pa- 
lėstrinas. Pirm jo italai 
nuosavios muzikos neturė
jo. Nors ne vienas iŠdryso 
rteva savaip giedoti ir gro
ti, tačiau nieko gero iš to 
neišeidavo. Papiktinimas 
ir daugiau nieko. Visos tos 
rūšies kompozicijos paneš
davo nūdienos Rosewiguj 
ar Leonardui.

Kad kaip nors tokių te- 
repetų išvengti, popiežiai 
muzikos klausimą noriai 
pavesdavo belgų muzi
kams. Jų ne vien Ryme, 
bet ir kitur, po visą Itali
ją, daugybės būta. Ir, taip 
kaip Lietuvoj paliokų gie
smes giedota, taip Italijoj 
belgų. Kai kada, aiškus 
dalykas, tik melodija bel
gų, o žodžiai italų. Betgi 
da dažniau ir melodijos ir 
žodžių tiktai belgų būta. 
Ne ką maloni padėtis ita
lams. “ 
esant, 
tiek.

Grynai italams katali
kams giesmėje Palestrinas 
užvadžioti pradeda. Ir, kai 
pasirodė pirmos jo mišios,
— keturios keturiems, o 
vienos penkiems balsams,
— ir tikrai italų ūpui ir 
jausmui pritaikintos, ne 
vien visa Roma, bet ir pat
sai popiežius, Julius Tre
tysis, džiaugsmu netrivo- 
jo. Da ir dėl to, kad Pa-

lestrinos užsimojimai į- 1 
vertino, kad kai matai net 
trijų laidų prireikė, kad 
visą Italiją apeiti. J

Ir, kaip Naujalis sveti- I 
mus muzikus iš Lietuvos, ’ 
taip Palestrinas belgus iš ■ 
Italijos, kai šluota išliūo- 
hė. Nuo tada į geriausią ' 
belgų muziką tik per pirš- ' 
tus žiūrėta, gi į Pąiestri- < 
nos tvarinius su giliausia ! 
atyda it nepaprastu dievo
tumu.

Ir pats Palestrinas neiš
manydamas kaip džiaugs
mą baigti, — apsiveda! 
Nors tai nieko ypatingo. 
Tai betgi prie progos gal 
galima pažymėti tai, kad 
jam jo moteris ne tik ke
turis sūnus suvystė, bet ir 
prie tolesnės jo darbuotės 
nemažai prisidėjo.

Tai viena. Antra. Mote
ris jam nemenkai ir pa
kenkė. Popiežius Julius 
Tretysis, aukštai Palestri- 
nos darbą įvertinąs, pava
dina jį savo asmeniu cho
ram Šiame chore reikėjo 
turėti nepaprastai gerą 
balsą ir būti pavieniu. Gi 
Palestrinas buvo jau ve
dęs, o balso visai prasto 
būta. Numanė, bus niekai. 
Tai vienok, kad šiek tiek 
pagerinti savo šeimos me
džiaginį būvį ir kad neuž
gauti geros širdies popie
žiui, noroms nenoroms su
tinka.

Iš to džiaugsmo, Pales- 
trinas jau ir 2-rą savo vei
kalų dalį minėtojo popie
žiaus atminčiai spaudai į- 
teikia. It tyčia vienok po
piežius kaip tik tuo tarpu 
miršta. Ne apsakomas 
smūgis jam. Sekantis po
piežius, Marcelius Antra- j 
sis, neišgyvenęs nei vieno 
mėnesio, irgi miršta. Jisai 
ir da labiau nusigąsta. Kai 
matai užstoja Paulius Ket
virtasis. šisai popiežius nė 
tiek žiūrėdamas į Pales- 
trino darbus, kiek į Baž
nyčios taisykles, kai ma
tai Palestriną iš choro iš
stumia vien dėl to, kad 
vedęs.

Šisai nuotikis Palestri- 
nos ko po žeme nepakišo. 
Viena, kad neteko vietos. 
Antra, kad neteko gero 
vardo ir pagarbos, prie kii-

rios jau buvo gerokai pri
pratęs. Dalykai kiek bis- 
kutį pagerėjo, kai minėta- 
sai popiežius nors šiokį 
tokį atlyginimą jam pake
tino.

Praeitasai Federacijos i 
Kongresas vargiai būt taip , 
gerai išėjęs, jei nė triųsas , 
ir prakaitas vietos ir ap- į 
linkihės veikėjų. Tai jie, 
ką tįjį gražų ir įdoinų da
lyką surengė. Gailu, ne
buvo progos susipažinti su 
jais visais. Gi tUbs ką pa
žinau, nors trumpai paly- 
tėsiu, kaip jie atrodė man, 

Urigūtaitė! Tikra lietuve 
katalikė. Kiekvieną akutė
mis sutinka, priima ir pa
sodinta. Kam rūpi tas ar 
kitas, gi jinai amžinai po 
svetainę dairosi ir svetelių 
mintis gaūdO. Tik žiūrėk 
ateina ir pirm, neg pasisa
kei, tavo mintį jau turi. 
Na ir nežiūrint ką į tokio, 
kad ir visai nepaprasto, 
jei neišgali pati, tai kitam 
tavo reikalą perduos, bet 
tikrai ir noriai tave užga
nėdins. Nub pat pradžios 
iki galui, het ir tuomet, 
kubmet, rodos, jau ir nuil
sti laikas buvo, ji taip pat 
sukasi, taip pat kruta, taip 
pat svetelius gražia mina 
ir šypsena atsisveikinėja.

Tėvas Čiapukaitis! Ištik- 
rųjų tėvas! Ne tik didelis 
kunti, bet dvasia ir širdin
gumu. Jam rūpėjo, kad 
kongresas gerai pavyktų. 
Tai geismas jo. Jis tą gei
smą amžinai sau prieš 4- 
kis laikė. Ar jis eina, ar 
kalba, ar ką daro, — bet
gi šios minties nei minu
tėlei iš domės neišleidžia. 
Kongresas tur pavykt! 
Turi ir pavyko.

Tėvas Zimblys! . Ir kas 
sakytų, jį kongrese matė?. 
Vos ne vos porą kartėlių 
svetainėje pasirodė. Neži
nančiam, rodės, kongresas 
jam rūpi tik tiek kiek anų 
metų sniegas. O betgi, tai
gi, kad rūpi! ir da taip rū- 

, pi, kad noriai sutinka po 
, pat jo pamatais lysti ir jį 

visą galingu savo įtakos 
, petimi prilaikyti. Jei ne 
, jis, vargiai kongreso mū
ras būtų taip aukštai ir 
tiesiai iškilęs. Bamatai, 
mat, už viską atsakė...

Tėvelis Valahčiūhas! Tai 
, antras iš eilės sėkmingo 
> kongreso pamatų kertinis 
■ akmuo. Mažai pasisuka.

Daug nekalba. Tačiau visą 
kongreso širdį sudaro. A- 
timk jį, neteksi vienintelio 
giedros spindulio visą ei
gos kelią nušviečiantį. Ne 
tik daug kuo iš išvaizdos 
Mindaugui panėši, betgi 
da ir jo darbus gyveniman 
taiko. Kaip anam senovės 
galiūnui, taip ir jam norė
tųsi matyti lietuvius kata
likus ne vien save tokiais 
besivadinant, bet ir tam 
tyčia darbus veikiant. Iš- 
tikrųjų, kai kitados Kris
tus, taip nūdien ir mes ga
lim pasigyrti plačiausiais 
turto dirvonais; bet kas iš 
to, jei trūksta darbininko 
juos apdirbti. Jam tai la
bai aiški!. Ir dėl to gi net 
it ptasčiUUsio darbo nesi- 
driovi. Priešingai, jei tik 
darbas ir Bažnyčios ar 
tautos labui, — geras; jį 
jis nė tik noriai dirba, bet 
ir už garbę laiko, kad dir
ba. Pasak jo; tik tingi
niauti gėda.♦ * *

Besilankant Ainerikos 
lietuvių sueigose, beskai
tant jų spaudą, besižiūri- 
nėjant į visą jų veiklą, iš- 
sižiūri, jog trūksta jiems 
vieno bendro tikslo. Jųjų 
bruzdėjimas vis daugiau ir 
labiau pradeda panėšėti 
bičių aviliui be bitino. Ro
dos, nieko netrūktų, o bet
gi vietoj veikimo matosi 
tik kažin kokis tai atšali
mas, snaudulis, nerangu
mas, nepasitikėjimas vie
nas kitu, nerimastys. Be
rods, nauja liga. Bet jau 
pusėtinai pavojinga. Jeigu 
neatsiras tam tyčia žino
vas ir jai kelio neužbėgs,— 
laikysis.

Gal šiek tiek mažiau šia
me klausime pribrendu-

1 šiam atrodo daug maž 
• taip. Iki neseniai Ameri- 
1 kos lietuviai Lietuvai pa- 
" geidavo laisvės nemažiau 
! už ten gyvenančius. Ar 

tvėrė draugiją, ar parapi
ją; ar rašė, ar kalbėjo, — 
tai viskas buvo nukreipta 
Lietuvos laisvės labui. Kas 
kitaip manė, neturėjo kam 
pasisakyti. Taip, arba rei
kėjo tik pavienui sapnuoti. 
Įsivaizduoti lietuviui gy
venimą be laisvos Lietu
vos, nebuvo kaip.

Vadinasi, ne vien apie 
Lietuvos laisvę sapnavo, 
bet Sapnavo da ir taip, kad 
toji laisvė bus lyginai A- 
merikos laisvei panaši.

Pasauly Protestantizmo įvairios sektos taip pati 
sakosi, kad yra tikroji Bažnyčia. Jei taip, tai visos | 
sektos turėtų turėti vienybę tikėjime ir vienybę val
dyme, tačiau, kai imame nagrinėti, matome, kad tos 
visos sektos neturi nieko panašaus.

Čia reikia pareikšti, kad Protestantizmas neturi 
solidarumo, nė vieningumo mokinime. Tos pagrindi
nės vienybės Protestantizmas neturėjo savo pradžioje. 
Visiškas nesutikimas dominavo visuose dalykuose, 
kurie lietė tikėjimą, o laikas padaugino dar gausesnių 
nesutikimų ir priešgynybių. Galima teisingai pasaky
ti, kad pas protestantus, kiek yra nuomonių, tifek yTa 
galvų. Pats Liuteris realizavo tą patį faktą ir pats pa
reiškė, sakydamas: “Pas mus yra beveik tiek daug 

, Sektų ir tikybų, kiek yra galvų; vieni nenori priimti 
krikšto, kiti atmeta Atoriaus Sakramentą, vėl kiti 
Antgamtinį gyvenimą stato tarp šio gyvenimo pasau
ly ir paskutinės teismo dienos, o kai kurie mokini, 
kad Jėzus Kristus nėra Dievas. Nesiranda nė vieno 
asmens, kurs nesakytų, kad nėra Šv.' Dvasios įkvėp
tas, ir pranašystes iina prašmėn, kaipo klajojimus ir 
sapilus”.

Tų sektų skaičius beveik nebesuskaitomas. Imant 
oficijališkus raportus, matdhlė, kad JUhgtiiiėsė Vals
tybėse Amerikoje yra penkios dešinit šešidš principa- 
lės sektos, o imant antraeiles ir mažesnes sektas, jų 
Škaičius siekia 300. Whitakerie Almanakas iš 1895 
kietų įvairių sektų skaičiuje į 274 vien Anglijoje. Jų

XXIV.
MAŽOS UŽDUOTYS 

Sekimhs Sielų.
Sekti sielą yra prisirišti 

prie jos, paprastai be jos 
žinojimo, su pasiryžimu iš-, 
gelbėti ją bežiūrint kiek 
tai atsieis.

Tai yra padaryti jos iš
ganymą tiesioginiu siekiil 
viso viršgaintibio gyveni
mo, viso dievotumo, viso 
sumanumo, kurį mes turi
me.

Tai yra laikyti tą sielą 
prieš save mūsų maldose, 
mūsų kentėjimuose, mūsų 
išmaldose; tai yra padau
ginti apie ją su dideliu su
manumu, švelnumu, ir net 
slaptumu, daiktus, kurie 
ves ją prie gero, prie do
ros, prie Dievo.

Tai yra paimti piktojo 
ištvermingumą, jei aš ga
lėčiau drįsti taip pasakyti, 
kaipo mūsų pavyzdį, ir į- 
tempti dėl išganymo, ap
valymo, ir pakėlimo šios 
sielos, visą energiją, kurią 
jis pašvenčia jos subiauri- 
nimui. Ar jis neturi pa
siuntinių kurie, neatgrąsi- 
nami nėjokia žmogiška pa

Reiškia, kaip nori gyveni. 
Kur nori eini. Galvoji kaip 
patinka. Elgiesi kaip tau 
smagiau. Ir tegul tau kas 
kitaip daryti palieptų!.. Gi 
dabar. Tiesa, Lietuva jau 
laisva. Betgi toji laisve A- 
merikos lietuviui toli gra
žu ne amerikoniška. Ir, ko 
daugiau jai jis prisižiūri- 
nėja, to labiau jos jis ap- 
kęsti neįveikia. Visai kas 
kita, negu jis galvojo ir 
svajojo. Na ir iš netyčių, 
bet aiškiai ir tikrai danti
mis grikši ir kumštį gniau
žia. Nereikia pranašo, kas 
bus neužilgo, žodžiu, kaip 
pirmiau Lietuvą mylėjo ir 
jos pasiilgo, taip dabar jos 
nepakenčia ir jau veik vi
sai iš jausmų sandelio iš-, 
sinešti į duris rodo! Toki 
baisūs žygiai tik kartą gy
venime pasikartoja. Tai 
yra, kartą Amerikos lietu
vis išlietu vėjęs, niekad 
daugiau lietuviu jau ne
bus. Taip. Net šiurpas su
krato į šias naujas aukas 
pažvelgus!

garba ir be jokios vilties 
dėl medeginės naudos^ rū
pestingai skleidžia pasi- 
biaųrėtinus paveikslus, iš
tvirkinančius žvilgsnius., 
keiksriiaujančius laikraš
čius?

Tat kas atsisakys, dėlei 
Dievo garbės, konkuruoti 
su velniu dieVotbhie ir 
kahtrūmė? Velnias niekad 
neskaito laikb, kurį jis 
praleidžia metų metus be
sistengdamas privesti prie 
mirtinos nbodėbiės.* * ♦

Kas nėra susidomėjęs 
siela, kurios prapultis bū
tų berybiai skaudesnė jam 
nekaip siela, kurio nors 
kito. Kartais tai tėvas, ar
ba brolis, arba gerUdėjas 
O! įgyti jiems dangų, už
tikrinti jų laimę visai am
žinybei, ką gi aš bedary
čiau, mano Dieve! Aš esu 
pasirinkęs sielą, kuri bUs 
mano sekimo siekiu. Aš 
turiu ją dUoti Tau, mano 
Dieve! Išgelbėti ją, aš iš
eikvosiu visas Dieviškas 
jėgas, kuriasTų esi man 
davęs. Aš kasdien paken- 
tėsiu, kasdien melsiuos, 
narsiai pradėdamas iš 
naujo kas rytas kentėti ir 
melstis. *

Yra tūlos sielos prie ku
rių velnias užsispyrusiai 
prisiriša ir seka su neįti
kėtina energija ir dievotu
mu. Tokios yra tai vaikų 
sielos, kad jis galėtų su
teršti jų nekaltumą; kuni
gų sielos, kad jis galėtų 
šuparaližuoti jų pastangas 
dėl gero.

Ar nebus’ tarpe Aiiksiiiiti 
Smilčių skaitytojų širdiės 
pakankamai duosnios pH- 
sirišti prie kunigo sielos, 
ir duoti jūiri, be jo kada 
nors sužinojimb, visas jos 
maldas, kad jos sudarytų 
pylimą apie jį; visus jos 
gerus darbus, kad Dievas 
laimintų jo kUnigaVimą? 
Tai yra ypatinga pasiimti- 
nystė krikščiohių mergelių 
paremti kunigą jų maldo
mis, ir išjudinti dangti 
vardan sielų kurioms jis 
perduoda Dievo žodį.

Tai yra ypatinga pasiun
tinystė Karineličių, ir kuo
met kunigas atsišaukia ;i 
jas', prašyti jų maldų re
kolekcijų pasisekimui, pa-

vyzdžiui Vyresnioji, suĮyg j 
jamaldaus ir sujaudinai^ 
jio papročio pas jas; sūp< , 
;u ištraukimu išrenka Vie-* 
nuolę, kuri susivieniją
dvasioje su tuo kunigu . 
aukoja už jo intenciją vi
sas jos friąidaš, višiis jog 
oasimarinimus, ir viSUš 

; os darbus. t
O! kokia paguoda iąjąftiį 

kUTs tūri naštą pilnai UŽi* 
mahčios, parbloški&ričįog 
pasiuntinystės galėti . 
pasakyti, ūš galiu atšįdųb* 
ti save piliiai savo dafbuįį 
kiekvieną dienos ir hafe 
ties valandą malda ainąuv 
jiną mano sielos stiprumą! 
Ir iŠ vienuolės kuri mėL 
džiasi, ir kunigo kurs pą-į 
mokslus sako, kas gali pa* 
sakyti kurs išgelbėjo di4 
dėsnį sielų Skaitlių?

* * *
Misijonierius, kurs ren

gėsi iškeliauti į tolimū's . 
kelius, parašė kaip seka,, i 
į Karmeličių viehuolyną: ? 
“Asmenys negalinti tar- į 
nauti Pontifikalėse eilėse - 
moka pavaduotojui juos 
pavaduoti. Dargi jūs, ma- į 
no seselės, negalite Evan* / 
geli jos skelbti: ar jūs ne* T 
pasirinksite manęs jūsų 
pavaduotoju?, Aš dirbsiu <; 
jūsų vietoję; aš būsiu jūsų ; 
tarnas, jūsų darbininkas: 
aš sakysiu pamokslus dėl 
jūsų, ir tai bus jūsų dir
bąs; bet .juš’ turite 'Užstoti 
mane; jūs turite būti rhi- 
no dvasiškos aprūpinto- ' 
jos; jūs turite remti minb : 
sielą visa tuo ko jai f ei- ? 
kia”.

O paguostanti švėiitųjų 
1 bendrysta! O meili siėlų 
1 prietelystė, tikrai tikt ii . < 

danguje pažintina! ManO 
Dieve, įfcvėpdink došhiį 
širdį prisirišti prie mano

• sielos, pagelbėti jai š&vp ,; 
maldomis, būti norūs iš| 
gelbėti ją nežiūrint kiek’ ■ 
atsieis, bet neduok riįitt < 
niekad sužinoti šios kįl^ 
nios širdies ant žemes: ai 
jai rodyčiau perdidelę

KUPO T, MATUUONIŪ 
MARŠRUTAS

tikėjimo dėsniai yra taip nelygus, kad vienodo moki
nimo ir išpažinimo visiškai nesilaiko.

Ir ką gi bekalbėti apie vienybę valdyme Protes
tantizmo sektuose. Čia neturėtume kalbėti apie vieny
bę mokinime jų tarpe, nes jokios vienybės jie neturė
jo ir neturės. Jų kiekviena Sekta nepriklauso kitai,, ir 
jų pryčeridi yra nepriklausomingi ir mokinime neatsi-, kimus, barnius, išmetinėjimus, koliojimiis, nesmagU- 

' mus ir neapykantą. Dėl to, kaip tik pageidauta ir no
rėta įvesti solidarumą, viebybę, tuojau atsirado vai
dai ir kūrėsi sektos, atskalos, kas gi dabar išris jų 
sunkenybes? Kas gi užlaikys jų vienybę? Nebuvo ir 
nėra ne vieno, kurs tai padarytų. Nes jie nepripažįs
ta gyvuojančio neklaidingo balso autoritetb. Kiekvie
nas iš jų mano esąs toks p4t geras teisėjas, kaip it jo 

i kaimynas. Kokios gi pasėkihės iŠ to visd eina? Chao
sas! Vienu žodžiu tariabt, gausėja nesibaigiami pasi
dalinimai ir kiekviena sekta atskilai valdosi ir savo 
mokinime ir išpažinime nesuranda solidarumo, nė 
vienybės, koki yra Romos Katalikų Bažnyčioje; kuri 
savo galva ir neklaidingu autoritetb tūri Popiežių, 
Šv. Petro įpėdinį ir Kristaus Vietininką čia, žemėje-, 
kurio klauso ir kuriam visuose dvasiškuos^ ii* tikybiš- 
kuoše dalykuose nusilenkia, nes^UĮįkdi gęrŪi žiną, 
kad tai yrū Dibvb tokia Valia. O tie/kurie vykdo valią 
Dangiškojo Tėvo, esančiojo Danguje, bus neapvilti, 
nes tokie įeis į Dangaus karalystę, ir, regėdami Dievą 
bUs laimingi ir palaiminti.

klausia kitų.
Niekas negali to visa nematyti, koks didelis yra 

skirtumas tarp katalikų Vienybės ir tarp protestonų 
nesibaigiamų nesutikimų ir pasiskirstymų. J. S. Vau- 
ghan sako: “šiame momente Katalikų Bažnyčia, išsi
platinusi po visą pasaulį, Visada liekasi pilnai organi
zuota vienetą. Ir dėl ko gi taip yra? kadangi tas pats 
dieviškasis balsas, kurs kalbėjo Šv. Petro lūpomis Je
ruzalės Santarypoje apie du tūkstančiai metų tam at
gal, taip pat tebekalba ir Šiandien Popiežiaus lūpomis. 
Visi katalikai Popiežių pripažįsta, kaipo Amžinojo 
Dievo gražbylį ir, jei jis Skelbia encikliką ar kokią 
doktriną, 350,000,000 ištikimųjų valdinių prieš jį nu
silenkia didėliame ir maloningame klusnume ir prii
ma jo pareiškimus ir autoritetą. Jis gano ir valdo vi
są avidę. Pats Jėzus Kristus jį aprinko visų Ganyto
jum. Visi turi jo klausyti, nes kas jo beklauso, Kris
taus neklauso. Kai kiti pakysta klaidų klanuose ir 
tampa įmurkyti purvynan, katalikai, to visa nepalies
ti, gyvena ramybėje. Koks tai didelis skirtumas tarp 
Kristaus Bažnyčios ir Protestantizmo Sektų?”

Kokie gi yra vienybės santykiai tarp Protestan
tizmo sektų? Kur yra jų hėklaidingas autoritetas? 
Biblija! Tačiau, jei Biblija yra pavesta . ir palikta 
kiekvieno asmeniškam dėstymui, argi gali būti vieny
bės pagrindas? Istorija ir patirtis rodo,, kad tai visa 
yra, kaip tik priešingai. Be to, tai visa gimdo hesuti-

Gruodžio 15 d. — Kulp-? 
mont, Pa. .. “

Per kalėdas — Mt. Car-» 
mel, Pa. ’

Nuolatinis J. E. Vyskupo 
T. Matulionio antrašas A< 
merikoj: The Holy CrbšU 
Rectory, Mt. Carmel, Pa. ■

VIĖNUOLINE LUOMĄ1 
fAšAURIMAS 
KUNIGYSTĖN.

Jaunikaitis ar mergaitė , 
manantieji stoti į vienuo
lyną ar norintieji aręiaU 
Susipažinti su savo pašau
kimu, įsigykite kūh. P« 
Saurusaičio parašytą kny
gą “Vienuolinė Luomą it 
patarimas ąpie pašaukimą 
kunigystėn”, jos kairia 20 
centų. Užsakymus siųski
te: “Darbihihkdš”, 366 
Broadway, So. Bošt0tų 
Mass.
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PRANEŠIMAS

DARBININKAS 8.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE C

. galima buvo tikėtis, kad 
Į šis kilnus vienuolyno nau- 

. ... idai parengimas taip gau- 
Jkngl,J0S šiai tas paremtas. Ne tik 

Apskričio pusmetinis su-i 
važiavimas įvyks sekma- 
dienį sausio 26 dieną 1-mą x . x . v 
Vii ta pietų, Nekalto Pra- deJ1- bet lr antrame auks- 
sfdeįmd Paneles šve. par. te turėjo užimti žaidimams 
mokyklos svetainėje, 432 kambarį.
Windsor St., Cambridge,! Gražus dalykas, kad 

" L -.žmonės supratę dalyką
‘Visos kuopos kviečia-taip skaitlingai dalyvauja 

ftios dalyvauti. Kuopos, I gražiuose parengimuose.

nis sako, kad šv. Jurgio Tantum ergo, keturios g. 
draugijos sukakties proga' Veni Creator, Libera me, 
nutarė teikti premijas na-j^ę^dotes Dontiini, Gloria 
riams per dvidešimts pen- ’ tibi Trinitas. šios giesmės 
kis metus nesirgusiems. tinkamos giedoti dviem ir 
Atsiradę tiktai du tokie keturiems maišytiems bal- 
laimingi, tai P. Kudirka ir

Brockton’o Biznio Apžvalga

Mass.

sams: Soprano, alto, teno
rui ir basui. Šio albumoR. Ječius. Pirmajam, tai | f. ir . aiDU™°

p ^įdirbai fnnfQl kaina tik 50c. Uzsisakyda-

' programai paskirtieji kam 
bariai buvo perpildyti žai-

kurios dėl kokių priežaš- 
Čhj nedalyvavo, dabar ma 
lonėkite prisiųst savo dele< 
gktUs ir įteikt Jiems gerų 
sumanymu organiazcijos 
labui.

Kviečia LDS. N. Angli
jos Apskričio Valdyba: 

Dvasios Vadas,
Kun. S. Kneižis, 

Pirmininkas,
J. Kumpa, 

Vice-Pirmininke,
M. Urmonięnė, 

Iždininkas,
M, Grilevičius, 

Sekretorė,
S. Valatkevičienė.

PITTSBURGH, PA.
Lapkričio 24 d., 3:30 

Vai. po pietų, Šv. Pranciš
kaus rėmėjų, su pagelba 
vietinių kuopų, buvo su
rengta laimėjimo ir korta- 
vimo programėlė, šv. Pran 
ciškaūs Seserų vienuolyne,

Šį parengimą aplankė a- 
pie 400 žmonių iš visų 
Pittsburgho lietuvių para
pijų. Tame skaičiuje buvo 
daugelis svetimtaučių ir 
net’ kitų religijų.

Iš žymesnių svečių daly
vavo: Kun. J. Skripkus, 
Kun. J. Vaišnoras, Kun. J. 
Misius, Kun. A. Jurgutis, 
Kun. J. Pikutis, Kun. V. 
‘Abromaitis.

Prie šios programėlės 
daugiausia pasidarbavo: 
P-nai Mileriai, P-nia O. 
Bartninkienė, P-lė O. Nau- 
jalaitė, ir P-nia J. Tamo- 
sonienė.

Išleista laimėjimui na
mas arba automobilis. Lai
mėtojas gali pasirinkti ką 
nori. Laimėtoju išėjo po
nas W. Driza, 10213 Car- 
doni Avė., Detroit, Mich.

• Ką laimėtojas pasirinks, 
t. y. ar namą ar automobi
lį, ar pinigais dar nežino- 
ma.

Vienu žodžiu šis parengi
mas praėjo kuo sėkmin
giausiai. Ir laimėtojų 
ir kortų žaidėjų nuotaika 
buvo puikiausia. Net ne-

EDW. V. WARABŪW
. (WRUBLIASKAS).

LIETUVIS GRABORItJS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL, Norvrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
“ LIETUVIS GRABORTUS

Taipgi Užlaikome visokios 
. ‘ rūšies rakandų.

Laidotuvių įstaiga:
124 Ames St., Brockton, Mass.

, Gyvenimo vieta?
25 BnUrprise St,.Brockton

Buvusi.

PADĖKA
Šv. Pranciškaus Vienuo

lyno rėmėjai su pagelba 
vietinių kuopų buvo su
ruošę lapkričio 24 dieną 
laimėjim ą ir kortų 
lošimo pramogėlę, vienuo
lyno naudai. Taigi širdin
gai dėkojame visiems sa
vo geradariams už nuošir
dų pasidarbavimą.

Vjsupirmiausia širdingai 
dėkojame gerb. kunigams 
klebonams, kurie teikėsi 
išgarsinti savo parapijie
čių tarpe šį parengimą. 
Nes dėka tų visų išgarsi
nimų, žmonių skaičius bu
vo gana didelis, t. y. net 
siekė apie 400.

Širdingai dėkojame au
kotojams už gausias dova
nas. Taip pat žmonėms; 
<urie pirko bilietus.

Laimėjo p. W. Driza, 
10216, Cardoni Avė., Det- 
roit, Mich. Reikia pažymė
ti, kad laimėjimų bilietai 
buvo pardavinėjami ne tik 
Pittsburghe ir apielinkėse, 
bet ir kitose tolimose lie
tuvių parapijose.

Dėkojame taip pat vi
siems kurie teikėsi prisi
dėti darbu, o ypatingai: 
P-nams Mileriams, P-lei 
O. Naujalaitei, P-niai Bar- 
tninkienei, P-niai Tamoso- 
nienei.

Buvo gražus būrelis ku
nigų, t. y., kun. J. Skrip- 
kus, kun. J. Vaišnoras, 
kun. J. Misius, kun. A. 
Jurgutis, kun. J. Pikutis. 
kun. V. Abromaitis, ku
riems taip pat širdingai 
dėkojame.

Toks gausus žmonių ap
silankymas tai yra didelė 
retenybė. Kadangi lietuvių 
parapijų parenglmuo s e 
daugiausia žmonių lankosi 
gana mažai, 
negalėjome 
toks didelis 
nių atjaus
lyno reikalus ir prisidėda
mi savo gausiu apsilanky
mu mus rems. Už visa tai 
dar kartą širdingai dėko
jame.. Lai jums atlygina 
Viešpats savo gausiomis 
dovanomis!

Dėkingos,
Šv. Pranciškaus Seserys.

P. Kudirkai įteikta fonta- 
ninė plunksna, o antrajam, 
tai R. Ječiui, žiro.

Tas parodo kiek p. Jau
nas Senis žino apie šv.' 
Jurgio draugijos narių sto-’ LOWE & POVVERS Ine. 
vį. Štai faktas, kada tuodu -----------
nariai yra prie draugijos Lowe & Powers Ine., yra 
prisirašę: Pranas Kudirka1 laidotuvių įstaiga, kurios 
prisirašė balandžio 23 die-'a<^resas ^15 Monk St., 
ną, 1910 metais, o Rapolas į Stoughton, Mass. Telefo- 
Ječius prisirašė rugpjūčio nas Stoughton 12-W. Šie 
13 dieną, 1911 metais. Šv.į graboriai dėlei savo man- 
Jurgio draugijos 25 metų j dagaus, tinkamo ir- nuo- 
sukaktuvės įvyko balan- i širdaus patarnavimo yra 
džio 28 dieną, 1935. Tai p J įsigiję labai gerą vardą ne 
Jaunas Senis paskaitykite Į yien tik šiame mieste, bet 
nors ant pirštų ar R. Je-!*r visoje jo apylinkėje, 
čius yra išbuvęs draugijo-J Ji rūpinasi nuliūdimo va
je 25 metus? O draugi ja! landoje patarnauti ką ge- 
teikė dovanėlę tik tam na- (riausiai galima ir paguos- 
riui, kuris buvo išbuvęs į ti liūdinčius. Nuliūdimo 
25 metus draugijoje ir ne- valandai ištikus — kam 
ėmęs ligos pašalpos.- nors mirus paveskite jiems

Šv. Jurgio draugija visus visus reikalus, o jie steng- 
savo narius lygiai laiko ir sis ^u0 tinkamiausiai' na- 
nenori nė vieno pažeminti, bašniką pašarvoti ir ap- 

Būtų geriau, kad p. Jau- rengti.
nas Senis rašytum teisybę, 
o ne melus.

Šv. Jurgio draugijos 
valdyba, 

Pirmininkas J. Verseckas, 
Raštininkas J. Tvaska.

mi siųskite čekį ar money 
orderį, “Darbininkas”, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

DIRBTINI DANTIS
Fleitos padaromos ir pataisomos 

už prieinami] kainą. Čia sutaupysi 
pinigų.

G. W. GILBERT, D. M. D.
106 Main St. Room 328

Tel. Brockton, 1010.

KALĖDOMS DOVANOS
Mes turime pilną pasirinkimą Visokių Gėrimų.

Nuo $1.00 už kvartą ir aukščiau.

SGRANTON, PA.
LDS. Narių ir “Darbinin

ko” skaitytojų žiniai
Sekmadienį, gruodžio 15 

d., 1935, tuojau po sumos, 
Šv. Juozapo bažnytinėje 
svetainėje įvyks susirinki
mas.

LDS. nariai malonėkite 
ateiti į šį susirinkimą ir 
užsimokėti duokles, o ku
rie norite užsiprenumeruo
ti arba atnaujinti laikraš
tį “Darbininką” irgi galė
site lengvai tą padaryti.

Kiekvienas katalik a s 
darbininkas,, turėtų pri-

Šiame atvejuje ne visi 
gali taip tinkamai patar
nauti, kaip Lowe & Po- 
wers Ine. įstaiga. Jie turi 
vėliausios mados įrengi
mus prie laidotuvių ir tu
ri patyrusius žmones, ku
rie viską priruošia ką tin
kamiausiai.

Ištikus nuliūdimo valan
dai, vietiniai gyventojai 
visuomet atsimena šią į- 
staigą ir prie jos kreipia
si. .. Taigi, nepamirškite ir 
Tamstos jei kada reikėtų.

Skl.

(CLASSIFIED ADV.)

KOMPLIMENTAI Nuo

B30CKTON WHOLESALE 
BEVERAGE CO. INC.
Pardavėjai Visokių

k?au^"“p'rie Tio7 kitaos G™ ~

todėl ir mes 
tikėtis, jog 

skaičius žmo- 
mūsų vienuo-

NORWOOD, MASS.

organizacijos, ir skaitytiI 
organą “Darbininką”, ku
ris katalikiškoj dvasioj gi 
na darbininkus ir kovoja 
už jų būvį. Nors mūsų 
mieste daug yra “Darbi
ninko” skaitytojų, bet tu
rėtų būti keliais šimtais 
daugiau. Čia dar daug yra 
katalikų, kurie skaito vi
sokią bedievišką — gelto
nąją spaudą. Katalikai jau 
turėtų susiprasti. Lau
kiant šv. Kalėdų, kiekvie
nas turėtų savo namus ap
valyti nuo nešvarios spau
dos ir užsisakyti katalikiš
ką laikraštį “Darbininką”. 
Tad nepamirškite 15 die
nos gruodžio. Ateikite ir 
užsisakykite šį laikraštį, 
kuriame rasite daug me
džiagos sau pasiskaityti ir 
kitiems 
kviečia 
mą.

L. D.

20 N. Montello St., 
Brockton, Mass.

KALĖDOMS
Vynai ir Kiti Gėrimai 

NATIONALS BRANDS 
Žemos kainos 
HAYDEN’S

17 Centre Tel. 400

LOWE & POWERS INC.

, 115 Monk St.
Laidotuvių Direktoriai

TEL. STOUGHTON 12-W

patarti. Visus 
ateiti į susirinki-

S. kuopos pirm.
S. P. G. 55

J. P. CREEDEN

PLUMBING COMPANY
Plumbing & Heating 

Kontraktoriai

Ward St. Tel. Brockton 669.

JAMES A1FRED, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas

591 N. Main St. Brockton, Mass.1
Valandos. 2—4 ir 7—9 vai vnk. | 
Noiyi ofiso valandų, antradieniaist 
ir , ketvirtadienio vale. šeštadie
niais pagal sutartį.

THE BELMONT WINE & LIQUOR CO.
251 Main St. kamp. Belmont Tel. 24.

COX BATTERY EXCHANGE 
226į Belmont St.

Tel. 2712 Brockton, Mass.
Ant Kelio Patarnavimas

Baterijos — Aliejus — Tajariai.

OIL BURNERS
Nuolatinė šiluma - Neatsiduoda— 

Patikimas
Suvartoja lį gal. vandens su 
kiekvienu gal. pigiu aliejumi.

NĘW ANDERSON OIL BURNER
Patentuoti S. V. ir Kanadoje

4.8 Rocklnnd St. Tel. Brockton 2280

ELMER F. JACOBS 
Kvietkininkas

Gėh's visokioms progoms už 
prieinamų kuinų.

Mes speceliziitijnmėa pagrabų gėlėmis 
Siunčiame gėles telegrama visur.

Gėlynus : 73 Rnttles St. Brockton 3180

AUTO SPRINGS
Jei reikalinga springsai auto

mobiliui ar trokui, mes turime.
Mes nujamam ir uždedam.

Woodward’s Auto Spring Shop
172 N. MONTELLO ST.

BROCKTON 3609

RIPLEY UPHOLSTERING CO.
APDENGIAME - PERTAISOME 

PARDUODAME NAUJUS 
BALDUS

SPECIAL Dovani] suolelis prie 
kiekvieno 3 šmotų seto

862 Centre St. Tel. Brockton 1077

KOMPLIMENTAI
NUO

HATHAWAY BAKING CO.
15 Perkins Avė.,

Brockton — 260.

STOGŲ 
KONTR AKTORIUS

Apdengia
Slatėms - žvyru - Asbestu 

JOHN HICKMAN
46 Ford St. Tel. Brockton 599

Piano Need Tuning ?
v/Zf comein a hurry

W. B. Sutherland
Tel. 5834-J:
BROCKTON

KIBART MOTOR SALES
INC.

Antanas Kibart, Sav., 
Aukštos rūšies vartoti karai 
Perkam - Parduodam - Jifainom

Taipgi taisome karus

120 Market St. Brockton.
Tel. 835

Tel. 7040 |

6 Cabinet size Easels 
su 1 — 8x10 dideliu $3.50I

 Kalėdinės Fotografijos
8X10 Silvertone Photo 89c. 3 už $2.50

6 — 3x5 photossu 1 dideliu — $1.98

Speciales nuolaidos ant stiklinių rėmų
RIALTO STUDIO133% Main St. Tel. Brockton 394

Prieš Strand Teatrą

g Shanley’s Liąuor Store, Ine.

!•* Importuoti ir Vietiniai Gėrimai — 
VYNAI ir ALUS

17 School St., 
Brockton, Mass.

| Al. Trošky, 
f Felix Gies

$

Elektrikiniai Daiktai
KALĖDOMS
Žvelgiant į praeitį pamatysi, kaip elektriki

niai daiktai yra perkami Kalėdų dovanoms. Jie 
yra visų labai mėgiami.

Jie yra labai naudingi žmogaus gyvenime ir 
su jais galima labai daug pasinaudoti. Kiekvienas 
gavęs Kalėdų dovaną iš elektrikinių dalykų labai 
įvertins.

Iš elektrikinių daiktų galima pasirinkti labai 
naudingų KALĖDOMS DOVANŲ. Jie labai gra
žiai išrodo ir galima pirkti žemomis kainomis.

Nueiikte pas savo elektrikinius dealerius.

BROCKTON EDISON CO.
36 Main Street, Brockton, Mass.

r
R

ii

R

V

M

Taupykite Pinigus, 
Kurie Yra Slidus

1936 CHRISTMAS CLUB

Nariams atsidaro Dabar

BROCKTON SAVINGS BANK
Main St. ir Court Bankas ant kalno.

Farm Service Stores Ine

Trumpas atsakymas po
nui “Jaunas Senis”. “Lais
vė” No 216, rugsėjo 12 d., 
1935, p. Jaunas Senis, no
rėdamas apšmeižti Šv. 
Jurgio draugiją, rašo a- 
pie jos 25 metų sukaktu
vių paminėjimą, kuris įvy
ko balandžio 28 dieną, 
1935 metais. P. Jaunas Se-

LOTINIŠKOS GIESMES
Kas norite įsigyti gražių 

lotiniškų giesmių su gai
domis, tai nusipirkite mu
ziko — komp. V. Niekaus 
lotiniškų giesmių albumą, 
kuriame tilpsta sekančios 
giesmės: Asperges me, Vi- 
di aquam, dvi giesmės O 
Salutaris, dvi giesmės

Tel. Brockton 2316

SMITH UPHOLSTERING
C O M P A N Y 

NesunaUiyki savo senus rakandus’ 
Duokite juos mums apmuStl su 
nauju apdangalu. Nes mes užlaiko
me visų eilę rakandams apdanga
lų, kaip tai: tapestrtes, velours, 
moliai r, damask Ir tt.

16 Belmont Street, 
BROCKTON, MASS.

Šienas, Grūdai Ir Vištoms Lesalas 
Trąšos, Žoles Ir Daržų Sekios

Gera Rūšis, Pigios Kainos
51 FREIGHT ST., 
BROCKTON TEL. 114.

245 NORTH AVĖ., 
ROCKLAND TEL. 321

RAILROAD AVĖ., 
STOUGHTON TEL. 54.
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Kelionė į Vilnių
pakėlė kryžių ir vėliavas, 
o vienas yyras pradėjo gie
doti: “Dievas mūsų prie
glauda...”

Mamytė dar kartą pabu
čiavo Petriuką ir Rožytę.
— Mamyte, ką parneši 

man iš Vilniaus? — kužda 
Rožytė.

Petriukas ir Rožytė sėdi 
vežime ir dairosi. Jie tyli. 
Jie lydi mamytę. Mamytė 
sėdi su tėveliu vežimo 
prieky ir kalbasi. Tėveliai 
linksmi; jie mini Vilnių. 
O, tas Vilnius! Rožytė daž
nai klausinėj mamytės, ka
da ir ji galėsianti keliauti 
į Vilnių. Mamytė ramino, i — Parnešiu, dukrele, par- 
sakė, kai paaugsianti, ta- nešiu, tik būk gera. Parne- 
da galėsianti.’ “O kada aš šių gražų paveikslėlį Šv. 
užaugsiu?” rūpinosi mažo-j Panelės Aušros Vartų ir 
ji galvelė. “Bet tada tikrai i dar kai ką.
eisiu į Vilnių”, ir Rožytės! Tėvelis sako mamytei:— 
akelės nušvisdavo, ji ran- Tik neatsilik nuo būrio, 
kelėmis suploda v o iš gali paklysti Vilniuje, toks 

• džiaugsmo. Petriukas nie- didelis miestas. Ir aš be- 
ko neklausinėdavo. Jis sė- veik būčiau paklydęs. Pa
dėdavo susitraukęs kam-;simelsk už mane prie Pa- 
puty, rankelėmis parėmęs 'neles Švenčiausios Aušros 
galvą ir galvojo: “aš ži- Vartų.
nau, eisiu į Vilnių, kai už
augsiu didelis, eisiu, ei
siu...” Taip jis kartodavo. 
Dabar jie abu lydi mamytę 
į miestelį. Tėvelis vėžina. 
Iš miestelio mamytė eis su 
visu būriu žmonių į Vilnių. 
Tėvelis pernai buvo Vil
niuje. Ir ko jis nepripasa- 
kojo parėjęs! Ilgai jie sė
dėdavo akeles išpūtę ir 
klausydavo. Tėvelis pasa
kodavo, kaip jis kėliavo: 
visas būrys ėjo dideliais 
dideliais smėlio plotais, 
slinko kalnais, miškas, ė- 
jo pro kaimus, iki iš tolo 
nuo kalno pamate Vilnių. 
To Vilniaus puikumėlis! 
Tų bažnyčių, bažnyčių! Ir 
apie Kalvariją, tuos gra
žius paveikslus pasakojo. 
“Tai jau ir miestas”, sako 
tėvelis. Arkliukai risčia 
nusileido nuo kalnelio ir 
ratai atsitrenkė į grindinį. 
Tėvelis pririšo arklius ne
toli šventoriaus. Petriukas 
ir Rožytė nuskubėjo su tė
veliais į bažnyčią. Švento
riuje ant žolės moterys bū
reliais susėdusios kalbasi. 
Būrelis vyrų eina su kry
žium ir vėliavomis į baž
nyčią. Ir moterys nusisku
bino paskui juos. Žiūri Pe
triukas: prie altoriaus Idū- 
po kunigas ir meldžiasi, 
visi žmonės meldžiasi. Už
giedojo kunigas, atsigrįžo, 
palaimino visus. Žmonės

Mamytė išsiskubino pas
kui būrį. Žmonės žiūri į 
keliauninkus. Daug kas 
norėtų keliauti, bet ne visi 
gali. Bet jei ne šiais, tai 
kitais metais jie visi tikisi 
aplankyti Vilnių. Keliau
ninkai tik traukia giesmes 
ir visi seka kryžių. Žiūri 
Petriukas su Rožyte ir tė
veliu į keleivius. Žiūri iki 
jie pasislepia miškelyje. 
Giesmė dar girdėt. Pakelia 
Petriukas galvą ir sako:
— Tėveli, ir mudu su Ro

žyte eisim į Vilnių, ir mes 
pasimelsim už tave prie 
Aušros Vartų.
— Aplankysim ir šv. Ka

zimierą, — sako Rožytė.
— Keliausim, vaikeliai, 

jei Dievas leis, — sako tė
vas, — keliausim. Kur gi 
mes keliausim, jeigu ne į 
tą mūsų brangų, gražų 
miestą. Aplankysim visas 
bažnyčias. Aš jums paro
dysiu senovės milžinus lie
tuvius. Daug ko, vaikeliai, 
pamatysim, tik jūs pirma 
paūgėkit.

Grįždami namo, Rožytė 
ir Petriukas pasakojo, 
kaip jie keliaus į seną Vil
nių, ką veiks, ką pamatys.
— Tik aš tai jau nepa- 

klysčiau. Ne, — atsiminė 
Petriukas tėvelio įspėjimą 
mamytei. — Kas tai matė 
Vilniuje paklysti! Ne, aš 
nepaklysčiau. ‘M. V’.

Lietuvos Vyčiams Amerikoje
Mums pagelbės, tik 

dirbkime!

Brangūs draugai, vyčiai! 
Laikas bėga kaip vanduo 
pavasary ciurliuojančiais 
upeliais ir kiekviena praė
jusi dienelė nebesugrįš, tik 
pasijusime, kad praleido
me gražias progas pasi
darbuoti organizacijos la
bui ir nelspildę savo pra
kilnių nutarimų vėl ruoši- 
mės į visuotinį mūsų org. 
metinį seimą.

Ęet ar mums reikia lauk
ti ir taip prakilniai ruoš-

tis seimui? Ar seimas at
neš gerbūvį į musų org. 
jei mes nesistengsime įvy
kinti savo gražių, naudin
gų nutarimų iš praeitų sei
mų?!

Šiuo atveju prisiminki
me praėjusį vyčių seimą. 
Didžiumą atstovų nuva
žiavo į seimą palikę kas
dieninį darbą ir, paaukavo 
tam, savo sunkiai uždirb
tus centus! Ko jie ten va
žiavo? Ar praleisti links
mai vakacijas, ar pamaty
ti Hartfordo miestą? Iš 
dalies taip.‘ Bet dauguma

D3£Rg ĮNINKĄ S..
j'ų, nuv^iavotn/vier/or- 1 
ganizacijos .labui ir per [ 
tris dienas prakaitavo, ak-'[ 
tyviaį svarstydami org. J 
reikalus, kad surasti nau- ’ 
jus būdus ir tuo pagerinti 
org. veikimą ateityj'

Kąs drįsta sakyti, kad 
praėjęs vyčių šeimas ne
buvo naudingas ir gausus 
gerais sumąriymais orga- 
nizacijos'labui? Kas saky
tų, kad kuopų atstovai 
praleido laiką savo reika- j 
lama suvaŽiąVę į seimą ib, ( 
nieko nenųtarė' ir nesis
tengė surasti' būdų page
rinti veikimą? Kas drįstų . 
taip sakyti, tas pasirody
tų, kad nesiinteresųoja ir 
nesirūpiną vyčių org. rei
kalais bei jaunimo likimu.

Tad gi brangūs vyčiai, 
būkime tikri, kad mūsų 
praėjusio seimo nutarimai 
visų pilnai įvertinami, nes 
tą mums ‘ liudiją tūpęs 
“Darbininke”, gruodžio 3 
dienos laidoj Federacijos 
Kongreso protokolas bei 
rezoliucijos, tarp.kurių y- 
ra ir vyčių reikalais. Fede
racijos Kongresas užgyrė 
mūsų užsibriežimus ir pa
sižadėjo mums pagelbėti 
mūsų darbuotėje.

Tadgi mūšų tikslas, pir
miausia stovį prieš akis, 
įsigyti nuosavą namą, kur 
□ūtų patalpos raštinei ir 
spaustuvei. Namo finansi
nis vajus jau paskelbtas ir 
jau kai kurios kuopos pri
sidėjo auka, bet didžįuma 
dar visai į darbą neįsijūdi- 
nę. Nuo šitų pareigų nė- 
paliuosuojama nei viena 
juopa, tik kas-žin ko lau
kiam?

Pageidauta išplatinti or
ganą “Vytį”, ypač jauni
mo tarpe. Federacijos 
Kongresas pageidavo, kad 
kaip tai: Šv. Vardo, Soda- 
licijos, Chorai ir įvairios 
jaunimo draugijos užsi
prenumeruotų organą ‘Vy
tį’.

Taip pat pageidauta, 
kad virš minėtos draugi
jos prisirašytų į vyčių cen- 
tralinę organizaciją.

Užgirtas ir “Pavasari
ninkų” atsilankymas į A- 
meriką, kurių tikslas su
teigti vyčiams moralę pa
ramą, bei padėti išugdyti 
kuopas narių skaičiumi 
jųjų maršruto metu.

Apart visų pageidavimų 
ir nutarimų Federacijos 
Kongresas kviečia visą 
katalikų visuomenę, va
dus, ir Garbingąją Dvasiš- 
kiją, kur yrą vyčių kuopos 
jas visais būdais remti, o 
kur nėra, įkurti ir ugdyti.

Federacijos Kongresas 
matydamas svarbą 'Vyčių 
org., nutarė mums padėti, 
taip gi pakvietė talkon ir 
plačią katalikų visuomenę 
bei Federacijos skyrius.

Brangus jaunime, Vy
čiai! Turėdami talkoje vi
są katalikų visuomenę, 
kaip mes dabar elgsimės, 
ar lauksime, kol pradės 
mūsų talkininkaį sukti ra
tą mūsų veikimo ar mes 
patys pradėsime jį sukti?

Rimtai galvojant atsa
kymas turėtų būti lengvas 
—mes patys, nes jei lauk
sime, kol kiti pradės, tai 
nieko “hėpešę”' dejuosime, 
kad veikimais sun
kūs, ir mūsų talkininkai, 
kurie yra pasiryžę mums 
padėti, numos ranka.

Vyčiai į darbą! Gana

Bį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių. Daktarų Draugija.

KUOMET PRADĖTI 
VARTOTI ŠEPEĮVK4 

Rašo Dr. G. I. BIožis, 
Chicago, III.

Rudens gražiam povaka
ry, Jonas Negalins, sėdė
damas prie atviro lango, 
eisdamas iš pypkės ‘ ka
muoliais dūmus per lango 
sytelį ir tėmydamas kol 
juos vėjas išsklaido oro 
erdvėje. Štai, kur buvus, 
kur nebuvus ir Onytė atsi
rado Šalę jo, ir staiga su
šuko: — Jonai, ar žinai,

snausti, bet sudarykime 
tam tikras komisijas, kvie- 
skime - prašykime savo 
gerb. klebonų, profesijo- 
nalų, rėmėjų ir visi orga
nizuokime jaunimą į kuo
pas, išplatinkime organą 
“Vytį”, siųskime aukas 
namo fondan, o padarysi
me gražią pažangą.

P. Razvadauskas.

kad mūsų Jonukui jau 18 
mėnesių? Onytė tik pajuto 
kad ji apspiauta ant veido. 
Ji pagriebus žiurkštą pra
dėjo šluostytis ir benorėjo 
pradėti bartis ant Jono, 
kaip šis pagriebęs ją į glė
bį ėmė ją bučiuoti, atsipra
šydamas, girdi labai mane 
išgąsdinai, kuomet staigiai 
prakalbinai, nes aš buvau 
taip užsimąstęs betėmyda- 
mas nykstančius dūmus o- 
re.

Onytė — Na, tai nieko, 
bet kam tau reikėjo spiau- 
ti man ant veido?

Jonas — Oi, širduk, tai 
vis iš papratimo...

Onytė — Kaip tai iš pa
pratimo?

Jonas — Taigi, matai, 
kuomet aš mažas buvau, 
tai mane mama, girdi, kuo
met išsigąsti, tai tuojau 
reikia spiauti. Tą aš dabar 
ir kartoju, kartais neju
čiomis.

Nuoširdūs Ačiū!

!

Onyte — Taigi, Jonai, 
tau jau laikas būtų tuos 
senus papročius - prieta
rui pamesti, ar ne?...

Jonas nieko į tai neatsa
kęs, užvedė kitą kalbą. J 
mūsų sūnų pažiūrėjus, at
rodo, kad jis yra daugiau 
negu dviejų metų, ar ne? 
Vienok nuo jo gimimo dar 
nėra nė dviejų metų. Kuo
met sveiki laikas greit bė
ga.

Onytė — Eik jau eik, Jo
nukas jau metų ir pusės, 
Aš vakar žiūrėjau — dan
tukai jau dygsta.

Jonas — Tai jau bus be
ne visi dantys?

Onytė — O ne, dar krū
minių trūksta. Žinai ką Jo
nai, mudu su sūneliu ve ką 
darysim — Jonuko vardo 
dienoj, birželio 24, padary
sim atsiminimus, tai yra, 
reikės nueiti pas dantų gy
dytoją tą savaitę. O antrą 
kartą gruodžio mėnesy, jo
jo gimimo dienoje. Ir tai 
lengva bus atsiminti—kuo
met lauksime vardadienio 
ir gimtadienio. Jonas pri
dūrė: “teisybė, tai ir bus 
kaip gydytojai reikalauja, 
kad reikia dantistą matyti 
du kartu į metus. Kibą ir

Darbininko Radio Komisija nuoširdžiai dėkoja 
Gerbiamam Kunigui K. Vasiui, Aušros Vartų Lietu
vių Parapijos (Worcester, Mass.) klebonui ir tos pa-_ __ t________ _ ___ _
rapijos Lięįuvių Darbininkų Sąjungos 108 kuopai, jos I man reikės tokį įsižadėji- 
valdybai už pakvietimą Darbininko Radio Choro ir :mą padaryti...
Solistų išpildyti Koncerto programą, lapkričio 17 d. i _ ‘ . .

Nežiūrint blogo oro Aušros Vąrtų parapijos žmo- Oąyte As visai ne juo- 
nes gausiai susirinko pasiklausyti programos ir pasi- ’kauju... Bet ziurek, kad 
klausę įsirašė į Darbininko Radio rėmėjus ir -parėmė,nors retkarčiais nueitum 
dovanėlėmis. Po vieną dolerį įmokėjo Šie: Adomas Ku- Pas gydytoją ir išvalytum 
durauskas, Ignas Pigaga, Jonas S., (atsiprašome, nes savo dantis, nes tavo pa- 
rašytojai neužrašė aiškiai pavardės); Kazim. Vait- rūdijusių dantų aš nebu- 
kevičius, Jonas Zakaras, Juozas Glavickas, Liudvikas čiuosiu, paslėpdamas savo 
Volungevičius,. Eleonora Džiaugiene, Kondrotas Rei- šypseną, —"—‘ ‘ 
nys.

Po 50 centų įmokėjo: Simonas Brunza, Juozas 
Kirminas. Po 25 centus: Oną Gudokienė, Viktoras Svi-

nužingsniavo > j 
virtuvę.

Jonas, beveik rimtai pa- 
klas, Adelė Balsienė, Petras Jakštas, Vincas Tamule- Sa^vo3° ir ant rytojaus a- 
vičius, Domininkas Nevardauskas, Amilija Dirsienė. i ^u su Jonuku nuėjo pas

Gerbiamai Klebonas Kun. Vasys, kad sudarius J
lygią sumą $15.00, pridėjo $3.30, kaip dalį rėmėjo mo
kesnio. Įžanga $26.35. Taigi viso $41.35.

Taipgi šiomis dienomis p. Vincas Kudirka prida
vė Norwoodiečių rėmėjų sąrašą, būtent, Katalikų Fe-

dantistą. Dantistas išvalė 
Jonui dantis ir jis buvo 
besirengiąs eiti namo, bet 
sūnus, matęs, kad tėvas 

nui wuuuivuiiį ouiu,QCį, vcLxj.nų. a- e-1sėdėjo gražioje kėdėje,
deracijos 10 skyrius davė $6.65; Lietuvių Darbininkų! pradėjo teirautis kode! jis 
Sąjungos 3 kuopa $2.00, šv. Vardo draugija $5.00, Jo- [negali ten atsisėst. Tėvas 
nas Sastavickas $1.00, Vincas Kudirką $1.00. Viso' aiškino kad jis dar per- 
$15.65. Gerbiamiems Norwoodo Šv. Jurgio parapijos jaunas.’Bet gydytojas pra- 
rėmėjams nuoširdžiai dėkojame ir tikimės, kad ir ki- (j^j0 aiškinti kad visai ne 
tos lietuvių draugijos kuopos ir pavieniai asmenys šį tu au maž Jonuk 
kilnų^Darbininko Radio Komisijos darbą parems, kadlgisodino . kgd įr 
sj radio programa tęstųsi kuoilgiausiai. 4 v

Darbininko Radio Komisija nuoširdžiai dėkoja vi
siems rėmėjams.

TINKAM SCENAI VEIKALAI

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tris 
veikalai: “GERMANĄ*’, 2 aktu. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. 
“FABIOLA”, 5 aktą Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LTURDO ŠTEBŪKLAS’’, 
4 aktų drama. Dalyvauja 21 moteris. Šios knygutės kaina.......65c.

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

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

ESUMAS III Dramos dalis “Gims Tautos Genius’’, parašė kun. 
L. Vaičekauskas.................................................... ................ :............10c.

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

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

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys —- 3 vyrai ir 1 moteris. 
Kaina. ...‘.................................................. ,..........     15.

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

UBAGŲ 951 ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para
šė Seirijų Juozukas, dalyvauja 12 asmenų, 8 vytai ir 4 mot. .... 25o,

UBAGU AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 
dvi komedijos Su daihbmis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagu Akads* 
mijojė dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagu* Ubagų Baliuje ‘da
lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina .......;...........35o.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrsime pas
kui’’; ^‘Antanukas našlaitis”' ir “Mėginimas’’ ...............   15c.

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

Visus užsakymus prašome siųsti:
‘ “DARBININKAS”

SėG W. Broadway,
So; Boston,

AFSIREM LIURDE

paprašius parodyti dantu
kus, jis su pasitenkinimu 
klausė. Gydytojas gėrėjo
si, kad vaikas turi gražius 
dantis. Tėvas pradėjo pa
sakoti, kad motina aty- 
džiai ir atsargiai kas dien 
po porą kartų, su skurliu, 
pasimirkius į boroksą (bo- 
rox) skiedinį išvalo dan
tis. Gydytojas pastebėjo, 
kad jau laikas pradėti var
toti šepetuką, bet tik turi 
būti minkštas, kad nesu
žeisti smegenų. Jonas už
klausė, kokį turėtų vartoti 
“tooth pašte” dėl sūnaus. 
Gydytojas atsakė, kad dar 
jam nereikia ‘tooth pašte’.

(dvasinis turtas)
—-----

Knyga švenč. Panelės jį 
Marijos Apsireiš k i m ąt?’ 
Liurde, parašyta J. E. Vy- ’ . 
skupo P. Bučio M.I.Č. yrą : 
tikras dvasinis turtas, nes < - 
ją žmogus skaitydama^; 
atranda savo sielai tikrį.v, 
dvasinį turtą. Skaitytoją^ 
akį metęs į antraštę 
knygos rašytojo payąrdę£** 
tuojaus žino, kad ta knygai 
yra svąrbi, pamokinanti ir7* * 
naudinga.

O kasgi nežino iš plačio
sios katalikų visuomenės^: 
J. E. Vyskupo Bučio ir ne^ 
skaito jo rašytųjų įvairiį\; 
veikalų, knygų ir raštų? ‘ ■ 
J. E. Vyskupo Bučio parąį’l 
šytos knygos nežiūrint' jų;£ 
turinio, visos yra parašy? 
tos nevien moksliškai/t>ęto;' 
ir labai paprasta lengvą 
kalba, kad ją gali lengyai - 
skaityti ir suprasti netik 
mokslo žmogus, bet ir pa- 
prastas kaimo žmogus.

Rugsėjo mėn. pabaigoje 
ir spalių pradžioje Kun. A. 
Petrauskas, M.I.C. laike . 
pas mane misijas, kaip 
kiekvienas misijonierius 
nori Dievo žodį skelbti ne
tik gyvu žodžiu, bet spau
sdintu, taip ir Tėvas Pet
rauskas važiuodamas mi
sijų laikyti atsivežė nema^ . 
žai įvairaus turinio kny-u‘ 
gų, tarp kurių ir desėtką- 
virš minėtų Šv. P. M. AįH '' 
sireiškimai Liurde knygų.’1 
Žmones noriai ir greit vi- . 
sas išpirko, net ir pritrųi 
ko.

Dabar žmonės taip pa-. • 
mylo Apsireiškimai Liurr,' 
de knygas skaityti, kącko 
vienas nespėjo perskaityti 
jau bent keli laukia ir dąt * 
bar jos po parapiją yra. 
nešiojamos kaip brangus Z 
dvasinis turtas. Ir nėratt 
dyvų, kad žmonės jas taip ri" 
pamylo, nes žmogus ją ? 
skaitydamas mato Dievo 
Apveizdos paslapties kęr.,’.. 
liūs ir Dievo Motinos 
P. Marijos tiesiančią gait V 
lestingą pagelbos rankįj 
dėl nelaimingųjų Ievos 
vaikų.

Gerai žinau, kad Amerį- .y 
kiečiai mėgsta skaityti y--, 
pač geras knygas, o dabar. < 
ilgi žiemos vakarai, kaip1. * 
sykis yra gražaus laiko - 
skaityti, taigi patarčiau 
nusipirkti virš minėtą 
knygą, kurią manau gale- * 
site gauti pas Marijonus 
Chįcagoje arba Mariana- . 
polio kolegijoje, užtikrinu/" 
kad nusipirkę tikrai būsite į 
patenkinti. ’ A

Kun. Jonas Zabulionis. '

Sekmą- iPRIERAŠAI 
dienį, gruodžio 15 d., 7:00 
vai. vakare, Šv. Petro par. 
salėje, So. Boston, Masš., 
A. Peldžius rodys iš Liur- 
do parvežtus paveikslus, 
kuriuose galima pamatyti 
tūkstančius ligonių ir mal-
įninku, kurte atvyksta .į 

dar kai kaš? ' Liurdą ieškoti sveikatos ir

KĮuo Muiluly Gėlimo Ir 
Skaiialjimo 

reikalaukit viume- pasauly 
Mgariftiutlo 

PAIN^XPE?IeRIO 
kur«» Uftlkla k tlkr<

: HIN- EXPE 11ER : u
:<^7 ^1

H II H I I I N

kitokių Panelės Švenčiau^ 
sios malonių. Šiose filmoše j 

: pamatyste, kaip vieną su- -3 
paraližuota moteriškė stai
ga išgyja. Taipgi pamaty* t 
site procesijas ir tt» Patar- < 
tina šiuos paveikslus vi/ 
šiems pamatyti.

..... ji| in i,lm'iiii.j.'iiiirlrB>..... iifeife-

Tėvynės medę yra pir- 
moji kultūringo -SmogauB 
dęrybe. /



ĮįfltT&džfctus, Gruodžio 10 d., 1985 ■''

i Pasikalbėjimas Tėvo Sii Dukrele
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7 Maryte, — Tėveli, Tams- tos klausyklos.
tą, aną kartą jau žadėjai Tėvas, — Mat su tavim, 
eiti išpažinties ir vėl nė- Maryte, tai kitas dalykas, 
jai?-Kada gi, tėveli, eisi? Tu gera mergaitė, tu turi

Tėvas, — Ot, nežinau, mažai ką sakyti, tai tau
vaikeli. Aš manau, kai nebaisi išpažintis, o aš... 
blirsiu, tai tada. ' ak, Dieve, Dieve..

Marytė, Jau taip tai į Marytė, —O, tėveli, man 
Negerai, tėveli. Kas iki tavęs labai gaila... Jeigu 
mirties atidėlioja, tai la-‘ tamsta, tėveli, turi daug 
bąi retas atsitikimas, kad ką sakyti, tai nieko nelau- 
sūlaukia kunigo. ’kiant reikia eiti išpažin-
J Tėvas# — O aš sulauk- ties. Nes kai žmogus sun
kiu, Maryte. Kai pajusiu, kiai suserga, tai tokį ligo- 
kad sunkiai sergu ir dak- nį skubina vežti į ligoninę, 
taras pasakys, kad yra1 arba šaukia jam į namus 
mirties pavojus, tai liepsiu! gydytoją, 
pašaukti kunigą ir atliksiu — 
išpažintį, o dabar dar svei- 

; kas,, kam čia reikia be lai
ko lįsti Dievui į akis.

Maryte, — Bet

Tėvas, — Taip, Maryte, 
aš suprantu, kad tu išmin
tingai kalbi, bet aš taip bi- 

|jau to kunigo, kuris klau- 
daug sys mano išpažinties, kad 

Žmonių, kurie taip atidė- ’ net baisu ir pamanyti. Ne, 
Įjoja išpažintį, mirė kur Maryte, net papurto pama- 
nors staiga ir turėjo stoti nius,- -jau verčiau nekal- 
į Dievo teismą be išpažin- bink. Išpažintis tai baisus 
ties,
: Tėvas, — O, negązdink, prievarta katalikams. Kad 
Maryte. Dievas man neleis jos nebūtų, tai būtų gerai, 
taip mirti, pamatysi. Aš Marytė, — Tėveli, gydy- 
yis tiek pasišauksiu kuni- tojai irgi daro baisiausią 

skausmą ligoniams, varto- 
Marytė, — Aš, tėveli,' ja net peilį ir pamanyti

žmonijos jungas, ir skaudi

gą

dar vakar skaičiau vieną baisu, kiek ligoniai išde- 
knygą, kurioj yra aprašy- juoja ir iškenčia, o visgi 
ta garsaus Anglijos Lordo žmonės pasiduoda operaci- 
Newton gyvenimas ir ten į jai ir važiuoja į ligonines 
kaip tik radau pranešimą jir ten ilgas savaites išguli 
apie jo mirtį. Jis irgi ati- (didžiausiuose skausmuose, 
dėliojo išpažintį ir sakė, i Ar gi gerai būtų, jeigu kad 
kad mirties valandoje kas išnaikytų ligonines ir 
šauksis kunigo. Tam tiks-’ prašalintų gydytojus?
lui laikė savo namuose net i Tėvas, — Tas tiesa, Ma
dų kunigu. Kai užeis liga,1 ryte, be gydytojo ypač 
girdi, šauksis tų kunigų ir šiais laikais jau beveik ne
atliks išpažintį. Bet Dievo įmanomas būtų žmonijos 
buvo kitaip sutvarkyta. | gyvenimas. Bet koks čia 
Parvažiuodamas iš me- gali būti palyginimas su 

" džioklės netoli namų pajų? gydytoju ir kunigu? Gy- 
£o skausmą krūtinėje. Lie- dytojas, tai aš suprantu, 
pė kuo greičiausiai pašau- reikalingas, bet kunigas? 
kti kunigus. Abu kunigai! Marytė, — Tėveli, kuni- 
ątbėgo ir Newtoną rado gas dar reikalingesnis, 
Jau negyvą, nes jis mirė (nes kūno gyvenimas neil- 
visai netikėta mirtimi nuo gas, o kaip rūpinamės, kad 
Širdies atakos. Tai matai, jis nemirtų! Po skaudžios 
tėveli. i operacijos pagyvena kele-
. Tėvas, — Tai tiesa, Ma- tą metų ir vis vien tas 
ryte, mes nežinome, kada žmogus turi mirti, o gi 
užklups mus mirtis, ar ant sielos gyvenimas bus per

, kelio, ar namuose, ar prie amžius. Mums mokytoja 
darbo, bet kolei dar jau- pasakojo, kad Amerikoj y- 
čiuosiu stiprus, tai nešino- ra daug garsių gydytoju 
ri eiti išpažinties ir gana, net iš protestonų tikėjimo, 

■ • Marytė, — Tai dėl ko, kurie reikalauja iš ligonio, 
tėveli? Kodėl aš noriu ir kad jis pirma atliktų išpa- 
milijonai žmonių nori ir žintį, nes kitaip jie neapsi- 
pažiūrėk šeštadieniais ar ima gydyti. Girdi rami są- 
sekmadieniais kaip apgul- žinė ir širdis geriausios

i
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Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
B ALTIMORE, MD.

Cortlandt 7-4305
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row

. ; Prieš City Hali 
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6-7
Eąuitable Service Bureau

LIETUVIŠKA 
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

ĮSTAIGA

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošes patarnauti 
kąogeriausiai diena ir naktj 
visiems Connecticut Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Ohestnut St.
; Tel. NEW BRITAIN 675 R.

sąlygos pagijimui.
Tėvas, — Apie tai ir aš 

girdėjau ir kažkur skai
čiau laikraščiuose, tas tie
sa, mano mažyte. Tai tu 
vis, kaip matau, mane nori 
prikalbinti išpažinties. Ge
rai, vaikeli, aš visai neat
sisakau, bet aš dar ne li
gonis. Kai sirgsiu, tai ir aš 
tada pasiduosiu gydytojo 
nurodymams, atlikti išpa- 

; žintį, bet dabar, aš manau, 
kad dar per anksti tuo rū
pintis.

Marytė, — O, tėveli, tė
veli. Tamsta neišsivaizduo
ji, kokia baisi nelaimė pa- 

i būti ir vieną dieną nuode- 
| mes stovyje ir antrą, ko- 
I kia neapsakoma laimė iš
būti gyvenime nors porą 
valandų malonės stovyje.

Tėvas, — Na, na, ką gi 
j tu čia sakai. Kad būtų ne
laimė, tai aš ją matyčiau, 
arba jausčiau, o dabar aš 
toks žmogus, kaip ir visi, 

| kuogi aš skiriuosįu nuo tų,

1 wp f

st,
Į ■
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kurie eina išpažinties?
Marytė, — O, tėveli. Aš 

kartą girdėjau, kaip misi- 
jonierius aiškino apie nuo-

pasitarnauti negaliu. Jei- i 
gu priimčiau kitataučiij ] 
man siūlomais lėktuvais i 
ten nuskristi, ir jų sąlygo- j 
mis varžytis, tai maža bū
tų iš to mūsų tautai gar
bės ir naudos.

Savo turto, daug savo 
laiko ir jėgų pašventus 
savo tautos labui, tėvynės 
ginimui, aišku, negalėjau 
susikrauti. Taigi ir šio žy
gio, vien savo pajėgomis, 
negaliu įvykdyti. Turiu at
sidėti ant mūsų kilniosiost 
patriotingosios visuome
nės paramos. Tuomet tai 
ir tas mano žygis būtų jau 
ne vien mano asmens, ar 
kokių kelių rengėjų, bet 
plačiosios mūsų lietuvių 
išeivijos.

Connecticut’o lietuviai, 
entuziastingai pritardami 

!šiam skridimui, prižadėjo 
parūpinti lėktuvui naują, 
gerą motorą. Paties lėktu
vo kęrpusą aš pats, su ke
liais darbininkais, savos 

i konstrukcijos paslstaty- 
jsiU. Ir tai nebus pats pir- 
|mas mano paties pastaty
tas lėktuvas, bet jau ket- 

1 virtas. To statymo užtru- 
j kimas priklausys nuo grei- 
itumo ir gausumo aukų į- 
I plaukimo. Reikės tik kele- 
I tos tūkstančių dolerių. Jei- 
į gu aukos gana greitai su- 
| plauks, tai lėktuvo kons- 
itrukciją bus galima baigti 
iki ateinančios (1936 m.) 
vasaros. Tada įplaukomis 
iš aviacijos dienų (kuriose 
dalyvautų tasai lėktuvas) 
ir kitų parengimų būtų ga
lima įsigyti būtiniausius 
kelionei instrumentus.

Trumpai išdėsčiau būdus 
kaip manau, su Jūsų rei
kšminga pagelba, įvykdyti 
skridimą iš New York’o į 
Kauną be sustojimo, kaip 
jau į tai atsiliepta ir kas 
jau pradėta dėlei to dary
ti. Dabar tikiuosi, kad pla
čioji lietuvių visuomenė, 
su gilesniu pasitikėjimu, 
organizuos vietose komite
tus, rūpintis pinigine pa
gelba ir, kai jau bus pa
skelbtas visuomenės pasi- 
| tikėjimo turįs centralinis 
komitetas, dirba su juo ar
timame kontakte ir tuoj 

' teiks paramą, kad galėčiau 
! neatidėliojus pradėti lėk- 
įtuvo konstrukciją.

A. Kiela.

ir prisiųsti į šį suvažiavi
mą. Taipgi prašome paga
minti naudingų įnešimų ir 
pareiškimų iš savo kuopų 
veikimo.

Taipgi primenu, kad šv. 
mišios už gyvus ir mirų-, 
sius narius įvyks tą pačią 
dieną, gruodžio 15, 8:30 
vai. ryte, šv. Trejybės par 
bažnyčioje. Visi LDS na
riai tesusirenka išklausyti 
šv. mišių.

Girdėjau, kad hartfor- 
diečiai rengia margumynų 
vakarą su prakalbomis. 
Taigi visiems bus proga 
išgirsti daug naujienų ir 
išsinešti daug gražių įspū
džių.

Taigi dar kartą visus 
kviečiu dalyvauti šv. mi
šiose, apskričio suvažiavi
me, na ir vakarėlyje. 
LDS. Conn. Apskr. Rast.
74 Belden St., New Bri- 

tain, Conn.
B. Mičiunienė,

MANO MARŠRUTAS

mo žinome, kad žmogaus NO SKRIDIMO
dėmės baisumą. Jis sakė, s^e^a Yra ne kas kita, kaip 
kad žmogus, kuris papildo Pa^es Dievo paveikslas ir 
sunkią nuodėmę, pasiskel- • panašumas.
bia Dievo priešas, jis eina1, Taip, vaikeli, ? ---------
į piktosios dvasios pusę, 'lr as. ^P kadaise moki-į or 0 i Kauną be sustoji-

Tėvas, — Taip, vaikei!

Į mano atsišaukimą, ne
senai tilpusį spaudoj, dėl 
mano skridimo iš New

DIEVO MOTINOS APSI
REIŠKIMAS ANT KAL

NO LA SALETTE

j Ką tik išėjo iš spaudos 
i labai įdomi knygutė “Diė- 
jvo Motinos Apsireiškimas 
[ant kalno La Salette”. Ją 
i parašė kun. Wolfgang Jjis net į piktąją dvasią pa-,naust . teisingai nupa- atsiliepė gana entuzia- .......... ......... o _

našus pasidaro nes sako ' sakojai- Bet mat, kai žmo- stmSai patriotinių tikslų Fortier, išvertė kun. Ig. A. 
ir piktoji dvasia prieš nuo- gus aldmis nematai nuode- turinčios organizacijos ir Į Abromaitis, Knygutė turi 
dėmę buvo gražiausias y1®.8’.manab kad ji ne- 
Dievo kūrinys, bet vienas baiSL 
pasipriešinimas pavertė ją , - • . . . ~ -
biauriausiu pragaro gy- į baisi, tai Viešpats t are
ventoju. r” 1 ” 1 
prikalbino ir žmogų prie'p ■ 
panašaus nupuolimo, Die
vui pasipriešinimo, tai ir 
žmogus pasidarė piktajai 
dvasiai panašūs ir jeigu ne v 
Išganytojas, kuris atėjo Pr^,sau^-Paskui abudu my- 
gelbėti nupuolusios žmoni
jos, amžinas mūsų gyveni
mas kaip tik ir būtų su

kai kurie visuomenės dar- ?5 pusi., jos kaina tik J5c.
- . . — -- - ' ibįninkas’, 366 W. Broad-buotojai net iš kitų, kelių EŽS-^yn?U%S^S^tei‘Dar

T . .. -d ii V . ibimnkas*, 366 W. Broo<q-- • I Maryte, — Jeigu ji ne- valstybių, Brooklyn’e susi- L, So.’Bostoni Mass.
Koioi ..i darė vietinės apylinkės _________

Piktor*dva8sU!Jį?“ž j^ek neįtų VIEŠAS KVIETIMAS LDS.ir žmncrn nr^ i ^entejęs, o dabar net bai- atstovų. Dabar einama
jsu pamanyti... Miršta ant'prie sudarymo centralinioį 
kryžiaus, kad mus išgelbė- komiteto iš įžymių žmo-> 
tų iš nuodėmių. Eik, tėve- niU> kuriais plačioji visuo-
li, išpažinties, aš labai

lėsime Dievą. Ak, kaip bus 
I malonu, tada mamytė, Jo
nukas ir Juozukas kaip 

piktomis dvasiomis... Ma- į ^žiaūgtųsi...
tai, tėveli, kaip baisu, ko-' Tevas’.- Gefa1’ valk?h- 
lei žmogus neina išpažin- Man Patlnka tavo prasy- 
ties, tolei jo siela yra pa- neleįltą - 
naši į piktąją dvasią ir tik ‘ —-----------------------
per gerą išpažintį vėl atsi-j Mokslas — galybė.

vietinės apylinkės

CONN. APSKRIČIO 
KUOPOMS

Jeigu kam reiks adreso, 
prašau išsikirpti:

Nuo gruod. 9 iki 22, — 
349 Smith Str., 
Providence, R. I.

Nuo gruod. 23 iki grd. 29, 
53 Capitol Avė., 
Hartford, Conn.

Nuo gruod. 30 iki sausio 4, 
So. Norvvalk, Conn. 
(Keyser Island) poilsis.

Nuo sausio 5 iki 12, 
St. Vincent de Paul 
Church, Girardville, Pa.

Nuo sausio 13 iki 26, — 
Box 383, P. O. 
St. Clair, Pa.

Nuo sausio 27 iki vas. 2,— 
St. Louis Church, P. O. 
Gilberton, Pa.

Nuo vas. 3 iki 10, — 
624 Main St. 
Sugar Notch, Pa.

Nuo vals 10 iki 23, — 
3230 So. Auburn Avė., 
Chicago, III.

Nuo vas. 23 iki 25, — 
1076 W. Roosevelt Rd., 
Chicago, III. (poilsis).

Nuo vas. 26 iki kovo 8, — 
5 Highfield Rd., 
Worcester, Mass.

Nuo kovo 9 iki 22,—
46 Congress Avė, 
Waterbury, Conn.

Nuo kovo 23 iki 29, —
105 Main St., 
Athol, Mass.

Nuo kovo 30 iki bal. 12,
20 Webster St., 
Brockton, Mass.

Nuo bal. 13 iki 18, —
Keyser Island, So. Nor- 
walk, Conn. (poilsis).

Nuo bal. 19 iki geg. 5, — 
220 Ripley pi., 
Elizabeth, N. J.

Nuo geg. 6 iki 17, —
47 Montgomery pi., 
Paterson, N. J.

Nuo geg. 18 iki birž. 2,— 
207 Adams St., 
Newark, N. J.

Nuo birž. 3 iki 7,—
32 Dominick St’., f 
New York, N. Y.

Nuo birž. 8 iki 14, — 
Keyser Island, So. Nor- 
walk, Conn. (poilsis).

Nuo birž. 15 iki 24, — 
2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago, UI.

Nuo birž. 25 iki rūgs. 1, — 
Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania.
Tėvas J. Bružikas, S. J.

menė turėtų pilniausio pa
sitikėjimo. Tas kaip tik 
pridavė man tvirto pasi
ryžimo savo užsibrėžtą 
tikslą atsiekti.

Skridimą iš New York’o 
į Kauną manau, su lietuvių 
patriotiškosios visuome-

gal aš ir pergalėsiu "ės pagelba, įvykdyti 1937
B. metų pavasarį. Tą žygį 
— ankščiau padaryti ir tuo 

pačiu mūsų tautai daug

LDS. Conn. Apskričio 
metinis suvažiavimas į- 
vyks gruodžio 15 d., 1935, 
Šv. Trejybės par. mokyk
los svetainėje, 399 Capitol 
Avė., Hartford, Conn.

Posėdžiai prasidės 1 vai. 
po pietų.

Visos LDS. kuopos nuo
širdžiai kviečiamos ir ra
ginamos išrinkti atstovus

Jei nori sužinoti kada 
bus pasaulio pabaiga ir 
kokios jo bus paskutinės 
dienos, tai tuojau įsigyk 
knygutę: Ką mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio pa
baiga. šią knygutę yra 
parašęs A. Jakštas. Jos 
kaina 10c. Su prisiuntimu 
15c. Užsakymus siųskite: 
/‘Darbininkas’*, 366 W. 
Broadway, So, 
Mass.

366 
Boston,


	1935-12-10-DARBININKAS_00001
	1935-12-10-DARBININKAS_00002
	1935-12-10-DARBININKAS_00003
	1935-12-10-DARBININKAS_00004
	1935-12-10-DARBININKAS_00005
	1935-12-10-DARBININKAS_00006
	1935-12-10-DARBININKAS_00007
	1935-12-10-DARBININKAS_00008

