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KOMISIJOS
Kita gera naujiena yra
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MOTERŲ
Dorchester Avė., South norėjo ją pralenkti, bet i- tytojų ir prisivijo V. Bra nių žinių vajaus reikale ir
kalbėtojumi bus kun. F.
SUSIRINKIMAS
Bostone sekmadienio ryte ki šiol niekam nepavyko zauską. Kitą savaitę ji keletą kvitų knygelių. Tu
W. Strakauskas. Jis kalbės
temoje: “Katalikų Bažny Moterų Sąjungos 13 kp.. nuvyko pas savo brolį, josios “subytiti”. Bet štai, mananti pasivyti net Kil- riu vilties, kad su mūsų
čia ir darbininkai”. Jis sa svarbus susirinkimas į- Charles, kurs buvo sargu pereitą savaitę atsidaro moniūtę. Laikykis Mariu gerb. klebono pagelba ga
lėsiu nemažai pasidarbuo
vo kalbą puoš paveikslais vyks antradienį, sausio 7 mašinšapės, ant Mt. Ver- naujas kontestantas iš te!
non St., South Bostone, Philadelphijos, kuris rim Philadelphia, Pa. — Pe ti. Turiu pasakyti, kad
“slides”.
d., 7 vai. vakare, bažnyti
Kun. Strakauskas LDS nėje svetainėje. Bus val kad su juo pasikalbėjus. tai grąsina Marytei. Neži reitą savaitę į “Darbinin pas mus “Darbininkui” yAtvykęs rado savo brolį nia ką parodys ši savaitė? ko” vajų įstojo stiprus e- ra labai plati dirva. Ji
1 kuopos ir Centro buvo dybos rinkimas.
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Jeskevičius, F. Končiutė, ninkui” skaitytojų gauda cesteriečiai sukruto. Perei
Prieš lietuvių bažnyčią
So. Bostonui sausio 7 d., vakarą
Ofiso
Tel. TROvvbridge 7880
prakalbos.
Valdyba.
O. Siaurienė ir p. Vosylie- mas keleto tūkstančių bal tą savaitę p. Jurkėnas ir
antradienio vakarą.
Ofiso Tel. KIRkland 9221
12 SEIMELIUI
nė ir gi labai smarkiai pa sų. Iš Vytauto laiško atro p. Blavackas neblogai pa
Nanto Tel. TROwbridge 6434
Lauksime jo prakalbos
MARIJONŲ
RĖMĖJŲ
sivarė
pirmyn.
Vladas
Sąžiningas
ir Rūpestingas
do, kad jis yra pasiryžęs sirodė. Lauksime žinių iš
ir visi lankysimės, kad jis
drMaldos
Apaštalystės
PATARNAVIMAS
SUSIRINKIMAS
Brazauskas buvo pasakęs, “supliekti”
bostoniečius, kitų worcesteriečių.
panorėtų mums pasakyti
ja savo mėnesiniame susi- kad pralenks F. Končiūtę,
kurie iki šiol vajaus fron Westfield, Mass. — V.
jų ir daugiau.
rinkiame,
sausio
3
d.,
baž

So. Boston, Mass. —Sek
na, ir savo žodį išlaikė — te ėmė pirmenybę, Bosto-1 Minkelis rašo: “Nors pas
Tel. South Boston 0815
madienį, sausio 12 d., tuo nytinėje salėje, išrinko 12 pralenkė ją ir dabar pasi niečiai laikykitės, nepasi- mus žmonės dirba nepilnas
jau po Sumos įvyks Mari atstovų į Naujos Anglijos ryžęs yra pralenkti net duokite!
dienas ir aš pats esu lajonų Kolegijos Rėmėjų 8- seimelį, kurs įvyks So.
Hartford, Conn. — Pra- bai užimtas, nes priklau
Graborius - Balsamuotojas
to skyriaus svarbus susi Bostone, vasario 22 d., ir “DARBININKO” KON jusią savaitę misijonierius sau prie keturių draugijų
pareiškė
nusistebėjimą,
CERTO RENGIMO KO kun. J. Bružikas prisiuntė ir jose darbuojuosi, bet Patarnavimas dieną ir naktį
rinkimas bažnytinėje sa
kad
Federacijos
Apskričio
MISIJOS SUSIRINKIMAS daug naujų skaitytojų stengsiuosi dirbti kiek ga-!
lėje. Bus renkama šiems
Funeral Home ir Res.
valdyba
dar
seimelio
ne

metams
nauja
valdyba
ir
gaudamas
kelioliką
tūks

lesiu.
Ypač,
noriu
sustip-į
564 East Broadway,
Iš Lietuvos Vyčių 17-tos
skelbia.
Ketvirtadienį, sausio 9
kitų
svarbių
reikalų.
Pra

So. Boston, Mass.
kuopos baseball ratelio
Draugija pasiryžo pla d., 7:00 vai. vakare įvyks tančių balsų. Jis jau pra rinti LDS kuopą. Gerb.|
šome
visų
narių
skaitlin

mūsų
klebonas
LDS
kuo-'
lenkė O. Siaurienę ir įsto
žaidikų susidarė basket
tinti “Darbininką” ir jo “Darbininko”
koncerto
gai
susirinkti.
Valdyba.
jo į antrą kontestantų ei pai yra labai prielankus ir!
ball ratelis, pasivadinęs S.
koncerto tikietus.
rengimo komisijos susirin
lę. Dabar Tėvas J. Bruži manau, kad su jo pagelba!
Boston Steam Rollers.
kimas ‘Darbininko’ redak
CHORO SUSIRINKIMAS
kas išvyko į Girardville, galima bus daug ką pada-'
Į Tel. So. Boston 0823
Be jokios paramos ir be
INC.
cijoje. Prašome visų komi
LIETUVIS DANTISTAS I
Pa. Jei Girardviliečiai Tė ryti”.
LIETUVIŲ
SKALBYKLA
vietos (salės) praktikoms Šv. Petro par. choro su
sijos narių susirinkti.
Skalbiame ir prosiname visokius
vui
Bružikui
padės,
yra
Dayton,
Ohio:
—
Z.
Gu

ir žaidimams, jie viešuose sirinkimas įvyko sausio 3
V. Valatka, pirm.
Mes paimame ir prista
galimybės dasigauti į pir delis rašo: “Dėlei sunkių drabužius.
tome drabužius visur, kaip tai:
gymnasiumuose paprakti- dieną. Šis susirinkimas Ė Arti Municipal Building |
Boston, Cambridge, Brighton
mas kontestantų eiles.
laikų ir bedarbės, mūsų L. So.
kavę, praeitą šeštadienio buvo labai įdomus, nes bu Į 525 E. Broadway, S. Boston |
SVARBUS
Dorchester ir Tfitur. Pamėginkite
Brooklyn, N. Y. — Kun. D. S. kuopa buvo atsiliku ir patyrsite, kad gaunate patarna
vakarą stojo žaisti su vo svarstyta daug svarbių
Ofiso Valandos
j
i
SUSIRINKIMAS
vimą už pigią kainą.
i Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki Į
P.
Lunskis dar nesenai į* si su mokesčiais, bet dabar
Longwood A. C. tymu. reikalų. Vienas iš tų, tai = 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-|
7-9 Ellery St., So. Boston
prisiunčiu.
uždarytas subatos vakarais iri
TeL So. Boston 2923
Žaidimas įvyko Columbia nutarta rengti šokius, ku :| <sas
Sausio 12 d.,. 3 vai. po stojo į kontestantą, bet di I sukolektavęs
nedėldieniais. taipgi seredomis nuo |
deliu
tempu
eina
pirmyn.
Stengsiuosi
vajaus
metu
pietų, bažnytinėje salėje,
12-tos dieną uždarytas.
Rd. Gym., Dorchestery, rie įvyks vasario 12 dieną,
r
Taipgi
nuimu
ir
X-Ray
Boston Park Dept. tvarko septintos gatvės svetainėj.
W. 5th St., įvyks svarbus Jis pereitą savaitę pri kuopą sustiprinti ir gauti
Lietuvių Skalbykla
siuntė
daug
naujų
skaity

naujų
narių
”
.
Ištikrųjų,
moje lygoje. Mūsų jaunuo Bus “refreshments”. Pra
L.R.K. Susivienijimo 21
VVHITE BROOK
tojų.
Neužilgo
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žada
bū

tai
gražus
p.
Z.
Gudelio
LAUNDRY
liai taip puikiai ir smar šome visų dalyvauti šiuose
kuopos susirinkimas. Bus
Lietuvis Dantistas
ti
So.
Bostono
apylinkėje
pasiryžimas
atgaivinti
ir
Dry and Wet Wash
kiai žaidė, kad savo opo šokiuose. Komisija uoliai
rinkimas valdybos ir su
SKALBUSIAI
sustiprinti
beveik
paįrusią
ir
čia
vajaus
reikale
pasi

nentus negailestingai su darbuojasi vadovy bėję'
derinamos knygos su cen
Geras
patarnavimas.
Mes ap
(GALINAUSKAS)
kuopą.
pliekė, padarydami
30 muz. R. Juškos. Šiems me
tru. Atsilankys ir vienas darbuoti.
tarnaujame: So. Bostone, Dor
Tel. So. Boston 2300
Netvark, N. J.'— Jonas Būtų gražu, kad ir kito chester, Cambridge, ir kitur.
punktų prieš oponentų 2. tams išrinkta nauja valdy
centro narys.
414
Broadway,
So.
Boston
Daukšys, LDS 14 kp. raš- se kolonijose atsirastų vei
89 BROOKSIDE AVĖ.,
Šiame rately žaidė šie: ba:
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai.
Jamaica Plain
jtininkas rašo: “Vajaus lai kėjų, kurie suorganizuotų
VYČIŲ B0WLING
Grigas, Naujokas, Grende- Pirm. — A. Kiburis; vi- ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietą ir
TEL.
JAMAICA 1175
ke stengsiuosi ant kiek susipratusius darbininkus k;
9 1. vakare, šventą dieną
ALLEYS
lis, Martinkus, Parauskas ce - pirm. — A. Drobavi- nuo 6 iki pagal
y
susitarimą.
bus
galima
sustiprinti
L.
į
LDS.
ir Maldonas. Valio mūsų čiutė; prot. rašt. — B. Ba
Trečiadienio vakare, sau ĮD.S. kuopą ir kiek Dievas
Vajaus Vedėjas.
jaunuoliams!
ronaitė; iždin. — J. Anta
sio
8
d.
įvyks
bowling
turTel. So. Boston 2660
nėlis; fin. rašt. — M. Leš
i
niras,
Vyčių
Bowling
Al

Lietuvis
Dantistas
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES LAIKRODININKAS
MIRĖ CROCHER
činskaitė ; jos pagelbininleys,
137
Emerson
St.
Nu

Sausio 4 d. Bostone mi kas — J. Preskinis; knygų
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir
galėtojams bus skiriamos
Parduodu įvairiausios rūšies
prižiūrėtoja — M. Sabaikitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
i—--......... .............
dovanos. Vyčiai kviečia moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai auksinius ir sidabrinius daik
251 W. Broadway, So. Boston
Tel. So. Boston 3520
tė.
užeiti pažaisti ar pasižiū patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, tus. Taipgi ir pataisau.
Linkime naujai valdybai Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
rėti.
S. M. B. kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
geriausių
pasekmių jų 1:30
Seredomis
nuo
9
iki
12
v.
dieną.
366 W. Broadvvay
DARBININKO NAME
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
darbuotei.
Jei kiekvienas gautų, ko POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKET
866 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną,
|
(pagal sutartį)
Penktadienį,
sausio
10
trokšta,
kam
tada
būtų
Bouth Boston, Mass
48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
dar kai kas?
dieną įvyks praktika. Mū------------------Telephone Columbia 6702
a 'isų

.........................................

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

mylimas muz. Rapolas

VIETINĖS ŽINIOS

DARBININKU PRAKALBOS

F. WAITKUS

LIETUVIAI SPORTININ
KAI SUPLIEKĖ SVETIM
TAUČIUS

D. A. ZALETSKAS

QUEEN ANN LAUNDRY,

[DR. M. V. CASPER |

DR. S. A. GALVARISKI

v •

JUOZAS M. DILIS

A. L. KAPOČIUS

ADVOKATAI ŠALNAI I

490Broadway, Tel.S.Boston3120

Tėl. Trowbridge 6330.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS

i

GRABORIUS - UNDERTAKER
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
| 258 VV. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110
| 16-18 Intervale Street,
Montello, Mass.
j

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.

PAIEŠKAU savo pus
brolio Kazimiero Vengro,
kuris prieš 25 metus buvo
Lietuvoje. Dabar girdėjau,
kad gyvena Arlington,
Mass. Prašau atsišaukti:
Liudovika Vengriutė - Rudzinskienė, 1258 Union Ave., Route nr. 3, Laconia,
N. H.
I

29 Savin Hill Avenue,
DORCHESTER. MASS.
45 Hampden St.,
Tel. HIGhlands 4855
ROKBURY. MASS.

REIKALINGA
AGENTŲ
Dėl pardavinėjmo treją devynerių, šaknų ir galingos mosties.. Geras pelnas. Rašykite
tuojau: Deken’s Ointment Co.,
Hartford, Conn.

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
' ■ !, fi
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BATCHELDER WHITTEMORE
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r

•

rt rf

«

__ ■» ■
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834 Massachussetts Avenue, Boston
TeL HIGlands J920

.» f -

S. BARASEVIČIUS IR

K. ŠIDLAUSKAS

SUNŪS

918 E. Broadway
Telephone South Boston 9367

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMU0T0JAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston
Tel. Šou. Boston 2590
113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390
Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

SKYRIAI:
Brighton 314 Wash.................. ALGonqn-3108
Cambridge 4 Brattle ............... KIRklnd-6820
Charlestovn 161 Medford....... CHA ston-0086
Dorchester 846 Talbot av.......... GEN eva-1350
Malden 69 Pleasant ................ MAL den-6800
Norwood 269 Lenox ............... NORvrood-0764
Roslindale 6 Corinth........... .... PAR kway-8900
Roslindale 6 Corinth............... PAR kway-4210
Roxbury 99 Warren .,------------- HIG hlnds-6450
South Boston 463 Broadvay.... ŠOU Bos-1830
Executive Offioe 834 Mass. av. HIG hlnds-1920
Nights Sundays Hohdays------- KEN more4100

Antradienis, Sausio 7 d., 1936

DAR BININ KAS

Iš Musų Veikimo Centro

Remkime Vienuoles

LIETUVOS ATSTOVO LAIŠKAS IR
ALRKF. SEKRETORIAUS ATSAKYMAS

Pastaraisiais laikais “Motinėlės” Dr-jos veikimas
buvo susilpęs. Kun. M. Pankaus, Kun. J. Amboto, Kun.
V. Matulaičio ir kitų tos dr-jos pijonierių dėka, jos
veikimas, bei egzistavimas tapo atnaujintas. Paskuti
nis dr-jos seimas Philadelphia, Pa. rugpiūčio 21 d.
19-35 m. priėmė pataisytą konstituciją ir nutarė jos
veikimą išplėsti po visas Amerikos kolonijas.
Religijos ir lietuvybės uoliausios skleidėjos, apart
kunigų, yra mūsų vienuolijos; ypač vienuolės — sesu
tės uoliai dirba mūsų parapinėse mokyklose ir misi
jose, skiepijant mažutėlių širdyse Dievo ir lietuvybės
meilę. Imigracijai sustojus, lietuvybės silpnėjimas ap
sireiškė visur ir vienuolynuose. Dr-ja “Motinėlė” nu
sistatė duoti sesutėms - mokytojoms kasmetą po ke
lias stipendijas, kad jos vyktų į Lietuvos Universite
tą aukštiems mokslams eiti; jos ten. pabuvusios du ar
tris metus turės progos pažinti savo tėvų — protėvių
žemę, išmoks lietuvių kalbos ir kitų mokslų įgys.
Šiais metais jau suteikėme stipendiją dviem sesutėms
Pranciškonėms, ir jos jau yra Kaune; be to, paskyrėm stipendiją dviem sesutėm Kazimierietėm aukš
tiems mokslams eiti Washingtone Katalikų Universi
tete.
Turint omenyj “Motinėlės” Dr-jos išdėstytus už
simojimus, nuolankiai kreiniamės į katalikus, kad įsi
rašytų į dr-jos narius, kad paragintų įsirašyti atski
ras draugijas bei asmenis. Esame tikri, kad bažnyti
nės dr-jos, sutiks sumokėti “Motinėlei” po $10.00 ar
$5.00 į metus. Apart tos materijalės pagalbos, mūsų
supratimu, bus religijos ir lietuvybės įdėjos skleidi
mas išeivijos tarpe. Nario mokesčius reikia siųsti se
kretoriaus vardu; iždininkas prisius pakvitavimus
pavieniems asmenims ir draugijoms; be to, naujų na
rių vardai bus skelbiami spaudoj.
“Motinėlės” Dr-jos vajų nutarėme turėti kasme
tą nuo gruodžio 1 d. iki sausio 15 d. Visi “Motinėlei”
į pagalbą.

ATSTOVO LAIŠKAS

1935 m. gruodžio mėn. 23 d.
p. L. Šimutis,
*
ALRK Federacijos Sekretorius,
2334 South Oakley Avenue,
Chicago, Illinois.
Gerbiamas Tamsta:—
ALRKF Sekretorijatas “Drauge” iš 26-XI-35 pa
skelbė atsišaukimą j visuomenę: “užstokime persekio
jamus Lietuvos katalikus”. Ten sakoma: “kaip tik
gauta žinia, kad L. tautininkų partijos vyriausybė už
darė netik politines partijas, bet ir kultūrines ir gry
nai religines organizacijas — ateitininkus, pavasari
ninkus ir angelaičius”, — todėl Federacijos centro
valdyba protestuoja ir ragina kitus protestuoti.
Pasėkoje Federacijos sekretorijato atsišaukimo
pasigirdo protestai įvairiose vietose. Tačiau to paties
“Draugo” 18-XII-35 laidoje matome iš “Ryto” persispauzdintą korespondenciją: “Lietuvos Ateitininkų
Konferencija”, kurioje nupasakojama, kad reguliarė
metinė ateitininkų konferencija įvykusi Kaune 1 gruo
džio, t. y. po ateitininkų organizacijos “uždarymo”.
Aišku, kad tos dvi “Drauge” tilpusios žinios viena
kitai prieštarauja.
Todėl Pasiuntinybė būtų Tamstai dėkinga už su
teikimą informacijos apie tą “ką tik gautą žinią” ir
kur ją gavote? Pasiuntinybė nieko panašaus nėra ga
vusi ar girdėjusi. Tamsta gerai supranti, kad tokios
žinios, jei ji yra klaidinga, paskelbimas ir raginimas
protestuoti yra žalingas darbas, nuo kurio visuomenė
turi būti apsaugota.
Su pagarba,
P. Žadeikis,

Įgaliotas Ministeris.
ALRKF SEKRETORIAUS ATSAKYMAS

Gerb. p. Atstove:—
Atsakydamas į Tamstos laišką iš 1935 m. gruo
džio 23 d., turiu pasakyti kas seka:
Jau devinti metai, kai tautininkų partijos vyriau
sybė, valdydama Lietuvą be tautos atstovybės — Sei
mo, varžo katalikų veikimo laisvę. Ji išardė katalikų
ekonomines organizacijas (pav. ūkininkų Sąjungą):
suvalstybino arba visai uždarė visą eilę katalikų pri
vatinių gimnazijų; neleido atidaryti Katalikų Univer
siteto; uždraudė veikti gimnazijos moksleivių ateiti
ninkų organizacijai; trukdė pavasarininkų, Katalikių
Moterų Draugijai ir net Katalikų Veikimo Centrui;
cenzūravo katalikų spaudą — baudė redaktorius pini
ginėmis bausmėmis, sodino juos į kalėjimus, braukė
iš straipsnių net Šv. Rašto citatas; laikė kalėjimuose
ir ištrėmime katalikų veikėjus, kurie išdrįso vienu ar
kitu būdu darbuotis katalikų organizacijoms ir ginti
katalikų teises; traukė teismo atsakomybėn kunigus
dėl pasakytų bažnyčiose pamokslų; ištrėmė iš Lietu
vos Šventojo Sosto Nuncijų ir dabar dar nedaro žy
gių, kad sunormuoti Lietuvos santykius su Vatikanu.
Tamstai, p. Atstove, turbūt yra žinoma, kad pra
ėjusį rudenį Tautininkų vyriausybė uždarė paskutinę
katalikų politinę partiją Lietuvoje, būtent Krikščio
nis Demokratus. Be to, tautininkų jaunimo organiza
cijos, vadinamos Jaunalietuvių sąjunga, suvažiavime,
įvykusiame 1935 m. spalių mėnesyje, kuriame dalyva
vo Valstybės Prezidentas, Ministeris Pirmininkas ir
kiti tautininkų vyriausybės nariai, išneštos rezoliuci
jos, reikalaujančios:
1. Uždrausti veikti vaikų organizacijai angelai
čiams.
2. Galutinai pašalinti moksleivių ateitininkų vei
kimą.
3. Uždaryti pavasarininkų, katalikų jaunimo or
ganizaciją.
4. Pašalinti visus netautininkus iš valdžios vietų.
5. Skelbti griežtą kovą visoms netautininkų orga
nizacijoms.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI'
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ
DRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS SVČ.
l’irm. — J. Petrauskas,
Pirmininke — iEva Marksienft,
24 Thomaa Park, So. Boston, Maa»
625 E. 8th ift., So. Boston, Mass.
Vlce- pirm. — V. Medonte,
Tel. So. Bofcon 1298
21 Sanger St, So. Boston, Mass.
VIce-pirm intake — Ona Slaurienfi,
Prot
Raktininkas — J. Glineckis,
448 E. 7th St, So. Boston. Mana
5 Thomas Park, So. Boston, Masx
Tel. So. Boston 3422
I
— Albf Neviera,
Prot Rait — Brone Clnnlenė,
I Ein.16 Raktininkas
IViufield 8L, So. Boston, Mane.
29Oould St, West Roibnry, Mase.
Iždininkas — P. Tulelkis,
Tel Parkvvay 1864-W
109 Bowen St, So. Boston, Mass.
Pln. Rašt — Marijona Markontnte,
Maršalka — J. Zaikis,
88 Navarre St, Rosllndale, Masa
7 Wtafleid St, So. Boeton, Mase.
Tel. Parkvvay 0658-W
Prailgija laiko rasi rinkimus kaa trr
Iždininke — Ona Stanlnliute.
čia nedėldlen) kiekvieno menesio
106 Weat 6th St, So. Boeton, Mase
2 vai po pietį), Parapijos salej. 49:
Tvarkdare — Ona Mizgirdiend,
E. 7tb St, So. Boeton. Mėsa
1512 Colnmbia Rd„ 8o„ Boston, Man
Kaaoa OloMja — E. Januftonlene.
7:80 vai. vakare, pobežnytinėj ava
1428 Oolnmbla Rd., So. Boeton. Mase.
tainej.
Draugija savo anairtaklmna laiko kas Visata draugijos reikalais kreipkite*
antri atarntak* kiekvieno artneaiu, paa )Ntltai| raitininku,

Kun. Dr. J. B. Končius, Pirm.
Holy Cross Chnrch
Mt. Carinei, Pa.
Kun. J. Vaičiūnas, Vice Pirm.
4943 W. 15th St.
Cicero, UI.
Kun. A. Jurgutis, Iždo Glcb.
Box 542
Bridgeville, Pa.

Kun. J. Balkūnas, Sekr.
64-65 Perry Avė.
Maspeth, N. Y.
Kun. Norbertas Pakalnis, Ižd.
259 No. 5th St.
Brooklyn, N. Y.
Kun. F. M. Juras, Iždo Glob.
94 Bradford St.
Lawrence, Mass.

6. Stipendijas skirti tik tautininkams studentams.
Kadangi šiuos griežtus, nedemokratiškus, kitų
žmonių (netautininkų) teises po kojų paminančius nu
tarimus priėmusioj konferencijoj dalyvavo ir aukš
tieji vyriausybės atstovai, dėl to buvo suprantama,
kad tai padaryta su jų žinia ir dėlto buvo bijoma, kad
vyriausybė tuoj gali pradėti rezoliucijas vykinti gyveniman — uždaryti katalikų organizacijas.
Gavus šias Jaunalietuvių rezoliucijas, beveik tuo
pačiu laiku Chicago Tribūne (Tribūne Service) lap
kričio 21 d. paskelbė tokią žinią:
“Šiandien čia sušaukta Lietuvos vyskupų konsis
torija svarstyti vyriausybės akciją. Vyriausybė
nusprendė suvaržyti Bažnyčią, kad ji negalėtų or
ganizuoti į bažnytines organizacijas pradžios ir
vidurinių mokyklų mokinių ir universiteto stu
dentų. *
Lietuvos vyriausybė pasiryžo išgriauti visas po
litines partijas, paliekant tik vieną savo tautinin
kų partiją. Katalikų vaik^j ir jaunimo organizaci
jos neturi nieko bendro su politika. Nežiūrint to,
vyriausybė pasiryžo ir jas naikinti.”
Be to, iš privatinių šaltinių gauta žinių, kurių
Tamstai negaliu išduoti, kad tautininkai savo nutari
mus jau vykdo — katalikų organizacijas uždarinėja.
Dėl to, atsižvelgiant į tautininkų padarytas Lie
tuvos katalikams skriaudas praeityje, atsižvelgiant,
kad uždarius krikščionių demokratų partiją, tautinin
kai nutarė sunaikinti ir religines bei kultūrines orga
nizacijas, ALRK Federacijos centras nebegalėjo rizi
kuoti — laukti oficialių žinių t. y. pranešimų iš pa
čios vyriausybės šaltinių, bet tuoj ėmėsi žygių nešti
protestus ir juos siųsti pačiam Valstybės Prezidentui.
Šia proga su pasitenkinimu konstatuoju faktą,
kad tokius protestus pasiuntė visos mūsų didžiulės
organizacijos, jų apskričiai, taip pat Kunigų Vienybė.
Tik gaila, kad į juos iš Prezidento jokio atsakymo nė
ra gauta. Tas davė suprasti, kad vis dėlto atėjusios
žinios apie pasiryžimą uždaryti katalikų organizaciįas nebuvo be pagrindo.

ko susipratimo išeivijoje
yra girtinos ir turi geras
puses, taip lygiai jos visos:
nėra prieinamos ištisai vi
siems lietuviams. Pradi
nės lietuviškos mokyklos
nevisose esti kolonijose.
Vidurinės bei aukštosios
lietuviškosios mokyki o s
dėl įvairių priežaščių ne
visiems prieinamos. Lietu- .
viškojo meno dr-jos nega
bi prie visų prieiti. Lietu
viški laikraščiai bei žurna
lai nepagauna mūsų čia gi
musio jaunimo. Todėl jie
permažai dalyvauja įvai
riuose mūsų dr-jų paren
gimuose. Pąlieka moderniškiausis įrankis Radio,
kuris pigiausiu būdu (jau
nuolio kišeniui) ir leng
viausiu keliu
pasiekia
i kiekvieno dar šiek tiek gy
vo lietuvio-ės širdį. Radio,
tai yra toks įrankis su ku
rio pagelba kalbi į kiek
vieno lietuvio širdį, ir jeiįgu turi tikslą kelti lietu
vybę, tai nėra abejonės,
jog neišbudinsi vieno kito
iaunuolio tautiškų meilės
įausmų
prie tėvynės Lie
MUZIKAS RAPOLAS JUŠKA,
labai energingai darbuojasi, kad “Darbininko” kon tuvos. Taigi kelkime lietu
certo programa būtų turininga, įvairi ir skirtinga nuo vybę ir oro bangomis...
buvusių koncertų. Muz. Juška yra pakvietęs visų
Vaivos Anūkas.
Naujosios Anglijos lietuvių parapijų chorus ir jų va
dus dalyvauti koncerto programoje. Jau pasižadėjo
Tikrų draugu netrūks
devynių parapijų chorų vadai su savo grupėmis išpil nei vienam, kuris jų ver
tas ir pats moka būti
dyti 10 minučių skirtą laiką.
Tikimės, kad sekmadienį, sausio 19 d., 7 valandą draugu.
vakare, Dangaus Vartų parapijos svetainėje kampas
Kuris užkemša ausis, ne
4th ir I gatvių, So. Bostone svetainė bus perpildyta
norėdamas varguolių skun
rinktiniausia publika.
dų girdėti, tas irgi šauks,
mą ir žmogiškumą įžeidžiančias Jaunalietuvių rezoliu bet nebus išklausytas.

cijas.
Tamsta, p. Atstove, žinai, bent turėtum žinoti,
Tel. ŠOU 1436
kiek daug Amerikos lietuviai katalikai yra prisidėję
ir darbu ir aukomis prie iškovojimo Lietuvai nepri
klausomybės ir kaip gausiai jie yra parėmę Lietuvos ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA
Geriausi įtaisymai So. Bostone.
kultūrinius, švietimo, labdarybės ir kitus reikalus. Patarn:iuj:t
lietuviams jstn nuo 1907,
Dėl to jiems labai skaudu girdėti apie katalikų perse I>arbų atliekame belaukiant į 15 min.
KAINOS LABAI ŽEMOS
kiojimą jų mylimoje tėvynėje Lietuvoje, o dar skau Skrybėlės
išvalome ir pertaisome
džiau protestuoti. Bet Amerikos lietuviai katalikai ne Atidaryta kasdien 8 v. ryto iki 7 p.n.
gali tylėti ir netylės. Jie griežtai pasisakys prieš kiek Suimtomis — 8 iki 10 vai vak.
360 Broadway, So. Boston, Mass.
vieną daromą katalikams skriaudą.
Tad, tikimės, kad Tamsta praneši savo vyriausy
bei mūsų nuoširdų troškimą, kad tuoj būtų suteikta
MUZIKAS
katalikams veikimo laisvė ir kad būtų užmegsti san-;
RAPOLAS JUŠKA
tykiai su Šventuoju Sostu. Kuomet Valstybės ir Baž
nyčios santykiai pradės eiti normaliu keliu, sulig Kon
Moko muzikos, piano
kordato dėsniais, tuomet tauta bus vieningesnė ir sti
ir dainavimo. Speciapresnė, ji susilauks gausingesnės išeivijos paramos ir
les pamokas duoda
nebus reikalo kelti protestus, kurie nėra malonūs nei
vaikams.
!!
protestuojantiems, nėi tiems, prieš kuriuos protestuo
jama.
į
Adresas:
]
Su pagarba,

MILANO’S

933 E. Broadvvay,

L. šimutis,

ALRK. Federacijos Sekretorius.

į SO. BOSTON, MASS. j
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Oro Bangomis...

NE VIENINTĖUS
DAKTARAS

Įvairūs mūsų išeivijos meno draugijas. KetvirtieNĖRA GERESNIO SAVO
vadai, dažnai atsišaukia į ji leidžia lietuviškus laikSPECIALYBftJE
visuomenę lietuvybės išlai- raščius, knygas, žurnalus,
Imant širdies. Plaučių
Kepenų, Pilvo, Inkstų
kymo reikalu. Visi iš jų rengia prakalbas, paskaiSlogos, Patrūkimo, Reu
matizmo ir visokiai Krau
pranašauja, kad lietuviai tas... Penktieji panaudoja
jo, Nervų, Odos ir K To
niškas abiejų lyčių ligas.
išeivijoje, ypač Jung. Vai- moderniškiausį išradimą
Pa tarimas vettiĄ
stybėse suamerikonės ir RADIO. Ir visi eina prie
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo
išnyks... Kokia skaudi pra-' vieno tikslo, — prie palai- nelaimių, išlaidų ir kančių.
našystė, nes lietuvių tauta’kymo lietuvybės šioje šašešis šimtus (lyje.
nustos iapie
_.................
1 alantios: Antradieniais, ketvirta
tūkstančių (600,000) savo; Kadangi šios visos prie dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
2—5, 7—8 vakare ; sekmadie
tautiečių! Turint minty' monės — kėlimo lietuvis- te,
niais 10—12 tiktai.
V'
— ' " ■ ■'
h
tokią liūdną ateitį, mūsų
išeivijos vadai stato įvai
rias tvirtoves, kad atsilai
(THE W0RKER)
kyti ; kad kuoilgiausiai
Published everv Tuesdav and Friday except Holid&ys such aa
pratęsti mūsų tautiečių
New Year, Good Friday. Memorial Day. Tndependence Day,
egzistencija šioje šalyje.
Labor Day, Thanksjriving and Chriatmas
------------ by -----------Vieni iš jų steigia pradiSAINT
JOSEPH
’
S
LITHUANLAN
0. ASSOCIATION OF LABOR
nęs mokyklas prie parapi Entered as second-ciass matter Sept. 12,R. 1915
at the post office at Boston.
jų, ir rūpinasi su jų pagel
Mass. nnder the A et of Mareh 8, 1870
ba išauklėti jaunimą lietu Acceptance for mailing at spėriai rate of postage provided for in Sectlon 1108
Art of October 8, 1917. snthortaed on Jnly 12, 1918
viškoje dvasioje. Antri už
SUBSCRTPTTON RATES:
PRENUMERATOS RATNA:
laiko augštesnes - viduri homestlc yearly .......................... $4.00 Amerikoje metamu........ ............... 84.00
Forelgn yearly .......................... $5.00 Užsieny metamu ....................
$5.00
nes mokyklas ir net aukš- , r>omestlc
once per week yearly $2.00 Vienų knrt savaitėje metams .. $2.00

Tik iš vėlesniųjų Lietuvos laikraščių pastebėjo
me, kad ateitininkai ir pavasarininkai dar nevisai už
daryti. Ateitininkai per didelį vargą gavę leidimą
šaukti savo konferenciją, bet tik vienai dienai.
Gale noriu pabrėžti, kad Federacijos centro val
dyba ir visa Amerikos katalikų visuomenė džiaugiasi,
kad formaliai, pavasarininkų ir ateitininkų organiza
cijos dar neuždarytos, ir prašo Tamstos, p. Atstove, jąsias kolefdjas akademipranešti savo atstovaujamai vyriausybei, kad, gink jas. Tretieji užlaiko ir pa
Dieve, ji nesiimtų vykinti visokį teisingumą, teisėtu- laiko įvairias lietuviškas

Dr.Grefo3271S£

DARBININKAS

Užsieny l kart savaitėje metams $2.00
DARBINTNKA8
366 Weat Broadnray
Botrth Boeton, Man.
Telephone Bonth Boeton 2680
once Per

yearly.. $2.50

-

%

Antradienis, Sausio 7 cL, 1936

TELEPHONE
2680

=

DAĘBIJ<IWAS

biEBiNiNSis

366 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
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kalnas 1934 m. buvo gra
žiai sutvarkytas, padaryti
įkopti į jį patogūs laiptai,
vykusius maldininkus, pagamina devocionalus, dirba
buvo pastatyti keliolika
bažnytinius rūbus etc.
suolų, o viršuje buvo pa
Didesnių bei turtingesnių tautų vienuolės užlai
dėtas parašas, kad kalnas
ko ligonines ir prieglaudas. Kadangi ir mūsų tauta ypavadintas Prezi d e n t o
ra katalikiška, kadangi ir lietuviai, kaip pavieniais,
Smetonos kalnu. Minėtąją
taip ir grupėmis, lanko Šventąją Žemę—net yra asme
dieną vokietininkai sulau
KOMITETAS.
•
Katalikų žurnalas “Extension Magazine” be cere nų, kurie nuolatiniai tenai apsigyvena, taipgi savaimi
žė pastatytuosius suolus,
monijų kritikuoja Jungtinių Valstybę už nenuoseklu pasireiškia didelės svarbos reikalas, kad ir mūsų tau
nuplėšė ir sunaikino para
mą. Pirmiau Amerika labai didžiavosi laimėjusi pa ta turėtų prie Išganytojaus Grabo savo religinę ats {J. E. Vyskupo T. Matulionio Laiškas šą ir suardė laiptus.
tovybę.
saulinį karą, tą karą, kurio neva vadovaujamas obalŠįmetiniame Kunigų Seime 20 d. rugp., Philadel
Žinoma, gali kai kam ne
sis buvęs toks: “kariauti tam, kad karų daugiau jau phia, Pa. ir Federacijos kongrese 22 d. rugp., Phila DIDŽIAI GERBIAMAS KOMITETAS:
patikti, kad kalnas pava
nebebūtų”. Obalsio nereikia jau gražesnio, tik, deja, delphia, Pa. tas klausimas buvo įneštas į dienotvar
Šv.
Žemė
—
krikščionybės
lopšys.
Ten
mūsų
Išga

dintas Prezidento Smeto
jis neišsipildė. Didžiulis karas ne tik nepanaikino bū- kę. Abu Seimu įnešė rezoliuciją: “Remt ir vykdint su
nytojas
gimė
gyveno,
mokino
ir
mirė.
Ten
daug
kata

nos vardu, o ne Hitlerio, ir
siamųjų karų, bet kaip tiktai dar daugiau prie jų pa manymą, kad Jeruzalėj įgyti nuosavybę, pavesti ko
liko širdžiai brangių vietų, kaip Nazaretas, Betliejus, gali nepatikti, kad pamin
skatino, nes laimėtojams ne visiems lygiai teko karo kiam nors vienuolynui, kuris nuolatiniai tenai apsi Jeruzalė su Kalvarijos Kalnu ir Viešpaties karstas.
lobis. Tikrai ir tariamai nuskriaustieji tebeužlaiko gyventų ir ta įstaiga būtų Lietuvos Episkopato glo Dėl to tai visais laikais Šv. Žemė viso pasaulio Kata klą žuvusiems pasaulinia
me kare pastatė lietuviai,
širdyje pagiežą ir tik laukia, kaip ir kada ją išliejus boje”.
likų, jų tarpe lietuvių, labai mylima, gerbiama įr
o nė vokiečiai. Tačiau kul
formoje kito, dar kruvinesnio karo. Taip dalykams
Jau atsirado prakilnios širdies žmonių, kurie tą skaitlingai lankoma. Taigi labai gražus Amerikos lie tūringi žmonės savo nepa
virtus, jau nėra perdaug populiaru girtis dėl didžiojo didžiai svarbų reikalą suprato ir pasižadėjo paremti. tuvių katalikų tarpe kilo sumanymas įsigyti Jeruza
karo laimėjimo, taigi esamieji Amerikos tautos vadai Iš Shenandoah, Pa. apylinkės, vienas asmuo pasižadėjo lėje nuosavybę, vienuolyną ir prie jo įsteigti hospi- sitenkinimo nepareišk i a
dabar užtikrina, kad nė po kilniausiomis priedango $5,000.00. Keliolika asmenų pasižadėjo po $100.00; tium, keliauninkams užeigos namą. Tą sumanymą Ku tokiu būdu, kaip pareiškė
vokietininkai.
mis daugiau į jokį pasaulinį karą nesikiš. Bet užtai taipgi iš Pittsburgh, Pa. apylinkės keli asmenys pasi nigų Vienybės seimas ir L. R. K. Federacijos Kongre Klaipėdos
jie pareiškia, kad Amerika privalo skleisti pasaulyje žadėjo apie $3,000.00 sudėti. Taipgi darbui pamatas sas, Philadelphijoje užgyrė ir pasižadėjo remti, o Jūs, Vokiečiai visam pasauliui
jau padėtas, reikia tik jį baigti. Sekmingesniam to Didžiai Gerbiamas Komitetas pasiryžote įgyvendinti giriasi esą kultūringiausia
moralinę savo įtaką.
jį. Viešpats Dievas tepadeda Jums tame prakilniame tauta, tačiau po tokių žy
darbo vykdymui tapo sudarytas Komitetas:
Katalikų žurnalas nelabai tiki į tą “moralinę Adarbe
ir laimina Jus ir tuos tautiečius lietuvius, kurie gių ar galima jiems pati
Kun. J. Jakaitis — Chicago, III.
merikos įtaką”. Jis tiesiog pareiškia, kad tariamoji
savo aukomis ateis Jums į pagelba.
kėti.
Tsb
Kun. K. Urbonavičius — Thompson, Conn.
moralinė Amerikos įtaka į pasaulį tai gryna nesąmo
Prašau priimti nuo manęs nors tą mažą 100 dol.
Kun. J. Simonaitis — Elizabeth, N. J.
nė. Pasauliui, girdi, visai nesvarbu turėti bet kieno
auką.
DARVINO TEORIJA
Kun. A. Linkus — Chicago, III.
moralinę į save įtaką, neišskiriant nė Amerikos, ku
Su
aukšta
pagarba
Kristuje,
Kun. L. Mendelis — Baltimore, Md.
Teofilius Matulionis, Vyskupas.
rios ne moralinė įtaka, bet pinigai užvis labiausia pa
Anglų tyrinėtojas Gerar
Kun. I. Kasakaitis — Pittston, Pa.
Chicago,
III.
geidaujami. Visos tos tuščios kalbos apie “išganingą
das Heard neseniai paskelKun. P. Česna — Mahanoy City, Pa.
1935
m.
27
d.
Spalio
btoj knygoj “Perversmas
Amerikos įtaką” yra iškeliamos tik tada, kada flir
Kun. J. Končius — Mt. Carmel, Pa.
Kristaus
Karaliaus
Šventėje.
moksle”, pasirėmęs nau
tuojama dėl kokios stambios paskolos, kurios paskui
Kun. D. Mikšys — New Philadelphia, Pa.
jais
gamtos tyrinėjimais,
nė nemanoma grąžinti. Ir — toliau pastebi “ExtenP-nas Alexandras Siemianis, Shenandoah, Pa.
įrodo, kad Darvino teorija
sion Magazine” — kodėl gi ta moralinė galingosios
Šiuomi Komitetas, atsišaukdamas į plačiąją vi
—“kova už būvį” yra be
Amerikos įtaka nepanaudojama tenai, kur ji ištiesų suomenę, visų pirmiausia prašo aukomis paremti tą
vertė. Didžiausi ir stip
galėtų ką nors padaryti, būtent Meksikoje? Kada be svarbų dalyką. Mūsų seserys, apsigyvenusios Jeruza
riausi gyvuliai jau seniai
šališkoji spauda — katalikų ir nekatalikų — konsta lėj prie Išganytojaus Grabo, šimteriopai atsilygins,
užleido vietą daug mažes
tuoja skaudų faktą žiauraus tikybinio persekiojimo aukaudamos savo maldas ir gerus darbus. Aukotojų Klaipėdos krašte po val klą žuvusiems pastatė tuoj niems ir silpnesniems. Tas
Meksikoje; kada skaitlingos katalikų organizacijos iVardai bus surašyti į atskirą tam tikslui pagamintą stybės išdavikų Neumanno po karo. Ąžuolas jau buvo pasikartoja kartais ir mūsiunčia Washingtonan tuo reikalu protestus ir prašo knygą, kuri ant visados pasiliks prie Vienuolyno Je ir Sasso bylos vokietinin išaugęs jau į didoką medį. Sų akyse, pavyzdžiui —gonors žodį užtarti už nelaimingus meksikiečius, tai mo ruzalėj.
kų siautėjimas buvo lig Tai buvo simbolis jaunos pila, kurioje Darvinas noi
Paaukoję
didesnę
sumą
bus
skaitomi
Vienuolyno
ralinės įtakos advokatai tampa kurčiais ir nebyliais.
aprimęs. Kariuomenės tei dvasios stiprybės, dvasios rėjo matyti artimą žmoVienintelis jų iškalbingumo pasireiškimas yra trafa fundatoriais su ypatingomis privilegijomis; čia turi smas įrodė, kad ne viskas nepasiduodančios gyveni- gaus giminaitį. Jisai neretiškas bei nudėvėtas atsakymas: Amerika, girdi, zme pažymėt, kad Apaštališkasis Sostas, ypač Popie Klaipėdos krašte yra leis mo audrai.' Jis vokietinin-, moksliška teorija pasirodė
negalinti kištis į vidujinius svetimos valstybės reika žius Leonas XIII apdovanojo gausiais atlaidais tuos tina, nors ir po autonomi kams nepatiko. Nukirto jį, apie žmogaus kilimą iš bekurie remia įstaigas Šventoje Žemėje.
kartu išniekindami ir at- zdzionės. Akmens perijodo
lus. Už tos frazės bet kam yra pigu pasislėpti, ypač i visus,
Kadangi Tėvai Marijonai pasižadėjo globoti tam jos priedanga. Bet, matyt,
tiems, kurie nieko tariamuoju reikalu nenori padary tikslui susidarantį Fondą — todėl vįąaa^iukas prašo į tai vokietininkams mažai minimą žuvusiųjų kare. žmogus labai mažai skyrė
ti, bet kam tada pretensionališkai kalbėti apie morali me siųsti Tėvų Marijonij Provincijoluisiuo adresu:
tepaveikė, nes paskuti Kad kas išniekintų žuvu si nuo dabartinio žmogaus,
o paskutiniai atradimai Anę įtaką? O vis dėlto Teodoras Rooseveltas žinojo
niuoju
laiku Klaipėdos siųjų karuose amžino po frikos gilumoje parodė,
Very Rev. J. Jakaitis
kaip užprotestuoti dėl persekiojimo žydų Rusijoj. Jis
Į krašto tamsusis gaivalas ilsio vietas arba pastaty kad niekuomet jis neturė
2334
So.
Oakley
Avė.
nesigyrė su moraline įtaka, bet mokėjo ją panaudoti.
tus jiems paminklus, ligi jo nieko bendra su bež
vėl pradėjo kelti galvą.
Chicago,
III.
K.
Turbūt, jau žinoma, kad šiol dar nebuvo girdėta. džionėmis. Religijos dog»
i
Jai kam būtų patogiau, malonėkite aukas įteikti prieš kurį laiką Kintuose Net laukiniai Afrikos miš j matai dar kartą nugalėjo
šiame atsišaukime įvardintiems Komiteto nariams, nežinomi piktadariai nu kų negrai ir tie neliečia klaidingais priedang a i s
vietinių parapijų klebonams arba katalikiškų laikraš plovė paminklinį ąžuolą ir mirusiųjų.
paremtas moksliškas hičių redakcijoms, kurie neatsisakys patarpininkauti
sugriovė paminklą žuvu Kitą tokį pat barbarišką potezas.
priimant aukas ir pasiunčiant Centrui.
Kadangi Jeruzalėj yra numatomas pardavimui siems pasauliniame kare žygį vokiečiai padarė gruo Dievas ir Tėvynė
Jeruzalėj, kaipo krikščionijos centre, kasmet atsi
krašto žmo džio mėn. 9 dieną, sunai
lanko apie milijonas maldininkų; visos katalikiškos nedidelis Vienuolynas, labai tinkamas mūsų sąlygoms, Klaipėdos
Reikia mums mylėti,
ir krikščioniškos tautos turi šventojoj Žemėj savo at komitetas jau yra kontakte su pardavėjais ir kaip tik nėms. Ąžuolą buvo pasodi kindami Prezidento Anta
Tada ir vargelis
no
Smetonos
kalno
Juod

nusi
lietuvių
jaunimo
są

.bus
surinktos
konkrečios
žinios,
tada
bus
pranešta
Bus lengviau kentėti
stovus, vienuoles seseris, arba vienuolius, kurie nuo
junga “Santara”, o pamin- krantėje įrengimus. Šis
K. C.
latiniai tenai apsigyvenę užlaiko hospices, globoja at- per laikraščius visuomenei.

'Moraline Amerikos
Įtaka”

Baigdami šį mūsų atsišaukimą, sveikiname pir
mutinius aukotojus ir linkime, kad susirastų skaitlin
gi pasekėjai.
Jeigu kas iš gerb. kunigų bei organizacijų pano
rėtų labiaus susipažinti su tuo klausimu, malonėkite
tuojaus parašyti Kun. D. Mikšiui, Silver Cręek, P. Q.
New Philadelphia, Pa. Komitetas atsiųs kalbėtoją,
kurs plačiai papasakos apie Palestiną ir paaiškins da
lykus, liečiančius šį klausima.

Barbariški Vokiečių Darbai
Klaipėdos Krašte

Šventoji Žeme

Vertė Gintaras. gyveno”. O kur nustoja autoriai, ten divorsų j lių vartai; baltai apsirengusiai nuotakai leis
teisme tęsia toliau mūsų teisėjai, kurie visiš- j ta į pat šventorių įžengti; kunigas, apsirengęs
gražiausiais Mišioms rūbais, jaunavedžius pra
kai paniekina moterystės luomą.
Moterystė
Visa tai nurodo, kad moderniškame gyve-1 šo prie Dievo altoriaus; šv. Mišios atnašauja
nime įsibrovęs stebėtinas vestuvėms neužsiti- mos jųdvięjų intencija.
KUN. J. KARALIAUS
kėjimas. Žinoma, žmonės vis dar ima šliūbą,
Ne gana to, tas patsai Kristus, kuris da
PREMIJUOTAS VERTIMAS.
bet tūlas garsus rašytojas tą dalyką iš pana lyvavo Kanos vestuvėse, nužengia iš dangaus
gių išnagrinėja. Prigimtis, anot jo, nekaltus jiemdviem palaiminti; juodu įsigyja tą pat pa
MOTERYSTE.
jaunuolius suvilioja, ir štai kokiomis priemo laiminimą, kurį suteikdavo Dievas šventoms
Kartą tūla, linksmai nusiteikus mergina į- nėmis: mėnesiena, rožių kvapu, pasakinga mu poroms S. įstatyme; o išėjus iš bažnyčios, pa
bėgo į kambarį ir džiaugsmingai sušuko: “Te zika, užkerėtomis akimis, ir laikinu geltonų silieka jųjų sielose ypatingų dangaus malonių,
ta, ar žinote ką? Aš jau susižiedavus!” O jos kasų grožiu.
x
kurios padeda jaunajai porai vesti ne tik šven
teta, karštai pabučiavus ją, linguodama galvą
tą,
bet ir laimingą Dievo akivaizdoje gyveni
Kur kas daugiau, prigimtis priveda juos
tarė: “Širdele, tu, mano, esi labai drąsi!”
pasirinkti sau luomą, į kurį niekad neįstotų; mą.
Tiesa, ne šiais laikais gyveno toji moteriš sveiko proto žmogus. Suprantama, kad viršmiJaunavedžiams Bažnyčia įteikia nepapras
kė; vis dėlto josios pažiūra buvo šiandieninė, nėta nuomonė paimta iš ciniko, Punch, kurio tą privilegiją. Kadangi vyskupas kunigą įšven
nes būti madoj, reikia maždaug būti ir nusimi patarimas žadantiems jungtis šitaip skamba: tina prie altoriaus, ir vienuolė daro įžadus taip
nusiai dėl moterystės. Juk tai daro žymiausi “Neapsiveskite!”
gi prie altoriaus, tai Bažnyčia ir jaunajai po
mūsų rašytojai. Tik pastebėk, kaip nevienas
rai suteikia tą pat garbę. Vestuvės taip šven
KAS
GI
PASITIKI
MOTERYSTE?.
pagarsėjęs novelistas aprašo vedybų nepasise
tos, jog jų nebegalima kitur atlikti kaip tik
Šiomis dienomis jaunimas naturališkai iš prie altoriaus. Taip gražios yra jungtuvės, kad
kimą, nors ir visiems kaip ant delno buvo aiš
ku, jog didvyrio ir gražuolės apsivedimas rė kelia klausimą: “Ar dar yra žmonių, kurie pa pirmų pirmiausiu svečiu turi būti pakviestas
mėsi grynos meilės pamatais. Be to, tėmykie, sitiki šliūbu?” Nejaugi meilė esti tam, kad pa ne kas kitas, kaip tik patsai Kristus.
kaip tas dramaturgas savo temas pina, girdi, trauktų jaunuolius į kelią, vedantį tiesiog di
Taigi nenuostabu, jeigu Bažnyčia brėžte
iš žmonos vergystės ir neramios vyro nelais vorsų teisman! Ar nėra nė vieno vedyboms bei
pabrėžia vedybų svarbą; nes sutartuvės para
vės. Taipogi laikraštininkai paskirtose savo meilei užtarti?
šytos ir patvirtintos ne kuo kitu, kaip tik saskiltyse dažnai stato sau klausimą: “Kažin
Į tą klausimą atsiliepia sumani ir rūpės-1 kramentališku mūsų Išganytojo, Jėzaus Kris
ar moterystė — klaida?” Gi trumpai ir stačiai tinga žmonijos motina — katalikų Bažnyčia. taus, krauju.
atsako jie: “Taip, — ir didelė klaida!”
Iš prityrimo, imto iš bemaž 20 šimtmečių, Baž
į
ŠV. PAULIAUS ŽODŽIAI
< > Tenka‘konstatuoti,^jog kadaise kiekviena nyčia moterystę dar ir šiandien tebelaįko ypa*Kad ir dažnai pakartojamas šv. Pauliaus
gera apysaka baigėsi žodžiais: “Apshfedė, lir tin^uKį<šstJus "Sakramentu; laiko ją kaipo'
sakinys, būtent, “geriau yra ištekėti kaip gaš
po to laimingai gyveno”. Bet šioj gadynėj visai šventą ir gražų dalyką.
Bažnyčia be galo gražiomis apeigomis ves lumu degti”, vis dėlto katalikų Bažnyčia apie
kas kita dedasi. Deja, šiais laikais visa eilė no
velių prasideda: “Apsivedę, juodu nelaimingai tuves apvainikuoja. Tą dieną atkeliami grote moterystės Sakramentą gerai prisimena apaš

Parašė Daniel A. Lord, S. J.

talo pagyrimą, kame jis palygina vyro ir žmo
nos vienon draugijon nusiėmimą su vienybe
Kristaus ir Bažnyčios.

“Vyrai,” efeziečiams rašo jisai, “mylėkite
savo moteris, kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią,
ir pats save davė už ją... Kas myli savo mote
rį, tas pats save myli. Nes niekas niekuomet
nelaikė savo kūno neapykantoje; bet peni jį ir
globi, kaip ir Kristus Bažnyčią... Ta paslaptis
didelė; aš sakau apie Kristų ir Bažnyčią.” (Ef.
5, 22—23).
Tikrai, moterystės negalima labiau išaugštinti. Tai yra šventa draugija panaši į vieny
bę Kristaus su Bažnyčia. Vyras turi mylėti sa
vo moterį kaip ir Kristus myli savo Bažnyčią,
už kurią Jis noromis numirė. Moterystės ryšys
yra nesuardomas, ir tuomi panašus į Kristaus
ir Bažnyčios ryšį, kuris išlaikysiąs per visas
dienas iįp pasaulio pabaigos.
Krikščionys, į kuriuos šv. Paulius kalbėjo,
buvo jau girdėję apie Kristaus nuostabią Savo
Bažnyčiai meilę, išreikštą ne vien stebuklais,
Sakramentais ir prižadėjimais, bet, net Savo
mirtimi. Tad, nebūtų klaidinga matyti, kad
jie moterystę iškėlė augšton pagarbon, kai iš
girdo apaštalą Povilą palyginant vyro ir mo
teries meilę su Kristaus meile link Savo Baž
nyčios.
Taigi, katalikams jungtuvės yra Sakra
mentas, simbolizuojąs Kristaus meilę Savo
Bažnyčiai. Gi nekatalikams moterystė esti vien
tik civilinis kontraktas, nelyginant sutartis
tarp dviejų biznierių. Bet visai kas kita su ka
talikais. Jiems tai reiškia, kad esąs šventas
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—laiko paprotys, technika ir platinimą — valdžia; o Ikohohzmą^^egalima naicialus komitetas. Lietu
BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
socialės ekonominės ap- socialės, ekonominės ap kinti tik abstinencija.
vos visuomenė ir daugelis
linkybės.
Paskutiniame linkybės valdžia ir visuo- Pradedant karą su gir
užsienio lietuvių tuoj pra
VALDYBA
šimtmetyje technika ir ke- menė. Kaip valdžiai sunku tybe, buvo atsiradę drau
dėjo siųsti paminklui sta
lių pagerėjimas žymiai pakeisti papročius;. teip gijų, kurių nariais būdavo
tyti aukas. Jų ligi šiol su
pašokėjo. Todėl ir alkoho- žmonėms — visuomenei, gėrėjų su saiku ir kurie
sirinko jąu daugiau kaip
lio gėrimai, kurie seniau sunku panaikinti alkoholio tekovodavo tik su girtuok Sumanymas
pastatyti 100.000 lt. Šie pinigai guli
buvo teprieinami tik didž gėrimų dirbimą ir platini- liavimu. Paskui pamatė, Dariui ir Girėnui pamink banke ir laukia ligi komi
turčiams, įgyjo demokra m. Tiedvi priežasti taip su kad tai negerai. Praktikos lą buvo iškeltas tuoj, kai tetas juos panaudos minė
Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kuo. A. Šve
tines teises. Jų dirba tiek sipynusi, kad viena antrą prityrimai parodė,
kad tik atėjo žinia, kad šie du tam tikslui.
das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Mantus
daug, kad galima lyginti palaiko. Jeigu, sakysim, girtuoklio negalima pri didvyriai žuvo ties Soldi Tačiau sumanymo įgy
— vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt., 7 Mott St, Worcester,
Tikroji Blaivybe
Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Commonvvealth Avė., Worcester,
su neišsemiamu šaltiniu. valdžia panaikintų alkoho versti prie gėrimo su sai nu. Buvo sudarytas ir spe- vendinimas užtruko. IškiMass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P.
Juos vartoja turtingas, lio gėrimų dirbimą ir pla ku. Kaip tik alkoholio gei
i lo klausimas kurioje vieto
Juškaitis — Redaktorius, 423 AVindsor St., Cambridge, Mass.
Gėrimą
be saiko, kurio nusikaltimas prieš tiesą, varguolis, mokytas, tam tinimą bet gėrimo papro smas sotinamas gėrimu su
nejaučia traukimo į alko je tiems didvyriams pa
kenksmingumas perdaug nes žmogus, negalėdamas suolis; jų yra kultūros čiai paliktų, tuomet prasi saiku, jis kiekvienoje va holį? Gal tik tikrieji blai
aiškus,
visi pasmerkia, apseiti be tų gėrimų, pasi- centruose ir tamsiausiose platintų slaptas alkoholio landoje gali užsidegti di vininkai. Bet jų maža minklą statyti. Vieni siūlė
vienur, kiti kitur, ir ligi
Taip pat reiktų pasmerkti rūpins jų gauti kitokiais užkampiuose.
Visur jų gėrimų dirbimas, ir niekas dele liepsna. Pažino taip Šiais laikais daugumas šiol tuo reikalu dar nesuvisokį gėrimą, nes gėri- būdais. Tai tiesa, nes še lengva gauti. Tai viena.al jo nesuturėtų. Tai patyrė pat, kad nuo nestiprų al žmonių linkę į alkoholio
Į sitarė.
rnas ir su saiku trumpina nas alkoholininkas visuo- koholizmą palaiko papro- Jung. Valst. Amerikoje. koholio gėrimų (vyno, a- gėrimus.
Vis dėlto paminklui vie
gyvenimą, mažina kūno met ras būdą patenkinti ciai.
Aišku, kad tik visuomenei laus) vartojimo taip pat Visi, kurie turi ligų, k. a. j tos klausimas bus išspręs
sveikatą, ištvermę, proto geismus alkoholiu, kaip Ir kaip gi viešuose atsi išpildžius prigulinčias nuo žmogus nusigeria, kaip ir
inkstų, jaknų širdies ir tt.. tas dar šiemet. Visą reika
gabumus ir paturi ligas. senas morfinistas, labiau tikimuose apseiti be alko jos priedermes t. y. prisi nuo degtinės vartojimo.
Visi, kurie turi silpną kū- Į lą atidėlioti lyg jau ir ne
Alkoholio gėrimo net ne- siai draudžiant, pasirūpins holio gėrimų. Sulaukei dėjus jai prie naikinimo Be to, pasirodė, kad tik no sudėjimą. Visi, kurie bepatogu. Yra trys pasiū
gal'ima“vadinti“ prabanga, gauti sau reikalingo mor. svetį statyk ant stalo bu papročių ir platinimo nuo tas gali padėti girtuok
neturi stiprios valios susi lymai paminklą statyti —
Bet kaip
kurią iš dalies galima ap- fino.
.
- smarkus už- telį, keli pokylį pripirk mones, kad reikia suvar liui kariauti su jo silpny turėti. Bet p. Kliusui gali Aleksote, Parodos aikštė
ginti; juk įpročio vartotiį draudimas nuodų: ne vie- degtinės; atsitiko krikšty žyti alkoholio gėrimų pla be, kuris pats visai nege ma atsakyti, kad tokių sti- je ir kur nors pačiame
opijų, ^morfiną nevadinasuturėj° nu0 ™ ,vart°- nos duok alaus, degtinės; tinimą ir dirbimą pagerin ria; gyvas pavyzdys dau pros valios žmonių labai mieste. Greičiausiai bus
me prabanga, tik liga. Jei-1 J™°. ta‘P pat apsunkintas kūmai taip pat neužmirš ti sociales - ekonomines giau reiškia, negu visokie maža. Ištikrųjų kame gi nutarta paminklą statyti
gu morfino s, opijus alkoholio gėrimų gavimas išsipirkti vynu ar degtine. aplinkybes, galima reika pamokslai.
sveikieji, kaip ridikai, sti- kurioje nors Kauno aikšvartojim as peiktina ne vieną apsaugotų nuo al Vestuvės — degtinės, a- lauti nuo valdžios, kad ji Dar ir šiandieną gydyto prieji kaip ąžuolai, geleži- tėję. Statybos darbus noriliga, tai taip pat reikėtų koholizmo. Apie tai priva Jaus, o pas turtinguosius nuo jos prigulinčias prie- jų nuomonė apie alkoholio nės stiprios valios, kaip ma pradėti jau ateinantį
pasakyti kaslink alkoho lome neužmiršti nė valan ir vyno begalo; ir kaipgi Įžastis pašalintų. Kas pildo kenksmingumą skiriasi į parinktieji žmonijos did- pavasarį ir baigti ligi lielio gėrimų vartojimo. Šios dėlės. Tačiau alkoholio gė visos apeigos turi būti ap- priedermes, tereikalauja dvi dalį. Vieni sako, kad vyriai. Alkoholis kad ir ne pos mėnesio, kad Soldino
’
’Laidotuvės
•’ ‘
— vai’  valdžios pildyti jos prie alkoholis nuodai; kiti — po daug geriamas, kerta ir tragedijos trijų metų sudienos gydytojų mokslas rimų prieteliai ir gynėjai ”lietos.
tos
aplinkybės
nežiūri.
De

šes: gieda ir geria iš ąso dermes. Tiktai tie priešal- kad alkoholis maistingas, ąžuolus, ir tvirtabūdžius ir kaktuvių proga, galima
priskiria alkoholį prie nar
vyniolikto
šimtmečio
pas

čio. Kermošius, atlaidai— koliniai įstatymai yra ge todėl esą ne tik galiba, bet ridikus,
kotinių nuodų.
J. G-dys. būtų jį atidengti.
Tsb'
kutiniais
dešimtmečiais kiekvienas laukdamas toli ri, kurie remiasi visuome ir reikalinga jo vartoti.
“Statistikos žinios rodo,
visuotinoji alkoholio gėri mo svečio būtinai pasirū nes pažiūromis. Rašyti įkad padaryti alkoholio
Vieni skelbia visai ne
S K A I T Y K I T E
mo nuomonė vis dėlto tru pina turėti gėrimo. Žmo- statymai privalo būti vi
nuostoliai krikščionių ša
gerti, nedirbti ir neplatinti
putį pakrypo į gerąją pu gus pardavė ar pirko ką ;suomenės papročių išreišalkoholio gėrimų. Kiti ti
lyse tiek didesni už visų
sę ;bet iš dalies tebeviešpa nors — geria magaryčias. ■ kimas; tiktai tuomet juos
Įdomiausius Amerikos Lietuvių Laikraščius.
kisi sumažinti girtybę pakitų nuodų kenksmingu
tauja ir klaidingas many Renka vaitą, teisėją ar lė visuomenė saugos. Todėl mažėli, kaip girtuokliai “STUDENTŲ ŽODIS” a. L. K. Studentu organizacijos žurnalas.
mą, kad apie lyginimą tuo
mas. Jį reikia kuogreičiau- bauja su juo, eina pulkelis svarbiausias Blaiv y b ė s
Metams $2.00. Į užsieni — $3.00. Atskiro numerio kai
pradėsią gerti su saiku ir;
žvilgsniu negali būti nė
isiai pašalinti ir rūpintis įkaušusių ar pusgirčių.
na
20 centu. Adresas: Marianapolis College. Thompson,
draugijų uždavinys yra suprasią girtybės kenks-,
kalbos.
(
’
onn.
apie tai, kad pamatytu- Nėr žemesnės ir despo- platinimas tikrų žinių apie
mingumą; treti mano, kad
Sucksdorf’as štai ką kal
mėm, jog alkoholio gėri tiškesnės valdžios, nėr aš alkoholinius gėrimus. Ko
girtybė sumažėsianti jeigu “MAŽŲJŲ DRAUGAS”, savaitinis dienraščio “Draugo” priedas.
ba: “Jeigu kokiame mies
mai dėl esančių juose nuo tresnių ir taip griežtai kios gi tos “tikrosios” ži
Metams atskirai 50 centų. Redakcijos antrašas: Maria
svaiginamieji gėrimai tu
te kasmet tiek nuodytųsi
napolis College. Thompson, Conn.
dų nuodija, kaip ir kiti saugojančių įst a t y m ų, nios? Ogi, kad alkoholis rėsią mažesnį alkoholio
morfinų, opijų kiek nusi
muodai. Jeigu apskritai tas kaip paprotys: sako Tar- nuodai, kad mažos alkoho nuošimtį. Kaip gi mano tie “DARBININKAS” Lietuvių šv. .Juozapo Darbininkų Sąjungos or
nuodija alkoholiu, tai pa
bus pripažinta, tuomet d’as. O d-ras Zelenkovas lio dozos kenkia žmogui ir gerėjai su saiku? Gėrimo
ganas išeina du kart j savaitę. 366 W. Broadway, So.
kiltų didelis triukšmas.
Boston.
Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.
' daugumas lengviau, negu
Bet į nuodijimasi alkoho šiandieną bus palinkę išsi sako: “Gėrime su saiku t. visuomenei, kad tikroji su saiku apgynėjas Vienos'
liu žmonės žiūri ramiai, žadėti alkoholinių gėrimų y., gerime papročiuose, y- blaivybė prifimčiausi a s profesorius (Kliusas) šau “DRAUGAS” Vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dienraštis, iš
einąs 2334 So. Oakley Avė.. Chicago, III. Metams $6.00,
šaltai; jie yra paprasti vartojimo; tuomet pra ra šaltinis bėdų ant že žmogaus stovis. Tos tikro kte šaukia kariauti vieno
kasdieniniai apsireiškimai, nyks daug tokių abejoji mės”. Tai antra alkoholiz sios žinios reikia skirti da energija kaip su tikrai “LAIVAS” Tėvų Marijonų leidžiamas savaitraštis. 2334 So. Oakley
Avė.. Chicago. UI. Metams $2.00. Pusei metų $1.00.
nuo melagingų, kurias pla siais blaivininkais taip su
kurie nebeatkreipia į save mų, kurie lig šiai dienai mo priežastis.
niekeno domės. Ar tai nuo girdėti dėl varžymo parda- I Lieka dar socialės — e- tina gerėjai su saiku, nors girtuokliais. Bet Kliusas “AMERIKA” Amerikos lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyveni
mo savaitraštis. 423 Grand St. Brooklyn, N. Y. Metama
saiku? Visai ne. Tie nuodai ivinėti alkoholio gėrimų. Į- konominės aplinkybės, bet ir vadina save blaivinin pats sau priešinasi, pripa-;
$1.50.
Į užsienį $2.25.
kais.
Jie
meluoja
sakyda

žindamas tikrosios blaivy
tokie pat, kaip ir kiti; nuo- : kvėpti plačiai visuomenai — tos aplinkybės dabai
dijimasis panašus į kitus. i tikrą supratimą apie alko- dažnai yra alkoholio ga mi, kad alkoholio truputis bės reikalingumą kaiku- “GARSAS” Sąvaitinis. Amerikos L. R. K. Susivienijimo organas,
einąs 73 E. South St. AVilkes Barre, Pa. Metams $2.00.
minamos ir laikomos. Pa nekenkiąs žmogui. Tas tik riems žmonėms. Turį atsi
Kol alkoholio nuodijimasis
iholio gėrimus yra blaivy šalink alkoholį, ir žmogus rąsias žinias tegali teikti sakyti nuo alkoholio: Visi,
“VYTIS” Amerikos Lietuvių jaunimo žurnalas 4736 So. Wood St«
nebus lyginamas su kitais,
bės draugijų pareiga.
visuomenei
tik
susipratę
Chicago, III. Metams $2.00. T užsienį $3.00.
iš
daugelio
socialių
ekono

kurie
nuo
gimimo
jaučia
kiekvienas, kuris norėtų
abstinentai,
tik
tie,
kurie
traukimą į alkoholį. Bet, “MOTERŲ DIRVA” Mėn. A. L. R. K. Motery Sąjungos žurnalas,
užginti pardavinėti tų gė Apie blaivybės draugijų minių aplinkybių pasiliuo6747 So. Artesian Avė., Chicago, III. Metams $2.00,
rimų sutiktų priekaištą, uždavinį katalikų trumpai suos. Papročius gali visuo- pergali priešą savyje. Pa galima paklausti p. KliuPusmečiui $1.00. T užsienį $2.50.
kad toks varžymas bus pasakyta. Alkoholizmą pa- menė panaikinti; dirbimą pročius, kurie palaiko al- so, ar daug kas šiandieną
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susituokusiems simbolizuoja Kristaus sandora i
su Savo Bažnyčia. Prisimink, žmogau, ir gy
gyvenk tuo idealu!”
Nežiūrint idealų, vis dėlto Bažnyčia toli
gražu nuo faktų nesislepia. Iš prityrimo Jinai
supranta vestuvių reikšmę, ir rodyte nurodo,
kad nelengva moterystės našta. Įsivaizduok
sau du asmeniu, prisiekusiu draug gyventi iki
karsto lentos. Gali būt, kad juodu nevienodo
būdo arba palinkimų. Pasitaiko kartais, būk
abu yra plieninės valios, niekam nepasiduodan
čios. Aišku, kad tokiuose namuose ramybė il
gai neviešpataus.
Ne gana to, pamato vienas kitą ir palan
kiose ir blogose sąlygose. Bet laikui bėgant,
aplinkybės kinta. Kur kadaise gražuolę jis did
vyriškai vadžiojo, dabar ne taip jau didvyriš
ROMANAS IR TIKRENYBĖ
kai atrodo jisai, kai suserga skaudančia galva
Kaikurie su panieka vadina Bažnyčią ide arba ima rūgoti per dienų dienas. O ta kukli
aliste, lyg kad būtų iš ko gėdinties. Kad ji yra mergelė, kurios grožis tiesiog krisdavo į akis
idealiste, tai gryna tiesa. Juk vadas, nesantis it naujai pražydėjusi rožė, visai kitaip išrodo
idealistu, nustoja būti vadu tikroj to žodžio , kai pradeda dėvėti šliurėmis ir pasitepti savo
prasmėj.
j veidą tepalo kauke. Deja, kur gi dingo tas jųAtvesti savo pasekėjus nuo žemesnės ligi : dviejų mandagumas ir švelnumas, kuriem
augštesnės lygmalos, tai šventa vadovo prie dviem jis taip labai patikdavo, dar sprogstan
dermė. Panašiai ir su Bažnyčia. Beeidama sa čios meilės metu? Gyvenimas tikrai pasidaro
vo pareigas, Ji pirštu nurodo žmonijai jau ne I pilkas, kada romanas jau nudėvėtas.
Tiesa, meilė-akla, bet ima regėti tada, kai
paprastas lygmenas, bet kur kas svarbiau, pa I
čias gyvenimo viršūnes, kurias, Jai vadovau nuotakos puokštelė išmesta laukan. Ir kai šliūbinė suknelė yra vakarais vartojama, o dar
jant, žmonės gali ištikrųjų pasiekti.
jaunavedis
darban eina apsivilkęs • šliūbihiu
. Tačiau, tai nereiškia, jog kilnius katali;
kiškų vedybų idealus visi atsieksią. Juk Baž švarku, tai iš to pigu matyti, jog jųdviejų ro
nyčia tiktai praneša: “Yra galimybės paragau manas pakeistas tiesiog gyvenimo tikrenybe.
ti gilios laimės, džiaugsmo, šventumo. Bet reiš Meilė tada jau ne akla, bet labai, labai akyla.
O ką pamato meilė naujai atidengtomis akia ta galimybė paversti tikrenybe. Ir visa tai

dalykas — sutartis, kurią Išganytojas pavertė
neapsakomų malonių šaltiniu. Ne be prasmės,
tad, Bažnyčia tvirtai-pasitiki moterystės luo
mo šventumu.
Iš Bažnyčios akių niekad neišnyksta tas
vaizdas Madonos, spaudančios savo Kūdikėli
prie širdies. Taip pat Bažnyčia visuomet turi
omenyje Šventąją Šeimą — Juozapą, Mariją ir
mažutėlį Jėzų — kaipo naminės laimės pavyz
dį.
Kiekvienoj nuotakoj Motina Bažnyčia įsi
vaizduoja Madoną, kuri priglaus prie savo krū
tinės Dievo mažutėlius; gi kiekviename jaunavedyj mato Jį Juozapo pavidalą. Jaunajai po
rai sukūrus savo šeimynėlę, Bažnyčia meldžia,
kad ji būtų it ana Šventoji Nazareto Šeima.

kimas, tai gal nei šis nei tas. Kartais jai koktu
pasidaro, kuomet jisai pramuša skystą kiauši
nį; o gali dar ir baisesnės pasėkos išeiti aikš
tėn, nes maloni šypsena ir piktas liežuvis kar
tais eina ranka rankoj. Gali būt, kad jaunave
dei nė galvon neparėjoęjo£ pinigų ji tiek netu
rės, kiek ji kitados turėdavo dar pas tėvus esant. Jaunikis tuojau pasijus negalėsiąs nakti
mis valkiotis, nei neturėsiąs skambučių kuomi
pasilinksminti. Kad ir kažin ką meilė nebema
tytų, vis dėlto yra tik menkniekis. Tačiau, nie
kiai nemalonūs. Juk ir kosymas mažmožis, bet
labai įkyriai skamba, kai žmonės teatre nori
muzikos pasiklausyti.

I

VYRAI IR MOTERYS
Moterystė nuolat pasiliks netobula, dėlto
kad vyrai ir moterys, žmonės, daro jungtuves.
Nežiūrint kokį darbą žmogus nenuveikia, visgi
tobulumo neatsiekia. Lyginai ir tobulumo iš
j
moterystės nedera sulaukti.
Paimkime tapytoją; jo piešinys toli gražu
neatvaizduoja tikro žemės reginio. Gi knygos
autorius tik silpnai tepabrėžia gyvenimo realy
bę; o smuikininko muzika retai kada tobulumo
laipsnį pasiekia. Žmonės iš prigimties esti silp
ni bei netobuli; tai^i išmintingas žmogus visa
tai supranta, kai mato asmenis klaidas darant.
Vis dėlto moteryste yra sutartis, sudaryta
vyro ir moteries, kurių net ir geriausi sumany
mai retai-kada išsipildo. Imdami šliūbą, nei jie
turi Jobo kantrybės, ’ nei angėįo U. teisingumo.
Stebėtina, kad nors nuolat daro klaidas savo
užsiėmimuose, gi pirmų pirmiausia tikisi, būk
moterystėje jokių nesmagumų nepatirsią.

Su Bažnyčia tai ne taip kaip su ta jauną
ja pora, manančia, kad vos išeis iš bažnyčios
po šv. Mišių, ir tučtuojau gyvenimas eis lyg
ant sviesto; kad jųdviejų gyvenimas bus neri
bota laimės svajonė; kad ji visad pasiliks pasa
kų grafaitė, o jis — josios širdies riterium.
Bet Motina Bažnyčia supranta, jog mote
rystė — keblus dalykas, kaip ir žmogaus bū
das. Lengviau yra vilkui pasninkauti, negu
pritaikyti meilę žmogaus trūkumams. Nusilen
kdama faktams, Bažnyčia reikalauja iš jungtu
vių tik tiek, kiek žmonės iš kitų mėginimų lau
kia, būtent, kad žmonės atliktų Dievo užduotą
darbą pagal savo išgalės.

MEILĖS RYŠYS
Moterystė gali būti lyg pasakingas roma
nas — kupinas įvairumo ir grožio. Neatsižvel
giant į josios silpnumus, štai turime du žmo
nes, sudarančius tokią sutartį, iš kurios gali
plaukti amžinos pasėkos, ne tik jiemdviem, bet
ir žmonijai.
Nepaisant ką apie tai biologai rašo, mei
lė paveikia vyrą ir moterį taip, kad, girdi, ne
gali vienas be kito gyventi. Juodu vienas ant
ram padeda, vienas antrą papildo. Ateitin bi
jo žengti be užuojautos, meilės ir atvangos,
kurios juodu suranda vienas kito draugijoje.
Jeigu juodu tikrai įsimylėję, nereikia nei pri
gimties nei Bažnyčios jiemdviem priminti apie
amžinus apžadus. Juk tai yra natūralūs jųjų
palinlfarhas. Jųdviejų meilei nė pats gyvenimas
neužtenka, nes visai per trumpas laikotarpis
meilei išsireikšti.

(Bus daugiau).
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Atviras Laiškas
Visuomenei

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ
KOLONIJOSE
—

{dalyvauti kaip kuris išga
lės. Chorai, grupės ar jei
kurioj kolionijoj rasis ta
LDS. Naujos Anglijos lentingas muzikas su ko
Apskričio pusmetinis su*
važiavimas įvyks sekma kiu nors instrumentu, tai
dienį sausio 26 dieną 1-mą bus visi įtraukti į šią pro-

PRANEŠIMAS
________

vai. po pietų, Nekalto Pra- Sram3sidėjimo Panelės švč. par. Dainuoti bus nustatyta
mokyklos svetainėje, 432 nedaugiaus kaip dešimts
VVmdsor St., Cambridge, minučių, kiekvienai grupei
Mass.
bei chorui, išskiriant vie
Visos kuopos kviečia
mos dalyvauti. Kuopos, tinį So. Bostono Šv. Petro
kurios del kokių priežas bažnytinį chorą, nes jie
čių nedalyvavo, dabar ma dainuos Kantata ‘Broliai’,
lonėkite prisiųst savo dele kuri užima pusvalandį.
nustaty t i,
gatus ir įteikt Jiems gerų Programai
vargoninkas
sumanymų organiazcijos kiekvienas
labui.
privalo pasiųsti savo dai
Kviečia LDS. N. Angli- nas bei muziką kiek gali
jos Apskričio Valdyba:
ankščiau muz. R. Juškai,
Dvasios Vadas,
tuo tikslu, kad kartais neKun. S. Kneižis,’ pasitaikytų tą pačią dainą
Pirmininkas,
1 dainuoti dviem ar trim
J. Kumpa,
grupėm. Tokiame atsitiki
Vice-Pirmininkė,
me muz. R. Juška praneš
M. Urmonienė,
i viena m ar kitam vargoninIždininkas,
kui, kad permainytų daiM. Grilevičius,
ną, ar muziką.
Sekretorė,
~
J
S. Valatkevičiene.! Koncerto programa bus

Metinis “Darbininko” koncertas įvyks
Sausio 19 d., 1936 m., 7 valandą vakare, Dan
gaus Vartų Parapijos salėj, I st., So. Bostone.
Koncerto programą apsiėmė suruošti ar
tistas R. Juška, padedant apylinkės chorų ve
dėjams ir pasižadant dalyvauti garsiausiems
dainininkams ir dainininkėms.
Gerbiami muzikai jau laiko susirinkimus
ir tariasi del koncerto turinio. Kaikurie jau
pradėjo pratybas.
Į mūsų apylinkę įskaitome šias kolonijas:
So. Boston, Brighton, Cambridge, Brockton,
Lavvrence, Lowell, Norwood, Haverhill, Lynn,
Nashua, Peabody, Worcester, Hudson, Marianapolis, Athol, Westfield, Gardner, Greenfield,
Holyoke, Providence, Stoughton, Taunton,
Bridgewater, Middleboro ir visas kitas Naujo
sios Anglijos vietas, lietuvių apgyventas. Tiki
mės, kad iš visų vietų atsilankys daugybė sve
čių “Darbininko” koncertui paremti.
Kadangi tasai koncertas žada būti visuo
meninis lietuvių gyvenime įvykis, todėlei nuo
širdžiai kviečiame į bendrą darbą visus: dva
sios vadus ir pasaulionis, profesionalus ir eili
nius darbininkus, artistus ir mėgstančiuosius
jų pasiklausyti — žodžiu, kreipiamės į plačią
ją Naujosios Anglijos visuomenę, kad šiuo va
jaus metu teiktų paramos mūsų “Darbininkui”,
gausiai atsilankant į jo koncertą, kurio paren
gimui tiek pastangų yra daroma. Ypač nuolan:
-kiai prašome Gerbiamųjų Dvasios Vadų, kad
atkreiptų malonaus dėmesio į parapijos chorų
palankų nusiteikimą, tinkamą pratybų eigą, tikietų skleidimą, transportaciją ir t.t. Tie daly
kai reikalingi daug triūso ir pasišventimo, bet
gi ir malonu pasidarbuoti kilniam visuomeni
niam tikslui! Tad lauksime, žinodami, kad ne
nusivilsime. Visiems rengėjams ir rėmėjams iš
anksto tariame nuoširdžiai lietuviškai — ačiū!
Meldžiame šį mūsų prašymą perduoti kitiems.
Pakvietimo komisija:

Brockton’o Biznio Apžvalga
KOMPLIMENTAI
NUO
HATHAWAY BAKING CO.
15 Perkins Avė.,
Brockton — 260.

ELMER F. JACOBS
Kvietkininkas

48 Rocklaml St. Tel. Brockton 2280

2261 Belmont St.
Tel. 2712
Brockton, Mass..

Gėlės visokioms progoms už
prieinamu kainą.
Mes specelizuojamės. pagrabų gėlėmis
Siunčiame gėles telegrama visur.
Gėlynas: 73 Battles St. Brockton3180

OIL BURNERS

Nuolatinė Šiluma - Neatsiduoda—
Patikimas
Suvartoja lį gal. vandens su
kiekvienu gal. pigiu aliejumi.
NEW ANDERSON OIL BURNER
Patentuoti S. V. ir Kanadoje

C0X BATTERY EXCHANGE Ant Kelio Patarnavimas
Baterijos — Aliejus — Tajariai.

STOGŲ
KONTRAKTORIUS

RIPLEY UPHOLSTERING CO.

APDENGIAME - PERTAISOME
PARDUODAME NAUJUS
Slatėms - Žvyru - Asbestu
BALDUS
JOHN HICKMAN
SPECIAL Dovanu suolelis prie
46 Ford St. Tel. Brockton 599
kiekvieno 3 šmotų seto

Apdengia

I

862 Centre St. Tel. Brockton 1077
v•

na didžiulė auditorija,
Programa buvo įvairi ir
DIRBTINI DANTIS
graži, žmonės labai paten- Pleitos padaromos ir pataisomos
kino,
už prieinamą kainą. Čia sutaupysi
pinigų.
Programa susidarė iš:
G.
W.
GILBERT,
D. M. D.
1) Jonuko Dovana — vei106 Main St. Room 328
kalas; 2) Kalėdų Dvasia,
Tel. Brockton, 1010.
tableau; 3) Vincukas Tinginėlis, dialogas; 4) Nuo
AUTO SPRINGS
bodumas, mažyčiai; 5)
i
Matom Mes, Mažytės; 6) Jei reikalinga springsai auto
•
Gyvenimo Kryžiai, mer- mobiliui ar trokui, mes turime.
Mes nujam am ir uždedant.
MOTERŲ PILIEČIŲ
gaitės; 7) Vainikų Šokis, Woodward’s Auto Spring Shop
I;
KLUBAS
mergaitės;
8) Kepėjai,
172 N. MONTELLO ST.
;
bernaičiai; 9) žvaigždžių
BROCKTON 3609
:
Gruodžio 26 d. Onos Ple- Šokis, mergaitės; 10) Kai
čkaitės namuose Moterų , reivių Kvotimai, bernai
Piliečių Klubas turėjo sa čiai; 11) Dainos, choras: LOWE & POWERS INC.
vo metinį pasilinksminimą a) Puoškit Egles; b) At
pildoma be jokių trukdy- j
Kalėdų “Dieduką”. Nežiū važiavo Sveteliai; c) Dzinlia Monk St.
mų, tai yra tarpuose ne- i
rint labai šalto oro pri geliukai; d) Dzimdzi Drim Laidotuvių Direktoriai
bus jokių kalbų nei garsi- ;
buvo beveik visos narės. dzi; e) Linksmų Kalėdų.
nimų. Kalbos gali būti ;
Žaista pynaklį, bonko, ir Po programos, klebonas TEL. STOUGHTON 12-W.
Vargonininkų Sąjungos prieš ar po koncerto prog- ;
bingo. Už bingo buvo tei prakalbėjo truputį, džiau
apskričio suvažiavimas į- ramos.
kiama dovanos. Pažymėti gdamasis žmonių atsilan
vyko 14 d. gruodžio, 1935 I Toliaus buvo kalbama
na
tas, kad klubietės buvo kymu ir vaikučių vaidini
m., muz. R. Juškos namuo kaip geriausiai paremti bei
Pečkaitienės maloniai pri mu. Padėkavojo Seselėms
se, 933 E. Broadway, So. supažindinti visuomenę su
Kun. K. Urbonavičius
imtos ir vaišinamos. Į pa už gražų prirengimą.
Boston, Mass.
Kun. J. švagždys
žurnalu “Muzikos Žinios”.
baigą vakaro pasirodė Ka
Susirinkime dalyvavo šie Nutarta rengti bendrai
Kun. F. A. Virmauskis
lėdų “Diedukas” su pilnu Kalėdų proga, pirmą;
vargonininkai: A. Vismi koncertus kiekvienoj apy
Kun. F. J. Juškaitis
maišu dovanų, kuris apdo kartą mūsų bažnyčioje,
Kun. F. M. Juras
nas (pirmininkas), J. Ta linkių kolonijoj ir pelną
vanojo kiekvieną narę, bet buvo pastatyta Betliejaus
mulionis (prot. raštinin skirti “Muzikos Žinioms”, iu»ružtat reikalavo nuo kiek Stainelė ir Viešpaties Lopkas), M. Karbauskas (fi j Programų tvarka bus to
nansų raštininkas), R. kia: didesnę pusę progra Sekantis susirinkimas į- talikai praleido nepapras- vienos atlyginimo, būtent šis. Šis parengimas, kartu
Juška (kasierius), A. Šla mos išpildys visi vargo- vyks sausio 8 dieną, 1936. tai gražiai šįmet Kalėdas. tai dainos, tai šokio, tai su gražiai papuoštais al
pelis, J, žemaitis, J. Bal ninkai bendrai ir atsiveš 4-tą valandą po pietų varg. Nors žemė buvo apdengta butuko ir tt. Kiek ten bu toriais ir eglėmis, pripildė
sys. Varg. A. Giedraitis, vieną kitą geresnį daini J. Žemaičio namuose, 51 sniegu, bet oras nebuvo vo juoko! Dainuota, šokta, bažnyčią tikrai kalėdiška
juokauta ir tt. Kalėdų dvasia. Daugelis žmoniij
prisiuntė laišką, kad nega ninką, o likusią dalį prog Mendon St., Worcester, peršaltas.
lįs pribūti į susirinkimą, ramos pasistengs vietos Mass. Čia bus ne vien susi-1 Kūčių naktį apie vienuo ‘Dieduku’ buvo p. Ona Mi- per dieną lankėsi bažny
bet sutiksiąs su mūsų nu vargoninkas išpildyti pas rinkimas, bet ir visų var liktą valandą vakare erdvi helichienė, Moterų Piliečių £čion pasimelsti pas naujai
Klubo pirmininkė.
goninkų praktika del ren
tarimais.
kurį bus rengiamas kon giamo koncerto. Kiekvie Šv. Jurgio bažnyčia jau Šis Klubas turi aprube- gimusį Išganytoją.
Pirmiausiai buvo kalba certas.
buvo pilna maldininkų.
ma apie dalyvavimą vi i Pirmas tos rūšies kon nas varg. prašomas atsi- Takai, prieangis ir prie žiuotą narių skaičių. Poni Kalėdų rytą 6 ir 10:30
siems bendrai “Darbinin certas numatyta rengti vešti geriausias dainas vy vargonų — visur buvo ku Ona Mihelichienė minėtam valandomis, atlaikytos iš
klubui vadovauja jau vie
ko” metinio koncerto pro Worcester, Mass. Laikas rų chorui, kad būtų iš ko pina žmonių.
kilmingos mišios. Pirmas
nuolikti metai.
gramoje, kuris įvyks 19 d. ir vieta bus nustatyti se išsirinkti.
Įėjus į bažnyčią didysis Man teko da pirmą kar mišias celebravo kleb. kun.
J. Tamulionis,
sausio, 1936 m. Visi nutarė kančiame susirinkime.
altorius traukė ypatingą tą dalyvauti tokiame ma Karalius. Diakonu buvo Marianapolio. Keli kiti se
Prot. Raštininkas. maldininkų domę, nes jo
Baigiant
susirinkimą
loniame vakarėlyje. Bet deak. J. Šukevičius, sub- minaristai ir vienuoliai
papuošimas buvo nepap tikrai, kaip visos, taip ir diakonu klier. J. Gaudins negrįžo, nes turėjo per toli
pribuvo vienas narys iš
rastai gražus. Pusę po vie aš džiaugiuos atsilankius. kas. Mišioms tarnavo stu keliauti. Jų draugai ir
“Darbininko” Radio komi
(WRUBLIASKAS)
nuoliktos ministrantai ber
sijos, tai J. Kumpa, kuris
LIETUVIS GRABORIUS IR
Gintarė. dentai: J. Gibas, A. Šupie jiems linkėjo linksmų i?
LDS.
2-ROS
KUOPOS
BALSAMUOTOJAS
niukai lengvais žingsniais
nius ir J. Janulevičius ir ’aimingų švenčių.
kvietė visus varg., kad ne
SVARBUS
SUSIRINKI

1000 W ashington St.
ėjo
iš
zokristijos
stainelės
daugelis
mažiukų. Pamok
atsisakytų nei vienas, ku
“Pūtis”.
MAS
NORVOOD. MASS
linkui
giedodami
Adeste
slą
pasakė
kun.
Degutis.
ris tik bus pakviestas iš
"i
TEL. Norwood 1503
Per mišias, didžiuma da Katalikai! laikraščių at
pildyti Radio pusvalandį, Antradienį, satisio 7 d., Fideles ir Sveikas Jėzau.
7
vai.
vakare,
ŠvRoko
paMontello Office:
Po to pasigirsta širdį ža
lyvaujančių priėmė Šv. žvilgiu privalome turėti
po trumpų diskusijų visi
IVARIOS ŽINIOS
10 Intervale St
apsiėmė remti muzikos da- raP'j°s svetainėje, įvyko vintis smuikos balsas iš Darbai pas mus šį mėne Komuniją. Iškilmingos mi jautresnę sąžinę. Išvaryki
TEL. Broekton 2005
lį radio pusvalandžio.
LDS 2-ros ku0P^ metlms aukštai nuo vargonų, kur sį pagerėjo. Nors kasyk šios su asista ir didžiojo te neutralią spaudą iš sa
------------------------------------ I susirinkimas.
smuikavo Vincas Greičius, los nepilnai dirba, visos choro kalėdiniu giedojimu vo namų, nors ji lankosi
Kadangi dėl susidėjusių o vargonais lydėjo jo se- beveik tris arba keturias išdavė ti’ t Kalėdų Die- ne atvirai, bet, kaip čigo
nė, apsisiautusi nešališku
aplinkybių, pereitą mėnesį suo~R°gina~
dienas savaitėje dirba. nos reikšmę.
mo skraiste. Jūsų šeimose
susirinkimas neįvyko, tai prasideda
Piemenėlių Daug darbininkų irgi dir Sumą laikė kun. Degu- tesilanko grynai katalikiš
Ibus renkama nauja valdy mišios, kurias atnašauja
ba ant kelių — mat taiso- tis; jam asistavo diakonas kas laikraštis; savo nusis
ba šiame susirinkime.
Kleb. Kun. V. Vilkutaitis. ma šalikėliai ir kelių pa- J. Šukevičius, ir klier. J. tatymą skleiskite visur:
Taipgi turime daug ir ki Didžiulis šv. Jurgio baž.
krantės. Darbininkai, ku- Gaudinskas; studentai tar- tarnyboje, prekyboje, atų svarbių reikalų.
Choras gieda lietuviškas rie dirba ant kelių, dirba navo. Kun. Degutis pasa- mate, dirbtuvėse, mokyk
Nepamirškime, kad Va- Kalėdų giesmes. Chorui
po 5 ir pusę dienas ir gau- kė pritaikintą pamokslą, lose, teismuose, valdžiavie;
jus
jau antras mėnuo kaip pritaria stygų orchestras.
Kaip Tai:
Dvasinis Kalėdų įspūdis tėse...
; eina, o mes ar daug jame Pamokslas. Kun. Vilkutai na $60. į mėnesį.
Šioj apylinkėj visai žie- mūsų bažnyčioje buvo la Vyskupas K. Paltarokas.
pasidarbavome?
tis nuoširdžiai sveikina
bai didelis. Žmonės skait
Atsišaukimus,
Vestuvėms užkvietimus,
Taigi visi sukruskime ir minią maldininkų su Kalė- mos nesimato. Jau antra
Jei nori sužinoti kada
lingai lankė bažnyčią ir bus
savaitė
kai
šaltis
arti
zepasaulio pabaiga ir
eikime prie darbo, o mes jdų šventėmis. Per offertoKorteles,
Laiškus,
priėmė Šv( Sakramentą kokios jo bus paskutinės
ro.
Sniego
irgi
turime.
jo daug turime.
rum Stasė Greičienė gieda
prie Dievo Stalo.
dienos, tai tuojau įsigyk

PROTOKOLAS

j,

EDW. V. WARAB0W

Choro galingas giedojimas, orchestros grojimas,
smuikos gražiausias-balsas, solistų giedojimas var
gonų garsai, visa tai pa
veikia lietuvio kataliko
sielą taip stipriai, kad, rodos jauti lyg dangus būtų
nusviręs ant Šv. Jurgio
bažnyčios... o sielą perpildę didelis džiaugsmas.

MONTELLO, MASS.

r

SHENANDOAH, PA.
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Padarome Įvairius

Spaudos Darbus

Atvirutes,

Konstitucijas,

Programus,

Posterius,

Tikietus,

Blankas,

Vizitines korteles,

ir t.t. ir t.t.

DARBININKAS,
366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Taigi visi
susirinkimą
me nors po
narį.

i
...............į^ šį
ateikime
kuriai vargonais lyir atsiveskiV" dėjo jos sūnus Vincas
vieną nauj4 Qreįčius (smuikininkas).
Valdyba.
Per Komuniją B. Urbšaitė ir O. Mačiutienė gie
da “O Jėzau neesmi, ver
tas”. Taipogi Vyrų kvar
tetas—P. Akelis, M. Prankus ir broliai Greičiai gie
Piemenėlių Mišios
da •‘Tyli naktis”. Šimtai
Clevelando lietuviai ks* žmonių priėmė Komuniją.
/

KALĖDOS
CLEVELANDE

PARAPIJOS ŽINIOS

Mūsų parapijos mokyk
la, kurią veda Seserys Kazimierietės, labai gražiai
veikia. Vaikų mokykloje
randasi suvirš 160.
Gruodžio 15 d., mokyklos
vaikeliai suvaidino veikalą, High School svetainėje.
Žmonių prisirinko arti pil-

Ką mokslas gali
Kolegijų ir seminarijų nasakyti apie pasaulio pa
knygutę:

studentai grįžo namon atostogas praleisti su tėvais
ir giminėmis. Seminaristų
tarpe yra: Diakonas J.
Šukevičius, klier. J. Gaudinskas, studentai J. Gibas ir A. Šupienius iš šv.
Karolio diecezijos seminarijos ir J. Janulevičius iš

baigą. Šią knygutę yra
oarašęs A. Jakštas. Jos
kaina 10c. Su prisiuntimu
15c. Užsakymus siųskite:
“Darbininkas”, 366 W.
Broadway, So. Boston,
Mass.

Tėvynės meilė
pir
moji
kultūringo
dorybė.1
Napoleonas.
r

t-
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BENDRAI VISĄ PROGRAMĄ TVARKO p. R. JUŠKA

ŠIAME KONCERTE DALYVAUJA DEVYNIOS
GRUPES DAINININKŲ:

>

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

So. Boston, Mass. — vadovaujant muz. R. Juškai.
Brockton, Mass. — vadovaujant muz. R. Juškai,
Lawrence, Mass. — vadovaujant muz. p. Visminui,
Nashua, N. H. — vadovaujant muz. J .Tamulioniui,
Norvvood, Mass. — vadovaujant muz. A. Šlapeliui,
Providence, R. I.—vadovaujant muz. A. Giedraičiui,
Worcester, Mass. — vadovaujant muz. J. Žemaičiui,
S. VVorcester, Mass. — vadovaujant muz. J. Balsiui,
Cambridge, Mass.—vadovauj. muz. M. Karbauskui.

Sekmadieni, Sausio-Jan. 19d., 1936

Šis koncertas tikrai bus nepaprastas, nes koncer
to programą išpildys rinktiniausios devynių parapijų
meno pajėgos.

Dangaus Vartų Parapijos Saleje

Tikietų kainos: 50c., 75., ir $1.00. Brangesnės vie
tos yra rezervuotos. Tikietus perkant iš anksto galima
gauti pigiau: 40c., 65c., ir 90c. Tikietų galima gauti
pas “Darbininko” vajininkus - veikėjus ir “Darbinin
ko” administracijoje.

Kampas E. 4-tos ir “I” Gatvių, So. Boston, Mass.
Pradžia 7:00 Vai. Vakare

Koncerte Dalyvauja Įžymiausios Dainininkų bei

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME Į ŠI
KOLONIJŲ KONCERTĄ!

Dainininkių Pajėgos

stengdamosi modernizuoti kenčiamiems rūmams pa- kabinti jiems trūksta vie- aiškės vėliau, kai bus pa- jo tarp Lietuvos vyriausy
susižinojimą, sumanė įren- statyti jų negalėjo užtekti, tos.
I gamintos matricos. Matri- bės ir švedų bendrovės de
v
gti Kaune ir Klaipėdoje Buvo tad pradėta dairytis, Kokių galerijoje yra me- cos yra gaminamos Belgi- rybos.
ElAIPčnn? YDAČTH IIP. mis darb-kams temomis, automatines telefono sto-'ar negalima kur gauti sta- no vertybių, pasakyti sun- joje, karališkuose monetų Toksai nesusipratimas
r.LAIrtUUd AnA&IU LIL Liaudies universitetą lan- tis.
Tokia stotis
KlaiDėdo-itybai
....................
medžiagos nemoka ku. Pravartu nueiti ir ap- kalimo rūmuose. Matricų dėl dolerio yra jau antras.
^s- Tokia,
stotis Klaipėdožiūrėti.
gaminimas užtruks apie ! 1928 m. danai statė Kauko net keli šimtai darbiJau baigta statyti bei į- mai.
trejetą savaičių.
Tsb. ne porą tiltų ir 1932 m.,
ninkų. Įdomu tai, kad tąjį rengti ir pradėjo veikti Kaž kas tuo tarpu prisi
-------------universitetą pernai suor- gruodžio 2 dieną. Kauno i minė buvusius ant to kal SMULKCS LIETUVIŠKI
Telšių - Kretingos geležin- „
i
PINIGAI
BUS
PRADĖTI
NEAIŠKUMAI
DĖL DUOganizavo patys darbinin-, stoties patalpos jau pasta- no viršūnės rusų tvirtovės
i
kelį. Buvo sutarta už dar- >
TOSIOS LIETUVAI
KALTI
PO
NAUJŲ
tytos,
bet
automatai
dar
Klaipėdos krašto lietu į kai, pasikviesdami lekto
bą mokėti ne litais, bet .
įtvirtinimus, pasiūlė juos
ŠVEDŲ PASKOLOS
METŲ
tebestatomi.
Kaunas
auto•
viai darbininkai yra susi rius iš vietos prekybos in
^doleriais. Taip švedai, taip
išsprogdinti ir gautas ply
matišką
telefonų
stotį
tu

organizavę į Darbininkų ir stituto ir šiaip žmones,
tas sunaudoti muziejaus Lietuvos bankas, 1925 m. Lietuvos vyr i a u s y b e ir danai, dolerio kursui nu
rės
tik
po
Naujų
Metų.
baigusius
mokslus.
Uni

amatininkų susivienijimą.
statybai. Pasiūlymas iš , leisdamas sidabro ir vario 1930 m. sudarė su švedų kritus, pasijuto prakišę.- • •
Šis susivienijimas savo ei versitetas paskaitas ruo- Ligi šiol telefono abo pradžių buvo priimtas juo - aliuminijaus pinigus, bu- degtukų akcine bendrove Ir danai panoro, kad būtų
lėse priskaito kelis tūks- šia ir krašte prie didesnių nentus Kaune ir Klaipėdo kais. Bet pasirodė, kad tai
jvo išleidęs ir 1 cento mo- sutartį, pavesdama jai Lie mokama aukso doleriais...
tančius narių. Susivieniji- susivienijimo skyrių,
je aptarnavo telefonistės. iš tikrųjų geras sumany netas. Esant geriems lai- tuvos degtukų monopolį ir Tačiau Lietuvos vyriausy
mas rūpinasi darbininkų Susivienijimas
Susivienijimas Klaipė
Klaipė- Pastačius automatines sto mas. Nieko nelaukiant, į- kams, niekas tada į 1 cen- gaudama už tai 6 milijonų bė laikosi sutarties nuos
ekonomimais, kulturmiais, doje organįzuoja darbinin-!tls> patarnavimas nebe- tvirtinimai buvo išsprog to monetas nekreipė dėmė- dolerių paskolą 35 metams tatų. Su danais buvo net
ir politiniais reikalais. Suteatrą. Tai pirmas toks ^us 3au reikalingas. Apie dinti, kaip niekam nerei šio ir jos pamažu iš apy- iš 6%. Bendrovė turėjo bylų teisme, kuriame pa- ■
sivienijimas savo atstovus įeaįrag Lietuvoje. Teatras i 290 telefoniščių eis dirbti kalingas daiktas. Medžia vartos išnyko. Užėjus sun- mokėti iždui nuo degtukų aiškėja, kad Lietuvos vy
turi visų apskričių ir kra nori visai rimtai susiorga kitokio darbo paštuose, gos buvo gana geros. Ir
kesniems laikams, smulkių dėžutės (kuri kaštuoja 10 riausybės nusistatymas yšto seimeliuose. Taip pat nizuoti. Į jį įtraukiama kurio joms pasirūpins paš netrukus buvo nutiesti me
pinigų reikalas pasidarė centų) po 3,5 cento akcizo, ra teisingas.
susivienijimas atstovauja pačios tvirčiausios jėgos iš tų valdyba.
Tsb. no muziejaus rūmams pa labai aktualus. Daugelio bet nemažiau kaip 1,5 miliIš viso šie neaiškumai
mas ir Klaipėdos krašto darbininkų,
matai.
o vadovais
prekių kainos yra apskai- jono litų per metus. Be to, susidaro dėl to, kad užsie
draudimo įstaigoje (ligo kviečiami artistai iš vals
1920 m. iš Rusijos buvo čiuojamos cento tikslumu, I bendrovė turėjo dar pasta- nio firmos savo laiku ne
nių kasose). Žiemos metu tybės teatro. Jau ankščiau
pasitikėjo lietuviškais li
pargabenta didžiojo mūsij tačiau nesant smulkių mo tyti popierio fabriką.
susivienijimas ruošia kur susivienijimo mėgėjų bū
dailininko M. K. čiurlio netų, pirkėjai visuomet tuPaskola buvo numatyta tais, o svetima valiuta.
sus, paskaitas ir kultūrin relis buvo tiek garsu, kad
nies kūriniai. M. K. Čiur ti permokėti. Nors tai yra sunaudoti žemės ūkio kre- Kai svetimų pinigų kursas
gas pramogas.
net miesto teatre suruoš
lionis buvo žinomas jau vi centų reikalas, bet per dito reikalams. Ji iš švedų krito, tada susigriebė, kad
Šiais metais susivieniji davo spektaklius. Visą su Kaune, senmiesty, ant soj Europoj. Iškilus meno daugumą susidaro gana buvo imama dalimis per 3 į būtų buvę geriau sutartįs
mas pradėjo ypatingai pla sivienijimo kultūros dar Žaliojo kalno vakarinės muziejaus kūrimo suma- žymios sumos. Lietuvos kartus. Paskutinė dalis sudaryti litais, kurių ver
čią kultūros darbo vagą. bą organizuoja atskira viršūnės stūkso kuklūs, ' nymui, kartu buvo nutarta Bankas šį trukumą labai turėjo būti gauta 1932 m. tė nekrinta ir nekris. Fir
Jau pernai įsteigtas Dr. prie susivienijimo organi balti rūmeliai. Tai Lietu duoti jam ir tam tikrą var gerai suprato ir ryžosi nu- pavasarį, bet nusižudžius mos turi nukentėti vien tik
Basanavičiaus vardo liau zacija — Židinys. Jis pra vos meno muziejus, M. K. dą. Kadangi muziejaus pa ' kalti naujas 1 cento, 2 cen Kraugeriui ir bendrovei ■ dėl savo kaltės.
Tsb, ’
dies universitetas atgaivi dėjo rūpintis knygomis ir Čiurlionies galerija. Gruo grindą sudarė kaip tik tie tų ir 5 centų monetas. Ka patekus į piniginius sun
džio 13 dieną suėjo lygiai M. K. Čiurlionies kūriniai, limo darbai šį kartą nebu
no savo darbą, ir sėkmin steigia knygynėlius.
kumus, ji gauta nebuvo.
PATAPK AMERIKOS 4
gai eina paskaitos įdomio- Kiekvienas gali suprasti, 10 metų, kai ši mūsų kul tai muziejus buvo pava vo atiduoti užsienio fir Sutartį teko peržiūrėti ir
PILIEČIU!
i
4
kai sunku lietuviui darbi tūros įstaiga buvo atidary dintas tuo vardu. Tuo bū moms, bet vietinei “Spin pakeisti. Paskolos suma
ninkui Klaipėdos * krašte ta.
du pareikšta šiam didžia dulio” bendrovei, kuri turi buvo sumažinta ligi 4,5 mi Manant apsigyventi Akaime, visai tarp svetimų, Ankščiau šioje vietoje jam mūsų dailininkui pa didžiausią Lietuvoje spau lijono dolerių, o nuošim merikoje, reikėtų kiekvie
o dar be knygos. Jei kur ir buvo rusų tvirtovės devin garba.
stuvę ir priemones gamin čiai — ligi 4,75. Paskolą nam patapti Amerikos piyra kaime knygynai, bet toji batarėja. Čia stūkso Muziejuje, tiksliau sa ti vertybės ženklams bei {grąžinti buvo susitarta do- liečiu. Daugelyje, Įstaigų
yra griežtai reikalaujama,
jie darbininkui daugiau patrankos, nukreiptos į kant M. K. Čiurlionies ga» popieriams. Bendrovės jau 1 leriais.
kad kiekvienas darbinin
siai neprieinami. Židinys pietus ir vakarus. Rusams lerijoje, be Čiurlionies kū- pargabeno iš užsienio rei Jungtinėms
Amerikos kas būtų Amerikos pilietis
organizuoja ir kursus kai išbėgus vieta pasiliko tuš- rįnių, yra visa eilė ir kitų kalingas monetų kalimui Valstybėms nuvertinus do
— kitaip neduoda darbo.
v•
muose ir pačioje Klaipėdo čia.
priemones
ir
nauji
pinigai
Norintieji
išsiimti pilietiš
lerį,
dėl
paskolos
grąžini

mūsų dailininkų paveiks
je, lavindamas mažiau
Mintis statyti Lietuvos lų. Galerijoje yra surenka apyvartoje pasirodys tuoj mo kilo sunkumų. Švedų kas popįeras, nusipirkite
raštingus ir mokydamas
bendrovė panoro, kad pa knygutę “Pilietybės kate 1
meno muziejų buvo iškilu mi patys geriausi dailinin po Naujų Metų.
kizmas”. kuri padės Jums *
kad ir senesnius, bet ne
si jau 1920 m. Nieko ne kų darbai ir saugomi atei Naujų monetų projektą skola būtų grąžinta aukso tapti Amerikos piliečiu.
mokančius rašto.
laukiant, buvo pradėta rū čiai. Sąyo rūmuose zgąlęri- padarė dailininkas Zika doleriais, o Lietuvos vy Jos kaina Į0ė., su prisiunras. Jo projektą speciali' riausybė mano, kad j^ Įimu 15c. Rašykite:
KLAIPĖDA JAU TURI pintis statybai lėšų, nes ja jau dabar nebeištenka.
Daug paveikslų bei liau komisija priėmė. Kaip nau grąžinti reikia dabartiniu
*
“Darbininkas”,
AUTOMATINĘ STOTĮ meno muziejaus reikalin
gumas buvo neabejotinas. dies meno kuriniu guli josios monetos atrodys, dolerio kursu. Šiomis die
366 W. Broadway,
■
So. Boston, Mass.
Susisiekimo ministerija, Lėšų atsirado nedaug. Pa- sandeliuose, nes salėse iš- dar nėra žinios — tai pa- nomis tuo reikalu prasidė____ Tyriai
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DARBININKAS
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Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN.

vyzdį. Telegrama sveikino susirinkimą, kuriame bu- . 1936 metams lošti basket- padavimus bei papročius. ,! visi ir visos buvo suvožia- [tos misijos, kurios 13, 14
Juozas B. šaliūnas iš Wil- vo labai svarbių dalykų bąli Šv. Juozapo parapijos1 Steponas Cibulskis, inži- vusios namon, tai lietuvių ir 15 gruodžio užsibaigė 40
kes-Barre, Penna, Susivie- nutarta. Pirmiausiai išrin- ratelis. Coach ir vedėju y- nierius man įdavė savo radio grupė, vadovaujant 1 vai. atlaidais. Misijas skel
PAGERBĖ PROFESORIŲ nyjimo sekretorius.
- ‘ra “Boley” Jokubauskas, naujai parašytą knygutę prof. Aleksiui, sudainavo bė Tėvas Ignas Abromai
ko naują valdybą. -PirmiKOMPOZITORIŲ
Paskui buvo įteikta jam ninkas — advokatas Juo- ‘ menegeris
‘ t kun. Kripas, anglų kalboje užvardintą.. labai linksmą, įvairią ir tis. Misijos ir atlaidai bu
ALEKSĮ
dovanėlė. Po to linksmai’zas Ališauskas; vice-pirm. pagelbininkais Jonas Stan- Can the angle be trisec- begalo gražią lietuvišką vo lankomi skaitlingai.
Tuojaus po Kalėdų pir- ------------šoko iki vėlumos,
|— Julius Vičiauskas; pro- kus ir Jonas Kairis. Lošia ted? Tai įdomus dalykas radio programą iš Water- Nemažai žmonių priėjo
mą šeštadienio vakarą,! Čia reikėtų padėkoti vi-tokolų raštininkas — Pet- Boley Jokubauskas, Bar- ir matematikai laužė ir te- bury Stoties W1XBS. Bu prie šv. Sakramentų. At
ini Šv.
Šv .Timzann
naujojoj
Juozapo nar.
par. I soms ir visiems, kurie pa- ras Lazdauskas (džiaugia- roni - Baranauskas, Ragis belaužo galvas.
vo dainų ir gražių kalbų. laidai užsibaigė iškilminga
svetainėje įvyko šaunus sidarbavo prie tikietų par-į mes, kad Petras nors ne- (parvažiavęs
(pa
iš Catholic Antanas Račas ir Kazys Teko girdėti nuo tolimų procesija, kurią puošė
bankietas, kuriame pager- davimo, prie stalų, prie senai apsivedė, bet gražiai Uni
Universiteto) Griška, ir Račas, kurie turi ir užlai farmų, kad puikiai girdė skaitlingas vaikų būrelis
bė vietinį muziką kompo-. valgių ir tiems biznie- ir uoliai darbuojasi chore keli kiti.
ko gražią užeigą, Little jo. Neužilgo gal vėl turėji su gėlėmis ir palmomis
•zitn-i-iii ir- jjvmn
Imfiivin ' —
i_.
zitorių ir įžymų lietuvių riams, kurie aukavo ir vie- kaip pirmininkas, _ radio, Pirmą kartą lošė su ku
rankose ir keletas dešimts
me radio šeštadieniais.
Snack
netoli
Park
Avenue
išeivijos veikėją Aleksan- nu žodžiu visiems ir vi- prie vyčių ir tt.); kasinin nigo Karkausko iš New
sodaliečių baltuose rūbuo
ir Fifth Avenus buvo par
drą J. Aleksį. Susirinko a- soms, kurie prisidėjo savo kė Marė Mažaikiutė; fi- Haven’o šv. Kazimiero pase ir velionuose. Vargoninvažiavę Kalėdoms pas ma
pie 400 žmonių. T
‘
Pirmiauaukomis> darbu arba atsi- nansų raštininkė — Marė rapijos rateliu sausio 4.
ko p. K. Vinciaus gerai -iš
mytę.
šiai kunigas Valantiejus lankymu. Gerb. prof. Alek- Orintaitė; o menedžeris ir j
lavintas choras labai graatkalbėjo maldelę ir visi;gįs baigiant programą dė- prižiūrėtojas — Jonas LeSVEČIAVOSI
Šv. Juozapo par. bažny- žiai ir įspūdingai atgiedoLIETUVIŲ KALĖDŲ
a
linksmai gėrė bei valgė lie- kojo visiems ir visoms ir sūnaitis. Direktorių šta-Į
Kun. Dr. Pijus Lutkus,
kame klebonauja jo mišparus su retam choRADIO PROGRAMA čioje,
tuviškus valgius. Paskui pasižadėjo rašyti, dirbti bas: kun. Kripas, prof. A- LaSalette Kongregacijos
kun. Kazimieras Skrypko, rui prieinamu “mozarto”
prasidėjo programa. Cho- kiek tik jam Dievas leis, feksis, Juozas Kupstas, H. narys ir LaSalette Kolegi8-tą gruodžio buvo prade-; magnificat.
ras sudainavo ilgiausių j Mes neabejojame, kad .Kenausis, Jonas Lesunai- j°s profesorius, lankėsi
,
I
.....i
metų ir kitas daineles... vi- profesorius Aleksis para- l tis, o namų prižiūrėtojas Pas savo tėvelius Waterbūryje.
sos paties jubiliejato pa- šys dar daug gražių daine- — Pranas Šmuidinas.
rašytos. Jo sūnus Norber- ’ių ir veiks visose draugiMiss Shirley White iš
Jie nutarė turėti naujų
j Wamer Brothers Movies
tas, kuris buvo parvažia- jose iki tol, kol sveikata ir
narių vajų nuo sausio 1 ivęs Kalėdoms iš Notre Da- ; laikas leis.
Kompanijos
pa‘rvažiavo
ki
Velykų.
Narių
mokesnis
šj Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.
me Universiteto, dirigavo! Vietiniai anglų laikrašpas tėvelius Kalėdoms. Va
padaryta prieinamesnė ir
kalbėjimai ir visoki užbū
į
ir vedė programą. Paskui čiai labai gražiai aprašė
žiuoja dabar į Florida.
rimai, pasirodė nenaudin
visi bei visos gaus “Vytį”.
ROŽĖ
raudonas taškas. Tas rau gi. Nors užkalbėtojų “dak
vakaro vedėjas klebonas jo gyvenimą ir darbuotę ir
Julė Baranauskaitė irgi
Kuomet galės gauti salę,
donumas greitai platinasi tarų” dar ir dabar randa
kun. J. J. Valantiejus bis- sveikino jį. Valio, profesoparvažiavo pas tėvelius.
(ERYSIPELAS)
tai rengs parapijos naudai
į visas šalis ir per 24 va si, bet susirgę rože ligoniai
kutuką prakalbėjęs pa- riau, tenerudija jūsų gabi
Ji važiuoja dabar į Bosto
Rašo Dr. A. Yuška.
šokius. Beje, visi ir visos
landas visas veidas parau prie jų nebesikreipia.
kvietė kalbėti sekančius plunksna ir lai jūsų smagi,
ną su grupe artistų ir ar
prisižadėjo aukoti parapi
kalbėtojus: kun. Kazlaus- graži muzika kutena lietu
Mums yra žinoma kelios donuoja,-apie akis oda su
jai (pagal naujo vajaus tisčių.
ką, Gradecką, Čižauską, vių širdis ir kelia jų jausJuozas Delininkas su rūšys užkrečiamų ir neuž- tinsta taip, kad ligonis ne
skoloms sumažinti) vieną
krečiamų ligų, kurios pasi gali matyti. Ligonis skun
MIC., (Marijoną iš Thom- mus ir lengvina jų naštą,
žmona
iš
Brooklyn
parva

savaitės uždarbį. Puiku,
reiškia odos išbėrimu. Vi džiasi peršėjimą, veržimą
pson, Conn.) Kripą; advo- Muzika, tai lietuvio antra
žiavo
pas
tėvelius.
Juozas
jaunime, remk kas savo.
sokie odos išbėrimai, spau ir skausmą tose vietose, Jeigu kam reiks adreso,
katus — Balandą ir Ali- prigimtis. Ir neužmirškidirba
prie
BMT.
Yra
inži

prašau išsikirpti:
Rodct puikų pavyzdį vi
gai, suskirdimai, ir daug kur užnuodyta, apie nosį,
šauską (vietinius) ir sve- me lietuviai, jeigu lietuviš- sam parapijos jaunimui ir nierius.
akis
ir
ausis.
Tos
vietos
sausio 5 iki 12,
čią advokatą iŠ Detroit, ka dainelė gyvuos, tai ir suaugusiems. Jeigu visi ir Marijonų Kolegijos stu- J kitų yra žinomos kaipo o- kurios pirmiaus paraudo Nuo
St. Vincent de Paul
dos
ligos.
Tomis
ligomis
advokatą Jeneliūną. Pas- lietuvių kalba nežus.
visos aukos vienos savai dentai Urbonas, Markevi- į sergantis ligonis jaučiasi nuoja, po trijų dienų pra Church, Girardville, Pa.
kui Dr. Hill - Aukštikal-j Lietuviai remkime savo tės uždarbį, tai mūsų pa čiai, Gurklys.
sveikas, išskiriant odos deda pagyti, bet raudona- Nuo sausio 13 iki 26, —
nis, aldermonus Joną Ben- muzikus - kompozitorius, rapijai palengvins labai Norbertas Aleksis iš No skaudėjimą. Taipogi mes vimas, t. y. nuodai jei ne Box 383, P. O.
sulaikomi, plečiasi vis to St. Clair, Pa.
dlerį ir Vincą Kolbuką, Paprastai jų darbas yra
daug jos naštą. Taigi, visi tre Dame, Universiteto. turime viso kūno arba sis- liau ir toliau. Jei galvos o- Nuo sausio 27 iki vas. 2,—
buvusį šerifą Jenušaitį, nedėkingas. Niekas gaidų
ir visos pirmyn! Mūsų pa South Bond, Indiana. Jau tematiškas ligas, kurių o- da rožės nuodais apsikre- St. Louis Church, P. O.
vakarienės komisijos pir neperka, neremia pinigišrapija šaukia kaip karei nasis Aleksis gana įdomių dos išbėrimas yra tik an- čia, tai labai galva skauda Gilberton, Pa.
mininką poną Šambarį ir kai ir gana. Kai sako vie
vius į darbą. Aukoti vienos dalykų papasakojo apie u- traeilis apsireiškimas. Pa- ir vėliaus visi plaukai nu Nuo vas. 3 iki 10, —
gaspadinių pirmininkę Ka- nas garsus rašytojas, kad
niversiteto gyvenimą, apie vyzdžiui: tymai, škarletisavaitės uždarbį yra leng
smunka, kurie, žinoma, į 624 Main St.
rinauskienę, Juozą Mar- tuščias pilvas pagamina
Notre Dame footbalinin- nu, karštligė, smagenų, trumpą laiką ir vėl atau Sugar Notch, Pa.
va, nes kiek mes pralei
kus ir tt. Jisai dirba ten ir nugarkaulio plėvių įdegi- ga. Rože sergančio ligonio Nuo vals 10 iki 23, —
čiukaitį, Juozą Mažeiką, meną ir dailę, bet tiktai
džiame ant dūmų, alučio,
3230 So. Auburn Avė.,
mai.
Petrą Lazdauską, Brolį pilnas pilvas ją įvertinti
širdis ir nervai labai nu- Chicago, III.
šokiu, pasivažinėjimams ir prie radio. Tai didelė gar
Banį, MIC.
gali.
tt.? O duokime Dievui. Tai bė ir pasakoja, kad jisai Dar mes turime tokių o- silpnėja, taip, kad mis jau- ręuo vas 23 iki 25, —
Visų kalbos buvo turi Lai gyvuoja prof. Alek- ne auka, bet investmentas, ves muzikos šaką universi- dos ligų, kurių išbėrimas čiasi neišgysiąs iš tos li- 1076 W. Roosevelt Rd.,
_
_ dides____ _____
____
ningos, kad ir trumpos, gis įr lietuvių daina! H- nes Dievas sakė... duokite, tete. Jie turi savo radio. nuodija visą kūną. Viena gos. Bet priešingai
Chicago,
III. (poilsis).
Mums
linksma
girdėti,
kad
iš
tokių
ligų
yra
visiems
nė
dalis
ligonių
pasirgę
dvi
n
uo
vas.
26
iki
kovo
8, —
Visi sveikino gerb. profe- giausių metų!
o Aš duosiu jums šimterio ir waterburietis lietuvis gera-i žinoma kaipo ROŽĖ, ar tris savaites iš lėto su 5 Highfield Rd.,
šorių Aleksį, minėdami jo
pai! Dievas negali nei ap turi tokį aukštą paskyri- aPie kurią aš čionai pakai- grįžta į sveikatą.
Worcester, Mass.
svarbų darbą lietuvių išei
NAUJOJI VYČIŲ
gauti, nei būti apgautas.
kovo 9 iki 22, —
mą. Valio. Beje, jisai ir! besiu.
VALDYBA
vijoje — Amerikoje ir lin
Rožės liga Nuo
Gydymas.
46
Congress Avė,
Jis tai Teisybė.
pianu gtoja footballinin- Rožės ligą pagamina yra labai užkrečiama, dėl Waterbury, Conn.
kėjo jam ilgiausių metų.
mažyčiai augmenys arba to ligonis ant kiek galima NuO kovo 23 iki 29, —
Advokatas Kliaransas Gruodžio 30 dieną Lietu- Taigi, valio, naujoji Vy kams ir atletams.
bakterijos
vadinamos stre- turi būti atskirtas ir lan 105 Main St.,
Balanda iškėlė jį kaipo ti- vos vyčiai Waterbury’o 7 čių valdyba. Matosi, kad A. Jokubauskas grįžo iš
Ptococc>maži greitai kytojų neleidžiama į ligo Athol, Mass.
krą lietuvį ir jaunimui pa- kuopa turėjo nepaprastą nauja pasirįžusi dvasia kariškos stovyklos, milita- veisiantys
ir
auganti
perai nio kambarius. Gyduolė Nuo kovo 30 iki bal. 12,
užstojo ir 1936 metai tik ry camp New York, kur ji
tankiausiai
įsigauna
žmo duodama gerti dėl sustip 20 Webster St.,
rai bus “leap year” netik sai jau kelintus metus laTINKAMI SCENAI VEIKALAI
odon per mažytes ar- rinimo ligonio nervų ir Brockton, Mass.
paprastoje prasmėje, bet vinasi. Be to, jisai dabar gaus
didesnes odos žaizdas. širdies, dėl sudrūtinimo Nuo bal. 13 iki 18, —
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tri3 “leap year” tame, kad vy sunkiai mokinasi campe ir Mažiausias
prabrėžimas
....... „
Keyser Island, So. Norir sumažinimo
veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktų. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. čių
organizacija “leaps mokykloje. Gerai atrodo ir nosies plėvelės arba odos, atsparumo
walk,
Conn. (poilsis).
skausmų.^Kad
sulaikyti
li

“FABIOLA”, 5 aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy and bounds” šoks ir eis
Nuo
bal.
19 iki geg. 5, —
nepamiršo ateiti į prof. A- kur nors apie burną ar ant goš plitimą yra vartojama
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LIURD0 STEBUKLAS”,
4 aktu drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina ....... 65c. pirmyn.
leksio pagerbimo vakarie- kitų kūno dalių, jei tik na- kelių rųšių mostis. Ta- 220 Ripley pi.,
DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija čiurnę.
gai pasitaiko nešvarūs ir čiaus, geriausias gydymo Elizabeth, N. J.
Tėvas J. Bružikas, S. J.
lienienė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina..................................... 15c. KALĖDOS WATERBURY
Advokatas
Jeneliunas
iš
aplinkybės
patogios;
perbūdas,
tai
yra
vartojamas
ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakarų
Detroit, Michigan parva- šalimas, nuovargis neda- ultra violetinė šviesa ir įprogramams prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų....... 30c.
Šįmet Waterbury buvo
i______ miegojimas ir kitokios są- čirškimas čiepų po odos.
ESUMAS III Dramos dalis “Gims Tautos Genius”, parašė kun. kiek man teko matyti ir žiavo pas savo tėvelius.
-j lygos, kurios silpnina kū Nekuriuose atsitikimuose,
L. Vaičekauskas..................................................................................... 10c.
Pirmą syk man teko jį
girdėti,
labai
smagios
ir
Graborius ir Balsamuotojas
GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, mo
matyti. Gabus vyras ir no atsparumą, gali užnuo- kada liga smarkiai plinta
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 linksmios Kalėdos. Daug
i dyti streptococcais arba ir ligonio kraujas labai nu- Pilnai prisiruoSes patarnauti
vyrai ir 3 moterys ..................................................................
15c.
žmonių turėjo darbo ir biz puikiai vartoja lietuvių .kitaip sakant, ROŽĖS li silpnėja, tai būna reika kuojreriansiai diena ir nakti
IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant
Valstybės
kalbą.
gą. Didesnė dalis rožės li- linga įleisti apie pusę kvo- visiems Connecticut
Lietuviams.
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K.... s. Vaidinimas su dai nis per Kalėdas ėjo smar
Augustas Butkus iš Co- gų prasideda iš nosies ir rtos tyro kraujo. Senovišnomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras.......................................... 50c. kiausiu įtempimu. Lai ir
716 Stanley St. arba
KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei Naujieji Metai mums ža Iumbia Universiteto rašo l plečiasi ant burnos, bet ji ki rožės gydymo būdai, ku I
273 Chestnut St. %
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris.
man,
kad
neparvažiuosiąs
gali
išsivystyti
ant
visų
r
į
e
fo
uvo
įsivyravę
per
neTel.
NEW
BRITAIN 675 R
Kaina...................................................................................................... .. 15. da daug gražaus gyveni
Kalėdoms...
turi
per
daug
kūno
dalių
ir
nuo
visokios
r
‘
'
”
s
*
'
kuriuos laikus, tai yra užSNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvau mo ir linksmo pobūdžio —
ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys................................................. 35c. pasisekimo. Per Kalėdas darbo. Rašąs disertaciją rųšies žaizdų.
Cortlandt 74305
UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para
šios organizacijos turėjo apie lietuvių papročius ir Seniaus, kada apsisaugošė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot...... 25c.
LIETUVIŠKA
būdus... Nori gauti anglų jimas buvo nežinomas,
INFORMACIJŲ
UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje savo eglaitę ir kalėdinius j kalboje
medžiagos apie daug pasitaikydavo rože
RAŠTINE
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade vakarėlius: švento Vardo
Ui. Jeigu kas iš skaitytojų susirgimų po operacijų ir
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje da
Lithuanian
Information Bureau
Naujasis Skyrius, Marijos
lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina............................. 35c.
žinotų kur arba turėtų tob.et paskutiniuose
38 Park Row
VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrsime pas- Vaikeliai, Choras ir kitos. kios medžiagos, tai malo-!a,1??03e s^?ks 7^®
Skautmų Pačiuota ar Sutarusių
Prieš City Hali
Muskulų Pratalinimui
kui”, “Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas” .... .................... 15c. Labai gražus dalykas.
NEW YORK, N. Y.
reikalaukit visame pasauly
nekito man pranešti, o aš( u
is
pafarsėj usio
VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai Su
Room 405-6-7
ANCHOR
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai ................ 15c.
susirašmesiu su juo ir Ji- nuodais
suaergaT
PAIN - EXPELLERIO
MŪSŲ
BASKETBALIEquitable
Service Bureau
Visus užsakymus prašome siųsti:
kuris suteikia greitų ir tikrų
sai
galės
nušviesti
svetimj
au
įi
a
ką
tai
nepaprasto,
LIETUVIŠKA
NINKAI
“DARBININKAS”
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO
Laučiams daug įdomių da- jj- staiga karštis pakila,
366 W. Broadtray,
ĮSTAIGA
Tik ką naujai susitvėrė lykų apie lietuvius ir jų’o ant veido odos pasirodo
So. Boston, Mass.
—
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