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Katalikas, kurs neremia katalikilkoa 
spaudos, neturi teisfis vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleria

•s DAĘBINIHKAS i

y
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JU< DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS

366 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Tel. SOUth Boston 2680

KAINA 5 CENTĄ

Koncertas ir Audra
Pereitą, sekmadienį, sau- Norvzood, 

šio 19 dieną Naujoje An
glijoje siautė baisi audra. 
Smarkus vėjas, sniegas ir 
lietus nusinešė 10 žmonią 
gyvybių. Sniego prisnigo 
nuo 12 iki 20 colių gilumo. 
Susisiekimas buvo neįma
nomas.

Bet audra nenugalėjo 
“Darbininko” prietelių ir 
rėmėjų. ‘Darbininko’ kon
certas įvyko ir pavyko ge
riau negu, audrai siau
čiant, tikėtasi. Nesitikėta 
nė vieno choro, nė vieno 
dainininko, nė vieno kon
certo programos dalyvio 
iš kitų Naujosios Anglijos 
kolonijų. Pirmieji iš toli
mųjų kolonijų koncerto 
programos dalyvių pasiro
dė Lawrence iš Šv. Pran
ciškaus parapijos, vado
vaujant nuoširdžiam LDS. 
ir “Darbininko” Centro 
Vadui kunigui P. M. Jurui 
ir muzikui Antanui Vismi
nui. Lawrenciečiai atvyko 
dviem bus’ais net 80 žmo
nių, apie'40 dainininkų-kių 
ir apie tiek pat klausyto 
JŲ-

Lowell dainininkų-kių 
grupė ir keletas klausyto
jų, vadovaujant kleb. kun. 
P. V. Strakauskui, atvyko Kun. Ražaitis pasakė 
* — » • j 4

nes Šv. Jurgio 
parapijos didžiulis choras, 

i vadovaujant muz. Šlape- 
įiui, buvo nusisamdę bus’ą 
važiuoti.
B

Vadinasi, visos Naujo
sios Anglijos lietuvių ko
lonijos parodė nepapras
tai didelį susidomėjimą ir 
norą paremti 

i “Darbininką”.
taip patvarkė, kad “Dar
bininkas” iš to koncerto 
didelės medžiaginės para
mos neturi, bet moralė pa- 

I rama yra labai didelė. Tą 
parodė atvykusieji iš įvai
rių kolonijų svečiai ir vie
šnios, o ypatingai daini
ninkai bei dainininkės su 
savo vadais muzikais,

I
Marianapolio Kolegiją 

atstovavo kun/ prof. J. 
Vaškas, MIC., kun. prof. 
J. Vosylius, MIC., prof. J. 
Rakauskas, prof. brolis J. 
Banys ir prof. J. Pilipaus
kas. Jie savo auto atvežė 
neseniai atvykusį iš Lietu
vos kun. Dr. Ražaitį, Vil
kaviškio Kunigų Semina
rijos profesorių, kuris da
bar vieši Kolegijoj, Thom
pson, Conn. Kolegijos pro
fesoriai parodė didelį nuo
širdumą “Darbininkui”.
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ir gražiai reprezentavo tą 
koloniją. Ypatingai visus 
nustebino kun. Strakaus- 
ko mamytė p. Strakaus- 
kienė, viena iš pirmųjų 
LDS. organizacijos kūrė
jų, kuri ne taip jau stipri 
sveikatoje, bet pasišventė 
atvykti į “Darbininko” 
koncertą.

Worcesterio abiejų para
pijų, Šv. Kazimiero ir Auš
ros Vartų, dainininkų-kių 
grupės, vadovaujant p. 
muz. J. Žemaičiui ir muz. 
J. Balsiui, taip pat atvyko 
ir gražiai išpildė progra
mos dalį. Audra, sniegas ir 
lietus nesulaikė worceste- 
riečių, nuoširdžių “Darbi
ninko” prietelių. Į

Cambridge lietuvių pa-i

laikraštį
Diev u 1 i s

. gražią kalbą ir sveikino a- 
i merikiečius Lietuvos var
du. Dėkojame jam. Daly 
vavo ir kun. P. Lunskis, 
“Darbininko” nuoširdus 
bendradarbis ir platinto
jas, kuris yra laikinai ap
sistojęs pas kun. Jurą ir

“Darbininko” pasakė kalbelę.
Kun. P. Virmauskis, Šv, 

Petro parapijos klebonas 
LDS Centro Dvasios Va
das ir Koncerto Rengimo 
Komisijos vadas visus la
bai maloniai priėmė ir vi- 

į siems dėkojo už atvykimą. 
Muzikas Rapolas Juška, 
didis LDS. ir “Darbinin
ko” rėmėjas, kuris

A. Smetona Užgniaužė 
ar Vieną SąmoksląMeksikoje 9 arcivysku- 

pai ir 30 vyskupų išleido 
Ganytojišką laišką

tokie, jokiu būdu negali KŪNUS PRIE PIETINIO
pritarti socializmo įvedi
mui į viešas Meksikos mo
kyklas. į

Laiške sakoma: “Katali- Čia. gauta t’krt žinios, tuose miestuose areštavo ei jos, ligoninėje mirė pa- sinę suimti prez. Smetor
kas negali būti socialistas, kad du dingędakūnai, ku- apie 150 žmonių, daugiau- garsėjęs ir žinomas vi- ir jo švogerį, premiei

• - ’ 1—ŽX1=1_= XX ------ --------------- siems anglų kalbą mokan-' Juozą Tubelį. Sąmoksl
tiems pasaulio gyvento- ninku vadas, sakoma, bu 
jams, rašytojas, poetas
Rudyard Kipling. Mirė su-' jos korpuso Kaune virš 

i laukęs 70 metų amžiaus, ninkas. Jis esąs p. A. Vo 
Bus palaidotas tarpe gar- demaro slaptas rėmėjas. 

■ šių, garbės užpelnusių An- i Lietuvos vyriausybė ; 
“ — • pie šį naują sąmokslą n<

paduoda jokių oficialių ž 
nių. Lietuvos spaudai u 
drausta skelbti apie šį 
vykį Kaune.

(Šias žinias paskell 
dienraštis “Draugas”. Ri 
dakcija).

nuro-
dantį, kad katalikai kaipo RADO DINGUSIUS LA- JAPONIJOJ AREŠTAVO 
tokie, jokiu būdu negali KŪNUS PRIE PIETINIO SOVIETŲ ŠNIPUS

MIRĖ RUDYARD 
KIPLING

ĖONDONj

us
, Tientsin, Kinija — Japo-

- Sausio 15 nų policija Harbine ir ki
šimos, tuose miestuose areštavo

au amgę^iaKunai, t
• rie lapkričio*23, išlėkė iš šia rusų, įtariamų šnipinė

jo Bažny- savo bazės prie pietinio jime sovietų Rusijos nau- 
ooliaus' kad padarius tv- dai.

nes socializmas nepripažy-
sta Dievo nei 
čios”. poliaus, kad padarius ty-

Sausio 19 d., laiškas per-!rinėjimų toje apylinkėjeoausio U., laiSKaa per- j

skaitytas visose Meksikos buvo dingę, jokios žinios 
Katalikų bažnyčiose. apie juos nebuvo. Tik ke- 

_________ jlios dienos atgal iškilo or-
PREZIDENTAS LANKĖ- Jaivio jo būvį pastebėti ir 

Discovery 
j

I
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PAVOJINGAI SUSIRGO 
ANGLIJOS KARALIUS

I 
f

Į KAUNAS — Pereitą s: 
vaitę Lietuvoj užgniaužta 
sąmokslas prieš prez. Sm<

LONDON, Sausio 17 — toną ir jo vyriausybę. &
Po sunkios vidurių opera- ’ mokslininkai buvę pasik

• • « • • — • • — — — — _ -  ~   OI —  

vęs kap. Matukas, aviaci

SI NEW YORKE Anglijos lai
11 prie jų ar|iau priplau

, kęs juos išgei
tieji lakūnai lyra Lincoln 
Ellsworth ir Herbert Hol- 
lick - Kenyon.

VEIVERIŲ IR KITŲ VIE 
TŲ ĮVYKIŲ BYLA PER 

DUODAMĄ TEISMUI

Prezidentas Rooseveltas, 
sekmadieny buvo atsilan- j 
kęs New Yorke ir dalyva
vo iškilmėse atidengiant 
paminklą jo giminaičiui, 
buvusiam prezid e n t u i, 
Theodore Rooseveltui. Pa
minklas atidengtas Ame
rican Museum of Natūrai 
History. Savo kalboje iš
kėlė reikšmingus darbus ir 
ypatybes savo pirmtakū- 
no.

GENERALIS VIKARAI 
MIRĖ BOSTONE

Generalis vikaras Alba
ny, N. Y. diocezijos, Rt. 
Rev. Joseph A. Delaney, 
mirė sekmadieny, N. E. 
Baptist ligoninėje. Prieš 
mirt| buvo atvykęs Albany 
vyskupas Ed. F. Gibbons 
ir kiti žymesni ir velioniui 
artimesni minėtos diocezi
jos dvasiškiai. Jo lavonas, 
pirmadieny tapo išlydėtas 
į Albany.

MANOMA, KAD VISI 13 
ŽUVO

bėjo. Išgelbė-

Veiverių, Šaltupio, Slė
nio, Išlaužo ir Šilavoto į- 
vykių (Suvalkijos įvykių 
pasėkoje) b 
muoju aktu 
tęjsmcLprokū 
duodama

glijai žmonių, Westmins- 
ter Abbey. Kiplingas buvo 
netik vienas garsiausių šio 
šimtmečio Anglijos rašy
tojų, bet jis buvo populia
riausias — labiausiai skai
tomas ir mėgiamas, kaip 
liaudies taip ir inteligenti
jos. Jo ryškios ir gyvos 
eilės ir apsakymėliai mar
gina mokyklų vadovėlius. 
Jo kūrinių yra išversti į 
visas civilizuotų tautų kal
bas.

i

Kiplingas yra gyvenęs ir
1 - - - -

■ 1

Samdringham, Anglija
Sausio 18 
susirgo Anglijos karalius 
Jurgis 5-tas. Ji netik plau
čių nenormalumai vargina 
bet ir širdis susilpnėjo. 
Tas širdies susilpnėjimas 
surūpino jo gydytojus. Su
sirūpino ir visa anglų tau
ta. Jo padėtis netik nege
rėja bet, krypsta blogojon 
pusėn. Per kiaurą naktį 
būriai žmonių stovėjo 
prieš karališką paločių ir 
laukė vėliau šių žinių apie Jungtinėse Valsty b ė se, 

' būtent, Dummerston, Ver-

Pavojingai I f

ITALAI SUNAIKINO 
ANGLŲ RAUDONOJO 
KRYŽIAUS ĮSTAIGĄ

su kaltina- 
ariuomenės

savo mylimo * monarcho
>je šąjy jevi- mont it čia v<

Addis Ababa, Ethijopij 
—Pereitą savaitę, saus: 
15 dieną Italijos kariu< 

j menė sunaikino britų mi 
doro GL Burgoyne vedanr 
Raudonojo Kryžiaus vi 
netą — ambulansą Wald 
kaimely, 90 mylių nuo D 
ssye. Be to, italai sunaik

kietę sau už žmoną, kuri 
liko našlė.

Užuojautos laiškai pasi
pylė į Londoną iš viso pa- no pUSę Waldia kaimelio 
šaulio kraštų. _________

sų tikėjimų bažnyčios pa
skelbta maldos prašan
čios, kad Dievas atitolintų 
karaliaus mirtį, kuri esan
ti visai arti.

smui. Kaltinami 34 asme
nys. Tardytojo buvo pa
traukti atsakomybėn, 36, 
bet 2 pasislėpė.

Dalis kaltinami ūkinin
kų kurstymu prie streiko, 
pagaminimu ir išplatinimu 
tuo reikalu literatūros, ku
rioje be kita ko buvo kurs
toma nemokėti valstybinių 
mokesčių, kiti už suimtųjų 
streiko organizatorių atė
mimą iš sargybos ir už 
smurtu pasipriešinimą po
licijai.

Bylos yra 4 tomai, viso 
1.200 lapų įvairių doku
mentų. Kaltinamasis ak
tas — 23 mašinėle rašytų 
puslapių. Liudytojų pro
kuratūra yra numačiusi 
kviesti 57 asmenis.

I
i

NEW YORKAS TAMSOJE JOE LOUIS LAIMĖJO HAUPTMANO EKZEKU 
GIJĄ ATIDĖJO

Į 
|

. CHICAGO, Sausio 17— 
Chicago stadiume įvyku- i 
sias kumštynes, tarp greit 
iškilusio juoduko, Joe Lu-

NEW YORK Sausio 15— 
Apie ketvirtą vai. po pie
tų, Hill Gate elektros ben
drovės stotyje kilo gais
ras. Dėl tos priežasties 
miesto dalis nuo 60th St. 
iki Harlem upės paskendo 
tamsumoje. Užgeso visos 
namų ir gatvių šviesos, 
aukštuose namuose keltu
vai (elevators) nebeveikė, 
ir požeminiai traukiniai. 
Visi puolėsi ieškoti žvakių, 
bet tos “senobinės lieka
nos” reta iš krautuvių te
turėjo, o kuri ir turėjo, tai 
kelesdešimteriopai lupo 
nei paprastai. Ligoninėse 
padaryta keletą operacijij 
prie žvakių ir batarėjinių 
lempučių. Tokia tamsa ir 
sumišimas tęsėsi net iki 
dešimtai valandai vakaro.

I TRENTON, N. J. Saus 
16 — New Jersey valst; 

is ir Charley Retzlaff lai- bės gubernatorius Harol 
__ = 4- t i__ i_ ...... d ‘M’r'if-frtnon nao'ST’ęp'iiKmėjo Louis knokoutu pir- G. Hoffman, pagarsėjus 
mame rounde. Hauptmano ekzekucij 

kurį turėjo būt įvykdyt 
šią naktį, tapo atidėta c 
dienų, bet faktinai 60 s 
90 dienų, nes praėjus J 
dienų, jis vėl turėsiąs bū 
iš naujo pasmerktas. Gu 
Hoffman pareiškė, .ka 
jam dar viskas neaišk 
dėl Haupmanno kaltybė 
Gub. mano, kad kas noi 
daugiau yra įveltas į ši 
piktadarybę.

PASKYRĖ HARVARDUI
8750,000

LAPAZ BOLIVIA, Sau
sio 18 — Čia manoma, kad 
visi 13 žmonių lėkę kelei
viniu orlaviu iš Cocha 
Bamba į Lapaz, žuvo, kuo
met orlaivis atsimušė į 
Andes kalnus netoli nuo 
Cordirella.

dau- 
giausiai įdėjo darbo, kad 
koncerto programa būtų 

, labai 
pasveikino 

Į “Darbininko” vardu mūsų 
' muzikus ir dainininkus bei 
dainininkes. Jo vadovau-

rapijos Radio grupė, vado- *5. turininga,
. . -i • nr nuoširdžiai pas1’vaujant muzikui p. M. ’

Karbauskui, kuriai važiuo
ti ne taip jau toli, bet jie 
galėjo pritaikyti sau seną 
posakį: “.
tai toliau Dievas” 
namuose. '-------
ge’iečiai labai gražiai pa
sirodė.

Providence lietuvių pa-1 
rapijos daininink ų - k i ų 
grupė, vadovaujant muz. 
p. Giedraičiui, vyko, bet 
kelyje patiko nelaimę, su
lūžo bus’as Dedham, Mass. 
Jie koncerto vietos nepa
siekė, bet turėjo gerus no
rus ir parodė pasišventi
mą.

Kas atsitiko su broekto- 
niečiais kol kas žinių ne
turime, bet iš praeities ži
nome, kad broektoniečiai 
“Darbininko” koncertuose 
visuomet gausiai dalyvau
davo ir jie būtų dalyvavę, 
jei ne audra.

Taipgi neturime žinių iš

PRAŽUVO VAIKAS
i

f 
I

Philadelphia, Sausio 16 
—Frank G. Thompson, pa
skelbė, kad jis paaukavę 
Harvardui, valdžios depar- 
tmentui $750,000.

Arčiau bažnyčia, 3amas didžiulis chpras su-
Dievas” ir likti dainavo dvi daineles, o jis
Bet ir cambrid-1 Pats sudainavo solo “Auk- 

so stabas” iš operos.
Koncerto programos ir 

koncerto dalyviai parodė 
didelį pasišventimą.

Dėkojame visiems. Teat
lygina jiems Dievulis šim- 

i teriopai.

STATYS TRUMPŲ BAN
GŲ RADIO STOTĮ

KAUNAS — Lietuvišką 
radio programą nori girdė
ti taip pat lietuviai, kurie 
gyvena toliau nuo tėvynės. 
Dabar svarstomas klausi
mas, kad ar tik nebūtų ga
lima tokią trumpų bangų ruošią radio karą visam 
stotį įsteigti, kurios galėtų pasauliui. Būsianti varo- kuomet tornadas persiau
ti a n a 4 v. I ___ ____ . ____

20 NAUJŲ RADIO 
STOČIŲ SSSR

Berlyno laikraščiai skel
bia iš Maskvos gautą tele
gramą, kad SSSR radio 
komiteto posėdyje nutarta 
statyti 20 naujų didelio 
galingumo radio stočių 
(15 SSSR Europos dalyje 
ir 5 Sibire). Stočių pasta
tymas kaštuosiąs 80 mili
jonų rublių.

Per tas stotis būsią duo
dami Kominterno praneši
mai 22 kalbomis. Tos nau
jos organizacijos vadovu 
paskirtas Dimitrovas. Ber
lyno spauda pasipiktinusi 
pažymi, kad bolševikai

Medfield, Mass. — Sau
sio 15, Dale Tibbetts, 3 m.i 
amžiaus berniukas, moti
nai jį nubaudus vakar, a- 
pie 11 vai. dieną išėjo ir 
nebsugrįžo. Tamsai užei
nant juo susirūpinta. Su
kviesta talka su policija 
per naktis ir dienas ieško
jo apylinkės miškeliuose 
ir pelkėse, bet dar nesura
do. Dabar tiek sniego pri
kritus ieškojimo darbas 
turėjo būti nutrauktas ir 
viltis dingo jį gyvą besu
rasti.

RAGUOČIAI į PALESTINA
I

I SKIRIA $300,000,000
ŪKININKAMS

TORNADE ŽUVO 4

KAUNAS — Į Klaipėdą 
atgabenta 300 raguočių, 
kurie bus eksportuojami 
laivais į Palestiną. Jau at
plaukė šiam gyvulių trans
portui gabenti specialus 
latvių garlaivis. Nors ke
lionė bus ilga, tačiau ra
guočiai nenuvargs ir bus

FYFE ALA., Sausio 18 Serai ^laikyti iki pasiun- 
keturi žmonės tapo užmuš- timo vietos. Jie bus iš- 
ti ir daugelis sužeistų, krauti Haifa uoste.______

VVashington, D. C. — 
Jung. Valstybių senato fi
nansinė komisija pataria 
Kongresui skirti $300,000,- 
000 ūkininkams, kurie pa
gal AAA įstatymų neuž- 
sėjo laukų arba sunaikino 
kaikuriuos prod u k t u s. 

i Projekte numatyta atly
ginti tik tiems ūkinin
kams, kunp jau buvo iš 
anksto padarę sutartis su 
valdžia.

KĄ PASAKĖ NAUJAS 
VILNIAUS VAIVADA

KONFISKAVO VIL
NIAUS RYTOJŲ

Vilniaus Rytojus raš 
kad gruodžio 20 dieną Vi 
niaus vaivada pulk. B< 
cianskis pakvietė pas sav 
laikinojo Vilniaus lietuvi 
komiteto pirmininką Koj 
stantą Stasį. Vaivada B< 
cianskis priėmęs Stasį 1 
pačią dieną jam oficialia 
sausai, be jokių diskusij 
kaipo organizuotos lieti 
vių visuomenės pirm-kui 
drauge kaipo Lenkijos p 
liečiui, pareiškęs, kad in 
siąsis prieš vietos lietuvi 
organizuotą visuomet 
griežtų priemonių, jei 
toliau neprikl. Lietuvo; 
prieš lenkus būsiančk 
vartojamos represijos...

Vilniaus Rytojaus 101 
numeris buvo Vilniaus sto- 

Jei kiekvienas gautu, ko Į^03 i^^konfis-
- “ , kam tada būtų kuotas- Jo vietoje buvo iš- 

dar kai kas? j leistas kitas numeris.

* •

klausytis ir šiaurės Ame- ma iki šiol dar negirdėta tė per gana tirštai apgy- t 
rikos lietuviai. Įpropęganda. j ventą ūkininkų koloniją. Har kai



Antradienis, Sausio 21 d., 1936

[vietinėsžinios
MIRĖ

Sausio 17 d., Carney li
goninėje, mirė Ona Jesiu- 

>4 nienė, 55 metų, gyv., 701 
gramas neeinančiai moks- 2n^ St. Paėjo nuo Va
lus jaunuomenei. Tokių

Sausio 19 d., 2:30 vai. p. programų vykdymas pra
lietų, šv. Petro bažnyčio- sįdeda ir Šv. Petro parapi
ne, prasidėjo Oktava už jos jaunimo tarpe sausio 
Bažnyčios vienybę. Greta 22 d., nuo 1 vai. po pietų į« 
šių pamaldų yra laikoma ki 5 vąl., parapijos salėje, 
ir Šv. Teresės Novenos pą- 492 E. 7th St. Tesueina vi- 
maldos, kurias, šiandien, ąį. Antra programa įvyks 
atlaikė kun. J. Vaškas, ketvirtadienį, sausio 23 d., 
Marianapolio kolegijos 7:30 vai. vakare. Tėvas K. 
profesorius. Gražų pamok- Urbonavičius skaitys pas- 
slą pasakė apie Bažnyčios kaitą apie lietuvių kalbą, 
vieningumą, svečias iš Lie- Trečioji programa bus pil- 
tuvos, Vilkaviškio diecezi- doma penktadienį, sausio 
jos seminarijos profeso- 24 d., nuo 1 iki 5 vai. pp. 
rius kun. Dr. Ražaitis. Pa- Į 
maldos įvyks vakarais. | 
Baigsis sekmadienį 2:30, 
vai. po pietų.

PAMALDOS

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAIKLAIPĖDOS KR. KRY
ŽIUS PRIE NEŽINOMO

JO KAREIVIO KAPO BROADWAY LUMBER 
CO.

nacių ambasadoriaus pa
reiškimą parafrazuoda
mas, pastebi, kad

šampanas, kaip ir visijvio kapo, šiomis dienomis 
prabangos produktą i,'buvo pastatytas naujas 
dabar Vokietijoj, palyv Klaipėdos krašto stiliaus 
ginti, pigūs. Tačiau vie- kryžius, kurio viršuje yra 
nu šampanu darbininkai kielikąs, iš šonų du balan- 
negalį gyventi, gi į roi-|J~”-----
kalingiausių maisto pro
duktų krautuvę sunku 

įsibrauti
— tokios ilgos uodegos 
stovi prie jų durų, kiekvie
nas pirkėjas Valandomis 

žiema reichui atneša ba- stovi laukdamas eilės. Gy
dą. Darbininkų uždarbis ventojams vietoj žmoniško 
arba pasiliko toks pat, ar- maisto priseina misti viso- 
ba net buvo sumažintas, kiais erzacais, 
turint galvoj, visokius iš- “Jeigu kainos nepakyla, 
skaitymus ir privalomus rašo Pertinax, tai krautu- 
mokesčius, tuo tarpu kai vės tuoj ištuštėja, ir jose 
pirmojo reikalingumo da- nieko nebegausi; jeigu 
tykai nesulaikomai brang- krautuvėse yra kiek pro- 

, tai kainos tokios 
kad daugumas 

tačiau faktiškai gyventojų neišsigali nusi
pirkti”. Bet blogiausia 
nearijams” — jeigu bent 

vienas bočius bus buvęs 
“negryno kraujo”, — tai 
ketvirčio svaro sviesto 
taip ir negausi...

Pertinax manymu, šito
kia ūkiška reicho padėtis 
pasidarė dėlto, kad reicho 
vadai kaip apjakę impor-į 
tuoja tik tai, kas reikalin
ga ginklavimuisi. Maisto 
produktai, kad ir labai rei-1 
kalingi, įvežami mikrosko-i 
piškais kiekiais. Beje, juk j 
neseniai vienas reicho vy
ras atvirai pasisakė:

kas tokio, girdi, jei mes 
neturim sviesto, bet už
tai mes turim lėktuvų ir 

tankų...
Ko gi Vokietija taip gin

kluojasi? Į šį klausimą 
“Volk und Recht” žurna
las, skiriamas teoretiš- 
kiems nacijonalsocijaliz- 
mo klausimams svarstyti, 
atsako:

“Apie naujųjų valstybių 
saugumą bus galima kal
bėti tik tada, kai Rytų Eu
ropoj tebus tik trys pajė
gos: Maskva, Ukraina ir 
Lenkija. Tik tokia pusiau
svyros sistema galės ap
saugoti tas valstybes nuo 
“Drang nach Osten”. Gi 
jeigu Ukraina ir toliau pa
siliks susirišusi su Mask
va, ši pastaroji išplės savo 
hegemoniją. Pagaliau, ne 
viena Ukraina siekia lais
vės: jos trokšta ir Gruzija, 
ir Armėnija...”

Matyt, humaniškai sva
jodami apie Maskvos pris
paustų tautų išlaisvinimą, 
“laimingieji” Hitlerio pa
valdiniai ir suveržia dir
žus, kad taip ląbai nesino
rėtų vąlgyti ir kad naciš
koji valdžia už “sutaupy
tus” pinigus galėtų nusi
pirkti daugiau tankų ir 
lėktuvų... “R.”

SIŪLO ŠAMPANĄ 
VIETOJE SVIESTO i

Žymus prancūzų žurna
listas Pertžnax, rašyda
mas ryšium su neseniai 
padarytas Hitlerio pareiš- 

šiomis iš šv. Petro fcažny- kimais apie “nepaprastai 
čios, šv. Mykolo kapuose, puikią” Vokietijos ūkišką 
sausio 21 d., 9 vai. ryte.

■ •

PLĖŠIKAI PAŠOVĖ
VAISTININKĄ

balninkų. Amerikoje pra
gyveno 20, Paliko vyrą 
Motiejų ir augintinius. 
Laidojama su trejomis mi-

Penktadienio vakare 
maskuoti ir ginkluoti plė
šikai užpuolė vaistinę 863 
Harrison Avė. Tos vaisti
nės savininkas Harry J. 
Doherty tapo pašautas ir 
apiplėštas. Pašautasis ran
dasi kritingoje padėty. 

_________ Tud paskatinta policija 
Į Svarbus LDS 1-mos kuo- suėmė kėlės dešimts įta- 

DARBININKO METINIO pOS susirinkimas įvyks riamų plėšikų ir valkatų. 
_i Sausio 23 d., 7:30 vai. va- Į ' _________

LDS. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

j Vyt. D. muziejaus sode- 
Jly, prie Nežinomojo Karei- Lentos, durys langai ir kitokia 

namams materijolas 
312 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU 9419

padėtį, pastebi:
I “Tretysis reichas kenčia 
tokius trūkumus, kad at
rodo, tarsi Vokietija būtų 
visuotinės ekonominės blo
kados objektas. Ateinanti

I

I

džiai, apačioje širdis su | 
1923 m. (Klaipėdos prisi- 'Į 
jungimo) data. Panašių 
kryžių yra daug Nidos ir 
kt. Klaipėdos kr. vietų ka
puose. Naujai pastatytasis 
kryžius yra mažesnis už 
kitus V. D. muz. sodely 
stovinčius kryžius. Dabar 
Než. Kareivio kapą puošia * 
12 kryžių, 1 Rūpintojėlis, 
1 kryžiumi papuoštas pa
minklas ir antkapio ak
muo.

Girdėti, kad atskiros 
Lietuvos vietos rengiasi 
kryžius pastatyti prie Než. 
Kareivio kapo Kaune ir 
kritusiųjų už Mažąją Lie
tuvą paminklo Klaipėdoje, 
kur taip pat bus pastatyta 
ir Klaipėdos kr. stiliaus 
kryžių.

(KASPARAS)
GRABORIUS 

494 E. Broadvay, 
South Boston, Mass 

Office: Tel. S. B. 1437 
Res 158 W Tth St 

Res.: Tel. S. B. 3960 
Patarnavimas dieną ir naktį.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 VVINDSOR ST. 

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso Tel. TROtvbridge 7880 
Ofiso Tel. KIRkland 9221 
Namo Tel. TROwbridge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas 

PATARNAVIMAS

sta. Oficijaliai tvirtinama, dūktų, 
kad pabrangimas siekiąs aukštos, 

i proc., i
jis siekia 30—50 proc.”. 

Ribbentroppas, savo me- “•

KOMISIJOS SUSIRINKI-j kare, Septintos gatvės pa-( Massachusetts valstybės 15
MAS Irapijos salėje. Šiame susi- Amerikos Lietuvių Demo- ,-is

vakare švapetr?pdar6 sve1;.tovai i apskričio suvąžia- re 1933 metais pradėjo tuFa?kę^A7gHjoj,’^‘rė- 
vąKare sv retro par. sve ą kuris jvyks Sausio ruoštis aktyviai dalyvau-si kadvokiečiu darMnin- 

valandą P« ti politikoje. Susirinkime S ’ 3 6 4
"" ” pietų Nekalto Prasidėjimo išrinko i ‘ ‘*

P. Švč. liet, par., Cambrid- Pirmininkas Dr. Jonas G.
ge, Mass. Į Arentas, Vice-Pirmininkas

Dr. A. F. Budreskis ir Jo
nas J. Romanas, Raštiniu- iš South Bostono, 
kai Jonas S. Mešlis ir Iždi- riant tik Dr. Budreskį, ku- 
ninkas Dr. J. Kazys Sey- ris gyvena Brocktone. 
mour.

vės. Ten pat įvyks 7:30 v. j 
LDS. 1-mos kuopos susi
rinkimas. Darbininko kon
certo tikietų platintojai, 
kurie negalės ligi tos die
nos atsiskaityti su tikie- 
tais Darbininke prašomi 
atvykti ar prisiųsti savo 
atskaitas į tą susirinkimą, 
kur komisijos nariai su
tvarkys visus reikalus.

Komisijos narys.

JAUNUOMENĖS 
SUSIBŪRIMAS

rinkime bus renkami ats- kratų Sąjunga, kuri įsikū-i
. . « • v •

Susirinkime ^aį įajp vįsįęUo pertekę, 
nalįj valdybą: kad gali gertl šampaną. 

Prancūzų žurnalistas, šitą

I

I

i
I

FEDERACIJOS SKY
RIAUS SUSIRINKIMAS

Visi valdybos nariai yra 
išski-

Dievas ir Tėvynė
Reikia mums mylėti, 

Tada ir vargelis 
Bus lengviau kentėti 

K. Č.

f ■ X l •
O k

Amerikos valdžia depre
sijos metu stengiasi kiek 
galėdama palaikyti pilie
čius nuo blogo ir atstatyti 
gerovėje. Labiausiai rū
pindamasi studentija ir 
jaunimu, tarpe 16 ir 25 m. 
amžiaus, valdžia apmoka 
neturtingiems studentams 
mokyklose, ir steigia pro

Antradienio vakare 7:30 
vai., sausio 21 d., bažnyti
nėje salėje, bus laikomas 
Federacijos vietinio sky
riaus susirinkimas. Tesusi
renka visi draugijų atsto
vai. Prieš akis turime val
dybos rinkimą, vas, 16-tos 
.apyaikšęiojimą, Seimelio 
ruošą ir kitus reikalus.4 •

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

vaikams.

; MUZIKAS
i RAPOLAS JUŠKA

I

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

11 
>

DĖKŲ

* Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 Hfl 12 ryte, lr nųx> 1.30 iki
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

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

iiiiiitiiiiiiiiiitinniiniiitiminiiiiiimiįiMtiiiKt

i

S.1

Sąjunga yra pasiryžusi 
užmegsti artimus santy-. 
kius su visais lietuviais 
Amerikos piliečiais šioje 
valstybėje, kurie pritaria 
Demokratų partijai. Tiks
las yra iškovoti lietuviams 
daugiau reprezentacijos 

! valdininkų tarpe.
J. S.

DIEVO MOTINOS APSI
REIŠKIMAS ANT KAL

NO LA SALETTE 
------- i

Ką tik išėjo iš spaudos 
labai įdomi knygutė “Die
vo Motinos Apsireiškimas 
ant kalno La Salette”. Ją 
parašė kun. Wolfgang J 
Fortier, išvertė kun. Ig. A. 
Abromaitis. Knygutė turi 
65 pusi., jos kaina tik 25c. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad-; 
way, So. Boston, Mass.

I

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

QUEEN ANN LAUNDRY,

Šv. Vincento Labdarybės 
Draugija ir šįmet gavo 
$25.00 dovanų per poną 
Koraitį, nuo I. J. Fox Ine., 
411 Washington St., Bos- ; 
ton, Mass. Draugija ir jos 
dvasios vadas nuoširdžiai 
dėkoja šiai kompanijai už 
parėmimą labdarybės.

Sausio 18 d., miesto ligo
ninėje mirė sirgus šiltine 
Elzbieta Grigaliūnienė, 54 
metų, gyvenusi 92 Radcliff 
Rd., Mattappan. Ameriko
je pragyveno 35 metus. 
Paliko vyrą Juozapą ir 
tris dukteris. Palaidotas iš 
Šv. Petro bažnyčios Nau
jos Kalvarijos kapuose, 
sausio 20 S., 9 vai. ryte.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse. 
258 W. BROADVVAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS. 
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110 
Montello, Mass.

ir

Ni

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutartį)

Tel, Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.

Cambridge, Mass.

Sausio 19 d., savo na
muose, 96 G St., mirė sir
gęs širdies liga, senas So. 
Bostonietis Jonas Alasevi- 
čius. Paliko žmoną ir dvi 
dukteri. Laidojamas iš šv. 
Petro par. bažnyčios sau
sio 22 d., 9 vai. ryte, Šv. 
Benedikto kapuose.

l

1.

INC.
LIETUVIŲ SKALBYKLA

Skalbiame ir prosiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir - kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

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

Tel. So. Boston 2923

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trasas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų 

juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.

North Brighton Bakery
64 Lincoln St., Brighton, Mass.

Tel. Stadium 8411

Tel. Nee. 0526

ROKLAN AUTO SALES
ROKLANAS, Sav.

Parduoda OLDSMOBILE automo
bilius ir INTERNATIONAL trakus. 
Priimame senus karus mainais. 
Taipgi ištaisome senus ir uždeda
me naujus medžio viršus trakams. 

Darbas užtikrintas, nes užlai
kau gerus darbininkus.

207 Highland Avė., 
NEEDHAM, MASS.

Naujas Giesmynėlis, — 
(Pirmoji Dalis) Adven
tinės ir Kalėdinės gies
mės. žodžius ir melodiją 
parašė Seirijų Juozas— 
harm. Juozas Žilevičius, 
kaina 50c.
Naujas Giesmynėlis, — 
(Trečioji Dalis A.) Ge
gužės mėnesio giesmės, 
žodžius ir melodijas pa-’ 
rašė Seirijų Juozas —I 
harm. A. Kačanąųskas, 
kaina 25c.

3. Naujas Giesmynėlis, — 
(Trečioji Dalis B.) švč. 
Sakramento gies mes. 
žodžius ir melodijas pa
rašė Seirijų Juozas — 
harm. A. Kačanauskas, 
Kaina 15c.
Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 1436

MILANO’S
ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA 
Geriausi įtaisymai So. Bostone.

I’atarnauja lietuviams jau nuo 1907, 
Darbą atliekame belaukiant j 15 min.

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

Subatomis — 8 iki 10 vai vak. 
360 Broadway, So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DIL1S
LAIKRODININKAS

2.
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

113 Ames 8t., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 390

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

r

/ ■ . \1

Engiand 
\ Coke ;

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

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

DĖL INFORMACIJŲ ŠAUKITE

Pašaukite
BATCHELDER VVH1TTEMORE

834 Nassachussetts Avenue, Boston
, Tol HIGlands 1920

SKYRIAI:
Brighton 314 Wash.................. ALGonqn-3108
Cambridge 4 Brattle ............... KIRklnd-6820
Charlestown 161 Medford ........  CHAston-0086
Dorchester 346 Talbot av.......... GEN eva-1350
Malden 69 Pleasant ........... .... MALden-6800
Norvood 269 Lenos.................NOR wood-0764
Roslindale 6 Corinth________ PAR kway-3900
Roslindale 6 Corinth ----------- PAR kway-4210
Roxbnry 99 Warren . .... .........HIG hlnds-6450
South Boston 463 Broadway ... ŠOU Bos-1830 
Executive Office 834 Mass. aT. HIG hlads.1920 
Nights Sundays Holidays----- KXN more-8100



i. 1936 DARBININKAS "V -J*-
P

Anekdotai apie Marką T wainą
I ■ ■■■'' 1

(Gruodžio 1 d. sukako 100 nešantysis to nė nepastc- 
metų nuo to rašytojo gi- bėjo.
mimo. Jis mirė 1910 m.) ( Sutinka jis beeidamas 

* * * - leitenantą.
Markąs Twainas, kurį — Kam tu, kvaily, nešioji 

Oksfordo universitetas bu- lavonus? — paklausė nus- 
vo išrinkęs garbės dakta- tebęs karininkas, matyda- 

1 ru in utroąųe iure, nuvyko mas, su kokiu atsidėjimu
Šv. Alfonso parapijos vargonininką teužsiprašė, i Angliją, kad iškilminga- f kareivėlis tempia galvos 

metinė darbuotė užsibaigė ir tai rinktinį, bet gavo me posėdyje priimtų dak- netekusio draugo lavoną 
pp. muzikų Čižauskų kon- du. P-nia Čižauskienė nuo diplomą^ Be abejo, jo. Pone leitenante, tai r- - - - - J
certu. Choro susirinkime savo vyro nei per nago 
išrinkta nauja valdyba.! baltymą neatsilieka. L _ 
Prieš rinkimus Kun. Dr, čiame Chore ji lavina mer-

— Pone leitenante, tai ne 
J vizitas sukėlė didelį visų. lavonas, tai mano drau- 

susidomėjimą ir garsusis gas, kuriam sviedinys nu- 
humoristas negalėjo nė traukė koją, — paaiškinornes rmnimus Aun. ur, ciame unore ji įavma mer ,—- ----  ® J v. —----- . .

Mendelis ir choro vadas p. ginų ansamblį, ruošia ly- kojos iškelti iš viešbučio (kareivis. 
*-•* - 1 • L so]os tuoj jį apspisdavo žurna-1 — N’*’®muzikas Jonas Čižauskas giagrečia su vyru 

išreiškė nuoširdžią pade- j duetus, ir prie to apsiė- 
ką buvusiai valdybai, y- i mus lavinti moterų chorą, \ . - . - .
pač Pirm. Jonui Jasaičiui kuris iki šiol negirdėtas ?ar^?n^'°^a.S’.
ir Raštininkei p. Onai Mi- reiškinys mūsų miesto, 
iinauskaitei - Grybienei, 
už jų nenuilstamą darbuo
tę.

Prie progos korespon- dviejų. Kalėdinis progra-;į^aina7atsaįydamas'ja“ 
dentui atrodo teisinga ir mas ypačiai platus buvo.1 
reikalinga bent keliais žo- Ištisos Mišios suruoštos 
džiais nurodyti pirmaei-, lietuvių kalba su 9-nių ■____
liūs nuopelnus kito, daž-' muzikų orkestrą. P. Čižau- negu ag pats. Aš jį pasika 
nai užmirštamo, asmens, skas ant savo pečių didžią 
Vieni metai sukako kaip ( naštą užsidėjo, kuomet te- 
paėmė į savo rankas mū- ko vargonus valdyti, or-, 
sų Choro vadžias artistas kestras diriguoti, Chorą 
J. Čižausks, vargoninin-' 
kas, giesmininkas, ir rim
tų muzikos kūrinių kom
pozitorius. Seniau darba
vęsis mūsų parapijoj, jis vo 
iš naujo pradėjo varyti 
meninę vagą Baltimorėje 
kaip retas kitas profesijo- 
nalas. Per pereitus metus 
jis daugelį kartų pasižy-j 
mėjo kaip entuzijastas va
dovas, ne samdininkas,; 
bet tikros širdies darbi- metus 
ninkas, meno
Reikia tik prisiminti, kiek spūdį padarė jųdviejų du- 
koncertų koncertėlių per etai ir solo, kuriuos teko 
vienus metus jis yra su- girdėti tuo pačiu laiku, 
rengęs, kiek vakarų iki vi 
dunakčio jis išprakaitavęs 
su giesmininkais, kol išla
vinęs juos taip, kad nevie
nas svetimtautis su pasi 
gerėjimu juos sveikina už 
didžius laimėjimus...

Parapija nors tik vieną

listų ir fotografų minia. 
Vieną dieną kažkoks ra- 

, kuris 
tarėsi esąs labai į jį pana
šus, atsiuntė jam savo fo- 

Bendrai veikia abu, ir tografiją, prašydamas ra- 
prie tokio uždavinio, kaip šytojo, kad jig pareikšty 
mūsų parapijoj reikalinga sav0 nuomonę. Markas

pasiuntė šitokį laišką: 
“Gerbiamasis! Jūsų por

tretas į mane panašesnis,

I

vesti, ir dargi atlikinėti 
solos. P-nia Čižauskienė 
labai dailiai išpildė ‘Noel’ 
solo dalį kuriame dalyva- 

Choras ir orkestras.
Nelengvą uždavinį atliko 
ir Koncerte, Sausio 5 d., j 
kuomet technikiškai pai-1 
nų, bet melodingą solo iš 
“Išdykusios Mariutės” su
dainavo, pritariant pianui 
ir chorui. Jos balsas per 

laikosi malonus, 
mėgėjas- ‘ švelnus, ir tyras. Gražų į-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Jauna dvasia, energijos 
(kupini, p. Čižauskai drą
siai gali išstatyti savo 
darbo vaisius ir prilyginti 
juos su bet kuriais kitais 
Amerikos lietuvių arba 
svetimtaučių muzikais.

Į Linkime, kad jie nesen- 
’tų, kad neatsibostų Balti- 
morės, kad ateity žengtų 
dar prie didesnių darbų.
Korespondento

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue,

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367
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Iš “Darbininko” Vajaus Frontoturčių, kurie už gydymą ir 
išlaikymą neturi kuo už
simokėti. Pereitais metais 
valstybė nurašė numatytų 
gauti už gydymą 700.000 
litų, o šiemet dovanojo jau 
500.000 lt.
' Kiek seniau žmonės li

goninių vengdavo, gydy
davosi daugiau namuose. 
Bet paskutiniuoju laiku 
jau visi įvertina ligoninių 
reikšmę ir jomis daug dau
giau naudojasi. Dėl to da
bartinių ligonių jau nebe
užtenka. Tenka statyti 
naujas ir didinti senąsias. 
Savivaldybės naujų ligoni
nių yra pasirvžusios pa
statyti dar dešimtį.

Be ligoninių, valstybė ir 
savivaldybės medicinos pa 
galbą 'gyventojams teikia 
dar ambulatorijose. Am
bulatorijų yra kiekviena
me mieste. Jomis naudoja
si daugiausia neturtingie
ji, kuriems privatūs gydy
to iai dėl lėšų stokos nėra 
prieinami. Ambulatorijose 
sergantieji gauna veltui 
arba už maža atlyginimą 
vaistų ir kitų gydymosi 
priemonių.

Paskutiniuoju laiku vy
riaus vbė pradėjo plačią 
kovą su venerinėmis ligo
mis, Šiuo reikalu yra iš
leisti net specialūs įstaty
mai venerikams gydyti 
tuo tarpu yra 30 įstaigų. 
Norima venerines ligas 
Lietuvoje išnaikinti. Dėl 
to tu 30 ištaigu yra mažo
ka. Savivaldybės yra pasi
rvžusios venerikams gy
dyti ambulatorijų įsteigti 
dar 70. no viena didesniuo
se ir mažesniuose mieste
liuose. Venerikai Lietuvo
je ^ra gvdomi veltui.

Sergantiems tuberkulio- 
zu vra 6 ligoninės bei sa
natorijos ir 10 dinanseriu. 
kuriuos išlaiko kovai su 
tuherkuliozu draugija.

Visose ligoninėse dirba 
nritvre savo įvairių ligų 
snecialistai. Sergant, jau 
nėra dabar reikalo vykti i 

I užsieni nas garsius gydv- 
1 toius, kaip tai būdavo se
niau. Dabar Lietuvoje vra 
medicinos žinovų nei kiek 
neblogesnių už anuos. Tai 
supranta ir gyventojai, 
nes i užsienius gydytis jau 
heveik niekas nebevažiuo- 

i ja.
Visais sveikatos reika

lais Lietuvoje rūpinasi 
sveikatos departamentas, 
kurio direktoriumi yra dr. 

; J. Maciūnas. Tsb.
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O. Siauriene pirmoje vietoje. — Kilmoniute LDS 
1-mos kuopos kontestante prisivijo LDS 108 kuopos 
kontestantą J. Glavicką. Judėjimas eina visose kolo
nijose.

So. Boston, Mass. — Pe- 
eitą savaitę netikėtai O. 
Siaurienė LDS 1-mos kuo
pos kontestante atsistojo 
pirmoje vietoje pralenkda
ma Worcesterietį J. Gla-
———————————

-- - -

i — Neišmanėlis, matai
Į juk, kad jis be galvos, — 
supyko leitenantas.

Kareivis nusiėmęs nuo 
peties rūpestingai padėjo 
sustingusį draugo kūną 
ant žemės ir nusistebėjęs 
tarė:
— Tikrai, pone leitenan

te, jam galva nutraukta... 
O jis ką-tik man tvirtino, 
esą, sviedinys nukirtęs 
jam koją...

binau savo tualetiniame 
kambary ant sienos veid 
rodžio vietoj. Kiekvieną 
rytą, skusdamasis barzdą, 
aš žiūriu nebe į veidrodi, 
bet į jūsų portretą”.

* ♦ *

Kartą Markas Twainas 
buvo ėmęsis ir politikos 
darbo — jis dalyvavo rin
kiminėj kampanijoj, palai
kydamas savo draugo gen 
Juozapo Hawley kandida
tūrą. Tačiau ir jo agitaci
nės kalbos nestokuodavo 
humoro, dėl ko Hawley te 
ko nekartą pasiraukyti ir 
nurausti.

Viename mitinge Markas 
Twainas prabilo šitokiais 
žodžiais:
— Ponai! Juozapas Haw- 

ley tikrai yra vertas jūsų 
paramos. Žinoma, jis vie
nas senato veido nepakeis, 
kaip kad gėlių puokštė ne
gali pakeisti kvepalų fab
riko aromato... Tačiau, ti
kėkit, tai puikus žmogus 
Niekada jis nepasiųs nuo 
savo namų durų elgetos 
tuščiomis rankomis. Jei jis 
elgetai neduos duonos ar 
pinigų, tai jis būtinai į- 
teiks jam rekomendacinį 
raštelį ir pasiųs pas mane, 
pavesdamas man jį aprū
pinti ir tokiu būdu duoda
mas man malonios progos 
padaryti gerą darbą”.

Ar Juozapas Hawley bu
vo išrinktas į senatorius, 
nėra žinių.

v • —

Taip praeina pasaulio 
garbė

Neseniai Budapešto tre
čios eilės viešbutyje mirė 
71 metų senelis, Pokoliu 
vadinamas. Jį kadaise va
dino Europoje “aukso ka
raliumi”.

Prieš penkiasdešimt me
tų jis buvo neturtingas 
mokytojas. Vedė ūkininko 
dukterį. Pasogos gavo ga
balėlį žemės, kurioje, pa
sak vietos gyventojų kal
bų, turėjo būti aukso. Po- 
kolis nusprendė išbandyti 
laimę, ir po didelių pastan
gų tikrai rado neišsemia
mas aukso karklas.

1884 metais Pokolis tapo 
milijonierium. Savo gimta
jame kaime jis pastatė ti
krą pilį. Budapešte nupir
ko sau puikius rūmus. 
Mielai šelpė pavargėlius. 
Labdarybės organizacijos 
gaudavo iš jo milijonų. 
Austrijos imperatorius net 
suteikė “aukso karaliui” 
aristokrato titulą.

Tačiau po karo jo reika
lai smarkiai pašlijo blogo- 
jon pusėn. Aukso kasyk
los išseko. Vis dėlto Poko
lis dar gavo už jas 1.200.- 
000 šveicarų frankų, bet 
blogiausiai, kad tų pinigų 
nemokėjo išlaikyti. Gyve
nimas kaskart vis ėjo sun
kyn. Pagaliau mirtis jį už- 
tiko mažame menko vieš
bučio kambarėlyje. Taip 
baigė savo dienas tas ka
daise buvęs Europos tur
tuolis, pasiekęs didelės 
garbės. “R.”

vicką kuris, kaip sakant 
buvo lyderis vajaus fron
te.

M. Kilmonytė pereitą 
savaitę turėjo didelį pasi
sekimą. Ji prisivijo J. Gla- 
vicką ir grąsina 0. Siau- 
rienei. Marytė mano šią 
savaitę “atsigriebti” ir at
sistoti pirmose kontestan
tų eilėse.

Brockton, Mass. — Atei
na žinių, kad Leonardas 
Kumpa šią savaitę atve- 
šiąs daug naujų “Darbi
ninkui” skaitytojų, nes pe
reitą savaitę pasisekę gau
ti nemažai naujų skaityto
jų-

St. Clair, Pa. — Pereitą 
savaitę misijonierius kun. 
J. Bružikas prisiuntė daug 
naujų skaitytojų iš Girar- 
dville, Pa., kur laikė mišr
ias. Ten kleb. kun. M. v
Daumantas organizuoja 
vajininkų būrelį, kurie 

' platins “Darbininką”. Da- 
mėnesio

pe pirmavo iki jo kovos 
su rojaliu ir net 19 amžiu
je sėkmingai rojalį konku
ravo. Dabar jos viešpata
vimas baigiasi. Kompozi
toriai vis mažiau dėmesio 
jam beskiria. Paderevskis 
to labai gailisi. Jis sako:
— Smuikas dainuoja, 

kaip nė vienas kitas ins
trumentas nepajėgia dai
nuoti. Matyt, žmonės ne
beturi apie ką dainuoti, 
arba jie sukurs naują prie
monę išreikšti tai, ką iki 
šiol išreikšdavo smuikas.

Ta blogybė atsitikusi, 
greičiausiai, dėl to, kad 
smuikas išniekintas. Roja
lis, violončelė, fleita to li
kimo išvengusios. Bet vi
sokie rumunai ir čigonai bar iki 26 d. šio 
laiką savo rankose tą ins- gerb. Misijonierius laiko 

kurį sudievinę i misijas St. Clair. Jis tikisi 
Kreisleris. I iš čia gauti nemažai “Dar 

bininkui” skaitytojų.
Scranton, Pa. — Pereitą 

savaitę p. Makštutis 
siuntė keletą naujų 
tytojų. Jis rašo, kad 
blogo oro negalėjęs 
daug aplankyti lietuvių 
šeimynų, kiek buvęs apsi- 
briežęs. P-no Makštučio 
nusistatymas yra — įneš
ti “Darbininką” į kiekvie
no lietuvio kataliko na
mus.

Lavvrence, Mass. — Pe
reitą savaitę S. Rimaitė 
padarė didelį šuolį pirmyn. 
Ji yra užsispyrusi pasivyti 
M. Kilmoniutę ir įsiveržti 
į pirmąsias kontestantų e:> 
les.

I

trumentą,
Paganini ir
Smuikas pradėjęs tarnauti 
geismams ir aistroms, o 
ne aukštiems sielos polė
kiams.
/•

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

BET NĖRA GERESNIO
SPECIALYBĖJE
Imant Širdies, 
Kepeni], Pilvo, 
Slogos, Patrūkimo, Reu
matizmo ir visokias Krau
jo, Nervų, Odos ir Kro- 
niškas abiejų lyčių ligas. 

Pritarimas veltui
Pasitarimas tikrai- apsaugos nuo 

nelaimių, išlaidų ir kančių. 

Or. Grady, 327M, 
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais'ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.
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DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAS ALPINE 
DRAUGUOS VALDYBA

i'lrm. — J. Petrauskas, 
24 Thomas Bark, So. Boston, Mass 

Viee- pirm. — V. Medonis, 
21 Sanger St, So. Boston, Masa.

Prot Raitininkas — J. Glineckis, 
5 Thomas Bark, So. Bęston, Masa.

Fin. Ra* t įninkąs — Albf Nevlera, 
16 VVlufleld St. So. Boston, Mass.

Iždininkas — P. Tuleikis, 
109 Bowen St, So. Boston, Masa.

Maršalka — J. Zaikia,
7 Ū’infleld St, So. Boston. Masa.

1 ►magija laiko susirinkimus kaa tre 
čia nedėldlenf kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492 
E. 7tb St, So. Boston. Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva Markalens,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

Vice-plrmininkė — Ona Siauriene, 
443 E. 7th SU, So. Boston, Masa 
TeL So. Boston 3422

Prot. Rašt. — Brone Clnnlenft, 
29Gould St, West Roibury, Mass. 
Tel Parkway 1864-W

Fin. Rašt. — Marijona MarkoniutS. 
83 Navarre St, Roslindale, Masa 

Tel. Parkvay 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlnlluta, 

105 Weat 6th St, So. Boston, Mase
Tvarkdarį — Ona Mizglrdlcnč, 

1512 Columbia Rd.. So.. Boston. Mass
Kasos Globėja — E. JanuAonienė. 

1426 Columbia Rd., So. Boston. Masa
Draugija savo susirinkimus laiko kaa 

antrg utarnlnk* kiekvieno mėnesiu.

Marko Tvvaino anekdotas
Štai vienas iš daugelio 

didžio amerikiečių humo
risto Marko Twaino anek
dotų.

Jungt. Amerikos Valsty
bių atsiskyrimo nuo An
glijos karo metu vienas su
žeistasis kareivis šaukia 
oro šalį bėgančiam 
draugui. — — ~ , ~ nuuų jy isidiAu vaisiyut,
nutraukė koją! Drauguži. 33 _ savivaldybės ir 24— 
nunešk mane į sanatorijos privatūs asmens bei orga- 
punktą!” niazcijos. Visose ligoninė-

SVEIKATOS REIKALAI 
LIETUVOJE

SMUIKAS BAIGIAS SAVO 
GYVENIMĄ

i

'Lietuvos gyventojų svei
kata rūpinasi vyriausybė 
ir savivaldybės, šiuo metu 

savo yra Lietuvoje 66 ligoninės, 
“Man sviedinys kurių 9 išlaiko valstybė,

punktą!”
Kareivis pasigailėjo š xvo se yra 3.146 lovos. Viduti- 

nelaimingo draugo ir, per- niškai ligoninėse gydosi 
metęs jį per petį taip, kad kasmet po 45.000 žmonių, 
sužeistojo galva kadarojo 
jam ant nugaros, ėmėsi 
nešti. Kova buvo pačiam 
’ karšty. Kulkos tik zvim
bia... Vienas artilerijos 
sviedinys ėmė ir nutraukė istybės ir savivaldybių li- 
sužeistajam galvą, tačiau Įgoninėse gydosi daug be-

Ligoninėms išlaikyti tiek 
valstybė, tiek savivaldy
bės kasmet išleidžia dide
les sumas. Šių sumų tik 
maža dalis grįžta, nes val-

Londono meno žurnalas 
atspausdino pasikalbėjimą 
su garsiu pianistu Pade- 
revskiu apie smuiko liki
mą. Paderevskis tvirtina, 
kad smuiko saulutė jau lei
džiasi. Pagaliau, tokią 
nuomonė apie smuiką e- 
santi ir kitų žymių muzi
kų. Smuikas suvaidinęs 
savo vaidmenį, jam tenka 
pasitraukti į šalį ir užleis
ti savo vietą kitiems ins
trumentams.

Paderevskis sako, kad 
muzika vis labiau įgauna 
konstruktyvinį pobūdį, tuo 
tarpu, kai smuikas muzi
kos mene yra lyrinių pra
dų reiškėjas. Smuikas visų 
muzikos instrumentų tar-

Padarome Įvairius

Spaudos Darbus
Atsišaukimus,

Korteles,

Atvirutes,
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Tikietus,

J i ■ ._y

Kaip Tai:

Vestuvėms užkvietimus,

Laiškus,

Konstitucijas,

Posterius,

Vizitines korteles,

Blankas,

ir t.t. ir t.t.

DARBININKAS,
366 W. Broaduay, So. Boston, Mass.
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Musų Bendras Frontas- įsikarščiavęs Kariškis
Bažnyčios Vienybe Ministeris

Generolas Čaplikas, matomai, yra karštas karys, 
užsimerkusiai mostaguojąs kardu ir kertąs priešą ir 
saviškį. Jam būti kokiu divizijos vadu, bet anaiptol ne 
vidaus reikalų ministerių. Ir kas per susivokimas vi
daus ministerių skirti kariškį! Prisimena paskutinie
ji Nikalojaus D viešpatavimo metai, kuomet į atsako- 
mingų ministerių vietas būdavo skiriami pirmi paran
kiui esą asmenys, neatsižvelgiant į jų kvalifikacijas. 
Tad ir pasėkos išeina verksmingos. Savo kalboje gen. 
Čaplikas yra padaręs tiesiog skandalingų išsišokimų. 
Jis pareiškė, kad tik prez. Smetona gali spręsti tautos 
likimą, o kas eina prieš jį, tam Lietuvoj nėra vietos.

Toks visiškas suprovincijonalėjimas Lietuvos vy
riausybės politikos pastato mūsų valstybę labai smul
kiame maštabe. Tai tarsi kokio valsčiaus viršila su 
savo raštininku šeimininkauja kaip tinkami ir niekam 
nė gero. Su tautos visuomene visai nesiskaitoma, tar
tum jos nė nebūtų. Ne tik liaudies, bet ir inteligenti
jos balsas visiškai paneigiamas, gi štabinė spauda 
triukšmingai tą visą aprašo, lyg tai čia būtų kuo di
džiuotis. Bepiga kariškiui - ministeriui svaidyti kie
tais, junkerizmu dvokiančiais žodžais. Jis žino, kad 
užpakaly jo stovi armija, kurią bet gi išlaikyti ir ap
ginkluoti tenka piliečiams, kuriems tos armijos spė
ka remiantis, rodoma geležimi apkaustytas kumštis.

tis, gali sau pavelyti va
dinti Lietuvą “atsilikusia 
šalimi”. Toks apibudini
mas galėjo tikti kada Lie
tuva buvo dalis Rusų Im
perijos. Bet per 18 metų 
Lietuvos nepriklausomy
bės lietuviai padarė stebė
tiną pažangą: jie pastatė 
daug mokyklų, įvedė vi
suotiną mokinimą, įsteigė 
universitetą, Žemės Ūkio 
Akademiją, komercijos, 
pedagogijos ir dailės mo
kyklas, muzikos konserva
toriją ir nuolatinę operą, 
kuri prilygsta kitų Euro-

Katalikiškų Draugijų, Kuopų 
Ir Veikėjų Dėmesiui!

A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks va
sario 22 d., 1936 m., Šv. Petro parapijos salėje ant 5- 
tos gat., So. Boston, Mass. Prašome gerb. draugijų, 
kuopų ir veikėjų išrinkti atstovus į seimelį ir paga
minti įnešimus. Seimelio dienotvarkė bus paskelbta 
vėliau.

LRK Federacijos Valdyba:
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas,
VL Paulauskas, Pirmininkas,
B. Jakutis, Sekretorius.

♦

didžiuma gyventojų pasidavė tarptautiniuose 
pos šalių7 operoms^ Lietu- buvo ir Yra lietuviai. Kai santykiuose dar negirdė- 
va perorganizavo žemės ū- ^19 metais Klaipėdos tai svetimai propagandai 
kį ir eksportuoja žemės ū- i Kraštas buvo atskirtas ir grąsinimams.
kio produktus, kurie pa- nuo Vokietijos, tai tas bu-1 4. Reikalingas pataisos 
sėkmingai lenktyniuoja •vo padaryta tik dėl to, dar ir šis Tamstos pasaky- 
su kitų kultūringų kraštų kad Aliantų akyse 
produktais. Lietuviai savo

,, kurie mas: “Yra indomu paste- 
rėmėsi ne lietuviška, bet bėti, kad letonai (lietuviai 

laikinąją sostinę Kauną * vokiška statistika, Klai- i ir latviai) yra ilgai buvę 
(nes Vilnius tebėra lenkų pėdos Kraštas yra lietu- j svarbiausia ramstimi pasi- 
okupacijoje) iš skurdaus viškas kraštas. Čia prisi- baisėtinos G.P.U., arba 

. . • — • • i v* 4- i n <*» A ^5/^X7! of"!1 C?1rusų tvirtovės miesto pa- mintinas Aliantų pareiški- Sovietų slaptosios polici- 
Į vertė j modernišką miestą, ? mas iš 1919 m. birželio. jos . Yra universaliai ži- 
kuris savo švarumu pra- mėn. 16 d.: , noma, kad letonal yra Iat-

Sulig žiniomis iš prancūzų laikraščio La Vie Ca- 
tholiąue (Katalikų gyvenimas), Katalikų Bažnyčios 
padėtis sovietijoje pernelyg sunki. Prieš bolševikų re
voliuciją Rusijoje buvo penkios vyskupijos. Po revo
liucijos išliko tik trys: Minsko, žitomiro ir Tiraspolio. 
1917 metais Minsko vyskupijoje buvo 473 kunigai, 
1926 metais jų skaičius sumažėjo iki 85. Iš to skai
čiaus iki šiai dienai jau ištremta 69 kunigai, taigi da
bar jų beliko tik 16. Žitomiro vyskupijoje būdavo 
527,000 katalikų su atitinkamu skaičium kunigų; 1926 
metais tik 26 kunigai ten beliko. Tiraspolio vyskupi
joje 1917 metais buvo 384,066 katalikai ir 181 kunigas. 
Dabar didesnė kunigų dalis jau ištremta.

Tos trumpos skaitlinės iškalbingesnės už kelias 
istorijos knygas. Jos griežtai užginčyja bolševikų 
tvirtinimą, kad būk tai sovietijoje tikėjimas nėra per
sekiojamas. Tikrumoje tai sovietijoje sistemačiai nai
kinama bet kokia religija. Net Turkijoje kur kas dau
giau yra tikybinės laisvės. Mes visi žinome, kaip žiau
ri būdavo katalikams caro valdžia. Ji atiminėdavo ka
talikų bažnyčias, varžydavo ir bausdavo kunigus už 
menkiausius nusižengimus caro įstatymams, kurie dėl 
savo priešingumo katalikų reikalams dažnai nebuvo 
galimi išpildyti. Ji brukdavo pravoslaviją kam tik ga
lėdavo, ypač kariškiams, mokyklų profesoriams ir pa - Bet žmogus, pastatytas atsakomingoje vietoje, ture 
tiems mokiniams. Ji neduodavo galimybės katalikų 
inteligentams pasiekti jokių aukštesnių valdiškų vie
tų. Taip, caro valdžia buvo labai neteisinga ir žiauri 
katalikams, bet ir didžiausiame savo įšėlime ji, paly
ginus su bolševikais, atrodo kaip menkas katinėlis 
prieš plėšrųjį tigrą. Bolševikai ne tai kad neapkenčia 
katalikų tikėjimo, bet jie smaugia jį be jokios atodai
ros, atvangos ir sarmatos. Jie, nors to neskelbia, bet 
yra nusistatę visiškai išnaikinti katalikų ir bendrai 
krikščionių tikėjimą į tam tikrą laiką. Ta programa 
eina pas juos “piatilietkomis”, bet kaip ir visuose sa-' 
vo užsimojimuose, taip ir čia vienos piatilietkos ne
beužteko. Dar jų daug turės suskaityti, kol ką nors 
tuo atveju atsieks. Bet daryt tai jie daro visa ką tik 
jų smegenys išgalvoja tikėjimui panaikinti. Kaip bū
tų pravartu turėti tai mintyje kaikuriems atšipusiems 
mūsų neva katalikams, kurie planuoja dėtis į bet ko
kį bendrą frontą su dideliausiais tikėjimo priešais!

Katalikai dabar meldžiasi už Bažnyčios vienybę. 
Visą maldų oktavą jie pašvenčia tam, kad krikščioni
joje būtų “viena avidė ir vienas Ganytojas”. Būtų la
bai pageidaujama, kad tuo specialinės maldos metu 
katalikai atkreiptų ypatingo dėmesio į persekiojamus 
savo brolius sovietų Rusijoje. Čia tai mes tikrai rei
kalingi bendro fronto — fronto už Bažnyčios vienybę.

K.

tų vis dėlto susivokti, kad pretorijonų gvardija tai 
jau paskutinis argumentas. Kada jis reikia naudoti, 
tai aiškus ženklas, kad sunkusis momentas artėja. Ar 
gi jau dalykai būtų tiek pablogėję, kad prireiktų ka
riškį statyti vidaus reikalų ministerių ir kad tas ne
sveiko įkarščio pagautas asmuo su kumščia grasintų 
visai tautai? K.

Pastabos Dėl “Review of Re- 
views" Straipsnio

“kalbamoji šalis yra vi- viai, bet niekad lietuviai, 
sados buvusi lietuviška; Taip kad visai klaidingai 
didžiuma gyventojų sa- Tamsta teiki G.P.U. daly- 
vo kilme ir kalba yra vavime ‘garbę’ lietuviams, 
lietuviai; faktas,' kad Man nėra žinoma, kad lat- 
pats miestas didžia dali- Į viai komunistai buvo skai- 
mi yra vokiškas, nepa- • tlingesni tarpe G.P.U. ria- 
teisina šios šalies pali- rių, negu kitų tautybių 
kimą vokiečių suverenu- j komunistai, bet yra man 
me, ypač akivaizdoje žinoma, kad lietuviai toje 
fakto, kad Klaipėdos uo- organizacijoje nebuvo žį
stas yra vienintelis į nomi. 
jūres išėjimas Lietu
vai..”

P. Žadeikis, Lietuvos leiskite man padaryti ke- 
Pasiuntinys, dėl p. Roger lėtą faktinų pastabų: 
Shaw straipsnio “Behind 
the Foreign News” tūpu
sio š. m. sausio mėn. žur
nale “Review of Reviews”. 
New York, pasiuntė p. 
Shaw laišką, kuriame ati
taisoma keletas netikslių 
posakių apie Lietuvą, štai 
tos pastabos lietuviškame 
vertime:
“Gerbiamas p. Shaw:

Aš skaičiau su indomu- 
mu Jūsų straipsnį “Be-'

_ hind the Foreign News”,!kų kalboms, taipgi sans- 
• tilpusi žurnale “Review of kritui.

Aš gerai suprantu, kad 
Napoleonas, nėšio laidoje. Ryšy su tuo Tamsta, kaipo amerikie-

Jeigu matai, kad yra proga — nesnausk nė minu
tės ; įtempk visas savo jėgas, paleisk į darbą visas sa
vo galias ir veik! Nesididžiuok laimėjimu, kol jo nėra; 
kada viskas bus padaryta iki galo, už tave kalbės ta- Reviews” š. rm sausio mė- 
vo nuveiktieji darbai. 7 _

i

Parašė Daniel A. Lord, S. J. Vertė Gintaras.

Moterystė
KUN. J. KARALIAUS 

PREMIJUOTAS VERTIMAS.

VIENŲ VIENI
Nuomonių skirtingumas tarp vedusiųjų be 

galo nepakenčiamas, vienok katalikai, apsive
dę su nekatalikais, dar skaudžiau tai nujaučia. 
Keldami sekmadieniais, vienų vieni nueina iš
klausyti šv. Mišių ir priimti šv. Komuniją. O 
išpažinties tegali eiti tiktai tada, kuomet pato
giau savo gyvenimo draugui.

Kalėdos ir Velykos jiems visai ką kita rei
škia, ir jie turi švęsti tas šventes vidujiniai. 
Ne gana t©, vieni sau turi lankyti parapijos 
šokius, bazarus, ir tt., nes nekatalikiški gyve
nimo draugai ten neramiai sau jaučiasi, lyg 
kad žemes pardavę.

Be to, kuomet įvyksta katalikų pergalė, 
jiems nedera parodyti savo džiaugsmą, nes bi
josi rietenų kelti, o dar jeigu dienraščiuose tal
pinamas religiškas neaiškumas, tuomi vėl ne
susipratimų atsiranda.

Kūdikiams gimus po kiek laiko, užpuola 
juos naujos kliūtys. Jeigu nekatalikas atsime
na prižadėjimus, dar prieš šliūbą padarytus, 
ir juos dabar pildo, tai ačiū Dievui daug skau
smo išvengia katalikas. Nėra tada tos širdgė
los, kurią atjaučia katalikė, kuomet vyras jai 
užkerta kelią, kada ateina jau metas vaiką pa

1. Tamstą vadini Lietu
vą “atsilikusia ir slavų ša
limi.” Nejaugi Tamstai ne- 
žinotina, kad lietuviai nė
ra slavai? Yra jau univer
saliai žinomas faktas, kad 
lietuviai nėra nei slavai 
nei teutonai, bet sudaro 
atskirą Indo - Europiečių 
grupę ir kad jų kalba skai
toma viena iš seniausių 
gyvųjų kalbų su dideliu 
panašumu lotynų ir grai-

krikštyti arba ruošti jį prie šv. Komunijos. į 

Nekatalikui visai nė galvon neateina vaiko re
liginis išlavinimas, ir tuomi svarbiausias ryšys, 
sujungiąs santykius tarp vaiko ir tėvų, yra 
nutrauktas. Krikštas, kuris taip svarbus kata
likui, ne taip jau didis dalykas nekatalikui. 
Taip lygiai ir su vaikelio Pirmąja Komunija.

Kad ir nusilenkia nekatalikas, kada kalba
ma apie katalikišką mokyklą, vienok jis visai 
nežino arba nesupranta tų priežasčių, verčian
čių katalikus leisti vaikelius į kat. mokyklas. 
Vaikui paaugus, iškyla abejonės. Jam pasaky
ta, būk kaikurios tiesos tikėjimo srityje yra 
labai svarbios, bet susyk jis patėmija, kad sa
vo tėvui ar motinai tos tiesos tiesiog be reikš
mės. Vadinas, jau pradeda suirti šeimynos pa
matai.

NE BENDRŲ PAŽIŪRŲ
Ne vien religija mišrias jungtuves suardo. 

Gi pats moterystės būdas ir tikslas kelte suke
lia vaidus. Pereitų 20 metų raidoje, pasikeitė 
pažiūros vestuvių žvilgsniu. Katalikui moterys
tė — Sakramentas; gi nekatalikui — tik civi
linis kontraktas arba ceremonija be jokios 
reikšmės. Katalikui — ryšys nesuardomas iki 
gyvos galvos; gi daugumai nekatalikų, mote
rystė išrišama divorsų teisme. Katalikui — vy
riausias jungtuvių tikslas yra kūdikių pagim
dyti; to nepildant, skaitosi mirtina nuodėmė. 
Čia nėra reikalo pažymėti kaikurių ministerių 
bei mokslininkų nuomonę, būk žmonės yra lais
vi turėti vaikų ar ne, jei tik aplinkybės pato
gios.

Ir jeigu moteris nori vaikų, o vyras ne,

lenkia daugelį kultūringų 
miestų Europoje ir Ameri
koje. Lietuviai pastatė 
daugelį plentų ir kelių ir 
dar tam reikalui tebeski
ria didesnes sumas savo 
valstybiniame biudžete; 
lietuviai taipgi Klaipėdos 
portą iš apleisto vokiško 
tik malkoms tinkamo uos
to pavertė į vieną geriau
sių Baltijos uostų, kuris 
progresuoja , kaip galite 
matyti iš čia jungiamos; 
1934 m. uosto apyskaitos. ___________  v
Tat vargu pritinka vadin- kad “Lietuva buvo pava- ^uvos Prob^emomis _jr Pa~ 

|ti Lietuvą “atsilikusia ša- - - - -
I limi”, kurį į trumpą laiką dėl jos vidaus ir užsienio
gali padaryti tokį žymų; santykių nepastovumo” 
progresą. j reikalauja pataisymo,

2. Tamsta sakai, kad pač kiek tas liečia vidaus 
Memelberg “buvo visados santykius: prezidento An- 
vokiškai kalbąs”. Taip ne- tano Smetonos vyriausy- 
buvo ir nėra dabar. Pirma bė palyginamai nėra silp- 
negu teutonų riceriai pa- nesnė negu vyriausybės 
statė Nemuno žiotyse bur-Į Lietuvos kaimynų: vokie- 
gą, ten buvo lietuviškas 
kaimas, Klaipėda vadina
mas. Memelbergas, vokie
čių tvirtovė, buvo daugel 
kartų lietuvių nugriautas, reivių. Tiesa, paskutinius ir ^dorų darbų* 
Dabar, nors pačio Klaipė-1 Klaipėdos rinkimus laimė- 
dos miesto gyventojų di- jo vokiškas elementas ir — 
džiuma yra vokiečiai, o a- tai labiausiai dėl to, kad 
pie 35% lietuviai, bet, i- vietos lietuviai, iš prigim- sū 
mant visą Klaipėdos Kraš- ties nebūdami agresyvūs, tų ištikimi tėvynei.

Baigiant, leiskite Tams
tai padėkuoti už Tamstos 

3. Tamstos pasakymas, susidomėjimą visomis Lie-

.- į dinta Baltijos Balkanais rei^šti vilties, kad Tams- 
a dėl ios vidaus ir užsienio ta Prie kitos ProSos teiksi-

tės suteikti “Review of 
y. Revieivs” skaitytojams 

daugiau žinių apie Lietu
vą, kurios visiškai atatiks 
objektingiems faktams”.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijų Skyrius, 

Washington, D. C.
čių, lenkų ir latvių; gi 
“Lietuviško Dovido” pajė
gos yra keleriopai skait-; 
lingesnės negu 20,000 ka-

Menkas tas dailės kūri
nys, kuris neįstengia sulai
kyti žmogaus bent pusva
landį nuo niekingų minčių

Dž. Leopardi.
Jeigu aš turėčiau dvyliką 

sūnų, norėčiau, kad jie bū-

aišku, kad čia glūdi devynios galybės širdgė
los, nesutikimų, rietenų ir tt. O visa tai kuni
gams žinoma, kurie yra išklausę liūdnas isto-j 
rijas tų nelaimingų katalikų, apsivedusių su 
nekatalikais.

KRISTAUS ĮSTATYMAI MOTERYSTĖS 
LUOMUI

Katalikas žiūri į moterystę ne kieno kito, 
kaip tik Kristaus akimis. Juk Jėzaus Kristaus 
išsireiškimas apie divorsą buvo jau neabejoti
nas dalykas, bet sykiu beveik ir žiaurus. “Kas 
nors paleidžia savo pačią ir kitą veda, daro 
link jos svetimoterystę. Ir jei pati skiriasi nuo 
savo vyro ir už kito teka, ji svetimoteriauja”. Į 
(Mork. 10,11-12). I

Aiškesnių žodžių šiuo klausimu dar nie-' 
kas neištarė; vis dėlto mūsų teisėjai, nežiūrint 
Kristaus žodžių, duoda divorsą, nepaisant ko
kia nebūtų priežastis — nuo negerai išvirytų 
kiaušinių ligi svetimoterystės. Kai stos jie prie 
Išganytojo sosto, tikrai sunku bus tiems, kurie 
divorsuotus žmones suriša moterystėn, nes ir 
jie bus kaltinami svetimoterystėje, dėlto kad 
ir jie yra dalininkais tos nuodėmės.

O pasiteisinimai vis tie patys; girdi, Kris
tus negalėjo suprasti naujagadynio gyvenimo 
sąlygų; ir būk Jis išleidęs tuos įstatymus ki
toniškai gadynei ir t.t.

t * Sakyti, jog Kristus šių laikų sąlygų nesu
prato, yra lygiai kaip užginčyti Jojo Dievišku
mą; gi pareikšti, kad Naujasis Įstatymas ne
buvo visai žmonijai nustatytas, yra tas pats 

Kaslink priekaišto, būk mes gyvename

sunkesnius laikus, reikia konstatuoti, jog Vieš- 
kaip sakyti, būk Evangelija buvo paskirta vien 
tik saujelei žydų Palestinoje.
pats Jėzus teisybę pasakė ištvirkusiems žy
dams tiesiog į akis. Kad Jis ir būtų buvęs vien 
tik žmogiškas įstatymų leidėjas, tai vis vien 
būtų pastebėjęs blogas divorso pasėkas. Juk 
Ryme divorsų teismai išduodavo daugiau di
vorsų negu šiandien Paryžiuje arba Meksikoje. 
Tenka pažymėti, jog divorsas žydų tarpe buvo 
paprastas dalykas.

Jeigu Jėzus būtų buvęs paprastas žmogus, 
tai protas ir patyrimas būtų Jam įrodę, kad 
divorsas toli gražu žmonijai laimės neatnešė. 
Vienintelė viltis tepasiliko: išleisti įstatymą, 
kuris palaikytų moterystės šventumą ir nesu- 
ardomybę. Jei Jisai būtų buvęs vien išmintin
gas žmogus, Jis tokį įstatymą būtų išleidęs.

Bet kur kas svarbiau, Jis buvo ne tik 
žmogus, bet ir Dievas, ir išleido tą įstatymą 
žmonijai pakelti. Kaip keistas bei nuostabus 
rodės Kristaus pamokinimas, galima spręsti iš 
to, kad Jojo mokytiniai nustebę atsakė: “Tad, 
nepritinka apsivesti!” Kaip tais laikais taip ir 
dabar divorsuoti žmonės Jojo įstatymo nepri
ima, būk vyras ir moteris yra vienas kūnas, 
sujungtas ryšiu, kurį vien tik Dievas tegali 
atrišti.

UŽGINANT MAŽUTĖLIAMS GYVYBĘ
Žmogus nepriverstas imti moterystės Sa

kramentą. Juk Dievas ir prigimtis tą dalyką 
paliko žmonių laisvai valiai. Bet imant šliūbą, 
pridera kartu priimti visas pareigas. Tiesa,
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BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
VALDYBA

Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. šve
das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Maukus 
— vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt., 7 Mott St, Worcester, 
Mass.; O. Sidabriene — ižd, 6 Commonwealth Avė, Worcester, 
Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P. 
Juškaitis — Redaktorius, 423 VVindsor St, Cambridge, Mass.

Kun. J. J. Jakaitis, M.I.C.

Neiškrikime!
Žmonės, kurie ne tik žiū-Yra žmonių rūšis, kurie' 

savimi tesirūpina, gi dėl ri savęs, bet neša širdies 
kitų skausmų, vargų, šilumos ir gyvenimo švie- 
jiems — nei šilta, nei šal- sos labiau nuskriaustiems, 
ta. Tos rūšies žmonės ir tai atlieka ne egoisti- 
krauna turtus, gyvena pa- niais sumetimais, tik Die- 
togumuose, žiūri kad tik 
jų, net smulkūs, reikalai i 
būtų aprūpinti, gi savo už
duoties prie visuomenės, 
ypač savo pareigų prie 
biednuomenės, prie silpna
pročių, prie silpnavalių, 
ligųstų, prie gailestingu
mo įstaigų, — to tai jie, 
tartum, nesupranta, nei 
atjaučia. Žmonės gyvenan
čius vien savimi vadinama 
saunoromis, arba egois
tais. Tokiais pradais buvo; 
atmiešta pagoniškoji kul
tūra, kurią seka mūsų lai
kų materijalistai.

Kur kas yra kilniau gy
venti kitų gerovei, kad sa
vo supratimu, sveikata, 
dvasios pakilimu, savo 
materijalėmis gerybėmis ’ 
pagelbėjus vargingesnėje 
padėtyje esantiems. Kil
nių, gailestingų darbų at- 
likimas — ne tik yra pa- ’ 
šalpa artimui, bet ir pa-j 
čiam geradariui. Gailestin-| 
gų darbų atlikimu niekas 
badu nemirė. Adverniškai, į 
juo kas daugiau gerų dar
bų atlieka, juo daugiau į- 
gyja tikros pagarbos, ir 
prietelių. Be to, kas, —jei 
negeri kilnūs darbai, — 
žmogų daro didesniu, ver
tesniu žmogumi, kad jis 
savo sielą kilniais veiks
mais maitindamas, ją iš
kelia ir artina prie Pačio 
Gėrio ir Pačio Grožio — 
savo Kūrėjo, — iš Kurio ji 
išėjo, ir su Kurio žmogui 
duota galimybė susijungti 
amžinybėje.

• v

v •

I 
šeimynos gyvenimą, vien 
per savo drąsą, kad manė 
kad jiems patiems blaivy
bės draugija būk nieko ne
duodanti, jog nustojo jai 
priklausyti, ir pasijust ne
pasijuto, kaip iš kilnadva- 
sių blaivininkų, virto go
muriui pataikaujančiais 
egoistais, girtuoklias.

Tat, neišskrikime! Lai
kykimės blaivybės draugi
jų. Dirbkime blaivybės i- 
dejai. Dievo ir artimo mei
lės vedami, gi taip nuo
širdžių pastangų darbas, 
bus apvainikuotas pasise
kimu.

1savo gyvu žodžiu, gražiu vė ne tik savo, bet ir visos 
savo gyvenimo pavyzdžiu, 
ir malda gelbėti girtuok- 
lybėje žųstančius. Būrys 
gi blaivių žmonių, gali dar 
ruošti į blaivybę skatinan
čius vakarėlius bei paro
das, spausdinti ir platinti 
blaivios minties raštus, 
daug daugiau žmonių pa
siekti, ir taip daug dau
giau gero atsiekti.

Be to, kas nežino, kaip 
yra sunku tarp geriančios 
minios blaivybėje atsilai
kyti blaivininkui neorgani
zuotam! Kiek pačių blaivi
ninkų išvirto į girtuok
liaujančių eiles, ir sugrio-

Auksines Smiltys
(Iš angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškis).

I

vo ir artimo meilės idealų 
vedami, — tokius teisin
gai vadinama kilnadva- 
siais.

i

Kilnadvasių vardo yra 
tikrai užsipelnę tie žmo
nės, kurie gailestingumo 
pilni, siekia iš girtuokly- 
bės išvaduoti tuos, kurie 
per savo paiką drąsą su 
girtuoklybe susiartino- ir 
ilgainiui jos verguvėn pa
kliuvo. Girtuokliaujanti 
vyrai ir girtuokliaujančios 
moterys yra didesniame 
varge negu ’biednuomenė, 
ar ligonys; per girtuokly* 
bę žmogus netenka ir tur
to, ir sveikatos, gi be to 
dar netenka valios atspa
rumo ir sveiko proto va
dovybės, taip kad be pa
gelbos iš šalies, tokiems 
nebėra galimybės iš šlykš
čios alkoholio verguvės iš
sivaduoti. .

Kaip grąžų, ir kaip nuo
pelningą darbą atlieka tie, 

j kurie Dievo ir artymo mei
lės vedami gelbsti žūstan
tiems girtuoklybeje. Kata- 

į likų Bažnyčia raginte ra- 
į gina blaivios minties žmo
nes spiestis į draugijas, 
kad bendromis pastango
mis būtų galima sėkmin
giau girtuokliaujanč i u s 
gelbėti. — “Kur du stos, 

Visados
Daugiau padarys: 

Viens pradės,
Kits padės, 

Daug toliau varys”.
Paskyras žmogus tegali

vyras ir moteris gali amžiną skaistybę prisiek-I 
ti, bet apžadų nedarant, turi jie priimti kūdi- j 
kius, Dievo duotus. Argi ne keista, kad šiais 
laikais kūdikiai jokios garbės žmonėms nene
ša? Kaip gi skiriasi nuo anų laikų, kada kūdi
kiai būdavo didžiausias palaiminimas ir pa
guoda vedusioms poroms. O gal tai ir nevisai 
keista; juk pagonys Grekijoj ir Romoje kadai
se padarė panašų suokalbį, būtent, nepriimti 
kūdikių į šį pasaulį.

Vietos stoka neleidžia mums plačiai pa
brėžti Bažnyčios priežastis Josios kovoje su 
tuo suokalbiu, kurio tikslas yra perkalbėti 
žmones, jog nusidėjimas prieš Dievą ir prigim
tį tai nėra joks nenusikaltimas.

Jėzuitams kadaise buvo prikaišiojamas 
tas pat netikslus principas, kuriuomi dabar pa-' 
sinaudoja dorybės priešai. Anot moralybės, 
priešų, jų gimdymo kontrolė pagirtina, dėlto 
kad yra naudingas arba patogus dalykas. Blo
gas dalykas, rodos, gali geru tapti, dėlto kad 
patarnauja geram tikslui; žodžiu — tikslas pa
teisina priemones.

Kadangi neturtingi, augindami daug vai-j 
kų, tampa dar neturtingesniais, ir kadangi vai
kučiai turtingiesiems sugaišina daug laiko, to- j 
dėl toks dalykas kaip — “tautos savižudystė” 
— yra leistas!

Šv. Rašte Dievas paduoda mums istoriją 
apie šitą nusidėjimą, ir kaip Jis tą nusikalti
mą griežtai pasmerkė kaipo biaurų dalyką, a- 
timdamas vienam žmogui gyvastį už tos nuo
dėmės papildymą. Juk tuomi kilniausia kūry
binė galia yra paversta priemone geiduliams

Neturtas ir Kartus Likimas
Visur, kur tik viešpatau-, kaip, mes kasmet išleidžia- 

ja degtinė, neturtas ir ne- me po 40 ir po 50 dolerių 
laimė seka paskui žmogų, ir daugiau ant visai nerei- 
tarsi dvi šmėklos. Apie 
tai, rodos, aiškinti nerei
kėtų, bet užtektų šiek-tiek: 
prisižiūrėti į gyvenimą, 
kuriame galima pamatyti 
viską geriau, negu gra
žiausiai nupieštame pavei- 
ksle ir išskaityti viską aiš
kiau, negu viską aprašan
čioje knygoje. Tik gaila, 
kad nekiekvienas moka į 
tuos gyvenimo paveikslus 
žiūrėti ir gyvenimo kny
gas skaityti. Tokiems rei
kalingi ilgi ir labai su
prantami paaiškinimai.

Degtinė yra atkakliau
sia naikintoja žmonių tur
tų, sveikatos, laimė ir pir
mutinė griovike žmonių 
laimingo gyvenimo.

Jeigu kas prageria kas
dien tik po 10 centų, tai 
tokiam girtuokliui me
tams labai daug kainuoja, 

i O ar visuomet girtuok
liams, ypač gerai uždir
bantiems, užtenka per die
ną pragerti 10 centų? Ne
kartą tenka girdėti iš tar
po susimetusią į kuopas 
girtuoklių rėkavimus:

“Man šiandien doleris 
nepinigas”. Ir taip beman- 
draudami prageria po ke
letą dolerių, o apsiputoję 
eina namon pas alkanas 
žmonas ir vaikus.

Dabar mes būdami dar
bininkais apmąstykime

i

kalingų, dargi tau labai 
pavojingų, gėrimų? Kaip 
tu gali tuos ‘prakaite kak
tos’ uždirbtus centelius 
taip ant niekų išleisti, ka
da dabar viskas brangu ir 
duonos kąsnelis taip sun
kiai gaunamas?

Kaip tu gali, būdamas 
keturių, šešių ar daugiau 
vaikų tėvu, maitinti, rėdy
ti ir priderančiai juos iš
auginti, kad bereikalingai 
mėtai tiek pinigų. Šeimi
ninkė turi būti labai taupi 
ir nepaprastai išmintinga, 
kad galėtų vesti šeiminin- 
kystę ir maitinti visą šei
myną iš taip mažo uždar
bio, kurį tėvas gerdamas 
dar visais galais siaurina. 
Tame name, kur degtinė 
lošia žymią rolę ir kur ji 
kasdien pavagia vargšo 
žmogaus uždarbio nors 
mažą dalelę, ten neapsiei
nama be skolų.

Jeigu dar yra sena ko
kia skolelė, o prie jos dar 
vis naujos prisideda, tai 
ta šeimyną, o ypač šeimi
ninką senatvėje vargas vi
somis savo letenomis ap
kabina ir prie baisiai savo 
ligūstos krutinės skau
džiai priglaudžia.

D—s.
Bus daugiau

I

Dvasia daro kūną turtin
gu. Šekspyras.

patenkinti. Tas baisus įprotis padaro žmoną 
lygią paleistuvei.

Anot gydytojų, tas nusikaltimas gali bū
ti vėžio, silpnaprotystės ir kitokių ligų prie
žastimi. Kur kas svarbiau, toji nuodėmė žmo
gų paskandina dvasiškos nelaimės gelmėse.

Kada vyras ir moteris sąmoningai vengia 
eiti augštąsiąs žmonijos pareigas, ir stačiai 
atsisako užauginti Dievui mažutėlių, tai nega
lima tikėtis, jog jųjų vestuvės laimingos ir 
šventos Dievo ir žmonių akyse.

Ir jeigu jaunoji pora prieš jungtuves su
sitartų tame dalyke, tai Bažnyčios akyse juo
du visai nepriėmę moterystė^ Sakramento. Mo
terystė - kontraktas, ir kontraktas neteisėtas, 
jei vyriausias jo tikslas yra sulaužomas.

VAIKELIAI ATNEŠA GARBĘ
Žinoma, kūdikiai dažnai apsunkina tėvus 

ir uždeda ant jųjų pečių didelę atsakomybę. 
Bet neginčijamas faktas, kad kas brangu ar
ba svarbu — niekad pigiai neatsieina. Kristus 
pagerbė moteriškę, kuri gimdydama turėjo nu
liūdimo, nes jos valanda atėjo, bet pagimdžius 
kūdikį, jau nebeatsiminė suspaudimo dėl 
džiaugsmo, kad gimė pasauliui žmogus.

Dėlto kad moterys tiek daug nukenčia su 
nepaprastu narsumu ir atvanga, todėl jos ir 
skaitomos kaipo didvyrės.

Aišku, kad vaikų išauklėjimas pigiai ne- 
atsleina. Tėvas turi apsieiti be mažų praban
gų, o motina turi pašvęsti savo vaikučiams 
daug laiko ir triūso, žodžiu, ji turi pati savęs 
atsižadėti.

rą apturėję pasaulio gy
rių: “Jūs atsiėmėte savo 
užmokesnį: aš jūs nepa- 
žinstu”.

Niekad jie nėra apsvars
tę gerai užsitarnauto nu
baudimo nenaudingo tarno 
(Mato XXV, 30), nė iškil- 
mingos priedermės savęs 

'išsižadėjimo ir ėmimo sa
vo kryžiaus. (Mato XVI, 
24). ' .

Šios mintys jiems nepa
tinka; jos gąsdina juos; ir 
vargšės nesveikos sielos 
nusigręžia nuo kiekvieno 
nuodėmklausio, kurs rei
kalauja reguliariškumo jų 
kasdieninėse maldose; pa
garbos Dievo ir Jo Bažny
čios įstatymams; išsižadė- 

: jimo nors bent kelių, iš tų 
nešventų smagumų, kurie 
tiktai patenkina jų gašlu
mą ir tuštumą.

* * *
Nueikite į jų maldvietę 

ir dirstelėkite į knygas, 
_____ i jie padaro savo

kaipo kasdieninio valgio 
tų prakilnių minčių, ku
rios iškelia mus šiek tiek 
virš pajautimo daiktų; tų 
sustiprinančių minčių, ku
rios mokina žmogų atsis
pirti mados vyliui, erzi
nančiam upui, neaiškiam 
reikalui poilsio ir atsilei* 
dimo.

žodžiu, šios mintys, ku
rios pripratina žmogų žiū
rėti į gyvenimą kaip jis 
yra, sutikti gręsiantį 
skausmą, baimės baimė į- 
kvėpdinimą, pareigą, kuri 
nešioja rūsčią išžiūrą, 
kuomet žiūroma į ją iš to
lo, ir ypatingai kasdieni
nius šeimyninio gyvenimo 
suerzinimus, kurie prany
ksta prieš tvirtą valią juos 
praleisti.

Šias mintis jie randa ir dirstelėkitT į knygas", 
knygose, kurios yra šiek kurias jie padaro savo 
tiek ruščios, gal, bet ku- kasdieniniu jų sielos vai
rios perstato Evangelijos į gįu. jos puikių, žavė- 
mokslą visame jo neklas- jančių minčių, ištikro; bet 
tingume, visoje jo spėko- sielai jos yra tiek daug 

: je; tą mokslą, kurs apreik- saldumynų. Gi, kokis yra 
šdamas begalinę meilę Jė- kūno sudėjimas kūdikio 

I zaus, kurio meilų pasigai-,saldumynais maitinamo?
- - - šios knygos yra parašy-

xxvni.
Sielos Ligos 
ANAEMIA 

Ar pažysti tą kūninį pa
dėjimą vadinamą anae- 
mia? Nėra didelės netvar
kos, nė jokio organų silp
numo, tiktai visuotina ne- 
nuojiega, nykus išblyški
mas, akys be blizgesio, ne
mėgimas maitinanč i a m 
valgiui, nuvargęs, nelank
stus žingsnis.

Gydytojas įsako sveiką, 
maitinantį valgį, uždrau
sdamas visa kas vientik 
patenkina gomurį, ir per
virš apsunkina vidurius, 
nepriduodamas nė jokių 
kraują darančių gaivalų. 
Bet ligoniui stokuoja ener
gijos pasekti šį patvarky
mą. “Kam man šiaip save 
varginti?” jis klausia. “Aš 
neturiu nė jokių kentėji
mų”.

♦ ♦ * • .

Yra sielų, dideli skaitliai 
sielų, kenčiančių nuo do
rovinės ir tikybinės anae-j lėjantį jautrumą mes nie- ”
mijos. kad negalime pakankamai tos’suly/E vangelijos, są

i 
i 
i

i

t v •

Jie neturi nė jokio dide- išaukštinti, parodo nema- kote man; taip, bet Evan
so prasižengimo, kuriuo žiau verčiami įstatymo geiijos taip praskiestos- 
sau galėtų išmetinėti; jie sieksnį ir nelankstumą. ^ad jį yra praradus visą’ 
eina per rutiną paprastų * * * !sav0 neklastingumą; ir,
gyvenimo pareigų; jie nė- Šios sielos, anaemijos i virš viso visa sav0 spūką.

sau galėtų išmetinėti;

ra perdaug nemielaširdin- 
gi, perdaug pasauliški, 
bent jie taip tau pasako;! 
jie priima Šventą Komuni
ją, jie meldžiasi, ir viena 
malda mažiau net padary
tų tuštumą jų dienoje; tik
tai viskas pas juos yra 
siaura ir sutraukta: jų 
mintys niekad nesitęsia 
už tūlos apiragės, kuri yra 
laipsniškai sumažėjus; jie 
ne eina, jie nešami gyveni
mo, nežinanti, kad nuolai
da, kurią jie yra taip leng
vai nešami žemyn veda 
prie didelio puolio. Jie yra 
pakenčiami laimingi, prie 
to dar, kad peržiūrėdami 
dalykus ant mažos svars- 
tyklos, jie randa mažiau 
pareigų.

Tokios sielos reikalauja

t

niekad nenorėjo1 * * *
ir apmąstyti! išbuskite, vargšės sielos. 
Kristaus žo- Atsiklaupkite kasdieną 

Jei tavo akis tave prieš kryželį dviem arba

aukos, 
pasiskaityti 
šių Jėzaus 
džių: 
piktina, išlupk ją ir mesk įrims valandžiukėms tik- 
šalin nuo savęs; tau geriau tai; tai neilgas laikas. At- 
su viena akimi įeiti į gy-i kartokite kelis sykius, it 
venimą, kaip, turint abi jūsų balsas atspindėtų Jė- 
aki, būti įmestam į ugnies zaus Kristaus balsą: 
pragarą. (Mato XVTII, 9).; • .............
Jei tavo ranka tave pikti- As tunu issizadeti sa- 
na, nukirsk ją, nes tau ge- vęs' talP’ as tanu ‘ssizade- 
riau įeiti i gyvenimą luo- 4.1 JSavęS’ . kame nT? 
šam, kaip turint abi ranki s,and,en: as turlų Panestl 
eiti i pragarą;” (Morkaus famlal murmėjimo
IX, 42) nė šių labai aiškių kryzl« uzdetą ant man?> 
žodžių: “Nevienas negali 
tarauti dviem valdovam;” 
(Mato VI, 24) nė šių žo-
džių, taip išgąsdinančių gYventi •

dėtos ant manęs, tūlo as
mens su kuriuo aš turiu

tarnauti dviem valdovam;’ 
Dievą, jų rankomis pripil
dytomis darbais, kurie y- dorybė.

Tėvynės meilė yra pir
moji kultūringo žmogaus 

_ Napoleonas.
Bet jeigu ji visa tai darytų tvariniams, 

kurie būtų lyg kokie likimo lėlės, juk niekas 
jos ne neprašytų, kad ji tą darbą atliktų dėl 
vaikų. Bet kadangi vedusiųjų vaikai esti tokie 
brangūs, kad net Kristus juos nešiojo ant ran
kų; kad Dievas Tėvas prie krikštyklos priima 
juos į įsūnius; ir kad šv. Dvasia pasirenka 
Sau jųjų kūną kaipo Savo buveinę, todėl Die
vo vaikeliams nė jokis pasiaukojimas neperdi- 
delis.

LAIMINGA GYVENIMAN KELIONE
Taigi, kaip turi katalikas - jaunuolis į mo

terystę žiūrėti? Štai kaip: katalikiškosios ves
tuvės — Dievo Sakramentas, taip lygiai šven
tas kaip ir vienybė Kristaus su Bažnyčia. Tai 
yra Dievo priemonė pasidalinti su žmonija Sa
vo kūrybine galybe. Tai yra susiliejimas dvie
jų širdžių, kurios plaka viena antrajai. Be to, 
moterystė esti dviejų valių suvienijimas dėl 
stiprybės ir paramos gyvenimo prispaudi
muose.

Iš tos vienybės pareina dviejų žmonių ga
lybė; žodžiu, vienas antrą papildo. Reiškia, juo
du patiria daugiau laimės ir mažiau širdgėlos. 
Ne gana to, moterystė yra be galo gražus ke
lias, kuriuo kūdikiai eina į gyvenimą, ir galu
tinai keliauja Dangiškon Tėvynėn. Moterystė 
esti namų pamatas, kuriuose Dievas pavertė, 
tartum, tvirtove, kurioj Jojo mažieji kareiviai 
turi būti išmankštyti kovoti prieš nedorybę ir 
piktadarybę.

Tačiau žiūrėtina į moterystę ne jaunimo 
akimis, kurios mato vien tik vestuvių malonu

mus, o ne kartu ir sunkumus. Senai apsivedusi 
pora, kuri neužilgo išgirs paskutinį Viešpaties 
pašaukimą, geriausiai gali patarti apie jung
tuves.

Juodu prisimena savo ilgą gyvenimo ke
lią. Sustoja juodu ir žiūri atgal. Ar buvo sunku 
juo eiti? Rodos, nebuvo taip jau sunku, kuomet 
vienas prisiglaudė prie kito. Ar užtiko juodu 
neprieteliai kelyje? Gi jų nesibijojo, nes abu iš 
vien kovojo su jais. Dabar štai pasirodo keli 
petingi jaunuoliai. Kažin kas jie per vieni Z 
Vienas neša kūdikį ant vienos rankos, ir eina 
ranka rankon su savo žmona. Kitas matyt jau 
kunigas. Dar vienas sustoja ir suraišioja kitų 
žmonių žaizdas. Gi vienas, deja, iš kelio išeina, 
bet tuojau vėl sugrįžta, nes atsimena savo tė
vus. Tai yra jųdviejų sūnūs, keliaują tuo ke
liu pas Dievą.

O kieno gi šitos merginos? Viena atrodo 
lyg Madona, o kita — vienuolė. Ogi jųdviejų 
dukterys, skaisčios ir nekaltos. Gi kaip tik to
kių ir reikalinga šiame pasaulyje.

Tada, Viešpačiui šaukiant juodu pas Sa
ve, ta porelė atsigręžus eina pas Jį. Beeidami 
juodu žiūri vienas kitam į akis, ir supranta, 
kad gyvenimas buvo šventesnis ir saldesnis, 
dėlto, kad padarė moterystės apžadus prie al
toriaus. Galutinai, ramiai pasitikėdami, jog y- 
ra vedę kilnų,/gerą, ir pilną gyvenimą, t^s se
nelis ir ta sėnelė prieina prie Kristaus, kuris 
pirmiausias buvo pakviestas į jųdviejų vestu
ves — prie Kristaus, mažutėlių Mylėtojo.

(PABAIGA)
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mino kitų miestų dainos 
mėgėjus, sugrįžę namo ko-PRANEŠIMAS

LDS. Naujos Anglijos ^kmingiausiai išpildę 
Apskričio pusmetinis su. P™gramg “icagoje per 
važiavimas įvyks sekma-1^ draugo Radio koncertą, 
dienį sausio 26 dieną 1-mą 
vai. po pietų, Nekalto Pra
sidėjimo Panelės švč. par. 
mokyklos svetainėje, 432 
Windsor St., Cambridge, 
Mass.

Visos kuopos kviečia-' žinių” koncertui, 
mos dalyvauti. Kuopos,! T«;F5; »uva-
kurios dėl kokių prieiaS- žjUOs “in eorpore” kiekvie- 
erų nedalyvavo, dabar ma-! 
lonėkite prisiųst savo dele
gatus ir įteikt Jiems gerų 
sumanymų organiazcijos 
labui.

Kviečia LDS. N. Angli- šiam 
jos Apskričio Valdyba:

Dvasios Vadas, 
Kun. S. Kneižis, 

Pirmininkas,
J. Kumpa, 

Vice-Pirmininkė, 
M. Urmonienė, 

Iždininkas,
M. Grilevičius,

Sekretorė,
S. Valatkevičienė

Visi žino jų sutartinį ir 
harmoningą sudainavimą. 
Todėl, koncerto rengimo 
komisija pakvietė prof. A. 
Pocių, prirengti visą prog- Į 

i ramą pirmam “Muzikos'

Taipgi koncerte šuva-

liavojo, nes ten buvę “ge
ri katalikai”.

Bet tik pažiūrėkime ge
riau ar katalikai buvo ap
šmeižti? Niekas neužgin
čija, kad tokia “party” į- 
vyko. Na, o tokiose “par
ties” kaip paprastai gir
tuokliaujama. štai man 
teko girdėti, kad viena ne- 
zaležninkė iš panašios ‘pa
rties’ eidama, o ji kaip sa
ko toje ‘party’ buvusieji, 
buvo gerokai išsitraukusi 
parpuolė ir išsisuko koją 
taip, kad per pusę metų 
negalėjo vaikščioti. Pa
traukė miestą į teismą, 
bet man neteko sužinoti 
kaip tas viskas pasibaigė.

Tiesa, p. protestantai, 
kad kaikurie katalikai su
sidėję su nezaležninkais • 
bedieviais surengė “party 
tą pačią dieną kada buvo

DARBININKAS 6.

W. LYNN, MASS.

DAYTON, OHIOniekas tikėjimo neišplėš”. Į PASKAITA
Toks žmogus pats save Sekmadienį, sausio 12 d. 
apgaudinėja. Čia atpasa- (įvyko paskaita temoj ‘Ka- 
kosiu vieną atsitikimą.' pitalas ir Darbas’. Paskai 
Vienas vyras liko našlys tą skaitė kleb. kun. P. V. 
su vaikais. Jis buvo geras Strakauskas, o kalbėtoju 
katalikas ir savo vaikelius 
gražiai išaugino. Jis dar
bavosi katalikiškose drau
gijose ir parapijoje ir su 
bedieviais nesusidėdavo. 
Taipgi galima sakyti, jis 
buvo blaivininkas. Užsi
manė apsivesti. Susirado 
našlę moterį ir apsivedė, j 
Jis kitokio turto neturėjo, 
kaip tik vaikus, bet gavo 
pasiturinčią moterį. Pra
dėjo draugauti su bedie
viais ir priprato gerti. 
Draugai pripratino skaity
ti bedieviškus laikraščius.;
Taip, kad iš gero ir doro 
kataliko virto bedievis, 
kuris atėjęs į katalikiškos 
draugijos susirinkimą kel
davo skandalą. Atšalo nuo 
Bažnyčios ir nuo katalikų 
draugų. Vienintelį surami
nimą jis rasdavo stiklely
je. Tai matote ką padaro 
blogi draugai ir geltonoji 
bedievių spauda.

O ar mažai yra dar tokių padaryti “Hold Up”, kuris 
žmonių mūsų kolonijoje. - -• •
Taigi būkime katalikais 
ne iš vardo, bet savo dar
bais pasižymėkime. Ne
skaitykime ir savo centais 
neremkime bedieviškų - 
nezaležninkų laikraščių, 
bet skaitykime ir remkime 
savus katalikiškus laik
raščius. Skaitykime “Dar
bininką”, kuris tik blogą 
smerkia ir nurodo darbi
ninkams tikrą kelią į ge
rovę. Nerengkime ir neda
lyvaukime vakarėliuose, 
kuriuose tik girtuokliauja
ma. Katalikai susipraski- 
me ir supraskime, o užtik
rinu, kad ir “Pilypas” pa
girs ir apie visus gerai at
silieps. PILYPAS

buvo Antanas Kneižys. 
Paskaita buvo labai įdomi. 
Žmonių buvo daug.

t

“WHIST PARTY”
Parapijos veiklus jauni

mas rengia “Whišt party”, 
kurio pelną paskyria dėl 
įtaisymo naujų sulanksto
mų kėdžių. Linkime, kad 
“Whist party” pavyktų.

Draugijų Sąryšio pirm. 
L. Ražauskas ir rast. Pr. 
Gudelis smarkiai darbuo
jasi, kad Lietuvos Nepri
klausomybės diena, vasa
rio 16, būtų kuoiškilmin- 
giausiai paminėta. Bus a- 
titinkama programa.

Sausio 12 d., šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje 
įvyko choristų pietūs, ku
riuos iškėlė naujas mūsų 
klebonas kun. L. Praspa
lius. Mūsų gabios šeimi-

nigą Praspalių ateiti į su
sirinkimą. Jis nuėjo ir 
pratarė keletą žodžių į na
rius. Visi buvo patenkinti. 
Po susirinkimo tos drau
gijos nariai biznieriai su
ruošė vakarienę, kurioje 
pasakyta gražių kalbų.

Jonas Noreika yra ga
bus muzikas ir daninin- 
kas. Jis seniai priklauso 
prie šv. Kryžiaus parapi
jos ir joje energingai dar
buojasi.

Pereitame “Darbininko” 
I numery įvyko klaida. Bu- 

“šv. Kry- 
I žiaus lietuvių parapijos 

___, r ,____ c . I žmonės per penkis metus 
taisymui naujo paveiks- Į s*a* kleb. kun. Praspalius neturėjo savo tautos dva- 
-__________-_____________ — —. -__________ - 011 Ir o 1 rtOTA rnnlrln ir Irxrin4-S - _ __ — - -> — . .

ninkės pagamino skanių' pasakyta:
Į traleriu Imtinio r\noio4-iv>»»i. ’__

CHORO ŠOKIAI
Choras nutarė rengti šo 

kius, kurių pelną skiria į
valgių, kuriais pasistipri
no visi dalyviai. Pirmiau-

i nas Chicago parapijos 
choras pasigerėti ir pa
remti vargonininkų muzi-

, kos leidinį. Biznio reikalus
--‘---i koncertui

į DatS AI. Ž. k vuar. iv, m o, . .
1 vai- N Kulvs ZIurint to’ kad t0 Pareng1’
I a . y mo kartos buvo išstatytos
i Buvo girdėt, kad ne tik ]anguose prįeš tris savai- 
, Chicagoje rengia. Muzi- j teg Be t0 buv0 garsinama 
kos Žinioms koncertą,

j bet jau South Bostone,
per Varg. Sąjungos suva-

j žiavimą pas muz. R. Juš-
j ką, buvo apkalbėta kaip į

. geriausiai paremti bei su-
I pažindinti visuomenę su 
žurnalu “Muzikos Žinios”.

: Visi nutarė rengti bendrai
koncertus kiekvienoj apy-

• . ! ią uavia n.auatui tvarko.
redaktorius, ?a.raPPos Primas, ne-

LDS 24 kuopos susirin- .......................
kimas įvyks sekmadienį,!^ 
sausio 26 d., 8 Buren St..
Lynn, Mass.

Šis bus metinis susirin
kimas. Turime pasitarti a- 
pie LDS ir “Darbininko” 
vajų.

S. Budrevičius,
LDS 24 kp. rast.

PIRMAS “MUZIKOS 
ŽINIŲ” KONCERTAS

CHICAGO, ILL. 
merikos Liet. Varg. Sąjun-! 
gos leidžiamo žurnalo, 
“Muzikos Žinios”, koncer
tas su šokiais įvyks sausio 
25 d., West Side svetainė
je.

Programą išpildys Chi
cagos varg. provincijos 
“Sasnausko” choras, veda
mas prof. A. S. Pociaus. 
Chicagiečiai džiaugėsi ‘Sa
snausko’ choru, nes jis yra 
skaitomas kaipo geriau
sias vyrų choras Chicago
je. Neseniai choras links-

WII1IAM J. CH’SHOLM
GRABORIUS

‘ASMENIUKAS PA TA RNA VI MAS’
331 Smith St., -

PROVIDENCE, R. 
Telephone: 

Ofiso: Dester 1952 
Namu: PI. 6286

I.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St 
TEL. Brockton 2005

skirti “Muzikos Žinioms”. 
, Programas išpildys visi 
' vargonininkai bendrai ir 
atsiveš vieną kitą geresnį 
dainininką, o likusią dalį 
programos pasistengs vie
tos vargonininkas išpildy
ti pas kurį bus rengiamas 

' koncertas. Pirmas tos rū
šies koncertas numatytas 
rengti Worcester, Mass. 
Geriausio pasisekimo, kitų 

A- miestų vargonininkams!
Kas dar nesusipažino su 

“Muzikos Žinių” žurnalu, 
malonėkite rašyti tiesiog 
i redakciją, 1619 N. Da- 
men Avė,, Chicago, III. 
“Muzikos Žinios” nuolat 
gauna naujų skaitytojų, 
nes prenumeratos kaina 
tiktai $1.50 metams. Pra
džioj šio mėnesio “M. Ž.” 
užsirašė: Kun. J. Martis, 
Milwaukee, Wis., Kun. K. 
Valaitis, Detroit, Mich., 
Kun. V. Masevičius, Det
roit, Mich., S. Bugnaitis, 
Cambridge, Mass., E. Ka
tilienė, Elizabeth, N. J.. 
M. Budreckienė, Eliza
beth, N. J., A. Pranskaitis, 
Elizabeth, N. J., Dr. A. J. 
Valibus, Edvvardsv i 11 e, 
Pa., Ona Lesnauskaitė, 
Kingston, Pa., Kun. J. 
Šaulinskas, Chicago, UI., 
Dain. K. Pažarskis, Chica
go, III., M. Romanauskaitė, 
Chicago, UI., E. Jonikas, 
Chicago, III., S..ir A. Gri
gelis, Chicago, III. ir E. 
Vilkas, Chicago, UI.

Ieva Lukošiūtė. —

••J

LAWRENCE, MASS.

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS 
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių Įstaiga:

124 Amas 8t, Brockton, Mas*.
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise 8t.. Brockton

Dėl tilpusios mano ko
respondencijos “Darbinin
ke” kilo didžiausias skan
dalas iš pusės tų, kurie 
myli namines “parties”, 
jose uliavoti arba jas ren
gti. Girdėjau, kad tūli net 
norėjo nusisamdyti ar bu
vo nusisamdę už stiklelį 
pisorių, kad parašytų “Pi
lypui” atsakymą, nes sako 
jis apšmeižęs katalikus, 
kurie vienoj “party” ba-

bažnyčioje ir kitokiu bū- 
,du. Bet “party” rengėjai, 
matyt nepaisė. Mokyklos 
baigiasi birželio mėnesy ir, 
rodos, galėjo surengti ‘pa
rty” ankščiau, bet nelaukti 
parapijos parengimo. Aš 
nesmerkiu, kad jaunuo
liams baigus mokslus ren
gia vakarėlius, bet turėtii 
parinkti ir laiką, kad ne
kenkus parapijai ar kata
likiškai draugijai.

Bet pasmerkiu tą “par
ty”, nes jį rengė Lawrence 
nezaležninkės, kurių dar
bus visi žino neigiamai. 
To vakaro vyriausia šei
mininkė buvo nezaležnin- 
kė; toastmasteriu buvo 
bolševike; muzikantai bu
vo nezaležninkai; viena 
panelė, kuri prie stalų tar
navo buvo nezaležninkė; 
vakarėlyj buvo nemažai 
nezaležninkų. Tai kur čia 
šmeižtas, jei aš pamatęs 
kaikurių katalikų klaidas 
iškėliau viešai. Aš tą da
riau, kad apsaugojus tuos 
katalikus nuo priešų neza
ležninkų ir bolševikų, ku
rie visokiais būdais sten
giasi suardyti kataliku 
vienybę.

Lawrence yra katalikų 
dauguma ir jeigu tik ka 
talikai susiprastų ir nepa- 
taikautų bedieviams, su 
jais nesusidėtų, bet laiky
tųsi vienybėje, tai nezalež- 
n inkams - bedieviams ne
būtų vietos šioje kolonijo
je-

Dabar truputį apie spau
dą. Kaip keista, kad kai
kurie katalikai, perskaitę 
papeikimą katalikams už 
bendradarbiavimą su ne
zaležninkais - bolševikais, 
pyksta ant korespondento 
ir rėkia, kad neskaitysime 
laikraščio, kuris tokius pa
peikimus talpina, bet grie
biasi skaityti ir net turi 
užsiprenumeravę bedieviš
kus laikraščius,, kurie ka
talikus visuomet šmeižia 
ir žemina. Tai ar gali to
kie žmonės būti katali
kais? Aišku, kad ne. Jie 
gali vadintis katalikais, 
bet jie tokiais nėra ir ne
gali būti. Susipratę kata
likai skaito katalikiškus 
laikraščius ir stengiasi 
juos platinti.

Yra žmonių, kurie sako: 
“Aš galiu draugauti su 
kuo aš noriu, galiu skaity
ti kas man patinka ir man

LOWELL, MASS.

sukalbėjo maldą ir kvietė sįos vacjo ” 
choristus ir choristes jau-i 
stis kaip namuose. Cho- * - - ‘ 
ristai-tės gėrėjosi ir dėko
jo savo naujam 
už vaišes.

Po pietų visi 
grafavo. Po to 
programa. Toastmasteriu P. Gudelis. Jiem pritarė ir 
buvo jaunas vaikinas, p. pagelbėjo ir kiti. Dabar 
Jonas Noreika. Choras i visi džiaugiamės gavę lie- 
vadovaujant p. K. Zupkui,!tuvį kunigą Leoną Pras- 

nepavyko. Jie tapo suimti; sudainavo “Gyvuok Lietu- palių. Linkime jam ilgiau- 
ir dabar eina byla teisme. va” ir “Ilgiausių Metų”, siu metų! 
Vietoj, kad lietuvių vardą Tai bu™ sudainuota kle 
kelti, ‘tai toks jaunimas bonu^ įėjus į svetainę, 
tik žemina. ■ Toastmasteris p. Norei-

----  ka iššaukęs kuone visus 
mokosi su- choristus-tes dainuoti. Vi-1 

“minstrel show”. sus nustebino savo daina- 
tai p. Pr. Gudelis 

į su savo draugu. Pasibai-;
gus dainoms, prabilo mū
sų kleb. kun. Praspalius.' 
Jis pagyrė jaunimą už lai 

d. kymąsį prie lietuvių.

luoto lango. Visi nariai 
smarkiai dirba. Šokiai į- 
vyks vasario 15. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Ištvirkęs Jaunimas
Kaip kitur, taip ir mūsų 

kolonijoj randasi ištvirku- 
sio jaunimo. Pereitą savai
tę vaikinai 18 ir 19 metų 
nuvažiavo į Rhode Island

f

Jaunimas 
rengti 
Daugumas iš jaunimo jau vimu, 
gavo roles.

JUBILIEJUS

30

Turėjo būti: 
! per penkis mėnesius netu- 
i rėjo savo tautos dvasios 
vado, kun. S. Bystrui iš- 

klebonui Vykus į Lietuvą.
| Kad gauti lietuvį kuni- 

nusifoto- gą, tai daugiausiai rūpino- 
prasidėjo si pp. -L. Ražanauskas ir

Jurgis Spurgis.

VIENUOLINĖ LUOMĄ 
PAŠAUKIMAS 
KUNIGYSTĖN

Jaunikaitis ar mergaitė 
manantieji stoti į vienuo
lyną ar norintieji arčiau 
susipažinti su savo pašau- 

, įsigykite kun. P. 
' i Saurusaičio parašytą kny

gą “Vienuolinė Luomą ir 
patarimas apie pašaukimą 
kunigystėn”. Jos kaina 20

Šiais metais geg. 
įvyks mūsų parapijos si-' 
dabrinis jubiliejus. Tai Sausio 12 d. įvyko Šv. centu. Užsakymus siųski- 
reiškia, kad jau 25 m. kai Petro draugijos metinis te: “Darbininkas”, 366 W. 
Lowellio parapija gyvuo- susirinkimas. Draugijos Broadway, So. Boston, 
ja. Nudilusi Plunksna valdyba pakvietė kleb. ku- Mass.

Brockton’o Biznio Apžvalga
MARIJOS VAIKELIŲ 

SUSIRINKIMAS
Marijos Vaikelių meti

nis susirinkimas įvyko 
Sausio 8 d. Į valdybą tapo 
išrinktos sekančios:

Pirm. — Ieva Paulaus
kaitė, vice-pirm. — Ona Į 
Jankevičiūtė, prot. rašt.— 
Agota Drevinskaitė, fin. 
rašt. Veronika Vilkišiūtė, 
kasos globėjai — Joanna 
Rudžiutė ir Pranas Buja, 
Maršalkos — Alena Ra-

■ 

maneckaitė ir Vytautas 
Paulauskas. Programos 
komisija — Alena Vilki- 
šiutė, Monika Kavaliaus
kaitė ir Genovaitė Jenuly- 
tė.

Mūsų valdyba pernai la
bai puikiai darbavosi. 
Taipgi tikimės daug ir iš 
naujos valdybos.

Sekančios mergaitės iš 
draugijėlės įstojo į Mergi
nų Sodaliciją:

Sofija Kraučiunaitė, bu-j 
vusioji draugijėlės pirm., 
Alena Saulioniutė, taipgi 
buvusioji pirm., Alena Di- 
dikaitė, Alena Narinkaitė 
ir Viktorija Bakanaitė.

(CLASSIFIED ADV.) I

• 1

DIDELIS IŠPARDAVIMAS §
LOVVE & POVVERS INC.

115 Monk St.
Laidotuvių Direktoriai

TEL. STOUGHTON 12-W.

Visų prekių kainos yra labai sumažintos. 
Didelis pasirinkimas visokių namams reikmenų. K 

Pasinaudokite proga.
STOUGHTON FURNITURE CO. Ž

Ant Sųuare į
STOUGHTON, MASS. |

PENNY SALE
Mūsų abu chorai sausio 

10, surengė “penny sale”.1 
Komisija puikiai darbavo
si, kad šis parengimas pa
vyktų. Pelno liko $24.54, 
kuris yra skiriamas į lan
gų fondą.

KIBART MOTOR SALES
INC.

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

Taipgi 'taisome karus 

120 Market St. Brockton.
Tel. 835

STOGŲ 
KONTR AKTORIUS

Apdengia
Slatėms - Žvyru - Asbestu 

JOHN HICKMAN 
46 Ford St. Tel. Brockton 599

ELMER F. JACOBS
KvietkLninkas

Gėlės visokioms progoms už 
prieinamu kainą.

Mes specelizuojnmės pagrabi; gėlėmis . 
Siunčiame gėles telegrama visur.

Gėlynas: 73 Battles St. Brockton3180

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai. 
Kurie skelbiasi "Darbininke” tikrai 
verti skaitytoją paramos.

Visi garsinkite* “Darbininke”.

KOMPLIMENTAI
NUO 

HATHAWAY BAKING CO.
15 Perkins Avė., 

Brockton — 260.

cox BATTERY EXCHANGE 
226| Belmont St. 

2712 Brockton, Mass.Tel.
Ant Kelio Patarnavimas 

Baterijos — Aliejus — Tajariai.

Farm Service Stores Ine
Šienas, Grudai Ir Vištoms Lesalas 

Trąšos, Žolės Ir Daržų Sėklos

Gera Rūšis, Pigios Kainos

51 FREIGHT ST., 
BROCKTON TEL. 114.

245 NORTH AVĖ.,
NO. ABINGTON, TEL. ROC. 321

RAELROAD AVĖ., 
STOUGHTON TEL. 54.

■  >
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Antradienis, Sausio 21 d., 1936
SS

DARBININKAS

Laukiamoji Valanda
si jie susirinko turgavie
tėj, ir jų sujaudinti veidai, 
įsikarščiavusios si e 1 o s, 
trumpi, skubiai tariami 
sveikinimai ir linkėjimai, 
nutraukti pasikalbėjimai

1.
Iš karo su lenkais namo 

grįžau sveikas. Tačiau ma
no širdis buvo giliai sužei
sta, nes prisiminus mums 
padarytas skriaudas, ar 
nors viena lietuvių širdis ir moterų verksmas, suda- 
galėjo nejausti didelio rė keistą, nejaukų vaizdą, 
skausmo. Tuo tarpu, kai Aš atėjau čia savo žmonos 
mes lietuviai, kovojom su su kūdikiu ir sesers lydi- 
savo tėvynės priešais, mū- mas. Įsiskverbiau į minią, 
sų žemėje šeimininkavo ieškodamas draugų ir pa- 
vokiečiai. Ilgai negalėjau žįstamų, norėdamas su 
dėl to nusiraminti, neapy- jais atsisveikinti, 
kanta degė mano širdis, ir Dalis atsargos kareivių, 
aš nedrįsau pažvelgti ma- jau su kuprinėmis ant pe
no mažam kūdikiui į akis, čių, buvo apsupę šaulių 
nes bijojau, kad mano vei- būrio vadą, kuris kilniais 
de jis pastebės gėdos jaus- žodžiais stengėsi sumažin- 
mą. Ar visuomet taip tu- ti gręsiančios atsiskyrimo 
rėš būti? Ar ir ateity dėl valandos sunkumą. Čia pat 
šios gėdos kentėsim?

Ne! Mano širdis nujautė, 
kad ilgai taip nebus. Su 
šia viltimi laukiau permai
nos. Būdamas namie, lau
ke ar 
mas darbą 
suomet galvojau apie atei
tį. Ir kai kartais mieste 
matydavau svetimus žmo
nes, ar kur einantį kareivį, 
ramindavau save: “Lau
kiamoji valanda artinasi”. 
O kai laikraščiuose skaity
davau apie rėkiančią netei
sybę, su kuria lenkai elgė
si su mūsų broliais vilnie
čiais, negalėjau sustabdy
ti ašarų ir vėl mano širdį 
pripildydavo karšta nea
pykanta. Ir šiais momen
tais vienintelė mano pa
guoda buvo viltis, kad su
lauksiu geresnių dienų. 
Bet kada gi ateis šis lai
mingas . laikas. Pasaulis 
kariauja, o mes snaudžia- 
me.

Vieną dieną apsirengęs 
einu miestan. Beeidamas 
sutikau greit bėgantį 
draugą šaulį Liudą.

“Grįsk! Grįšk namo! Mo
bilizacija” šaukė jis ištolo. 
“Valio!”... Atėjo laukiamo
ji valanda. Kitaip negalė
jo būti! Dabar kai visa 
tauta pakėlė ginklą, 
Įima stovėti. Dabar 
niekados!—

2.
Miesto gyventojai 

mo lyg skruzdėlės, 
skruzdėlyną ką tik suardė gios ir aš tikiuosi, kad vi- 
išdykęs vaikas. Beveik vi- si lietuvių troškimai išsi-

svečiuose, dirbda- 
visur ir vi-

stovinčios mano žmonos a- 
kys patvirtino ašaromis. 
Bijodamas susijaudinti, 
nedrysau pažvelgti į ją, 
paskendusią skausme ir 
liūdesyje. Vargšė žmona, 
aš suprantu tavo skausmą 
ir atspėju tavo mintį: “Ar 
teks man dar tave gyvą 
matyti?...”

Ji glamonėjo kūdikį, ku
ris nustebusiais žvilgs
niais dairėsi aplinkui.

“Brangus vaikeli, pabu
čiuok savo tėvą! Pabu
čiuok jį dar kartą!” tarė 
žmona ir stengėsi prieš 
mane pasirodyti tvirta.

“Miela mano žmonele” 
norėjau aš ją paguosti, 
“Verk, leisk savo ašaroms 
plaukti, tai nuramins tavo 
sielą. Tavo vyras yra ra

inius ir nebijo karo”. Ta
čiau tylėjau, neturėdamas 
drąsos jai to parodyti.

Jos gražios akys liūdnai 
žiūrėjo į mane ir savo žvil
gsniu sakė ji man: “Mano 
mielas, aš myliu tave, la
bai myliu”.

Vidury stovėjo būrio va
idas, jau senyvas žmogus. 
Jis tvarkė visus reikalus, 
todėl kiekvienas norėjo su 
juo susitikti. Aš esu už jį 
daug jaunesnis, bet mes e- 

nega- same §'eri draugai. Mane 
arba pamatęs, jis šyptelėjo, pri

ėjo prie manęs ir tarė: 
“Matai vis dėlto, atėjo 
taip laukiamoji valanda. 
Tėvynė vėl mus šaukia. 
Aplinkybės mums pato-

neri- 
kurių

Į

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tris 
veikalai: ‘ GERMANĄ”, 2 aktą. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. 
“FABIOLA”, 5 aktą. Vaidina 12 asmeną ir grupė. Dalyvauja 7 vy
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LIURDO STEBUKLAS”, 
4 aktu drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina....... 65c.

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

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakaru 
programams prakalbėlią, monologą, diologą ir deklamaciją.......30c.

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

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

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

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

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

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmą komedija, para
šė Seiriją Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot .... 25c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seiriją Juozukas. Ubagu Akade
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagą. Ubagą Baliuje da
lyvauja 5 poros ubagą ir kiti 3 asmenys. Kaina.....................  35c.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrsime pas
kui”, ‘‘Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas” .......................... 15c.

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

Visus užsakymus prašome siąsti: 
“DARBININKAS”

366 W. Broadway,
V *> Boston. Mass.

pildys. “Tėvynė šaukia 
jus” kreipėsi jis į kitus, 
“jūs Lietuvos kareiviai! O 
kas gi yra tėvynė? Jūsų 
namai, jūsų laukai, jūsų 
miestas, mokykla, jūsų 
žmonos, vaikai, mylimo
sios ir jūsų brolių sielos, 
kurie už šią žemę kovoja 
ir už kurią miršta — tai ji, 
jūsų tėvynė! Visa priklau
so nuo jūsų, tad pirmyn, 
broliai, pirmyn”.

3.
Mano sesuo stovėjo šalia 

manęs ir meiliai į manę 
žiūrėjo.

Ji nerimavo ir akimis vis 
kažko ieškojo minioje. Pa
galiau jos žvilgsnis susto
jo: ji žiūrėjo į Liudą. Aš 
pastebėjau tai netyčia, nes 
ir Liudas žiūrėjo į ją. Man 
į jį pažvelgus, jis nuleido 
akis. Iš jų žvilgsnių aš su
pratau, kad jie myli vie
nas kitą.

Iki šiol aš maniau savo 
seseri esant per jauną. Ta
čiau dabar pamačiau, kad 
ji jau gali mylėti. Jos šir
dies išrinktasis yra vertas 
jos ir aš džiaugiuos tuo. 
Jie greit būt susižiedavę, 
bet likimas kitaip nulėmė. 
Dabar Liudas turi kitą su
žieduotinę: žibantį ginklą.

Liudas yra gražus, svei
kas ir linksmas vaikinas. 
Jis visuomet man patiko, 
ir geresnio vyro savo sese- 
rei negalėčiau rasti.

Persiskyrimo valanda 
vis artinosi, o mano sesuo 
vis labiau nerimavo. Ji no
rėtų atsisveikinti su savo 
mylimuoju, bet varžėsi 
žmonių. Supratęs sesers 
norą, aš nutariau jai pa
dėti. Įsiskverbiau giliai į 
minią ir atsistojau šalia 
Liudo. Mano sesuo sekė 
paskui mane. Ji atrodė su
jaudinta, jos krūtinė kil
nojosi ir akys degė jaus- 
nystės meile. Ar kada nors 
teks jiems dar pasirodyti? 
— liūdnai dinktelėjo man 
galvoje, ir pamatęs sesers 
rankoje gėlių puokštę, pa
klausiau jos: “Kaze kam 
skirtos šios gėlės?” Susi
gėdinusi ji nulenkė galvą. 
“Nežinau”, tyliai atsakė ji 
ir jos pirštai nesąmoningai 
draskė gėlių lapus.

“Atiduok jas Liudui! 
Žiūrėk koks jis puikus vy
ras. Jis man labai patin
ka”. Mano sesuo neramiai 
pažvelgė į mane, norėda
ma ištirti, ar aš jos pa
slaptį žinau. Aš nudaviau 
nieko nesuprantąs. Tuo 
tarpu padrąsinta, ji arčiau 
priėjo prie Liudo ir paduo
dama jam, gėles tarė: “Pa
imk jas, gal atneš jos tau 
laimę...”

Sujaudintas ir laimin
gas Liudas nežinojo ką 
atsakyti. “Ačių Kaze, aš 
visuomet jas nešiosiu”, pa
galiau ištarė paraudona
vęs.

“Būk laimingas” tyliai 
pratarė Kazė ir iš jos bal
so buvo galima spręsti, 
kaip sunku skirtis jai su 
savo mylimuoju.

4.
Grojo orkestras. Buvo 

girdėti šaudant. Mano sū
nelis išsigando ir norėjo 
pradėti verkti. “O neverk! 
Juk tu irgi kada nors būsi 
kareivis!”, tarė mano žmo
na, bučiuodama sūnaus 
veidelį. Berniukas nurimo 
ir vėl ėmė juoktis.

v •

v •

Gyvenimą n Pažvelgus
j. p. p.

Kai piemuo piemeniui iš
kiša liežuvį, ar durniais 
išsikolioja — ką gi, pie
muo piemeniškai ir ginčus 
riša, bet šiandie pas mus

vau. Manau sau pasimaty- 
siu su draugais (na, ir pa
ūšim). Bet kur tau! Danie
lius jau dukrą augina, Sta
sys jau šeštas mėnuo “su-

taip ginčijasi ir tie žmo- sivinčiavojęs”, Ju o z a s, 
nes prie kurių vardo stovi girdžiu, jau, jau — atvirai 
dar ir daktaratai. sakant, jau “žiedelius mai-

“Draugas” patiekė iš no”. Štai ir vaikštau vie- 
“Chicago Evening Ameri- nas senberniu likęs, o “dui 
can” skelbimų skyriaus iš- šia” vietos neranda, 
karpą, jog “Special Liut. 
Felix Waitkus Trans. At- 
lantic Flight Covers” par- 
duodąs. Tai pasigavo ir ki
ti laikraščiai, o “Naujie
nos” už tai ėmė išvadino 
visus melagiais. Visai pie
meniškai, ponai.

Aš, pavyzdžiui, neturiu 
supratimo, kas tie “Trans. 
Atlantic Covers”, bet fak
tas, jog Vaitkus kažką 
pardavoja. Gal būt, mes 
klystam, gal jis, ne dova
nas pardavinėja, bet aiš
ku, jog jis savo skridimą 
aiškiai bizniui vartoja. Jei 
tai gražu — tektų tik pa
sveikint. i

Pagaliau, ponai, ką gi 
Vaitkus pardavoja?

4- -S-

Ir kas gi sakė, kad svie 
tas nesimaino.

♦ ♦ ♦

i Kai kas tvirtina,

paspaudęs jos ranką, tarė: 
“Sudiev, Kaze!” — “Su
diev Liudai! Telydi jus lai
mė, kad mes jus gyvus ir 
sveikus vėl išvystume”. ’ 

6.
Atsisveikinus su savo 

palydovėm, mums pasida
rė daug lengviau. Sunkioji 
persiskyrimo valanda bu
vo nustumta į praeitį. At
sigrįžęs tolumoje pama
čiau išskaidytą mosuojan
čių skarelėmis mūsų arti
mųjų būrelį. Šis paskutinis 
vaizdas ilgam pasiliko ma
no atmintyje. Priėjau ar- 
timiausį kaimą. Oras bu
vo gražus, keliauti buvo 
lengva, todėl prasidėjo į- 
vairios kalbos. Žmonių bu
vo daug, vieni buvo šau
liai, kiti atsarginiai. Liu
das su vėliava ir orkestrą 
ėjo priešakyje.

Orkestrui užgrojus, kai
mo merginos išeidavo iš 
kambarių pasižiūrėti žy
giuojančių kareivių. Mer
ginos gražios, sveikos ir 
darbščios, o tokių merginų 
pilna Lietuva. Nors visi

MANO MARŠRUTAS

jog
Vaitkaus skridimas nieko 
gero nedavė. Na, kur gi 
tau! Vienam Lietuvos šo
feriui skolą grąžino (anot 
“Tėvynės” ir “Dirvos”), p. 
Grigaičiui (gal “Naujie
noms”), — kaip kai kurie 
laikraščiai rašo, — kišenių 
papildė, pačiam sau... nie
ko (apart algos ir, vokiš
kai tariant, Tasehengeld), 
o mūsų visuomenei — .-------------
$40.000 nuostolio ir padė- vyrai išeitų prieš lenkus,

* -•

Jeigu kam reiks adreso, 
prašau išsikirpti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kos — špygą (atsiprašau tačiau tėvynes laukai ne-1 Nuo geg. 6 iki 17, —
liktų neapdirbti.

7.
Nuėjus į apskrities mie

stą, mus pasitiko, jau su
sirinkusieji kariai. Mes 
juos pasitikom, šaukdami 

“Pažvelgk, sūneli, štai I “Saugok savo sveikatą, ‘ J
tavo tėvas griebk jį už gal- nepersišaldyk!” Nuėjom pas komendan-

“Mumis tu nesirūpink, į tūrą, ten stovėjo karo ko- 
tik rašyk mums apie sa- mendan^as* Žmogus jau 
. Nereikšmingais žo- senyvas, jis buvo lenkų iš- 
džiais stengėsi jos, išblaš- tremtas iš Vilniaus kraš-

I už išsitarimą).
Na, ir ko čia dabar peš

tis, ko aimanuoti? Kaip 
Važiuoju į Bostoną ir pasiklojom, taip ir išsimie- 

nerimstu. Mat, senai bebu- gojom.

vos!!” Vaikas šukavo iš 
džiaugsmo.

“Šauk valio, >tu, mažas ve”. 
kciroivel*i ■____ _ __ ___ ___ ______

“Kam gimdo jus moti- kyti slegiančias mus sun- Į ^°. Rankoje laikė kardą, 
nos?” tarė mano žmona, kias mintis. Šalia jo stovėjo, jo duktė,
“tik tam, kad jus paskui 
kare nušautų”.

Mano berniukas neklau- lė visų širdis. Ši nuotaika 
sė šių rimtų žodžių ir pra- darėsi nepake n č i a m a. 
dėjo linksmai dainuoti. Ji Karts nuo karto jau buvo 
apsupo žmones ir pradėjo girdėti atskirų asmenų 
klausinėti:

“Kur eina tavo tėvas?”
“I karą”.
“Su kuo jis kariaus?”
“Su lenkais” —

• v

Įsitempimas ir liūdesys apsirengusi tautiškais rū- 
didžiausiu sunkumu užgu- bais. Ji buvo pažįstama su 

Kaze.
Ir kai Liudas norėjo eiti 

su vėliava pas komendan
tą, tada prie jų būrelį su-

balsai “Grįžk namo! Gana stojo automobilis. _ Išlipo 
bus lydėti!”

Dabar atėjo sunkiausia 
valanda. Moterys pradėjo 

i verkti ir nesuprantamais 
Jis atsakinėjo garsiai balsais pradėjo rėkauti, 

taip, kaip jis buvo ankš- Mano žmona, kurią aš lai- 
čiau išmokęs. Tačiau tik kiau stiprią, dabar irgi ne- 
dabar šie atsakymai įgavo i^,r+; «■
tikrąją reikšmę.

“Kas esi tu?” 
“Lietuvis!” — 
Orkestras grojo Lietuvos 

himną. Vėl pasigirdo šū
viai. Liudas paėmė vėlia
vą. Jis buvo laimingas, nes 
mano sesers žvilgsnis ne
sitraukė nuo jo, o jos duo
tos gėlės buvo arti jo šir- net su liūtais. Kilnūs idea- 
dies. Aukštai iškėlęs vėlia
vą virš kareivių galvų, 
garsiai sušuko: “Tegyvuo
ja Lietuva! Valio!”

“Valio! — valio” šaukė 
visi ir žygiavo pirmyn.

Mano sūnus ištiesė ran- glėbio ir tariau jai rimtai: ■
HT • J___________ •• _____________ ______ __

Kaze ir tiesiai nubėgo pas 
komendanto dukterį.

“Ei, Kaze, kokia tu gra
ži! Kaip senai tave ma
čiau!” “Matai aš lydžiu sa
vo Liudą, kuris eina Vilni
jos vaduoti”. “Tai neatva- 

gagėjo's'usFvaldyti.'“Mano dav«:, ‘e?“1 n^ando nė 
^mielasis,kas laukia ta-^*2“1 J°s stovėjo sa
vęs?!...” suriko ji sujau- d*a viena kitos. Kazė buvo 
dintu balsu ir verkdama apsirengusi juodais rū- 
apkabino mane. Visa ma- • ais‘
no drąsa rengėsi apleisti Ir tos dvi Srazios niergi- 
mane, bet aš nutildžiau sa- Į ^os’_ taiT?e atrodė lig
vo jausmus ir vėl pasiju- žydinčios gėlės.
'tau esąs, tikras vyras, tik-1 .‘°’ kad.j.ie atvaduotų 
; ras kareivis, galįs kautis ?dnllį Vls^ sve]k/ sugrį- 

lai, kurie glūdi žodžiuose: kino draugę. Tuo tarpu 
laisvė, tėvynė, tėviškė, ko- Pnej° Lludas atsistojo jų

žtų sušuko Kazė ir apka-

••• •
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47 Montgomery pi 
Paterson, N. J.

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

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

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

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

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

KADA BUS PASAULIO 
PABAIGA?

v •Jei nori sužinoti kada 
bus pasaulio pabaiga ir 
kokios jo bus paskutinės 
dienos, tai tuojau įsigyk 
knygutę: Ką mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio pa-.„ 
baigą. Šią knygutę yra 
narašęs A. Jakštas. Jos 
kaina 10c. Su prisiuntimu 
15c. Užsakymus siųskite r " 
“Darbininkas”, 366 W.'
Broadway, So. Boston, 
Mass. ••

PRANEŠIMAS

va ir Vilnius, vertė mane 
užmiršti savo asmenišką 
laimę. Atsargiai, bet ener-

užpakalyje ir išskleidė tri
spalvę tautos vėliavą: abi 
sesers — Vilnija ir Kauni-

kas vėliavos link, norėda
mas ją pagauti, ir šaukė: 
“Valio! Valio!”.

Mano sūnau, galvojau 
aš, žiūrėk į tą vėliavą, į tą 
tėvynės ženklą, su kuriuo 
aš tau iškovosiu geresnę 
ateitį. Už geresnę ateitį — 
valio.

5.
Pagaliau mes apleidome 

savo gimtąjį miestelį. Pū-I 
tė malonus vakarų vėjelis, 
o Liudo laikoma vėliava 
plevėsavo aukštai ore. Or
kestras grojo maršus. j

Mane lydėjo, mano žmo
na su vaikais ir sesuo.

“Tu turi mums dažnai 
•rašyti!”

gingai ištrūkau iš žmonos > stovėjo susijungusios; 
virš jų galvų plevėsavo 

“Jei tu mieloji, mane gy- Lietuvos vėliava. Šis gy
vą apverki, tai aš tikrai va_s paveikslas sujaudino 
nebesugrįšiu — karo lauke mūsų širdis ir, visi lyg su- 
nušaus mane!!”

Tai padarė jai didelio į- 
spūdžio ir nustojusi verkti 
ji net nusišypsojo. “Dau
giau aš neverksiu ir pasi
stengsiu būti tvirta”, tarė 
ji man.

Bučiuodama mane pa
skutinį kartą, mano žmo
na stengėsi būti rami, ta
čiau tas jai nesisekė ir 
stambios ašaros pasipylė 
iš jos liūdnų akių.

Mano sesutei rūpėjo Liu
das, ir per ašaras bandė ji 
dar kartą jam nusišypsoti. 
Atsisveikinęs su savai
siais, jis priėjo prie jos ir,

sitarę, mes sušukom:
“Tegyvuoja Vilnija! Va

lio!”
“Valio!” sukambėjo ap

linkui.
Komendantas prabilo: 

“Jūs narsūs vyrai, sukau
pkite visas jėgas, turi lai
mėti lietuvių ginklai”. Ir 
pakėlęs aukštyn kardą, 
garsiai tarė: “Mano vai
kai, jūsesat saulė, kuri da
bar teka pavergtajai Vilni
jai”. “Jūs...” Balsas atsi
sakė jam tarnauti. Ir dar 
kartą švistelėjęs kardu su
šuko: “Ženkite pirmyn!”

Vladas Žalimas.

I
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£ Šiuomi turime garbes 
pran esti Gerb. Lietu
viams, kad mes atidarė
me naują brovarnę, ku
rioje pradėjome dirbti 
vieną iš geriausios rū
šies alų. Šį alų jau galė
sime parduoti Kovo mė
nesyje.

Mes kviečiame aplan
kyti šią naują mūsų į- 
staigą ir pamatyti kaip 
moderniškai ir švariai 
viskas yra įrengta. Mū
sų įstaigos adresas yra, 
81 Lafayette St., Wor- 
cester, Mass.
BROCKET BREHING

COMPANY
Anthony Pinkevich, 

Prezidentas
Worcester, Mass.

THE CREMO BREWING
COMPANY 

Lietuviai Savininkai 
ALE - LAGER - PORTER- 

DRAUGHT A BOTTLES 
TIKRAS LIETUVIŠKAS 

ALUS j
Miscoe Spring Wat«r Company 

199 Summer St. 
Worcester, Mass.
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Rytinių Valstybių Žinios
__________________  ____ • - - - - ■ - ■ —■ ■■ - —■ ■ — "■ —— ■ ■ - - -------------------------------------------------------------------------------- - --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ... ■ ■ ■ - ■

Nepriklausomybės V. Kivyta, V. Pečkaitis,!
|Ad. Šimiliūnaitė, J. Mi- 

Šio mėnesio 24 d. vaka- kų. Aną vakarą buvo labai Draugija pasirinko or- nauskas ir M. Stakonaitė, 
ŠiU. re, Naujoj salėj įvyks pa- gražus ir skaitlingas susi- ganu laikraštį “Darbinin- kurie galutinai sutvarkys 

Pasirodo, kad ką”. Užprenumeruos p. M. visą programą.

A. A. ANT. DOMEIKAS KORTAV1MO vakaras “»«*>• J™ “u£
Brooklyn, N. Y. —

----------- vajus,, kuris tęsis iki Vely-: šventę. 
Šio mėnesio 24 d. vaka- kų. Aną vakarą buvo labai

• f* ■ — — j' <7 «Z V V A. AA

metų sausio 6-tą, 5-tą vai.• rapijos naudai kortavimas rinkimas.
vakaro Krngs apskrities Ii- Bus daug gražių išlaimėji- Vyčiai labai aukštai iškels Kauklis, LDS, kuopos pir- 
gonmej mirė Antanas Do- mų kaįp tai: kalakutų, an- vyčių veikimo vėliavą.! mininkas. (Gražus pavyz- 
me^a* gižų, ir tt. Bus užkandžių. “Fine”, jaunime, niekuo- dys ir kitoms draugijoms.i r ine , jaunime,

ir, rodos, bus šokiai. Tai met nereikia nusiminti. Vajaus metu ‘Darbininko’ 
visi ir visos, kurie lošiate Didvyriai nenusimena, prenumeratos kaina tik 
Pinochle, set-back, rummy taip ir mes, kurie nešame 
arba kitus lošimus ateikite garbingą vyčių vardą. Pir-

i

su savo draugais ir drau
gėmis ir turėsite tiek fu- 
nių kokių dar neturėjote 
savo gyvenime.

Velionis mirė po septy
nių savaičių sunkios ligos 
ir po sunkios vidurių ope

racijos. Velionio palikti 
užrašai rodo, kad nuo pat 
pasidavimo ligoninėn ne
turėjo vilties pagyti.

Šermenys buvo pas Juo
zą ir Rozaliją Šarkus, 58- 
04 — 69th St., Maspeth. 
L. I., N. Y. Pas Šarkus ve
lionis gyveno paskutinius 
kelis savo amžiaus metus. 
Ligos metu ir mirus pp. 
Šarkai rūpinosi suteikt 
kuo geriausią patarnavi
mą.

Ketvirtadienį, sausio 9- 
tą, įvyko iškilmingos lai
dotuvės. 9 vai. ryto į na-Į 
mus atvyko Šv. Jurgio pa
rapijos klebonas kun. K. 
Paulionis su vargoninku 
muz. Jonu Brundza. Ats
kaičius griaudingas mal
das, nuvežtas bažnyčion. 
Iškilmingas mišias laikė j 
kleb. kun. K. Paulionis, o 
prie šoninių altorių buvęs 
Šv. Jurgio parapijos kle
bonas kunigas N. Pakalnis 
ir vietos vikaras kun. Kar- 
tavičius. Egzekvijas ir mi
šių giesmes giedojo ketu 
ri vargoninkai: J. Brun
dza, J. Tamošaitis, Dulkė 
ir Hodelis.

Kapuose paskutinę bene- 
dikciją suteikė kleb. kun. 
K. Paulionis.

Iš kapų artimi draugai 
ir pažystami nuvyko pas 
pp. Starkus, kur buvo su
rengti gausūs pietūs.

Šermenyse ir laidotuvė
se tarp kitų dalyvavo 
“Garso” redaktorius M. 
Zujus, buvęs Susivienymo 
Iždininkas Jonas Moliušis, 
LDS 10 kp. rašt., Spaičys 
ir kiti.

Ilsėkis Viešpaties ramy
bėj!

VALENTINE ŠOKIAI
Šįmet rengiame su vy

čiais milžiniškus Valentine 
šokius. Lietuvos Vyčių di
delė komisija kaip bitės 
darbuojasi, kad viskas pa
sisektų. < 
Gold orkestras, 
parapijos naudai, 
jaunime atsilankykite ir 
praleiskite tą vakarą su 
savo “valentine” mūsų 
naujoj salėj vasario - Feb. 
15 d. vakare.

myn, vyčiai ir visas jauni
mas mūsų parapijoje ar 
tai studentai, Marijos Vai
keliai, Švento Vardo ar ki
ti. Pirmyn, visi, prie na
šesnio veikimo ir darbuo
tės.

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMA

Ir vėl pradėsime savo
Gros Black and Lithuanian Variety Hour 

Tai bus arba lietuvišką pusvalan- 
Taigi dį. Tai bus kaip paprastai 

vadovybėje gerb. Prof. A- 
leksio. Gros Young Melo
dians Radio Orkestras ir 
Little Symphony Orkes
tras. Bus abu chorai baž
nytiniai su solistėmis ir 
solistais. Taipgi bus gar
sinimų ir prakalbėlių. Pro
grama įvyks sekmadie
niais po pietų nuo 3 valan
dos iki 3:30. Stotis ta pati 
W1XBS. Taigi prašome vi
sų lietuvių ne tik Water- 
bury’o, bet ir apylinkės 
užsukti radio W1XBS sek
madieniais po piet.

CHORO ŠOKIAI
Chorai rengia milžiniš

kus šokius parapijos nau
dai vasario 1 d. Naujoj sa
lėj. Gros Young Melodians 
lietuvių radio orkestras. 
Atsilankykite visi ir visos.

I

WATERBURY, CONN.

Brooklyn, N. Y. parengi- Komunijos. Po pamaldų 
mo pelnas $40.08; 12-ta salėje įvyks bendri iškil* 
kuopa, New York, N. Y. Į mingi pietūs.
auka iš iždo $10.00; 109-ta Pasibaigus pietums, apie 
kuopa, Great Neck, L. I. 2:30 vai. po pietų įvyks 
parengimo pelnas $20.00; apskričio suvažiavimo po- 
124-ta kuopa, Jersey City, sėdis. Po suvažiavimo po-

, N. J. parengimo pelnas sėdžiui, ten pat įvyks pa
virš $17.00 bet pinigai dar silinksminimas su pamar- 
nepriduota į fondą. Visos ginimais. 41-ma kuopa 
kitos apskričio kuopos pri- kvietė visą apskritį nuo- 
sižadėjo būtinai surengti širdžiai pagelbėti padary
sią žiemą parengimą fon- ti Lietuvos Vyčių Antrą- 
do naudai.

Pavasarininkų Atsilanky
mas

Apie pavasarininkų at
silankymą pranešė A. J. 
Mažeika, centro pirminin
kas, kuris pažymėjo, jog 
jų atsilankymas bus suvė- 

J. luotas ir jie atvyksta prieš

$3.00. Tepasinaudoja visi. 
Red.)

Į naują valdybą išrinko 
šiuos narius: pirm. ______ w_____ ___
Vaitkunas, vice-pirm. J. pat Velykas. Jų maršrutas 
Katelis, biznio rašt. J. Vii prasidės balandžio 13 d. 
eklis, protokolų rašt. M. šiame apskrityje ir tęsis i- 
Kauklis, finansų rašt. A. ki 26 d. Toliau jie vyks į 
Želinskas; biznio iždo glo- kitas Nevv Yorko koloni- 
bėjas A. Gerulis; draugi- jas ir abelnai į vakarus, 
jos iždo globėjas A. Pau- gryždami aplankys Penn- 
lekaitis. Veikiantis komi- sylvania valstybę ir baigs 
tetas: A. Daunoras, J. Šil- savo kelionę Naujojoj An- 
kaitis, K. Jerusevičius, A. 
Belevičius. Svetainės pri
žiūrėtojas — J. Svirnelis. 
Svetainės reikalais galite 
šaukti ir telephonu: Kear
ny 2-6164.

Po susirinkimo įvyko 
draugiškas pasikalbėji
mas ir užkandžiai. Visi 
linksmi skirstėsi į namus.

Raporteris.

• v

BROOKLYN. N. Y.
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glijoj birželio mėnesį.
Juos sutikti ir surengti 

jiems parengimą išrinkta 
komisija iš A. Kazlausko, 
A. Šimiliūnaitės, J. Lu- 
gausko, S. Mažeikienės ir 
A. J. Mažeikos.

ją Dieną tikrai pasekmin
gą.

į Iš kitų pranešimų paaiš
kėjo, jog apskričio paren
gimas sausio 11 d. Brook
lyne gerai pavyko dėka ge 
ro pasidarbavimo komisi
jos ir 41-os kuopos, ir ge- 

žymėdamas, jog delegaci- ra kitų kuopų parama. Už 
ja atvyksta prieš pat Ve- gausų atsilankymą tame 
lykas ir jų maršrutas pra
sidės balandžio 13 d. New 
Yorko ir New Jersey apy
linkėje, kur jie 
balandžio 26 d. 
kuopoms buvo 
dienos, kurios, 
kuopoms sutikus, bus pa
skelbta spaudoje. Pažymė
ta, jog Pavasarininkų de- jos sekantis posėdis įvyks 
legacija atsiveža su savi
mi ir didelį rankdarbių 

| rinkinį.
Leidimas Namų Fondo 

Naudai
J. Vainys ir A. J. Mažei

ka padarė pranešimą apie 
visos organizacijos rengia
mąjį didelį leidimą, kur 
bus duodama daug pinigi
nių dovanų. Leidimas tę
sis nuo Vasario mėnesio 
pradžios iki gegužės 1 d. 
šeštadienį, gegužės 2 d. į- 
vyks šokiai Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyn 
ne, kur bus dovanų pada
linimas. Be piniginių do
vanų, dar trys pavieniai 
asmenys ir dvi kuopos, 
kurie išplatins daugiau
siai knygučių gaus 
gražias dovanas.

PAVASARININKŲ 
ATSILANKYMAS

Pavasarininkų atsilan
kymo reikalu platų prane
šimą padarė Centro pirmi
ninkas A. J. Mažeika, pa-

išbus iki 
Visoms 

pasiūlyta 
galutinai

parengime laimėjo sidab
ro taurę 110-ta Maspetho 
kuopa.

Apskričio sporto ratelis 
pranešė, jog trumpoe atei
tyje yra rengiama apskri
čio sporto rungtynės ir 
kvietė visas kuopas jose 
dalyvauti. Sporto komisi-20-TIES METŲ 

SUKAKTUVES
Kadangi šių metų balan

džio 20 d. sueina lygiai 20 
metų, kaip 41-ma kuopa 
buvo sukurta, tad A. J. 
Mažeika pasiūlo, kad kuo
pa surengtų iškilmingą to 
įvykio paminėjimą. Kuo
pa su tuo vienbalsiai suti
ko ir pavedė tai pačiai ko
misijai sudaryti planus ir 
patiekti sekančiam susi
rinkimui patvirtinti.

Į apskričio suvažiavimą 
atstovais išrinkta C. Že
maitis, A. Šimiliūnaitė, A. 
Kazlauskas, P. Ivanaus
kas, V. Vaičiulevičius, S. 
Mažeikienė ir V. Gerdvila. 
Pereitų metų knygas per
žiūrėti išrinkta K. Kazlau
skas ir C. Žemaitis. Pri
žiūrėti biliardų stalą išrin
kta J. Adomas. Šiems me
tams kuopos koresponden
tais išrinkta A. Kazlaus
kas, V. Kivyta ir V. Peč- 
kaitis. A. J. M.

I — — -

šį sekmadienį, Maspethe. 
kur bus išrinkta 
valdyba.

Dramos ratelio 
ninkas P. Vaičelis 
šė, jog šiuo laiku 
masi du veikalai: komedi
ja “Mirta činčiberaitė” ir 
drama ‘Prakeikti Pinigai’, 
kurie gavėnios laiku bus 
perstatyta įvairiose kuo
pose. Taipgi kvietė dau
giau narių iš visų kuopų 
įsirašyti į dramos ratelį.

i

nauja

pirmi- 
prane- 
moko-41-MA VYČIŲ KUOPA 

VEIKIA
Ketvirtadienį, sausio 9 

d. Lietuvos, Vyčių 41-ma 
Vytauto kuopa turėjo mė
nesinį susirinkimą, kuriam 
labai pavyzdingai vadova
vo naujas kuopos pirmi
ninkas V. Kivyta.

Susirinkimas ap t a r ė 
daug svarbių reikalų, ir 
išklausė įvairių praneši
mų. Iš rytinių valstybių 
seimelio platų pranešimą 
padarė A. J. Mažeika, Fe
deracijos centro valdybos 
narys, ir kvietė kuopą ak
tyviau dalyvauti bendra
me Federacijos veikime ir 
būtinai tapti jos pilnu na
riu. Vienbalsiai nutarta 
sekančiame Federacijos 
apskričio susirinkime už
simokėti savo duokles ir 
kuopa išrinko visiems me
tams ją atstovauti sekan
čius asmenis: V. Kainaus- 
ką, A. Kazlauską, A. 
Mažeiką, J. Lugauską 
P. Ivanauską.

RENGIASI VYČIŲ 
DIENAI

Plačiai aptarta New Yor
ko ir Nevv Jersey Vyčių 
Antroji Diena, kurią rengs 
šiais metais 41-ma Vytau
to kuopa organizacijos pa
trono Šv. Kazimiero šven
tėje. Apvaikščiojimo iškil
mės bus sekančios: per 11 
vai. Mišias viso apskričio 
vyčiai ir jaunimas bendrai 
eis prie šv. Komunijos Ap
reiškimo bažnyčioje, Broo
klyne. Po pamaldų bus su- 

I rengta iškilmingi pietūs 
„____ „ parapijos salėje, pasibai-

snūdęs, bet naujoji valdy- komisijon įėjo A. Želins-, gus kuriems įvyks apskri- 
ft 4-wr4-l MA .J _ 1 • T TT __ * ' y* “JI* TT 1 -

CHORO METINIS 
KONCERTASį

Vasario 23 įvyks choro 
koncertas. Komp. Aleksis 
turi daug gražių dainų 
programoj. Gros Young 
Melodians Orkestras.

Komp. Aleksio koncertai 
žmonėms, jauniems ir se
niems, patinka. Taip ir šis 
patiks, nes choras turi la
bai daug patyrimo ir nau
jų dainų nuo radio pusva
landžio. Rodos, kad rengia 
parapijos naudai.

“MARDI GRAS”
Kaip svetimtaučiai, taip 

ir mes turėsime milžinšką 
Mardi Gras. Rengia visų 
jaunimo draugijų nariai ir 
narės parapijos naudai, 
vasario 25, vakare.

NAŠLAIČIŲ KORTAVI- 
VIMO VAKARAS

Kaip pereitais metais, 
taip ir šįmet įvyks meti
nis kortavimo vakaras na
šlaičių naudai, kovo 6. 
Remkime savo lietuvišką 
našlaitnamį. Tai yra tik
rai gražus mielaširdystės 
darbas. Užjauskime jiems, 
jei norime, kad mus kiti 
užjaustų.

LIETUVIŠKAS 
VAKARAS

Miesto Mattatuck Histo- 
rival Museum of Waterbu- 
ry kviečia lietuvius dai
nuoti, papasakoti apie 
Lietuvą ir lietuvius ir 
taipgi orkestrą groti lietu
viškai svetimtaučiams. 
Tai bus Masonic Building 
Waterbury, Sausio 20, 8 
valandą vakare. Radio bus 
sausio 19, 3 vai.. Taigi lie
tuviai, kurie įdomaujatės 
galite ir radio pasiklausy
ti ir ateiti į tą vakarėlį. 
Profesorius Aleksis gavo 
malonų pakvietimą daly
vauti su chorais ir orkes
trą. Būtume nuėję į Mat
tatuck Muziejų, bet ten 
vieta permaža, tai turėsi
me Masonic Salėj.

I
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Nauja Valdyba
Po to sekė apskričio val

dybos rinkimas. Naują 
valdybą sudaro sekanti: 
Dvasios vadas —kun. Kin
ta iš Paterson, N. J., Pir
mininkas — Petras Iva
nauskas iš Brooklyn, N. 
Y., I-mas vice-pirm. — 
Petras Cibulskis iš Mas
peth, L. I., II-as vice-pirm. 
_____  _____ i iš Nevv 
York, N. Y., iždininkas — 
Kazys Basanavičius iš Je
rsey City, N. J., sekretorė 

į—N. Markutė iš Kearney, 
N. J. ir korespondentais— 
M. Martinkus ir A. J. Ma
žeika. Linkėtina šiai nau- 

; jai valdybai pasekmingai 
veikti per šiuos 1936 me
tus._____________ A. J. M.

FEDERACIJOS 
REIKALAIS

Apie rytinių valstybių ' vaidelis
seimelį ir abelnai Federa
cijos reikalu padarė pra
nešimą A. J. Mažeika, Fe
deracijos Centro valdybos 
narys. Savo kalboje jis 
plačiai paaiškino ir nuro
dė Federacijos svarbą vi
siems kat. lietuviams A- 
merikoje ir ypatingai or
ganizacijoms ir kvietė vi
sas kuopas tapti Federa
cijos nariais ir aktyviai) 
dalyvauti jos veikime. 

I ----------
ANTROJI VYČIŲ DIENA

41-ma Vytauto kuopa 
pranešė, jog ji turi išrin
kus komisiją prirengimui 
Antrosios Vyčių Dienos 
šiame apskrityje, apvaik
ščiojant šios organizacijos 
patrono Šv. Kazimiero 
šventę.

Lietuvos Vyčių Diena į- 
vyks sekmadienį, kovo 8 
d. Brooklyne, Apreiškimo 

Įvairios kuopos padarė Pan. Šv. bažnyčioje ir sve- 
pranešimus, kas buvo nu- tainėje. Vyčių Dienos pro-

I

L. VYČIŲ N. Y. IR 
N. J. APSKRIČIO 

SUVAŽIAVIMO
Sekmadienį, sausio 12 d. 

Lindene, N. J. įvyko Lie
tuvos Vyčių New Yorko ir 
New Jersey apskričio me
tinis suvažiavimas, kuria
me dalyvavo 38 atstovai iš 
10-ies kuopų ir keliolika 
svečių, kurių tarpe radosi 
iš tolimo Rochesterio 93- 
čios kuopos narys Jonas 
Pranckūnas.

Suvažiavimui vadovavo I 
apskričio pirmininkas M. 
Martinkus. Iš įvairių pra
nešimų paaiškėjo, jog per 
pereitus metus finansiniai 
apskričio stovis žymiai 
pagerėjo. Kitais 
giais vaisingi.

Iš f
į

METINIS MILŽINIŠKAS 
“MINSTREL” VAKARAS

Šįmet vasario 12, Lin- 
coin Gimimo dienoj, 8 vai. 
vakare, Naujoje salėje į- 
vyks Metinis “Minstrel 
Show”, vadovaujant mūsų 
jaunam ir gabiam grabo- 
riui John Stokes. Jis sakė, 
kad šių metų programa 
bus geresnė, negu pernai. 
Tai bus parapijos ir naš
laičių naudai. Jau miesto 
majoras ir Conn. Valsty
bės vice-gubernatorius pa 
rašė, kad jie gavo mūsų 
kvietimą ir tikrai bus ta
me vakare. Bus daug sve
čių kunigų. Vaidins jauni
mas iki 60-70 asmenų. Bus 
Brinkman’s 13 šmotų or
kestras. Vienu žodžiu vis- __ _____„_____________________________. ____
kas bus karališka. Kiek- ba, matyti, ne juokais dar-J kas ir J. Katilius. Taipgi čio posėdis. Vakare bus v____ ____ ,___________ ____u_. . _____
vienas lietuvis ir lietuvaitė buojas. Turėsime K. of L. nutarė rengti “blynų” ba- surengta graži pramoga veikta Centro namų fondo grama bus sekanti: Viso
turėtų tą vakarą ateiti į Sočiais. Bus, rodos, pir- lių Užgavėnių vakare, va- su įvairiais paįvairini- naudai. Sekančios kuopos apskričio vyčiai ir jauni-
“Minstrel Show”. Atsime- mais ir trečiais mėnesio sario 25 d. Bendrai su ki- mais. prisidėjo prie L. Vyčių mas abelnai per 11 vai.
nat kas pernai buvo, tai pirmadieniais (first and tomis katalikiškomis dr< Į komisiją išrinkta P. I- naujų namų fondo: i Mišias Apreiškimo bažny-
šįmet bus dar geriau. | third mondays of the' jos nutarė paminėti Lietu- Į vanauskas, A. J. Mažeika, | 41-ma Vytauto kuopa, čioje bendrai eis prie šv.

KALBEJO SVETIMTAU
ČIAMS APIE LIETUVĄ 

IR LIETUVIUS
Aną vakarą lietuvis Sta

sys Jenaitis kalbėjo sve
timtaučiams apie Lietuvą 
ir lietuvius.

HARRISON-KEARNY, N.J.

v •

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
DARBUOTES

Naujoji Vyčių valdyba 
su advokatu Ališausku

Sausio 13 dieną įvyko 
Šv. Vardo draugijos meti
nis susirinkimas nuosavo
je svetainėje. Pirm. J. Vai- 

priešaky smarkiai darbuo- tkunas pradėjo susirinki-
jasi. Prisirašė daug naujų mą malda. Įvairios komi- 
narių ir matyti, kad dau- sijos išdavė raportus, 
giau dar atsiras. Pirmiau' Nutarta rengti “card, 
mūsų veikimas buvo už- party” gavėnioj. Rengimo' 
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J. 
ir

atžvil-—
NAMŲ FONDAS AUGA

ALEKS KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuosreriansiai diena ir naktj 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R

Cortlandt 7-4305
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINE

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row 

Prieš City Hali 
NEW YORK, N. Y. 

Room 405-6-7 
Equitable Service Bureau 

LIETUVIŠKA 
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

ĮSTAIGA


