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LDS. Apskritis Užgyrė Vajui. Iš dvasiškių dalyvavo | ATSISTAT
Ir Radio Programą

Cambridge, Mass. — Se
kmadienį, sausio 26 d., N. 
P. P. M. parapijoj, kurios 
klebonu yra nuoširdus L. 
D. S. ir “Darbininko” rė
mėjas ir Garbės Narys 
kun. Pranciškus Juškaitis, 
įvyko LDS. Naujosios An-

glijos apskričio suvažiavi
mas.

Dalyvavo apie 50 atsto
vų. Prezidiumą sudarė ap
skričio valdyba, kurios 
pirmininku yra p. J. Kum
pa, raštininku išrinktas p. 
Tarnas Versiackas.
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BOSTON — 1120 KILOCYCLES
Nuo ateinančio šeštadienio, vasario 1

Y«NO EGYP-
TO VYRIAUSYBE

Washington, D. C. — Pe
reitą penktadienį prez. 
Roozevelt grąžino Kongre
sui veteranų bonų bilių be 
parašo ir su pastaba, kad 
pereitais metais jis buvęs 
priešingas tokiam biliui ir 
savo nusiteikimo nepakei- 

. tęs.
Atstovų Butas gavęs at-

DANAI MELDŽIASI UŽ 
TAIKĄ

PRANCŪZAI KVIEČIA 
LIETUVOS AERO 

KLUBĄ
i šie: kun. P. Juškaitis, kun.
I z

J. Plevokas/ kun. K. Jen
kus, kun. J. Vosylius, Ma
rianapolio Kolegijos pro- atsistatydino Egypto pre-į 
fesorius ir kun. J. švagž- mieras Nessim paša ir jo Aeho Klubas gavo pakvie- minima dabartinė tarptau-

dienos 
“Darbininko” Radio Programa įvyks iš WCOP radio 
stoties, Boston, Mass. ši permaina padaryta dėlto, 
kad kaikurių kolonijų lietuviai nusiskundė nagauną 
Darbinnko Radio Programos arba gauną su trukdy
mais. Darbininko Radio Komisijai ir LDS ir Darbi
ninko vadovybei norisi pasiekti per radio koplačiau- 
siai. Pirm negu atsakėme laiką senoje stotyje, mes at
siklausėme kaikurių didesnių kolonijų vadų ar gauna 
ir kaip gauna naująją WC(1P stotį, ir tik gavę teigia
mus atsakymus padarėme permainą.

Naujoji stotis yra nauja ir dar mažai žinoma to
limesnėse kolonijose, bet lietuviai jeigu tik norės su
siras, kaip susirado senąją stotį, kuri taip pat mažai 
buvo žinoma tolimesnėse kolonijose.

WC0P stoties, Boston, Mass. reikia ieškoti tarp 
WBZ ir WNAC Bostone stočių ant 1120 kilocycles. 
Kaikurie radio aparatai turi pažymėjimus 110, 120, 
130 ir tt. Tai Gerb. Radio mėgėjai teieško WCOP tarp 
110 ir 120, nes Bostone tą stotį galima gauti geriau
siai ant 112 arba 1120.

VVCOP programų skelbimai yra šiuose Bostono 
rytiniuose dienraščiuose: Boston Post, Boston Globė, 
Boston American ir du kart savaitiniame laikrašty 
“Darbininke” kas savaitę tilps Darbininko Radio 
Programa ir pranešimai.

Prašome pasižymėti: WCOP, Boston, Mass., 1120 
kilocycles (268 m.).

Nuo ateinančio šeštadienio, vasario 1 d. Darbi
ninko Radio Programa per visą vasario mėnesį bus 
maždaug šiokia:

Vasario 1 dieną, 2 valandą po pietų programą iš
pildys Šv. Petro parapijos (So. Boston, Mass.) choras 
ir solistai, vadovaujant muzikui Rapolui Juškai. Pro
gramos atidarymo naujoj stotyj kalbą pasakys kun. 
Jonas švagždys, LDS. Centro ir Darbininko Radio 
Komisijos Pirmininkas.

. Vasario 8 d., 2 vai. pp. Norwoodo Šv. Jurgio pa
rapijos Radio grupė, vadovaujant muzikui A. Šlape- 
liui išpildys dainų programą. Gros “Keturiu Karalių” 
orkestras. Kalbą pasakys Dr. Juozas Landžius.

Vasario 15 d. Lietuvos Nepriklausomybės šventę 
paminėti dainų programą išpildys Darbininko Radio 
Choras ir solistai. Atitinkamą kalbą pasakys LDS. 
organizacijos įsteigėjas Kan. Prof. Fabijonas Kemė- 
v • SIS.

Vasario 22 d. dainų programą išpildys Mass. ir 
New Hampshire valstybių lietuvių parapijų vargoni
ninkai.

Vasario 29 d. dainų programą išpildys Mariana
polio Kolegijos studentų choras ir muzikai, muzikui 
prof. Broliui Jonui Baniui vadovaujant. Kalba pasa
kys vienas iš Marianapolio Kolegijos Profesorių, ku
rio pavardę paskelbsime vėliau.

Tokia tai yra numatyta Darbininko Radio prog
rama per visą vasario mėnesį.

Cairo —šiomis dienomis Beveik visose Danijos
Šiomis dienomis Lietuvos bažnyčiose per pamokslus

ministerių kabinetas. Ka- Limą iš Prancūzijos daly-dys, LDS Centro Pirmi
ninkas.

Padaryta keletą svarbių 
nutarimų, būtent: rengti 
gegužinę, gegužes 30 ir 31 
d.d., Montello, Mass. ben
drai su Šv. Roko parapija; 
rengti gegužinę bendrai 
su Moterų Sąjungos aps
kričiu; užgirtas LDS. ir 
“Darbininko” vajus; reng
ti pagerbimo ir išleistuvių 
bankietą; užgirta “Darbi
ninko” radio programa; 
išklausyta valdybos ir ko
misijų raportai.

Suvažiavimo posėdžiai 
užsibaigė labai gražioje 
nuotaikoje. Kuopų atsto
vai skirstėsi su didesniu 
pasiryžimu platinti orga
ną “Darbininką”, priraši
nėti naujus narius prie 
LDS. ir remti “Darbinin
ko” radio programą.

LDS. Naujosios Angli
jos apskritis yra daugiau
siai parėmęs LDS Centrą 
materialiai ir moraliai. 
Pereitų metų beveik visą 
gegužinės pelną ($150.00) 
paskyrė Darbininko Radio 
programą palaikyti. Dėko- ninkai, nepaisydami prie- 
jame. Tegyvuoja ir stiprė- šų šmeižtų, trukdymų ir 
ja LDS. Naujosios Angli- I grąsinimų, surengė viešą

I

ralius Fuad »prieme atsi
statydinimą.

Atsistatydinimas įvykęs 
dėl Anglijos griežto reika
lavimo suvarpyti naciona
listų veikimą.:

LIETUVOS RUSAI Į 
BRAZILIJĄ, BET NE Į 

RUSIJĄ
Sausio 17 d. išvyko į

vauti sklandymo kongre
se, kuris artimiausiu laiku 
įvyks Paryžiuje. Aero Klu
bas kvietimą priėmė ir da
bar svarsto kiek asmenų 
siųsti į tą kongresą.

TŪKSTANČIAI ŽUVO 
KARO LAUKE

Roma — Praneša, kad 
Ethiopijoj, pietinėje Tem- 

Braziliją grupė Lietuvos bien dalyje įvyko smarkus 
rusų, kurie ten kurs kolo- mūšiai. Italijos kariuome- 
niją. | * v •

tinė padėtis. Į pamaldas į- 
nešta malda, kuria prašo
ma Dievo, kad kuo grei
čiausiai baigtųsi dabarti
nis karas Etiopijoje ir kad gal bilių su prez. pastabo- 
pasaulyje įsiviešpatautų mis ir be parašo, tuojau 
taika ir tautų susiprati- iškėlė sumanymą iš naujo 
mas.

Į

SMITH’O KALBA SUKĖLĖ
SKANDALĄ

balsuoti. Atstovų Butas 
antrą kartą už bilių bal
savo 324 atstovai, prieš 61.

Bonų bilius tuojau per
duotas Senatui.

Pirmadienį, sausio 27 
dieną, Senatas 74 balsais

—

Washington, D. C. —še
štadienio vakare kalbėjo prieš 16 perbalsavo prez. 
buvęs kandidatas į prezi- Roosevelt “veto” ir vete- 
dentus Alfred E. Smith. ranų bonų bilius liko įsta- 
Jo kalba buvo transliuoja- tymu prieš Prezidento nu- 
ma per radio. Prakalbas siteikimą. ’
surengė American Liberty bar gaus bonus, 
League. Alfred Smith sa- galės iškeisti į pinigus nuo 
vo kalboje kritikavo nau- birželio 1 dienos šių metų 
ją dalybą ir bendrai da-įj. v. paštos ofisuose. Val- 
bartinę prez. Roosevelt 
administraciją. Dėl Smi- 
th’o kalbos kilo skandalas 
demokratų partijoj. Pra- 
matomas tos partijos ski- 
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nė puolė ethiopiečius ir 
Be to, Brazilijos konsu- j jų išžudė apie 8,000 ir tuk- 

latą nuolat lanko žmonės stančius paėmė nelaisvėn, 
ir teiraujasi dėl emigravi
mo sąlygų.

Bet rusai į Rusiją neno
ri vykti.

AŠARINES DUJOS 
PRIEŠ PAVASARININ

KUS
Išlaužas. Pastaruoju lai

ku, šioje apy 
likiško jau

Iš Ethiopijos praneša, 
kad ir italams buvo karš
ta. Ethiopiečiai nukovė a- 
pie 2,000 italų ir apie tūk
stantį paėmė nelaisvėn.

kata
Sarraut sudarė naują mi- 

‘ , vieton 
atsistatydinusio Lavai ka
bineto. Naujame kabinete 
yra trys konservatoriai, 
bet nė vieno socialisto.

ninku priešai griebėsi nau-1 .
jos kovos būdo. Kalėdų misterių kabinetą, 
šventėse, Išlaužo pavasari

PERŠOVĖ NEGRĄ 
KALINĮ

Veteranai da- 
kuriuos

► 
stybės iždas turės išmokė
ti apie $2,491,000,000.

ITALIJA PRISIBIJO

Jd, LiUO. lAduJUolvO ZAllgll“ ¥ j e # #

jos Apskritis. Tebūnie jis vakarėlį. Vaidino operetę Uzsienių^reikalų ministe- 
j ir kitiems apskričiams ir
kuopoms pavyzdys.

Decatur, Alabama —Pe
reitą penktadienį iš Deca- 

, tur į Birmingham kalėji
mo šerifai vežė negrus, 

Prancūzijos parlamento jaunuolius, kurie buvo nu-
— Consilium facultatis., r^u Yra P* Flanden. 
Prieš vaidinimą ant scenos j — " J . ________
palieta ašarinių dujų.^ Jo- rinkimai įvyks kovo mene- i teisti už išniekinimą bal

tos merginos. Vienas iš jų, 
Heywood Patterson buvo 
nuteistas mirtimi, bet ši

PLANUOJAMA BADU) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSLACIJA Iš KAUNO »silpnas.

Vaidinimas pavyko labai, 
gerai. Šį kovos būdą jie f 
vartoja jau ne pirmą kar-! 
tą. Panašiai buvo Pakum- 

Pakuonyje, Prie-

Kaunas, Sausio 24 d. — 
(DULR. telegrama). Ry
šium su 18 metų Lietuvos pryje, 

t Nepriklausomybės minėji- nuošė, 
mu 1936 mt., vasario 16 d. 
bus perduota iš Lietuvos į 
Šiaurės Ameriką specijalė 
radio programa. Kalbės 
prezidentas Antanas Sme
tona ir bus transliuojama

tos, griebtasi sunaikinti ir ,T .. ’ & , ■. , .1 Naujas užsieniųIri o kliTrrv In KO 1 *
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binetas esąs draugingas kartą liko nuteistas 75 
' Anglijai, Tautų Sąjungai metams kalėjiman. Viso 
| ir sovietams, bet nedrau- i°Je byi°Je Yra įvelta 9 ne- 
gingas Italijai, Lenkijai ir Srai- 
Vokietijai.

UŽDRAUDĖ ĮVEŽTI 
BOLŠEVIKIŠKAS 

KNYGAS
Latvių vidaus reikalų

lietuviška muzika ir dai-, ministerija uždraudė įvež- 
so-nos. Programas prasidės 

antrą valandą po pietų 
Bostono laiku ir pirmą va
landą Čicagos laiku. Prog
rama, kurią perduos Na
tional Broadcasting Com
pany, tęsis 40 minučių.

NAUJAS LIETUVOS GE 
NERALIS KONSULAS
Kaunas — Pranešama, 

kad Lietuvos Užsienių 
Reikalų ministerija pas
kyrė naują generalį kon
sulą Amerikai. Juo esąs S.

l

Athenai, Turkija — Tur
kijos vyriausybė pasiuntė 
gerai apginkluotą kariuo
menę į Mažosios Azijos 
pakraštį, Anatoliją.

Italijos diktatorius Mus
solini įtaria Turkiją besi- 
rengimu atsiimti Dodeca- 
nese salas, kurias Italija 
užėmė 1912 m. Italija da
bar tose salose turi apie 
50,000 kareivių.

ORLAIVIŲ KATASTRO
FOJE ŽUVO 6 KAREI

VIAI

ti ir platinti apie 100 
vietiškų leidinių.

JUGOSLAVIJOJ
15.000.000 GYVENTOJŲ

SUIRO BLAIVININKŲ 
ORGANIZACIJA

Rockefeller,

Taigi pakeitus mirties 
bausmę Pattersonui, kiti 
aštuoni taip pat buvo ve
žami į teismą, kad jų bylas 
išnagrinėtų. Bevežant, še
rifai sako, vienas iš veža
mųjų kalinių, būtent, Ožio 
Powell peiliu dūręs šerifui 
į kaklą, šerifas paleidęs 
šūvį kaliniui į galvą.

Dabar Ozie Powell guli 
ligoninėje. Kaip tik jo 
sveikata pagerės, jis bus 
pristatytas teismui.

Honolulu — Sausio 25 d. 
čia įvyko Jungt. Valstybių 
karinių orlaivių manevrai. 
Belekiojant, du orlaiviu 
susimušė ir toje katastro
foje užmušta du oficieriai 
ir keturi kareiviai. Liko 
tik du gyvi. Orlaiviai su
dužo ir kilus ekspliozijąi, 
sudegė.

MIRĖ RAŠYTOJA 
PUIDIENE

KAUNAS — šiomis die-

KARALIAUS LAIDOTU
VĖSE DALYVAVO IR 

LITVINOVAS
AnglijosLondonas

karaliaus laidotuvėse da
lyvavo ir sovietų oficialus 
atstovai, užsienių reikalų

nomis mirė įžymi Lietuvos komisaras Litvi novas, 
rašytoja Pleirytė Puidie- maršalas Tukačevski ir I- 
nė. DULR ivan Maiski.

Darbininko Radio programoje įeina gerb. profe- 
sijonalų pranešimai, biznierių, draugijų ir pavienių 
asmenų apmokami skelbimai. Taigi gerb. prifesijona- 
hi, biznierių, draugijų ir kuopų valdybų ir komisijų 
prašome skelbtis laikraštyj “Darbininke” ir Darbinin- Kuzminskas. Taipgi ski-
ko Radio Programoje. Kainos visiems prieinamos, riamas ir naujas konsula- 
Dėl kainų ir platesnių informacijų kreipkitės adresu: to sekretorius į vietą atsi- 
Darbininko Radio Komisija, 866 West Broadway, So. statydinusio adv. K. Jur- 
Boston, Mass. Telephone: SOUth Boston 2680. į gėlos.

BES
Gruodžio mėnesį Lenin 

grade uždarytos dvi kata 
likų bažnyčios, jų tarpe ir 
Šv. Stanislovo. Taip pat 
lapkričio mėnesį du mal
dos namai pavesti kitiems 

I tikslams.

EXTRA

New York — Kapitalis
tų . sūnūs, 
Ford ir kiti buvo sudarę 
blaivininkų organizaciją. 
Bet kaip greit sudarė, taip 
neilgai gyvavo. Nariuose 
kilo nesutikimas. Vieni lai- 

ikėsi griežtai už blaivybę, 
o kiti už mederuotą blai
vybę. Pagyvavus 4 mėne-

BELGRADAS — Oficia- sius ši organizacija likvi- 
liomis statistikos žiniomis, davosi. 
šiuo metu Jugoslavijoje y-| -------------
ra 15.000.000 gyventojų, iš 35 SUŽEISTA GELEŽIN- 
kurių 4.000 turi po 100 me- KELIO NELAIMĖJE 
tų ir 62 — po 120 metų -----------
amžiau. j St. Pacome, Que., Cana-

------------ da — Sausio 25 dieną įvy- 
BOLŠEVIKŲ NETEISY- ko traukinių katastrofa.

, Canadian National Rail-
ways ekskursinis trauki-' ------------ <—

įnys, kuris važiavo iš Gas- šeštadienį, vasario 1 d., 12:45 P. M. arba penkioli- 
pe susimušė su reguliariu ka minučių prieš 1 vai. po pietų bus paskelbtas spe- 
C. N. R. Maritime - Mon- cialus Darbininko Radio Komisijos pranešimas lietu- 
treal traukiniu. TMsde- vių ir anglų kalbomis iš radio stoties WCOP, Boston, 
šimts penki asmenys su- Mass., 1120 kilocycles. Darbininko Radio Programa 

j žeista. į iš tos pačios stoties įvyks 2 vai. po pietų.

I •į*
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VIETINES ŽINIOS
DA'RETNTNKAS

tina pareiga dalyvauti šia*

DARBUOTĖS SAVAITĖ Sausio 30 d., ir sausio 
31 d., 1—5 vai. po pietų, 

* bedarbio jaunimo (16—25 
Prasidėjus su sausio 26 metų) viešas suėjimas žai- 

iki sekančiam sekmadie- sti ir mokytis užsiėmimų, 
niui, Šv. Petro parapijoje vadovybėje mokytojų.

Vakare 7:30 vai. vak., į-

J. E. Kardinolas O’Con- 
nell, J. E. Kardinolas Ha- me susirinkime, 
yes, Pulk. Edward M. 
House, William Green, A- 
merikos Darbo Federaci
jos prezidentas ir kiti.

Bostono baliaus komite
te yra Gub. James Curley, 
Mayoras Mansfield, Gen. 
Pirmininkas J. A. May- 
nard, Mrs. John J. Horgan 
ir kiti. Taigi šių metų ba-

Visi į kun. K. Urbonavi
čiaus paskaitas, o paskui 
į susirinkimą! Širdingai 
kviečiu!

Jūsų Pirmininkas.

CHORO SUPAŽINDINI
MO VAKARĖLIS

bylą ir jie rado, kad Anto* 
nio Repucei, 26, ir Edward 
Guarnelli, 27 ir kalti ant
rojo laipsnio žmogžudys
tėje už nužudymą kalėji
mo sargo Walter R. Dou- 
ctette, gruodžio 23 d., kada 
tiedu ir kiti kaliniai buvo 
pabėgę iš Charlestown ka
lėjimo.

Taigi ir lietuviai sulig 
galės aukokite į 1936 
Community Fondą.

EXTRA
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m. ĮVAIRŪS skelbimai

yra savaitė pilna darbuo
tės.

Sausio 26 d.,
nųjų Blaivininkų svarbus mas. 
susirinkimas. Įsirinkę nau- Sausio 31 d., 7:30 vai. 
ją valdybą, Blaivininkai vak., įvyks šv. Valanda;
sujudo dirbti, vadovybėje po to Tėvų Marijonų Rė- j L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
panelių Varžinskaitės, Kil- mėjų Draugijos skyriaus metinis susirinkimas įvyks 
moniutės, ir kitų. Blaivi- susirinkimas ir Šv. Vin- 
ninkai švenčia savo meti- cento Labdarybės Draugi- j1 
nę šventę, vas. 2 d., su pa-! jos šelpimas bedarbių.
maldomis 8:30 vai. ryte.,
su pusryčiais po tų šv. mi- Seserys

j vyks Pranciškonų pamal-1 įįus prez. ’ Maynard sako, 
įvyko Pil- dos ir svarbus susirinki- bus sekmingesnis.
v aTynvUiio tYIOS.

BROADVVAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokia 
namams materijolas 

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

Sąryšy su gauta iš Lie
tuvos DULR telegrama, 
kad Vasario 16 dieną bus 
transliuojama iš Lietuvos 
lietuviška programa nuo 
2 vai. po pietų per 40 min., 
So. Bostono Federacijos 
skyriaus Vasario 16, minė
jimo Komitetas “insta
liuos” radio-garsiakalbius 
Municpal Building svetai
nėje nuo 2 vai. ir pasibai
gus lietuviškai iš Lietuvos 
programai tęs savo minėji
mo programą kalbomis ir 
muzika. Įžangos nebus. 
Kas nori aiškiai išgirsti 
Lietuvos programą teatsi- 
lanko Municipal Bldg. sve
tainėje Vasario 16, 2 vai. 
po pietų, So. Boston, Mass.

Rap.

Trečiadienį, sausio 22 d., 
parapijos choras turėjo 
taip vadinamą “initiation 
party” arba narių būdo iš
mėginimą.

Choro vadas muz. R, 
Juška su žmona ir keletu 
pagelbininkų vyrų kaip ą- 
žuolų, paruošė planus, kad 
kiekvieną narį “maloniai” 
priimti. Apie 8 vai. vaka
re, prasidėjo keistos cere- 

, _ , monijos, kurios gal nevie-zacųos garbes narys kun. nam nariui ir ..strioko.. 
gerokai įvarė, bet jau visą 

Prieš akis turime labai tą perėjus smagu buvo 
svarbių reikalų kaip tai: žiūrėti kaip kiti savo už- 
naujų narių vajus, teat- duotį keistai atlieka. Tai 
ras, namo fondo reikalai buvo tam tikras įvairumų 

vakaras, kurio ilgai visi 
ten buvusieji neužmirš.

Po visų ceremonijų, se
kė užkandžiai, pagaminti 
jaunų choro šeimininkių 
taip skaniai, kad ir dabar 
malonu prisiminti. Na, o 
gardžiai pavalgius, nors ir 
iš gero ūpo, pasidaro dar Toji draugija kasmet gau- 
geresnis, tad užgriežus na dalį surinktų pinigų J 
Keturių Karalių orches- kuriuos sunaudoja šelpi- 
trai “iš peties”, salės grin
dys net pyškėt pyškėjo. 
Šoko, visi, kas mokėjo ir 
kas ne. Neatsilikau nuo jų i 
nei aš (nors vienu batu 
kiauru), trepsėjau, kad 
net rūko. Smagiai pasilin- muzikališkų instrumentų daly-

LABDARYBĖS VAJUS 
PRASIDĖJO

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

šį trečiadieny, sausio 29 
L, 8:30 vai. vak. tuojaus 

po pamokų - paskaitų, ku-
Vas. 1 d., !

i Jėzaus Nukry- 
šių, jų intencijai laikytų; į žiuoto mokys vaikus-mer- K Urbonavičius, 
ir 7 vai. vak., su įdomia ir gaites lietuvių kalbos ir 
įvairia programa. Per mi- religijos, parapijos salėje, 
nėtas šv. mišias ėjo prie 492 E. 7th St. 
Dievo Stalo ir vaikai. Vas. 2 d., 1:30 vai. pp.,

Tą pačią dieną įvyko bažnyčioje, Seserys mo- . . _
Oktavos pamaldų baiga ir kys, kaip visados, vaikus bei ivairus komisijų ra- 
Amžinojo Rožančiaus dr- i katekizmo. Portal ir finansinis stovis
jos svarbus susirinkimas. Galima priminti jog Fe, 
Laikė savo mėnesinį susi- deracijos skyrius stropiai 
rinkimą ir Saldžiausios dirba Vas. 16-tos apsvaik- 
Širdies V. J. pašelpinė dr- ščiojimui. Tai dienai, < 
ja. Prie tų, LDS nariai ir ’ 
prieteliai dalyvavo LDS nicipal Building graži sa- į 
Apskričio suvažiavime, lė. Kanauninkas prof. F. 
Cambridge, Mass. Šie triu- Kemėšis pakviestas ir jau 
šia ir “Darbininko” vaju- sutiko kalbėti, Šv. Petro 
je. 'parapijos choras, vadovy-

Sausio 27 d., 7:30 vai. beje art. R. Juškos, išpil- 
vak., bažnytinėje salėje į- dys koncerto programą.

susirinki- Kiti kalbėtojai bus kuni-
K. Urbonavičius, J.

9 vai. ryte., rįas skaitys mūsų organi-

t 
I 
i

kur išgirsite atsilankę į 
susirinkimą.

Šiame susirinkime nau- 
vietas,p ja valdyba užims

vai. po pietų), paimta’Mu^taiP-g!bUS .^ama jvai- 
RrMn. „.H komisijos veikimui?

Todel kiekvieno nario bū-

•9

IŠSIRENDAVOJA garadžius 
labai parankioje vietoje už mažą 
kainą. Tinkamas dėl “dead stori- 
ge”. V. Brazauskas, 11 Story St. ’ 
So. Boston, Mass.

vyko “ekstra”
mas Federacijos skyriaus, gai: 
prietelių ir draugijų valdy- Švagždys, F. Virmauskis 
bų seimelio ruošos reika- 1 ir Dr. Landžius, ir J. Kum- 
lu. i pa. Į nepriklausomybės

Sausio 29 d., 7:30 vai. šventės paminėjimą įžan- 
vak., parapijos salėje,^£92 gos- nebus.
7th St., Tėvas Urbonav!-/ ---------------
čius skaitys viešą paskai-j GIMTADIENIO BALIUS 
tą apie lietuvių kalbą.

Po paskaitos įvyks Vy
čių mėnesinis 
mas. paminėti balius. Šįmet

Vyčių kambary vienos; toks balius įvyks sausio 
pašelpinės dr a u g i j o s 30 dieną, Boston Gardene. Į 
Board of Directors laikys 
savo eilinį susirinkimą.

• v •

Kasmet yra rengiamas 
susirinki- Prezidento gimimo dieną 

paminėti balius.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

i; Moko muzikos, piano 
I ir dainavimo. Specia- 
; les pamokas duoda 
! vaikams.

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

Pelnas skiriamas sergan
tiems “infantile” paraly
žiumi.

Trys metai atgal Prezi
dentas Roosevelt pats sir
go ta liga. Taigi jis ir pa
vedė savo gimimo dieną 
parengimams visoje šaly
je, kurių pelną prašo skir- 

iti Georgia Warm Springs 
įstaigai, kurioje gydomi 
paralyžiaus liga sergantie
ji ligonys.

Tautiniam Komitetui va- 
; dovauja įžymiausieji šios 
šalies asmenys, kaip tai:

v •

Tel. Brockton 4110 
. Montello, Mass.

I

Tel. Trovvbridge 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.

I P. J. AKUNEVICH iR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
| BROCKTONO OFISAS:
| 16-18 Intervale Street,

<

1

F
r

•P įima i *
Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston Į
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 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 

a«taa«a(aaaaa(iaiaaaaaaaaataaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaatttiiaaiiiaaiaatataaQ
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Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:3O iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. 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.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)

E. Kardinolas 
ir kiti. 12,000 

eina į namus, 
dirbtuves 

Surink-

Sekmadienį, sausio 26 d. 
prasidėjo Bostono Labda
rybės organizacijų vajus 
tikslu sukelti $3,750,000. 
Ši vajų remia Mass. Vals
tybės Gub. Curley, Bosto
no miesto mayoras Mans
field, J. 
O’Connell 
žmonių
krautuves ir 
rinkdami aukas, 
tomis aukomis šelpia su
vargusius ir ligų prispaus
tus vaikus ir suaugusius 
žmones. Kadangi valdžia 
sumažino pašalpas bedar
biams, tai ir jiems bus 
teikiamos pašelpos iš lab
darybės fondo per įvairias 
labdarybės draugijas.

Lietuviai turi taip pat 
labdarybės draugijas, kaip 
tai Šv. Vincento Pauliečio.

mui suvargusių šeimynų.

REIKALINGI
Juokdariai, Dainininkai, Šoki

kai ir mokantieji grot ant įvairių

ksminę, visi geroje nuo
taikoje skirstėsi namo.

Ir kas gi tokio? Šokti, 
ūžti, linksmintis tai jauni
mui neparodyk! — pasa
kys nevienas.

O! Ne! Šis vakaras išsis
kyrė iš visų kitų kuriuose 
man teko dalyvauti. Aš 
neesu'niekur matęs jauni
mo taip gražiai ir jaukiai 
bežaidžiant. Tad ir pagal
vojau sau: Lietuvi, ne naš
laitis esi turėdamas toki 
gražų būrį draugų, tu jau- 
kiaus nesijausi tarp sveti
mųjų! Tau gi tėvyne teka 
skaisti saulutė, kuri pras
kaidrins tavo kietą dalu
žę.

Taigi tenka palinkėti 
chorui ir jo vadui, suburti 
daugiau lietuviško jauni
mo ir įsąmoninti jiems1 
katalikybės - lietuvybės 
dvasią kuostipriau šiai, 
Tad valio jums. Jurgis.

NUTEISĖ VISAM 
GYVENIMUI

I

(KASPARAS)
GRABORIUS

494 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Office: Tel. S. B. 1437
Res. 158 W. 7th St.

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

GRĮŽO IŠ WASHINGTON
Pereitą savaitę buvo iš

vykęs į Washington, D. C. 
ir Virginią “Darbininko” 
skelbimų rinkėjas p. Pra
nas Kaniauskas biznio rei
kalais. Grįžo pirmadienį.

i 
I

F. VAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS

409 tVINDSOR ST.

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso Tel. TRO\vbri<lge 7880
Ofiso Tel. KIRkland 9221
Namo TeL TROivbridge 6434 

v. • • 1Sąžiningas ir Rūpestingas
. PATARNAVIMAS

vauti

AMATORIŲ (AMATEUR)
- KONTESTE

Šį kontestą rengia
! LIET. ŪKININKŲ SĄJUNGA
Vasario - Feb. 21 d., 7:30 v. vak. 
Lietuvių svet., E. St., So. Boston, 

Mass.
Amatoriams yra skiriami dide

li cash praizai. Norintieji šiame 
konteste dalyvauti užsiregistruo
kite pas Joną Melinį, 136 Liberty 
St. Randolph, Mass., ir pažymėki
te amžių ir ką veiksite.

I

NORTH RRIGHTON
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 Bakerv 
64 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Tel. Stadium 8411

NELAIME ANT TRAU
KINIO STOGO

Du Tauragės gyventojai 
norėjo be bilietų nuvažiuo-: 
ti iš Tauragės į Pagėgius. 
Zuikiai (taip vadinami be- 
bilietų važiuoją keleiviai) 
užsilipo ant vagono stogo 
ir ten sugulę pasislėpė. 
Netoli Lauksargių vienas į 
iš keleivių, norėdamas su
sivokti kurioj vietoj yra, 
pakėlė galvą. Bet tuo me
tu traukinys važiavo pro 
plento tiltą ir galvą patai
kė į tilto ramščius. Kelei
vis visu smarkumu buvo 
nublokštas ant geležinke
lio pylimo ir mirė. Jo ben
drakeleivis netoli Pagėgių 
nulipo nuo stogo ir prane
šė konduktoriui apie ne
laimę su jo draugu.

Užmuštąjį atrado kitas 
traukinys, ėjęs iš Taura
gės. Velionis buvo apie 30 
m., paliko žmoną ir kūdi
kį.

I

Redakcijos
ATSAKYMAI

Pirmą kartą Suffolk 
County prisaikintieji tei- 
sėjai išnešė sprendimą 
sekmadienį. Tai istorinis 
įvykis. Per 12 vai. prisai
kintieji teisėjai svarstė 
dviejų kalinių kriminalę

Tel. Nee. 0526

ROKLAN AUTO SALES
ROKLANAS, Sav.

Parduoda OLDSMOBILE automo
bilius ir INTERNATIONAL trokus. 
Priimame senus karus mainais. 
Taipgi pataisome senus ir uždeda
me naujus medžio viršus trokams. 

Darbas užtikrintas, nes užlai
kau gerus darbininkus.

207 Highland Avė., 
NEEDHAM, MASS.

The Reporter, Gary, In
diana — Tamstos kores
pondencijos anglų kalboje 
nedėsime. Prašome rašyti 
žinias lietuviškai.

p ne o M0T0R 
KVuu PARTS Co.
Užlaikome visokiems karams 

ir trokams dalis.

TAISOME B RAKIUS
280 Broadway,

So. Boston, Mass.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Fanerai Home ir Res.
564 East Broadvvay,

So. Boston, Mass.

OUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiame ir prosiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tat: 
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

Tėl. ŠOU 1436

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

Patarnauja 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. DILIS
LAIKRODININKAS
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. Broadvvay, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

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

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

SVARBUS NEW ENGLAN COKE PRANEŠIMAS
. ' K____

Du Coke kontraktai galioja ir Gruodžio mėnesi.
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 x

BATCHELDER WHITTEMORE
834 Massachussetts Avenue, Boston

Tel. HIGlands 1920

SKYRIAI:
Brighton 314 Wash.................................... ALG onqn-3108
Cambridgt 4 Brattle ............... KIRklnd-6820
Chariestown 161 Medford.........CHAston-0086
Dorchester 346 Talbot av.......  Gfefreva-1350
Malden 69 Pleasaht .............  MALden-6800
Norvrood 269 Lenox.................NORwood*0764
Roslindale 6 Corinth................................... PAR kway-3900
Roslindale 6 Corinth........... . PAR fcway-4210
Roxbary 99 Warren..... .. ....... HIG hlnds-6450
South .Boston 463 Broadway.... ŠOU Bos-1830 
Exečtitive Office 834 Mass. av. HIG hlnds-192S0 
Hights Sundays Hoiidays ....... KEH more-8100

I
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Žinios Iš Lietuvos
PAGERBTAS DIDYSIS 

LIETUVIS
Jeigu šitoks garbingojo 
solenizanto teigimas, arba, 
anot prof. K. Pakšto, ne
leistinas savo nuopelnų iš- 
parceliavimas, dalyvių ne
įtikino, tai jis vis dėlto vi
sus privertė giliai susimą
styti ir padaryti tinkamas 

i išvadas, pasimokant iš 
! prelato, kurio kuklumas

vickis, S. Kolupaila, V. Šil
karskis ir kiti pubilijato 
gerbėjai, ateitininkai sen- 
draugai. “R.”

NUBAUDĖ KOMUNIS
TUS

KAUNAS — Ateitininkų 
Sendraugių Sąjunga gruo
džio 15 d. buvo surengusi 
arbatėlę prel. A. Dambrau
skui - Jakštui pagerbti.

Ateitininkija, kuri, išau- buvo ir tebėra jungiamas 
gusi garbingojo Jubilijato Su nepaprastu darbštumu, 
globoje, yra jo didžiausio valios jėga ir veikimo di- 
troškimo — išauklėti ka- namika — dorybėmis, ku- 
talikišką inteligentiją — r-įų vertė itin išryškėja pri- 
vykdytoją, negalėjo pasi- giminus ano meto veikimo 
tenkinti banaliu ir oficija- sąlygas. Kalbose buvo pa- 
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leitininko pagerbimu;
Šis jo pagerbimas buvo 
tikrai nuoširdus, pras
mingas ir ateitininkiš- 

kai jaukus.
Šeimininkaujant prof. K. 

Pakštui, kuriam šias pa
reigas taręs dailų įžangos 
žodį, pervedė p. J. Ambra
zevičius, prabilo prof. St.1 nurodė išmintingos, 
Šalkauskis. Operos solistas tyvios, kūrybinės autokri- 
p. St. Santvaras nuotaikin- j tikos reikalą.
gai paskaitė keletą daly- ■ Gražiausių, laimingų, 
kėlių, vieną eilėraštį pade- džiaugsmingų metų linkė- 
klamavo p. Ivinskienė. P. I 
Kaveckui akomponuojant ]ato žodžius’ 
p. Kaupelytė - Kaveckienė Pakštas, įkūnyta energija, 
su pasisekimu padainavo, tempas ir dinamika, pas- 
o smuikininkas p. Vaši- kutiniu sveikinimo žodžiu 
liauskas ir vijolončelistas pareiškė Ateities pagarbą 
p. Saulevičius pasigėrėti- jos ugdytojui, didžiausiam 
nai pagrojo. Labai malo- gyvam lietuviui, 
niai arbatėlės dalyvius nu- kojo dinamizmo ugnelės 
teikė kanklių muzika, ku- kūrėjui.
rią maestetiškai atliko p. | jaudinančiais 
Strimaitis ir 
činskaitė. kalbėjo į ateitininkijos šir-

Recenzijų ir rekomenda- dis ir protus, kviesdamas 
cijų nereikalingas gyvojo jubilijato pavyzdžiu viso- 
kan. P. Dogelio pasakoji- mis galiomis prisidėti prie 
mas iš prieškarinių laikų, Lietuvos apginklavimo — 
kada jubilijatas tyliai dir- kad kiekvienas lietuvis ap- 
bo savo didįjį darbą, ga
lutinai pavertė arbatėlę viršugalvio religijos, doro- 
itin jaukiu ir nuotaikingu vės, civilizacijos ginklais, 
susibuvimu, kuriam labai kad Lietuva pasirodytų ly- 
tiko rašytojo Vaičiulaičio gus ir vienodai garbingas 
perskaitytas naujos nove- civilizacijos tautų narys, 
lės fragmentas.

Tardamas žodį pats šito kijos vadų, dalyvavo šim- 
susibūrimo kaltininkas, tais skaitomas sendraugių 
žilagalvis prelatas, kuk- būrys ir stud. at-kų atsto- 
liai, kaip ir visada, nuro- vai. Arbatėlėj dalyvavo 
dė, kad

jo nuopelnai esą visų 
darbo vaisius.

lišku didžiojo lietuvio ir a- > reikšta, kad bepiga dirbti 
tiems, kurie dirba kaip tin
kami, kurių darbai tuoj iš
reklamuojami ir išgiriami; 
jubilijato kelias netoks, 
bet dėl to jis juo didesnės 
pagarbos vertas. — Prela
tas, subtiliai suvokdamas 
civilizacijos ir pažangos 
akstinų esmę, įsidėmėtinai 

:x— pozi-

nizacijose. Iš pareigų at
leistas be jokios kompen
sacijos. Todėl atsidūrė ne
paprastai sunkioje padėty
je, juo labiau, kad jis pats 
yra silpnos sveikatos ir 
nepasiturį tėvai jo negali 
išlaikyti namuose.

tantas V. Butrim, kuris 
pasižada nuoširdžiai pasi
darbuoti vajuje. Sveikina
me!

Kariuom. Teismas Kre
tingoj svarstė didelę bylą 
16 žmonių, kaltinamų dėl 
komunistinio veikimo ir 
proklamacijų platinimo. 
Teismas B. Perskį nubau
dė 12 metų kalėti, kitus į- 
vairiomis bausmėmis nuo 
IV2 metų iki 6 metų, o 4 
išteisino.

jimo giesmė palydėjo pre- 
o prof. K.

lietuvis-

__  ir širdį
p-lė Staba- drebinančiais žodžiais jis

s Įginkluotų nuo kojų iki

v •

Arbatėlėj, be Ateitinin-
- * — — v •

j kaip tik šio meto pubilija- 
i te p. V. Jonuškaitė - Zau- 
nienė, profesoriai P. V. Ši-

KIRVIU IŠŽUDĖ VISĄ 
ŠEIMĄ

MIRĖ MOKYTOJAS 
JURGIS GĖGŽNA

Krekenava, Lietuva —
Gruodžio 28 dieną čia mirė 
pradžios mokyklos moky
tojas Jurgis Gėgžna. Ve
lionis gimė 1894 m. balan
džio 8 d. Okainių kaime, 
Kėdainių apskrityje.

Šiuo metu Mintaujoje 
(Latvijoj) yra apie 600 
lietuvių. Lietuvių veikimo 
vadu yra mons. kun. K. 
Jasėnas. Mintaujoje veikia 
dvi lietuvių organizacijos: 
Žemgalės lietuvių draugi
ja ir “Šviesa”. Mons. kun. 
Jasėnas yra abiejų drau
gijų Garbės Narys, pata
rėjas ir autoritetas. Be jo 
šioms draugijoms dirba 
lietuvių mokyklos vedėjas 
J. Garška, Adomaitis, Jan- 
čevskis. Žemgalės draugi
ja turi knygynėlį ir muzie
jų-

DIREKTORIJA TEBEMĖTO 
Iš VIETĮJ LIETUVIUS 

VALDININKUS

So. Boston, Mass. — 
Nors kun. J. Bružikas pra
lenkė M. Kilmoniutę, bet 
ji sako, kad kitą savaitę, o

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

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję 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.

190Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway

Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV. JONO EV. BL. PASALPINt 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. DRAUGUOS VALDYBADRAUGUOS VALDYBA

Joniškio v., Mergiūnų k. 
rasta kirviu išžudyta Brie
džių šeima. Nužudyti 70 
metų turėjęs Vincas Brie
dis, 65 m. Brigta Briedie
nė ir jų sūnus — 35 metų 
Tadas ir jo 6 m. sūnus Ta
das. Įvykį aiškina krim. 
policija.

OKUP. LIETUVOS ŽINIOS
TREMIA LIETUVIUS

Vilniaus Rytojus rašo, 
kad be 1935, ištremtų 
Vilniaus krašto įvairių lie
tuvių gyventojų, kaip Ru
kšėno iš Vaišniūnų ir Je
ronimo ir Romualdo Jur- 
gelėnų iš Tverečiaus, šio
mis dienomis policija iš
trėmė iš Zabarnykų (Bres
laujos apskr.) Vaclovą Pe
trašką ir iš čelniukų 
(Švenčionių apskr.) Juozą 
Vitėną. Juodviem įsakyta 
gyventi bet kur kitur ne
arčiau 30 kilometrų nuo 
administracijos linijos.

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
Vajaus fronte didelė permaina — Kun. J. Bruži

kas pirmoje vietoje. Naujas kontestantas A. J. Patec- 
kis pralenkė O. Siaurienę. S. Rimaitė prisivijo p. Bla- 
vecką. F. Končiutė pastojo kelią Zaveckui.

'gal ir šią atsistosianti vėl. 
' . • Apirmon vieton.

Cambridge’ietis p. 
veckas norėjo pereitą 
vaitę pralenkti F. Končiu- 
tę, bet ji smarkiai padir
bėjo ir Zavecką paliko ga
na tolokai.

Turiu pastebėti, kad visi 
kontestantai “Darbinin
ko” vajuje dirba su 
džiausiu pasišventimu 
atsižvelgdami į sniegą 
į nepakenčiamą šaltį.

Za-
sa-

di- 
ne- 
nei

LIETUVIŲ KEPYKLA
Kepame geriausios rūšies 

duoną kaip rugvnę taip ir 
kvietinę, taipgi ir pyragaičius 
iš geriausių miltų. Visose bu- 
černėse reikalaukite K. Plevo- 
ko duonos. Mes tiesiai iš ke
pyklos pristatome duoną j na
mus.

K. PLEVOKAS. sav.
131 C. St., So. Boston, Mass.

P. LOWENSTEIN
JEWELER - AUKSORIUS

MISIJONIERIUS KUN. J. BRUŽIKAS, 
kuris pereitą savaitę atsistojo į pirmas kontestantų

Expertas taisyme laikrodžių ir 
Brangenybių

Pilnas pasirinkimas iš jewelry
497A E. Broadway,
So. Boston, Mass.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Jankienė, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Maas.
Prot. RaSt — Elizabeth Oxalis, 

111 H. St So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 9282

Fin. RaSt — Marijona Markoniute, 
33 Navarre St, Rosilndale, Masa 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininke — Ona Staniulinte,

105 West 6th St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdare — Ona MizgirdienS,

Pirmininkas Juozas švagždys,
601 6th St, So. Boston, Maas. 

Vice-Pirm. Jonas Galinta
78 Marine Rd., So. Boston, Maas. 

Prot. Rašt Jonas Glineckis,Į 5 Thomas Pk., So. Boston, Masa 
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška j 1514 Columbia Rd., S. Boston, Maas. 
Iždininkas Pranas Tuleikia

- 109 Bowen St., So. Boston, Masa 
'Maršalka Jonas Zaikia

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

čią nedėldienj kiekvieno menesio, 
_________ ___ _____ „_______ _ 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
1512 Columbia Rd., So^Boston’ Mass. E- Jth S t, So. Boston, Masa 

Kasos Globėja — E. Janušonienė, 
1426 Columbia Rd., So. Boston, Masa 7:30 vai vakare, pnbažnytinėj sve 

rainėj
Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės 

antrą utarnlnką mėnesio. pas protokolų raštininkę.

Klaipėdos krašto direk
torijos nutarimu, priimtas 
krašto tarnybon buvęs pel
kių prižiūrėtojas Piets- 
chas. Jis prieš porą metų 
buvo atleistas iš krašto 
tarnybos dėl nelojalių val
stybei veiksmų. Pažymėti
na, kad jis ankščiau įvąi- 
riomis politinėmis intrigo
mis iš tos vietos buvo iš
stūmęs valdininką Mozū
rą, kuris visais atžvilgiais 
buvo tai vieta i tinkamas 
ir pasiruošęs. Tačiau jį 
Boetcherio direktorija iš 
pareigų buvo atleidusi. 
Reizgio direktorija visai 
teisėtai Pyčą buvo atlei
dusi. Jis priklausė prieš
valstybinei partijai. Be to, 
kelis kartus buvo viešai 
pademonstravęs nelojalu
mą Lietuvos valstybei ir 
turi politinio pobūdžio by
lų. Vis dėlto dabartinė 
krašto direktorija jį da
bar paskyrė. Buvusį pelkių 
prižiūrėtojo vietoje giri
ninką Graudušį iškėlė į ki
tą vietą.

Neseniai direktorija at
leido iš pareigų mokytoją 
Trumpą. Jis yra baigęs 
mokytojų-seminariją Tau
ragėje. Jau kuris laikas 
sėkmingai dirbo pedagogo 
darbą krašte. Kilęs iš 
Klaipėdos krašto, moka a- 
bi krašto kalbas. Vadina
si, visais atžvilgiais tinka 
krašto mokytojo parei
goms. Tačiau naujiesiems 
krašto šeimininkams jis 
nepatiko tik dėl to, kad 
aktyviai veikė lietuvių 
tautiškose jaunimo orga

ŠVENČIONIŲ APSKR.

Švenčionys. MIRĖ PA
VYZDINGAS LIETUVIS. 
Gruodžio mėn. 9 d. Šven
čionyse mirė 70 metų lie
tuvis Mykolas Cicėnas. Jo 
laidotuvės įvyko gruodžio 
11 d. Palaidotas Naujojo 
Daugėliškio kapinėse. Ve
lionis buvo pavyzdingas, 
susipratęs lietuvis. Prieš 
kelioliką metų bedirbda
mas prie N. Daugėliškio 
bažnyčios, palaikė lietuviš
ką spaudą ir rūpinosi savo 
vaikų švietimu. Dabar jo 
viena duktė yra pradžios 
mokykloje mokytoja, kita 
dirba Švenčionių lietuvių 
gimnazijoje, vienas jo sū
nus yra Vilniuje lietuvių 
gimnazijos mokytojas, o 
kitas gyvena Nepr. Lietu
voje. Nuo 1923 metų Ve
lionis dirbo Švenčionyse 
prie vietos lietuvių gimna
zijos kaipo stalius ir dar
žininkas. Kaipo lietuvis ir 
darbininkas Velionis gim
nazijos darbuotojams it 
kaimynams paliko malonų 
atminimą. Teilsis jis amži
noje ramybėje.

Vaišniūnai, Daugėliškio 
vals. PALEISTS iš KALĖ
JIMO. “Vii. Ryt.” Nr. 93 
(679) buvo rašyta, kad 
vietos gyventojas M. Mila
šius buvo suareštuotas ir 
nuvežtas Vilnių, kur paso
dintas Lūkiškio kalėjiman. 
Dabar M. Milašius jau yra 
laisvas. Kalėjime buvo lai
kytas iki lapkričio 20 die
nos. Matyt, išaiškinta, kad 
jis niekuo nekaltas.

eiles.

Gerberton, Pa. — Perei
tą savaitę misijonierius 
kun. J. Bružikas baigė mi
sijas St. Clair, Pa., kur ga
vo daug “Darbininkui” 
naujų skaitytojų pralenk
damas M. Kilmoniutę. 
Gerb. Misijonierius dabar 
laikys misijas Šv. Liudvi
ko parapijoje Gilbertone 
iki vasario 2 d. Jei Gilber- 
toniečiai misijoneriai pa
rems, tai nelengva bus “a- 
timti” iš jo pirmųjų pozi
cijų.

pavojus M. Kilmoniutei, 
kuri nebilia kam nori už
leisti pirmųjų vietų.

Lavvrence, Mass. — So
fija Rimaitė pereitą savai
tę turėjo didelį pasiseki
mą. Ji pasivijo Worceste- 
rietį Blavecką. Taipgi 
Lawrence smarkiai plati
na “Darbininką” kun. P. 
Lunskis.

Rochester, N.Y. —Perei
tą savaitę į “Darbininko” 
vajų įstojo veiklus kontes-

Hartford, Conn. — Pe
reitą penktadienį į “Darbi
ninko” vajų įstojo visuo
menės veikėjas A. J. Pa- 
teckis, vienas iš pirmųjų 
LDS narių, prisiųsdamas 
glėbį “Darbininkui” skai
tytojų. Štai ką jis rašo: 
“Skaitydamas “Darbinin
ką” patėmijau, kad vajuje 
dirba - bruzda beveik vi
sos Naujosios Anglijos ko
lonijos, bet iš Hartfordo 
nieko nematyti. Nors aš 
pavėlavau, bet vistiek pra-

ŠVENČIONIŲ APSKR.

Vasiūnai, Tverečiaus vai. 
Mūsų tautiški papuošimai 
nedraudžiami, šių metų 
vasarą Vilniaus Arkivys
kupui lankant Vasiūnų

šau įrašyti į vajininkų ei
les. Priežodis sako: “Ge
riau vėliau negu niekad”.

A. J. Pateckis su pirmu 
pasirodymu pralenkė LDS 
1-mos kp. kontestantę O. 
Saurienę. Jei jis taip va- 
rysis ir toliau, tai gresia 

parapiją, vietos lietuviai 
gyventojai pasistengė jį 
iškilmingiau pasitikti ir 
gražiau pagerbti. Tam Va- 
siūnuose buvo pastatyti 
dideli vartai, kurie buvo 
išpuošti mūsų tautinėmis 
vėliavomis. Už tokį vartų 
papuošimą keletas asmenų 
vėliau buvo nubausta. Nu
baustieji apeliavo Apygar
dos teisman, kuris dabar 
visus išteisino, išaiškinda
mas, kad iškilmingesniais 
atvejais lietuviai gyvento
jai gali parodyti savo tau
tiškus papuošalus.

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

P.ET NĖRA GERESNIO SAVO 
SI’ECIALYBRJE
Imant Širdies, w Plaučių 
Kepenų, Pilvo, Inkstų 
Slogos, Patrūkimo, Reu- 
mutizmo ir visokias Krau
jo, Nervų, Odos ir Kro- 
niškas abiejų lyčių ligas. 

Patarimas veltui
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 

nelaimių, išlaidų ir kančių.

Dr.Grady, 327££"&
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.
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SVEIKINTINA
Dienraštis “Draugas” paskelbia įvedęs savo skil

tyse naują skyrių — jaunimo skyrių. “Kelio! — jau
nimas eina!” — sako jis. Jaunimas nustatys mūsų a- 
teitį. Kaip pasiklosime, taip ir miegosime — kokį jau
nimą išauklėsime, tokią ir ateitį turėsime. Taigi vieną 
kartą savaitėje “Drauge” pasirodys jaunimo skyrius, 
jo paties užpildomas, jo paties redaguojamas. Ir tas 
viskas bus vedama lietuvių kalboje. Bravo! Bet pa
klausykime, kaip “Draugas” pats apie tai kalba:

“Dienraščio “Draugo” redakcija stato tik vieną 
sąlygą — skyrius turi būti vedamas lietuvių kalboj. 
Dėl ko būtinai lietuvių kalboje — paklausite.

“Dėlto, kad dar nedaug teturime lietuvių jaunimo 
nemokančio lietuviškai skaityti. Turime tūkstančius 
jaunuolių, baigusių lietuviškas pradžios mokyklas, 
šimtus, baigusių lietuvaičių akademijas ir lietuvių ko
legiją, dėl to jie ne tik pajėgs lietuviškai vedamąjį 
skyrių skaityti, bet pajėgs ir prirašyti lietuvių kalbo
je. Kas jau būtų, jei ir namuose ir mokykloj mokomi 
mūsų vaikai nemokėtų lietuviškai nei rašyti nei skai
tyti! Visi turėtumėme rausti iš gėdos — ir tėvai, ir 
mokytojai, ir vaikai.

“Lietuviškai skaitydami ir lietuviškai rašydami! 
geriau išmoks savo tėvų kalbą. Tat, jaunimo skyrius 
tebūnie mėgiamiausia mūsų jaunųjų skaitytojų vie
ta. Tikimės, kad jis bus tiek įdomus ir gyvas, kad jį

I

I
I

I

366 W. BROADVVAY j tave išgelbės nuo visokių Į
SO. BOSTON, MASS. , pavojų. Jeigu tau rodytųsi

juodą, o Bažnyčia tau pa
sakė, kad ten balta, tai 
šimtus kartų labiau tikėk1 
Bažnyčiai, ne pats sau, 
nes tu gali suklysti, o Baž
nyčia ne. Ji yra šimtus 
metų patyrusi mokytoja 
ir ją saugoja nuo suklydi
mo pats Kristus ir Šv. 
Dvasia, nes jeigu Bažny
čia galėtų suklaidyti, tai 
kokios vertės tada būtų 
Kristaus ištarti žodžiai: 
“Aš pastatysiu savo Baž
nyčią, ir pragaro vartai 
jos nepergalės”? Jeigu vie
nam dalyke suklaidytų, 
tai dėl ko negalėtų antra
me, trečiame ir tt. ir kuo 

(tada galėtum pasitikėti?
Dabar pažiūrėkime, kaip 

gudriai Bažnyčios priešai 
ardo katalikų vienybę? 
Kartais net aiškūs Bažny
čios priešai dar mano, kad 
jie nesą Bažnyčios neprie
teliai, ką sakau? Jie net 
mano, kad gerai daro ir 
tarnauja Dievui. Štai aiš
kūs Kristaus žodžiai: “A- 
teina net valanda, kad 
kiekvienas, kurs jus už
muš, tarsis tarnaująs Die
vui” (Jon. 16, 2). Šie šven
tojo Rašto žodžiai ypač 
pildosi mūsų laikas. Mes 
girdi, tikėjimo nepersekio- 
jame, tik kunigus. Mes 
prieš Dievą nekovojame, 
mes net tarnaujame Die
vui. Kurgi ne? Argi mes 
neiname bažnyčion, ar ne
dalyvaujame viešose pa
maldose, o ką mes susirin
kę padarome nutarimus 
prieš kunigus, tai tuomi 
tik patarnaujame Dievui 
ir Bažnyčiai. Čia gudri 
kipšiuko taktika! Jis ge
rai žino, kas šv. Rašte už
rašyta: “Aš užgausiu pie
menį, ir bandos avys bus 
išsširstytos!” (Mat. 26, 
31). Žiūrėk, kas darosi 
Meksikoj, Rusijoj, Vokie
tijoj ir kituose kraštuose? 
Pirmiausiai gražiausiais 
ūbaisiais paskelbiama ko
va dvasiškijai, gi paskui, 
tik paskui ir pačiai Bažny
čiai smeigiama peilis į šir
dį*. Prie to einama ir ki
tuose kraštuose. Ir kas 
skaudžiausia, patys katali
kai to nepastebi ir lengva
pėdiškai prie Bažnyčios 
priešų prisideda.

Ta katalikų silpnybe pa
sinaudoja ne tik laisvama
niai ir vadinami beparty- 
viai, bet net raudoniausi 
komunistai. Štai, žiūrėki
te, ką naujausiais laikais 
komunistai sugalvojo. Ma
tydami, kad revoliucijos 
kelias pavojingas ir grei
tai pastebimas, Amerikos 
ir kitų kraštų komunistai 
jau metė revoliuciją, bet 
griebėsi evoliucijos, t. y. 
pasiskelbė katalikų drau
gais. Mes, girdi, nekliudy- 

(sime tamstų tikėjimo, tik 
eikite su mumis ranka į 
ranką prieš fašizmą ir ko
vokime kartu prieš ben
drąjį priešą. Kai kurie ka
talikai, kuriems ’ daug ne
rūpi tikėjimas, ir pamano, 
gal ir gerai? Reikia pamė
ginti. Pamėginę, susilau
kia ‘meškos patarnavimo’. 

I Komunistas gindamas ka
taliką nuo fašistų, ima ak
menį ir mėta neva į musę 

S (fašizmą), bet pataiko ka
talikui į galvą. Apsvaigsta

anglo-saksais, airių jaunuoliai ir jaunuolės pradeda 
ištyžti ir atšalti net ir tikėjimo dalykuose, žodžiu, se
nieji airiai per savo gimtosios kalbos įtaką mėgina 
sudvasinti savo sūnus ir dukteris ir tuo būdu išlaiky
ti neliečiamus tautos ypatumus, kurių svarbiausias— 
tai gimtoji kalba. Airiai gerai žino, kad kalba tai vie
nintelė tautos gyvybė.

Taip daro airiai. O mes lietuviai, ypačiai tie, ku7 
rie visame kame airius paseka ir visiems stato juos 
pavyzdžiu, ar tik čia nuo jų atsiliksime? Reiškia, ai
riai mums pavyzdys tikėjime. Labai gerai. Bet kodėl 
gi jie negali būti mums taip pat pavyzdžiu ir gimto
sios kalbos pamylėjime ir atgaivinime? Kas išdrįs nei
giamai į tai atsakyti? K.

Katalikai Į Vienybę!
Ar girdėjote tą gražų nežiūrėdami, kurios jis bū 

pasakojimą, kai mirdamas 
senelis susišaukė savo sep
tynerius sūnus, surišo sep
tynias šakeles į vieną pun
delį ir liepė laušti. Per vi
sų rankas perėjo tasai 
pundelis, ir nė vienas neį
stengė jo sulaužyti. Tada 
senelis paleido ryšulį ir

• v

tų tautos ar šalies. Visi 
jaučiamės broliai Kristuje. 

Aišku, kaip ant delno, 
kad mes turime laikytis 
tokios vienybės. Kas būtų 
iš kariuomenės, jei kiek
vienas kareivis darytų, 
kas jam patinka ir neatsi
žvelgtų nei į vadą, nei į

liepė laužyti po vieną ša- savo draugus kareivius, 
pamils ir senesnieji. Mes su džiaugsmu duodame jau- kėlę. Bematant visos ša- kas pasidarytų iš valsty- 
nimui vietos tiek, kiek tik jos pareikalaus, nes jis kėlės buvo sulaužytos. Gi 
pats to skyriaus prašė. Tat, dabar į darbą, jaunieji 
rašytojai!” '

Tikėt, ar netikėt? — vadinasi, ne tam, kad “Drau
gas” įves jaunimo skyrių, bet tam, kad jaunimas pats 
būtų prašęs jį įvesti. Kaikurie surambėję skeptikai 

' tik patrauks pečiais: “E, tai tik senių agitacija”. Bet 
man nėkiek netenka abejoti, kad jaunimas pats būtų 
prašęs įvesti lietuviškąjį skyrių, nes žinau Mariana- 
polio studentų dvasią, o gerokas jų būrys dabar yra 
arti Chieago, Tėvų Marijonų Seminarijoje. Tarp jų 
randasi tokių lietuviškų patrijotų, kad nevienam se
niui - veteranui tektų apsilaižyti į juos bežiūrint. Tie
sa, tokių tipų neperdaugiausia — sakyčiau koks de
šimtas nuošimtis — bet tai jau pajėga, didelė pajėga. 
Jei tiek yra vadų, tai kur nors turi būt ir armija, 
nes tik iš didelės minios išdygsta parinktieji elitai. 
Jei tas vadų - inicijatorių būrys pradės uoliai veikti, 
tai vaisiai netrukus pasirodys. Ir, Dievui padedant, 
galop mums sužibės ta ilgai laukiamoji viltis — mūsų 
jaunimo atsigimimo pradžia. K.

Ir Airiai Jau Mokosi 
Savo Kalbos

Anglų laikraščiai praneša, kad Massachusetts 
valstybėje bus dėstoma airių (gaeliška) kalba. Vals
tybės švietimo departamentas įsteigė tam tikslui 
Liaudies Universiteto kursus, kurie bus laikomi Vals
tybės Rūmuose (Statė House) kiekvieno penktadienio 
vakarą. Airių kalbą .dėstys p. Martin J. Kelley, gyve
nąs Braintree, Mass., bet gimęs Irlandijoje ir gerai 
pažįstąs gaelių kalbą. Pats Massachusetts gubernato
rius Curley yra entuziastingas airių kalbos šalininkas 
ir gerokai ją mokąs. Pereitais metais, kai Bostone 
lankėsi Dublino majoras, tai mūsiškis Curley geriau 
už jį mokėjęs gaeliškai. Tuo gubernatorius labai di-
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senelis sakė mirdamas: 
“Vaikeliai būkite vienybė
je, tai joks priešas jūs ne
pergalės, bet jeigu pradė
site tarp savęs nesutikti 
ir nesusiklausyti, neilgas 
bus jūsų gyvenimas, tuo
jau būsite priešų nugalėr 
ti”.

Panašiai ir Viešpats Jė
zus prieš savo mirtį, susi
šaukęs Apaštalus į pasku
tinės Vakarienės kambarį 
taip kalbėjo: “Šventasis 
Tėve, išlaikyk dėl savo 
vardo tuos, kuriuos man 
davei, kad jie būtų viena, 
kaip ir mes... Prašau gi ne 
tik už juos, bet ir už tuos, 
kurie per jų žodį tikės į 
mane, kad visi būtų viena, 
kaip tu, tėve, esi manyje 
ir aš tavyje, kad ir jie bū 
tų mumyse viena... Aš juo
se, o tu manyje, kad jie 
būtų tobuloje vienybėje”... 
(Jon. 17 sk.).

Tais žodžiais Dieviška
sis Išganytojas visiems a- 
paštalams ir tikintiesiems 
įsakė laikytis vienybės. 
Visi tarp savęs turime 
jaustis, kaip broliai, ku
riuos vienytų vieni ir tie 
patys idealai. Vienas Kris- 
stus, viena JEvangelija, 
viena Bažnyčia, viena val
džia, visi sueina į vieną 
Kristaus šeimyną, į vieną
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užsitrauktų tą vardą, jei
gu priklausytų prie ne
prielankių Bažnyčiai or
ganizacijų ir dėtųsi su 
Bažnyčios priešais: juos 
medžiaginiai ar moraliai 
remdamas. Sakysim: užsi
rašydamas jų laikraščius, 
dalyvauda mas parengi
muose, pasijuokdamas 
kartu su tikėjimo priešais 
iš visa, kas šventa ir kata
liko širdžiai brangu ir tt.

Žiūrėkime, ką darė pir
mųjų amžių krikščionys? 
Jie laikėsi tokios vienybės, 
kad joks priešas jų negalė
jo pergalėti. Jie turėjo net 
slaptus ženklus, kuriais 
galėjo susižinoti, kuris ka
talikas, o jeigu priešas 
norėjo išgauti kokias pa
slaptis, katalikas iki mir
ties jas gynė. Tokios vie
nybės reiktų vėl mūsų lai
kams. Jeigu pirmaisiais 
amžiais krikščionių sauje
lė atsispyrė (tik ne kar
du!) net prieš Nerono, De- 
oklecijono budelius, nega
lėdami viešai Dievą gar
binti, sulysdavo į kata
kombas ir iš ten išėję ne
bijodavo nei kalavijo, nei 
liūto nasrų, tai mūsų lai
kais 400 milijonų katalikų 
pasaulis glaudžioj vieny
bėje su vadais: kunigais, 
vyskupais ir popiežiais 
lengviai atremtų visokius 
Bažnyčios priešų išradi
mus. Vienybėje galybė! Ir 
priešai tai gerai žino, dėl 
to visas pragaras neriasi 
iš kailio, kad tik kaip nors 
suardžius ir susilpninus 
katalikišką akciją, tai yra 
glaudžią vienybę su kuni
gais, vyskupais ir Šv. Tė
vu. Katalikai budėkime! 
Hanibal ante portas! Gani- 
balas prie vartų! Šv. Tė
vas šaukia prie vienybės, 
tai ir atsiliepkime, kaip iš
tikimi Kristaus kareiviai 
ir paklusnūs motinos Baž
nyčios vaikeliai.

Kun. J. Bružikas S. J.

“draugas” pasakys; nebe 
eina bažnyčion, nes, girdi, 
“apsišvietę” žmonės to ne
daro, tai tik tamsuolių da
lykas. Žiūrėk ir po katali
ko! Ar negudri taktika?

Šv. Tėvas, stovėdamas 
prie Bažnyčios vairo mato 
tuos visus pavojus ir aiš
kiais žodžiais persergsti 
katalikus, kad jie nesimė
tytų tai į vieną tai į antrą 
pusę, bet ypač šiais tikė
jimui pavojingais laikais 
laikytųsi vienybės ir susi
klausymo.

Popiežius, vyskupas ir 
kunigas yra katalikų tikė
jimo sargai. Jie budi ir 
praneša, pro kurią pusę 
veržiasi priešas. Tada 
kiekvienas katalikas pri
valo, kaip kareivis klausy
ti savo vado, nors jį visas 
pragaras pultųsi atitrauk
ti nuo paklusnybės Bažny
čiai. Pavyzdžiui, tau aiš
kiai yra pasakyta: nepri
klausyk prie neaiškių orga 
nizacijų, kur tikėjimas že
miau statomas už tautybę, 
o Dievas už žemišką galy
bę; tau tikėjimas aiškiai 
sako: kad reikia labiau 
klausyti Dievo negu žmo
nių. Prieš kiek metų tų 
organizacijų nebuvo ir to
liau jų nebus, o Bažnyčia. 
Kristaus organizacija, su 
savo nepamainomomis do
gmomis pasiliks, dėl to ką 
ji sako, klausyk lyg Kris
tų girdėdamas. O Jis ir 
liepė taip daryti, sakyda
mas: “Kas jūsų klauso, 
tas manęs klauso; kas jus 
niekina, mane niekina. 
Kas gi mane niekina, nie
kina tą, kurs yra mane 
siuntęs” (Luk. 10, 16).

Paskutiniais laikais vy
riausias Bažnyčios vadas, 
Popiežius, labai pradėjo 
katalikus šaukti į vienybę, 
tam tikslui net 1936 metų 
vasario mėnesį paskyrė 
maldai už katalikišką vie
nybę. Taip pat išleido ki
tus parėdymus ar tai en
ciklikomis ar atskirais į- 
sakymais, pavyzdžiui: kad 
katalikai tėvai leistų tik į 
katalikiškas mokyklas sa
vo vaikus ir saugotų juos 
ypač nuo bespalvių moky
klų, kurios nors neperse
kioja tikėjimo, bet nė ne
ragina vaikų jį išpažinti. 
Išėjęs bespalvę mokyklą 
jaunuolis pasidaro indife
rentas, tikėjimas jam ne
rūpi, tuo indiferentizmu 
jis užkrečia savo draugus 
ir bematant atsiranda vi
sa armija taip vadinamų 
“šiaudinių” katalikų. To
kios mokyklos yra pavo
jingesnės net už bedieviš
kas, nes bedieviškose mo
kyklose greičiau jaunuolis 
pastebi tikėjimo priešą ir 
ieško būdų nuo jo apsigin
ti, o anose ne.

Taip pat šv. Tėvas ragi
na, kad visi katalikai spie
stųsi į Katalikišką Akciją, 
prisirašydami tik į katali
kiškas draugystes ir kiek
vienas jaustųsi pašauktas 
būti Kristaus kareivis,, 
kad Sutvirtinimo Sakra
mentas ne tik suteiktų ka
reivio vardą, bet kad kiek
vienas tą garbingą vardą 
ir apgintų; tegul pasirodo, 
kad jis katalikas. Kaip 
kiekvienas kareivis yra 
laikomas tėvynės išdavi
kas, jeigu jis paremia ko- 

i kiais nors būdais tėvynės 
nes ką gi priešus, taip ir katalikas
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bės, jeigu piliečiai pradėtų j 
nepaisėti teisėtų valdžios 

■ nurodymų ir tarpu savęs 
pradėtų pykti. Tokią vals
tybę priešas greitai nuga
lės ir paduos po svetimu 
jungu, taip buvo amžiais, 
taip bus ir toliau. Taigi 

i vienybėje galybė. Net pra
garo kunigaikštis tai gerai 
supranta ir savo pasekė
jus riša ir vienija į vieną 
gaują. Štai ką Kristus apie 
jį net sako: “Jeigu ir šė
tonas pats su savim nesu
tinka, kaip gi išliks jo ka
ralystė?” (Luk. 11, 18). 
Dėl to piktoji dvasia deda 
visas pastangas, kad išar- į 
džius krikščionišką vieny- 
nybę; ji dirba visokiais 
būdais, kad tik supjudžius 
vienus prieš kitus ir įtrau
kus į nesutikimus ir pešty
nes. Kiekvienas žino, kad 
sudrumstame vandenyje 
geriau gaudyti žuvys. Bet 
priešbažnytinius žmones 

į piktoji dvasia stengiasi 
suvesti į vienybę, nes rei- 

į kia kovoti prieš Kristų, o 
katalikus rūpinasi suskal- 

j dyti, nes tada lengviau 
pergalėti.

Šv. Ignacas sako, kad 
piktoji dvasia dažnai pa
pratus yra pasiversti net 

j šviesos angelu ir pasiūlo 
žmogui kartais kilniausius 
sumanymus, bet jos tiks
las visados pasilieka tas į 
pat: galų gale atplėšti tą 
žmogų nuo Kristaus. Ji 
pradžioj duoda net labai j 
gražias ir geras mintis bei 
sumanymus, tik po kiek
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VISI TURI NAGIONALSO- 
GlALISTIŠKAl SVEIKINTIS

džiuojas ir mėgsta tą incidentą prisimint. Reikia pašte-lmistinį Kristaus kūna. glJ 
beti, kad kuomet Irlandija įsigijo savyvaldą, tai tuo- - 
jau ten prasidėjo smarki agitacija atnaujinti jau be- - 
veik pamirštą savo kalbą. Ta agitacija galop asivyste. Kristaus kūnas ir nariai

i vienas prie kito... kad ne
būtų kūne pasidalinimo, ir 
kad nariai lygiai rūpintųsi laiko žmogelis apsižiuro,

Povilas šaukia Konrintie- 
čiams: “Taigi, jūs esate

į įstatymą, sulig kuriuo airių kalba dabar jau priver-; 
stinai yra dėstoma Irlandijos mokyklose ir universi
tetuose. Senąją savo tėvynę pasekė ir Amerikos ai-

irJ^a .kur tik galima daroma pastangų supa- vįenį kitais. Jei ką kenčia arba kiti jam pasako, kad
- - - . . . , . . x vienas narys kenčia visigirsti, airių kalba yra sunki ir neskambi, prie to, ji draug nariai. arba jei vie.

žindinti airių jaunimą su tėvų kalba. Kiek tenka nu- vienas narys kenčia visi

neturi jokios reikšmės literatūroje, o bet gi norima 
ją atgaivinti. Rodos, tai tuščias darbas ir bereikalin
gas protui balastas, ypač jaunuomenei, kuri ir taip 
jau perdaug apsunkinta vis didėjančiais mokslo rei
kalavimais. Taigi kuriam tikslui užsispirta atgaivinti 
beveik visai mirusią airių kalbą?

Į šį klausimą tur būt tiksliausiai atsakys ne pro
tas, bet širdis. Airiai nenori numarinti savo kalbos 
dėlto, kad ją myli. Tai ir visas sekretas. Ji primena 
jiems senąją tėvynę, išvargtus tenai vargus po sun
kiu anglo-saksų jungu. Ta kalba surišta su žaliąja jų 
gamta, ūkiais, ganyklomis, ežerais, miškais ir kalne
liais. Toje kalboje yra užsilikę daug tautos padavimų, 
pasakų, mįslių, dainų — žodžių viso to, kas sudaro ne
rašytą dvasinį tautos turtą. Senieji airiai mato, kad ti už jį meldžiasi ir jo gai- 
jų jaunimas čia Amerikoje skęsta sausam materializ- lisi. O jeigu kuris tampa 
me, nutolsta nuo tėvų dvasios ir kietos tautinės iš- šventasis vėl visa Bažny- 
tvermės; kad susibičiuliavę su nepakenčiamais jiems čia jį garbina, džiaugiasi,

nas narys esti garbina
mas, džiaugiasi visi draug 
nariai” (1 Kor. 12 sk.).

Tos šventos vienybės vi
sa Kristaus Bažnyčia ir 
laikosi. Jeigu kurioj šalyj 
iškyla Bažnyčios persekio
jimas, visa Bažnyčia at
jaučia, kiekvienam katali
kui darosi skaudu: jis mel
džiasi ir protestuoja prieš 
persekiotojus. Jeigu net • 
atskiras katalikas pasida
ro koks atpuolėlis, visi ki-

iau jis ne tuo keliu eina, 
kur Kristus, ar šventieji 
ėjo, jau jis atsidūrė pikto
sios dvasios pinklėse. Kad 
tų pinklių išvengus, Šv. 
Ignacas paduoda labai 
gražią ir praktišką regulą 
arba taisyklę: “Jausk su 
Bažnyčia!” Čia tai visos 
Katalikų Bažnyčios šūkis 
į vienybę.

Nori išbūti visą gyveni
mą vienybėje su Kristumi 
ir nepaklysti, tai laikykis, 
ką tau Bažnyčia sako. Ne
sipriešink, nekritik u o k, 
neužsipuldinėk, bet turėk 
tą patį jausmą, ką Bažny
čia turi. Viena mintis ir vargšelis! Nebereikia jau 
viena dvasia su Bažnyčia išpažinties,
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Berlyno laikraščiai pra
neša apie vieną principinį 
teismo sprendimą, kuris 
turėjo išaiškinti, ar firmų 
savininkai gali laikyti to
kius tarnautojus, kurie 
vengia nacionalsocialistiš- 
kai sveikintis. Vienos fir
mos stenotipistė kelis kar
tus vengė viešai nacional- 
socialistiškai sveikintis. 
Dėl to firmos direktorius 
ją atleido be jokio perspė
jimo ir be kompensacijos.

Pagal įmonėms išleistas 
taisykles, jų personalas 
sudaro vieną nacionalso
cialistinį vienetą. Todėl jo 
nariai turi pasiduoti ben
drai nacionalsocial i s t ų 
drausmei. Teismas buvo 
tos nuomonės, kad įmonės 
tarnautojai, partijos na
riai ar ne, turi vartoti na
cionalsocialistų pasisveiki
nimą: “Heil Hitlerį” Tie 
tarnautojai, kurie vengia 
tai daryti, teismo nutari
mu gali būti šalinami pir
mą dieną be jokių preten
zijų kompensacijai gauti.

• v

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

Dž. LeopardL



Antradienis, Sausio 28 3., 1536 ________________

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

Sv. Krikšto Sakramentas
(PABAIGA)

Skaitlingos dvasiškos palaimos eina iš Šv. Krikš
to Sakramento. Kaip vanduo nuplauna ir tyrina mūsų 
kūną, taip pat Šv. Krikšto vanduo nuplauna ir tyrina 
svarbesnią kūno dalį, būtent, žmogaus sielą. Dėl pir
mųjų mūsų tėvų nusikaltimo, siela kiekvieno ateinan
čio į šį pasaulį yra- sutepta pirmprade nuodėme. To
kiems dangaus vartai uždaryti ir yra šėtono tarnybo
je. Šv. Krikšto Sakramentas žmogų išgelbsti iš to vi
sa. Ir pirmpradę nuodėmę nuplauna, nuėma ir visai 
panaikina. Vartodami vandenį dėl savo kūno, mes nu
plauname visą juodumą ir netyrumą. Kūnas pasilieka 
tyras. O Šv. Krikšto vanduo panašiai daro žmogaus 
sielai dvasiškame supratime. Kai suaugęs žmogus pri
ima Šv. Krikšto Sakramentą, tai nuplauna ne vien 
pirmpradę nuodėmę, bet nuima ir kiekvieną aktuališ- 
ką nuodėmę, kurią žmogus papildė. Taip pat panaiki
nama ir kiekviena bausmė, einanti iš nuodėmės. Kitais 
žodžiais, tuojaus po Šv. Krikšto Sakramento priėmi
mo, žmogaus siela prieš mus stovi tyra, skaisti,be jo
kio sutepimo taško. Kai nuodėmė nuimta, malonė į- 
žengia į sielą ir žmogų suartina su Dievu. Ta pati ma
lonė žmogų daro Dievo vaiku ir Dangaus paveldėtoju. 
Ta malonė, kadangi žmogų pašvenčia, yra vadinama 
pašvenčiamoji malonė.

Per Šv. Krikšto vandenį žmogus atgimsta naujas. 
Išoriniai žmogus turi tą patį atvaizdą, tačiau, jo siela 
nėra ta pati, kaip buvo pirma, nes per Šv. Krikšto Sa
kramentą žmogus iš naujo atgimsta dvasiškai. Žymė 
yra antspausta ant pakrikštyto žmogaus ir ji liekasi 
nenuimama, neišdildoma. Tai yra Šv. Krikšto Sakra
mento neišdildomas charakteris. Žmogus yra įžymė
tas būti krikščioniu, kurs prižadėjo sekti Kristaus pė
domis. Tas charakteris niekada negali būti nuimtas, 
dėl to niekas to sakramento negali antrą kartą pri
imti.

Kada asmuo turi būti pakrikštytas?
Tą atsakymą, be abejonės, žino kiekvienas. Nes 

patys gerai žinome Šv. Krikšto Sakramento didelį ir 
būtiną reikalingumą. Taip pat žinome, kad nė vienas 
suteptas ir nė netyras negali įeiti į dangaus karalys
tę. Taigi, kiekvienas nekrikštytas negali po mirties 
regėti Dievą. Tat, yra labai didelė tėvų pareiga žiūrė
ti, kad jų naujagimiai būtų pakrikštyti. Tačiau, jei pa
sitaiko, kad kūdikis yra per silpnas ar randasi mir
ties pavojuje, tada nieko nelaukti ir pakrikštyti iš 
vandens. Kai pasveiksta ir sutvirtėja, nunešti į baž
nyčią, kad kunigas dapildytų liturgiškų reikalavimų 
apeigas. Visada reikalinga prižiūrėti ir sergėti, kad 
kūdikis, jei mirštantis, idant laiku būtų pakrikštytas 
ir apturėtų Šv. Krikšto malones. Daugelis iš katalikų 
tėvų yra nerūpestingų šiame svarbiame dvasiškame 
reikale. Atsiminti ir reikia žinoti, kad toks apsileidi
mas iš tėvų ir globėjų pusės gali kūdikį nuskriausti, 
būtent, kūdikis gali netekti daugelio palaimų, kurios 
yra: amžinoji vienybė su Dievu ir Dievo regėjimas. 
Čia reikėtų atsiminti Dieviškojo Išganytojo žodžius: 
“Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas 
mane, nes iš tokiu yra dangaus karalystė” (Mat. XIX, 
14).

Kai kurie gali užmesti ir sakyti, kad mažutėliai 
kūdikiai yra nekalti ir dėl to neturėtų būti baudžiami. 
Tai tiesa, kad jie yra nekalti, jei atsižvelgsime į aktu- 
ališką nuodėmę. Tačiau, pirmpradę nuodėmė, kurioje 
jie gimė, juos sulaiko nuo įėjimo į dangų. Visgi Die
viškasis Teisėjas nepasmerkia jų- į pragaro kančias, 
nei nesiunčia į skaistyklos ugnį. Jie džiaugiasi vien 
gamtiška laime. Jie nekenčia kūniškų skausmų ir dva
siškai nėra nuliūdę. Bet, jie daug ko netenka, nes pra
randa tas palaimas, kurias Šv. Krikšto Sakramentas 
duoda kiekvienam pakrikštytam.

Tokiuo parėdymu, gali kas sakyti, kad Dievas y- 
ra neteisus ir negailestingas. Niekame Dievas yra kal
tas, nes Dievas nieku mums nėra skolingas. Visa, ką 
turime, visa, ką gauname iš Dievo iheilės ir gailestin
gumo. Dievas nori, kad kiekvienas iš mūsų įeitų į dan
gaus karalystę. Tačiau, kiekvienam Dievas skyrė są
lygą, kad dvasiškai turime būti skleisti, tyrūs ir be jo
kios dėmės.

Nekrikštai suaugusieji turi turėti intenciją ir 
troškimą, kad nori būti pakrikštyti. Jie turi padaryti 
viešą tikėjimo išpažinimą ir reikšti gailestį už visas 
papildytas nuodėmes. Prie Šv. Krikšto Sakramento 
jie turi prisirengti dideliu nuolankumu, nes jų Dievas 
ir Kūrėjas, jų didžiausias Geradaris, jiems duoda 
brangiausią dovaną.

Šv. Krikšto Sakramento apeigos yra reikšmin
giausios. Paprastai yra du liudininkai, kurie visada 
turi būti praktikuojanti katalikai. Jie tampa kūdikio 
dvasiški tėvai ir jų pareiga yra prižiūrėti ir daboti, 
kad kūdikis gautų katalikiškąjį išauklėjimą, jei tėvai 
yra apsileidę tikybiškuose pratimuose, arba, jei yra 
mirę. Kūdikio dvasiškų tėvų pareiga be galo svarbi ir 
atsakominga. Kūdikio vardu jie turi atsakyti j klau
simus ir padaryti duotus prižadus, šv. Krikšto apeigų 
metu kunigas įkvepia ant kūdikio, kaipo ženklą, kad 
gautų prarasto gyvenimo kvapą, dvasią. Kūdikio lie
žuvis yra paliečiamas pašvęsta druska, kuri užlaiko 
nuo sugedimo ir yra išminties simbolis. Krikštatėvai 
mažutėlio kūdikio vardu daro viešą tikėjimo išpažini
mą, atkalbant Apaštalų Išpažinimą ir Tėve mūsų. Šė
tono, visų jo darbų ir garbės atsižadama. Kūdikiui y- 
ra duodamas šventojo vardas nurodymui, kad krikš-
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Maryte, — Štai, žiūrėk.

čioniškas karžygis gyvenime yra pavyzdis ir globėjas I “Tau aš duosiu dangaus 
bei patronas. Dievo karalystės naujas paveldėtojas y- karalystės raktus; ką tu 
ra patepamas chrizma. Balta drobulė, kuri uždedama suriši ant žemės, bus su- 
ant kūdikio, yra sielos nekaltumo simboliškas raiški-1 rišta ir dangti jp ir ką tu 
nys, būtent, pašvenčiamosios malonės baltas rūbas, atriši ant žemės bus at- 
Dėl to kunigas kalba: “Priimk tą baltą rūbą, kurį kad rjšta ir danguje”.’ 
nešiotum be sutepimo prieš mūsų Viešpaties Jėzaus Tėvas,_ Palauk Mary-
Kristaus teismo sostą, kad turėtum amžinąjį gyveni- . ’ ..
mą”. Baltas rūbas, dėvimas Šv. Krikšto metu, reiškia ’. . ../ . o
nekaltybę, kuri grąžinama tame Sakramente. Misijo- tikrai is sv Rasto
noriai pasakoja, kad tarp kiniečių konvertitų yra pa- Paunti’ nes cia labai ais- 
protys užlaikyti baltą velioną, kurį turi, priėmant Šv. aP*e nuo<iėmių
Krikšto Sakramentą, kad mirties valandą būtų pri- * išrisimą, 
klotas ant jų galvos, kai jų lavonas yra dedamas į _ i
karstą. Tuomi jie nori išreikšti, kad krikščionis turi j tėveli. Čia aiškiai nurody- 
prieš Dievą stoti su Šv. Krikšto nesutepta nekaltybe, ta ir vieta, iš kur tie žo- 

Uždegta žvakė, tikėjimo šviesa, yra paduodama, džiai imti. Tai šv. Mato E- 
kunigui tariant žodžius: “Priimk tą degančią šviesą ir vangeli jo j, 16 skyrius ir 
ištikimai užlaikyk tavo Šv. Krikštą taip, kad būtum jg enutė.
be nusikaltimo. Užlaikyk Dievo įsakymus, kad, kuo- Tėvas  Tai tiesa dūk- 
met Viešpats ateis į jungtuves, kad galėtum Jį pasi- refe ir mat kad tie

žodžiai paimti iš Kristaus 
'Evangelijos, tai turi būt 
teisingi. Skaityk toliau.

Maryte, — (skaito). Čia 
Kristus savo žodžiu, kurs 
negali keistis nei klaidinti, 
pažada šv. Petrui ir jo į- 
pėdiniams — ir todėl Baž
nyčiai — dangiškąją val
džią, raktų valdžią 
atidaryti ir uždaryti, su
rišti ir atrišti, valdžią su
traukyti visas kliūtis, ku
rios neleistų sielai įeiti į 

'dangaus karalystę: taigi 
valdžią visoms nuodėmėms 
atleisti.

Tėvas, — Čia aišku kaip 
ant delno, Maryte, kad 
Kristus šv. Petrui davė 

{visišką valdžią nuodėmes 
atleisti, bet gal jam vie
nam ir davė, o gal kiti a- 
paštalai tokios valdžios 
negavo. Tada gal paprasti 

I kunigai jos nė neturi, gai 
tik Petras ir jo įpėdiniai?

Marytė,
tėveli. Aš manau, kad šioj 
knygoj bus toliau viskas 
išaiškinta, leiskite man 
dar kiek paskaityti.

. Tėvas, —Na, gerai, skai
tyk, o paskui bus gana šiai 
dienai.

Marytė, — (skaito lė
tai). Pagaliau atėjo iškil
minga valanda, kada Kri
stus tikrai įsteigė Atgai- 

Į los Sakramentą, kaip bu
vo seniau pažadėjęs. Po 
prisikėlimo iš numirusių 
Kristus atsistojo savo A- 
paštalų tarpe ir jiems ta
rė: “Ramybė teesie su ju
mis. Kaip Tėvas mane 
siuntė, taip ir aš jus siun- 

, čiu. Tai pasakęs Jis kvė
pė į juos ir jiems tarė: 

Į “Imkite šventąją Dvasią. 
Kam nuodėmes atleisite, 
tam jos atleistos, ir kam 
sulaikysite, jos sulaiky
tos”.

Tėvas, — Argi iš tikrų
jų čia taip parašyta? Vai
keli, aš netikiu, ar tik tu 
ne nuo savęs pridėjai. Pa
rodyk man knygą, padėk 
čia ant stalo. Parodyk, 
kurioj vietoj tu čia taip 
radai?

Marytė, — Nugi štai, tė
veli, žiūrėk. Va ir vieta 
nurodyta iš šv. Rašto: šv. 
Jono Evangelijos knyga 
20 skyrius, 21 iki 23 eilu
tės.

Tėvas, — Dabar, vaikeli, 
jau aš tikiu, kad Kristus 
įsteigė išpažintį. O kur 
mano protas buvo, kai aš 
klausiau savo bedievių 
draugų, kurie taip begė
diškai melavo, tvirtinda
mi, kad kunigai išsimisli- 
jo išpažintį. Ak, aš nelai
mingas. Kam frian' reikėjo 
jų klausyti. Nugi aš patį 
Kristų niekinau tyčioda
masis kartu su tais nelai-

v •

tikti kartu su visais šventaisiais dangaus karalystėje 
ir kad turėtum amžinąjį gyvenimą, ir gyventum per 
amžių amžius. Eik ramybėje ir Viešpats tebūnie su ta
vim. Amen.”

Duok, Dieve, kad visi suprastų Šv. Krikšto Sa
kramento didelę svarbą ir reikšmingumą ir kaip atsa- 
komiriga, kad tą Šv. Krikšto nekaltybę išlaikytų tyrą, 
skaisčią ir nesuteptą, ir kad su tokia skaistybe galėtų 
stoti prieš Viešpaties Dievo teismo sostą. Tikėjimas 
nedaro skirtumo tarp turtuolio ir vargdienio. Jie, nu
plauti ir nuskaistinti per tą patį Šv. Krikšto Sakra
mentą, turi lygias teises prie tų pačių dovanų ir pa
laimų. Ir tas, kurs yra ištikimiausias Šv. Krikšto pri
žadams, yra didžiausias Dievo akivaizdoje. Tokią pa
moką Prancūzijos karalius Liudvikas XV duoda vė
savo vaikams. Dvejetas iš karaliaus vaikų, kai gimė, 
gavo tik* privatinį (paprastą) krikštą, o reikalingos 
liturgiškos apeigos buvo suteiktos bei dapildytos, kai 
ėjo septintus ar aštuntus metus. Kai krikšto užrašai 
buvo traukiami į parapijos registrą, tada jų tėvas, ro
dydamas į vardą, kurs pirm jų vardo buvo įrašytas, 
ir kurs vardas buvo didelio vargdienio vaiko, — tarė: 
“Mano vaikeliai, matote, kad Dievo akivaizdoje visi 
luomai yra lygūs ir aplinkybės tos pačios. Jokio skir
tumo ten nėra, nebent jų tikėjime ir dorovėje. Vieną 
dieną jūs pagarsėsite ir tarp žmonių būsite garbingi, 
o tas vargdienis vaikas bus nežinomas. Tačiau, jei už 
jus jis bus dorovingesnis, jis bus prakilnesnis Dievo 
akivaizdoje”.

Tat, įvertinkime ir branginkime tą Šv. Krikšto 
Sakramentą. Kaip tikrieji tėvai, taip ir krikštatėvai, 
ištikimai eikite savo garbingas ir atsakomingas pa
reigas, kad pas Visagalį Dievą gavus vertą ir gausų 
užmokestį dangaus karalystėje.

Kantrybės.
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Pasikalbėjimas Tėvo Su Dukrele
Tėvas,—Eik šian, tu ma

no dukrele, aš tau noriu 
pasakyti ačiū už “Išpažin
ties knygą, kurią tu man 
aną dieną iš kaimynų par
nešei.

Marytė, — Teisybė, tė
veli, aš ir užmiršau pa
klausti, arba geriau pasa
kius, bijojau ir nedrįsau 
sužinoti, ar tėvelis tą kny
gą skaitote?

Tėvas, —O taip, Maryte. 
Jau aš štai net 48-tą pus
lapį skaitau. Iš tikrųjų 
dukrele, tavo teisybė. Aš 
dabar štai juoda ant balto 
matau, kad ne kas kita į- 
steigė išpažintį, kaip pat
sai Kristus, o aš vis klau
siau visokių pliuškių, ku
rie sakydavo, jog kunigas.

Marytė, — Matai, tėveli, 
o aš tiek prašiau, kad ei
tum išpažinties, o tamsta 
vis priešinaisi. Argi galėsi 
dabar priešintis, jeigu 
pats sužinojai, kad Kris
tus tai įsteigė?

Tėvas, — Paklausk ma
nęs, kai aš visą šią knygą 
perskaitysiu, nes aš turiu 
viską gerai apgalvoti. To
kį dalyką atliekant ir 
daug metų nebuvus išpa
žinties, tai net šiurpuliai 
eina per širdį, pamanius, 
ką kunigas pamanys?

Marytė, — Tėveli, 
jok kunigo. Jis
džiaugsis. Aš irgi labai 
džiaugčiausi, jeigu būčiau 
kunigas ir susilaukčiau 
daug metų nebuvusį.

Tėvas, — Imk verčiau 
štai ir paskaityk man šį

i
I

nebi- 
labai

puslapį. Man jau akys 
pradėjo mirgėti, o ir rai
dės šioj knygoj per mažos. 
Gal tavo aštresnės ir smai
lesnės akys imk ir paskai
tyk.

Marytė, — Gerai, tėveli. 
Parodyk, kurioj vietoj tu
riu pradėti?

Tėvas, — Pradėk, vaike
li, va čia, kur pirštas: nuo 
tos vietos.

Marytė, — (skubiai) Šv. 
Krikštas panaikina nuodė
mes, tačiau šv. Krikštas, 
kad jis yra vartai į Baž
nyčią...

Tėvas, — Palauk, nesku
bink taip. Skaityk dar 
kartą, bet iš lėto. Aš noriu 
gerai kiekvieną žodį išgir
sti. Pradėk iš naujo.

Marytė, — (skaito iš lė
to). Šv. Krikštas panaiki
na nuodėmes, tačiau šv. 
Krikštas, kad jis yra var
tai į Bažnyčią, negali bū
ti pakartojamas. Kas tat 

I bus tais, kurie po šv. Krik
što nusidėjo? Juk nieko 
sutepto į dangaus karaly
stę neįeis, sako šv. Raštas. 
Bet, Kristus, atpirkęs 

i žmogų ir palikęs Bažny
čioj savo mirties nuopel
nus, nė šiuo atveju nepali
ko žmogaus be priemonės 
išsigelbėti. Jis paliko savo 
Bažnyčioj tokią sėkmingą 
priemonę nuodėmių atlei
dimui gauti, kad jei nusi
dėjėlis ja naudosis, galės 
būti išganytas ir su pasi
tikėjimu galės gyventi 
Bažnyčios prieglobstyj. 
Kristus kalbėjo Petrui:
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Neturtas įr Kartus

kurio nebuvo, tik vargšė 
motina su vaikais.

Viena moteriškė, kurios 
vyras girtuokliavo, labai 
vargingai su vaikais gyve
no. Kaikada ji ateidavo

Degtinė geresniuose me
tuose žmonės prie vargo 
ir neturto privaro, o blo- 
gesniuose — stačiai prie 
bado. Baisu klausyti ar 
skaityti, kaip žmonės nuo 
bado pajuodavę ir sutinę pas mėsinyčią ir surinkda- 
miršta. Tokių atsitikimų vo išmestus niekam netin- 
yra buvę visose pasaulio kamus mėsgalius. Kada— 
dalyse, net auksu žiban- nekada jai mėsininkas pa
čioje Amerikoje. Daugu- aukodavo jaučio koją, kū
mas dar gal atsimena,! rią ji išsivirus gardžiai su 
kaip anais metais Rusijo- vaikais pavalgydavo. Kar- 
je, kur buvo labai įsivieš-jtą te ji moteriškė atėjus 
patavus degtinė, blogiems j klausė: “Kiek vertas ant t stalo gulintis gražus gaba

lėlis mėsos”. Mėsininkas 
manydamas, kad moteriš- 

jkė juokauja, pasiūlė dide
lę jaučio koją. Tada mote- 

Įriškė džiaugsmo ašaromis 
apsipilus išpasakojo, kad 
jos vyras metęs gerti, par
neša visus uždirbtus pini
gus, jie biskutį praturtėjo 
ir dabar jau gali, kaip is 
visi žmonės, kasdien po 
gabalėlį mėsos nusipirkti, 
kad žmoniškai pasidrūtin
ti po sunkių dienos darbų.

Čia galima išsivaizdinti 
Į koks didis džiaugsmas už- 
i viešpatavo tos irlandietės 
; šeimynoje. O kiek šiandie
na mūsų lietuviškose šei- 

v- mynose yra daug ir labai 
apverktinų dalykų, kur tė- 

] vas girtuoklis prageria 
? sunkiai uždirbtus pinigus?. 

Tokiose šeimynose yra 
tikras pragaras šioje že
mėje.

metams užėjus, žmonės 
valgė duoną keptą iš su
grūstų medžių žievių, su
trintų spalių ir pelų. Žino
ma, šiandien baltos duo
nutės pasivalgiusiems ne
sinori tikėti, o tai tikreny
bėje taip buvo.

Apsaugok, Sutvėrėjau, 
Lietuvą nuo tokių baise
nybių. Irlandijoje prieš at
siradimą įžymaus tėvo 
Matevo, uolaus blaivybės 
platintojaus, didi dalis 
vaikų visai nežinojo kas 
tai yra duona. Kada irlan- 
dietė motina budino savo 
vaikus išmiego, tad jų | ■ 
kiekvienam buvo iškepta 
po tris ant ugnies sausus ; 
bulvinius blynus, 
blyną davė motina vaikui 
suvalgyti pusryčiams, an
trą davė įsidėti pietums į ' 
mokyklą einant, o trečią— 
paliko vakarienei. meje. Butų jau laikas ir

Viena motina siuntinė- mums lietuviams susipras- 
davo vaiką kasdien pas ti, tai yra pamylėti blai- 
artimus ūkininkus bulvių vybės idealą. O tik tada 
lupynų paršui. Bet kada užviešpataus Ramybė mū- 
tėvas viską pragerdavo, su lietuviškose šeimynose, 
tai tomis lupynomis ilgą Bus daugiau
laiką maitinosi ne paršas,1 D—s.

į veli. Tamstos draugai ne- 
myli Dievo, dėl to jie viso
kius niekus išgalvoja, kad 
labiau žmonės atitraukus 
nuo tikėjimo, bet man jų

O tu mano, an-Tėvas, 
gėlėli, aš jaučiau, kad ta
vo maldos man daug pa
deda, taigi melskis ir už 
mano draugus, kad jiems 
Dievas apšviestų akis, o 
dabar bėk į virtuvę, nes

mingais savo draugais. 
Gana, vaikeli, padėk kny
gą. Ačiū, kad tu taip gra
žiai paskaitei. (meiliai). 
O, tu mano mažyte, kiek
tu dėl manęs rūpiniesi. Aš labai gaila, kaip ir tavęs, 
matau, kad tu mane myli tėveli; ir už juos aš daug 
ir trokšti man gera, bet meldžiuosi, 
aš toks kietas. Aš pavy
džiu visiems,, kurie gali ti
kėti, ir kurie eina išpažin
ties, bet aš pats save ne- 
priverčiu ir teik, bet pa
lauk, mano mažyte, g'al ne
trukus ir aš eisiu. (

Marytė, — Dabar kaip mama ten viena darbuoja- 
tik patogus laikas išpažin- —
čiai, daugybė žmonių eina 
išpažinties. Ir Jūs, tėveli, 
tai padarykite, o mums vi
siems būtų džiaugsmo.

Tėvas, — Gerai, Maryte, j 
aš gerai pagalvosiu. Jau' 
aš dabar gerai žinau, kad šviesos, tolyn nuo žemišku v v • • • V V • J • • j • — '

Br.si.
i

MŪSŲ JAUNUOMENES 
IDEALAI

Kad patraukti jaunimą 
artyn prie grožio, prie

Kristus išpažintį įsteigė, purvų, artyn prie dangiš- 
taį tas dalykas man la-jkos šviesos, prie idealų 

" “ , nes iki amžinų, duokite jiems per- 
o ir skaityti Kaune išleistą Pr.

1 Penkausko “Mūsų Jaunuo- 
j menės Idealai”. Knygutė 
be galo įdomi ir vertinga 
kiekvienam jaunuoliui bei 
jaunuolei perskaityti. Ją 
galite gauti “Darbininko” 
knygyne, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 
Jos kaina 15c., su prisiun- 
timu 20c. Knygutė turi 68 
puslapius.

biausiai rūpėjo, 
šiol man vis rodėsi, 
draugai kalbėjo, kad ku
nigų išmislas. Nuo šio lai
ko aš visai kitaip pradėsiu 
mąstyti apie katalikų ti
kėjimą, nes jeigu tame da
lyke mano draugai klydo, 
tai grėičiaušiai ir kituose 
tikėjimo dalykuose jie nie
ko neišmano.

Maryte, — Žinoma, tė-
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šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

Katalikiškų Draugijų, Kuopų,| KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

11

č Ir Veikėjų Dėmesiui! I

jMį-te'ig' įuirii'iH'iĮ 'JT, ; įTTĮųj,>
A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks va- i 

sario 22 d., 1936 m., Šv. Petro parapijos salėje ant 5-
TORONTO ONT GAN ADA suardė labai dauS šeimY- ,tos gat., So. Boston, Mass. Prašome" gerb. draugijų, 

f nų. kuopų ir veikėjų išrinkti atstovais į seimelį ir paga-
. “ . . , i Klubo pirmininku yra minti įnešimus. Seimelio dienotvarkė bus paskelbta

Gaila, kad vėliau.šiomis dienomis įvyko laisvamanis, 
miesto viršininkų i 
mas. Raudonieji komunis- _ iaiSVamanių įtakai.

rinki- katalikai pasiduoda bolše-!

tai buvo pastatę net 12 Katalikų dalyvavimas klu- 
kandidatų, bet^ nei vieno parengimuose neišėjo į 
neišrinko. Piliečiai parodė gerą. Patraukė silpnesnius 
tikrą susipratimą. katalikus prie girtuoklia- ’

Darbai šiek tiek pagerė- vimo klube.
jo. Kaikuriose dirbtuvėse 
dirba po 3—4 dienas į sa-, talikais, o nesiduoti lais- 
vaitę. Bedarbių mažiau, vamaniams vedžioti. 
Pereitais metais Toronte 
tuo pačiu laiku buvo apie 
27,000 bedarbių, o dabar 
yra apie 21.000.

, Kanados vyriausybė pra
vedė įstatymą, kad darbi
ninkai negali dirbti už ma
žiau kaip 50 centų į valan
dą ir nedaugiau kaip 8 va
landas į dieną.

Patariu visiems neva
žiuoti darbo ieškoti, nes 
labai sunku gauti. Vasaros 
metu yra lengviau gauti 
darbas farmose. Farme- 
riai moka nuo $20 iki $25 
į mėnesį ir užlaikymą.

Kanados Pilietis.

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

Katalikai turi būti ka-

Žvirblis.

ST. CLAIR. PA.
MISIJOS

sinimus ir neeikvokite pi
nigų dėl tų beverčių vais
tų. Jeigu tik šlaplige sergi, 
tai pasiduok savo gydyto
jui ir lai jis tau pataria 
ką daryti. Jeigu seksi jo 
patarimų, tai išsveiksi. Į 
trumpą laiką išmoksi kaip 
sutvarkyti savo valgį pa- 
;gal gydytojo nurodymų ir 
kaip imti “insulin”.

Netikėkite apgavikams 
ir patentuotiems vaistams.

FLIS

ŠLAPLIGE SERGANTIE-' Plačiai garsinama įvai- 
JI — SAUGOKITĖS! rus minerališki vandeniai 

Dr. John L. Riee šlapiigės išgydymui, bet
• jie neturi jokios vertes. 

New Yorko Miesto žolių arbata irgi parduo- 
Sveikatos Komisijonierius jama išgydymui šitos li- 

----------- gos, bet ji irgi yra bever-
Gaila, kad tiek daug tė. Kiti apgavikai duoda 

šlaplige sergančių vis tiki patarimų sergantiems iš- 
į ką jiems sako visoki ap- mesti jų “insulin” šmiršles 
gavikai ir ypatingai par-Į (syringes), ir jų vieton 
davinėto jai patentu otų ryti jų parduodamus vais-
vaistų, kurie vis garsina, j tus - piliules, jie sako, kad 
kad jie turi vaistų nuo tas užima “insulin” vietą, 
šlapligės, vartojimas kurių; Net ir įstaigos laikraš

čiuose deda apgarsinimus 
siūlydamos naminį išgy
dymą, kartais jie prašo, 
kad ligoniai atsakytų dau
gybę jų paduotų klausimų, 
ir jiems tuos atsakymus 
pasiųstų. Po to jie pasiun
čia gydymo kursą, kurį 

'sergantis turi sekti per 
mėnesį arba ilgiaus. Žmo
nės užmoka kada gauna 
tuos kursus.

Negalima per

I

Kaip Atrodo Sovietų Rusija?,
Neseniai grįžęs į Lietu- kurie atmena geresnius 

vą iš SSSR inž. Stanaitis prieškarinius laikus, nesą 
š. m. gruodžio 13 d. V. D. patenkinti. Bet jaunimas, 

i Universitete technikos fa- kuris 1919—1920 m. yra 
kulteto studentams ir pro- matęs dar didesnio vargo, 
fesoriams skaitė paskaitą negu dabar ir nežino apie 
apie SSSR techniką. Jo geresnį užsienio gyvenimą, 
nuomone, kai kuriose tech- esąs patenkintas. Sovietų 

fabrikų prekės esančios 
pigesnės, negu kitų šalių 
dėl to, kad žaliava (rūdos, 
anglys, durpės ir kt.) pa
ruošiama dažniausia pri
verstinu kalinių (daugiau
sia politinių) darbu, nes 
bolševikai už menkiausius 
nusikaltimus, o kartais ir 
visai be priežasties suima 

bliu? "kas'mūsų’ pinigais PriešinS° nusistatymo 
skaitant sudaro apie 240— žmones, išsiunčia į įvairias

Nors nepastovus oras, nįkos šakose sovietų ne- 
tai sniegti, tai lyja... bet maža iki šiol padaryta ir 
St. Clair ir parapijonai la- dar daugiau užsimota pa- 
bai gausiai lankosi į misi-' daryti.

Ijas Užpereitą savaitę bu-' 
vo tik moterims ir mergi- ,v. . . „
noms. Kiekvieną vakarą 
buvo apipilnė šv. Kazimie
ro bažnyčia. Kai kurie šne
ka, kad vieni I 
čiai negalėtų tiek surasti 
žmonių, čia tur būt iš kitų ' 
parapijų suplaukė. Kaip 
ten nebūtų, bet žmonės i 32° lit ų. Bet turint galvo- 

MONTREAL, CANAOA menės (maistas, rūbai, a-
’pavas) ten net kelis kar
tus brangesnės, negu pas 
mus, tai su tokia suma 
galima pragyventi nege
riau kaip pas mus papras
tas darbininkas. __  __
riuose fabrikuose tekę ma

Tačiau nežiūrint to, me- 
' i gyveni

mas sunkus, blogesnis ne
gu pas mus. Baigęs aukš- 

St~*Clarie mokslą inžinierius fa-
' brike uždirba 600—800 ru

blių, kas mūsų

v •

prašalina užlaikymą die
tos ir apsiėjimą be “insu
lin”.

Teisybė, kad kaikurių 
žmonių, ypatingai senes
niųjų liga yra lengva ir ją 
galima kontroliuoti be 
vartojimo “insulin”, tik i 
reikia sureguliuoti žmo
gaus valgį. Bet daugumo
je atsitikimų gydytojai 
vartoja “insulin”/nes tada , 
ligoniai gali valgyti visus ■ 
maistingus valgius, jiems persergėti žmones. Netikė- 
nereikia būt alkaniems. kitę į viršminėtus apgar-

aštriai

!

Šioje kolonijoje gyvuo
ja per 30 metų Tautiškas 
Nepriklausomas Vytauto 
klubas, kuris turi apie 300 
narių, kurių dauguma kai
rieji laisvamaniai. Katali
kų mažuma. Klubas turi 
du skyrių: pašalpinį ir 
biznio. Turi nuosavą na
mą, kuriame yra įrengtas 
restaurantas su gėrimais. 
Klubas padidino svetainę. 
Padidintos svetainės ati
darymas įvyko lapkričio 
23, 1935. Atidaryme daly
vavo ir kleb. kun. Bobinas, 
parapijos choras, vadovau
jant varg. p. K. židžiūnui.

Kliubiečiai, kurie dau
giausiai laisvą laiką pra
leido prie gėrimų yra la
bai nusigyvenę; liko be 
cento ir be sveikatos. Jau- 

—jaimas, kuris priklauso
prie to klubo taip pat nu
sigyveno. Girtuokliavimas

koncentracijos stovyklas 
ir verčia ten juos privers
tinus darbus dirbti. Aišku, 
kad tokie darbai sovietams 
nedaug tekainuoja. Taip 
pat jau matėme, kad ir 
samdomiems darbininkas, 
net inžinieriams atlygina 

Kai^ ku- ubagiškai. Todėl ir išeina 
jų gaminiai toki pigūs, 

tyti ir darbininkų uždar- Kaip įvairūs darbai, uau- 
bio lentelės. '---------------
gauna apie 195 rublius per 
mėnesį arba mūsų pinigais

WII±IAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

‘ASMENIU K A S PA TA RN A VIM AK
331 Smith St., 

PROVTDENCE, R. I.
Telephone:

Ofiso: Dester 1952 
Namu: PI. 6286

• rytais je’ kad Pragyvenimo reik- 
labai daug dalyvauja. Gi,^ 
ateinantį sekmadienį per 
Grabnyčias visi ruošiasi 
prie šeimynų Komunijos. 
Bus labai gražu, kai tėvas, 
motma ir vaikučiai, pasi
puošę gėlėmis, žengs prie 
Dievo Stalo. St. Clair vy
rai irgi nepasiduoda mo
terims. Petis prie peties, 
vyras prie vyro taip ir 
traukia vakarais į misijas, į arua , p-le^entas sakėkurias veda iau iš eilės skaltant aple 78 lltus' Tai-. neTOd0- prelegentas sake kūnas veda jau is eiles me tyg 'norėjęs pamatyti, kaip ka-

- - ............. -- samas kanalas, kuriuo bol-
pragyventi. Prieš karą Ru- ševikai nori_ sujungti^Mas- 
sija buvo žemės ūkio kraš
tas ir daug žemės ūkio 
produktų išveždavo į kitas 
šalis. Gi dabar bolševikai 
žemės ūkį taip susmukdė, 
kad ūkio produktų neuž
tenka, reikia iš kitur įvež
ti, todėl viskas ir brangu. 
Ypatingai jaučiamas trū
kumas gyvulių ir duonos, gienos reikalais maža tesi- 
Prelegentui tekę matyti rūpinama. Net pačioje 
kariuomenės arklius, kurie Maskvoje esą sunku gauti 
taip blogai atrodę, kad vaistų, o ką bekalbėti apie 
mūsų šaunus gusaras ne- provinciją. Tai taip atrodo 
drįstų ant jų ir sėsti, kad sovietų “rojus”, kurį ko- 
kartais nepargriūtų. Pa- munistų agentai neretai ir 
klaustas prelegentas, kaip mums perša. “D.”

Filipinų Salos -- Nauja Respublika

Darbininkas! dojantis priverstinu kali
nių darbu yra vykdomi, 
bolševikai svetimšaliams

trečiu kart St. Clair, Pa., . . . , . .
parapijoj Jėzuitas Tėvas KalP su tlek_PmlF!» ^hma 
Bružikas, bet, matyt, joj 
pamokslai patrauktų žmo
nės ir dešimtukart.

Dalyvis.

VIENUOLINE LUOMĄ 
PAŠAUKIMAS 
KUNIGYSTĖN

Jaunikaitis ar mergaitė 
manantieji stoti į vienuo
lyną ar norintieji arčiau 
susipažinti su savo pašau
kimu, įsigykite kun. P. 
Saurusaičio parašytą kny
gą “Vienuolinė Luomą ir 
oatarimas apie pašaukimą 
kunigystėn”. Jos kaina 20 
centu. Užsakymus siųski
te: “Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

kvą su Volgos upe, bet jo 
ten vykti neleidę. Tik pra
važiuodamas matęs sun
kias to darbo aplinkybes 
ir vargingai dirbančius 
žmones, kurie iš šalies žiū
rint atrodę kad dirba pri
versti, ne savo noru.

Žmonių sveikatos ir'hi-

ten jaučiasi žmonės, ar pa
tenkinti jie tokiu gyveni- 

,mu, atsakė, kad senieji, gu.

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale 8t 
TEL. Brockton 2005

kabinetų, forniruotų ir da
žų medžių, bet gurno, saki/ 
ir indišką lendrę iš kurios 
gaminama pintiniai mėb- 
liai. Iš paimu daro grėb
liams dantis ir industria- 
lišką alkoholių.

Iš Maniliškos kanapės 
padarytos iš “abaca” (au
galas priklausantis prie 
bananų šeimynos) dirba 
pasaulyj stipriausias vir
ves ir linus, ir tvirta ma- 
niliška vyniojimo popierą, 
kaurus, puskurpes, gurbas 
ir šepečius. Kiti ekspertai 
yra reptilijų odos tavorai, 
ouikūs išsiuviniai, “lum- 
bang” aliejus, jūriniai luk
štai iš kurių daro guzikus 
ir žiburių dangas, ir “y- 
lang-ylang” aliejų, kuris 
yra vienas iš brangiausių 
ir puikiausių kvepiančių 
aliejų, ir kuris net pražen
gia garsų “attar of roses’’ 
aliejų. FLIS

Dabartiniu laiku, kuo- kiaušiais, 
met Tautų Lyga deda vi
sas pastangas sulaikyti jų turi maišytą ispanišką 
prasidėjusį karą Afrikoje, (ir kinišką kraują, 
kuomet Europa su baime 
žiūri į pasaulio taiką, mū-! tai kita svarbi diena Fili- 
sų laikraščiai šioje šalyje pinų Saloms. Nes toje die- 
plačiai rašo apie sensaci- noje Admirolas Dewey pa- 
jonališką žinią, kad “A- skandino ispaniškus laiyus 
merika atidavė Filipinų Manila Bay ir užbaigė Is- 
Salas”. i panijos režimą. Ir nuo to

Lapkričio mėn. 15 d., A-. laiko Salos žengė pirmyn 
merikos prižadėjimas iš- prekyboje, sanitacijoje ir 
pildytas, ir tarpe rimtų iš-. pradinėje apšvietoje. 
kilmių Filipinų Salos tapo į Mokyklų skaičius pakilo 
respublika. Tame apvaikš-' nuo 2,000 iki 6,500. Kada 
čiojime mūsų šalies vice- Jung. Valstybės paėmė Sa- 
prezidentas, John W. Gar- las, tai jos turėjo tik 120 
nėr, buvo naujos valdžios mylių gelžkelių, bet dabar 
garbingas svečias. Sekan- turi net 837 mylių. Ir ne- 
tieji dešimts metų bus tai taip labai seniai vienintė- 
šaliai pereinamas laikas, lis transportacijos būdas 
ir po to laiko Salos sava- buvo vežimukais, kuriuos 
rankiškai valdysis be Jun- traukė vandeniniai taurai, 
gtinių Valstybių apsau- šiandien yra tūkstančiai 
gos. Amerikos valdžia pri- automobilių ir trokų ir ke- 
žadėjo apleisti savo mili-'liai yra pagerinti. Šitie 
tariškas stotis Filipinuose, žmonės 
ir derybos prasidės su Fi-‘ žaismes, 
lipinu valdžia kaslink lai- 
vyniškų stočių ir abišali- 
nės laisvos pirklystės.

Nepriklausomybę Filipi
nai įsigijo apie keturių 
šimtmečių neramių laikų. 
Magellan atrado Salas 
1531 m., ir supažindino 
Europą su joms, bet ėmė 
net 44 metus po atradimo 
tenais įsteigti ispanišką 
kultūrą. Salos paėmė var
dą nuo Ispanijos karaliaus 
Fylipo antrojo, ir net šian
dien rodo žymią įspaudą 
ispaniškos kultūros, jos 
kalbos, įstatymų ir papro
čių. Tenais katalikų Sese
rys išmokino vietinius iš
siuvinėti neišpasakyt a i 
puikius siuvinius, kurie 
net šiandien visame pa
saulyje yra pripažinti pui-

Daug iš malajų gyvento-

Gegužės 1 d., 1898 m

VOKIETIJOJE BEDARBIŲ 
6-7 MILIJONAIS 

DAUGIAU

Į

Dvasia daro kūną turtin- 
Šekspyras.

Brockton’o Biznio Apžvalga
f
S\

I
I
I
I

Farm Service Stores Ine
Šienas, Grudai Ir Vištoms Lesalas 

Trąšos, Žoles Ir Daržų Sėklos

Gera Rūšis, Pigios Kainos

51 FREIGHT ST., 
BROCKTON TEL. 114.

i
i
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LOWE & POWERS INC.

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

RAILROAD AVĖ., 
STOUGHTON TEL. 54.

115 Monk St
Laidotuvių Direktoriai

TEL. STOUGHTON 12-W.
*

Rusų laikraštis Trud pa- 
į skelbė straipsnį apie dar
bininkų padėtį dabartinėje 
Vokietijoje. Straipsnio au
torius Kresingas sako, kad 
Vokietijos darbininko da
bartinė padėtis yra stačiai 
katastrofiškai sunki. Dau- 

i gumas Vokietijos darbi
ninkų dabar turi gyventi 
iš nežmoniškai menkų ska- 

i tiku, nes jie savo reikalais 
i niekur negali pasiskųsti. 
Bedarbių Vokietijoje šiuo 
metu ne tik nėra sumažė
ję, bet dar 6—7 milijonais 
padidėję nuo nacionalso
cialistų atėjimo į valdžią. 
Nors oficiali vokiečių sta
tistika sako Vokietijoje 
bedarbių sumažėjus iki 2 
milijonų, tačiau nesą gali
ma laikyti turinčiais dar- 

l bo ir aprūpintais tokių

c.zuvruv.j seka Amerikos
Jų tautiškas 

sportas — gaidžių kovos 
—visai išnyko. Juos dabar 
interesuoja “baseball”, 
“football” kumščiakovos 
ir kiti Amerikos žaidimai.

i

Arvhipelagas susideda iš
7,083 salų, iš suvirš 1,000 
mylių į pietus nuo Taiwan 
iki Borneo ir Molucas, ir į darbininkų, kurie tegauna

i

rytus nuo prancūzų Indo- 
China.

Gyventojų 1932 m. buvo 
13,636,000. Manila yra sos- 
tapilė ir turi suvirš 400,- 
000 gyventojų. Visi, apart 
apie 70,000, yra filipinie
čiai. Oficiališka kalba yra 
ispaniška. Vietiniai kalba 
net aštuonias atskiras kal
bas ir daugiaus kaip 80 baigą. ŠiąT knygutę yra 
dialektų.

Tarpe Filipinų Salų tur- kaina 10c. Su prisiuntimu 
to skaitoma kokosinius ” 
riešutus, “copra” arba iš
džiovint kokosinių riešutų 
mėsą ir kokosinių riešutų 
aliejų. Cukrus ir tabakas 
svarbus produktai. Manila 
cigarai visur žinomi.

Šios respublikos miškai ti svetimos įtakos įrankiu, 
pristato netik brangius į Uoton.

stačiai elgetišką atlygini
mą arba valdžios pašalpą.

KADA BUS PASAULIO 
PABAIGA?

Jei nori sužinoti kada 
bus pasaulio pabaiga ir 
kokios jo bus paskutinės 
dienos, tai tuojau įsigyk 
knygutę: Ką mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio pa-
Darašęs A. Jakštas. Jos

15c. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.I __________

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

*✓
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D KR EĮNINKĄS

Iš Musų Veikimo Centro
įfį

BRANGUS JAUNUOLI!

žmogui ant nosies. Iš no
sies jam ėmė bėgti krau
jas. Tada žmogus pagalvo
jo:
— Jeigu gilė man taip 

smarkiai sumušė nosį, tai 
kas būtų buvę, jei iš ąžuo
lo būtų kritęs arbūzas?.. 
Viešpatie, tu esi išmintin
gas ir visi tavo darbai tei
singi.

Ir nuo to laiko tas žmo
gus buvo patenkintas esa
ma pasaulio tvarka. ‘D. L.’

I KVIETIMAS !š LIETU VDS veikslėlių ir knygelių, įde-- 
dant į laišką 25c. pašto ’ 
ženklais (stamps), ir pa-į 
siunčiant šiuo adresu:-

Rev. J. Bružikas S. J.,
259 N. 5th St., Brooklyn^ 
N. Y.

t
mėn

••J
• • • 
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KAIP BUS, TAIP!

11-am Lietuvių Katalikų 
Mokslininkų ir Mokslo 

Mėgėjų 
SUVAŽIAVIMUI

Per š. m. Užgavėnes, 
y., 1936 m. vasario
24 ir 25 dienomis, šaukia
mas Kaune II-as Lietuvių 
Katalikų Mokslininkų ir 
Mokslo Mėgėjų Suvažiavi
mas. Plenumo posėdžiuose 
bus gvildenama šių dienų 
dvasios krizio problema, o 
įvairiose sekcijose —šiaip 
svarbūs mokslo klausimai.

Suvažiavimo laikui or
ganizuojama mokslo raštų 
ir leidinių paroda, kurioje 
bus išstatyti katalikų nuo 
pirmo suvažiavimo, įvyku- 
soi 1933 m., iki dabar iš
spausdinti įvairaus pobū
džio mokslo veikalai.

Mokslo darbą dirbą arba 
mokslu besidomį vienmin
čiai Užjūryje maloniai 
kviečiami suvažiavime ir 
parodoje dalyvauti.

Visais minėtais reikalais 
kreiptis į Rengimo Komi
tetą — Kaunas, Metropoli
jos Kunigų Seminarija.

Dėl vieno dolerio gal... 
kaip nors apsieisite, dėl to •< 
neatsisakykite dar nors. . 
šiais 1936 metais atsinaų-,; 
jinti Jėzaus širdies laik— 
raštį “žvaigždę”. O gal tas 
laikraštis atneš ir žemišką 
laimę į namus, nes Jėzaus 
Širdis žadėjo laiminti tuos 
namus, kur bus garbina
ma Jo Širdis. Be to dar 24 
Šv. Mišios atlaikomos į 
metus už skaitytojus. Įdė
kite $1 dolerį į laišku ir..’ 
pasiųskite šiuo adresu:

Rev. J. Bružikas S. J., 
259 N. 5th Str., 
Brooklyn, N. Y.

pavasarininkų vadas ir K. 
V. C. generalis sekreto
rius.

Delegatai mano _ išbūti 
virš trijų mėnesių ir ap
lankyti visas vyčių kuo
pas bei kitas kolonijas su 
užkvietimais. Jų maršru
tas prasidės New Yorko ir 
New Jersey apskrityje, 
kur jie išbus nuo balan
džio 13 iki 26 d. Iš ten jie 
vyks į vakarus ir grįš per 
Pennsylvania valstybę, 
baigdami savo maršrutą 
Naujoj Anglijoj, kur įvyks 
Lietuvos Vyčių seimas ir 
kuriame jie irgi pageidau
ja dalyvauti. Pilna marš
ruto tvarka trumpoje atei- 

! tyje bus paskelbta spaudo
je, kad visuomenė pilnai 
žinotų kada svečiai iš Lie

tuvos apsilankys jų apy
linkėje, kad iš anksto pri
sirengus juos sutikti.

Pavasarininkų sutikimu 
ir jų maršrutu rūpinasi 
komisija, kurios sąstatas 
yra sekantis: Pr. Razva- 
dauskas iš Boston, Mass.. 
J. Poška iš Chicago, III., 
V. Sinkevičiūtė iš Dayton, 
Ohio, J. Bulevičius iš Ho- 
mestead, Pa. ir A. J. Ma
žeika iš Brooklyn, N. Y. 
Del informacijų, kaslink 
pavasarininkų maršruto 
ir kitais reikalais galima 
kreiptis pas komisijos pir
mininką A. J. Mažeiką, 
145 Taylor St., Brooklyn, 
N. Y. arba kitus komisijos 
narius. A. J.. M.

i i

PERSIKĖLIMAS PER’ 
UPĘ 

(MĮSLĖ).Koks garbingas tikslas 
—vesti žmogų prie Dieviš
kojo Išganytojo kojų! 
Kaip gražu kada visi ne
kaltieji eina prie to Die
viškojo Išganytojo, Ji pri
imti į savo širdis? Jų vei
deliai gražūs kaip angelė
lių. Kodėl Jie taip links- 
mūs? Dabar jie savo suo
luose klaupiasi tam Išga
nytojui už viską padėkoti, 
paprašyti daugiau malo
nių sau, savo tėvams ir tt. 
Jie visus džiugina, jiems 
pagelbėja, daro viską, kad 
juos tik palinksmintų. Del
ko jie taip linksmus? Nes 
jie turi Išganytoją savo 
širdyse. Jis juos linksmi
na, palengvina jų vargus 
ir tt. Išganytojas sako: 
“Eikite jūs, kurie vargs
tate ir esate apsunkinti, 
pas mane ir Aš jus atgai
vinsiu”.

Brangiausias Išganyto
jau gelbėk žmones žūstan
čius. Saugok juos, ir vesk 
prie Tavo Dieviškos Šir
dies. Jų širdys yra kaip 
kietas akmuo; suminkštyk 
juos Jėzau ir glausk prie 
savęs. Kaip malonu yra 
matyti juos priimant Tavo 
tikrą kūną ir kraują į sa
vo širdis. Tenai pasmerki
mo vietoj, jie rado tik pa
sigailėjimą ir Tavo malo
nę.

Eik ir tu Jaunuoli prie 
Dieviškojo stalo priimti 
Jėzų į savo širdį ir tu bū
si laimingas.

Pranciškus Gvazdauskas
(L. K.)

I

VASARIO 16 D. BELAUKIANT
Vasario mėn. 16 d. Lietuvos valstybės gimimo 

diena. Šiemet jai sukaks 18 metų amžiaus. Tomis su
kaktuvėmis džiaugsis Lietuvos žmonės, džiaugsis vi
sa tauta. Būtų negražu, jei mes, Amerikoj gyvenan
tieji lietuviai, nesidalintume tuo džiaugsmu.

Gerai yra .džiaugtis savo širdyje, bet to neužten
ka. Jį reikia rodyti viešai, nes tik tuo būdu kitus sa
vo tautiečius, jaunąją kartą uždegsime džiaugsmu ir 
tautiniu entuziazmu. Tik viešai rodydamies tegalėsi
me kitataučius supažindinti su lietuvių tauta ir Lietu
vos valstybės laimėjimais, pelnytais 18 metų bėgyje.

Jei mūsų paskiros šeimos, minėdamos bet kokias 
savo sukaktuves, pasikviečia gimines, draugus, pažįs
tamus ir švenčia, tai tuo labiau iškilmingai turi būti 
švenčiamos tautos šventės, valstybės sukaktuvės. Va
sario 16 d. yra didžiausia mūsų tautos šventė. Tas tik
rai būt ne lietuvis, kas tos dienos nešvęstų. Tas ne 
veikėjas, kas nesirūpina tinkamu vasario 16 d. iškil
mių prirengimu.

Dėl to neturi likti nė vienos mūsų parapijos, ar 
kolonijos, ar ji būtų didelė ar maža, kuri nesurengtų 
vasario 16 dienos paminėjimo.

Federacijos centras, kaip kitais metais taip ir šie
met, ragina visus savo skyrius ir visus kolonijų veikė
jus tautos šventėj surengti prakalbas, paskaitas su 
dainomis, deklamacijomis, muzika ir kitokiais pamar- 
ginimais.

Į Tautos šventės iškilmes sukvieskite kuodau
giausiai žmonių, išgarsinkite Lietuvos vardą anglų 
laikraščiuose, kvieskite, kur galima, į iškilmes miestų 
aukštus valdininkus, mokyklų vedėjus, universitetų 
profesorius.

Tenai raginkite savo vaikus vasario 16 d. puoštis 
tautiškais ženklais ir būtinai eiti į rengiamas Lietu
vos Nepriklausomybės iškilmes. Mūsų chorai, pildy
dami programas, tesipuošia tautiškais kostiumais. -

Visos lietuvių mokyklos taip pat tešvenčia. Viso- i 
se tos dienos pamokose tebūnie kalbama apie Lietuvos 
praeitį ir jos dabartį. Lietuvių biznio ir kitokios įstai
gos, kurios tik gali, tautos šventėj turi būti uždary
tos.

Lietuvių bažnyčiose, be abejonės, girdėsime pa
mokslus apie mūsų katalikiškos tautos praeities ir da
barties vargus ir taip pat jos laimėjimus.

žodžiu, Vasario šešioliktoji — Lietuvių tautos 
šventė tebūnie švenčiama visur, visų lietuvių ir iškil
mingai! Tą dieną'teskamba mūsų tautos vardas, lie
tuvių daina ir muzika visame pasaulyje!

VILNIAUS VADAVIMO TALKA
Visos mūsų organizacijos ir laikraščiai daro va

jus, augina savo jėgas, kad didesnę naudą nešti savo 
nariams ir būti naudingesniais tiems tikslams, ku
riems susiorganizavo. Federacija tuo džiaugiasi ir ra
gina lietuvių visuomenę tuos vajus remti, o atskirus 
žmones prašo rašytis prie Lietuvių R. K. Susivienymo 
Amerikoj, prie Moterų Sąjungos, L. Vyčių, Katalikų 
Studentų Organizacijos ir kitų katalikiškų organiza
cijų. Taip pat ragina prenumeruoti dienraštį “Drau
gą”, “Darbininką”, ‘Garsą’, “Ameriką”, ‘Laivą’, ‘Vy
tį’, ‘Moterų Dirvą’, ‘Studentų Žodį’ ir ‘Pažangą’.

Šiuomi skelbiame dar vieną labai svarbų vajų, į 
kuris paliečia svarbiausią lietuvių tautos reikalą.

Šiuo didžiuoju mūsų tautos reikalu yra Lietuvos 
senosios sostinės Vilniaus vadavimo darbas, kurį turi 
dirbti ne vienas kuris, bet visi sąmoningi lietuviai.

A.L.R.K. Federacijos skyriai yra drauge ir Vil
niui Vaduoti Sąjungos skyriai. Prie Vilniui Vaduoti' 
Sąjungos veikia Vilniaus Geležinis Fondas, kuris yra 
išleidęs Vilniaus pasus ir ženklelius. Dėl to Federaci
jos skyriai yra įpareigojami platinti Vilniaus pasus 
ir ženklelius.

Tam tikslui skelbiame vajų, kuris eis per visą' 
vasario mėnesį. Prieš tautos šventę skyriai gerai te- 
prisirengia, teparsitraukia pasų ir ženklelių, gerai te- 
susiorganizuoja, o vasario 16 d. vajus turi prasidėti 
visu smarkumu ir eiti iki Šv. Kazimiero dienos (Ko
vo 4 d.) Į šio vajaus darbą reikia įtraukti draugijas, 
jaunimą, ir net mūsų mokyklas. Taip šį svarbų darbą 
praveskime, kad neliktų nė vieno lietuvio be Vilniaus 
paso su gražiais ir reikšmingais Vilniaus ženkleliais!

Taigi, visi į Vilniaus vadavimo talką!
A.L.R.K. Federacijos Sekretorijatas 

2334 So. Oakley Avenne, Chicago, III.
TINKAMI SCENAI VEIKALAI
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GII.ES ir arbūzas

PAVASARININKAI 
ATVYKSTA VELYKOMS

Žmogui su dviem šunim, 
trim baltom (prijaukin
tom) pelėm ir su krepšeliu 
daržovių reikėjo persikelti 
per upę, bet laivas buvo 
permažas tam, kad iš kar
to daugiau kaip vieną da
lyką perkelti. Jeigu jis pir
mą keltų šunes, tai pelės 
suėstų daržoves, o jeigu 
vežtų maistą, tai šunes pa
smaugtų peles. Kaip jis tu
rėjo elgtis, kad visus per
kelti sveikus? — Arėjas 
Vitkauskas.

Atsakymas:
Žmogus perkėlė pirma 

peles ir jas paliko; paskui 
perkėlė šunes ir atvežė 
peles atgal; paskui jis per
kėlė daržoves ir grįžo pa
imti peles. — Arėjas Vit
kauskas.

Gyveno kartą toks žmo
gus, kuris buvo labai ne
patenkintas Dievo sutver
tuoju pasauliu.

i Vieną rudens dieną jis 
įgulėjo po didžiuliu ąžuolu 
i ir, žiūrėdamas į jo išnoku-

Patikimomis vėliausio- sias giles, galvojo:
mis žiniomis iš Lietuvos, | — Kodėl tu, Viešpatie, ą- 
pavasarininkų atstovai dėl žuolui, tokiam dideliam 
nenumatytų svarbių prie- medžiui, davei tokius ma- 
žaščių Amerikon laiku ne
galės atvykti, bet jie tik
rai pribus prieš Velykas. 
Delegacija, kuriai vado
vauja J. B. Laučka, kartu 
atsiveža labai turiningą 
rankdarbių parodą ir pra-

Į nešama, kad kartu gal at
vyks ir Dr. J. Leimonas,

I

žyčius vaisius, kaip gilės, 
o ant silpnos virkščios iš
augini didžiulius arbūzus. 
Būtų daug geriau, kad ant 
ąžuolo augtų arbūzai, o 
ant virkščių — gilės.

Tuo tarpu pakilo vėjelis, 
susiūbavo ąžuolo šakas, ir 
viena gilė nukrito tam

nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 
vyrai ir 3 moterys..............:................................................................. 15c.

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

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

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

i

MOKSLO LITERATŪROS 
PARODA
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KĄ TIK ATSPAUSDINTA 
TRYS NAUJI GIES- 

MYNĖLIA!

SU DREBANČIA RANKA
(J. Poruko)

su drebančia ranka 
.Jis tiesą žemei nešė, 
Su gelenčia širdim 
Žmonijai meilę nešė. 
Su keiksmais ir lazda 
Jį žmonės išlydėjo... 
Jis nyko... mirė jis... 
Nė vienas neliūdėjo.

(“Inkarėlis”) 
Sulietuvino J. Montvila.

MANO MARŠRUTAS

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

DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija Čiur
lionienė. Tilpsta monologas ir laiškai Kaina..............................  15c.

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

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

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS. mo-

UBAGU BEI ELGfiTŲ GUDRUMAS, 3 veiksmą komedija, para
šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot......25c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 
dvi komedijos sn dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje da
lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina......-......  35c.

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

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

Visus užsakymus prašome siųsti: 
“DARBININKAS”

366 W. En>adway,
So. Boston, Man.

Jeigu kam reiks adreso, 
prašau išsikirpti:

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

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

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

Nuo vas. 23 iki 25, — 
. 1076 W. Roosevelt Rd 

Chicago, UI. (poilsis).
Nuo vas. 26 iki kovo 8, • 

5 Highfield Rd., 
Worcester, Mass.

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

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

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

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

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

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

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

Nuo birž. 3 iki 7, — 
32 Dominick St., 
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, m.

Nuo birž. 25 iki rūgs. 1, — 
Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania.
Tėvas J. Bružikas, S. J.
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II-u Lietuvių Katalikų 
Mokslininkų ir Mokslo 
Mėgėjų Suvažiavimu, šau
kiamu š. m. vasario mėn. 
24 ir 25 dd. Kaune, bus su
jungta katalikų moksli
ninkų raštų paroda. Joje 
dalyvauti kviečiami visi 
mokslo darbą dirbą mūsų 
broliai užsieniuose.

Prašome iki š. m. vasa
rio mėn. 20 d. atsiųsti 
Rengimo Komitetui (Kau
nas, Metropolijos Kunigų 
Seminarijos) savo nuo pir
mo suvažiavimo, įvykusio 
1933 m., išspausdintus o- 
riginalius, verstus arba 
redaguotus — bet kurios 
mokslo srities — raštus ir 
leidinius (pav. knygas, 
brošiūras, straipsnius, žur
nalus, chrestomatijas, žo
dynus ir tt.). Pageidauja
ma tvirtai įrišti egzem
pliorių, straipsnių — jei 
galima — atspaudų.

Visa medžiaga parodai 
pasibaigus bus tvarkingai 
grąžinta.

Tikėdamiesi gausios mū
sų svetur gyvenančių ka
talikų inteligentų para
mos, visiems autoriams ir 
talkininkams iš anksto 
nuoširdžiai dėkojame.

Rengėjai.

• v

TĖVAS ANDRIUS RUDA
MINA IŠKLAUSO

Vis naujos ir naujos a- 
teina žinios, kad Andrius 
Rudamina S. J. išklauso 
Įvairiuose reikaluose. Gau
ti yra laiškai iš Bridge
port, Conn., iš Chesterio, 
Pa., Boston, Mass., iš Wil- 
kes-Barte, Pa., ir kitų vie
tų, kuriose įvykę pagiji
mai, bet ypač įvyksta grį
žimai prie Dievo ir išklau- 
simai darbo gavime. Išgi
jimus teisti patikrinti gy
dytojui.

Tėvo Rudaminos paveik
slėliai su maldomis jau 
baigiasi, dėl to vėl užsa
kytas didelis skaičius iš 
Kauno, bet kurie dar da
bar kreipsis, gali gauti pa

Naujas Giesmynelis, — 
(Pirmoji Dalis) Adven
tinės ir Kalėdinės gies
mės. žodžius ir melodiją 
parašė Seirijų Juozas— 
harm. Juozas Žilevičius, 
kaina 50c.

2. Naujas Giesmynėlis, — 
(Trečioji Dalis A.) Ge
gužės mėnesio giesmės. 
Žodžius ir melodijas pa- ' 
rašė Seirijų Juozas — 
harm. A. Kačanauskas,.. 
kaina 25c.
Naujas Giesmynėlis, —= <- 
(Trečioji Dalis B.) Švč.;:. 
Sakramento gies m ė s. • 
žodžius ir melodijas pa-.; 
rašė Seirijų Juozas — 
harm. A. Kačanauskas,i 
Kaina 15c.
Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

1.
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Dievas ir Tėvynė 
Reikia mums mylėti, 

Tada ir vargelis 
Bus lengviau kentėti 

K.čkt

THE GREMD BREWING
COMPANY 

Lietuviai Savininkai 
ALE - LAGER -.PORTER- 

DRAUGHT & BOTTLES 
TIKRAS LIETUVIŠKAS 

ALUS
Miscoe Spring Water Company

199 Sumnier St. 
Worecster, Mass.

PRANEŠIMAS

Šiuomi turime garbes 
pran esti Gerb. Lietu-; 
viams, kad mes atidarė
me naują brovarnę, ku
rioje pradėjome dirbti; 
'vieną iš geriausios rū-i 
sies alų. šį alų jau gale-; 
Sime parduoti Kovo me
nesyje.

i Mes kviečiame Aplan
kyti šią naują mūsų į- 
staigą ir pamatyti kaip 
moderniškai ir švariai 
viskas yra įrengta. Mu
sų įstaigos adresas yra, 
81 Lafayette St., Wor- 

ter, Mass.
ROCKET BREWLN 

COMPANY
Anthony Pinkevich, 

Prezidentas
VVoroester, Mass.

f 
į*

♦
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jintridienij. Saasio 25 d., 193č DARBININKAS 8.

Rytinių Valstybių Žinios■ ■ I IU IK1J C t ■
PROTOKOLAS Si““ “2: W*SHINGTON DETOT, 

tuvoje veikė skautuose ir. RONM
Mass. ir N. H. apskričio redagavo mėn. žurnalą i 

vargonininkų susivažiavi- .-skautas”. L.A. AEIMUTIS
mo Worcester, Mass., p. 1923 m. dalyvavo Klai- Sausio 8 d 
J. žemaičio bute 51 Men- pėdos sukiiime. Kaulinėse dienas laučį uždegimu 
don St. įvykusio sausio 8 buvo lengvai kontūzytas. Adomas Rimutis 44 
d. 1936 m. Susirinkime da- Po to dirbo Užsieniu Rei- 7 . ^mautis, m. IX- - - , 0 uirou užsienių rtet .metu amžiaus. Mirė apru-

y?1?0"™? kah< Min-jos Tautų Sąjun-I pintas gv Sakramentais 
gos ir Lenkų departmen- paiaįdotas su šv. mišiomis 

rr3^Z° Amerikon 1924 Pranciškaus kapuose, 
New Milford, Mass. Daug 
žmonių dalyvavo laidotu
vėse.

Paliko dideliame nuliū
dime žmoną, 7 sūnus ir 4 
dukteris.

Karstnešiais buvo Jonas 
Kaukalis, V. Liubinas iš 
Waterbury, Antanas Pu- 
zaras, E. Krikščiūnas, A- 
lekas P. Krikščiūnas, An
tanas Petraitis, vietiniai.

A.a. Adomas Rimutis at
vyko iš Lietuvos apie 30 
metų atgal, Kruopių par., sižymėjęs bandymų ir ty- 
Pakalniškių kaimo. 1911 rinėjimų srityje, gamtinin- 
m. apsivedė su Elzbieta 
Gromauskaitė iš Akmenės 
par., Konteikių kaimo. Iš 
amato buvo staliorius. Bu
vo visų mylimas. Liūdi 
žmona ir jo vaikai, liūdi 
giminės ir visi pažįstami.

Velionio šeimyna parodė 
labai gražų pavyzdį priim
dami šv. Komuniją. Visa
galis tikrai neapleis tokios 
šeimynos nei jų tėvelio vė
lės. Velionio kelionė šiame 
pasauly pasibaigė, atsis
kyrė nuo savo šeimynos 
ir draugų, išnyko viskas, 
bet Dievo meilė neišnyks. 
Tebūna tau, a. a. Adomai 
lengva šios šalies žemelė. 
Ilsėkis ramybėje!

Poniai Rimutienei ir 
vaikeliams reiškiame 
liausią užuojautą.

A. P. Krikščiūnas.

kai: R. Juška, M. Karbau
skas, J. Stačiokas, A. Šla
pelis, A. Visminas, J. Že
maitis. Susirinkimą atida
rė pirmininkas, A. Vismi
nas. Raštininkui J. Tamu- 
lioniui nepribuvus dėl 
svarbių priežasčių, išrink
tas nutarimams užrašyti 
J. Žemaitis. Perskaitytas 
pereitojo susirinkimo pro
tokolas ir iš Varg. S. Cen
tro laiškas. Toliaus muz. 
R. Juška išdavė raportą 
programos “Darbininko” 
rengiamojo koncerto, už
kirtas, ir pavesta tvarkyti 
iki galui. Tik pridėtas 
priedas: ‘Darbininko’ kon
certą sausio 19 d. užbaigti įUron 
su jungtiniu choru ben- Linkime naujam profe- 
drai visiems dainuojant sjanaiuį geriausių sėkmių. 
Vilnius — Vanagaičio, ir 
Lietuvos Himnu.

Nutarta: V argonininkų 
Mass. ir N. H. apskričio 
choro maršruto rengimo 
koncertų po kolonijas 
“Muzikos Žinių” naudai. 
Kiekvienas vargonininkas 
savo kolonijoje pasitaręs 
su klebonu paskirs dieną, 
laiką ir vietą. Koncertai 
bus pildomi liaudies dainų 
iki gavėnios, o gavėnios 
metu bažnytinio turinio 
bus pildomi koncertai.

Nutarta dėl didesnio vei
klumo ir bendradarbiavi
mo parapijinių chorų su
tverti “CHORŲ SĄJUN
GĄ” ir minėta Chorų Są
junga ateinančią vasarą 
rengs “Dainų Šventę” lie
pos 26 d. kur gaus tinka
mą vietą, Palangoje ar ki
tur kur. Pabaigus posėdį, 
vadovaujant muz. R. Juš
kai padaryta dainų prakti
ka. Kitas susirinkimas ir 
praktikas įvyks Bostone 
pas muz. M. Karbauską 52 
G St. So. Boston, Mass., 3 
vai. po pietų.

J. Žemaitis.

te. <
m. Tarnavo Amerikos ka
riuomenėje ir turi atsar
gos leitenanto laipsnį. 
1927 m. grįžo Columbia u- 
niversitetan tęsti mokslus. 
Nuo 1929 m. iki šių metų 
pradžios ėjo Lietuvos Gen. 
Konsulato New Yorke se
kretoriaus 
karais tęsė 
klyn Law 
baigė 1931 
of Laws” laipsniu ir 1934 
m. gavo “Master of Laws” 
laipsnį. 1932 m. jis išlaikė 
valstybinius kvotimus ir 

i 1934 m. priimtas advoka-

pareigas. Va- 
mokslus Broo- 
School, kurią 
m. “Bachelor

I

I

Moterų Sąjungos N. Y. 
ir N. J. apskričio suvažia
vimas įvyks vasario 9 d.. 
Karalienės Angelų parapi
jos svetainėje, So. 4th ir 
Roebling St., 2 vai. po pie
tų. ,

P. S.
Mass. ir N. H. vargoni

ninkų apskričio kuopos 
valdyba reiškia širdingos 
padėkos žodžius ponams 
Žemaičiams už patalpą jų 
bute vargonininkų susirin
kimui —malonų priėmimą 
ir vaišes.

BROOKLYN, N. Y.
Šiomis dienomis adv. K. 

R. Jurgėla išėjo iš Lietu
vos užsienių tarnybos ir 
atidarė advokato raštinę 
adresu 123 Union Avė., 
prie Grand St. Tel. Ever- 
green 7-1199.

Adv. Jurgėla yra gimęs 
Elizabeth, N. J. Karo mė
tų jis gyveno Lietuvoje ir 
Rusijoje. Mokėsi Mintau
jos gimnazijoj ir Vilniaus 
Lietuvių gimnazijoj. Lie
tuvai atgavus Nepriklau
somybę, jis savanoriu įsto-

PARENGIMAS TREČIO 
SKRIDIMO NAUDAI

Penktadienį, sausio 10 
d. įvyko Dariaus - Girėno 
Fondo posėdis. Tarpe kitų 
reikalų, iškelta klausimas 
apie trečiąjį skridimą, kur 
pats lak. Kiela plačiai vi
są dalyką nušvietė, kas 
tuo reikalu jau nuveikta.

Paremti trečiąjį skridi
mą Fondas nutarė vasario 
21 d. Apreiškimo salėje, 
North 5th ir Havemeyer 
Sts., Brooklyn, N. Y. su
rengti koncertą ir šokius 
su prakalbomis. Sudaryti 
programą ir sutvarkyti ki
tus reikalus parengimui 
išrinkta komisija iš adv. 
K. Jurgėlos, inž. A. J. Ma
žeikos, S. Šimuliūnaitės ir 
lak. Kietos. Į centralį tre
čiojo skridimo komitetą 
atstovu darinkta A. J. Ma
žeika.

Be to, buvo plačiai ap
tarta pakeitimo Grand St. 
Extension gatvės reikalas 
“Lituanica Avė.” vardu. 
Iš pranešimų paaiškėjo, 
jog pereitų metų komisija 
pastūmėjo tą darbą gero
kai pirmyn, dabargi jis 
reikia sukrusti ir baigti 
Gauti daugiau parašų ir 
draugijų pageid avimų 
miestui dėl pakeitimo tos 
gatvės vardo bei kitais rei
kalais rūpintis palikta pe- 
ręjtų metų komisijos na
riams adv. K. Jurgėlai ir 
A. J. Mažeikai ir darinkta 
jiems pagalbon K. Vilniš
kis.

Sekantis Fondo posėdis 
įvyks Apreiškimo žemuti- 
nėj salėj ketvirtadienį, va
sario 6 d., 8.30 vai. vak.

A. J. M.

Sekantieji dalyvavo:
Mokytojų kalbos.
Tėvelis čižauskas kalbė- las ir Mekšraitis suvaidino nish Arms Hotel, 311 W. 

jo anglų kalba.
Tėvelis švedas — Itališ- 

phsirgęs t kai. P“nas Pilipauskas — 
lietuviškai. P-nas Desaull- 
niers — prancūziškai. P- 
nas Rimavičius — graikiš
kai. Juozas Mekšraitis pa
sakė pamokslą lietuviškai.
Jonas Klebauskas padai- balas ir Mekšraitis.
navo — “Mamytė”. Jonas Antrą — Dastikas. Tre-
Dastikas grojo smuiką ir čią — Klebauskas.
Šimutis akompanavo pia- virtą — Gvazdauskas.
nu.

I —
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pasakė eiles. Jonas Janu- travymas, o 1-mą vai. po 
šonis grojo pianu. Bamba- pietų prasidės sesija. Cor-

t
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AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

Jei nori visuomet būti 
linksmas ir turėti gerą 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
Įtik iš spaudos išėjusią vie
nintelę lietuvių kalboje

i trumpą komediją. j 23rd Str. New York, N. Y. į
Teisėjai buvo kunigai:Susirinkime privalo da-1 

čižauskas ir švedas ir po- senninkaų ar-______ _____ , ______
nai Desaullniers ir Pili- ,lgahoJimi» t0- kun. J. K. Miliausko para-
nailoną ikiam sermmkui, kuris ga- sytą knygą “NUSIŠYP-

Įli dalyvauti, ir balsuoti už ŠOK”. Joje tilpsta 160 į- 
Laimėtojai: negalinčius seiman pribū- y airių įvairiausių juokų—
Pirmą dovaną — Bam- ti, duodante tokiam asme- -lu?kelių’ Knygą turi 150

didelių puslapių, gerais ap-

jos 
gi-

THOMPSON. CONN.

d.

MARIANAPOLIO 
KOLEGIJOS ŽINIOS

“GAUDEAMUS” 
šeštadienį, sausio 18

įvyko programa — “Gau- 
deamus”, kurią surengė 
ketvirtų metų studentai. 
Ši programa buvo skiria
ma Gerb. Tėvelio Jakaičio 
išleistuvėms.

Dar daugiau džiaugsmo 
buvo studentams, kad pir
madienį turėjome laisvą 
dieną.

Programoje dalyvavo se
kantieji:

Vakaro vedėju buvo Ju
lius Stankus. Ketvirtų me
tų studentai suvaidino ko
mediją “Nėra Pinigų”, ir 
po to padainavo kelias dai
nas. Duetą “Plaukia sau 
laivelis”, padainavo — Ša
kočius ir Markevičius.

P-nas Ilkevičius ir p-nas 
Saplys, palinksmino visus 
savo šposais ir juokais.

v •

mui nuo savęs jgaliojimą. darais. Jos kaina tik $1 00. 
Seimas yra šaukiamas 

Ket- tam, kad išklausyti Direk
torių raportą, aptarti nau- 

Pranas Gvazdauskas Bronius Mažukna (L. K.) jus pienus, išrinkti Direk
torius, einantiems me
tams.

Jeigu susirinks reikalin
gas skaitlius balsų suda- merikoje, reikėtų kiekvie- 
rymui kvorumo, tai bus le
galus susirinkimas, kuris 
turės išspręsti tolymesnį 
Bendrovės likimą. Tam 
reikalinga rezoliucija įga
liojanti Direktorius, pra
dėti likvidavimo darbą.

Direktoriai stengėsi vi
somis jiegomis, surinkti 
ganėtinai įgaliojimų, kad 
susidarius didumą balsų 
būtų galima B-vės reika
lus likviduoti, ir šėrinin- 
kams, proporcijonaliai pi
nigus atmokėti, bet deja 
daugelis mūs šėrininkų 
likšiol dar to nesuprato, ir 
neprisiuntė savo įgalioji
mų, rodos, kad jiems pini
gai nebūtų reikalingi, ta
tai dar kartą esate prašo
mi nieko nelaukiant, išpil-. 
dyti įgaliojimo blanką, ir 
duoti Notarui paliudyti 
parašą, gražinti greitai Į 
Centrą. Įgaliojimai priva
lo būti atsiųsti tuojaus. 
bet nevėliau kaip vasario 
20 d. 1936 m.

Įgaliojimo blankos siun
čiamos tik tiems šėrinin- 
kams kurių turime adre
sus, ir tik tiems, kurie dar 
iki šiol įgaliojimų nepri
siuntė, kurie kada nors e- 
sate savo įgaliojimus kam 
nors prisiuntę, tai tie įga
liojimai yra geri, visam 
laikui, jūsų įgaliotas as
muo yra kviečiamas į su
sirinkimą už jus balsuoti, i 
ir nereikalaujate įgalioti 
antru kartu kitą asmenį.

Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė 

A. B. Strimaitis, Sek. 
294—8th Avė., 
Nevv York, N. Y.

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.
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ELEKTRA ŽMOGUJE
i 
i— ■

BLUSOS — ATSIJAUNI- 
NIMO PRIEMONĖ

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Manant apsigyventi A-

Londono laikraštis Old 
Naile aprašo, kaip anglų 
fizikas Oliveras Lodge, pa-

“AMATEUR NIGHT”
Šį vakarą apart “gaude- 

amus” turėjome ir kitą 
naujienybę, būtent, “Amą- 
teur Night”. Tai pirmas į- 
vykis mūsų kolegijoje. Vi
si ilgai plojo ir rodos, kad 
ateityje turėsime ir dau
giau tų naujienybių.

kų susirinkime padarė 
pranešimą apie savo pa
siektus rezultatus tyrinė
jant elektrą žmoguje. Oli
veras Lodge referavo, kad 
jam su tam tikru specia
liai pasidirbtu aparatu pa
sisekė išmatuoti elektros 
jėgą, susitelkusią žmogaus 
akių žvilgsnyje.

Pagal mokslininko pra
nešimą iš žmogaus akies 
eina savotiški elektromag- 
netiški spinduliai. Tuos iš 
akies einančius spindulius, 
kurių elektringumas yra 
labai ir labai mažas, gali
ma susekti su nepaprastai 
jautriu elektroskopu. To
kie bandymai buvo daro
mi ir anksčiau, kaip, pav., 
botanikas - fiziologas Bo- 
zė, suradęs augalų širdį, 
taip pat mėgino išmatuoti 
žmogaus akies elektrinę 
jėgą, tačiau bandymas ne
pavyko. O jam, Lodgei, 
pasidariusiam labai tobulą 
prietaisą, bandymas kuo 
puikiausiai pavyko. Olive
ras Lodge papasakojo, kad 
juo stipresnė valios jėga, 
juo didėja ir elektringumo 
jėga akyse. Elektros jėga 
akyse labai priklauso nuo 
žmogaus minčių pasaulio. 
Žmoguje, kurs yra minkš
to būdo, svajoja, o svajo
nių gyvenime nerealizuoja 
elektringumo srovė išnyk
sta ir susinaikina. Žmogu
je, turinčiame užpakilinių, 
blogų minčių, akių elek- 
tringume vyrauja neigia
ma (—) srovė. Tokio žmo
gaus akys nėra simpatin
gos. Išvargusių, nusivylu
sių, nuskriaustų žmonių a- 
kyse labai gausiai yra e- 
lektringumo, kuris neretai 
smarkiai degina jų akių 
konstruktyvinės sudėties 
medžiagas. Hipnotizavimo 
metu, kai mediumas už
migdo žmogų, mediumo a- 
kių teigiamoji elektros 
srovė susikryžiuoja su 
migdomojo neigiam ą j ą, 
kuri paprastai esti silpnes
nė. Jei ne, tai ji dirbtinai 
susilpninama ir įvyksta 
nugalėjimas ir paskui bet 
kurių minčių perdavimas, 
įpylimas.

Prancūzų spaudos žinio
mis, Paryžiuje gyvenąs 
bulgarų gydytojas Rosto
vas suradęs naują atsijau- 
ninimo priemonę. Jo tyri
nėjimai parodę, kad ge
riausia atsijauninimo prie
monė yra blusos. Girdi, 
bulgarų ūkininkai ilgai bū
na sveiki ir ilgai gyvena 
todėl, kad juos nuolat kan
džioja blusos. Blusos įkan
dimas erzina ir atjaunina 
organizmą. Esą, tik dėka 
blusoms Bulgarijoj yra 
tiek daug šimtamečių. Ro
stovas nusilpusiems se
niams pataria atsijauninti 
su blusų pagelba.

I

ROŽANČIAUS ATLAIDŲ 
KNYGELĖ

Reikalinga Rožančiaus 
Brolijos nariams, direkto
riams ir Dvasios vadams

Ką tik atsiųsta iš Lietu
vos Tėvų Dominikonų iš
leista knygelė, “LIURDAS 
ir ROŽANČIUS”. Malonų, 
Marijos meile degantį įva
do žodį parašė Tėv. Bona
ventūra Pauliukas, Lietu
vos Dominikonų Vyresny
sis, dabar gyvenąs “Mari
jos (Rožančiaus Karalie
nės) Žemėje.” Knygelė tu
ri 93 pusi., kuriuose, apart 
gražių giesmių ir malde
lių, parašyta “Dievo Moti
na Liurde ir Šv. Rožan
čius”, Liurdo giesmė (25 
posmų su gaidomis), bran
gios Liurdo maldos ir šū
kiai, Rožančiaus Brolijos 
narių pareigos, Brolijos 
nauda ir pilnas sąrašas 
Šventųjų Tėvų suteiktųjų 
atlaidų nariams ir kitiems 
tikintiesiems. Berods, tai 
pirmą kartą lietuviškai at
spausdinta šis popiežių 
patvirtintas gausiųjų at
laidų sąrašas. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: 
Tėv. Kazimieras Žvirblys, 
O. P. 259 North 5th St., 
Brooklyn, N. Y.

I
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nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras. nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 10c., su prisiun- 
timu 15c. Rašykite:

“Darbininkas”, 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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Jeigu prie mano kojų su
dėtų visų viešpatijų vaini
kus vietoj mano knygų ii 
mano pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atstnmČiau.

Nuo Reuma+iskų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuri* suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

R U B

Parašė P. JURGftLA
TURINYS: Dariaus ir Girėno 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldi
no miško paslaptis. Žygio at
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi
rėno nuopelnai aviacijai ir mū
sų tautai. Poezija apie LITU-

i! 
i! 
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LIETUVOS ATSTATYMO
BENDROVĖ'

Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės, šėrininkų me
tinis Seimas įvyks 1936 m. 
Vasario 25 d. 10-tą vai. 
ryte prasidės balsų regis-
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ANIKĄ. Skridimo rėmėjai ir ’ i 
rėm. komitetai. ‘ i
384 pusi. ra 86 paveikslais; i 1 
tvirti viršeliai. KAUTA |1.50, i >

i 
■i

i
So. Boston, Mass. ' ;

siunčiant paštu 1.65.

Reikalaukite:

DARBININKAS
366 W. Broadway,
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