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Katalikas, kurs neremia katalikiikofl 
■pandos, neturi teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Kettelerls
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EINA ANTRADIENIAIS IR 
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366 Broadvvay, So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 2680
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Gerb. Skaitytojų Dėmesiui
Šiame “Darbininko” numery, 3 puslapyj telpa J. 

E. Kardinolo VVilliam H. O’Connell Ganytojiškas Laiš
kas Naujųjų Metų proga. Garbingasis Ganytojas savo 
laiške griežtai smerkia komunizmą, ir komunistus ir 
nurodo, kad kiekvieno kataliko pareiga kovoti prieš 
“tą piktą gentkartę”.

“Komunizmas pagimdė klasių neapykantą. Klasių 
neapykanta bolševizmą. Bolševizmas sukūrė sovietų 
valstybę, gi sovietų valstybė išperėjo ir tebeperi kla
sių kovą, pasaulinę revoliuciją ir tarptautinį ateizmą 
(bedievybę).”

Be to, J. E. Kardinolas O’Connell primena Kata
likų Bažnyčios skelbiamą socialinį teisingumą, socia
linę meilę ir išganingą apreiškimo mokslą.

Patariame šį Garbingojo Ganytojo laišką perskai
tyti atydžiai ir pritaikinti savo nusiteikimams, savo 
veikimui draugijose ir visuomenėje.

SU BOMBOMIS PAKREIPĖ 
LAVOS TEKĖJIMĄ

Mirė Sirvydas
Kaunas — Gruodžio 28. 

(DULR. telegrama).
Gruodžio 27 dieną Jūžin

tų miestely, Rokiškio aps- 
krityj mirė buvęs “Vieny
bės” redaktorius Sirvydas.

“DARBININKO"
KONCERTAS

9 KOLONIJOS 
PROGRAMOJE

Hilo, Hawaii, Gruodžio 
31 d. — Sugrįžęs iš savo 
žvalgybos orlaiviu, vulka
nų ekpertas, Dr. Thomas 
A. Jaggar, pranešė, kad 
lavos tekėjimas iš vulkano 
Mauna Loa tapo nukreip
tas kiton pusėn ir beveik 
sustabdytas dėka bombar
davimui iš orlaivių lavos 
tako. Karšta lava paleng
va slinko prie Hilo mieste
lio ir gręsė pavojus to 
miestelio vandens rezer
vuarui. Tuomet buvo pa
siųsti orlaivininkai, kurie 
bombomis išsprogdino la
vai kitą kryptį.

PASIŽYMĖJO LIETUVIS 
JAUNUOLIS

LINDBERGHAI PASIE
KĖ ANGLIJĄ

Liverpool, Anglija, —
Gruodžio 31, Lindberghai 
su savo 3 metų sūneliu at
vyko čionai ir apsistojo 
viešbuty. ' Vėliau vyksią i 
Valiją ir ten apsigyvensią 
kai kuriam laikui.

GELEŽINKELIO SAR
GAS IŠRINKTAS 

MAYORU
Auburn, Me?*—T^arnest 

E. Estes, geležinkelio sar
gas tapo išrinktas šio mie
stelio mayoru. Jis gavo 
daugiau balsų, nei dabar
tinis mayoras George 
Wing, Auburn yra mieste
lis šalę Lawiston, Me. Juos 
skiria upė, kaip Bostoną 
nuo Cambridge’iaus.

“Darbininko” koncerto, 
kurs įvyksta, sausio 19 d., 
Dangaus Vartų Salėje, bi
lietai So. Bostone ir Broc- 
ktone gerai eina. Gal dėl
to, kad dabar jie pigiau 
parsiduoda kaip koncerto 
vakare.

Kitose kolonijose tikie- 
tus platina šie asmenys: 
Norvvood, p. Aidukonis, 
Lavvrence, p. Vencius; Lo- 
vvell, p. Versiackas; Provi-

Easthampton’o, Mass. — 
Lietuvio ūkininko sūnus, 
Andrius P. Minkus, pasi
žymėjo kaipo orlaivių mo
delių statytojas. Lapkričio 
30 d., South Armory, da
lyvavo Junior Birdmen of 
America (Hears’to laik
raščių palaikoma 
lių organizacija, 
kelti jaunuoliuose 
mėjimą aviacija)
modelių lenktynėse. Jis su

jaunuo- 
tikslu 

susido- 
orlaivių

GERB. BENDRADARBIU
DĖMESIU!

RAKETA, KURI PASIEK 
SIANTI100 MYLIU 

AUKŠČIO

kongresas susirinks Italijai Nebesiseka
EthiopijojSAUSIO 3 D.

I

Washington, D. C. —
Jungtinių Valstybių Kon
gresas (Atstovų Butas ir 
Senatas) susirinks sausio 2 J., apie pietus.

Prezidentas Rooseveltas 
Kongreso atidarymo pra- 

• nešimą padarys nepapras-

St. Louis, Mo., Gruodžio 
31 —Mokslininkas Dr. Ro- __ 
bert H. Goddard, dirbdina 'o j 
didžiulę raketą, kuri turės, 
galimybės išlėkti net 100 
mylių nuo žemės į erdves.
Jos greitis būsiąs apie 500 tame laike — vakare 9:30 
mylių į valandą. Ji yra 12 
pėdų aukščio ir tuščia sve
ria 80 svarų. Kuro nešis 
60 svarų. Ji bus varoma 
su gazolinu, sumaišyta su 
skystuoju oxygenu. Tas 
mišinys bus daromas ga
lingu kompresuotu nitro- 
genu. Raketos kelio tiesu
mas bus kontroliuojamas 
su tyroskopu. Raketa bus 

■ paleista iš New Mexico, 
Ityrų.
<_________

ĮSTEIGĖ SUSISIEKIMĄ
ORU

Paryžius, Gruodžio 31— 
Prancūzija įsteigė nuolati
nį susisiekimą oru tarp 
Prancūzijos ir. Pietinės A- 
merikos. Susiiiekimo lini
ja eina per prancūzų vaka
rinę Afriką.
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KARPIS VĖL PASPRU

KO

Bet Mussolini vis dar 
nenori pasiduoti.

vai. jei tam sumanymui iš 
Kongreso neatsiras griež
to pasipriešinimo.

Manoma, kad tas prezi
dento sumanymas, pada
ryti savo pranešimą Kon- 

’ gresui ne dienos, bet nak
ties laiku yra tuo tikslu, 
kad pasiekti per radio 

i kuodidžiausį skaitlių klau
sytojų.

STUDENTArSURIETĖ 
KOMUNISTUS Į OŽIO 

RAGĄ ‘

pijai Dr. Kurt Hanner pa
reiškė: tai niekšiškiausias 
ir barbariškiausias darbas 
kokį tik galima įsivaizduo
ti. Išrodo, kad italai tyčia 
mėto bombas ant raudo
nojo kryžiaus skyrių prie 
kiekvienos progos.

Ethiopijos karalius pa
siuntė notą Tautų Sąjun
gai, kurioj pareiškia griež
tą protestą prieš Italiją ir 
reikalauja, kad ji sudraus
tų Italiją.

ROMA, ITALIJA — Ita
lijos diktatorius Mussolini 
prieš Naujus Metus, kal
bėdamas ministerių kabi
neto posėdy j, pareiškė, 
kad jų karinės pajėgos pa
sirodo persilpnos prieš e- 
thiopus. Jo pareiškimas o- 
ficialiai paduodamas šiaip:

“Visi vedami karai, ypač 
kolonijiniai, turi būti su
stabdomi kokiam laikui. 
Taip yra šiandien susidū
rus su nepaprastais sun
kumais kalnuotoj Tigre 
provincijoj, Ethiopijoj”.

Šis oficialus Mussolini 
prisipažinimas, kad jo ka
riuomenė yra bejėgė prieš 
ethiopus, duoda suprasti, 
kad italai yra pasiryžę su
stabdyti karą, bet dabar 
jų nepaleidžia ethiopai.

Vadinasi Italijos - Ethio- 
■ pi jos karas gali baigtis I- 
| talijos pralaimėjimu.

NUSKENDO KELEIVINIS 
ORLAIVIS

12 Žmonių žuvo

LONDON — Sausio 1 d., 
Imperial Airways linijos 
keleivinis orlaivis “City of 
Khartoum” nukrito Vidur- 
žeminėj jūroj ir nuskendo. 
Tik vienas pilotas tapo 
laivų išgelbėtas, o kiti trys 
įgulos nariai ir devyni ke
leiviai žuvo, jų tarpe ir 
vienas Amerikos pilietis. 
Orlaivis lėkė iš Crete salos 
ė

Philadelphia, — Stasys 
Mančauskas, Šv. Juozapo 
kolegijos football koman
dos kapitonas ir jo drau
gas Mamert Oreška, moki
nys toje pačioje Jėzuitų 
kolegijoje, nuėję į komu
nistų prakalbas davė klau-, 
simus komunistų kalbėto
jams. Komunistai sukilo 
prieš studentus. Bet jie 
nenusigando.

ITALAI SUNAIKINO 
ŠVEDŲ RAUDONOJO 
KRYŽIAUS LAUKO 

LIGONINĘ
Aleksandriją, Egyptą.

SVETIMŠALIŲ SKAI
ČIUS SUMAŽĖJO 1.000Addis Ababa, Gruodžio

. j ’ l^etimšalii
Kansas City^Mo., Gruo- 

—vAdv*n—Kar^s, 
pagarsėjęs ir ilgai gaudo
mas kriminalistas vėl pa- 1 
spruko nuo policijos atsi
šaudydamas, kuri buvo jį 
užklupusi. Karpio sėbras 
Hamer Fanning tapo pa- ' 
gautas, 
pažino, 
Karpiu keliavo per pasta
ruosius keturis mėnesius.

- 31 — Italų orlaiviai užduo-
Pirmiausfhi* ^komunistų lė if bombomis surraikino

c*

__ .imsalių Eietuvbįje? 
dabar yra apie 10.000. Iš 
jų pusė be pilietybės, apie 
2.700 Vokietijos piliečių, 
900 Latvijos, 200 Ameri
kos J. V., Čekų 200, Angli
jos ir Estijos po 100, Ru
sijos 90, Lenkijos 73 ir kt. 
Nuo 1935 m. pradžios ligi 
šiol svetimšalių skaičius 
sumažėjo per 1.000.

Worcester, p. Blavackas; 
Worcester, p. ščiuka; Na- 
shua, N. H.; K. Nadzeika; 
Cambridge, p. Smilgis; ir 
iš Brocktono dar vienas 
be pirmiau garsintų, bū
tent J. Jeskelevičius.

Kita gera naujiena yra 
tai ta, kad koncerto prog
ramoje 9 vargon inkai pa
sižadėjo dalyvauti su savo 
kolionijos artistais po 10 
minučių. Tas susitarimas 
tikrai yra gražus.

Koncerto plakatai yra 
platinami So. Bostone ir 
kaikuriose kitose kolioni- 
jose. Koncertas yra skel
biamas taip pat So. Bosto
no bažnyčioje ir draugi-į 
jose.

Suvažiuokime į koncertą 
iš visur pasigerėti gražio
mis dainelėmis, gražiu dai
navimu.

pirmą vietą. Kartu laimė
damas visos Naujos An
glijos čampionatą toje sri
tyje. Tuo laimėjimu jis 
gavo ne tik sidabrinę tro
fėjų, bet taipgi progą vyk
ti Chicagon ir dalyvauti 
tautinėse lenktynėse, ku
rios įvyko gruodžio 28 d., 
ir kuriose dalyvaus 17 iš į- 
vairių šios šalies dalių 
kontestantai; laimėjusieji 
savo sekcijose čampiona- 
tus. Jo visos kelionės lėšos 
padengtos laikraščio ‘Bos
ton Evening American’.

Malonu pažymėti, kad 
šis jaunuolis savo lietuviš
kos pavardės neiškraipo, 
bet rašosi Minkus. Tai pa
vyzdys kitiems, kad gali
ma pasižymėti ir davanas 
laimėti savo lietuviškos 
pavardės visai neiškrai
pius.

ir policijai prisi- 
kad bendrai su

DARBININKAI GAUS 
NUMERIUS

Švedų Raudonojo Kry
žiaus lauko ligoninę prie 
Dolo, Ethiopijoj, užmušda
mi 9 švedus ir 23 ethiopie- 
čius pagelbininkus. Žuvo 
visas ligoninės štabas, iš
skiriant jos vedėją Dr. 
Fride Hylander, kurs tapo 
sužeistas.

Nors ligoninė buvo apie 
20 mylių nuo ethiopiečių 
kariuomenės ir buvo aiš
kiai paženklinta didžiuliu 
raudonu kryžiumi, bet, 
matyt, italų karo lakūnai 
ją tiksliai sunaikino.

Tokiu žiauriu ir barba
rišku italų elgesiu visi pa
sipiktino, ypatingai Švedi
ja. Ten toji žinia pagadino 
gerą nuotaiką naujų metų 
lauktuvėse.

Ethiopijos karalius Hai- 
lie Selassie pasiuntė savo 
užuojautą Švedijos princui 
Charles, kurs yra Švedijos 
Raudonojo Kryžiaus pir
mininkas.

Švedijos konsulas Ethio-

choras dainavo komunisti
nes dainas.

Pasibaigus dainoms, at
sistojo agitatorius ir pra
dėjo aiškinti, kad vieninte
lė tinkama valdžios siste
ma esanti Sovietų Rusijo
je, kur proletarai valdą. 
Toliau pradėjo šmeižti 
kun. Charles E. Coughliną.

Mančauskas nebeišken
tęs atsistojo ir pareikala
vo, kad agitatorius įrody
tų savo kalbos teisingumą. 
Kilo ginčas, kuris tęsėsi 
dvi valandas, bet daugiau 
agitacijinių kalbų nebuvo.

Susirinkę darbininkai 
nebuvo visi komunistai, 
tik jie pasisiūlę jiems su
daryti programą nemoka
mai ir jie juos įsileidę ne
žinodami, kad tai komu
nistai.

Nors salėje buvo iška
binta vėliavos, bet jos vi
sos raudonos.

Komunistai savo kalbo
se paleistų šmeižtų negalė
jo paremti įrodymais ir 
buvo priversti uždaryti, 
mitingą.

NACIAI UŽDARĖ ŽYDŲ 
KRAUTUVĘ

BERLYNAS — Nacių 
kova prieš žydus eina vi
su smarkumu. Šiomis die- 

inomis uždaryta viena iš 
! stambiausių kraut u v i ų 
; Magdeburge, Bachrach 
brolių nuosavybė. Krautu
vė uždaryta po to, kada 3 
šios krautuvės žydai tar
nautojai buvo areštuoti ir 
kaltinami “teršime vokie
čių kraujo”.

Propagandos ministeris 
Goebells paskelbė vieno 
mėnesio paliaubas visiems 
nacių priešams, pradedant 
nuo gruodžio 15 d.

I

JeiWASHINGTON — 
planas, kurį dabar valdi
ninkai svarsto, bus galuti
nai patvirtintas, greitu 
laiku kiekvienas iš 28,000, 
000 darbininkų Amerikoje 
gaus numerį. Vadinasi So- 
cialės Apsaugos įstatymų 
vykintojai nori įvesti to
kią pat tvarką, kurios pri
silaiko apdraudos kompa
nijos, t. y. apart 
duoti kiekvienam 
ninkui ir numerį.

Ketvirtadienį, sausio
d. (laikraščio 
ko” leidimo dienoje) jūsų 
Redakcija gavo korespon
dencijų, kurias gerb. rašy
tojai prašo patalpinti į 
Šios savaitės numerį.

Pereitais metais pakar
totinai buvo pranešta, kad 
raštai, taikomi į antradie
nio numerį, turi būti siun
čiami taip, kad redakcija 
juos gautų nevėliau šešta
dienio rytą, o į penktadie
nio numerį — nevėliau tre
čiadienio rytą.

Taigi prašome Gerb. 
Bendradarbių padėti re
dakcijai prisilaikyti nusta
tytos tvarkos.

Labai atsiprašome Gerb. 
Bendradarbių, bet laikraš
čio “Darbininko” leidimo 
dienoje gautų korespon
dencijų ir žinių iš šių ko
lonijų:

Detroit, Mich., Baltimo
re, Md.; Cleveland, Ohio; 
Waterbury, Conn.; She
nandoah, Pa.; Brooklyn, 
N. Y.; Maspeth, L. I., N. 
Y.; Pittsburgh, Pa. ir kitų ____ _ __ ___________________
nebesuspėjame sustatyti ir viršutinė, todėl vietos vi- pradžia 7 valandą vakaro. . iuukuuuh pasis- veumjų skaičius
įtalpinti įsiems pakaks. Kadangi j Jonas Glineckis, Rašttengs į laiškus atsakyti. | sumažėjo visu 40%

2
“Darbinin-

SO. BOSTON, MASS.
JONINES METINIS 

BALIUS

Šv. Jono Ev. BĮ. Pašelpi- 
nės draugijos metinis ba
lius įvyks šeštadieny, sau-| 
šio 4 d. 1936 m. Lietuvių 
salėje, E. St., So. Bostone.

Baliaus vieta ir diena šį 
metą tapo pakeista. Ka- 

| dangi į šį balių visi nariai 
! privalo atsilankyti, neatsi
lankiusieji vistiek turi už
simokėti, tai draugijai pri
siėjo ieškoti didesnės sa
lės, nes draugija turi arti jos nariai su šeimynomis, 
800 narių. Dabar paimta bet visi lietuviai atvykti ir 
net dvi salės, apatinė ir pasilinksminti. Baliaus

• V a • * « » — » a • — — -

Naujų Metų dienoje šios 
salės nebuvo galima gauti, 
prisiėjo ir baliaus dieną 
nukelti.

Paimta Al. Steven’s Ra
dio orchestras, išrinkta 
kėlės dešimts sumanių 
darbininkų ir šeimininkių, 
taip, kad visi galėsite link
smai pasišokti ir pasivai
šinti, nes bus gardžių val
gių ir įvairių gėrimų.

Baliaus laike bus prii
mami nauji nariai už nu
mažintą įstojimą. Į šį ba
lių kviečiami netik draugi-

vardo 
darbi -

BANDO UŽMEGSTI RY
ŠIUS SU AMERIKOS 

LIETUVIŲ MOKYKLO
MIS t

UŽREGISTRUOTA VIRŠ 
400,000 AUTOMOBILIŲ
Sulig apytikrių apskait- 

liavimų Massachus e 11 s i 
valstybėj, 1936 metams 
jau užregistruota virš 

1400,000 automobilių. Del 
aukštos priverstinos ap-

Kaunas, gruodžio 28 d. 
(DULR. telegrama).

Draugija Užsienio Lietu
viams Remti, norėdama 
suartinti Lietuvos jaunuo
menę su Amerikos išeivi
ja, paragino pradžios mo- 
kyklų mokinius rašyti sa-d dos kai d Iis 
vo užjuno broliams laiš- automobilius užregis. 
kus. Rezultate pasiųsta A- . ... -•i x x-i J. « . truos tik pavasary menkon šeši tūkstančiai _______
laiškų. Tikimasi, kad A- Dėl ekonominio skurdo 
merikos lietuvių pradžios pastaruoju laiku žydų gy- 
mokyklų mokiniai pasis- ventojų skaičius Vilniuje 

'o. Tsb

DARBININKO 
RADIO 

PROGRAMA

VALANDĄ

PO PIETŲ

šeštadienį, sausio 4 d., 5 vai. po pietų iš radio 
stoties WAAB, Boston, Mass. vėl išgirsime gražių lie
tuviškų dainų, muzikos ir kalbų. Dainuos So. Bostono 
Radio Grupė ir Solistai-ės, vadovaujant p. Juozui An
tanėliui ir gros “Keturių Karalių" orkestras, kuris šv. 
Petro parapijos choro mėgėjų vakare laimėjo pirmą 
dovaną.

Gerb. Skaitytojų ir radio programų mėgėjų pra
šome pasukti savo radio ant 1410 kilocycles ir klau
sytis Darbininko Radio Programos.

Prašome remti tuos profesijonalus ir biznierius, 
kurie skelbiasi Darbininke ir jo radio programoje.

i



I Penktadienis, Sausio 3 d., 1936

{vietinės žinios
I

DARBININKU PRAKALBOS
KALBĖS KUN. F. W. 

STRAKAUSKAS
Sausio 7 d., 7:30 vai. va

kare, bažnytinėje salėje, 
W. 5th St., įvyksta, seniai 
pageidaujamos, darbinin
kų prakalbos. Svarbiuoju 
kalbėtojumi bus kun. F. 
W. Strakauskas. Jis kalbės 
temoje: “Katalikų Bažny
čia ir darbininkai”. Jis sa
vo kalbą puoš paveikslais 
“slides”.

Kun. Strakauskas LDS 
1 kuopos ir Centro buvo 
kviestas kalbėti So. Bosto
ne sekmadienį, bet jam e-

I

są persunku. Jis pasiskyrė 
So. Bostonui sausio 7 d., 
antradienio vakarą.

Lauksime jo prakalbos 
ir visi lankysimės, kad jis 
panorėtų mums pasakyti 
jų ir daugiau.

ADVOKATAI
I

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus

317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:

16 Thomas Pk, Tel. S. B. 1048

VYČIŲ KONFERENCIJA
L. Vyčių N. Anglijos ap

skritis, turėdamas svarbių 
reikalų ypač pavasarinin
kų atsilankymo klausimu, 
gruodžio 19 d., sušaukė 
specialę konferenciją So. 
Boston, Mass.

Konferencijoj dalyvavo 
kelios kuopos bei mūsų 
garbingi vadai dvasiškiai, 
būtent: kun. F. Virmaus- 
kis, kun. K. Urbonavičius, 
kun. J. Švagždys ir kun. 
J. Vaškevičius.

Pavasarininkų klausimu 
giliai diskusuota ir tam 
darbui išrinkta komisija, 
kuri sudarys tinkamą 
maršruto planą. Į komisi
ją įėjo kun. J. Vaškevičius 
MIC. ir P. Razvadauskas. 
Pavasarininkų finansavi
mas toks: kiekviena kuo
pa skiria tam nemažiau 
kaip $25.00, o daugiau 
kiek galima.

Taip-gi svarstyta ir nau
jų narių vajus bei priemo
nės išplatinti “Vytį” jau
nimo tarpe. R.

i

I
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a~
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway, 
South Boston, Mass

senieji lietuviai tepagavo. 
Rodei ir juokingų paveik
slų, ir vaikams kartūnų. 
Naujas aparatas aiškiai 
kalbėjo ir gerai rodė, žo
džiu programa buvo tie
siog puiki. Už tai tenka 
daug garbės kun. J. Pet
rauskui. Jam kun. 
mauskis viešai 
southbostoniečių 
dėkojo už gerą 
pasišventimą.

BKRBiNlkk^S

RSIAKALBIAI STANLEY S RADIO SHOP
Inž. Stasys Beieskas, Sav. 343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

(VAIRŪS SKELBIMAI

Vir
šavo ir 
va r d u 

darbą ir

COMMUNITY FEDERA- 
TION OF BOSTON

Bostone prasideda vajus, 
kad sukeltų finansų šelpi
mui suvargusių šeimynų.

Šių metų vajus skiriasi 
nuo kitų metų tuo, kad vi
sos labdaringos organiza
cijos susijungę į “Commu- 
nity Federation of Bos
ton” pasiėmė vajaus vado
vybę. Vienybėje — galybė.

Pereitais metais buvo 
sukelta virš trijų milijonų 
dolerių, kuriuos sunaudojo 
šelpimui suvargusių žmo
nių. Virš 250,000 žmonių 
gavo pašelpą.

Lietuviai taip pat gavo 
pašelpą per Šv. Vincento 
de Paulio draugiją.

Taigi ir lietuviai turėtų 
paremti šį vajų. Communi- 
ty Federation of Boston 
prašo visų padėti darbu ir 
aukomis.
Antanas A. M. Jurgelaitis.

gyveno 22 metus. Paliko 
nuliūdime moterį Zofiją 
(Zereikaitę) ir šešerių me
tų sūnelį. Bus laidojamas 
iš šv. Petro bažnyčios su 
mišiomis 9 vai. ryte, sau
sio 3 d., 1936, Naujos Kal
varijos kapuose.

VYČIŲ ŠOKIAI
Šeštadienį, gruodžio 28 

d., 8 vai. vakare, Munici-. 
pas Building svetainėje į- 
vyko L. Vyčių 17 Algirdo 
kuopos surengti šokiai. 
Prisirinko nemažas būrys 
gražiausio jaunimo iš So. 
Bostono, Norwoodo, Provi
dence ir kitur. Šokiai pra
ėjo labai gražiai. Toks jau
nimo pasilinksminimas ti
krai girtinas.

GRAŽIAI PASIRODĖ
Gruodžio 29 d., 3 vai. po 

pietų, ir 7 vai. vakare,
I •—ą kun. J. Petrauskas iš Bro- 
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’jCktono, rodė, bažnytinėje 
i sąlę je kalbamuosius pa- 
iveikslus: “Oliver Twist”. 
Deja šios garsaus Anglij 

■ rašė jo Dickenso klasinės 
apysakos pamokos nevisi

ŠLIŪBAI
Sausio 1 d., priėmė šliū- 

bą Augustinas Rimkus su 
Ona Bagdoniene, gyv. 269 
Everret St., Brighton, 
Mass.

Tą pačią Naujų Metų 
dieną susišliubavo Vincen
tas Vaikšnoras su Julijo
na Sapėgaite, gyv. 250 W. 
4th St. Jaunavedžiai mano 
apsigyventi Providence, R. 
Island.

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday ezcept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
------------ - by -------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. A8S00IATI0N OF LABOR
Entered as second-class matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for maillng at special rate of postage provlded for in Section 1103 

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

Domestic yearly .........................
Foreign yearly .........................
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly.. $2.50

$4.00 
$5.00

DARBININKAS
366 West Broadway South Boston, Mass

Telenhone South Boston 2680

veik visi yra šios šalies pi
liečiai. Tuomet politikie
riai pamatys kiek yra lie
tuvių balsuotojų Bostone.

MIRĖ PRIE SAVO NAMŲ

BROADVVAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokia 
namams materijolas 

312 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU 9419

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams  ...............$4.00
Užsieny metams .......................... $5.00
Vieną kart savaitėje metams .. $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00
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PRADĖS GYVENTOJŲ 
SURAŠINĖJIMĄ ]

Sausio 2 d., Bostone, po- ' 
licija pradės gyventojų su
rašinėjimą. Šį kartą bus 
surašomi visi sulaukę 20 
metų amžiaus. Be kitko 
bus klausiama užsiėmi
mas, pilietis ar nepilietis 
ir tautybė. Čia proga lietu
viams parodyti savo politi
nę jėgą užsirašant lietu-! 
viais. O juk lietuviai be

■af Tei. Šo. Boston 0823 
I LIETUVIS DANTISTAS

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

i 525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Į Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
15 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl- 
| sas uždarytas subatos vakarais ir 
i nedėldienints. tatpgi beredonJfe nuo

12-tos dieną uždarytas. 
Taipgi nuimu ir Z-Ray

|

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice- pirm. — V. Medonis,
! 21 Sanger St., So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas — J. Glineckis, 

5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — Aibf Neviera, 

16 IVinfield SL, So. Boston, Mass.
Iždininkas — I’. Tuleikis, 

109 Bowen St, So. Boston, Mass.
Maršalka — J. Zaikis,

7 Winfield St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čia nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298 

Vice-pirminlnkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422 •

Prot. Rašt. — Bronė Ciunienė, 
29Gould SL, West Rosbury, Mass. 
Tel Parkway 1864-tV

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
33 Navarre St., Roslindale, Mass. 

Tel. Parkvvay 0558-XV
Iždininkė — Ona Stanlullutė,

105 West 6th S t., So. Boston, Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So., Boston, Mass. 
Kasos Globėja — E. Janušonienė.

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

antra utarninke Mekvlenn mėnesio.
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7:30 vai. vakare, pobažnytinėj sve^ 
talnėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas nrotokoln raStlnlnke.

| P. J. AKUNEVICH IR SUNOS
| GRABORIUS - UNDERTAKER

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

Telefonas SOUth Boston 4486,
į BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
| 16-18 Intervale Street, Montello, Mass.
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“WHIST PARTY”
Sodalietės, su Dvasios 

Vado Kun. Jenkaus ir jau 
nuomenės pagelba, ruošia 
didžiulę ir linksmą ‘Whist 
Party”, sausio 8 d., 8 vai. 
vakare, parapijos salėje, 
492 E. 7th St., So. Boston. 
Visi bus maloniai priima
mi ir pasitenkinę.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300

414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

VYRŲ PAMALDOS
Sausio 5 d., 3 vai. po pie

tų, Šv. Vincento bažnyčio
je, E. St., įvyksta Šv. Var
do vyrų draugijos, keturių 
parapijų, pamaldos. Į pa
maldas eis ir lietuviai vy
rai nuo savo bažnyčios. 
Todėl reikės susirinkti dėl 
procesijos 2:30 vai. po pie
tų.

MIRĖ
Sausio 1 d., mirė, širdies 

liga, savo namuose, 235 W. 
5th St., Ciprijonas Vasi
liauskas, 40 metų. Paėjo iš 
Pavašūnų. Amerikoje pra-

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomi8 nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartj)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
278 Harvard Street, 

kam p. Inman arti Centrai Sq -,
Cambridge, Mass.

GENGSTERIAI PRADĖ
JO ŠAUDYTIS

Bostono gengsteriai vėl 
pradėjo šaudytis. Pirma
dienio vakare tapo nužu
dytas nežinomoje vietoje 
James E. Buckley, jo lavo
nas atvežtas prie New En
gland Hospital ir išmes
tas. Kitas gi, Frank Sand- 
berg tapo sužeistas ir ran
dasi ligoninėj. Kaip už
muštasis taip ir sužeista- 

' sis būk žinomi kaipo liote- 
rijų (nigger pool) raketie- 
riai. Policija suėmė 8 įta
riamus asmenis, bet var
giai jai pavyks surasti tik» 
ruosius kaltininkus.

Jeremiah Broderick, 56 
m. gyvenęs 289 West 
Third St., South Bostone, 
nuvirto ant šalygatvio prie 
pat savo namų ir mirė.

PAIEŠKAU savo pus
brolio Kazimiero Vengro, 
kuris prieš 25 metus buvo 
Lietuvoje. Dabar girdėjau, 
kad gyvena Arlington, 
Mass. Prašau atsišaukti: 
Liudovika Vengriutė - Ru- 
dzinskienė, 1258 Union A- 
ve., Route nr. 3, Laconia, 
N. H.
0
I Tel. S. B. 2805-R =

LIETUVIS

OPTOM ET R ISTASl
Išegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir 

Įkose (aklose) akyse 
| šviesą tinkamu laiku.

I 447 Broadway, South Boston

akinius 
akis atitie- 
amblijoniš- 

sugrųžinu
i

APIPLĖŠĖ AUKSINIŲ 
DAIKTŲ KRAUTUVĘ

^Saugio 31 d., 3 ginl^įipti 
plėšikai dienos metu už
puolė ištaikingą Carl H. 
Skinner auksinių daiktų 
krautuvę, 283 Dartmouth 
St., Bostone, surišo ten e- 
santį pardavėją, Hugh W. 
Fay užkimšo jam burną, 
pasigrobė $28,000.00 ver
tės auksinių daiktų ir pa
bėgo. Policija plėšikų ieš
ko, bet neturi tinkamų 
pėdsakų, kuriais galėtų 
sekti.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 VINDSOR ST. 
CAMBRIDGE, MASS.

Prieš lietuvių bažnyčią

Ofiso Tel. TROwbridge 7880 
Ofiso Tel. KIRkland 9221 
Namo Tel. TROwbridge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas 

PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadvay, 

So. Boston, Mass.

Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

QUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir prosiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista- 

j tome drabužius visur, kaip tai: 
, So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

vimą už pigią kainą.
7-9 Ellery St., So. Boston 

^el. S<k Boston 2923

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER 
Automobilių ir Trokų 

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

60UTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

■■■■■' ---- -X

Lietuvių Skalbykla 
WHITE BROOK 

LAUNDRY
Dry and Wet Wash 

SKALBINIAI
Geras patarnavimas. Mes ap
tarnaujame : So. Bostone, Dor
chester, Cambridge, ir kitur.

89 BROOKSIDE AVĖ, 
Jamaica Plain

TEL. JAMAICA 1175
K; 'J

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

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi-
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai i 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, i ■ • i • J • • W • • ••kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
ROZBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
. 918 E. Broadway

Telephone South Boston 9367

REIKALINGA 
AGENTŲ

Dėl pardavinėjmo trejų devy- 
nerių, šaknų ir galingos mos- 
ties.. Geras pelnas. Rašykite 
tuojau: Deken’s Ointment Co., 

Hartford, Conn.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester 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.

DĖL INFORMACIJŲ ŠAUKITE

Pašaukite
. BATCHELDER WHITTEMORE

834 Massachussetts Avenue, Boston
Tel. HIGlands 1920

SKYRIAI:
Brighton 314 Wash...................... ALGonąn-3108
Cambridge 4 Brattle .................. KIRklnd-6820
Charlestovn 161 Medford......... CHA ston-0086
Dorchester 346 Talbot av............ GEN eva-1350
Malden 69 Pleasant .................. MALden-6800
Norwood 269 Lenox........ .. ........NORvood-0764
Roslindale 6 Corinth.....................PAR kvay-3900
Roslindale 6 Corinth.....................PAR kvay-4210

" Rorbury 99 Warren ................... HIG Mnds-6450
South Bostou 463 Broadvay.... ŠOU Bos-1830
Enecutire Offioe 834 Mass. ar. HIG hlnds-1920
Nights Sundays Holidays------ KEN more-8100

i
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J E Kardinolo William H. O’Connell 
Ganytojiškas Laiškas• v

bendradarbiam. Nuolatinis nenoras prisilaikyti tokio 

nimo. Viena labdarybė neatstos teisėtojo uždarbio ir 
nėkiek nesušvelnys nepasitenkinimo jausmo nuskriau
stųjų širdyse. Kada gaisras jau užsiliepsnoja, tuomet 
jau revoliucijonieriai pasiima vadovybę ir iškyla dik
tatoriai.

Brangiai mums visiems atsėjo nesugebėjimas pa
tai juo labiau privalu geros valios klausyti Leono XIII perspėjimų, kuriuos jis davė pa- 

----  1* • Af\ X X 1 • 1 • 1 ^,4- 4 T>* • "VT

“TEATEINA TAVO KARALYSTE”.
Gerbiamai Arkivyskupijos Dvasiškijai ir ištikimiems teisingumo pastoviai^veda prie socialinio nepasitenki- 

Katalikams sveikatos ir Dievo palaimos.
Atėjus Naujiesiems Metams, kiekvienas protau

jąs žmogus jaučiasi įpareiguotas ištirti . savo santy
kius su Dievu, su savo artimu ir su visuomene, kad 
galėtų padaryti gerų pasiketinimų ateičiai ir išvengti 
klaidų, padarytų praeityje. Jei tas darytina bet ko
kiam individui, 
žmonėms ir ištisoms tautoms, šių Naujų Metų dieno- šauliui 40 metų atgal ir kuriuos pakartojo Pijus XI. 
je, kuri išaušo pasauliui ir fiziškai suvargusiam, ir į Gobšumas pagimdė nesąžiningą žmonių išnaudojimą, 
suspaustam dvasinėmis abejonėmis, ir sutramdytam! Išnaudojimas pagimdė klasių susiskirstymą. Klasių 
visokiais neaiškiais ir priešginingais patarimais. j susiskirstymas pagimdė komunizmą. Komunizmas pa-

Šv. Raštas daugely vietų pareiškia, kad išminties ■ gimdė klasių neapykantą. Klasių neapykanta pagimdė 
pradžia yra baimė Dievo — ne drebančioji vergo bai- ■ bolševizmą. Bolševizmas sukūrė sovietų valstybę, gi 
mė prieš savo valdovą, bet sūnaus pagarba ir klusnu- j sovietų valstybė išperėjo ir tebeperi klasių kovą, pa- 
mas, teikiamas gerbiamajam tėvui. Kada žmoniško į 
pragyvenimo sąlygos yra paneigtos ir religijos gairės 
sutramdytos, tada gyvenimo vandenyne pasireiškia 
suirutė ir nelaimė. Nesant aukštesnėsės vadovybės, 
kuri kontroliuotų pavienių asmenų užgaidas, kiekvie
nas keleivis vairuoja savo laivą kaip tinkamas ir va
dovaujasi savotiškomis gyvenimo taisyklėmis. Štai 
delko moderniškas pasaulis taip karštai ir dažnai kal
ba apie naujas gyvenimo sąlygas. Tuo jis nori pasa
kyti, kad paneigus Dievo įstatymą, reikia išdirbti ko
kią naują gyvenimo tvarką — ar bent teoretinį tos 
tvarkos pateisinimą — kad būtų galima pataikauti į- 
sisiūbavusiems ir nesuvaldomiems geiduliams. Kas 
buvo neklaidingai apreikšta religijos ir moralybės sri
ty, apie tai lengvamaniškai pareiškiama, kad tas vis
kas jau pasikeitė evoliucijos keliu. Kas sunku ir ar
šu žmogaus prigimčiai, tas atmetama, kaipo “atgy
venta” ir “nudėvėta”.

To atsipalaidojimo nuo pagrindinės tiesos pasė
kos dabar jau aiškiai matomos. Žemiškųjų gėrybių 
pavilioti, žmonių sūnūs pamiršo dangiškąją savo kil
mę ir ieško laimės medžiaginiuose dalykuose, jų pa
čių rankomis pagamintuose. Jie prarado proporcijos 
saiką, pernelyg garbindami kūno jausmus ir gyvuliš
kąją žmogaus prigimties dalį. Todėlei šio šimtmečio 
turtai ir patogumai, išsivystę iš industrialinės revo
liucijos, beveik visiškai sutramdė kilnesniuosius žmo
gaus siekinius. Sykį atmetus sąžinės varžtą, žmonija 
strimagalviu pasileido į pražūtį. Gobšumas rodė kelią. 
Akių ir kūno geiduliai ir gyvenimo puikybė pakeitė 
išganingą nemirtybės idėją, kūno užgaidų suvaldymą 
ir tą dvasios pasižeminimą, kurs yra tikrosios šviesos 
ir išminties vaisius. Pereitame šio šimtmečio bertai- 
nyje mes savo akimis pastebėjome pasibaisėtiną kai
ną, kurią pasaulis užmokėjo už tariamąjį proto išsi
laisvinimą. Kruvinus karus ir revoliucijas pasekė e- 
konominis susmukimas ir politiška painiava, tuo tar
pu kai mūsų pačių krašte negirdėto išdykavimo laiko
tarpis pakėlė mus į pažeminančią įžymybę kriminališ- 
kumo rekorduose.

Tačiau būtų klaidinga daryti tokią išvadą, kad 
turtai ir medžiaginis gerbūvis yra savaime blogi daly
kai, Dievo pasmerkti kaipo kliūtys mūsų išganymui. 
Jie yra Kūrėjo dovana, kurs įsakė, kad žemė ir jos 
vaisiai būtų palikti žmogui paveldėti ir kad jie tarp- 
tų ir didėtų pagal žmogaus darbštumą, stropumą ir 
sumanumą. Žmonių pajėgumas ir talentai nelygūs. 
Kaip skirtingas žmonių veiklumas, energija ir gyveni
mo progos, taip ir turtai, einant gamtos įstatymais, 
yra nelygūs. Bet jų tinkamas naudojimas yra privalus 
visiems — taip įsako Kristus, Bažnyčios Daktarai ir 
nenutraukiama linija Popiežių enciklikų. Ir patsai 
sveikas protas taip nurodo.

Ilgoj savo gyvenimo eigoj aš esu buvojęs įvairio
se šalyse ir esu matęs daugelį turtingų žmonių, kurie 
ištikimai ėjo teisingumo, meilės ir atsakomingumo pa
reigas. Bet buvo ir tokių ir dar tebėra, kurie moka 
pagerbti tik savo reikalus ir ieško vien privatinio lo
bio, visiškai paneigdami šelpimą visuomenės. Tai 
prieš tokius savimeiliškus ir gobšius turto paveldėto
jus pranašas Izajas šaukėsi Dievo rūstybės:

“Deja jums, kurie suduriate namus su namais ir 
pridedate laukus prie laukų lig vietos ribai!”

Ir pats Kristus, kalbėdamas apie tūlą turtuolį, 
pasmerkia gobšiuosius, kurie vis daugiau ir daugiau 
kraunasi turtų, vien tik savo naudai:

“Bet Dievas jam tarė: Paikas, šią naktį bus pa
reikalauta iš tavęs tavo sielos; kieno gi bus, ką tu 
prirengei?”

Todėlei, sulig Katalikų Bažnyčios nuomone, pa
reikšta Popiežių ir atsakomingų teologų lūpomis, ka
pitalas yra įpareiguojamas turėti omenėje, kad dar
bas yra neatskiriamas jo dalyvis bendrose pastangose 
gaminti ekonominį turtą. Pinigai, popieriniai, metali
niai, ar kreditiniai, patys savyje yra negyvas ir berg
ždžias dalykas; jie auga ir dauginasi tik darbuojan
tis nesuskaitomai žmonių daugybei, kurių veiklios 
rankos ir galvos bendromis pastangomis sukuria žmo
nijos gerbūvį. Taigi tarp kapitalisto ir darbininko su
sidaro bendra viens kitam priklausomybė, be kurios 
abu palieka bejėgiais. Tame bendrame darbe kiekvie
nas atlieka savo uždavinį. Viens duoda medžiagos, 
kits padaro ją produktingą ir pelningą. Todėlei augąs 
iš to bendradarbiavimo pelnas neprivalo būti tik vie
no nuosavybe, bet proporcionaliai turi tekti abiem
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Pradėkite
1936 METUS Gerai!

“BEPARTYVIŠKOJI” 
SPAUDA

l x * x-

saulinę revoliuciją ir tarptautinį ateizmą (bedievybę). 
Stodama prieš tą piktą gentkartę kiekvienoj kalboj ir 
kiekvienoj šaly, Katalikų Bažnyčia skelbia socialinį 
teisingumą, socialinę meilę ir išganingą apreiškimo 
mokslą, kurį ji išlaikė nepaliestą per 19-ką šimtme
čių. Sumišusiam ir suvargusiam pasauliui ji vėl, Nau- \ 
jų Metų dienoje, stato seną klausimą moderniškoje j 
formoje: “Pas ką jūs eisite? Pas Kristų, ar pas Leni
ną?” Ir ji išnaujo kartoja nedvejotiną Simono Petro 
atsakymą, kada jis buvo paklaustas: ar ir jis apleis 
Kristų: “Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amži
nojo gyvenimo žodžius”.

• Štai čia mes ir turime tos socialinės baisenybės 
gimimo eigą (genealogiją). Prisidangstydamas ekono-j 
minių reformų ir liberalizmo reikalais, vystosi nauja- 
sai pagonizmas, kurio steigėjai pasigamino visą už- 
ginčyjimų arsenalą, kad jis nėra taikomas prieš krikš
čionybės ir demokratijos principus. Komunizmas už- 
ginčyjąs Dievo esimą ir paneigiąs bet kokią religiją, 
yra erezija, kurios nevienas katalikas negali priimti, 
jei jis nori išlikti Bažnyčios nariu. Taip pat, kaipo iš
einąs prieš teisėtai įsigytą nuosavybę ir tuomi panei
giąs gamtos įstatymus, komunizmas buvo pasmerktas 
Leono XIII ir Pijaus XI. Atvirai pareiškiąs pasirįži- 
mą panardyti žmogų nuvalkioto kolektyvizmo vieno-, 
dūme ir pažeminti žmogaus asmenybę, paverčiant jįĮ 
ekonominiu įrankiu valstybės turtui gaminti, komu
nizmas gražina mus į pagoniškąjį vergiškumą, nuo 
kurio, kad paliuosuotų žmoniją, Kristus kentėjo ir mi
rė. Niekinąs asmenines teises ir norįs valdyti žmo
gaus mintį, kūną ir sielą žiauriais įsakymais, išeinan
čiais iš netolerantingos ir apsiginklavusios mažumos, 
—komunizmas yra tiesioginė priėšginvbė sąžinės lais
vei, dėl kurios tikėjimas per ištisus šimtmečius kru
vinai kentėjo. Kova prasidėjo nuo kankinių Kolizeu- 
me, tęsėsi iki mūsų laikų ir dabar didvyriškai tikėji
mo išpažintojai tebekankinami šaltose Solovkų kale
no stovyklose.

Savo cinišku neprietelingumu — ne vieną kartą 
viešai pareikštu — politinėms įstaigoms ir pagrindi
niams mūsų numylėtos šalies įstatymams, komuniz
mas priešinasi demokratijai, kurios globoje Katalikų 
Bažnyčia Dievo Apveizdos padėdama, gyvavo, vystėsi 
t tarpo šitoj šaly, kaip niekur kitur. Neatsidavusi nė 
iokiai politiškai partijai, neagituodama už bet kokią 
civilinės valdžios teoriją, Katalikų Bažnyčia gali gy
vuoti ir monarchijoj, ir respublikoj, ir oligarchijoj, ir 
’mperijoj, by tik jos nepaliečiamos teisės būtų pripa
žintos. Jos pasiuntinybė glūdi žmogaus sielos teritori
joj ir srityje išsivystymo, auklėjimo ir išganymo ne
mirtingosios žmogaus dvasios. Kadangi komunizmas 
vra vienintelė politiška organizacija, kuri užginčyja 
sielą ir paneigia teisėtą jos veiklą, tai kiekvieno krikš
čionio aiški pareiga amžinai budėti prieš tuos, kurie 
■Planuoja, kad ir tolimoj ateity, įvesti tokią nepaken
čiamą tironybę į mūsų mylimą šalį. Pilietinė ir tikybi
nė mūsų laisvė brangiai buvo pirkta. Taigi kaipo ka
talikai ir piliečiai, vardan mūsų tikėjimo ir mūsų tė
vų atminties, kurių darbai ir kraujas tą laisvę nupir
ko, mes privalome nedvejodami visuomet ją ginti. 
Obsta principiis (pasipriešink pradžioje) — tai šūkis 
ypatingai tinkąs šiam momentui. Priešinkis klaidai ir 
blogumui pačioje pradžioje. Komunizmo šalininkai ir 
jų pakalikai visados naudojasi ekonominiais sunku
mais ir esama suirute, kad įsigytų dirvos bedievybei 
ir storžieviškam materializmui plėsti. Kai tiktai švel
niais įkalbinėjimais pasiseka plačiau užvesti kokią 
kenksmingą propagandą socialinių reformų vardu, 
vai paskui sunku būna sustabdyti tą epidemiją.

Toki tai yra svarbiausieji uždaviniai, kurie stoja 
nrieš kiekvieno kataliko akis Naujų Metų dienoje. Ne
žiūrint, kaip jie gali būti sunkūs ir skaitlingi nė vie
nam katalikui nedera iš jų išsisukinėti, negi palikti 
vienai valdžiai tas problemas risti. Krikščionių sielos 
įganomos ne urmu, bet kiekviena atskirai. Visų žmo
nių išganymas galėjo įvykti tik vienu Visagalio Die
vo žodžiu. Bet ne taip buvo sutvarkyta. Tam atlikti 
reikėjo, kad Dieviškoji Asmenybė gimtų žmogumi ir 
numirtų ant kryžiaus. Ramybė žemėje geros valios 
žmonėms tai Naujojo Įstatymo Kalėdų giesmė; meilė, 
bet ne prievarta, ne pykčius, ne klasių kova buvo Iš
ganytojo mokslo branduolys — ir tuomet, kada Jis 
dar vaikelis būdamas, buvo atrastas Bažnyčioje, ir 

■ kada sakė pamokslą ant Kalno, ir kada valgė paskuti
nę Vakarienę. Troškimas sielas išganyti ir atleisti —
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Įsigykite Gražias
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SAUSIO MĖNESIO 
NUPIGINIMAS

Naudokitės DABAR I. J. FOX
Metinio Kailinių Išpardavimo 
NUPIGINTOMIS KAINOMIS.

Galima pirkiti visokios rū- 
čies kailinių už labai prieina
mas kainas.

PIRKITE KAILINIUS 
IŠSIMOKĖJIMUI

Pirkite kailinius DABAR išsi
mokėdami lengvomis mokesti- 
mis per 1936 metus.

VISUOMET KLAUSKITE
PONĄ KORAITĮ

P-nas Koraites, I. J. F0X 
CO., lietuvių atstovas, padės 
jums išsirinkti gražius kaili
nius už prieinamą kainą.

I. J. FOX
KAILINIUS 

1986 Metams

Prie “bepartyviškųjų” 
laikraščių prisiskaito ir 
Brooklyno “Vienybė”. Tas 
laikraštis kaip didžiausias 
įdomybes skelbia divorsus. 
Štai No. 96 įsidėjo lietuvio 
tėvo ir jo 7 metų sūnaus 
atvaizdą ir po juo parašė, 
kad jis išgyvenęs su žmo
na 13 metų, kreipėsi į teis
mą ir vienybininkui advo
katui vadovaujant laimėjo 
bylą — gavo divorsą nuo 
žmonos. “Vienybė” pride
da, kad dabar jis galėsęs 
vesti kitą.

Taigi “bepartyviškoji” 
spauda niekuo nesiskiria 
nuo partyviškųjų bolševi
kų, skelbiančių laisvąją 
meilę, laisvąsias vedybas.

Jei kas tariasi esąs mal- 
linias ir nesuvaldo savo lie
žuvio. to maldingumas tuš- 
'inss. ,<b>. J aknbnst.

g
EXTRA!

Tel. ŠOU 1436
MILANO’S

ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA 
Geriausi Įtaisymai So. Bostone. 

Patarnauja lietuviams jau nuo 1907, 
Darba atliekame belaukiant i 15 min.

KAINOS LABAI ŽEMOS 
Skrybėlės išvalome ir pertaisome 
Atidaryta kasdien 8 v. ryto iki 7 p.n.

Subatomis — 8 iki 10 vai vak.

360 Broadway, So. Boston, Mass.
Lietuvėms, kurios pirks per P-ną Ko-

• raiti, bus duodama 10% nuolaidos.

J 411 avashington street
\ PRIEŠAIS “FILENE’S” BOSTON’E 4-tam aukšte $

v » 
tai buvo paskutinis Jo Testamentas ant Kalvarijos. 
Pasinaudoti Jo mirties nuopelnais yra palikta kiek
vieno žmogaus valiai.

Taip pat ir su žmonių būklės pagerinimu. Tas ei
na pamažėliu, organiškai — įtikinimo ir apšvietimo 
keliu. Sociologijos ir ekonomikos mokslai, jei ne pa
remti pasižeminimu ir žmogaus prigimties pažinimu, 
pridirba daug netikslių klaidų ir paskelbia visokių 
diktatoriškų nuomonių ir įsakymų. Kažkas išmintin
gai pasakė, kad žemės derlius pareina tiek nuo dirvos, 
kiek ir nuo sėklos kokybės. Skubotų ir toli siekiančių 
reformų šalininkai tegu atsimena, kad ir kilniausi 
užsimojimai ir sumanymai liks be pasekmių, jei ne
bus tinkamai prirengta dirva jų mokslui priimti.

Gal jums ir neteks, kaip Ambrozijui ir Atanazui, 
stoti prieš šios žemės karalius ir monarkas ir pareikš
ti jiems Dievo pasmerkimą žiauriam nacionalizmui, 
gobšiam imperializmui ir pagoniška jai nedorybei. Bet 
savo pašaukime gyvenkite tikėjimu, kad ir žemiausio- 
įe vietoje Dievas būtų jus pastatęs. Akimis ir širdi
mis žiūrėkite į Arkivyskupijos altorius ir, sustiprinti 
sakramentališka malone, susijungę su pačiu Dievu, 
jūs galite, kiekvienas savo vietoje, prisidėti prie su
grąžinimo tos ramybės, kurios pasaulis negali nė duo
ti, nė atimti. Prakilniuose žodžiuose ir ketvirtosios 
(Šv. Jono) Evangelijos ir Šv. Povilo laiško į Romėnus 
jūs turite galimybės Dievo sūnumis patapti. Ta pa
savintoji Dievo sūnystė uždeda jums pareigą draugau
ti su Dievu, kas privalo pasireikšti jūsų darbuose. 
Kristus netiktai mokino: gyvendamas ir mirdamas, 
Jis darbais savo mokslą įvykdė.

Prieš pašėlusį turto troškimą, kurs tiek sužavėjo 
dabartinės kartos mintis ir širdis, lai pastovus jūsų 
tikėjimas ir jo praktikavimas parodo, kad gyvenimo 
Knyga tai ne tuščias sąsiuvinys. Skaitlingiems žemiš
kųjų ir dvasiškųjų daiktų reformatoriams - taisyto
jams prieš pastatykite sveiką savo protą, kad jis tiks
liai vairuotų gyvenimo ratą tarp didėjančios suirutės 
ir sumišimo; pasakykite nesubrendusiems sociali
niams neva mokytojams, kad savo reformą bei patai
symą pradėtų nuo mažiausios žmonijos vienatos — 
jų pačių. Prieš komunistą, gatvėse skelbiantį visatinę 
vagystę laisvės vardu, pastatykite stipriausią kliūtį— 
pagrin dinės teisybės ir sveiko amerikonizmo sąvoką. 
Įtūžusiam svetimam agitatoriui, apsvaigusiam nuo 
pirma kart paragautojo tikrojo demokratizmo oro, 
nurodykite, kad geriausias valdymo išsilavinimas eina 
iš apačios ir kad tik tas tinkamas valdyti, kurs pats 
moka valdžios klausyti.

Tegu mūsų Dangiškojo Tėvo malonė, galybė ir 
meilė būna su jumis visais ir globoja jus per 12 mėne
sių ateinančių metų ir per visus jūsų gyvenimo metus.

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

vaikams.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Į Adresas:
933 E. Broadway, 

| SO. BOSTON, MASS.

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE

INSURANCE 
CONSTABLE

Justiee o f the Peace 
Visokios rūšies ap<lraii<ln ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residenee:

120 Marine Rd., So. Boston 
Namų tel.: Šou. Boston 2483-W

•VIU

BALDUS
Perkraus- 

tome 
VISUR 
PIGIAI 

GREITAI 

SAUGIAI

LITHUANIAN 
FURNITURE CO. 

326-328 W. Broadway 
Tel. South Boston 4618

Vienatiniu bonsuotas Florist's 
Teleffraph Delirery narys 

So. Bostone 
Pristatome gėles Bile kada

Telegrafu Bile kur
THORNTON’S 

FLOVVER SHOP 
John J. Hayes, savininkas 

Vestuvių bukietai ir Pagrabų gėlės 
—mūsų specialybė 

Tel. ŠOU Boston 3198 
111 Dorchester St. So. Boston.

r
NE VIENINTELIS 

DAKTARAS
BET NftRA GERESNIO 

SPECIALYBAIE
Imant Širdies, 
Kepenų, Pilvo, 
Slogos. Patrūkimo, Reu
matizmo ir visokias Krau
jo, Nervų, Odos ir Kro
nikas abiejų lyčių ligas.

Patarimas veltai
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 

nelaimių. Išlaidų ir kančių.

0r,6fai,,327£M,
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5. 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

v

SAVO

Plančių 
Inkstų

/
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Iš Musų Veikimo Centro

Per Daug Geras Dievas!

3.20

KLAIDOS ATITAISYMAS

Senosios Tėvynės Reikalais
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Penktadienis, Sausio Š d., 1936 DXRETNINKXS
TELEPHONE

2680 DAĘ BIJŪNĄ S 366 W. BROADVVAY 
SO. BOSTON, MASS.

Mussolinio Naujiems 
Metams Pasiketinimas

Iš visų žmonių, darančių Naujųjų Metų pasiketi- 
nimus, tur būt bus lengviausia Mussoliniui toki pasi- 
ketinimai padaryti. “Kol gyvas daugiau neisiu į Etio
piją!” — toks jo rezoliucijos turinys. Kad po įsigytų 
prityrimų Mussolinį antru kartu neitų į Etiopiją, tai 
ir be rezoliucijų kiekvienam aišku. Dabar tik kyla 
klausimas, kaip jis su šiokia bei tokia garbe iš ten 
išsikraustys. Nes matyt, kad sunkios dienos italams 
ateina. Pasistumti pirmyn jau nebegali. Tai dar nebū
tų taip didelė bėda: pasiėmė Makalę, atsilygino už ka- 
tastrofingai pralaimėtą 1896 metais mūšį ties adua, 
gerokai išgąsdino “karalių karalių” Haile Salassie, 
paleidę į jo stovyklą daugelį bombų iš aeroplanų, ir — 
viskas. Dabar galėtų “garbingai” išsitraukti iš to “mi- 
zerno biznio”. Bet išsitraukti jau ne taip lengva. Apie 
400,000 Etiopijos kareivių mėgina apsupti italų armi
ją. Jiems gal tas ir nepasisekti, bet tas faktas, kad e- 
tiopiečiai jau nebebėga nuo italų, tik ieško jų, gali 
įvaryti nevieną šiurpulį į Mussolinio nugarą. Ir kuo
met sausio mėnesy ateis lietų laikotarpis ir pavers 
Etiopijos kelius į neišbrendamą dumblą, tai tada ita
lams nė bėgt, nė rėkt.

Istorija parodo, kad ir didesni už Mussolinį kar
vedžiai, susidūrę ne tik su priešu, bet ir su gamtos 
kliūtimis, yra pralaimėję savo gerai suplanuotus ka
riškus žygius. Taip Napoleonas prakišo Egipte ir Ru
sijoj ir von Kluck mūšyje ties Marne. Atrodė, kadjlę; 
Mussolini buvo labai gerai prisirengęs. Laukinė Etio
pija niekados neatsilaikysianti prieš modemiškiausius 
karo įtaisus ir galingą italų armiją, — taip manė Mu
ssolini ir milijonai ne tik italų, bet ir šiaip visokių 
žmonių — ekspertų ir ne ekspertų — kurie tik iš laik
raščių žinojo apie tariamą italų pajėgumą. Bet kieti 
realybės faktai parodė, kad italai nebuvo jau toki pa- 
jėgingi ir etiopiečiai ne toki jau bejėgiai. Dabar ten
ka apgailestauti dėl bereikalingo kraujo praliejimo, 
bet drauge ir pasimokyti, kad ir stipriam užpuolikui 
ne taip jau lengva pasmaugti silpnesniąją tautą.

Teorijoje visi pripažįsta, kad karas — tai berei
kalinga, žiauri ir barbariška pramoga. Bet praktikoje 
pasirodo, kad žmonija amžinai kariauja ir juo tautos 
turėtų būti kultūringesnės ir pažangesnės, juo karai 
išeina didesni ir kruvinesni. Kokia gi priežastis? Tur 
būt, ta, kad tikroji, krikščioniška kultūra dar nepa
siekė žmogiškosios prigimties esmės. K.

si, taip ir dabar Meksikos, 
Rusijos ir kitų kraštų bu
deliams neatrodo, kad yra 
koksai Dievas, nes jie, sa
ko, jeigu Jis būtų, tai pa
rodytų savo galybę ir mus 
nubaustų. Taip reikalavo 
dievažudžiai stovėdami po 
kryžium, bet Kristus tylė
jo, nes Jis neatėjo pražu
dyti, “bet ieškoti ir gelbė
ti, kas buvo pražuvę” 
(Luk. 19, 10), taip reika
lauja šių laikų šventva
giai, bet jie vargšai užmir
šta, kad Dievo Visagalybę 
Jo neišmatuojama Meilė 
nuginklavo ir prikalė ant 
kryžiaus!

Jėzus begaliniai myli li
gonius, pats tapdamas 
skausmo vyru. Jis yra tas 
gerasis Samaritonas, ku
ris raišioja ligoniams žai
zdas. Bet ypač sielos žaiz
dos, — žmonijos nuodė
mės — Jį sugraudina iki 
ašarų, ką sakau, — iki 
kruvino prakaito! Jis ver
kia, žiūrėdamas į Jeruza- 

Jis alpsta, apsipylęs
kruvinu prakaitu Alyvų 
Darželyj!

O, kaip skaudu, o kaip 
liūdna! Baisu, šiurpu, ny
ku, biauru ir pikta, jeigu 
mes visai šaltai į tą meilę

atsakome: “O ką man duo
da tas Dievas, arba ta 
Bažnyčia!” O vargas 
mums! Mes, kurie su Juo 
prie vieno stalo valgius 
valgome ir mes taip sako
me? Vargas mums! Ge
riau, kad mes nebūtume 
gimę, verčiau, kad nebūtu
me Kristaus Vardu krikš
tyti ir Sutvirtinimo Sakra
mento įrašyti į Jo karei
vius, mums lengviau tada 
būtų pasiteisinti, bet da
bar...

Tat į meilę atsakykime 
meile, nes “Kas nemyli 
mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus, tas tebūnie at
skirtas”, šaukia šv. Povi
las (I Kor. 16, 22). O ir di
dysis meilės įsakymas 
mums liepia “mylėti Vieš
patį Dievą visa savo šir
dim, visu savo protu, vi
somis savo pajėgomis...”

“Taip Dievas numylėjo 
pasaulį, kad savo vienati
nį Sūnų atidavė ir ne auk
su ir sidabru, bet savo my
limiausio Sūnaus Krauju 
atpirko žmogų”, tai ir mes 
privalome už meilę atsimo
kėti. Sekime Juo nuo lop
šio iki kryžiaus!

Kun. J. Bružikas S. J.

Gyvėniman Pažvelgus
J. P. P.

nauji j“Nauji metai 
ratai” — sako mūsų tėvai. 
Taigi ratai nauji, bet jų 
nepatėpęs nevažiuosi.

Visi mes spėjam, ką 
mums Naujieji Metai ža
da. Ką žada mums 1936 
metai? Kas įspės, bet vie
na mes tikrai žinom, jog 

[štai prieš mūsų akis vėl 
366 dienos. Dienos, kurios 
iki paskutinei sekundei 
vertos išgyventi. Ir neuž
tenka tas dienas išgyventi 
tik telefono skambant, 
naujos “date” belaukiant 
ar iš “party” į “party” be
vaikščiojant. Tada tos iš
gyventos dienos, savaitės 
ir mėnesiai bus tik saulės 
pastebėjimas ir laida, o 
saulė vis ta pati leidžias. 
Tad, ar verta vien dėl to 
naujo rytojaus, naujų mė
nesių ir metų laukti ?

Tik tada gyvenimas bus 
ko nors vertas ir įdomus, 
“will have some špice 
in it”, kai kiekviena metų 
diena bus kuo nors nauju 

kai mes savo 
viena nuo kitos 
o ne saulės lai- 

dar-Įda ar užtekėjimu.
* * *

“Vienybė”, berods, šven

Dievas tapdamas žmo-.Visų pirma kūdikėliams, 
gumi, tiek arti priėjo prie nes Jis pats tampa mažy- 
žmogaus, kad žmogus per tis, ir sušaukia prie savęs 
tą artimumą jau nebetiki' piemenėlius. Vėliau Jis lie- 
Dievui. Panašiai, kai sau-!pia mažutėlius leisti prie 

Jo, nes jų esanti dangaus 
karalystė; uždraudžia pa
piktinti mažutėlius ir ką 
mažutėliams kas padarys 
gera, tai Jam padarys.

Toliau rodo meilę suau
gusiems. Jis myli savo mo
kinius. Juos jau nebevadi- 
na tarnais, bet savo drau
gais. Gi Paskutinėj Vaka
rienėj valgydina savo Šven 
čiausiu Kūnu ir Krauju...” 
Gaila man minios”, sako 
Kristus.

Jis myli savo priešus. I- 
ki Kristaus atėjimo nebu
vo girdėta, kad galima bū
tų mylėti priešą. Akis už 
akį, dantis už dantį, pana
šiai, kaip Rusijoj bolševi
kai su savo priešais elgia
si, bet Kristus drąsiai 
skelbia panašią meilę: 
“Mylėkite savo nepriete
lius, gera darykite tiems, 
kurie jūsų nemyli, laimin
kite tuos, kurie jus keikia, 
ir melskitės už šmeižian
čius jumis”.

Prisiminkime, kaip Jis 
maloniai prakalba į Judą, 
kada tasai savo gerąjį Mo
kytoją išduoda į priešų

lė per daug šviečia, tai 
žmogaus akys nebepaneša 
jos šviesos. Tik pamanyki
me : negirdėtas dalykas: 
Dievas tampa žmogus! 
Dievo Visagalybė, Meilė ir 
Išmintis peržengė visas ri
bas. Jau daugiau nieko ne
pasiliko, ką galėtų žmogui 
duoti, kadangi patį save 
atidavė!

“Dievo meilė apsireiškė 
tame, šaukia Šv. Bernar
das, kad Jis padarė visa, 
ką galėjo ir atidavė visa, 
ką turėjo!”

Dievo gerumas priėjo 
prie to, kad Dievas tapo 
mažytis, idant mus pada
rius dideliais. O šv. Augu
stinas tvirtina: “Dievas 
tapo žmogus, kad žmogus 
taptų Dievas!” O Meile, 
dėl ko tave žmonės myli? 
—klausia šv. Pranciškus 
Asižietis. Iš tikrųjų. Die
vas pasidarė silpnutis, kad 
mes būtume stiprūs, Jis 
apsirinko neturtą, kad mes 
taptume turtingi.

Ateidamas į Betliejaus 
tvartelį, Dievo Sūnus pai
ma ant savęs visą vargą, 
kad su mumis kartu verk- rankas, o už tuos, kurie jį 

prikalė ir tyčiojosi iš mir
štančio ant kryžiaus, Jis 
tik meldėsi, kad Dievas 
jų nebaustų už tą šventva
gišką darbą. Kaip tada ne
atrodė esąs Dievas ant 
kryžiaus ir nebaudė savo 
priešų, bet už juos meldė*

tų, kentėtų ir mirtų, bet 
per tai mes tampame dali
ninkai Jo gąrbęs, ramybes 
ir amžino džiaugsmo po 
mirties.

Nuo Betliejaus lopšelio 
iki kryžiaus Jis visiems 
parodė savo gerą širdį.

MOKESČIAI IR AUKOS
Nuo Kongreso iki dabar į Federacijos centrą pri

siųsta šie mokesčiai ir aukos:
Kongreso laiku šios trys draugijos įteikė aukas: 

Amžinojo Rožančiaus dr-ja, Phila., Pa....................$5.00
Šv. Kazimiero dr-ja, Phila., Pa.............................. $5.00
Šv. Elenos dr-ja, Phila., Pa........................................$5.00.
Sodalicijos Šv. Teresės duoklės'St. Clair, Pa......$1.00
Šv. Vardo dr-ja, St. Clair, Pa...............   1.00
Moterų Rožančiaus dr-ja, St. Clair, Pi. i.............. 1.00
Šv. Kazimiero parapijos, St. Clair, Pa.................. 2.00
Šv. Kazimiero parapijos, Phila., Pa........................... 1.00
Aušros Vartų parapijos, Chester, Pa....................... 1.00
Šv. Kazimiero Sodaliečių, Phila., Pa...........................1.00
Gyvojo Rožančiaus. Šv. Kazimiero par. Phila, Pa. 1.00 
Maspeth, L. I., N. Y. už Vilniaus pasus ir ženki. 24.25 
Pittsburgh, Pa. Fed. apskr. už Viln pasus ir žkl. 23.30 
Nonvood. Mass. V. Kudirkos namuose surinktos 

aukos Vilniaus našlaičiams ...........................
Montello, Mass. SLRKA. k-pos duoklės ...............
Montello, Mass. šv. Monikos dr-ja...... ....................
Montello. Mass. Nek. Pras. P. Šv. Moterų dr-ja 
Chicago, III. Aušros Vartų par. už Vilniaus pa

sus ir ženklelius ................................................
Chicago, III. Fed. 19 skyrius trijų dr-jų duoklės 3.00 
Girardville. Pa. už Vilniaus pasus ir ženklelius.... 5.35 
Cicero, III., Fed. sk. 12, dr-jų duoklės .....................9.88
Fed. 19 sk. Brighton Park, už Vilniaus pasus ir

ženklelius ...... ,......... 6.10
Viso ........................................ $110.18

Ačiū! Federacijos centras laukia, kad visos tos 
draugijos ir organizacijos, kurios dar neužsimokėjo 
savo duoklių, kad tuoj užsimokėtų. To reikalauja or
ganizacijos drausmė ir mūsų veikimo reikalai.

ALRKF. Sekretorius, 
2334 S. Oakley Avenue, 
Chicago, III.

čiais metais netik žodžiais, 
bet ir darbu ir nors nedi
dele auka Lietuvos reika
lus paremsime, tuomet ir 
mes patys pasijusime stip
resni, lietuviai, ir mūsų 
Senoji Močiutė Lietuva 
greitai numanys savo iš
eivių vaikų darbą ir bran
gumą.

Gerbiamieji, turiu drą
sos atsiliepti į Jus ne ko
kiu partišku ar sroviniu 
Lietuvos reikalu. Atsilie
piu reikalais tų Lietuvos 
organizacijų, kurios rūpi
nasi pačiu didžiuoju Tau
tos reikalu — Vilniaus at
gavimo reikalu — ir ku
rias remia visi lietuviai be 
skirtumo pažiūrų ir nusis
tatymų.

Juk neperdidelis ir ne
persunkus pageidavimas, 
kad ateinančiais metais vi
si Amerikos lietuviai, ku
rie dar neturi, įsigytų Vil
niaus pasus (už 10 et.) ir 
visi įlipintų į juos bent po 
vieną Vilniaus ženklelį už 
tiek vertės, kiek jisai ar
ba ji pasigali (nuo 5 centų 
iki 1 dolerio). Tačiau, kad 
tasai pageidavimas būtų į-
vykdytas, reikia, kad kiek- Į atžymėta, 
vienoj mūsų kolonijoj su- darbu jas 
sidarytų būrelis pasiauko- Į atskirsim, 
jusiu žmonių, kurie, 
bą suplanavę ir pasidalinę, 
prieitų kiekvieną organi
zuotą lietuvių grupę ir Į čia, tikriau, rengias švęsti 
kiekvieną atskirą asmenį savo gyvavimo 50 metų 
ir jiems aiškiai ir nuošir- jubiliejų. Tektų pasveikin- 
džiai šį reikalą išdėstytų, ti, deja, gaila, jog ponai 
pasiūlydami įsigyti (kas “Vienybės” vadovai keis- 
dar neturi) Vilniaus pasą tai stengiasi jį paminėti, 
ir Vilniaus ženklelį. Renka gražuoles.

Mūsų išeivių spauda ir Na, klausykit, gražuolės 
mūsų visos organizacijos aš bijau jūsų įžeisti, bet 
turėtų įkvėpti ir giliai į- tas konkursas man labai 
skiepinti visiems lietu- panašus į karvių parodą 
viams mintį, jog tai yra ar į turgų, kai žydas ūki- 
šventa priedermė paremti ninko karvutę ar puikią 
kasmet Lietuvą, nors ir Į avelę dera, 
nedidele pinigine auka 
(kad ir perkant ir įsilipi- 
nant į savo Vilniaus pasą 
nors už 5 et. Vilniaus žen
klelį). Beabejo, bus tokių, 
kurie ir dolerio nepasigai
lės kasmet Lietuvos reika
lams. Bet jeigu suplauktų 
vidutiniškai nors po 5 et. 
nuo žmogaus, didelio ar 
mažo, kasmet Tautos rei-1 gražiausius jausmus. Tam- 
kalams, tie reikalai laimė- sta, ponas Tysliava, kadai- 
tų apie 30 ar 40 tūkstan- se sakeis nešąs, ar bent 
čių dol. Vienybė daug gali, pasiryžęs nešti Lietuvai

Į tą vieningą ir visuoti- *r j°s vaikams šviesą, 
ną mūsų Vilniaus reikalo Pamsta kadaise pasiskel- 
darbais rėmimą aš, Tams- tei ios P0**"’ bet ar tais 
tas širdingai sveikmda-1konkursais Į “ek ap- 
mas, išdrįstu kviesti.

Su gilia pagarba,
K. F. Kemėšis

V.V.S. ir V.G. Fondo 
Įgaliotinis,

640 E. Capitol St., 
Washington, D. C.

O jums, ponai “Vieny
bės” valdytojai — na, pa
galiau, ką gi aš jums ga
lėčiau pasakyti. Oh, yes! 
Jūs puikūs biznieriai, nes 
ir aš tikiu, jog tuo konkur
su padidinsit “Vienybės” 
skaitytojų būrį, bet ar 
verta už pinigus pardavi- 
nėt mūsų tautos dorą, jos

ir eina daina begalo, o mū
sų “ščyrieji” negali susi- 
taikint. Ir nesusitaikins, 
kol S.L.A. ižde nors centas 
bus.

* ♦ ♦

Vis dėlto, medalius, nors 
j ir pigu, bet geras daiktas. 
Štai p. Karpiui Lietuvos 
vyriausybė užkabino me
dalių, o jis už tai šimterio
pai atsimoka. Kitaip sa
kant užsimerkė ir nematy
damas esamų nenormalu
mų Lietuvoj, giria susi
riesdamas.

Pavyzdžiui, p. Karpius 
nebeprisimena, kaip Lietu
voj finansai kontroliuoja
mi.

Štai. Susitinka vienas ’ 
studentas buvusį p. Švieti
mo Ministerį ir klausia:
— Klausyk ponas Minis

terį, kas kontroliuoja Švie
timo Ministerijos finan
sus?
i — Na, gi Valstybės Kon
trolė.

— Hm... Čia, ponas Mi- 
nisteri, aš jau nebesupran- 

1 tu. Kaip gali pati Ministe- 
’ rija save kontroliuoti?

Mat, p. Šakenis buvo 
Švietimo Ministeris, o pa- 

. sikeitus asmenims (Ton- 
■ j kūnui paėmus Ministeriją) 
i p. Šakenis tapo Valstybės 
^Kontrolierium. Vadinasi, 
į pats save kontroliuoja. Į- 
domu. Tiesa, p. Karpi?

Politinių partijų uždari- 
mas irgi kultūringas reiš
kinys. Tiesa? Pagaliau, p. 
Karpi, jei kartais nežinai 
pabandyk ką nors sužinoti 
apie p. Tubelienės ir Švedų 
Degtukų Monopolio biznį. 
Ir taip toliau.

Ne, ponas Karpi, aš nie
ko prieš tuos vyriausybės 
asmenis neturiu. Jie ma
nęs asmeniai nenuskriau
dė, bet jie skriaudžia visą 
Lietuvą. Nejaugi tai gali
ma uždengti medaliu.

Pagaliau, aš ne taip jau 
labai už rinkimus, kurie, 
vis dėlto, nelabai ką Lietu
vai duos, bet už koaliciją, 
tautinę vienybę, teisėtumą 
ir sąžinės ir žodžio laisvę 
—visados. Tiesa, man me
dalio už tai neduos, bet aš 
jo netaip labai ir trokštu.

kuri moka tik 
saldžiai padūsauti ir gra
žiai pašnekėti.

Žinoma, gražios ir nau
dingos yra patri jotingos 
kalbos, skambūs nutari
mai, energingi protestai.

Vilniui Vaduoti Sąjun-Ji jai linkėjimai neišsigim- 
gos ir Vilniauą Geležinio tų į tą beveiksmę platoniš- 
Fondo vardu reiškiu bro- ką meilę, 
liams išeiviams ir seserims 
išeivėms savo širdingus 
sveikinimus: linksmų Šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujų 
1936 Metų!

Vienas Dievas težino, ką
žada Lietuvai ateinantieji Jie tuo svarbūs, kad rodo 
metai. Mes visi linkime, mūsų lietuvišką gyvumą, 
kad Naujieji Metai būtų mus ir mūsų Tautą garsi- 
jai ramaus progreso ir au- na, neleidžia pasauliui Lie- 
gimo metai.
^Tačiau prie to Turime 

prisidėti ir mes, gyvenan
tieji Amerikoje. Baimė i- 
ma, kad mūsų prisirišimas

tuvos pamiršti. ,
Tačiau, deja, viso to dar 

maža. Savo meilę Lietuvai 
turime parodyti darbais, 
pasiaukojimu. Jeigu kiek- 

prie Lietuvos ir geriausia vienas .iš mūsų ateinan-

P. S. Vilniaus pasų ir 
Vilniaus ženklelių įvairio
mis kainomis lietuvių or
ganizacijos gali įsigyti 
(kreditan) iš New Yorko 
Konsulato (Consulate Ge
neral of Lithuania, 46 
Fifth Avė., New York Ci
ty), arba iš Amerikos L. 
R. K. Federacijos Centro 
(2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.). Į tas vietas 
reikia siųsti ir pinigus už 
išparduotus pasus ir ženk
lelius.

Tėvynės meilė yra pir
moji kultūringo žmogaus 
dorybė. Napoleonas.

šviesi mus, ar jie taip jau 
poetiški. O gal anot Tams
tos žodžių, “aš karvutei 
(“Vienybei”) žalio šieno, 
man karvutė (“Vienybė”) 
balto pieno (dolerių)? Jei 
taip — tai tikrai išprana
šavai.

* * *

Mūsų visi tautininkai, 
bolševikai, socialistai ir ki
ti “geri” lietuvninkai nie
kaip negali pasidalint S. 
L. A.

Ir kur tu žmogus pasi
dalinsi. Labai lengva būtų 
pasidalinti, jei būtų tik 
tautininkas, socialistas ir 
bolševikas, bet dabar vi
sur daugiskaita. Well, jei 
socialistų “big shot” prieis 
prie S.L.A., tai ir mažes
niems reiks kiek numesti, 
o kitiems ir nieko nebe
liks. Vadinas, tautinin
kams — nė šnipš. Jei tau
tininkų “big shot” nučiups 
—socialistams nieko. Taip

Mano straipsnyje “Koo
peracijos Kilmė ir Eiga”, 
kurį Tamstos buvote malo
nūs iš “Ateities” atsispau
sdinti, įsibrovė juokinga 
spaudos klaida, kurią vis 
dėlto dera atitaisyti. Strai
psnyje net dviejose vietose 
yra sakoma, kad ekonomi
nės kooperacijos sąjūdis 
atsirado 10-ame šimtmety
je. Tuo tarpu mano buvo 
parašyta — kas ir visiems 
yra žinoma, jog Ročdelio 
(Anglijos miesto) darbi
ninkai, kooperacijos judė
jimo pijonieriai savo koo
peratinę draugiją užmez
gė 1843-ių metų pabaigoje . 
ir savo krautuvę atidarė 
sekančių 1844-tų metų pa
baigoje. Taip pat ir pirmo
ji kooperatinė pieninė Da
nijos ūkininkų buvo įsteig
ta ne 10-ame šimtmetyje, 
o 1882 metais.

K. F. Kemėšis.
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das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Mankus 
— vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt., 7 Mott St, tVorcester, 
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BLAIVYBĖ

Worcester, Mass

ligas; blaivybė 
Dievas apdova- 
brangiomis do- 
kad jas vartoti

mainosi, amžiai 
bet tiesos princi-Į 

Antiochios katali- pai amžini. Dieviškos tie
sos gyvuoja amžinai.

- Įvairiose šalyse buvo 
bandoma prohibiciją įves
ti ir buvo įvedę, bet be pa- 

j sėkmių. Prievarta žmogų 
nepadarysi doru. Kiekvie
nas žmogus privalo supra
sti blaivybės vertę ir nau- 

; dą ir jos laikytis. K. P. -J.

w •

bė neša 
sveikatą.

Šv. Jonas Chryzostomas no jo mus 
gyvenęs nuo 347 iki 407, j vanomis, 
garsus pamokslinink a s,I geram, 
gabus mokytojas, iškal- į Laikai 
bus oratorius, ir proto mil-; plaukia, 
žinąs,
kams sakydamas pamoks
lą davė argumentą palai
kymui blaivybės ir panei
gimui prohibicijos. Jo ar
gumentų per suvirš pen
kiolika šimtų metų niekas 
negalėjo sumušti. Jie yra 
sulyg Šv. Rašto ir Kris
taus palikto pavyzdžio.

Šv. Jono Cryzostomo lai
kais mat irgi butą prohi- 
bicijonistų. Jis jiems se
kančiai atsakė:

“Daugelis iš jūsų (pro- 
hibicijonistų) matančių) 
girtybę didžiausiame laip
snyje girdžiu šaukiant: O 
kaip būt gera kad svaigi
nančių gėrimų nebūtų — 
nebūtų tuomet nei girty
bės. O paikyste! Kuomet 
kiti žmonės nusideda, jūs 
randate kalte ne žmonėse, 
bet Dievo dovanose. O ko
kia čia beprotystė! Čia ne 
svaigalai kalti, bet pats 
žmogus, 
vartoja 
Geriaus šaukite: Dieve pa- 
rėdyk, kad nebūt girtybės. 
O kuomet sakote, geriaus, 
kad nebūt svaiginančių 
gėrimų, tada privalote pri
dėti geriaus, kad nebūt ge
ležies, nes su geležia žmo
nės žudoma. Iš geležies 
daroma kanuolės, šautu
vai, peiliai ir kiti dalykai. 
Geriaus, kad nebūt mote
rų, nes jos yra priežaščia 
paleistuvystės.

Taip argumentuoja n t 
reikėtų viską išnaikinti. 
Toks argumentavimas yra 
velniškas. Nereikia ieškoti 
blogybės svaigaluose, bet 
girtybėje. Kuomet pama
tysi žmogų girtą, o vė
liaus tresvą; mandagiai į- 
rodyk jam jo girto blogą 
elgimosi ir skaityk ji prie 
blaivybės. Girtybė žemina 
žmogų, blaivybė pakelia. 
Girtuoklis užsitraukia pa
juoką, blogą vardą. Blaivi
ninkas — pagarbą. Girty-1

I

kurs juos blogai'
— girtuoklybė. Į

J

v •

Arėjas Vitkauskas

ŽIEMOS BLAIVYBĖS 
SAVAITEI

Žiemą, kai piliečiams šalta, 
geria skystimėlį baltą, 
sako, kad mažėja ligos, 
kai degtinė taip atpigus... 
Žinoma, piliečiai teisūs... 
Taip gėrimui įsiveisus, 
ir tikrai ligų mažėja, 
nes tuoj miršta, nemerdėja... 
Turgūs paprastai paprato 
restoranais būt ant ratų, 
nes ant kožno, ant vežimo 
vis pilietis burną ima... 
Užsikanda sūria silke, 
cigarnyčią užsismilkę. 
ima antausius taisyti, 
taip kad šalinkis, brolyti!... 
Griebia tuoj pilietis vieną, 
tuoj per vidurius su iena, 
jei didesnės kyla sprečkos. 
ratą maunasi nuo tačkos 
ir su juo sau kaip važiuotas 
per viršugalvius, plaukuotus!.., 
Jeigu ginti puola Morta, 
gauna kumštį pirmo sorto. 
jeigu gedbėja Jadvyga, 
tai pašonėn gauna špygą... 
Daug piliečių išsižioję 
vaikščioja kaip keturkojai, 
o kiti lyg plaukte plaukia, 
atsigulę gatvėj šaukia... 
Nors gerokai apsivilkę, 
bet atgal paleidžia silkę... 
Kas labiau kiek mokytesnis, 
to gėrimas įvairesnis: 
krupniką ir kitą velnią 
pila drąsiai sau už kelnių... 
Lietuva taip suskystėjo, 
kad visa beveik suėjo 
j litrinį buteliuką, 
tą. kuriam galvutę suka... 
Jeigu taip mes apsisuksiu!, 
tai ir Lietuvai nusuksim 
su litrinės kaklo vieta 
visą, kam tiek daug kentėta. 
Vyrai, bobos, kas dar gali, 
cngkit pro girtuoklio šalį, 
spirkit koja buteliuką, 
tegul sau į griovį kliuka !..

Tūla amerikiečių grupė,; 
pasivadinusi “Nacionaliu 
Lietuvių Veikimo Komite
tu” (paprastai, gi, vadina
si “bendras pruntas”) pa
staruoju laiku agituoja 
mitinguose ir draugijų su-: 
sirinkimuose, piršdami ir 
platindami pasigautą tūlą 
seniau buvusių prezidentų 
ir keletos buvusių ministe- 
rių pareiškimą, kuriame 
reiškiama mintis, jog Lie
tuvai būtų sveikiau jei vy
riausybė pašauktų seimą, 
be kurio Lietuva dabar ap- 
seina ir valdosi jau devin
ti metai.

Nėra nieko nepaprasto, 
kad kaip Lietuvoje taip ir 
čia Amerikoje yra taip 
manančių, kad seimas ga
lėtų suvaidinti rolę stebu
klingo daktaro, kuris ūmai 
išgydytų visus negaliavi- 
mus. Taipgi nėra nieko 
stebėtino, 
(?!Red.) 
nors 
yra 
valdę 
bet kad, galop, pati seimų 
valdžios sistema pagimdė 
1926 metų politinę atmai
ną.

Bet yra keista ir nepati-

PAGERBĖ KUN. AUGUS
TINĄ PETRAITI

Kun. Aug. Petraičio 20 
im. kunigavimo sukaktuvių 
proga sekmadienį, gruo
džio 29 d. įvyko iškilmin
ga suma 9:45 a.m.

Atnašavo pats jubilieja- 
tas kun. Aug. Petraitis. 
Deakonu buvo kun. Jonas 
.Vosylius MIC., sub-deako- 
nu kun. Švedas. Pamokslą 

(pasakė kun. Aleksandras 
Bublys, MIC.

Vakare, 7:00 p.m. įvyko 
vakarėlis kleb. kun. Aug. 
Petraitį pagerbti.

Kun. Pranciškus Stra
kauskas ' buvo programos 
vedėjas.

Sveikinimų ir linkėjimų 
kalbas pasakė šie vadai— 
kalbėtojai: kun. Jonas J. 
Jakaitis, Tėvų Marijonų 
Kongregacijos Provincijo
las, kun. dr. J. Navickas, 
Marianapolio Kolegijos re- 
_____ , kun. J. Valantie- 

kras t ą jus jg Waterbury, kun. P.

Taipgi nėra 
kad daugelis 

pamiršta, kad 
seimai Lietuvoje ktorjus 

buvę ir 1— ~x ~
per šešis metus, Juraitis iš Atholio, kun. J. 

Bakšys iš Rochester, N. 
Y., muz. Juozas Žemaitis, 
Vincas Kereišis, adv. Ant. 
Mileris, p. Magd. Dalionie- 
nė. Muzikališką progra-

kėtina, kad šiai bendrojo mos ęĮalj išpildė smuikinin- 
prunto” komunistinei gru- kė p.lė G. Vaitekunaitė, 
pei, prisidengusiai tautiš- Mokyklos vaikučių orkes- 
kos demokratybes skrais įras? Moterų Socialio klu- 
te, nuoširdžiai rūpėtų de- bo chOras, Mokyklos vaikų 
mokratybė. Tiems ben- choras, muz. J. Žemaičiui 
drapruntininkams”, prisi- vadovaujant, 
glaudusiems Čikagos ko- Vakarėlio Rengimo Ko
munistinio laikraščio re- ........... -- - -•
dakcijoje, buvusių Lietu- nė, ščiukienė ir muz. J. 
vos politikos vairininkų K žemaitis, 
pareiškimas, matomais, y- — -
ra labai patogus įrankis. mam įr myiįmam klebonui

misijoje buvo M. Delionie- 
nė, M. ščiukienė ir muz. J.

bruzdėti ir bruzdėti čionai 
savo bolševikiškos takti
kos sumetimais. Šią “gud
rybę” kiekvienas turėtų' 
suprasti. Jei buvusių Lie
tuvos prezidentų ir buvu-

Visi linkėjo savo gerbia-

ilgiausių metų.

ro

Choro Klubo Veikimas
Šv. Kazimiero par. Cho- 

klubo mėnesinis susi-
šių ministeriu pareiškimas ūkimas Įvyko gruodžio

20 d., Mokyklos kamba
riuose, 8:30 vai. vakare.

Nauja Valdyba. Išrink- 
--- ‘ ■ - - - - ta šie: Pirm. Julius Ba-

geidę, kad jų žygiu naudo- čkauskas; vice-pirm. p-lė 
tusi čionykščiai bolševikai. Angelą Stakeliūnaitė,_sek.

Krašto atstovybės (sei- P*1® ^na Lukesevičiutė; fi- 
mo) idėja nėra svetima da nans^ sek- Stasys Vallns' 
bartinei Lietuvos vyriau-!kas 5 kasierius — Bronius 
sybei, betgi kiekvienam tu ^s^čius; kas. globėjai, 
retų būti aišku, kad seno
jo typo seimo sistema, iš
bandyta praktikoje, vargu 
begali turėti pretenzijos

Auksines Smiltys
(Iš angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškis),

XXVII.
AŠ STAČIAS STOVĖJAU

“Ką tu darei laike mūsų 
neramių laikų?” buvo už
klaustas Vendietis.

“Aš stačias stovėjau”, 
jis, nekląstingai atsakė.

Stovėti stačiai reiškia 
būti tvirtas; tai yra atsi
spirti. Ąžuolas stačias sto
vi prieš audrą.

Stovėti stačiai reiškia 
būti prisirengęs žengti ant 
vado šauksmo, būti prisi
rengęs kovoti, būti prisi
rengęs mirti.

Stovėti stačiai, reiškia 
jaustis be baimės ir be pa
peikimo. Bailys aukštieni-

- - —

gal būt ir turėjo tikslo vie
šai pasirodyti, tai visgi y- 
ra visai nepatikėtina, kad 
pareiškimo autoriai būtų

p-lė T. Aukštikalnytė, Juo
zas Ivaška; tvarkdarys — 
Vincas Bačkauskas.

Kazimieras Jogminas, 
gryžti šiuo laiku. buvęs pirmininkas, išrink-

Kai Lietuvoje einama į tas prižiūrėti šokius, ku- 
prie naujoviškos tautos at-iriuos rengia L. Vyčiai, 
stovybės formos, kuri tu- Studentai, ir Choras. Taip- 

‘ ‘ j ištiri- atatikti naujoms apy- gi nutarta rengti šokius
narsi siela stačiai stovoms ir krašto nuotai- kas savaitę, Vernon sq.

kai atsigula prieš 
mus, ] 
stovi. kai, tai bolševikų diriguo- -----------

jamo “bendro prunto” pa-: šv. Vardo Marijos Dr-ja
Gruodžio 16 d., 7:30 vai.MŪSŲ JAUNUOMENĖS stanSos negali turėti nei Gruodžio 16 d., 7:30 vai. 

reikšmės nei pasisekimo vakare Šv. Kazimiero par. 
tarpe objektingai galvo- svetainėje įvyko šv. Vardo

IDEALAI
Kad patraukti jaunimą 

artyn prie grožio, prie jančių piliečių.
šviesos, tolyn nuo žemiškų Lietuvos Pasiuntinybės 
purvų, artyn prie dangiš
kos šviesos, prįe idealų Washington, D. C.

Informacijų Skyrius.

Marijos dr-jos susirinki-

Nuo sausio 27 iki vas. 2,— 
St. Louis Church, P. O. 
Gilberton, Pa.gokite jiems per-11935 m. gruodžio mėn. 19 Nuo vas. 3 iki į0, _

skaityti Kaune išleistą Pr. __________
Pen kaus ko “Mūsų Jaunuo- UAMA M1D&DIIT10
menės Idealai”, Knygutė MANU MAnSnUlAu 
be galo įdomi ir vertinga 
kiekvienam jaunuoliui bei 
jaunuolei perskaityti. Ją 
galite gauti “Darbininko” 
knygyne, 366 W. T 
way, So. Boston, Mass.

mas. Valdybon išrinktos 
šios narės: Pirm. Elzbieta 
Kupstienė; vice-pirm. Pet
ronėlė Bačinskienė; rašt. 
prot. Julė Alukienė; fin. 
sekr. Marijona Dirsiūtė; 
kasierka Ona Kudlaitienė; 
kas. globėjos Katrina Pa- 
lubeskienė, ir Ona Bačie- 
nė; tvarkdarė Marijona 
Ščukienė.

Stephen A. Bergin, M. 
D. yra paskirtas draugijos 
gydytoju. Nutarta rengti 
šokius kitą mėnesį.

Gedulingas pa m a 1 d a s 
Aušros Vartų par. bažny
čioje atlaikė kun. K. Va
sys.

Grabnešiais buvo: Miko
las Baranauskas, Jonas J. 
Skiniškis, Juozas Valinge- 
vičius, Jonas Čiras, Henry 
Denowitz ir Edwardas 
Jardus, Fitchburg. Palai
dota šv. Jono kapinėse.

I
I

Labdaringos Draugijos 
Veikimas

Antradienį, gruodžio 17 
d. įvyko Labdaringos dr- 
jos susirinkimas, kuriame 
išrinkta valdyba: Pirm. — 
Petras Katauskas; 
pirm. — Vincas Stankus: 
prot. rašt. — Vincas A- 
damskis; fin. rašt. — Vin
cas Karašauskas; kasie
rius — Vladas Dalionis; į ^įunas 
kas. globėjai: Luckevičie- - 
nė ir Jonas Palubeskis; “Laįvuį”- 
tvarkdarys, Juozas Jurkė-lžuknienė>- 
nas. j lr

Direktoriai: Petras Ra- 
čila, Jonas Reinikis, Elz
bieta Kupstienė, Marijona 
Ulevičienė, Pranas Juška, i 
Ona Liutkienė, Vincas 
Liutkus, Petronėlė Bačins- 
kienė, Pranas Navickas.

Tėvų Marijonų Veikimas
Tėvų Marijonų Rėmėjų 

susirinkimas įvyko gruo
džio 22 d. Šv. Kazimiero 
par. svetainėje. Valdybon 
išrinkti šie: Pirm. — Vla
das Rimša; vice-pirm. — 
Jonas Grigas; prot. rašt.— 
Magdalena Urmonienė; fi
nansų rašt. — Vincas Pa- 

vice- ruiis; kasierka — Felicija 
Kundrotavičienė; kas. glo
bėjai: Ona Landžiuvienė ir 
Antanina Morkų n i e n ė. 
Tvarkdarys — Jonas Dau- 

’; čiunas.
Prenumeratų rinkėjai 

Bunzienė, Ma- 
Jonas Veinikis.

Magdalena Urmonienė. 
Nutarta rengti teatrą.

SUSIRINKIMAI

KRIKŠTAI

Juozas ir Konstancija 
(Kušle vičiutė) Kavejai ne
seniai susilaukė gražaus 
sūnelio, kurs gruodžio 22 
d. tapo apkrikštytas vardu 
Juozas. Krikštino kun. Pr. 
Skruodenis. Krikšto tėvais 
buvo: p-lė Barbora Juriū- 

tė ir p. Vincas Stankus.

Penktadienį, sausio 3 d., 
7:30 vai. vakare įvyksta 
Šv. Onos draugijos susi
rinkimas, bažnytinėje salė
je.

Studentų susirinkimas į- 
vyks antradienį sausio 7 
d., 7:30 vai. vakare, savo 
kambariuose.

I

na

LAIDOTUVĖS 
Ona Azarskienė

Gruodžio 21 d. savo 
muose, Manor Road, pasi
mirė Ona Azarskienė, 70 
m. amžiaus. Nuliūdime pa
liko savo vyrą Adomą, sū
nų Adomą, Douglas, Ariz., 
ir dukterį Oną, Worcester, 
Mass.

Gedulingas pamaldas šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje 
laikė kun. Aug. Petraitis.

Grabnešiai buvo: Juozas 
Metrickas, Antanas Kara
lius, Mikolas Jakubauskas, 
Antanas Kupstas, Vincas 
J. Gulbitskas, ir Andrius 
Gudukas. Palaidotas 
Jono kapinėse.

šv.

P-lė Antosė Kopkaitė
Gruodžio 22 d., Šv. Vin

cento ligoninėje pasimirė 
p-lė Antosė Kopkaitė, 22 
m. amžiaus. Nuliūdime pa
liko pamotę Prancišką 
(Jeskevičiutė) Kopkienę, 
du broliu — Praną ir Jo
ną, Philipine įsi., tris sese
ris — B. (Kopkiutę) Ba- 
rankis, Petronėlę (Kopkiu
tę) Jardus, Fitchburg, ir 
Teresę.

L. R. K. S. A., 41 KP.
---------------------- Į.

L. R. K S. A., 41 kp. su
sirinkimas įvyko gruodžio 
14 d., bažnytinėje salėje.

Valdybon išrinkti sekan
tieji:

Pirm. — Kazimieras Le- 
ketskas; Vice-Pirm. —An
tanas Kupstas; Sek. — Jo
nas Palubeckas; Kasierius 
—Kazimieras Kirminas: 
Fin. Sek. — Vladas Dalio
nis; Kas. Globėjai — Jo
nas Grigas, Juozas Svirs- 
kas ir Antanas Jakaitis; 
Tvarkdarys — Jonas Anu- 
šauskas.

Atstovas į Am. Lietuvių 
Federaciją, p. Stasys Man- 
cevičius. Nutarta rengti 
“Whist Party” Vasario 8.

Taipgi išrinkti atstovai į 
suvažiavimą, kurs įvyks 
gruodžio 29 d., Lawrence, 
Mass. Išrinko šiuos: p. J. 
Svirskas, Jonas Palubec
kas, K. Leketskas, Vladas 
Dalionis ir Jonas Grigas.

THE CREMO BREWING
COMPANY 

Lietuviai Savininkai 
ALE - LAOER - PORTER- 

DRAUGHT & BOTTLES 
TIKRAS LIETUVIŠKAS 

ALUS
Miscoe Spring Water Companv 

199 Summer St. 
Worcester, Moks.

TeL 2-8186

A. J. KITKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuves

Užlaikome puikiausiu drabu
žiu visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA
DIOS aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St. 

Worcester, Mass.

“Daugiausia Geliu Už Jūsų 
Pinigus”

pas

GEORGE’S FLOWER
. SHOP

30 Trumbull St.
Krautuvės Tel. 5-1384 

Namo Tel. 5-3524 
“Gėlės siunčiamos per pasiun- 
tinj j visas dalis pasaulio”.

Dial 6-1944

POPE OPTIGAL CO.
ALBERT R. BARKER
Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akiniu.

397 Main St., Worcester, Mass.

MODERNIŠKA LIETUVIU 
KRAUTUVĖ 

Jonas B. Bačinskas, 
Savininkas

Mes visuomet užlaikome švie
žią tavorą. I’amėgykite mūsų 
patarnavimą. Už pristatymą 

nieko neskaitome.

344 Millbury St., Tel. 5-5746.

Tel. 3-5710

GREENWOO DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.
WORCESTER, 

MASS.
f iHinititiiimiiiiiiinniiiiiiinimittitititiitiinii>iiiiiiiiiiitrf«|

Inatiūnal BOTTLINGl
COMPANY

: 3
Į Lozoraičiai — Savininkai | 
| Išdirbame gerus minkštus gė-| 
Irimus. Geriausias patarnavi-3 
imas vakarėliams ir piknikams? 

bei išvažiavimams.

Tel. 3-6525
495 Millbury St.,

AVORCESTER, MASS.

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas 

340-342 Harding St. 
WORCESTER, MASS. 

Atdara Tel.
Dieną ir Naktį Dial-5-5898

Pianos — Radios 
GRUN0W 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metų patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais 

CHARRON’S
20 Trumbull St. Worcester, 

Tel. 49430 Mass.

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai. Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Radios ir Elektri- 
kiniai GRUN0W Šaldytuvai.
GLENW00D ir ATLANTIO

Virtuvės Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau
sią kainą. Mokant tuojau arba 

iŠ8imokėjimui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury SL,
WORCESTER, MASS.

624 Main St.
Sugar Notch, Pa.

Nuo vals 10 iki 23, — 
i 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.
Tėvas J. Bružikas, S. J.

Jeigu kam reiks adreso, 
prašau išsikirpti:

i Nuo sausio 5 iki 12, 
Broad-1 st yincent de Paul
Mass. Church, Girardville, Pa. 

Jos kaina 15c., su prisiun- Nuo sausio 13 iki 26, —
• • Mm « a • mmtimu 20c. Knygutė turi 68 
puslapius.

Box 383, P. O. 
St. Clair. Pa.

•9
GROCERNE ir BUČERNE

JONAS ir ONA KUNDROTAI
SAVININKAI

63 PENN AVĖ. WORCESTER, MASS.
DIAL 5-6367

r
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vietinės žinios!I
į Taipgi dėkui visiems at- 
i silankiusiems ir kalbėto- 
Ijams, ypatingai Kun. K.
, Urbonavičiui, Kun. J. Bru- 
žikui S. J., Kun. K. Jen- 

Ikui ir Kun. J. Plevokui. 
Mūsų Gerb. Klebonas Kun. 
P. Juškaitis negalėjo pri- 

mokyklos svetainėje, 432 būti, nes nesijautė visai 
Windsor St., Cambridge, sveikas. 
Mass.

Visos kuopos kviečia
mos dalyvauti. Kuopos, 
kurios dėl kokių priežaš
čių nedalyvavo, dabar ma
lonėkite prisiųst savo dele
gatus ir įteikt Jiems gerų 
sumanymų organiazcijos rėlis pasekmingai įvyktų, 
labui. Taipgi Kilmonytei ir vi-

Kviečia LDS. N. Anglį- soms moterims, kurios p. 
jos Apskričio Valdyba:

Dvasios Vadas, 
Kun. S. Kneižis, 

Pirmininkas, 
J. Kumpa, 

Vice-Pirmininkė, 
M. Urmonienė,

Iždininkas,
M. Grilevičius, 

Sekretorė,
S. Valatkevičienė. Jenkauskaitei, kurie nuve- 

lošėjus iš 
Į So. Bos-

PRANEŠIMAS
LDS. Naujos Anglijos 

Apskričio pusmetinis su
važiavimas įvyks sekma
dienį sausio 26 dieną 1-mą 
vai. po piety, Nekalto Pra
sidėjimo Panelės švč. par.

seminarijos parvyko pas 
savo tėvelius, 95 Columbia 
St. praleisti Kalėdas ir 
Naujus Metus. Jis praeitą 
vasarą tapo įšventintas.

Kun. Jonas Plevokas. 
vietos vikaras, tuoj po Ka
lėdų išvyko pusantros sa
vaitės atostogoms. Jis ke
tino vykti į pietus pakvė
puoti šiltu oru.

Po vaidinimo vaidintojai 
pavaišinti gardžiai užkan
džiais.

Sesutės širdingai dėkojo 
rengėjams ir visiems prie 
veikalo prisidėjusiems ir 
atsilankiusiems.

A. A. M. J.

PROVIDENCE, R. I.

• •

CAMBRIDGE, MASS.

_______________________________ - •? -__________________ 6.. —" " 1 J—r——M——     III ,

Brockton’o Biznio Apžvalga
(CLASSIFIED ADV.)

I Dėkuojame visiems, ku
rie prisidėjo darbu ir au
komis ypatingai Poniai O. 
Siaurienei, kuri nuošir
džiai ir rūpestingai visas 
pastangas dėjo, kad vaka-

NAUJŲ METŲ CHORUI 
PUOTA

Kasmet klebonas choris 
tams iškelia gražią puota 
Šįmet ji buvo dar įvaires
nė. Valgių buvo skanesnių 
Kalbų, dainų irgi netrūko. 
Daugelis choristų buvo pa
kviesta kalbėti. Kalbėjo 
taipgi Dr. A. Kinauskas, 
kun. J. Bucevičius M. S. ir 
vietos klebonas.

iSiaurienės vedamos taip 
meiliai ir nuoširdžiai pri
ėmė ir skaniai pavaišino 
dalyvavusius veikale.

Nuoširdžiai <________ _
p. W. Skudriui, p. Zalets- 1935 viešai, tapo priimtas 
kui, P. Kasperui, P. Kisie- i katalikų tarpą. Padaręs 
liui, p. Siaurieniai, Januso- tikėjimo išpažinimą, buvo 
nieniai Malinauskui, ir P.

VESTUVĖS — Naujų 
Metų dienoje apsivedė Ka
zimiera Čingaitė su Jonu 
Jonės. Jis buvo pirmiaus 

dėkuojame episkopalas. Gruodžio 1.

conditionaliter apkrikšty
tas, atliko išpažinti ir pri
ėmė šv. Komuniją. Linki
me geros kloties jaunai 
porelei.

DIDELĖ PADĖKA
Nukryžiuoto Jėzaus Se

serys reiškia nuoširdžią 
padėką Gerb. Kun. Vir- 
mauskiui už leidimą vai
dinti veikalą “Šv. Barbo
rą”, kuris įvyko gruodžio 
8-tą dieną Šv. Petro para
pijos svetainėje, Seserų ir 
Našlaičių naudai.

Pirmiausiai dėkojame 
Gerb. Kun. P. Virmaus- 
kiui, Kun. 
čiui ir Kun. K. Jenkui, ku
rie taip gražiai pagarsino Pernai per Kalėdų kventę 
šį veikalėlį parapijiečių jų klebonas gulėjo lovoje 
tarpe, į kurį atsilankė ne- —pavojingai sirgo, 
mažas būrelis žmonių.

Našlaičiai

žė ir parvežė 
Cambridge’iaus 
toną.

Seserys ir
kasdieną atmins visus sa
vo maldose. Melšime Ge
rojo Nukryžiuotojo Jė
zaus, kad Jis visiems atly
gintų už jūsų duosnumą ir 
gailestingumą.

Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserys.

KALĖDOS
Šimet Kalėdos Cambrid-

K. Urbonavi- ge’iečiams buvo daug link
smesnės nekaip pernai.

Per 
šias Kalėdas nors turėjo 
didelį šaltį, bet galėjo šv. j 
Mišias laikyti ir pamoks
lus sakyti.

Bažnyčia nepaprastai į 
gražiai buvo išpuošta. Al
toriai buvo gražiais vaini
kais ir puikiomis gėlėmis 
išpuošti.

Choras vidurnaktį ir 
dieną labai gražiai mišias 
giedojo. Kalėdines giesmes 
nepaprastai gražiai skam
bėjo. Mūsų choras gražiai 
sutartinai gieda. Garbė 
gabiam jaunam vargonin- 
kui M. Karbauskui. Jis šį
met apart vargoninkavimo 
lanko Harvardo Universi- 

JOHN A. WHITTEMORE’Sgi'“8 mu2iką 
SON’S INC.

Norvvood Tel. 0764

w •

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norvvood 0330
Gyvenimo Vieta :

32 WAI.NUT AVĖ.
Tel. Norvvood 1020

lį^Į^jįį

t
P. ei. J.

EOW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORVVOOD, MASS.' 
TEL. Norwood 1503
Montello Office:

10 Intervale St. 
TEL. Brockton 2005

PįCKįNG^^

BEANO PRAMOGA
Sausio 10, parapijos sa

lėje Windsor St. Cambrid- 
ge’io jaunimas rengia ne
paprastą Beano pramogą. 
Tikietą i visu smarkumu 
pardavinėjami. Praisai bus 
nepaprastai geri; kiekvie
nam naudingi ir sugadus. 
Laimingieji gavę galės ką 
norės, tą nusipirkti.

Todėl kaip vietiniai, taip 
ir iš apylinkės neturėtų 
praleisti šios progos neiš
naudoję.

Į Beano pramogos su
rengimą yra apsiėmę se
kantieji : Adomas Overka 
Jr.,
Mockevičius, 
K. Samalis, 
Valatka, A. Sakavičius, J. 
Kalinauskas ir J. Lenkau
skas.

- —

PARAPIJOS BAZARAS 
“SHOVVER”

Šv. Kazimiero parapija 
rengiasi prie metinio nepa
prasto bazaro, kuris įvyks 
vasario mėnesyj. Dėl baza
ro geresnių pasekmių ir 
žingeidumo bus rengiamos 
“Vestuvės”, kurios įvyks 
laike bazaro. “Jaunieji” 
bus J. Parafinavičius ir M. 
Avižiniutė. Bazaro rengi
mo generalis komitetas su
sideda iš šių asmenų: pir
mininkė J. Daugveckaitė; 
raštininkas E. čiočys; ižd. 
T. Turonienė; kap. virši
ninkas P. Balevičius ir su
rengimo “booths” kap. J. 
Kuprevičius. Šio bazaro 
“vestuvėms” ruošiamas 
“shower”, kuris įvyks šeš
tadienį, 11 d. sausio, 7:30 
vai. vakare naujos bažny
čios salėje.

Kaip “Jaunieji” taip ir 
reng. komitetas širdingai 
kviečia visus atsilankyti i 
“shower”, nes bus labai 
linksmas ir Įdomus vaka
ras, kur bus minkštų gėri
mų ir lengvų užkandžių 
dykai. Jeigu kas iš apy
linkės negalėtų pribūti Į 
“shower”, o norėtų taipgi 
ką paaukoti, tai malonėki
te pasiųsti klebonijon, 349 
Smith St.

Apie bazarą ir “vestu
ves” bus pranešta vėliau. 
Reng. Kom. Baž. E. čiočys

ELMER F. JACOBS 
Kvietkininkas 

Gėlės visokioms progoms už 
prieinamų kainų. 

Mes specelizuojamės pagrabų gėlėmis 
Siunčiame gėles telegrama visur, i 

Gėlynas: 73 Battles St. Brockton 3180

I

DR. F. H. WORTHING 
Optometristas 

Room 206, 142 Main St.
Tel. 1046, Brockton, Mass.

Valandos: Pirmad., Antrad., Ket
virtadienį ir fieštad. 9 iki 6 vak. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

STOGŲ 
KONTR AKTORIUS

Apdengia
Slatėms - žvyru - Asbestu 

JOHN HICKMAN 
46 Ford St. Tel. Brockton 599

i l

69

CAHILL MOTOR CO.
Dodge-Plymouth-Dodge Trokai 

Pasirinkimas vartotų Karų

N. Main St. Brockton
Tel. 2342

Gėlės dėl visokių dalykų

t Narys The F. T. D. A.
25 Belmont St. Brockton 1690

VVESTFIELD, MASS.
pirmininkas, Jonas

P. Remeika.
M. Jakas, J.

Sekmadienį, gruodžio 29. 
Tėvų Marijonų Provincijo
las kun. J. J. Jakaitis, M. 
I. C. lankėsi pas kleboną. 
Jisai per mišias sakė pa
mokslus. Po piet išvažiavo 
į Worcesterį į kun. Aug. 
Petraičio dvidešimts metų 
kunigystės paminėj i m o 
bankietą.

Kun. Juozas Bucevičius 
M. S. iš Altamont, N. Y.

444
U. S. GOV'T 

STAMP 
NATIONAL DISTEIBUTION 

Kiti produktai neturi val
džios stempo Nr. 444. Kada 
perkate mėsą, reikalaukite Es- 
sen, ir žiūrėkite, kad būtą 
stempas Nr. 444, ant kiekvieno 
produkto.

ESSEM PACKING CO. INC. 
LAWRENCE, MASS.j —......... _ _

‘šv. Barboros Gyvenimas’
Sekmadienį, gruodžio 29 

d., vakare, Šv. Stepono 
draugijai vadovaujant, su
vaidintas veikalas ‘Šv. 
Barboros Gyvenimas’.

Vaidino parapijos mo
kyklos vaikučiai, kuriuos 
išmokė Jėzaus Nukryžiuo
tojo Seserys. Šis veikalas 
buvo suvaidintas ir South 
Bostone, kur susilaukė di
delio pagyrimo.

Vaidino sekantieji:
B. Lepaitė — ‘Šv. Bar

bora’, Pr. Benušis — Di- 
joskoras, A. Giliutė —Kor
nelija, P. Šakalys — Rufi- 
nas, B. Bakšytė — Afra, 
J. Kantrimaitė — Julytė, 
T. Ajauskas — Klaudijus, 
P. Radžiukinas—Kvirinas, 
A. Janiūnas — Ulpijonas,
S. Tamkutoniutė — Mar
tyna, V. Smilsteris —Mar- 
cijonas, A. Milinauskaitė 
—Idilė, A. Normantas — 
Glaukus, K. Ribokas — 
Germanas, Pr. Baiga — 
Centurijonas, J. Preskai- 
tis — stabmeldžių kuni
gas, Pr. Plekavičiutė, L. 
Mikalauskaitė ir A. Pres- 
kaitė — Angelai. R. Urba
navičiūtė, G. Zakevičiutė,
T. Malinauskaitė ir A. Na- 
vašinskaitė — Vestalės.

COX BATTERY EXCHANGE
226Į Belmont St.

Tel. 2712 Brockton, Mass.
Ant Kelio Patarnavimas 

Baterijos — Aliejus — Tajariai.

RIPLEY UPHOLSTERING CO.
APDENGIAME - PERTAISOME 

PARDUODAME NAUJUS 
BALDUS

SPECIAL Dovanu suolelis prie 
kiekvieno 3 šmotų seto

862 Centre St. Tel. Brockton 1077

J. EMMETT SULLIVAN & SON 
į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Telefonas Rockland 920 '
Mandagus Patarnavimas 

Funeral Home 41-45 E. Water St.
Abington Rockland Hanover

DIRBTINI DANTIS
Fleitos padaromos ir pataisomos 

už prieinamą kainą. Čia sutaupysi 
pinigų.

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

Tel. Brockton, 1010.

ABOVE ALL SHINGLING CO.
Mes speeelizuojamės

Eternit Timbertey Colonial Siding 
Shingles

Seniausia “asbestos siding” į 
Įstaiga Brocktone

1004 MAIN ST. TEL. 5620. '

| PASIRENDUOK KARĄ
g Pats draivink.
2 TIIEATRE PATIKINO

j Pigi kaina mokasi nuo mailės.
| EAST ELM ST. GARAGE
« Prie City Hali.
į Tel. Brockton 988.

AUTO SPRINGS
Jei reikalinga springsai auto

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

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

BROCKTON 3609

ĮVAIRIOS ŽINIOS
DIDŽIOJO KARO KARYS studentas, o vėliau, kari-

— ŠVENTASIS | ninkas — aspirantas, savo

LOWE & POVVERS INC.

i

i šeimoje. Esti ir visur, kur 
Prieš keletą savaičių tik galėjo, uoliai skelbė ir 

prasidėjo Paduvoj Italijos propagavo katalikišką vi- 
armijos majoro Guido Ne-1 suomeninį ir religini gyve- 
gri, žuvusio 1916 m. birže- nimą. Neužmiršo to savo 
lio 27 d. ties Monte Co- J darbo ir kariuomenėje, 
iombaro, beatifikacijos by- kur buvo pramintas “capi- 
la. Tai pirmas atsitikimas,1 tano santo”. Žuvo, kaip 
kad byla yra vedama di- tinka didvyriui. Praėju- 
džiojo karo kario beatifi- J siais metais jo kūnas bu- 
kacijai.

Guido Negri yra kilęs iš lauko su didelėmis 
Esto, Venecijos provinci- mėmis į tėviškės švento
joje. Augo jis toje epocho- rių. Tose iškilmėse dalyva- 
je, kada Leonas XIII skel- vo visos vietos katalikų 
be savo enciklikose kovą organizacijos, apylinkės 
liberalizmui ir materijaliz- dvasiškija. Esti ir kaimy- 
mui. Guido Negri, persiė- ninių kaimų gyventojai, 
męs tomis idėjomis, dar tuo pagerbdami savo did

vyrį.

115 Monk St.
Laidotuvių Direktoriai

TEL. STOUGHTON 12-W. I
vo pergabentas iš mūšio 

iškil-

SUGRĮŽO STUDENTAS - 
. LAKŪNAS

Benediktas A. Masaitis, 
studentas-lakūnas iš Fort 
Eustis, Virginijos valsty
bės sugrįžo namo 30 dieni] 
atostogoms.

Jisai yra vienintelis 
VVestfieldietis šios rūšies 
mokykloj. Spalių mėn,
1934 m. Jung. Valstybių 
valdžia atidarė kaip pri
rengiamąją aviacijos mo
kyklą. Kad į tą mokyklą į- 
stoti, tai jaunuolis turi bū
ti aštuoniolikos metų.

Masaitis įstojo liepos m.
1935 m. Jis prieš tai mo
kėsi Westfield’o Amatų 
Mokykloj elektrikinių vie
lų įtaisymo kursą. Dabar 
jis mokosi orlaivininkys- 
tės mechaniško darbo.

Fort Eustis yra mokslei
vių vadinamas, “Užmirš
tas Miestas”, nes jis taip 
mažai žinomas kitose vals
tybėse. Pasaulinio karo ve
teranams ta vieta yra ži
noma kaip Camp Abra- 
ham Eustis.

Masaitis sugrįžęs vasa
rio mėnesyje bandys gauti kuris choras stovi aukš- 
nrivatinio lakūno leidimą. 
Pabaigęs dviejų metų kur
są, jis tikisi įstoti į Lai
vyno Orlaivių skyriaus 
Mokyklą (Navai Air Corps 
School), Pensacola, Flori
doje.

Įdomu žinoti, kad Fort 
Eustis katalikas kapelio
nas yra prancūzas kuni
gas, kurs moka lietuviškai 
kalbėti. Jurgis Jonas. |

LOWELL, MASS.
ŠIS TAS APIE DRAUGI

JAS
Tikrai apverktinas yra 

mūsų draugijų stovis!! Vi
si nariai-ės tų draugijų y- 
ra suaugę žmonės — tie
siog seniai! Išmirs seniai 
žlugs ir pati draugija, nes 
nebus kam jos vesti.

“Kur tas jaunimas? Ką 
su juo daryti?” Jaunimas 
žino, kad į jį visi žiūri — 
į jį kreipias — jis reika
lingos prisidėti, pagalba 
duoti — jis žino, kad ant 
jo pečių kris sunki našta— 
lietuviškos - katalikiškos 
visuomenės vadovybė!! O 
jis, tas jaunimas, nepaiso,' 
neklauso — neprisideda! Į

I

KOMPLIMENTAI
NUO 

HATHAWAY BAKING CO.
15 Perkins Avė., 

Brockton — 260.

OIL BURNERS
Nuolatinė Šiluma - Neatsiduoda— 

Patikimas
Suvartoja 11 gal. vandens su 

kiekvienu gal. pigiu aliejumi.
NEW ANDERSON OIL BURNER 

Patentuoti S. V. ir Kanadoje
48 Rockland St. Tel. Brockton 2280

i

“LIETMEDIS” TURĖS IŠ
MOKĖTI DARBININ
KAMS 10.000 LITŲ

WM. H. BASSETT CO.
Vieninteliai Brocktone 

P()NTIAC PARDAVĖJAI 
Taipgi agentai Oldsmobile ir 

Chevrolet 
Pamatykite mūsij shoivrooms 

262 Main St. Brockton Tel. 3000 
31-33 Main St. Bridgewater 

Tel. 700.

Kaunas — Akcinė ben
drovė “Lietmedis” pernai 
sustabdė darbus ir atleido j 
darbininkus, neišmokėjusi 
jiems priklausančios kom- 
pensacijos. Darbinink a i 
tuo reikalu kreipėsi į teis
mą. Kauno apygardos teis
mas darbininkų reikalavi
mus pripažino teisingais ir 
iš “Lietmedžio” priteisė. 
darbininkams 10.000 lt. |

HOBART - FARRELL, 
Plumbing & Heating Co. 

Ine.
26 Court St., Brockton, Mass. 

TEL. 375.

ĮSTEIGĖJAS ŽYDŲ MIE
STO PRALAIMĖJO 

RINKIMUS

Tel. Brockton 2316

SMITH UPHOLSTERING
COMPANY

Nesunaikyk savo senus rakandus’ 
. Duokite juos mums apmuSti su 
' nauju apdangalu. Nes mes užlaiko
me visų eilę rakandams apdanga
lų. kaip tai: tapestries, velours, 
mohair, damask ir tt.

16 Belmont Street, 
BROCKTON, MASS.

Į Tel Aviv, Palestina, —
Tat, prisirašyk, jaunime Gruodžio 17, įsteigėjas Tel 

prie katalikiškų draugijų Aviv miesto, Palestinoje ir 
ir dirbk! ligšiol buvęs jo mayoru

------------ Meir Dizengoff, 75 metų 
CHORAI------------ senis, pralaimėjo rinkimus

Šiandien, mano nuomo- darbininkų kandidatui Jo
nėje nėra jokios abejonės, seph Aronowitz.

RESPUBLIKONAI LAI
MĖJO MICHIGANE

.. ./ _____ •

Battle Ereek, Mich., —...

I

čiau, kuris užėmęs pirmą 
vietą — tai mažasis!

Pavyzdžiui: praktikos
laike mažieji choristai uo- Gruodžio 18, Werner W. 
liau mokinasi, labiau sten- Main, respublikonas, kurs 
giasi gražiau sugiedoti. ‘ išėjo už Townsend’o pieną, 

Pralenkė mažieji mūsų t. y. mokėti visiems sulau- 
broleliai ir sesutės mus su- kusiems 60 metų amžiaus 
augusius!

Pasisekimo, mažasis rinkimus į Jungt. Valsty- 
chore, ir pirmyn!

“Rūdininkas”, džiuma balsų.

t

KIBART MOTOR SALES
INC.

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

Taipgi taisome karus

120 Market St. Brockton. 
Tel. 835

po $200 į mėnesį, laimėjo

bių Kongresą didele di
li 

i
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Iš ‘Darbininko” Vajaus Fronto
M. Kilmoniutė pasilieka pirmose eilėse. — Kun. 

P. Lunskis pralenkė F. Končiutę. M. Grilevičius pasi
vijo ir pralenkė S. Rimaitę. — Į kontestą įstojo Šv. 
Prancišakus parapija, Athol, Mass. — Cambridge 
smarkiai susiorganizavo. — Dirba, ir kitos kolonijos.

So. Boston, Mass. — Pe
reitą savaitę M. Kilmoniu- 
tei gręsė rimtas pavojus iš
O. Siaurienės pusės, nes ji 
buvo arti prisivijusi ją, 
bet Mariutė, brač, nepasi
duoda. Pamačiusi rimtą 
pavojų griebėsi sunkaus 
darbo ir atnešė vėl daug 
naujų skaitytojų ir pabė
go toli nuo p. Saurienės.

Girdėjau, kad Vladas 
Brazauskas žadąs iškirsti 
šposą net pirmaeiliams 
kontestantams. Jam esą 
lig ir pikta, kad moterys 
pralenkė vyrus. Jis yra už
sispyręs ponioms nei pane
lėms nepasiduoti.

Grilevičius Pralenkė Ri
maitę. Iki šiol Lawrencie- 
tė S. Rimaitė, stovėjo ket
virtoje vietoje, bet netikė
tai Bostonietis M. Grilevi
čius ją pralenkė gauda
mas keletą tūkstančių bal
sų.

Scranton, Pa. — Į “Dar
bininko” vajų įstojo kun,
P. Lunskis, kuris prisiun
tė daug naujų skaitytojų 
pralenkdamas F. Konciu- 
tę. Taipgi Scrantuose 
smarkiai darbuojasi ir p. 
Makštulis, kuris pereitą 
savaitę prisiuntė keletą 
naujų “Darbininkui” skai
tytojų.

Athol, Mass. — Šią sa
vaitę į vajų įstojo Šv. 
Pranciškaus parapija iš A- 
thol, Mass. Į vajininkų ei
les įsirašė šie: J. Andriliu- 
nas, D. Karoblis, Em. Ta
mošiūnienė ir St. Jasins
kienė. J. Andriliunas rašo: 
“Laikytame LDS 4 kp. su
sirinkime, nutarta LDS 4 
kp. stoti bendrai į vajų su 
Šv. Pranciškaus parapija. 
Išrinktieji kontestantaf y- 
ra pasiryžę supliekti smar
kiuosius bostoniečius, o a- 
pie kitas kolonijas — tai 
ir kalbos nėra...” P-nas J. 
Andriliunas jau prisiuntė 
keletą naujų skaitytojų.

Cambridge, Mass. — 
Cambridge iki šiol tylėjo 
ir rodėsi, kad jie nei ne
mano stoti į “Darbininko'’ 
vajų, bet priešingai. Jų bū
ta susiorganizuota ir vis
kas buvo dirbama tykiai. 
Kiek teko sužinoti iš p. A. 
Zavecko, jie yra užsispyrę 
varytis prie pirmo prizo. 
Tas gali jiems pavykti, nes 
į kontestantų sąrašą pa
teko darbštūs vyrai: A. 
Zaveckas, V. Jakas, J. 
Mockevičius, Ig. Sutkus, 
A. Vaisiauskas, Al. Pleka
vičius ir V. Jenuliūnas. Be 
to, jie mano įtraukti ir bū
rį darbščių ponių ir pane
lių.

Binghamton, N. Y. — 
Kleb. Kun. K. Skrypko ra
šo: “Pastaruoju laiku tu

I

bininkas”, kuris daugiau
siai rūpinasi darbininkų 
reikalais”.

Havelhill, Mass. — Gruo
džio 31 d. p. Petras Svirs- 
kas prisiuntė sekančio tu
rinio laišką: “Šiuomi turiu 
garbės pranešti “Darbi
ninko” administraci jai, 
kad R. K. Veikimo Komi
tetas laikytame susirinki
me, gruodžio 27 d., nutarė 
paremti “Darbininko” va
jų. Mes manome pradėti 
vajų triukšmingai — su 
prakalbomis. Prašau pra
nešti ar tamstos parūpin
site mums kalbėtoją. Jei 
turite kalbėtoją, tai para
šykite, o mes tuojau užim
sime salę” .

Ištikrųjų, reikia tik pa
sidžiaugti, kad kasdien at
siranda naujų pajėgų, ku
rios stoja į “Darbininko”

Pasikalbėjimas Tėvo Su Dukrele

tfILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

'ASAI ENI&KA8 PATARNAVIMAS’

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone :
Ofiso: Derter 1952

Namu: PI. 6286

rėjau savo bažnyčioje mi
sijas ir 40 vai. atlaidus ir 
neturėjau progos atsakyti 
į tamstų laišką reikale va
jaus. Vajuje esu pasiry
žęs dirbti kiek laikas ir 
aplinkybės leis. 1919 m. 
gyvenant Detroite, dirbau 
“Draugo” vajuje ir laimė
jau pirmą dovaną — “Le- 
xington” automobilį. Aš 
dabar gyvenu skirtingose 
aplinkybėse gal prie pir
mos dovanos ir neprisika- 
siu, bet dirbsiu iš širdies 
kiek bus galima!

Greenfield, Mass. — Jo
nas Vaičiulis rašo: “Jūsų vajų. Nors dar vajaus pra- 
pakvietimą stoti į vajų ga- džia, bet jau beveik visos 
vau. Stengsiuosi vajuje 
dirbti nuoširdžiai, kiek 
man Dievas padės ir gy
venimo sąlygos leis. Gaila, 
kad aš gyvenu tokioje ko
lonijoje, kur labai maža 
lietuvių, bet stengsiuosi, 
kad kiekvienuose namuo
se nors ir neskaitlingų lie
tuvių būtų darbininkų už
tarėjas — laikraštis “Dar-

Naujosios Anglijos koloni
jos įsitraukė į šį “Darbi
ninko” vajų.

“Darbininko” vajaus 
fronte kitą savaitę numa
tomos didelės permainos, 
Nežinia kas bus pirmoje 

i vietoje? Mat, kiekvieną 
dieną įstoja į kontestą 
smarkių darbuotojų.

Vajaus Vedėjas.

I 
I

Tavo Draugai, Pasako, Kas Tu Esi
Žmogus iš prigimties tu

ri palinkimą dirbti ne vien 
girtinus darbus, bet ir 
peiktinus. Tam įrodymų 
nereikia, nes gyvenimas 
pats liūdyja. Pav. yra iš- ' 
leisti įvairūs bausmių į- 
statymai, kad su pagelba 
bausmės už sauvaliavi
mus, kitaip sakant nuo 
peiktinų darbų atpratinus.

Vaiką nuo mažens au
gindami tėvai mokina da
ryti kas gerą, o nedaryti 
blogą. Mokykla žengia dar 
toliau. Tokiu būdu žmo
gus išsidirba savo būdo 
principus ir jais vadovau
damas žengia į viešąjį gy
venimą. Katalikai dar pri
sitaiko prie Katalikų Baž
nyčios įstatymų.

Nevisi žmonės vienodais 
principais pagrendžia savo 
gyvenimo kelią. Vieni iš 
jų pasiima žmogaus užgin
tuosius principus, bet są
žinę savo palieka tiek lais
vą ir peiktiniems darbams, 
kiek jo supratimu bus ki
tiems nežinoma, t. y. pasi
slėpus galima padirbėti ir 
tokį darbą, kuris yra vie
šai jo bendrakeleivių peik
tinas. Antri iš jų ne vien 
yra ištikimi žmogaus už- 
girtiems įstatymams, bet 
yra labai ištikimi ir savo 
sąžinės balsui bei savo 
bendrakeleiviams.

Šis gyvenimo reiškinys 
pats už save gražiausiai 
liūdyja ir turi savo aksi- 
jomas (teisingus, neginči
jamus įrodymus). Sako
ma, pasakyk: kokias kny
gas skaitai, ar su kuo 
draugauji, o aš pasakysiu, 
kas tu esi. Mes ir spren
džiame apie žmogų, kad 
jis yra tokių ar kitokių 
pažiūrų, vien tik pastebėję 
su kokiu būriu draugų jis 
veikia viešame gyvenime. 
Kartais negalime griežtai 
atrubežiuoti, nes toji žmo- 
'nių grupė, kuri leidžia sa
vo sąžinei iškrypti prieš

šavo bendrakeleivius, dėl 
kokių nors asmeniškų su
metimų — tarnauja dviem 
ponam. Bet ir čia gyveni
mas išvelka aikštėn tą as
menį per jo draugus.

Galima daug pavyzdžių 
surasti apie tokius, kurie 
tarnauja dviem ponam. 
Pav. žmogus sakosi esąs 
katalikas, kad jis lankosi 
bažnyčion. Bet jis pamirš
ta išėjęs iš bažnyčios sa
vo, kaipo kataliko parei
gas ir, grįždamas į namus 
atsilanko į nekatalikišką 
būrelį ir savo asmenišku 
darbu ar centu paremia jų 
darbuotę. Arba grįždamas 
iš bažnyčios nusiperka ne
katalikišką laikraštį. Reiš- 
ikia pasitarnauja ir sveti
miems dievams.j

Tokiam arba tokiems as
menims jeigu kas iš kata
likų padaro pastabą, kad 
taip elgtis tai nėra katali
kiška, tai jis arba jie at
sako: Mes einam su gyve
nimu, mes esam plačių pa
žiūrų, o Tamsta esi siaura- 
mintis. Bet kaip jie klysta 
neištikimi savo bendrake
leiviams “plačiaminčiai”!

Visu pirma jie sakosi e- 
są geri katalikai.

Geras katalikas turėtų 
suprasti, kad jis yra geras 
tik tada, kada jis nelaužo 
Dievo ir Bažnyčios įsaky
mų.

Kuomet žmogus priside
da savo darbu arba pini
gu nekatalikiško veikimo 
sustiprinimui, tuomet jis 
nusikalsta. Pamažėlio prie 
to nusikaltimo taip pri
pranta, kad nejučiomis lei
džia save pastebėti vieša
me gyvenime su nekatali
kišku veikimu. O kiek tam 
asmeniui garbės, kuris sa
ve laikydamas kataliku 
priima nekatalikiško veiki
mo vardą (honorarą) ? 
Vienas rašytojas, sako, 
tiek tokiam katalikui gar
bės, kiek dorai mergelei

v •

Marytė, — Tėveli, eik- 
šian, ką parodysiu. Va, 
žiūrėk, kas čia parašyta. 
Jūs vis sakėte, kad kuni
gai išgalvojo išpažintį, o 
štai šioj knygelėj apie iš
pažintį taip aiškiai pasa
kyta, kad jokios abejonės 
nelieka. Ne kunigai ją į- 
steigė, bet Kristus.

Tėvas, — O aš girdėjau, 
mano mažyte, kad koks 
ten vyskupų suvažiavimas 
1215 metais tik įvedė išpa
žintį, o prieš tai niekas ne 
nežinojo, kas yra išpažin
tis.

Marytė, — Kas jums sa
kė, tėveli, tai tikrai mela
vo, nes va šioj knygelėj 
aiškiai pasakyta, koks tas 
buvo vyskupų suvažiavi
mas ir ką jis nutarė. Tai 
buvo Laterano suvažiavi
mas, kuris išleido 1215 me
tais įsakymą, kad visi 
žmonės eitų išpažinties 
bent vieną kartą į metus 
apie Velykas, nes jau dvy
liktame amžiuje žmonės 
pradėjo labai retai eiti iš
pažinties, tai Banyčia tokį 
nutarimą turėjo išleisti, 
kad bent kartą i metus ei
tų, o be abejo juc daugiau, 
juo geriau.

Tėvas, — Bet klausyk, 
Maryte, juk iš tų žodžių, 
kad nustatė laiką, dar ne
aišku, kada išpažintis įves
ta, gal kaip tik per tą su
važiavimą įvedė išpažintį 
ir kartu nustatė laiką, nes 

prostitutės pasas. Ar rei
kia didesnio pažeminimo?! 
Čia ir kyla mintis, kadi 
mes tie katalikai, kurie 
mėgstame dviem ponam 
tarnauti: remiant nekata
likišką veikimą, darbu ar 
pinigu suprastum savo 
darbų vertę. Nes mes ne
galime pasislėpti su savo 
veikimu niekur. Draugai, 
su kuriais Tamsta daly
vauji viešame veikime a- 
pie Tamstą viską pasako.

Todėl jeigu nori pataisy
ti nuomonę apie save tavo 
bendrakeleivių — tarnauk 
vienam Dievui.

Vaivos Anūkas.

PADIRBĖKIME KATALI
KIŠKAI SPAUDAI

Katalikiškosios spaudos 
Vajui prasidėjus kiekvie
nas susipratęs darbinin
kas - katalikas privalo su
rasti vieną kitą valandą 
iiuoso laiko pasidarbuoti 
spaudos platinimo darbe. 
Laisvamaniškų laikraščių 
įvairūs agentėliai visokiais 
būdais stengiasi prapla
tinti savo spaudą. Jie len
da į kiekvieno kataliko 
namus ir net pusdykiai 
siųlo savo šlamštus, nežiū
rint nei bankroto, kad tik 
kuoplačiausiai išplatinus 
savo spaudą. Tokių agen
tėlių geriems katalikams 
visai nereikia įsileisti į sa
vo namus. Čia tą darbą 
galėtų atlikti kiekviena 
šeimininkė. Taip ir turėtų 
būti, kad su naujais me
tais būtų iššluota visi lais
vamaniški raštai iš katali
kų namų; Lai kiekvieno 
susipratusio lietuvio dar
bininko šeimoje randasi 
katalikiškas laikraštis — 
knyga. D. S.

tik nuo to suvažiavimo 
prasideda žinios apie išpa
žintį, o pirmiau niekas nė 
girdėte negirdėjo. Bent aš 
niekur knygose neradau, 
kad pirmais amžiais būtų 
žmonės ėję išpažinties.

Marytė, — O, tėveli, ne
sakykite taip. Aš beskai
tydama šią knygelę štai 
ant 24 puslapio ką radau. 
Aš Jums čia pažodžiu pa
skaitysiu, kaip yra para
šyta. Tik paklausykite.

Tėvas, — Nagi tu, mano 
gudruole, pažiūrėsiu, kaip 
tu čia išsisuksi? Skaityk.

Marytė, — Gerai, tėveli, 
skaitau: “Tertulij o n a s, 
kurs gyveno antrojo am
žiaus gale, daugelyj savo 
raštų kalba apie išpažintį 
ir net knygas parašė: ‘a- 
pie atgailą’; tarp ko kita 
jis rašo: “Jei jūs nuo iš
pažinties trauksitės, atsi
minkite pragaro ugnį, ku
rią išpažintis užgesina”. Ir 
čia nurodyta knyga iš ku
rios tie žodžiai paimti. Čia 
lotyniškas pavadinimas: 
“Liber de nitentia”.

Tėvas,—Tie žodžiai kaip 
tik man tinka: Maryte, 
“Jei jūs trauksitės nuo iš
pažinties, tai eisite į 
pragarą, ar kaip ten para
šyta. Dar sykį paskaityk, 
Maryte.

Marytė, — Tuojau, tėve
li. (skaito iš lėto) “Jei jūs 
nuo išpažinties trauksitės, 
atsiminkite pragaro ugnį, 
kurią išpažintis užgesina”. 
Matai, tėveli. Ar aš nesa
kiau, kad mudviem reikės 
skirtis ant Dievo Teismo, 
kadangi jūs neinate išpa
žinties? Girdėjote, kokie 
tie žodžiai aiškūs. O, tėve
li, tėveli, dar kartą aš (pro 
ašaras krūpčiodama) pra
šau,, eikite išpažinties...

Tėvas, — Na, nusira
mink, mažyte. Pirma pa
sakyk man, kas tas Tertu- 
lijonas buvo, ar tu dau
giau, ką apie jį žinai?

Marytė, — Mums moky
toja aiškino, kad tai esąs 
pirmųjų amžių garsus is
torikas, - rašytojas.

Tėvas, — Ar jis tik vie
nas, o gal ir daugiau tokių 
istorikų primena, kad pir
mais amžiais jau buvo iš
pažintis ?

Marytė, — Taip, tėveli. 
Štai truputį žemiau vėl 
garsus istorikas Origenas, 
gyvenęs antrojo, šimtme
čio gale ir pradžioj trečio
jo šimtmečio, sako, kad 
reikalinga išpažinti net 
slapčiausias nuode mes, 
kad ir mintimis padarytas, 
ir pataria nusidėjėliui rū
pestingai pasirinkti kuni
gą, kuriam jis savo nuodė
mes išpažintų.

Tėvas, — Tai antrojo 
šimtmečio žinios, o pirmo
jo šimtmečio tur būt visai 
nėra apie išpažintį jokių 
žinių?

Marytė, — O kaip gi, tė
veli, yra. Štai knygoje ‘Di- 
dache’, kurioj yra surašy
tas dvylikos apaštalų mo
kslas, aštuoniasdešimt ir 
devyniasdešimt metų lai- 
kotarpyj po Kristaus gi
mimo, yra šie žodžiai: 
“Viešpaties dieną (sekma
dienį) susirinkę laužykite 
duoną, tai yra, priimkite 
Komuniją ir darykite dė
kojimus, pirma išpažinę

Tėvas, — Tie žodžiai yra 
aiškūs, Marytė, bet ar tikr 
vieniems kunigams apašf 
talams tą valdžią davė, o 
gal ir visiems žmonėms, 
man ir tau ir kitiems.

savo kaltes, kad jūsų au
ka būtų gryna”. Išpažini
mas kalčių prieš Komuni
ją, kaip tik yra išpažintis, 
kurią ir dabar katalikai 
atlieka, nors jau dvide
šimtas amžius po Kristaus Marytė, — Tik vieniems 
gimimo. , apaštalams, tėveli, nes jie

Tėvas, — O gal dar iš tik vieni ten buvo susirin- 
ankščiau yra užsilikusių kę. Šventame Rašte aiškiai ' 
žinių apie išpažintį, nes aš yra pasakyta pas Šv. Joną 
galutinai noriu įsitikinti, 
kad ne kunigų išmislas.

Marytė, — Yra dar iš 
ankščiau, tėveli. Labiau
siai reikia tikėti patiems 
apaštalams, kadangi jie 
draugavo su Kristum ir 
viską pildė, ką Kristus lie
pė ir mokino tik tų dalykų, 
kuriuos Kristus liepė. O 
štai “Apaštalų Darbų” 
knygoje 19 skyriuje ran
dame žodžius: “Daug ti
kinčiųjų ateidavo, išpažin
davo ir skelbė, ką buvo 
darę”. Iš tų žodžių yra aiš
ku, kad žmonės išpažinda
vo, ką buvo blogai darę, 
kad gauti atleidimą.

Tėvas, — Na, o Kristus, 
kokiais žodžiais įsteigė iš
pažintį. Aną kartą sakei, 
bet aš vėl užmiršau.

Marytė, — O aš atsime
nu, tėveli. Kristus taip pa
sakė apaštalams, kvėpda
mas jiems Šventąją Dva
sią: “Imkite Šventąją Dva
sią. Kam nuodėmes atleisi
te, tam jos atleistos, ir 
kam sulaikysite, jos sulai
kytos”. Tais žodžiais Kri
stus davė kunigams galy
bę atleisti nuodėmes.

apaštalams, tėveli, nes jie
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20 skyriuje, kad tik vieni,. 
Kristaus mokiniai - apa& .■ 
talai ten buvo.

Tėvas, — Tai dabar, Ma- "* 
ryte, jau aš, rodos, visiš
kai įsitikinau, kad išpa
žintis ne kunigų išgalvota,~ 
bet Kristaus palikta ir ne 
viduramžy j atsirado, bet 
ir pirmaisiais krikščioni
jos amžiais jau buvo. Kas 
man dabar belieka daryti,.. 
Maryte?

Marytė, — Tėveli, tėveli, 
jau daugiau nieko neblie- 
ka daryti, kaip tik eiti iš
pažinties. Eik, tėveli, eik!

Tėvas, — Tai, tur būt, 
taip reiks ir padaryti. Bet. 
žinai, mano mažyte, aš 
tiek metų nebuvęs, net šal
tas prakaitas mane muša, 
pamanius, kaip aš ten ir į- 
sidrąsinsiu?

Marytė, — Tai nieko, te- 
! veli, įsidrąsinsi, juk ne jūs 
vienas; šimtai tokių daug- 
mečių prieina, o galite nu
važiuoti ten, kur jūs kuni
gas nei žmonės nepažįsta, 
o išpažintis visur tokia 

i pati.
Tėvas, — Gerai, Maryte, 

aš gerai pagalvosiu.
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Pennsylvanijos Žinios
PITTSBURGH, PA.

Kiekvieno mėnesio pir
moji pėtnyčia yra skirta 
pagarbinimui Švč. Jėzaus 
Širdies tat pamaldos Švč. 
Jėzaus Širdies per ištisus 
metus bus kas pirmą pėt- 
nyčią vakarais lygiai 7:30 
vai. Mokyklos vaikų išpa
žintis ketvergais prieš pir
mąją kiekvieno mėnesio 
pėtnyčią. Sodaliečių mer
gaičių ir abelnai merginų 
išpažintis pirmą mėnesio 
subatą. Švč. Jėzaus Vardo 
draugijos ir abelnai mergi
nų išpažintis pirmą mėne
sio subatą. Švč. Jėzaus 
Vardo draugijos ir abelnai 
VYRŲ išpažintis antrą 
mėnesio subatą — TIK 
VYRŲ. TAI TURI GERAI 
ĮSITĖMYTI MOTERYS, 
kad TIK VYRŲ. Trečią 
mėnesio subatą tai treti
ninkų ir abelnai senesnių
jų moterų. Ketvirtą suba
tą — visiems. Pradedant 
Naujus Metus būtų gerai 
padaryti kiekvienam rezo
liuciją ir tos tvarkos per 
metus prisilaikyti. Sekma
dienį einant prie Komuni
jos šv. ateiti viduriu baž
nyčios, grįšti į savo sėdy
nę karštutiniais takais — 
tai nereikės grūstis.

M. J. K.

Kasp eras, Baltazaras). 
Tas šventinimas viršminė- 
tų daiktų šv. Kazimiero 
bažnyčioje įvyks Trijų Ka
ralių dieną prieš šv. Mišias 
8:00 a.m. Kas nori, kad 
pašventintų tuos daiktus 

į turi atnešti į bažnyčią ir 
padėti ant krotelių.

M. J. K.

PHILADELPHIJIEČIŲ, 
YPAČ GI RIČMONDIE- 

ČIŲ, DĖMESIUI!

Dabar yra “Draugo” ir 
j“Darbininko” platinimo 
vajus. Tad ir aš, žemiau 
pasirašęs, noriai patar
nausiu tiems, kurie norės 
išsirašyti “Draugą” arba 
“Darbininką” — išrašant 
jiems tuos laikraščius, no
riai, be kokio nors atlygi
nimo, persiusiu prenume
ratas jų viršišvardintųjų 
administracijoms.

Kazys Vidikauskas,_
2833 Livingston St., 

Philadelphia, Pa.
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PATAPK AMERIKOS ’ 
PILIEČIU!

Pirmadienį, sausio 6 d. 
Trijų Karalių šventė. To
je šventėje yra paprotys 
šventinti auksą, myrą ir 
kodylą, atminčiai Trijų 
Karalių atneštų dovani} 
Kūdikėliui Jėzui. Taipgi 
šventinama kreida, su-ku
ria užrašoma ant durų Tri
jų Karalių vardų pirmos 
raidės: M. K. B. (Merkelis,

Manant apsigyventi A-. 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
lyra griežtai reikalaujama, 
i kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis: 
— kitaip neduoda darbo.: 
Norintieji išsiimti pilietiš-’ 
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 10c., su prišiun- 
timu 15c. Rašykite:

“Darbininkas”, 
366 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
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Rytinių Valstybių ZiniosĮ
Senus Metus Palydėjus NEW BRITAIN, CONN.

Baltais, kaip sniegas, nepaslėpta. Jose užrašyta 
plaukais, nuo sunkių gy- visi geri ir blogi žmonių 
venimo naštų ir vargų su- darbai ir pasielgimai, 
linkęs, Senelis, užbaigęs Vieni žmonės, pasitikę

ŠVENTŲ KALĖDŲ 
ĮSPŪDŽIAI

Mūsų kolionijoj Šv. Ka
lėdų šventė praėjo labai

X

LIETUVIS FOOTBOLO 
KAPITONAS

New Britain High school 
Footbolo ratelis šiomis 
dienomis išrinko naujiems 
metams kapitoną, lietuvį, 
Antaną Palakauską, kuris,

paskutinį savo trijų šimtų Jaunikaitį, kuriuo atvaiz- gražiai ir linksmai. Ypa- nepaprastaį yra pasižymė- 
l jęs žaidimuose pereitais 
metais. Taipgi reikia pa
žymėti, kad New Britain 
High school ratelis nešioja

šešiasdešimt penkių pus- duojama Nauji Metai, pa- tingai ji buvo linksma vai- ii 
lapių knygos lapą, sunkiai triukšmavo, paūžė, pasi- į Juciams. Klebonas kun. A. 
atsiduso ir, atsistojęs prie linksmino ir vėl grįžo prie Vaškelis ir kun. P. P. Kar- 
amžinybės vartų, dar kar- savo paprastų kasdieninių lonas, su pagelba sekma- _ 
tą į likusius pasižiūrėjęs, užsiėmimų, o kiti paruošė dieninės mokyklos moky- čampijono vainiką Connec- 
ištarė paskutinį sudiev, ir savo darbams naujus pla- tojų, surengė 
nuėjo, peržengęs amžiny- nūs, nustatė naujiems sa- “party” dėl parapijos vai- ~ -- -
bės slenkstį, amžinon už- vo ateities darbams gaires kūčių. Prie papuošto Kalė- 
uomaršos šalin, iš kur nie- ir padarė 
kas jau daugiau nebegrįš- pasiryžimus, vieną ar kitą graži programa ir vaiku- 
ta, o likusi minia ji su pa- gerą darbą atlikti ar kokį čiai apdovanoti dovanėlė- 
nieka palydėjo ir, išskėsto- naudingą visuomenės ge- mis. Šv. Aloizo draugijėlės jaUg vargo

atnaujino dinio

Kalėdinę įįCUį valstybėj per du me-
tu. Sveikiname Antaną ir 
jo motinėlę, kuri viena bū-

medelio išpildyta jama įr sunkįaį dirbdama 
leidžia Antaną siekti aukš- 

i tuosius mokslus. Ji patyrė 
- i—nes jos vyras

mis rankomis, džiaugsmin- rovei dalyką ir sumanymą vaikučiai, kurie patarnau- daug. metų kaip serga ner- 
ivų liga ir randasi ligoni
nėje.

i

gai šūkaudama, pasitiko gyveniman įvygdyti. ja mišiose, grįžo linksmu-
jauną, linksmą ir gražų Kiekvienas geras ir do- čiai į namus Kalėdų ryt-1 
Jaunikaitį, turinti ranko- ras katalikas, ištikimas meti, nes juos klebonas 
se didelę užrašų ‘ "--------J------- I
kurios lapai dar buvo šva
rūs ir nerašyti.

Minia, sutikusi Jauni
kaitį, iš džiaugsmo klykė, 
šaukė, linksminosi ir klau
sinėjo Jaunikaitį: “Ką 
mums gero, Jaunikaiti, at
neši, ką duosi, kokioms 
laimėms mus apdovano
si?” bet Jaunikaitis tylėjo, 
tų jų šauksmų tartum ne
girdėjo ir ramiai, atsisė
dęs Senelio vieton, atsiver
tė savo užrašų knygos pir
mąjį lapą ir tylomis, į nie
ką net akių nepakeldamas, 
pradėjo užrašinėti, kas į- 
vyksta, kas kur atliekama 
ir nuveikiama.

Jis nieko niekam neatne
šė ir nedavė. Jis su nieku 
nekalbėjo ir nė vieno žo
džio niekam nepratarė. 
Minia, nieko iš jo negavus, 
nepatenkinta išsiskirstė 
prie savo kasdieninių užsi
ėmimų, o Jaunikaitis, užė
męs Senelio vietą, vėl tęsė 
toliau jo darbą.

Nors Senelis ir nuėjo 
amžinybėn, bet liko jo už
rašų knygos, kuriose visi 
nuotikiai, įvykiai ir visi 
žmonijos gyvenimo darbai 
užrašyta, neišdildomu ra
šalu. Niekas nebuvo Sene
lio, atvaizduojančię Senus 
Metus, praleista, nepaste-iti svetimos įtakos įrankiu, 
beta, niekas nepalikta iri Uoton.

ištikimas meti, nes juos klebonas 
knygą, Kristaus Bažnyčios sūnus apdovanojo laikrodėliais, 

ir susipratęs lietuvis Nau- o kun. P. P. Karlonas sal- 
jų Metų proga privalėtų dainėmis, 
taip pat padaryti pasiža
dėjimą, gerą ir katalikiš- penkių įvyko iškilmingos 
ką spaudą ir laikraštį šv. Mišios, kurias atnaša- 
skaityti, remti ir platinti.

Taip pat, pradedant 
Naujus Metus, katalikai 
privalėtų dar geriau susi
organizuoti ir net boikotą 
blogai spaudai, literatūrai, 
blogiems laikraščiams ir 
visokiems bedievių bei 
laisvamanių šlamštams ir 
komunistų raštams, kurie 
nuodija ir žudo žmonių 
sielas, paskelbti ir apvaly
ti savo namus ir knygy
nus nuo sugedusios litera
tūros.

Tad broliai, lietuviai, at- 
gimkime su Naujais Me
tais dvasiškai, susipraski- 
me ir meskime blogus raš
tus — spaudą ir sugedusią 
literatūrą skaityti, o rem-į- - -
kime vien tik gerą katali- £umynų va^af^ls’ 
kišką spaudą ir laikraš- "

i

Kalėdų rytmetį, pusė po

I

•v

kun.
Vosi-

vo kun. P. P. Karlonas, a 
sistuojant klebonui 
A. Vaškeliui ir kun. 
liui iš Thompson.

Kun. Vosilius, MIC. pa
sakė šventei pritaikintą 
pamokslą.

Altoriai buvo gražiai iš
puošti gyvomis raudono
mis rožėmis bei žaliais 
vainikais. Choras labai 

j gražiai giedojo Kalėdines 
giesmes.

v —

I

II

STAIGA MIRTIS
Šiomis dienomis mirė A. 

A. M. Matulienė, pasirgus 
vieną dieną. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis 
Šv. Marijos airių kapuose. 
Laidotuvėms gražiai pa
tarnavo graborius A. P. 
Karlonas. T. M.

A.A. MARIJONA 
KARALIENĖ

Po trumpos tik kelių die
nų ligos atsiskirė su šiuo 
pasauliu dar viena iš se
nesnių Baltimorės lietuvių 
a.a. Marijona Karalienė. 
Buvo palaidota antradie
nio rytą, gruodžio 31 d. su 
trejomis mišiomis. Pri
klausė prie Altoriaus ir 
Rožančiaus moterų drau
gijos ir vietinės Tretinin
kių kuopos. Paliko dide
liam nuliudime savo vyrą 
Liudviką ir jau užaugusią 
šeimyną. Amžiną atilsį su
teik jos sielai, Viešpatie!

Sekmadienį, gruodžio 29 
d. kelioms valandoms bu
vo atvykęs kun. Augusti- 
nijonas Tėvas Juozaitis, 

i Grįždamas į Washingtoną 
'po atostogų praleistų Chi- 
icagoje, jis norėjo pamaty
ti garsią šv. Alfonso lietu
vių bažnyčią Baltimorėje. 
Kaip kiti svečiai, kurie lai
kas nuo laiko aplanko mū
sų bažnyčią, taip Tėv”as 
Juozaitis turėjo pasakyti, 
kad Baltimorės lietuvių 
bažnyčia tai be abejo yra 
gražiausia iš visų lietuvių 
bažnyčių Amerikoje.

NUOTRUPOS

LINDEN, N. J.

m. 
K.

kišką spaudą ir laikraš
čius. Lai kiekvieno lietu
vio namuose vien tik ge- 

I ras ir katalikiškas laikraš
tis ir knyga randasi.

S. Lukas.

Kaip laimingas tasai, 
kuris negimė vergu, ir ta
sai, kuris išmokytas nebū-

I

MARGUMYNŲ 
VAKARĖLIS

Gruodžio 29 d., Šv. 
driejaus parapijos salėje 
vadovaujant vargoninkui 
K. Žalnieraičiui, įvyko 
gražus pavyzdingas mar- 

, kurio 
programą išpildė mažes- 

įniojo choro mergaitės.
Mergaitės visos gražiai 

atliko savo užduotis, jos 
pasižymėjo gražia lietu
viška kalba, ypatingai gra
žiai pasižymėjo Varnaity- 
tė bei Maksimavičiutė... 
Gaila, kad publikos buvo 
mažai. Atsilankę džiaugė
si. Lauksime daugiau to- 

Įkių vakarėlių.

*9 An-

Metinis “Darbininko”

KONCERTAS
Sekmadieni, Sausio-Jan. 19d., 1936

Dangaus Vartų Parapijos Salėje
Kampas E. 4-tos ir “I” Gatvių, So. Boston, Mass.

Pradžia 7:00 Vai. Vakare
I 
I

Koncerte Dalyvauja Įžymiausios Dainininkų bei 
Dainininkių Pajėgos

Visus Nuoširdžiai Kviečia Dalyvauti RENGĖJAI

rZ3Bi

I

FONDAS AUGA
Lapkričio 27 d. 1935 

Lindeno Lietuvių R. 
Parapijos Fondo mėnesi
nis susirinkimas įvyko ir 
buvo aptarta daug svar
bių reikalų. Komisija išda
vė raportą Iš “Card Par- 
ty’s”. Praneša, kad turėjo 
pelno $12.00. Taipgi valdy
ba praneša, kad apmokėjo 
taksus už 1935 metus $31. 
45 už žemės lotą ir taipgi 
apmokėjo bankui 3 mėne
sių notą $118.00. Mūsų 
paskola eina mažin. -Nu
tarta surengti judamuo
sius paveikslus iš Lietu
vos. Į komisiją išrinko J. 
Liudvinaitį susižinoti su 
filmininku A. Žigu iš 
Brooklyn, N. Y. Paskui 
baigiant susirinkimą, pri
siminta apie nelaimingą 
mūsų brangų dvasiškį ir 
tautos darbuotoją, kuris 
serga paralyžiaus liga a- 
pie 4 metai Cleveland, O- 
hio Ligoninėje t. y. Kun. 
M. M. Kuliavą ir nutarta 
pasiųsti jam Šv. Kalėdų 
linkėjimus ir apsiėmė iš 
geros valios pasidarbuoti 
ir pereiti per visus parapi- 
jonus ir rėmėjus Lindene.
J. Liudvinaitis ir J. Budre- 
vičius surinko $20.00 ir 
pasiuntė Kun. M. M. Ku- 
liavui. Aukavo sekanti as
menys :

J. Liudvinaitis, J. Budre- 
vičius, A. Karanauskienė. 
O. Tratulienė, J. Malinaus
kas, Z. Marazienė, M. Bu- 
zunienė, G. Kairevičienė,
K. Atutis, O. Pribush, V. 
Karpienė, L. Dambraus
kienė, S. Ziurlys, A. Rau- 
ba, R. Yršienė, J. Gaidelis, 
J. Makaveckas, A. Mikšie
nė, M. Matulionis, P. Venc
kus, J. Dirsa, O. Venskie- 
nė, K. MalaskiaTičienė, M. 
Venskaitienė, S. Agentas, 
M. Venskienė, C. Plungis, 

j B. Ašmontienė, J. Stanio-

Ketvirtadienį po Kalėdų 
netikėtai atsilankė Jo Ek
scelencija kankinis Vysku
pas Matulionis ir kun. dr- 
as Končius. Jiedu su rei
kalais važiuodami į Wa- 
shingtoną, sustojo pas 
gerb. Kleboną Lietuvniką, 
kad pasveikinus jį su 42 
metų kunigavimo ir klebo
navimo sukaktuvėmis. La
bai gražų įspūdį padarė 
kaip Jo Ekscelencijos, taip 
d-ro Končiaus dalyvavi
mas šv. valandoje tą va
karą. Gal niekas taip žmo
nės nepatraukė prie Dievo,
kaip matyti kunigus sank- vakaras naujam mete. Juo 
tuariioj pamaldų metu, rūpinsis 4 kuopa Altoriaus 
vaikščiojant stacijas, arba į ir Rožančiaus dr-jos. 
lankant ŠŠ. Sakramentą. I

Po sunkaus trijų mėne
sių mokslo darbo Katali- 
Į kiškam Universitete Wa- 
shingtone, vieši pas vieti
nės Sesutės Baltimore je, 
Sesutė Perpetua ir Sesutė 
Emilijana.

Radzevičių Ona, darbšti 
parapijos veikėja, kuri bu
vo sunkiai apsirgusi prieš 
Kalėdas, jau sveiksta. 
Taip pat Štreimikių Anas
tazija, kuriai buvo pada
ryta aklos žarnos operaci
ja, jau sugrįžo namo ir 
jaučiasi kasdien stipresne.

Pirmas 1936 metų Muzi
kų Čižauskų Koncertas ir 
juokingos operetės —pers
tatymas “Lietuviškas Mi
lijonierius” įvyks sekm. 
sausio 5 d. 7:30 vakare, 
Šv. Alfonso par. svetainė
je-

Visi širdingai kviečiami 
į šį pirmą 1936 metų vaka
rą. Didysis parap. Choras 
su soliste Marijona Čižaus- 
kiene išpildys dalį operos 
“Naughty Marietta” (iš
dykusi Mariutė). Dainuos 
vyrų choras ir kvartetai.

Merginų choras, veda
mas M. Čižauskienės, ke
liais atvejais dainuos nau
jų dainų. Muz. J. ir M. Či
žauskai palinksmins nau
jomis dainomis. Adv. T. 
Grajauskas su p. Čižaus- 
kiene dainuos juokingų 
duetų.

Solo dainuos p. L. Stan
kevičienė. Duetą — sesu
tės Česniutės ir Jankuniu- 
tės. Piano solo išpildys M. 
Burg - Ugianskiutė, Di
džiausia įdomybė bus suži
nota kaip visų gerai žino
mas Jonas Stočkus pasilie
ka “Milijonierium”.

Operetės dalyviai:
“Karpius” Lietuviškas 

Milijonierius —J. Stočkus, 
Tenoras.
vutė” -
Sopranas. Jos motina “Jo
nienė”
Mez. Sopr. “Bankierius” S. 
Benešiunas, Basso. “Sa
muolis” J. Galkauskas, 
Baritonas. “Piniglupis” S 
Jankūnas, Tenoras. ‘Gaud- 
grašis’ J. Mozurevičius, 
Tenoras. “Dviliekis” A. A- 
domaitis, Baritonas ir 
choras.

Visi, kurie į šį vakarą 
atsilankys džiaugsis. Kas 
apleis, graudinsis. Tad 
kviečiame visus.

Aš Būsiu.

Jo mylima “Jie- 
B. Jankuniutė,

Sausio 10 d. penktadienį 
įvyks pirmas kortavimų

žvalgas.

nis, A. Kelbonienė, A. Fi- 
lipaitis, J. Bundonis, A. 
Rupšys, J. Venskus, F. Gu
delienė, V. Kružinskas, L. 
Tvaskus, P. Baliunas, A. 
J. Paleckis, A. Perevičius, 
P. Smolskis.

Vijurkas.

HARTFORD, CONN.

Katalikai! laikraščių at
žvilgiu privalome turėti 
jautresnę sąžinę. Išvaryki
te neutralią spaudą iš sa
vo namų, nors ji lankosi 
ne atvirai, bet, kaiD čigo
nė, apsisiautusi nešališku
mo skraiste. Jūsų šeimose 
tesilanko grynai katalikiš
kas laikraštis; savo nusis
tatymą skleiskite visur: 
tarnyboje, prekyboje, a- 
mate, dirbtuvėse, mokyk
lose, teismuose, valdžiavie-

M. Anulaitė,

Ii

PIRMAS BALIUS 1936
Sausio 4, d. įvyksta Šv. tėse...

Jono E. Draugijos metinis. Vyskupas K. Paltarokas, 
balius. Gros geras orkes
tras. Įžanga tiktai 25c. Du 
dalyviai turės progos lai
mėti po $2.00 su įžangos 
tikietu. •

Sausio 5 d., tos pačios 
draugijos įvyks metinis 
susirinkimas. Visi nariai 
turėtų dalyvauti, nes yra 
daug svarbių dalykų. j

Report.

Šv. Trejybės bažnyčioje 
nuo gruodžio 22 iki 29 d. 
įvyko misijos, kurias skel
bė iškalbingas pamoksli
ninkas, misijonierius kun. 
J. Bružikas. Kaip moterys, 
taip ir vyrai labai skait
lingai dalyvavo ir naudo
josi Dievo malonėmis. Aš.

ALEKS. KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošes patarnauti 
kuojreriausiai diena ir naktj 
visiems Connecticut Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R

I

Dvasia daro kūną turtin
gu. Šekspyras. j

Cortlandt 7-4305
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINE

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row 

Prieš City Hali 
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6-7 
Equitable Service Bureau 

LIETUVIŠKA 
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

ĮSTAIGA

ŠALTANOSIŲ 
VAKARIENĖ

Jei visus domino ir ste
bino pereito rudens RIE- 
BUILIŲ vakarienė, tai ne
mažiau visi Baltimorės lie
tuviai yra susidomavę ar
tima šaltanosių puota. Šv. 
Alfonso parapijos virėjos 
vra garsios visam mieste 
dėl savo gabumų. Nė vie
nas niekad neatsilankė į 
šv. Alfonso salę, kad būtų 
buvęs nepatenkintas. Tai 
naują 1936 metą Veikimo 
Kalendoriaus pildyt o jai 
pradės su tą nepaprasta 
vakariene. Pokilis prasi
dės 6 vai. vakare — sek
madienį, sausio - Jan. 12 d. 
Atsilankiusieji valgys ir 
šoks per visą vakarą už 
50 centų. Bilietas yra 
galopigus, dėlto kad 
ieškoma didelio pelno, 
kad suteikus 
siems gražiai 
pasilinksminti, 
pasižymėkite
Sausio 12 d., ir būtinai da
lyvaukite. Aro Draugas

be- 
ne- 
bet
vi-progą 

lietuviškai 
Tad visi 

sekmadienį

Telefonai: Plaaa 1350.

JONAS GREBLIAUCIAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.


