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Kinijoj Karo Stovis
SUKILĖLIAI IŠ ORO
VĖL PUOLA MADRIDĄ

Madridas, Ispanija —
Pranešama, kad sukilėliai
vėl puola Madridą iš oro.
Iš 39 karinių orlaivių me
tė
bombas ant miesto.
Daug žmonių užmušta ir
sužeista. Vien Tetuan apy
linkėje užgriauta 50 mo
terų ir vaikų. Tiek daug
namų suardė ir griuvė
siuose palaidojo žmonių,
kad Raudonasis Kryžius
nebesuspėja surinkti lavo
nų ir apžiūrėti sužeistųjų.

Paryžius, Prancūzija —

VIENA KOMPANIJA
IŠLEIDO MILIJONĄ
AUTOMOBILIŲ

MAISTO KAINOS
PAKILS

Washington — Gruodžio Tokio — Gruodžio 16 (L
Detroit, Mich. — Gruo 15 d. Žemės Ūkio Sekreto gautos žinios, kad Kinijodžio l^d. Chrysler Corporation
užbaigė gaminti
vieną milijoną automobilių
šiais metais. Dvidešimts
metų atgal 300 dirbtuvių
vos suspėdavo pagaminti i
metus milijoną automobi
lių.

rius Wallace pranešė Pre • je paskelbtas karo stovis,
zidentui, kad maisto kai- Kelios dienos atgal maršanos gali pakilti 10 nuošim- las Chang Hsiao - Liang
čių pradžioje metų iš prie- pasipriešino savo viršininžasties šių metų sausros. kui, generolui-Chiang KaiJis aiškino, kad toks pa Shek ir ji su visu štabu abrangimas reikštų, kad reštavo. Vakar maršalas
pragyvenimas tuomet bū Chang per radio paskelbė,
tų
trimis
nuošimčiais kad generolas Chiang KaiShek su kitais savo štabo
brangesnis.
Jis toliau pranešė, kad nariais tapo sušaudytas.
šiandien maisto kainos y- Sukilėliai reikalauja, kad
ra tarp 15 ir 20 nuošimčių Kinija tuojaus paskelbtų
žemesnės, negu jos buvo Japonijai karą.
Vėliausios žinios prane
prieš depresiją.
ša, kad valdžios kariuo
SUSTREIKAVO 250
menė jau apsupo sukilėDARBININKŲ
lius. Yra viltis, kad gene
rolas Chiang Kai-Shek dar
tebėra gyvas.
North Easton, Mass.
Sustreikavo 250 darbininkų Steadfast Rubber kompanijos reikalaudami ne
mažiau 35 centų į valandą
Vatikanas — Šv. Tėvas,
ir kad algos būtų pakeltos
Popiežius
Pijus XI buvo
10 nuošimčių.
atkritęs. Gydytojai turė
Kompanija siūlo pakelti
algas penkiais nuošimčiais jo duoti specialių vaistų,
ir grasina, kad jei darbi kad išjudinti širdies veiki
Pailsėjęs, jaučiasi
ninkai
nesitaikins,
tai mą.
_ ..
sveikesniu. Gydytojai sa-

KALĖDŲ DOVANOS
DARBININKAMS

Čia įvyko tarp dviejų Eu Philadelphia, Pa. —Philropos valstybių ir Franco, co radio kompanija pa
Ispanijos sukilėlių vado skelbė, kad ji savo darbi
atstovo pasitarimas. Spė ninkams paskyrė 400,000
jama, kad gen. Franco ta dolerių Kalėdų dovanoms.
rėsi su minimų valstybių Dovanų gaus 11,000 darbi
atstovais dėl sudarymo ninkų.
KUN. JONAS AMBOTAS,
stipraus fronto prieš rau
Švč. Trejybės lietuvių par. (Hartford, Conn.) klebo
West Point, Ga. — Bodonuosius komunistus,
so*
nas, gruodžio 21 d., š. m. mini savo 35 kunigavimo
velnos išdirbimo kompanii cialistus ir anarkistus.
ja paskelbė, kad ji 7,000
metų sukaktį. Gerb. Jubiliejatas yra labai daug pa
Madrido raudonųjų val
sižymėjęs kilniais darbais Bažnyčios, Lietuvos ir iš džia sako, kad |jau ir da darbininkų pakels algas
eivijos naudai. Jis yra nuoširdus jaunimo organizato bar sukilėlių kariuomenė penkiais nuošimčiais.
rius ir rėmėjas. Atvykęs į Hartfordą klebonautų, kun. je esą apie 6 tūkstančiai
So-uthbridge, Mass.------J. Ambotas pirmiausiai suorganizavo Šv. Kazimiero italų ir apie ti€ : pat voAmerican Optical kompa
Jaunimo draugiją, į kurią susirašė būrelis vaikinų ir kiečių. Bet kiel yra įvainija paskelbė, kad ji savo i
merginų. Toji draugijėlė į trumpą laiką išaugo į di- rių tautybių ka ių Madrii darbininkams, kurie yra
^^usią ^e koloimoję draugiją ir buvo rimta pajė- do raudonųjų
idžios ka- ISUHIJC
liti KO QUU5
išdirbę įlietus
metus laiko
duos
kūnui paraginus, Šv. Kazimiero Jaunimo draugija,
įsirašė į tą organizaciją ir priėmė L. Vyčių vardą. Ko
voje dėl Lietuvos Nepriklausomybės kun. J. Ambotas
yra labai daug prisidėjęs ir darbu, ir aukomis. Jis yra ypatingai daug nuveikęs savo parapijoj, statyda
mas Dievo namus ant parapijos žemės, kurią nupirko
a. a. kun. Žebrys ir žmonių širdyse. Hartfordo lietu
vių parapija yra viena iš pavyzdingiausių parapijų
mūsų išeivijoje.
Kun. J. Ambotas yra nuoširdus katalikiškos
spaudos rėmėjas, o ypač laikraščio “Darbininko”.
Plačiau apie kun. J. Ambotą telpa šiame numeryj 4
puslapy K. straipsnis.
Sveikiname mūsų išeivijos veteraną kun. Joną
Ambotą ir linkime ilgiausių metų!

STIKLO INDUSTRIJA
SUPARALIŽUOTA

GERB. SKAITYTOJŲ
DĖMESIUI!

1 AlAVlUVilVJV,

ICU

Reikalauja Paskelbti Karą
Japonijai
I

ŠV, TĖVAS SVEIKESNIS

lcivo

atsišaukimą
pasižadėjo
parašyti pats Kunigų Vie
nybės Centro Pirmininkas
kun. Jonas Balkūnas. Pa
sirašys visa valdyba.
Džiaugiamės ir dėkoja
me mūsų vadams už susi
rūpinimą ir pastangas iš
platinti lietuviškus katali
kiškus laikraščius, kurių
vajai jau paskelbti, Mūsų
vadų atsišaukimas, kaip
tik bus gautas, tilps “Darbininke”.
Klausiu, kaip gyvuoja
mūsų naujoji “Amerika”?
“Gerai”, sako kun. J. Bal
kūnas. “Amerikos” bazaras davė apie $700.00 pel
no”. Kadangi gerb. Sve
čiai skubinosi grįžti į Pro
vidence, tai pasikalbėjimą
su K. V. Pirmininku tu
rėjau nutraukti.
Gerb. Skaitytojai jau ži
note, kad kun. J. Balkū
nas buvo sunkiai susirgęs
ir pergyveno pavojingas
operacijas, bet dabar jau
čiasi daug geriau.

Published every
Tuesday and Friday

AMERIKOS LIETUVIU R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

KUNIGŲ VIENYBĖS
CENTRO VALDYBOS
SUSIRINKIMAS SOUTH
BOSTONE
Trečiadienį, gruodžio 16
d. “Darbininko” redakci
joj lankėsi kun. Jonas Balkūnas, Maspetho lietuvių
parapijos klebonas ir Ku
nigų Vienybės Centro pir
mininkas, kun. Jonas Aleksiūnas, Brooklyno lie
tuvių Karalienės Angelų
par. klebonas ir Kunigų
Vienybės Centro vice-pirmininkas ir kun. Jonas
Vaitekūnas,
Providence
lietuvių parapijos klebo
nas ir Kunigų Vienybės
Centro iždininkas. Garbin
gieji svečiai atvyko i Bos
toną
dalyvauti Kunigų
Vienybės Centro valdybos
posėdy, kuris Įvyko tą pa
čią dieną pas svetingąjį
So. Bostono lietuvių par.
kleboną, kun. P. Virmauskį ir pas mūsų išeivijos
žymiausį literatą, Kunigų
Vienybės ‘Forumo* redak
torių, kun. Kazimierą Ur
bonavičių.
Kunigų Vienybės Pirmi
ninkas, kun. Balkūnas į
klausimą ką nutarė posė
dy Kunigų Vienybės Cen
tro Valdyba, atsakė, kad
“svarbiausiu klausimu bu
vo tai lietuviškoji katalilikiškoji spauda. Nutarta
parašyti
atsišaukimą į
visuomenę, į vadus, kad
remtų ir platintų lietuviš-

DARBININKAS

LITHUANIAN NEWS

nepasa-- šava-ftŠT STfąTrarpo

ko, bet tikrai žinoma, kad dų dovaną ir tiems, kurie, stą.
stiprėti tik ilsėdamasis lokomunistai turi agentūras dar nėra metų išdirbę
! voje. Visas krikščioniškas
beveik kiekvienoje valsty duos pusę savaitės algą.
HITLERIS ĮSAKĘS
pasaulis meldžiasi,
kad
NEREPERSEKIOTI
bėje ir verbuoja komunis
laikos vykintojas, Taikos
Burlington, N. J.—Kom
TIKINČIŲJŲ
tus ir jų simpatizatorius
ir Ramybės Tėvo atstovas,
panijos paskelbė, kad jos
ir siunčia į Ispaniją.
Šv. Tėvas išsveiktų.
Berlynas — Vokietijos
Komunistai turi savo a- pakels algas ir duos Kalėgentūrą Prancūzijoje ir du dovanų savo 3500 dar- diktatorius Hitleris pastePRANCŪZIJA NELEIi
bejęs
vis didėjantį gyven- I)/IA jVEŽTI VAISIŲ IŠ
ten ne tik prancūzus, bet
iojų pasipriešinimą jo valir lenkus verbuoja ir siun
JUNG. VALSTYBIŲ
isDaniją.
Šalie, III. — Westclox įžiai dėl tikybos puolimų,
čiai juos
juos įį Ispaniją.
Taigi Ispanijos karas kompanija savo 3,000 dar- jsak§ savo partijos vaParyžius, Prancūzija —
dar gali ilgai užsitęsti, bbiinkų ^išmokėjo 120,000 dams, kad jie liautųsi puoŠiomis dienomis Floridos
lę tikybą ir dvasiškius.
Daugiausiai nukenčia civi dolerių Kalėdų dovanų.
vaisių augintojai pasiuntė
liai žmonės. Užėjus šal
Amesbury, Mass. —Merį Prancūziją laivu Tulso iš
čiams, neturi kur dėtis, i rimac Hat korporacija išMIRTINAI SUDEGĖ
Jacksonville, Fla. 500 tones daugelio namai su_ | mokės 50,000 dolerių kai
WPA DARBININKAS i nų apelsinų (oranges). Agriauti, o kad ir turi na- po Kalėdų dovaną 1,200
grikultūros ministeris at
mus, tai neturi kuro, nei darbininkų, kurie yra išNashua, N. H. — Šiomis sisakė išduoti leidimus immaisto.
| dirbę nemažiau šešis mė- j dienomis rado Daniel J. porteriams dėl Kalėdinių
Oklahoma City
Ridg- i nesiūs tos kompanijos Dwyer, 62 m. amžiaus, | siuntinių. Siuntėjai buvo
WPA darbininką, kuris priversti apelsinas gabenti
way Pittsburg apskrityje dirbtuvėse.
Alice ir Albert Lee susi St. Lotais — Century E- buvo atleistas iš darbo, į Angliją, Importer i a i
laukė dvinuku: dukters ir flectric kompanija savo *sudegusi miesto atmatų ! kreipėsi pas J. Vals. ambasadorių
įrodinėda m i,
sūnaus. 7
Dvinuku
tėvas, j 200 darbininkų išmokės, , vietoje. Policija spėja, kad
išpildydamas certifikatą,' 60,000 dolerių prieš Kalė’’ vargšas darbininkas, nuė kad Prancūzija labai daug
jęs į atmatų vietą, susikū eksportuoja vyno, šampa
parašė, kad jis gimęs 1936 das
rė ugnį, ir besišildant už- no ir koniako į Jung. Val
metais. Naujagimė duktė j
tuojau mirė, o sūnų paėmė Bristol, Conn. — Darbi- sidegė jo drabužiai ir se- stybes, o nenori įsileisti
mažesnio
kiekio
auginti kaimynai, nes se- ( ninkai Ingraham kompa- nelis sudegė. Spėjama, kad daug
siuntinių
iš
Jung.
Valsty

nelis gaunąs miesto pašel- nijos gaus dviejų savaičių atmatų vietoje ieškojo sau
algą kaip bonus’us. Čia maisto. Baisu ir pamąsty bių. Jie prašo ambasado
pąti, kad turtingoje Ameri riaus paraginti Amerikos
dirba 1,200 darbininkų.
SUSIŽEIDĖ “DRAUGO”
Panašių žinių yra ir ki koje darbininkai turi ba valdžią, kad ji suvaržytų
REDAKTORIAUS
Prancūzijos importą.
dauti.
tuose miestuose.
ŽMONA
GRĮŽO PREZ. ROOSE
Chicago, III. — Šiomis
VELTAS
v •

Jung. Valstybėse darbi Kitą savaitę išeis Kalė
ninkų streikai stiklo indu-' dinis ir tik vienas “Darbi
strijoje sustabdė stiklo iš- ninko” numeris, padidin
dirbimą. Libbey - Owens - tas, iliustruotas Kalėdi
Ford Glass kompanijos a- niais vaizdais. Kalėdinis
pie 7000 darbininkų strei numeris bus
T
16 puslapių,
kuoja Toledo, Ohio, Char- Gerb. Dvasiškių ir pašaulestown, W. Va. ir Shreve- lionių spaudos platintojų
port, La. Apie 6000 kitų prašome to numerio užsidarbininkai streikuoja jau sakyti po daugiau egzemnuo spalių mėnesio. Strei- plioriy.
pliorių. Tai bus graži šv.
kieriai reikalauja pripa Kalėdų dovanėlė.
žinti uniją, samdyti tik unijistus darbininkus ir pa LDS. ir “Darbininko”
kelti algas. Kompanijos vajui prasidėjus, mes nuo
sako, kad kol kas stiklo širdžiai visiems patariame
netrūksta, bet greit gali' sau ir kitiems užrašyti lai
krašti “Darbininką”, ku
pritrūkti.
I dienomis, eidama į bažny
rio prenumeratos kaina
United Automobile Worčią, susižeidė p. L. šimu- Washington — Gruodžio
vajaus
metu
tik
$3.00.
Už
kers’ unijos viršininkai tris dolerius gausite “Dar- .. ’ «<Draujro
% ” redakto-' 15 d. grįžo iš Pietinių Apaskelbė streiką Fisher .. . . „
&
. naus žmona, Ji ant ap- merikos prezidentas Roobinmką” per visus metus
Body dirbtuvėse, Kansas
griuvusio šalygatvio užsi seveltas. Ten prezidentas
du kart į savaitę. Vieną
City, Mo. ir įsakė darbi
gavo koją. Nuvežus į Šv. atidarė Amerikos (šiauri
kart į savaitę “Darbinin
ninkams sėdėti dirbtuvėse,
Kryžiaus ligoninę ir nuė nės, Centralinės ir Pieti
kas” tik $1.50 metams.
bet nieko nedirbti. Toki
mus X-Ray pasirodė, kad j nės) Valstybių taikos kon
streikai kompanijoms yra Laikraštis “Darbinin vienoj vietoj yra trukęs ferenciją ir pasakė kalbą.
pavojingiausi, nes negali į kas” yra geriausia ir nau kaulas.
Prezidentas grįžo iš il
dirbtuves privaryti streik dingiausia dovana vi Linkime p. Simutienei iš- gos kelionės pailsėjęs ir
laužių.
siems.
sveikti.
kupinas gražių įspūdžių.

i

Darbininkų Radio Programa

šeštadienį, gruodžio 19 dieną, 2 vai. po piety vėl
turėsime progos klausytis gražios lietuviškos radio
programos, kurią išpildys Darbininko Radio choras,
vadovaujant jnuzikui Rapolui Juškai. Darbininkų Ra
dio programos prašome klausytis iš stoties WCOP,
Boston, 1120 kilocycles.
Profesionalai ir biznieriai, kurie norite pasvei
kinti savo klientus Šv. Kalėdų švenčių proga, prašo
me priduoti savo skelbimus iš anksto Darbininkų Ra
dio Programos Vadovybei. 366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. Tel. SOUth Boston 2680.

Penktadienis, Gruodžio 18, 1936
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seniai užsibaigė, bet žino-Į
neįįąį dar tebekalba apie1
jo grąžius palyginimus pa
moksluose.

VIETINĖS ŽINIOS

RBMONJ58 l LIETUVĄ

KUN. BUBLYS MM8RIBgalėsiąs
GE

dunse.

{VAIRŪS skelbimai

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Cambridge, Mass

grįžti į namus Tą pačią dieną kun. Pr.
muzikos, piano
<VEDU Moko
praleisti Kalėdas.
Virmauskis, Šv. Petro lie
ir dainavimo. Speciatuvių
par.
kleb.
buvo
išvy

duoda
Pereitą antradienį kartu
AMEMKOS les pamokas
kęs
į
Nashua
ir
dalyvavo
vaikams.
su kun. K. Urbonavičių iš
U
NU
Šv.
Kazimiero
lietuviu
par.
1
Providence atvyko į Cam
Adresas:
40 Vai. atlaiduose.
bridge pas kleb. kun. P.’
98 Tonawanda St.
Juškaitį praleisti dieną
Dorchester, Mass.
STUDENTAI BRUZDA
kun. A. Bublys, MIC. Jis
(Kasinskaitė)
Tel. COLumbia 8053
Vietinės studentų kuo
Nuolatinis susisiekimas
ta proga lankėsi pas gydy
MEW YOKKKLAIPRPA
toją patikrinti savo svei Elmhurst, Pa. — Pirma- pos nariai, ypač rengimo
komisija
veikia
bruzda
ju-'
Per Gothenburgą, Švediją
katą, nors dabar jaučiasi ; dienį, gruodžio 14 dieną’
damj
paveikslų
vakaro
pagana gerai.
iškilmingai palaidota SePatogi, Greita Kelionė
sįsekimui. Tas vakaras įA
šuo
Alena
(Aleksandra
Pigios Laivakortės
Iš Cambridge kun. A.
vyks sekmadienį, gruodžio
303 VVest Broadvvay
Išplaukimai laivų iš Ne\v Yorko
Bublys, MIC. išvyko
_ c: į, Kasinskaitė), Nukryžiuo- 20 d., 7:30 vai. vak., baž-'
So. Boston, Mass.
DROTTNINGHOLM.
Sausis* 2fi,
Worcester, o Kūčių dieno-i *° Jėzaus Vienuolyno vie- nytinėje salėje.
Vasario 16, Kovo 13,
Užlaiko įvairios rūšies
je jau bus Philadelphijoj ! ™olė- Kilmingas gedulo
GRIPSHOLM,
Vakaro rengimo komisi
Kovo
likerinių gėrimų
DĮiOTTNINGHOLM.
pas kun. I. Valanėiūną,
Prį.a' ja susidaro iš Jurgio Ka
Bai.
buteliuose.
Platesnes žinias apie kelione teikia ne^i^aus^as iš Du nevičiaus, Albinos NarinKazimiero par. kleboną 1 tas
Čia vaizduojami gražūs Hammond vargonai, kų- luokąmąi
ir,
parduoda
laivakortes
visi
Kun. I. Valančiūnas ir ryea, Pa. Jam asistavo kaitės, Alenos Grimaitės rie bus įtaisyti Nekalto Prasidėjimo lietuvių pąr. bąž- autorizuoti laivakorčių agentai ir visi Tel. SOUth Boston 9252
švedų Amerikos Linijos skyriai.
kun. J. Čepukaitis tuoj po kun. J. Boll iš Hyde Park ir Howardo Universiteto1 nyčioje, Cambridge, Mass.
SH'EDISH AMERICAN LINE
Kalėdų išvyksta į Tarp j ir kun. J. Griffin iš Scran- studento Jakšto.
G86 Fifth Avenue and 4, W. 51st St.
Rockefėller Cenfer, New York City.
tautinį Eucharistinį Kon i ton. Pamokslą pasakė
Štai
jau
baigiasi
šie
me-'
Chicago,
111., 181 N. Michigan Avenue
Taip
pat
pereitą
penkta

gresą, įvykstantį Filipi i kun. A. Ežerskis iš Miners
Boston, Mass.
Boylston Street.
Slinkimas, PlaiskaMIRĖ MIKALINA
teliai, todėl ir mes daryda dienį, Fondo Komitetas Detroit, Mieli-, 154
Mills,
Pa.
Pamaldose
daly

107 Clifforil Street.
w
nos
ir Niežtėjimas ynuose. Kun. J. Čepukaitj,;
MILIAUSKIENĖ
ra priežastis plikimo.
mi restrospekciją matome, vadovavo “Penny Beano”,
vavo
daug
svečių
kunigų,
Mano Vacum Process,
Šv. Andriejaus par. (Phijog daug nudirbta ir rezul- bet iš priežasties netinka
Seserų
vienuolių
ir
minios
Electrie
Vibrassage
Forest
City,
Pa.
—
7
ladelphia, Pa.) kleboną
Pagelbės
atgauti
.
_
tatai
džiuginanti.
mo
oro
žmonių
buvo
ma

Mažplaukus.
kričio 24 d. staiga mirė daug didžiausias šių metų žai. Tačiau, dėl to mes nepavaduos kun. D. Mikšys, j žmonių.
Pasitark su manim. Veltui
Sesuo Alena (Kasinskai-; Mikalina Miliauskienė (O- užsimojimas yra įkūrimas nuliūdome; tuoj pasiryžoišbandymas.
Prisiekęs Advokatas
belienytė).
Palaidota
iš-,,
tė),
atvykus
iš
Lietuvos
Gruodžio 13 d., Šv. AmVargonų Fondo”. Kilnu me panašų “Penny Beano”
brozo bažnyčioje Dorches- ilgus metus gyveno Bos kilmingai lapkričio 28 d. mas to darbo priduoda ini turėt šio penktadienio va
Valandos: Antradieniais, ketvirta
ir šeštadieniais 10—12 ry
tery, susišliubavo Ona Ja tone. Buvo rami ir nuošir š. m.
ciatyvos stropesniam vei kare, gruodžio 18-tą, tuoj Veda visokias provas. Daro vi dieniais
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
Velionė
buvo
žmona
bu

sus legalius dokumentus
niais 10—12 tiktai.
kaitytė su Jonu Hartin di darbininkė, parapijinia
kimui. Pradėjome Fondo po pamaldų. Visi žinokite,
V-Jj
vusio
LRKSA
Pildomojo
me
ir
visuomeniniame
dar

317
E
St.
(kampas
Broadway)
Paliudijo Jokūbas Hartin
skiriamas
darbą kupini vilties, jog kad pelnas
be.. Turėdama pašaukimą Komiteto nario, p. Vinco rasime daug paramos iš “Fondui”. Taip kaip iš giSouth Boston, Mass.
ir Marijona Hartin.
_ • X Telefonas: Son Boston 2732
t į vienuoles, ji jo neužslopi- Miliausko, proloto J. V šalies; kol kas neapsivilo- -lės auga ąžuolas,
taip iš
Namų: Talbot 2474
ROOSEVELTO SŪNUS i no. Tėvui Alphonsui suor Miliausko brolio.
me. Kreipėmės į parapijie- panašių mažų parengimų
BAKERY
ganizavus
Nukryžiuotojo
Savininkai:
BUVĘS KRITINGAME
augs
Fondas
ir
tas
savai-,
čius
aukų
rinkdami
ir
jau
NAUJAS PROFESIONA
Jėzaus
Vienuolyną,
ElmJ.
Trasas
ir P. Gelžinis
PADĖJIME
daigas pasėtas — Fondas me prives prie gyvesnės
Kepa
iš
geriausios
rūšies miltų
LAS
hurste, Aleksandra Kasinrealybės,
kad Velykų
auga.
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
skaitė įstojo į tą vienuoly
krautuvėse North Brighton Bakery
(GRIGALIŪNAS)
Prez. Roosevelto sūnus, ną ir pasirenka vardą — Cleveland, Ohio — Pra Gruodžio 11-tą d. Vargo ! šventėms turėsime naujus
duonos su raide “S”.
nų Fondo Komitetas įga Hammond vargonus. KąFranklin D. Roosevelt, Jr. Alena.
ADVOKATAS
North Brighton Bakerv
nas Obelienis (O’Bell), pe
64 Lincoln St., Brighton, Mass.
vos išliko gyvas po opera Sesers Alenos laidotuvė reitą pavasarį baigęs tei liojo tris narius vykti į dangi Įžangos į “Penny
598 East Broadvvay,
Tel. Stadium 8411
cijos Massachusetts Gene- se dalyva v o ir jos sių mokslus, atidarė savo Brighton, Mass, kur įvyko Beano” visai nėra, tai gali SO. BOSTON, MASS.
metinis
susirinkimas
Šv.
ateiti
ir
už
centelius
visi
ral ligoninėje. Gydytojai sesuo ponia Dominika Ja-^ ofisą.
Tel. 1761
Room 3
Profesionalai, biznieriai, pramonin
turėję jam duoti specialių nuškevičienė (Kasinskai- Linkime naujam advo Vincento draugijos. Dėkui nusipirkę korteles smagiai
kai, kurie skelbiasi ‘-Darbininke” tik
Residence:
pirmininkui, mūsiškiams praleisti laiką ir turėti 16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048 ini verti skaitytojų paramos.
vaistų, kad užmuštų bak tė), gyv. 75 Mercer St., So. katui geriausių sėkmių.
Visi skelbkitės “Darbininke”.
buvo duota proga prakal i progos gauti pinigines doterijas kraujuje. Jiems tai Bostone.
bėti į susirinkusius drau i vanas.
pavykę padaryti. Pavojus Velionė paliko nuliūdi
Nauji Mišparai — VES- gystės narius ir po tam I Kas sekmadienį po kiek
Tel. So. Boston 3520
me seserį Dominiką Ja- PERAE *DE ~ŠŠ? SACRA- buvo išdalintos 35 knygu
i nuškevičienę ir Lietuvoje MENTO, dviem, trims ir tės tikietų. Lieka mums vienų šv. mišių prie bažny-,
čios žemutinių laiptų bus
DARBININKO NAME
du broliu — Juozą ir Mo- keturiems balsams 35c.
laukti
ir
tikėtis,
jog
tos
Tel. So. Boston 0823
866 Broadway,
SŪNŪS
įtaisyta
tam
tikra
vieta,
tiejų ir dvi seseri — Mari- Užsakymus su pinigais siųskiLIETUVIS DANTISTAS !•
„
.
.
te “Darbininkas”, 366 West knygutės bus laiku išpar kur bus renkamos vargo
SENIAUSIAS
ŠIOS VALSTYBBS
South Boston, Masi
joną Puzonienę (kurios Broad
*
LIETUVIŲ GRABORIUS IB
duotos.
nams aukos, ir ten bus ga
sūnūs Liudvikas šių metų
BALSAMUOTOJAS
lima sugrąžinti išparduo
Arti Municipal Building
f birželio mėn. tapo įšven
TURI NOTARO TEISES
Tel. S. B. 2805-R
tus tikietus-knygutes. Kas
525 E. *Broadway, S. Boston | tintas kunigu Lietuvoje)
254 W. Broadway, So. Boston
LIETUVIS
Tel. Šou. Boston 2590
nori
didesnę
auką
įteikti.
į
Ofiso Valandos
š ir Oną Versiackienę.
113
Ames
St., Brockton, Mass.
Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 Ik) |
malonės ten sėdintiems
Tel. Brockton 390
5 ir nuo 6 i)ti 8 vai. vakare. Ofi-|
A. a. Sesuo Alena sirgo
Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
sas uždarytas snbatos vakarais irs
Išegzaminuojn akis
komiteto nariams įduoti.
nedšldieniais, taipgi seredomis nuo* tik 7 dienas. Mirė gruo
Tel. Columbia 2537
priskiriu akinius
12-tos dieną uždarytas.
Visi įvertipa reikalingu
Dealer in
kreivas akis atitiedžio
11
d.
rytą.
|
Taipgi nuimu ir X-Bay
Į
ir ambiijonišDiamontls,
mą vargonų. Tad visi pa koše (aklose) ginu
akyse sugrąžinu
(5|
••••»’(3
gal išgalę prisidėkime prie, Šviesą tinkamu laiku.
SĄMOKSLAS APIPLĖŠ
męcpn w r.AęptR
BIRTHSTONES
BIRTHSTONES
Repairing of Ali Kinds
J. L. PASAKARNIS, 0. D. į
■luly—Ruby
šio darbo.
Lietuvis Dantistas
Jan.—Garnet
TI IŽDĄ
Oj>en Evenings

a

a j- A
SESUO ALENA

J.DOYLE

PLAUKU SLINKIMAS

ADVOKATAI

JUOZAS B, GAILIUS

Or. Grady, 327^"^.

NORTH BRIGHTON

JOHN J. GRIGALUS

GRABORIAI

DAKTARAI

ADVOKATAI ŠALNAI

S. BARASEVIČIUS IR

DR. M. V. CASPER |

J. M. Dilis

OPTOMETRISTAS

JOSEPH W. CASPER

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)
Tel. So. Boston 2300

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

Tel. 8o. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomls nuo 9 iki 12 v. dieną.
Sutintomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.
(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6380.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)
LIETUVI8 GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
278 Harvard Street,
kamp. Inman arti Centrai 8q.,

Cambridge, Mass.

Massachusetts Federa- y
tion of Taxpayers Association griežtai protestuo- jį
ja prieš valstybės valdžią,
kuri nori susitaikinti su $
naujai
susiorganizavu
sioms korppracijoms dėl
Swift upės padarytų nuo
stolių toms korporaci
joms, kurios esą dabar tos
upės apylinkėje žemės sa
vininkai. Toji žemė buvus
tuščia per mėnesius. Val
džia buk nori kuogreičiausiai susitaikinti sų
korporacijomis dėl nuos
tolių ir siūlo milijoną do
lerių. Massachusetts Federation of Taxpayers Association nori valdžią su
laikyti nuo atokių žygių.
Ar pavyks?
---------------------

I

Antradienį, gruodžio 15;
d. kun. K. Urbonavičius,
buvo
išvykęs į Provi
dence dalyvauti tos kolo
nijos lietuvių šv. Kazimie
ro par. 40 Valandų atlai-|

Feb.—Amet kyšt
aiar.—Bloodstonc
Apr.—Diamond
SIa y—Emerald
Jane—Agate

366 W. Broadway
So. Boston, Mass.

•1 >ig.—SardonyjScpt.—Sapphirc
Oet.—Opai
,Var.—To pa z
Dcc.—T urfiuoixc

JOIN

K. OF L-.
Locai Council
Meetings every
4th Sunday of the month

*

447 Broadvvay, 8outh Boston i

NAUJA VALDYRA

Andai choras laikė susi
rinkimą ir išrinko naują
kitiems metams valdybą.
Į valdybą sekantiems me
tams įeina: pirm. F. Karbauskaitė, vice-pirm. K.
Samalis, rašt. S. Jakutis,
ižd. S. Plekavičįutė, mar
šalka K. Valatka, kores
pondentai tie patys ir ki
tiems metams, būtent:
Jinai ir Aš.

Specialus Pasiūlymas
L STREET LIQUORE STORE
Parduodam geriausius įvai-J
rių rūšių TONIKĄ DEG-1
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ, J
Visokiose įtalpose: Bonkoins.U
Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. j
S. firmų ir užsienio, pasirinki-1
mns didžiausias ir įvairinusias. |
rOKILIAMS,
VESTL’V £ M S, B
NAMUOSE VAIŠftMS ir B vfi
LIAMS. Specialiai kainos sti-B
mažinamos. Pristatom greita! iri
▼eltul. Atdaras nuo 8 ryto ikil
JI vak.
rt
Palaukit SOU-th Boston 4147N

Pas J. STRIGUNĄ
196 L ST. 80. BOSTON, MASS. *

MM

Sį

M

■
■
■
■
■

M3U

R ‘Tįstei

!■■■■

(KASPERAS)
Lietuvis Graborius ir
Balsamuotojas

i

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway
South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437
Sunaikinimui P*ri*limo
Krūtinėj*
reikalaukit visame paaaoly
pagarsėjusio

Residence: 158 W. 7th St
Tel. ŠOU Boston 3960
Patarnavimas Dieną ir Naktį

ANCHOR
FAIN-EXPELLERIO

fcurit lufailtia greitą ir tikrą

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
NAUJI KALENDORIAI
1937 'METAMS
Klauskite Katalogą
JONAS KERDIEJUS
409 W. Broadway
So. Boston, Mass.
(15-28)

REKOLEKCIJŲ
atbalsiai
Kas met vietinėj lietuvių
bažnyčioj
teikiama vi
siems aštuonių dienų re
kolekcijos. Klebonas kiek
vienu atveju naują misijonierių kviečia. Šįmet pa
kviestas buvo rekolekcijas
vesti kun. Dr. Ražaitis. Jo
pamokslai visįems patiko.
Žmonių į kiekvienas pa
maldas daug susirinkda
vo. Nors rekolekcijos jau

Graborius - Balsamuotojas
Patarnavimas dieną ir naktį

Funeral Home ir Boa.
564 East Broadvay,

So. Boston, Mass.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER

į

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADHAY,
SO. BOSTON, MASS. I
Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:

16-18 Intervale Street,
t

Tel. Brockton 4110 į

Montello, Mase. B

OBCWKKHMB0CKKK«XSttK9SXX3(KKKKX300£XXXJ0«3£90^^

Penktadienis, Gruodžio 18, 1936

DARBININKAS

3.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ METI
NIO SUSIRINKIMO

E!

KAS GIRDETLLIETUVIŲ
KOLONIJOSE

Vietinė L.R.K.M.S. 38
i kp. laikydama metinį susi• rinkimą gruodžio 8 d. nu
tarė sekančiais metais lai
kyti mėnesinius susirinki
mus pirmą pirmadienio
vakarą, po pirmos dienos
mėnesio, vietoj antradie
nio vakaro.
Išrinkta valdyba 1937
metams sekanti: pirm. p.
J. Janušonytė, uoli veikėja
lietuvių tarpe; vice pirm.
O. Tarasauskaitė, veikli
draugijose; rašt. — B. Mičiunienė. Atstovė į VVS.
vietinį skyrių — O. Tarašauskaitė. Linkėtina gerų
sėkmių jaunoms ir nau
joms viršininkėms dirbti
organizacijos gerovei.

LAWRENGE,’ MASS. ijkun.
7° J.
PaįKaralius;
apij<?s kleb
?nas
asistavo

i kun. A. J. Alauskas iš
Maldos Apaštalystės dr- Maizvi!le Pa ir kun A j
jos Įvyko metinis susirin- liDegutis

mūsų par. vikakimas.
Nutarė rengti
i|ra
^ Prie šoninių altorių
_
.
—
-- 1
Bunco Party bažnytinė-, atnašavo kun. P. Mockus
je salėje. Į komisiją išrin- iš Coaldale, Pa. ir kun.
kta sekančios narės
J. Cornelius O’Brien. PamokJerackaitė, P^ Rameikytė, gją pasakė apie velionio
A. Staniokiutė, A. Arlaus , gyvenimą kun. A. J. Akaitė. Pelnas skirtas nau lauskas; į kapus lydėjo
jam lango fondui.
kunigai P. Mockus, A. J.
T
Taipgi išrinkta nauja' Alauskas ir A. J. Degutis.
valdyba: pirm. — J. Savi- Švento Vardo draugijos
čiūtė; vice-pirm. — A. Ar nariai susirinkę į šermenis
lauskaitė; rašt. —O. Gren- atkalbėjo rožančių. Taipgi
daitė; finan. rašt. — P. laidotuvėse dalyvavo visi
Rameikytė; ižd. — A. Sta- nariai atiduoti paskutinį
į na jų jėgas ir kelia jų vei- Washington St.
Velionis SMARKIAI RUOŠIASI
niokiūtė. Į Federacijos at patarnavimą. Palaidotas
kimo pajėgumą.
buvo plačiai žinomas kaistoves apsiėmė laisvano- Švč. Panos Marijos ka
Šv. Vardo dr-jos nariai
Šiandieną
Maspethas,
su
po
geras,
stiprus
perkrau-'
puose.
ir šv. Rožančiaus narės
riai J. Miliauskienė ir J.!
stytojas
ir
tame
biznyj
pagelba
kitų
Long
Island
smarkiai ruošiasi prie
Kazmočienė.
i Velionis paliko didelia
nos dalyvius.
buvo
per
26
metus.
Paliko
lietuvių
kolonijų,
jau
gali,
Naujų Metų vakaro. Plati
me nuliudime savo žmoną
! Kaip sekėsi pamokslinin- jei tik norėtų, sutverti ša- nuliudime žmoną Antani na tikietus, renka aukas ir
Motinų Arki - brolijos Petronėlę tris sūnus Joną,;
kui paaugti jų širdis ir pa- į” įįį New’Yorko L. R. ną, 5 dukteris, iš kurių planuoja kaip tinkamiau
metinis susirinkimas įvy Alfonsą (einąs mokslus *
NOVENOS
traukti visus prie atgailos, K Federacijos apskričio viena yra slaugė General pavaišinti atsilankiusius
ko pirmadienį, gruod. 7 d. Mt. St. Maryland College Švenč. Trejybes bažny- taigi kasdien buvo apgulę kitą dide|j Lon? IsIand L ligoninėj, ir du sūnus,
svečius.
nutarta rengti “Santa'! Emmitsburg, Maryland), čioje 29-XI—8-XII buvo klausyklos, gi pastaromis
Federacijos apskritį, viens vedęs. Palaidotas su Gerbiamas muzikas K.
Claus” party dėl parapijos Danielių, dvi dukteris — novenos prie Švenč. Pane- dfenomis tai klausydavo kuris čia labai reikalingas, šv. mišiomis šv. Marijos
Žalnieraitis rengia tam
Oną ir Marijoną Magdalebiednųjų vaikelių.
na (ii vra baidus o-vdvto- 5ės ,Nekalto Prasidėjimo,' įspazmcių ligi vidurnak- nes dar daugiau sustiprin- kapuose.
vakarui tinkamą prograĮ valdybą išrinkta: pirm. .
°
. kurias vedė svečias iš Lie- cio.
tų šių apylinkių lietuvių Lai būna Dievas gailės- mą.
— A. Stručkienė; vice - jo mokslus), brolį Juozą ir tuvos kun. M. Brundza.
Galima pasigerėti, kad organizacijinį gyvenimą ir tingas jo vėlei. Graborius Kadangi to vakaro pelpirm. — V. Juknevičienė; seserį Lietuvoje.
Adventas yra atgailos ypač daug lankėsi jauni-1 veikimą ir jam dirva čia
rašt. — M. Bingelienė; iž Laidotuvėse patarnavo laikas, taigi mes, newar-imo, taigi pamokslininkas yra iabai didelė, plati ir buvo lenkas. Šioje koloni- nas skiriamas parapijai,
joje yra du lietuviai gra- ’ tai visi stengkimės dalydininkė — A. Rimienė; li- graborius Levonavičius. ■ kiečiai, dėkojame savo i ir jiems atskirai pasakė puiki.
i
boriai ir jie patarnauja ■ vauti. Gros lietuviškas orbrarian — L. Venčienė.
Ir
a
H
mtian
naVlal-to-mii
Imn
T
Ifolmolin
5
Girdėjau, kad mūsų pa- klebonui kun. I. Kelmeliui, du pamokslu apie skaisty- išskiriant kelias Maspe- savo tautiečiams.
kestras.
T. M.
Susirinkimai įvyksta kas ; rapijos mokyklos Sesutės kad jis šiuo atgailos metu bę ir jaunimo kovas.
tho draugijas, kitų koloni
pirmą ir trečią pirmadienį? išmokino vaikučius labai suruošė mums tas gražias Visi dalyviai atliko išpa jų draugijos Didž. New
Susirinkimuose T
'
klebonas
gražų teatrą, kurį vaidins novenas - misijas ir davė I žintį ir kasdien skaitlingai York L. R. K. Fed. apskri
Visi Laukia Linksmų Kalėdų
kun P. M. Juras skaito 20 d. gruodžio š. m. High mums progos dvasiniai pa eidavo Šv. Komunijos. Ti čiui nepriklauso dėlto, kad f
paskaitas.
School Auditoriume, N. sinaudoti ir atsigaivinti, krai tai buvo visiems dva per toli nuvykti ir nėra
ž AUKSAI YRA TIKRA DOVANA—Priduoda daug gražumo
Mirtos šakelė. White St. Įžanga suaugu besiklausant iškalbingų ir sinio atsigaivinimo dienos. patogaus tiesioginio su
(1) Moterų ir Vyru Laikrodžiai $9.50 ir daugiau.
siems 50 c., o vaikams 10c. turiningų Gerb. Svečio, Šia novena pasinaudojo Brooklynu susisiekimo.
« (2) Žiedai nuo $1.50.
Vaikai bus leidžiami tik kun. M. Brundzos, pamok netik newarkiečiai, bet Tad, jeigu tik čia atsi- c (3) Setai Plunksnų ir Paišelių nuo $1.50 iki $15.00.
dieną 2:30 vai., o vakare slų, užtat ir prisirinkdavo daug ateidavo ir iš kitų rastų keli veikėjai, kurie $ (4) Vaikų ant rankų Laikrodžiai $2.50 ir $2.95.
ŽIEDAI, BBANZAI.IETAI IR RAKETAI $1.00 IR DAUGIAU.
jeigu kuris vaikas norės, kasdien pilna bažnyčia parapijų.
norėtų tuo reikalu užsiim- £
Turime visokiu Sieniniu Laikrodžių, Sidabrinių peilių ir videh'iu.
. '.tai turės užsimokėti 50c. žmonių. Jis kasdien ir šv. Mes dėkojame kun. M. t i ir naują Federacijos apLapkričio 8 d. s. m mi- įža
Visokių dovanų ir už visokias žemas kainas
Mišias laikydavo už nove- Brundzai už gražius pa skritį suorganizuoti, ture- $
rė mūsų mieste gerai žino- ;
TAISOME, MAINOME LAIKRODŽIUS IR
mokslus ir melsimės už jį, tų puikiausią pasisekimą, i?
mas ir visiems pažįstamas
ŽIEDUS
$ nes jo paskelbtomis minti- nes daugelis vietinių drau- JįŠventojo Vardo draugijos hj
SULLIVAN’S LIOUOR STORE t- mis ilgai gaivinsis ir stip- gijų čia Fed. apskrities | PERDIRBAME Iš SENU LAIKRODŽIŲ TR ŽIEDŲ J NAUJUS
narys Antanas D. RemeiVISKĄ G VA RANTUOJA M E SULYG SUTARTIES
rinsis mūsų dvasia.
PROSPERITY MARKET
pageidauja.
įį
ka. Velionis vedė pavyz- J 295 BROADVVAY,
Karvelis.
SOUTH BOSTON
Čia ir katalikiškam lai k- ;< Piirdiiodinne fĮnniauxiu Kompanijų Radio* ir Lietuvišku*. Rekordu* $i!
dingą katalikišką gyveni- i*
raščiui dirva yra labai «
ROLAND KETVIRTIS & Co.
i*
mą, ir kaipo geras tėvas j/,
puiki,
bet
gaila,
kad
laik322 Broadvvay,
South Boston. i
išaugino ir savo šeimyną C
Didelis Kalėdinis Išpardavimas
I
raščių
platintojai
nemoka
!
;
j
Telefonas:
SOU-th
Boston
4649.
katalikiškai.
x
ŲMASPETHAS AUGA jos tinkamai išnaudoti. Į h
Laidotuvės Įvyko šešta- į! Puikiausios Rūšies Gėrimai Mūsų Specialybe
Maspethietis.
Kiek teko girdėti, šįmet
WINNER
SULLIVAN’S ................ $1.49
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
dienį, 12 d. lapkričio su ‘j PROSPERITY
PRIVATE
STOCK
—
90
Proof
kv.
TIKRA DEGYINĖ ....... $1.25
Amer. Rytinių Valstijų
18
mėn.
senumo,
tikra
degtinė.
100
Proof.
1
metu
senumo
kv.
Pirkti
pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
trejomis mišiomis. Iškil- k
Lietuvių
Romos
Katalikų
tus. kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
$1.19 PROSPERITY 4-xxxx
mingas šv. mišias atnaša- ;-i PROSPERITY ...............
90
Seimelis įvyks Maspeth,

■

i

Rytinių Valstybių Žinios
NEVVARK, N. J.
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M ASPETH, L. I., N. Y.

«

JERSEY CITY. N. J.

Parsiduoda dviejų šei
mynų namas —45 Thomas
Park. Kaina $5600. Geram
stovyj. Galima pamatyti
bet kokiu laiku. Dėl infor
macijų šaukite BLU 3141.
(-11-18)

BR0N1S KONTRIM
REAL ESTATE
INSURANCE
CONSTABLE
Juutice of the Peace
Visokios rūiies apdrauda ir tei
singas patarnavimas.

598 E. Broadway, So. Boston
Tel. Son. Boston 1761
Residenee:

120 Marine Rd., So. Bostor
Namų tel.: Šou. Boston 2483.
Telephone
SO BOSTON
1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE
STUDEBAKER
Automobilip ir Trokp
Agentūra.
Taisome visokių Iftillrbysčlų ituto
mobilina Taisymo Ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street
ir E. Eighth St
SOUTH BOSTON, MASS
Jo*- Kapofiivna* ir Peter Trefrioktu

•a rialukai

TIKRA RUGINĖ ........... $1.59

GOI.I> RIBBON — 90 Proof. kv.
1 metų sena. Sample pante 65c.

100 Proof. Virš metų sena. kv.

TIKRA DEGTINĖ ........... 98c.

Sullivan’s Degtinė ....... $1.65

COLONIAL HOUSE. Pilna kv.

Blended su 6 meti, senumo, kv.

EXTRA EXTRA!
-----------NARRAGANSETT—90 Proof TIKRA DEGTINĖ
Kvorta $109.

Puse Galiono $1.95.

Specialis Pasiūlymas
1 Galionas VYNO
Į Galiono VYNO
l Kvorta VYNO

Galionas $3.90

BRANDY — V. O.......... $1.39
Pante 90c.

Didelė bonka
$1.35
ROMAS
—
90
proof
$1.15
85c.
Pante 75c.
kvorta
50c. GIN’Ė pilna kvorta ......... 89c.

ALAUS — visokios rūšies—žemiausios kainos.
295 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MASS.

DYKAI PRISTATYMAS. Tel. SOU-th Boston 9772

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI
ŠV. JONO EV. BL. PAĖALPINS

FJETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS ŠV<5.
Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1298
Vlee-plrm. — Ona Janklenė,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot Ražt — Elizabeth Gralis,
Boston, Mass.
111 H. St. So.
“
Tel. ŠOU Boston 9282
cTn. RaSt. — Marijona MarkonintA,
29 IVhipple Avė., Roslindale, Mass.
Tel. Parkway 0558-W
iždininkė — Ona Stanlnllntė,
105 West 6th St, So. Boston, Mass.
Cvarkdarė — Ona Mlzgirdlenė,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. JanuSonlenė,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
i Įraukija savo susirinkimus laiko kas
antrą utarnlnką mtassto.

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas Juozas švagždya,
601 6th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mase.
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Iždininkas Pranas Tulelkls,
109 Bowen St., So. Boston, Mase.
I Maršalka Jonas Zaikls.
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienf kiekvieno mėnesio.
I
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492
E. 7th St, So. Boston. Mass.
7:30 vai vakare, pobažnytinė] sve
tainėj.
Visais draugijos reikalais kreipkitės
I pas protokolų raitininką.

žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę

L. I., N. Y. Labai girtinas ŠVENTO VARDO DRAU pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
dalykas, kad čia seimelis GOVĖ DARBUOJASI
PERKINS SQ.
šaukiamas.
Šv. Onos parapijos šv. POVILAS BUSHMANAS
CASH MARKET
Seniau Maspethas buvo Vardo draugovė 13 gruo
48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrušiūnas, sav.
visai nežymi, apsnūdusi džio turėjo savo pirmąjį
Telephone Columbia 6702
490 Broadway,
Tel. ŠOU 3120
lietuvių kolonija, bet da susirinkimą. Jame vyrai
29 Savin Hill Avenue,
bar, jis prabudo, stojo į nutarė įsigyti savo vėlia
K. ŠIDLAUSKAS
DORCHESTER. MASS.
visuomenės kataliki š k ą vą ir kitus reikalingus
918 E. Broadvvay
45 Hampden St..
Tel. SOUth Boston 9367
tautišką darbą ir pralenkė reikmenys. Mat iš anksto
Pristatau Ice Creamą ir užkan
Tel. HIGhlands 4855
net savo kaimynines kolo ruošiamasi prie ateinančių I
džius piknikams ir visokiems
I
R0XBURY. MASS.
nijas.
parengimams.
metų Šv. Vardo parado.
Maspethas dabar auga,
didėja ir stiprėja, ir su KALĖDŲ PAMALDOS I
laiku suvaidins Amerikos Kalėdų pamaldos šiais
lietuvių bažnytiniam ir metais Jersey City, Šv. OIŠ GEROS MALDAKNYGĖS
tautiniam gyvenime žymų nos parapijos bažnyčioje
I
bus sekančiai: Bernelių
“Darbininkas” siūlo šias maldaknyges
vaidmenį.
UŽ
LABAI
NUPIGINTĄ
KAINĄ
Šiandieną jis savo kata- Mišios 12:00 P. M. Kalėdų I
š
likiškai tautišku veikimu, fĮ pirmoje dienoje 8:00 ir
"MALDŲ RINKINĖLIS"
veikėjų gausumu ir darbš’ 10:30 A. M. Žadama tą I Kainos:
tumu, ir inteligentų, ypač dieną turėti labai iškilmin- Į
Juodais odos apdarais
$1.50 (buvo $1.75)
gas
pamaldas.
Kviečiama
i
čia gimusių ir augusių,
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75)
skaičiumi, jau pralenkė visų atsilankyti.
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
kaimynines kolonijas ir
Baltais celuiloido apdarais
-90 (buvo $1.25)
visokiam veikimui užtekti
“PULKIM ANT KELIŲ”
nai jau turi savo jėgų, ku
Juodais odos apdarais — $1.50 (buvo $2.50)
rios dar vis nuolat auga ir
MIKĖ
IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ
didėja.
Gruodžio 9 d., General
I
Daug iš Brooklyno ir .ligoninėje, po trumpos IiVisus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
1
Y* .
vi- - *
* -kitur žymesnių veikėjų gos plaučių
uždegimu
sir“DARBININKAS”
čia atsikelia apsigyventi, gęs mirė Jonas Urbonas, I 366 Broadtvay, —
—
— So. Boston, Mass.
kas dar daugiau sustipri- 49 m. amžiaus, gyv. 219 į
v•

■ra
3

SMAGU MELSTIS

NEW BRITAIN, CONN.

dkrbininkks

Penktadienis, Gruodžio 18, 1936
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plaukia mano “nesveikos fantazijos“ apie Rusijos re
voliuciją. (Čia tenka pastebėti, kad mano “ignoranci(THE W0RKER)
ja” nėkiek negelbsti mano oponentui, nes jei man, igGruodžio 21, šv. Tarno Apaštalo dienoje, sukan
Published every Tuesday and Friday eicept Holidays such as
norantui, payyks šis tas Įrodyti, tai ką su jo argu
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independenee Day,
ka 35 metai gerb. kun. J. Amboto kunigavimo. Jis ta MIŠKUOSE PER ŽIEMĄ
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
mentais padarytų daugiau žinąs žmogus?)
po iššvęstas 1901 m., šv. Jono Seminarijoje, Brighto- DIRBS 25.000 DARBI
--------------- by ---------------Ignorancija,
tai
ignorancija,
bet
ar
tos
mano
ne. Taigi gerb. kun. Ambotas yra, taip sakant, mūsų
SAINT JOSEPH S LITHŪANIAN B. C. ASSOCIATION OF LABOR
NINKŲ
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post offlce at Boston, “fantazijos” būtų jau taip nesveikos? Tik pažiūrėki kaimynas ir parapijietis. Tais laikais turėti lietuvį
Mass. under the Act of March 3, 1870
me faktams į akis.
kunigą šv. Jono Seminarijoje buvo negirdėta reteny
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Sectlon 1103
“
N-nų
”
redaktoriaus
išsigelbėjimo
skylė
yra
ta,
bė. Ir apskritai imant, kun. Amboto kunigavimo pra _ Kiekvienų metų rudenį
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
kad
1905
m.
revoliucija
buvo
abortyvė.
Ji
negavo
pro

džioje visoje Amerikoje lietuvių kunigų buvo taip Lietuvos miškuose prasi
PRENUMERATOS KAINA:
SUBSCRIPTION RATES:
gos
išsivystyti
į
pilną
revoliuciją,
tai
ant
jos
galima
$4.00 Amerikoje metams ....................... :$4-00
Domestic yearly ............
maža, kad jie buvo skaičiuojami ne šimtais, kaip da deda miškų gamyba: miš
Foreign yearly ............ .
;$5.00 statyti visokias galimybes, net konstitucinę monar
$5.00 Užsieny metams ..............
bar, bet vos desėtkais. 1901 metais N. Anglijoje tik kas kertamas, rūšiuoja
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams :$2.00
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 chiją, Leninui ir Trockiui priplojant. Bet jei pirmoji Worcesterio šv. Kazimiero parapija buvo jau kiek į- mas, gaminamas išvežimui
duktė gimė negyva, tai antroji, iš tų pačių tėvų gi sigyvenusi, gi Bostono, Brocktono ir Lawrence lietu į užsienį, pardavimui vie
DARBININKAS
366 West Broadway
South Boston, Mass. musi, nedvejotinai įrodo, kokia būtų buvusi vyresnio
vių parapijos dar tik organizavosi. Apie kitas dar ne tos gyventojams, statybai
Telephone SOUth Boston 2680
ji jos sesutė. Kitais žodžiais, iš 1917 m. revoliucijos buvo nė svajota.
ir tt. 1936—1937 metų
eigos bus numanu, kokia būtų buvusi pirmoji revoliu
Tuo būdu gerb. kun. J. Ambotas priklauso prie miško gamybos sezonas
cija, jei būtų pilnai pavykusi, nes ją inscenizavo tie seniausiųjų mūsų veteranų-pionierių. Gražią, tvarkin jau prasidėjo. Šiuo metu
patys žmonės, toj pačioj tautoj ir netoliesia tose pa gą Hartfordo parapiją jis turėjo pats susikurti ir jei miškuose dirba per 5.009
čiose sąlygose. 1917 m. revoliucija prasidėjo labai šiandie jis taip aukštai stovi mūsų visuomenėje, tai darbininkų. Gamybos se
buržuaziškai; arba, jei norite, skystai socialistiškai. tik pasidėkojant savo nuolatiniam triūsui- ir nuopel zonas baigsis sausio ar va
Pasikalbėjime su XX Amžiaus korespondentu J. Viši netvėrė džiaugsmu, nuvertę nusišmeižusį carą ir nams. Visuomeniniame mūsų gyvenime kun. Ambo sario mėn. Atsiradus žie
E. Telšių Vyskupas J. Staugaitis pareiškė, kad Lietu sudriunėjusią biurokratiją. Susidarė koalicinė val tas plačiai ir noriai dalyvauja. Lietuvos nepriklauso mos keliui, prasidės miško
voje katalikų pamaldumas stiprėja. “Jei pamaldumą džia, kurioje kadetas Miliukovas paliko užsienių mi- mybės kūrimosi metu jis visados stovėjo priekyje ir i išvežimas. Prie gamybos
būtų galima matuot išpažintimis ir komunijomis, tai nisteriu ir svajojo apie caro sūnaus įpėdinystę, jo dė savo praktišku protu ir įgimtu taktu laistydavo tai ir išvežimo šią. žiemą miš
jis net žymiai gerėja: komunijų dabar dvigubai dau dės Mykolo globoje. Bet čia tuoj pasirodė, kad revo kos ir pakantrumo alyvas ant pasišiaušėjusio gyveni kuose gaus darbo 20.000—
giau, kaip prieš kokią 15 metų”, — pasakęs Vysku liucija tai ne koks eilinis valdžios perversmas. Ji iš mo bangų. .
25.000 darbininkų. Prie
pas. Taip pat neatsilieka čia ir katalikų jaunimas, jis slysta iš vadų kontrolės ir eina savais keliais. Caruko
Kun. J. Ambotas visų pirma yra geras ganytojas, gamybos per dieną darbi
bruzda, organizuojasi. Ir kat. spauda geriau apčiuo įpėdinystės projektas tapo likviduotas į kelias va Nenuilstama kantrybe ir ištverme jis vairuoja savo ninkas uždirba 3—4- litus,
pia aktualinio gyvenimo reikalus, yra stipresnė, gy landas. Miliukovas dar bandė užsilaikyti ,bet ir jis, parapijos vairą ir ypatingo dėmesio suteikia jauni- o prie
P— išvežimo 6—12 1 tų.
vesnė ir našesnė. Tačiau ir priešingosios jėgos ne dėl labai neprietelingų minios demonstracijų, turėjo mui, kuriame jis labai populiarus. Taktingai tvarko Darbas atiduodamas akorsnaudžia. Jos daugiausia veikia neigiamai, ardyda- i veikiai pasitraukti. Jo pavyzdį pasekė Lvovas ir Guč- sodalicijas ir draugijas ir palaiko jose vienybę ir tai- diniai. .
mos dorovinį gyvenimą. Demoralizacija eina iš mies i kovas. Apie konstituciją nebuvo nė kalbos. Ministe ką. Parapijos ugdyme kun. J. Amboto nuopelnai labai Daugiausia šią žiemą
tų: jau vis daugiau atsiranda pasimetėlių, susimetė- riai buvo tik dėl parodos, visą valdžią pasigriebė mi stambūs. Pasistatė didelę puošnią bažnyčią, įsigijo miško bus gaminama Birlių, abortų ir t.t. Kaip matome, netikslios moterystės, nia, kurią atstovavo kareivių ir darbininkų sovietai. kleboniją ir įkūrė mokyklą, kurią pavedė Seselių žų, Rietavo, Žalgirio, Šabigamijos, abortai — ta visa amerikoniškojo gyveni (“N-nos” teigia, kad juos suorganizavo menševikai — Pranciškiečių globai. Ir tą viską įsteigė taip, rodos, kių. Raudondvario , Panemo epidemija, su kuria ypač didesniuose miestuose j dėl to nesiginčysiu). Tarp sovietų ir Kerenskio suda nežymiai, be trukšmingų reklamų ir publikacijos šūk- vėžio, Pajūrio ir Kėdainių
taip dažnai čia tenka susidurti, jau ima paliesti ne tik I rytosios vyriausybės prasidėjo varžytinės už valdžią, snių, kad tenka stebėtis jo apdairiam sumanumui. miškų urėdijose. Šiemet
Lietuvos miestus, bet ir kaimus.
ir juo sovietai bolševikejo, juo Kerenskis silpnėjo. Finansinius statybos užsimojimus jis moka suderin sąmatinio miško iškirsti
Tiems blogumams nugalėti Telšių Vyskupas mano, Į Bolševikų įtaka pradėjo stipriai pasireikšti.
ti su parapijiečių gera valia ir palankumu. Tai labai skirta 2.659.000 kietmetekad būtinai reikia pagilinti religinis gyvenimas, kurį
Po dviejų nepavykusių sukilimų (balandžio ir lie reta organizatoriaus dovana. Įgimtą toj srity talentą rių, neskaitant 1.796.400
mūsų liaudis tik apyčiuopomis pažįsta, o jau su jo pos mėn.), bolševikai palaipsniui paima sovietus į sa am. Ambotas išugdė ilgo gyvenimo prityrimais.
kietmeterių kitų meti? kir
praktikavimu tai labai atsilikusi. Anot Vyskupo žo vo rankas ir spalių mėn. padaro sėkmingą perversmą.
Tokiam brangiam mūsų išeivijos veikėjui malo timų likučių. Vietos gy
džių, didžiausias atsispyrimas prieš komunizmą — Visi buvusieji valdžioje socialistai — Kerenskis, Cere- nu palinkėti koilgiausių metų.
K. ventojams skiriama apie
sustiprinimas kat. akcijos, spaudos, bažnytinės veik telli, Čehidze, Černovas ir Ko. palieka visiškai nušluo
870.000 kietmeterių miško,
los. Būtų svarbu, kad mes labiau sukatalikintume in ti, Steigiamasis Seimas išvaikytas ir revoliucija eina
,
Kun. A. T. Samata. o pramonei ir prekybai
teligentus. Tiesa, ir čia jaučiama pažanga, bet dauge iki pat dugno, ant kurio glūdi bolševizmas. Visos pro
1.825.000 ktm. Bet dalis
lis dar pasitenkina tik atlikdami velykinę, kartkartė gos sudaryti konstitucinę tvarką buvo likviduotos.
Pašaukimas Į Tretininkystę pagamintos medžiagos bus
mis ateidami į bažnyčią. Bet svarbiausia, kad pati
parduota ir vietos gyvenAr 1905 m. revoliucija būtų ėjusi tuo pačiu ke
Lietuvos valstybė bent kartą turėtų suprasti, kad liu? Nors kiek susivokiančiojo žmogaus mintyje ne
iškilmingai vėl patvirtino tojams. Šiemet jiems dau
(Tęsinys.)
Bažnyčia nėra priešinga valstybei. Bažnyčia nenuves gali būti dėl to nė mažiausios abejonės. Abiejų revo
(Skiriu Šv. Pranciš Popiežius Leonas XIII. giau skiriama stačio miš
žmonių į šunkelius. Dideliausią svarbą Lietuvos atkaus Idealų skleidė kurs, pritaikindamas to ko. Kai kuriose urėdijose
liucijų tėvai buvo tie patys. “N-nos” tai užgincyja,
katalikinime Vyskupas įžiūri tinkamame kunigų iš bet kuomet prieina prie faktų, tai labai šykščiai su
jui kunigui Pranciš ordino regulą šių dienų gyventojams skirtas miš
auklėjime. Taigi ypatingą savo dėmesį jis atkreipė į jais elgiasi. Esą buvusios menkos pusiau-anarchistilaikams, būtinai reikala kas iau išparduotas. Ten
kui M. Jurui).
seminariją, iš kur tikisi susilaukti šviesių, uolių ir pa nės grupės, kurios skelbė komunistines idėjas, bet jų
vo, kad ordino vidujine žadama duoti papildomai
“
Jei
nori
būti
tobulas...
sišventusių katalikybės dvasios vadų. Labai džiau
prigimtis nė kiek nebūtų medžiagos vietos reikalavardų istorijoje nė rekordų nėra palikę. (Aha! yla iš
paskui
ateik
ir
sek
Ma

giasi, kad prie Telšių Seminarijos dvasios tėvo parei
pamainyta. Popiežius Be vimams patenkinti. Tsb.
maišo jau kiek išlindo). Bet, girdi, visos bent kiek
nim” (Mat. XVIII, 21). nediktas XI (Sacra Progas dabar eina Vyskupas P. Būčys, tas šviesus ir kil
stambesnės kairiosios politinės partijos Rusijoje tuo
nus tautos vadas.
pediem) reikšmingai pa- venimą užlaikant Dievo ir
met stojo už demokratinę respubliką. Toks buvęs tuo
Iš visa ko matosi, kad dvasinės katalikų proble
briežia, kad Trečiasis Or Bažnyčios įstatymus, ir
TREČIOJO ORDINO
met ir bolševikų nusistatymas. (O, neišgydomas nai
mos Lietuvoje netoliesia tokios pat kaip ir pas mus.
dinas yra “ordinas žodžio vykdant savo gyvenimo
PRIGIMTIS
vume!
Ir
taip
kalba
socialistas!)
Vis
dėlto
iš
tų
vadų,
Ta pati kova su ištvirkimu, ta pati kamuotė su ko
tikrame supratime.” Po luomo pareigas. Prie to
kurių “istorijoje nė rekordų nėra palikę”, Trockio
Trečiojo Ordino, kaip
munizmo šūkiais. Toks pats sunkus uždavinys su įPijus XI (Rite Ex- uždavinio yra skiriamos
vardas perdaug jau stambus, kad būtų galima jį apei organizacijos, vieta Baž- piežius
piatis) kalba apie ši ordi-i įvairios drausmės kas link
traukimu inteligentų į Bažnyčios darbuotę bei kat.
ti.
Taigi
“
N-nos
”
Trockio
vardą
tarp
pirmosios
revo

nyčioje su kitais religi ną, kad “iš tikrųjų yra re maldos, savęs atsižadėji
akciją. Gal ten daug lengviau su jaunimu ir spauda,
liucijos
vadų
vis
dėlto
pastato.
Bet
tik
jo
vieno.
Apie
niais ordinais yra tarp ligiškas (vienuolinis) or mo ir labdarybės, kurios
nes Lietuvoje netenka kovoti prieš ištautėjimą. Iš vi
Leniną
kukliai
užtyli.
Bet
gi
priduria,
kad
Trockis
dvasiškijos ir laikų arba dinas.” Kaipo Trečiojo telpa reguloje.
so, mus džiugina, kad Geras Ganytojas reiškia daug
tuomet
dar
nebuvo
bolševikas
ir
kad
jis
griežtai
Le

pasauliečių. Tai yra dau
gražios vilties, dėl katalikų būklės ateityje.
K.
ninui priešindavosi. Ar gi? Jei tarp tų dviejų bolše giau nekaip sodalicija, ar Ordino narys, tuomi pat Tačiau, kuomet ordinas
vizmo šulų tuomet yra buvę kokių skirtingumų, tai ba brolija arba sąjunga. sai save pagerbti, priklau prieš save turi tik tą vie
tik taktikos atžvilgiu. Esmėje jų tikslas buvo vieno Apaštalų Šventasis Sos sydamas Kristaus avidės, ną asmeninį uždavinį, tai
das — tai proletarinė pasaulio revoliucija (anaiptol tas aiškiai paskelbė Tre religiškų (vienuolinių) or yra lengva matyti, kad
ne konstitucinė tvarka). Leninas, kurs dirigavo 1905 čiąjį Ordiną esant tikra dinų, parinktame skyriu netiesioginiai turi visuoti
niai kelti draugovės gero
Į m. revoliuciją, gerai pažinojo Trockio psichologiją. sis religiškas bei vienuo je.
j
vę. Reformuoti kitus, pra
Nepavykusioji 1905 m. rusų revoliucija duoda Daug jam neprieštaraudamas, panaudojo jį kaipo di liškas ordinas. Popiežius
dėk patsai su savimi, ir
progos visokiems spėliojimams, iš kurių tiksliausi ga namišką pajėgą revoliucijos tikslams atsiekti. Tuo Benediktas XIII sekančiai; TREČIOJO ORDINO
tavo pavyzdis padarys vi
UŽDAVINYS
li būti tik tie, kurie sutinka su rusų gyvenimo fak būdu, Trockis, kaip jis ten bebūtų nusiteikęs, dirbo paskelbė: Trečiasis Ordi
tais. Šiaip jau fantastiški spėliojimai, kad iš pirmo Lenino darbą. Tačiau ne juodu tik vienu buvo bolše nas yra įsteigtas tikrasis Kaip visi kiti religiški są kitą.” Kaip Popiežius
sios rusų revoliucijos būtų išsivyščiusi konstitucinė I vikų vadais 1905 m. revoliucijoje. Ten būta tokių ordinas, tinkamai taip va ordinai, Trečiasis Ordinas Benediktas XV kalba savo
tvarka, neatitinka gyvenimo realybę. Bet gi socialis “senų partinių kovotojų” (taip juos pats Leninas va dinamas, visiškai skirtin turi aiškiai nustatytą už enciklikoje: “Tai seka iš
tų vadas (“Naujienose”) teigia, kad jei 1905 m. revo dindavo) kaip Kamenevas, Zinovjevas, Bucharinas, gas nuo brolijų, nes jis! davinį — dvasinį ir asme- reikalo, kad kur keletas
liucija būtų pavykusi, tai Rusijoje nebūtų reikėję an Rozanovas ir daugelis kitų. Ir pats Stalinas tuomet turi savo regulą, kurią ninį uždavinį. Tai yra, kad žmonių gyvena laikyda
trosios revoliucijos, nes žmonės būtų iškovoję konsti nesnaudė: jis labai mikliai mėčiojo bombas Kaukazo Šventasis Sostas patvirti- padėti savo nariams jų miesi regulos, jie bus ga
tucinę tvarką.
apylinkėse. Tokiems “revoliucijos gilintojams” stojus no, nes turi savo novici- gyvenimo nuolankiame ke lingi pavyzdžiais kitiems
Ant to naivaus pageidavimo lietuviškas menševi į darbą, ar dar gali būti abejonės, kad jie pusiaukely jatą, savo profesiją, ir sa lyje gyventi tobula krikš savo kaimynams, ne vien
kas remia savo protavimo statybą ir daro išvadą, kad nebūtų sustoję ir būtų ėję iki pat kruvinojo galo, kaip vo abitą, sekant kitus or čioniškąjį gyvenimą, kaip susitaikinti su pareigos
1905 m. revoliucijos nuslopinimas galutinai privedė kad padarė antrojoj, jau pavykusioj, 1917 m. revoliu dinus.” Kaip ordino, jo už ; mūsų Išganytojas, kad kiekvienu reikalavimu, bet
ir siekti tobulesnio užda
prie bolševizmo. Mano kaip tiktai priešingai buvo teig cijoj?
imamą poziciją iš naujo gyveno, gyventi tobulą gy- vinio gyvenime nekad rei
ta, kad minėtosios revoliucijos nuslopinimas laikinai
Ar gi dar neaišku, kad bet kokioj rusų revoliuci
sutramdė bolševizmo eigą ir pagaliau išgelbėjo Lietu joj “konstitucinė tvarka” neineina į jos vadų progra Maskvoj ir Vladivostoke; gaivališkos valstiečių riau kalauja veikiantis įstaty
vą nuo bolševikų užplūdimo. Toji išvada, rodos, savai mą? Žinoma, ir pirmoj ir antroj revoliucijoj, bent jų šės, sujungtos su plėšimu, deginimu ir žmogžudystė mas”. Tuo žvilgsniu Popie
me tiek aiški, kad dėl jos netenka nė ginčytis. Reikia pradžioje, ne vien tik bolševikiški šūkiai buvo iškelia mis, gubernijose: Saratovo, Orio, Kursko, Černigovo, žius Ikonas XIII ištarė,
tik nustatyti faktas, kad pirmoji rusų revoliucija bu mi. Kol liaudis įšijudins, buvo leidžiami apyvarton Voronežo, Nižnio Novgorodo, Podoliaus, Vitebsko, pareikšdamas: Mano pla
vo tapatinga su antrąja. Ir tas faktas bus neabejoti visokie demokratiški obalsiai, bet sykį revoliucijai Liublino, Besarabijos ir visame Kaukaze; pagaliau nas socialiai reformai yra
nas, jei atsiminsime, kad abi rusų revoliucijas diriga įsisiūbavus ir minios instinktams įsivyravus, ant masiniai žudymai ne tik valdininkų ir policijos, bet Šv. Pranciškaus Trečiasis
vo bolševikai. “N-nų” redaktorius tai paneigia ir ma scenos išeina bolševikiškas elementas, ir tada jau nė- ir savininkų-buržujų — tas viskas taip atitinka 1917 Ordinas.”
(Bus daugiau)
no išvadą vadina nesveikiausios imaginacijos produk jra kalbos apie kontsituciją, nes prasideda kruvinas metų vaizdus, kad, rodos, čia ta pati fotografija, tik
tu. Prie tos progos ir man pačiam jis duoda menką teroras. 1905 m. revoliucija pakankamai tokio teroro mažesniame maštabe.
Didžiausia apgavyste ypožymį iš revoliucinės žinybos, sakydamas, kad aš tik išvystė. Sukilimai Kronštade, Odesoj, Sevastopoly, * Tokiai suirutei viešpataujant, kalbėti apie “kons ra pretenduoti į valdovus
tiek apie Rusiją težinąs, jog “pirma tenai buvo caras, Maskvoj, Pabaltijoj; kariuomenes maištai Kijeve, Vo titucinę tvarką” — tai ištiesų tam reikia labai nesvei ir neturėti tam sugebėji
o dabar yra bolševikai”. Girdi, iš tos ignorancijos iš- roneže, BobruiSkė, Ekaterinodare, Novorossijske, kos imaginacijos.
K. mo.
Ksenofontas.

Kun. J. Ambotas
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jos geri darbai tai vienan
Dievui tėra žinomi.
Katriutės kūnas ilsis
Rusų
laikraštis
“
RussHoly Redeemer kapuos
labai skaudžiai nusivylė
Iš pirmo žvilgsnio, Ame-' Raudonieji toli gražu nekoje
Slovo
”
rašo,
kad
dėl
laukdamas
garbingo pris:
“
raudonąją
aristokratiją
”
,
rika mažai ką bendra turi sitenkino miestelius užka
kėlimo, bet jos krikščic
su Kinija, tačiau, katali- riauti. Jie gyventojus ver- perdidelio grūdų išvežimo kurios ateinantį karta, ra
niškos artimo meilės pa
kystės atžvilgiu, santykiai ste vertė priimti jų moks- į užsienius, Rusijai šią žie šytojo žodžiais, jau bus
vyzdys ilgai pasiliks ger
“piniginė aristokratija”.
tarp jų dviejų gan glau- lą, ir prie to, įspaudė jiems mą gręsia badas.
katalikų lietuvių tarpe či
džiai sumegsti, nes Ameri- į rankas šautuvą arba Buvęs Bolševikų Simpa- “Aš abejoju, ar kurioj
Baltimorėje. Pagal ‘jos nt
kiečiai savo gausiomis au- kardą, sakydami: “Eik, tikas apie Komunistus. kitoj šaly, net hitleriško
ro, kuri ji nekartą pareis
joj Vokietijoj, taip būtų
komis paremia misijonie- brolau, ir toliau platink
rius, darbuojančius toli- mūsų mokslą. Juk tu da Andrė Gide, kuris ilgai isuvaržyta minties laisvė, A. A. KOTRYNA VALAI- arti namų, permušė auto- kė dar gyva būdama, jo
1 kaip SSSR., kur ji stačiai
ČICTĖ
■ mobilis p-lę Kotriną Valai- karstas buvo pilnas dvas
moj Kinijoj. Jei ne tos bar Markso mokinys”,
simpatizavo bolševikams, paneigta, užslopinta, sute Penktadienį, gruodžio 11 Čiūtę, ir taip sunkiai ją su- nių puokščių, būtent ui
stambios aukos, tų misijo-’ Nenuostabu, tad, jog be- Praeitą vasarą keliavo po
d., grįžtant iš darbo, visai žeidė, kad už poros valan- prašytų šv. mišių už jo
nierių veikla būtų žymiai veik visa Kinija buvo ko- Sov. Rusiją, iš kurios grį rorizuota...”
1
dų ji mirė Universiteto li- sielą, jos prietelių ir pa
sutrukdyta, — kas pada-, munizmu užsikrėtusi. O žo- labai nusivylęs. Grįžęs Laike savo kelionės po 1
rytų didelį nuostolį Moti- Bažnyčiai teko daug nu jis pradėjo rašyti knygą, SSSR. Gide norėjo pasiųs-i saulinę revoliuciją sukelti gOninėje. Italas jaunuolis, žistamų. Nenaudingų, vys
evoliucijos keliu, įgi mili- kurs ją suvažinėjo, atve- tančių gėlių pagirtina
nai Bažnyčiai.
kentėti. Komunistams be kurią pavadino “Grįžimas ti telegramą Stalinui.
“Jaučiu savo pareigą taristai — ginklu. Pirmų
Pirmų- žęs ją ligoninėn, spėjo buvo maža. Amžiną atils
Tenka pastebėti, jog Ki- siartinant, kunigas turėjo iš SSSR”. Ši knyga jau kreiptis į jus...” diktavo jų grupei priklauso kai kaįp ten pabėgti, bet poli- duok jai Viešpatie!
nijoj yra didžiausias krikpabėgti, k^ajP^" baigiama spausdinti.
-■ vėliau vakare ji areši
būtų
tapęs
durtuvo arba Prancūzų laikra štiš jis vertėjui. Tačiau šioj kurie kominterno atstovai, (rija
ščionių priešas ne valdžia,1
vietoj
vertėjas
sustojo
ra

kurie palaiko santykius su tavo kaipo kaltininką p-lės Telefonas: Plaza 1350.
Bažnyčia “Jour” duoda kai kurias
bet komunistai. Ir ką ten Į kulkos auka.
šęs ir pareiškė, kad pa- užsienio komunistais, šito
raudonieji yra nuveikę, tą virsdavo pelenais arba ko charakteringesnes iš tos j prasto “us”, kreipiantis į i režimo šalininkai yra ir’ Valaičiūtės mirties. Supatį gali ir Amerikoje i- munistų- mokykla. -Nuo knygos ištraukas. Rašyda “didįjį”, “genialųjį”, neuž i Prancūzijos komunistai,' gautas prisipažino, bet sa Graborius ir Balsamuotojas
423 S. Paca Street
vykdinti, nes kur tik įsi 1926 m. ligi š. m. rugsėjo mas apie sovietų gami tenka. Nors ir kažkaip dėl to tarp jų ir. Stalino ve teisino, kad bijodamas
BALTIMORE, MD.
z j ten
vyruoja komunizmas,
ten mėn. daug kunigų buvo iš- nius, Gide taip išsireiš- mėgino Gide prieštarauti, pastaruoju laiku santykiai' pavėluoti į darbą, jis pali
ko sužeistąją ligoninėj, o
žudVta- veik visos bažny kia: “Jų gaminiai stačiai tačiau buvo priverstas nu vis aštrėja. Esą,
ir prasideda persekioji]_
pats
manė ant rytojaus VALGIŲ GAMINIMAS
mai, žudymai, plėšikavi čios buvo paverstos pele biaurūs. Net vaisiai ir tie, sileisti ir vartoti “tinka kominterno nepasiseki
Ką tik išėjo iš spaudos Valgimai ir bažnyčių ardymas. nais. Likusieji kunigai jei ne visai blogi, tai, ge mą” titulą: “liaudies ir mai Ispanijos fronte’ pranešti apie nelaimingą į- Gaminimo Knyga, kurioje yr
‘ vyki. Teismas turės išSkaudūs ;įvykiai Rusijoj, s’afta' tureJ° Sv' Sakra' riausiu atveju, tiktai pa darbo žmonių vadas”.
daugybe receptu — nurodym
Prancūzijos
komunistus
’
spręsti
jo
kaltės
laipsnį.
mentus
suteikti.
Tačiau
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
, Meksikoj ir Ispanijoj, aiš
kenčiami.
XX.
privertė peržiūrėti savo►
I
Bažnyčia
ir
persekiojimo
gaminti valgius. Taipgi šioj
kiai įrodo, kad pasaulio
Kokybė? O kam ji rei
“strategijos’ ’ planus. Velionė buvo pašarvota knygoje nurodo kaip galima pa
metu
augo,
bujojo.
Žino

lygintojai viską suardo,
kalinga, jei nėra jokios Viliunas, paleistas iš Prancūzijos
komunistai pas savo giminaitį Praną sigaminti iš Įvairiu vaisių vyną
ma,
buvo
ir
tokių,
kurie
sugriauna, o ką gi atstakomunikacijos! ”
Lietuvos kalėjimo, nuvy-1 pasiūlę visą komunistinės Česną, kurio namuose ji Jos kaina tik $1.00. Knyga tui
tikėjimą
apleido,
bet
jų
to? Štai ką:
Jis taip pat susidomėjo ko į “rojų” — sovietų Ru veiklos centrą iš Maskvos gyveno ilgus metus. Nors 223 puslapius.
I
būta
nedaug.
Reikia
nepaVieton kryžiaus — ra
ir taip vadinamų stacha- siją, kurią būdamas Lietu perkelti į Vakarų Europą ji čia ir neturėjo daug gi
!
miršti,
jog-Kinijoj
tikėji

mybes ženklo — jie iškelia
voje labai idealizavo. Var ir įsikurdinti Paryžiuje, minių, tačiau rimtu meiliu
noveų laimėjimais.
mas
gyvuoja
maždaug
300
kruviną vėliavą, vaizduo-į
“Stachanovcas, — rašo gšas, nespėjęs kojų sušilti kas ir sukėlė Maskvoje; būdu ji nevieną pririšo
jančią pjautuvą ir kūjį;i metų, ir kiniečiai moka tą Gide: — Tai toks darbi-, sovietijeje, GPU agentų jaudinimąsi ir nuomonių prie savęs draugiškais ry Tel. 2-3381
I Mniestic and
vietoje Kristaus evangeli- į tikėjimą įvertinti; Pasako ninkas, kuris per 5 valan tapo areštuotas, na gal skilimą. Be to, visi komu šiais. Todėliai dienomis iiI Mivery
IniĮHirted Brands
jos — Dievo žodžio — jie jama, kad tūla kinietė, dėl das padaro tiek, kiek pa jau ir sušaudytas. Ir už nistai intelektualistai esą naktimis budėjo gan daug
jos karsto. Katriutė
patiekia komunizmo kate stokos kunigų, pėščiomis prastas darbininkas pada ką? Už tai, kad jis “dėsty simpatizuoja Trockiui, ku- prie
f
atkeliavo
50
mylių,
idant
PACKAGE STORE
kizmą; užuot plėtę Dievo
ro per 8 vai. Tačiau čia damas sovietų Rusijos is ris ligi šiol pasilikęs ištiki buvo viena Iš tų dievobai
priimti
Šv.
Komuniją!
l'žl.iiko Visokius alkoholinius
mingų mergelių, kuri ne
karalystę čia ant žemės,
nieko ypatingo nėra, nes toriją X klasėj ir liesda- mas Lenino idėjoms.
perimus —• Degtinę, Vyn;j ir Aly.
jie kankina ir žudo tikin | Puikiai susiorganizavę dabartinis stachanovcas imas VKP (visasąjunginė: Intelektualistai per Di- praleido progos padaryti
278 Millbury Street
čiuosius, skelbia klasių ko komunistai, plėtodami ‘ro- pirmiau per 8 valandas Komunistų Partija) ir jos mitrovą darą nuolatinį gerą savo artimui kuomet
Worcester, Mass.
vą.
jjaus’ mokslą, uoliai dar padarydavo tiek, kiek ge i kovą su Trockiu, moki-1 spaudimą į Staliną, kad jis. tik galėjo. Ypač rūpinosi
Atsižvelgiant į kiniečių buojasi. Visi išsijuosę dir ras darbininkas padaro niams pareiškė, kad kai imtųsi aktyvių priemonių pagelbėti tiems, kurie sie
T
ba,
skelbdami
Bažnyčiai
kė
dvasinio
luomo.
Gal
kultūrą, pobūdį ir pasau
Leninas buvo gyvas, tai remti Ispanijos raudonuo
per 5”.
lėžiūrą, kila klausimas: nepermaldautiną karą, pa Šitą savo nuomonę Gide Leninas sugebėjo išnaudo sius. Šitai kaip tik sukė šiandien lietuvių kunigų
“Kaip gi komunizmas ga vyzdžiui Meksikoj ir Ispa pailiustruoja tokiu faktu. ti Trockį darbui, o Leni lė didelio nepasitenkinimo tarpe Baltimorės arkivys
VISŲ BANGŲ
lėjo įsišaknyti Kinijoj?” nijojPrancūzų kasyklų darbi nui mirus partija nesuge Maskvos karo sluoksniuo- kupijoj nėra nevieno, ku
Naujos
Rūšies Radio
Juk kiniečio visos viltys O gal sakvsi: “Tai ne ninkų ekskursija, važinė bėjo išnaudoti Trockį dar j se. Laikraštis tvirtina, rio Katriutė nebūtų sušelMAGIŠKA AKIS
ir troškimai sukasi apie i pas mus!” Tiesa, visa tai dama po SSSR, vienose bui, todėl Trockis atsidū kad Stalinas artimoj atei- pusi dar jam esant kleriMETALINĖS TŪBOS
savo šeimą, o komunizmo ! įvyksta toli, toli nuo mūsų kasyklose, kad parodytų ręs opozicijoj prieš parti- : £y pasitiksiąs tiktai genė ku. Tik metai atgal ji už
MAGIŠKI SMEGENIS
CHARRON’S
filosofijoj šeimai nėra vie krantų, tačiau reikia pri savo solidarumą,
ję—”
raliniu partijos sekreto- baigė mokėti už savo se
20 TrumbuH St.
tos. Be to, kinietis nepaiso siminti, kad ten žūna mū pasisiūlė pakeisti vienai -Šiuos
kaltinįmus
VorošiJovas gO
galis
----------■----- Vilimui rįum
ų,, sers sūnų, kurs buvo įWorcester, Mass.
kas įvyksta už jo kaime sų broliai Kristuje. Ten
dienai tų kasyklų darbi- primeta sovietų komunis- paskelbti karinę diktatū- šventintas kunigu Lietu
lio, — jis domisi tik savo griaunami ne kieno kito ninkus ir, jau pirmomis
spauda ir, juos persis- rą.
XX. voje. Net ir kitų vyskupi I
jų lietuviai klerikai, kurie
namai,
kaip
tik
Dievo
nakampeliu; iš kitos pusės,
ie pausdino
darbo valandomis jie
Pausdino bolševikų
bolševikų^ ‘N. G. ’,
komunizmas jokių ribų I mai. Ir kai priešai min- buvo “stachanovcai”. j Štai tau ir laisvė sovie Bolševikų laikraštis “N. mokinosi Baltimorėje Katnepripažįsta — jis nori po I džioja po kojomis Šv. OsRašytojas, kuris svajo tų Rusijoje. Komunistui G.” rašo, kad Žalpis ir. riutės nebuvo pamiršti,
visą pasaulį išsiplėtoti. : tiją, tai ne ką kita min jo Maskvoje rasti
__j tikrą draudžia kalbėti apie ko- Daubaras, gyv. sovietų taip kad šiandien jai perė 66 Ward St. Tel. 4-7948
Tačiau tuos skirtumus ko džioja, o mūsų Sakramen- komunistinę
santvarką, munistus. Tai ką ir bekal- Rusijoj tapo išmesti iš ko jus amžinybėn, tie geri
Worcester, Mass.
munistai štai kaip suderi j tališką Dievą/ Ar tai ne
______
bėti apie laisvę nekomu- munistų partijos. Sako, Tėveliai neturėtų užmiršti
Parduoda visokias mėsas, kaip
no:
baisu? Ar tai jokio įspū- Kristaus Dieviškoji Širdis nistams.
kad jiedu padarę atgailą jos sielos.
šviežias taip ir rūkytas.
Maždaug nuo 1910 m. li ! džio mums nedaro? Ar ne visiems plaka; reikia ir F
Beje, patys komunistai įr norėtų grįžti i partiją, Laidotuvės įvyko antra
Užlaiko visokiu daržovių.
gi 1926 m. Kiniją tikrumoj sukelia mumyse jokio pa- mums plačiau žiūrėti į ka- sako, kad ligi šiol Rusijoj bet “tavoriščiai ” iš Jung. dienį, gruodžio 15 d. Lai
Patarnavimas greitas.
valdė visa eilė ”gangste- ; sibiaurėjimo? Ką daro talikiškąjį pasaulį, Juk nebuvę laisvės, o tik nau- Valst. neduoda jiems liu- dotuvių metu visi trys mū l
rių”, banditų, arba švel raudonieji kitose šalyse, tiktai vienoj parapijoj/ joji konstitucija žada pil- dymų. Tai tau ir “tavo sų parapijos kunigai atna
niai tariant, “karo viešpa tą pat ir Amerikoj gali pa diecezijoj, arba šalyje ne- ną laisvę.
riščiai”.
šavo šv. mišias prie trijų
M. A. CIVINSKAS & CO.
i
čiai”, kurie buvo pasidali kartoti. Juk komunizmo tinka brolišką meilę apri-'
altorių. Kun. Mendelis sa
LIETUVIS
nę į apskričius. Jiems pa- pėdsakai Amerikoje kas boti. Reikia ir kitiems avo gedulingam pamoksle
šalinti, daktaras Sun Yat kart aiškesni darosi.
teiti į pdgeiuą,
pagelbą, jei
jei ne
auko
ne auno-i
n-.
T4i/TI
priminė visiems, kad ve Graborius ir Balsamuotojas
Šen, žymus diplomatas,: Vis dėlto yra raminanti mis, itai bent maldomis..
340-342 Harding St.
lionės gyvenimas buvo
sumanė sudaryti tautinę'mintis: nei persekiojimai, Kitaip• — misijonierių darnuolatinis rengimasis prie WORCESTER, MASS.
kariuomenę, nes tub metu nei pragaro vartai Bažny- bas žlugs. Išganytojas sa
LDS. N. A. Apskričio neišvengiamos mirties vaAtdara
Tel.
kiniečiai nebuvo tautiškai čios nenugalės. Atvertę is- ko: “Eikite tat ir mokyki
pusmetinis suvažiavimas landos. Tik savaitė atgal Dieną ir Naktį Dial-5-5898
susipratę. Įsteigė Karo tori jos lapus štai ką ran- te visas tautas...” O kaip Pastaruoju laiku, esą, įvyks gruodžio 27 d., 1 va- ji buvo atlikusi šv. misiAkademiją, kad kareivius I d am: kadaise buvusiose galės misijonieriai tai da Rusijos bolševikai labai landą po pietų, Šv. Kaži- jas. Nebuvo tų dvasinių
išlavinti. Visos tautos šal- katalikiškose šalyse tikė ryti, jei mes jiems nepa nepatenkinti Prancūzijos miero par. svetainėje, 349 lavinimų, kuriuos ji nebūPOPE OPTICAL CO.
tai į tai žiūrėjo; vientik jimas išnyko ne dėlto, kad dėsime? Juk Maskvoj tau- komunistais, kad jie neda- ____
Smith St., Providence, R. tų lankiusi. Kadangi ji doAlbert R. Barker
Rusija atėjo jam į pagal-! įvyko persekiojimų, bet donieji, savo broliams Is-jro reikiamo spaudimo nu- j. į šį suvažiavimą kvie-'rai, dievobaimingai gyvebą, pasiųsdama gabius ka- dėlto, kad patys žmonės panijoj, aukoja į dvi sa- versti Blumo valdžią. Pas- čiamos visos LDS. N. A.!no, todėl jai mirtis nors ir
Kada Jums reikalingi aki
niai,
leiskite mums išegzami
riuomenės vadus. Tiesa, to tikėjimo nebrangino, vaites daugiau, negu kai-: kutinėmis dienomis jiems Apskričio kuopos prisiųsti netikėta nebuvo,, tačiau
nuoti
akis ir pritaikinti aki
--4-___ :i.___________ ~
■ •
,
z- išmokino kiniečius kovoti, nes buvo neveiklūs ir tįn- kurie katalikiškieji kraš- net
prikaišiojamas sabota- savo atstovus. Bus svars- I,baisi.
Paskutinėj
gyveni- nius. Mes padarome dirbtinas
bet kartu ir supažindino' gėjimo dvasia užsikrėtę, tai surenka per ištisus me ;žas. Apie tai rašydamas tomi svarbūs dienos klau- I mo valandoj ji buvo Sa- akis.
St.
Tel. 6-1944
juos su komunizmu. Kinio- Pirm negu Kristus buvo tus!
. “Neues Wiener Journal”, Simai dėl organizacijos ge-( k ramentais sustiprinta ir 397 Main
Worcester, Mass.
tis, norėdamas oficierium nukryžiuotas, Judas turėAukokime ir išsijuosę pastebi, kad dabar III in- rovės.
jos paskuniai žodžiai bu- 275 Main St. Webster, Mara.
tapti, turėjo atmintinai iš- jo Jį išduoti, ir pirm negu dirbkime ir mes. Jeigu ko- ’ temacionale vykstanti ko Taipgi primename kuo- vo: “Jėzau, priimk mano
mokti komunizmo katekiz- Tikėjimas žus, nekurie Ju- munistai taip uoliai dar-;va tąrp intelektualizmo ir poms. kad patikrintų savo sielą; Jėzau, priimk ma
mą.
dai turės ji išduoti per sa- buojasi už neteisybę, argi militarizmo; šios kovos iš duokles į apskritį. Kurios no sielą”. Jos mirtia tikrai
Bevarydami iš kalnų ir vo šaltumą ir neveiklumą, mes galime atsilikti — davos — viena po kitos esate užvilkusios, prašo buvo graži, pavydėtina. Ir
miestelių “karo viešpa Kristaus Švč. Širdis api- mes, kurie semiame iš Pa- j keliamos svetimšaliams ir me atsiteisti.
šiandien kuomet jau jos
Geriausia lietuviška užeiga,
čius”, komunizmu užsikrė- ma visą pasaulį — visus ties Tiesos šaltinio? Daž- saviesiems bylos. Naujaja- Apskričio Valdyba:
nebėra mūsų tarpe iŠ no
užlaikomas geriausias alus
tę kareiviai, užplūdo be- žmones. Jo meilei nėra ri- naį svarstykime šiuos žo- me Novosibirsko procese
vieno man teko išgirsi ir kiti gėrimai.
J. Kumpa, Pirm.
veik visą Kiniją, ir viene- bų. Vienok jeigu misijų ir džius: “Ar mes Dievą nemenką vaidmenį suvaiM. Urmonienė, Vice- “Katriutė buvo išrinkta
90 Millbury St.,
rių metų bėgyje jiems pa-' misijonierių mes neremsi- mylime daugiau, negu ko-dinę ir Trockio archyvo
Pirmininke, mergelė. Ji nei vieno ne
sisekė komunizmo princi- me, tai tuomi statysime munistai Jo nekenčia?” i dokumentai.
Worcestėr, Mass.
T. Versiackas, Sekr.
apkalbėjo, nei vienam blo
pus išplatinti.
Dievo meilei rubežius.
Gintaras, i Individualistai nori paA. Zautra, Ižd.
go žodelio nepasakė“. O
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DARBININKAS

.

KAPINĖSE

A. A. Magdalenai Tamoliunienei Mirus

8.

f

A. a. Magdaleną Tamoliūnienę į šv. Kazimiero
I kapines automobiliuose lydėjo daug žmonių ir kuni
gai celebrantai. Atgiedojus gedulingas apeigas, gerb.
PAVYZDINGA IK KILNI MOTINA
kleb. kun. Ignas Albavičius iškalbingai pasakė turi
Tik tas tegali suprasti tą didelį skausmą ir šird ningą pritaikintą pamokslą. Ir a. a. Magdalena Tamogėlą, kas neteko brangintinos ir meilingos motinos. I liūnienė nuleista į žemę šalia jos vyro a. a. Augustino
A. a. Magdalena Tamoliūnienė, mirusi šių metų gruo Tamoliūno, pasimirusio gruodžio 18 dieną, 1928 me
džio 8 dieną, buvo geriausia ir kilniausia motina čia, tais. Atkalbėjus poterius už abiejų vėles, atgiedota
žemėje. Nors ji nemokyta, tačiau ji turėjo širdį ir ne Viešpaties Angelas. Ir abu teilsiasi amžinoje ramy
paprastą išmintį, kurią per tvirtą tikėjimą gavo iš bėje.
Paties Dievo. Ta išmintimi ji vadovavosi visą gyveni VISIEMS REIŠKIU NUOŠIRDŽIAUSIĄ PADĖKĄ
I
mą, ir daugelį įkvėpė išganingomis mintimis ir palai
Aš reiškiu ypatingą nuoširdžiausią padėką Di
minta nuotaika; ir ji artimuosius vedė prie galutino džiai gerb. kleb. kunigui Ignui Albavičiui, gerb. kleb.
palaimintojo tikslo ir amžinojo gėrio. — Be to, ji bu kun. Pranciškui Vaitukaičiui, šv. Kazimiero Seserims,
vo karšta tėvynainė: Lietuvoje buvo knygnešė, o čia, Onai Landienei, Magdalenai Kavaliūnaitei, Onai Auišeivijoje, plėtė lietuvių katalikų spaudą, buvo L. R. gaitei, Konstancijai Vickutei, Onai Pečeliūnienei ir
K. Susivienijimo ir kitų katalikiškų draugijų narė, ir visiems kitiems už jų maloningą rūpestį ir labdarybę
buvo Tėvų Marijonų rėmėja.
teiktą mano motinai, kuomet ji dar gyveno, man esant vienuolyne.
ŠERMENŲ KOPLYČIOJE
Taip pat reiškiu nuoširdžiausią padėką Tretinin
Per jos šermenis, žmonių iš visų kolonijų skait
lingai atsilankė jai atiduoti paskutinę pagarbą ir pa kų Draugystei, Forsterių Draugystei, šapalų šeimy
simelsti, kad Visagalis Dievas jai teiktų amžinąją bu nai, Onai Zdanevičiūtei, Onai Augaitei, Magdalenai
veinę Danguje. O laidotuvėse, kurios iškilmingai įvy Kavaliūnaitei, Konstancijai Vickutei, Onai Landienei,
ko praėjusį šeštadieni, gruodžio 12 dieną, žmonės iš Onai Pečiuliūnienei ir kitiems, kurių vardų neatsimevisur taip pat skaitlingai susirinko pagerbti kilnią, i nu, už aukavimą Šv. Mišioms už a a. Magdalenos Ta
meilingą ir palaimintą motiną. Ir kiekvienas, žvelgda moliūnienės vėlę.
Taip pat reiškiu širdingą padėką šv. Antano
mas į a. a. Magdaleną Tamolūnienę, įrengtą Tretinin
kės rūbais, giliai atsiduso ir savo gyvenimui ėmė kil i Draugystei už parodytą užuojautą, o ypatingai tos
nią pamoką- “Laimingas ir išmintingas tas, kuris čia, draugystės nariams, būtent, grabnešiams: pp. Jurgiui
žemėje, stengiasi būti tokis, kokiu -norėtų būti mirties Jakubauskui, Aleksandrui Yuciui, Petrui Butkui, Antanui Jankauskui, Martynui Larencai ir Juozui Kuz
valandoje”.
mickui.
GEDULINGA EISENA Į BAŽNYČIĄ
Taip pat širdingiausiai ačiuoju Tretininkėms, laiPrieš 8 vai. iš ryto, pirm lydėsiant į Dievo Ap
vaizdos bažnyčią, pamaldžių žmonių daugybė šerme kusioms uždegtas žvakes gedulingoje eisenoje ir baž
nų koplyčioje susibūrė, o dauguma laukė ir meldėsi nyčioje, Maldos Apaštalystės narėms, ir visiems ki
bažnyčioje. Tuo tarpu Dievo Apvaizdos parapijos kle tiems už jų maldas, Šv. Rožančiaus kalbėjimą ir bu
bonas, visų mylimas ir gerbiamas kun. Ignas Albavi- dėjimą dieną ir naktimis prie a. a. Magdalenos Tamo
čius, kun. Pr. J. Vaitukaitis, ir mirusios motinos sū liūnienės karsto šermenų koplyčioje.
Ypatinga iš širdies gilumos einanti mano padėka
nus kun. Antanas, lydimi ministrantų, nuėjo į šerme
nų koplyčią pradėti gedulingas pamaldas už mirusios reiškiama gerb. kunigijai už Šv. Mišių memento —
vėlę ir kūną atlydėti į bažnyčią, į kurią parapiją pri | atminimą už mano motulės vėlę, Šv. Kazimiero Sese
klausė viršum 33 metus. Iškilmingoje eisenoje, pirm rims, Šv. Pranciškaus Seserims, ir visiems kitiems už
kurią ėjo ministrantai su kryžiumi, po jų gerb. Ona maldas pamaldžiai aukotas už mano motulės vėlę.
Taip pat reiškiu nuoširdžią padėką visiems daly
Zdanevičiūtė nešė Jėzaus širdies Apaštalystės karū
ną, paskui sekė Tretininkės su uždegtomis žvakėmis, viams meilingos ir gerbtinos motulės laidotuvėse;
kunigai su kitais ministrantais. grabnešiai ir pamaldi taip pat širdinga padėka priklauso gerb. graboriui S.
M. Skudui, kurs atsidavusiai rūpinosi brangintinos
minia.
mano motulės dailiu pašarvojimu ir tvarkiu lydėjimu
GEDI I .INGOS PAMALDOS
į į Šv. Kazimiero kapines; taip pat nuoširdžiai dėkoju
Atlydėjus a. a. Magdalenos Tamoliūnienės palai gerb. p. Jonui Krušui. Šv. Kazimiero kapinių užvaiz
kus į bažnyčią, prasidėjo gedulingos egzekvijos už jos dai, kuris malonėjo dailiai papuošti mano brangių mivėlę. Po jų atlaikytos trejos Šv. Mišios, kurias prie 1 rusiųjų tėvelių kapus kapinėse.
Didžiojo Altoriaus giedojo gerb. kleb. kun. Ignas AlPabaigoje, nuoširdžiausias mano meldimas yra
bavičius, o prie šalinių altorių atnašavo kun. Pr. J. tas: — Visi, kurie gyvenime mylėjote brangiausią ir
Vaitukaitis. Šv. Juozape parapijos klebonas, ir kun. meilingiausią mano motulę, ir jai mirus, atidavėte
Antanas. Po Šv. Mišių, gerb. kun. Pr. J. Vaitukaitis atmintiną pagarbą, malonėkite ir ateityje jos nepa
skelbė turiningą ir iškalbingą pamokslą, po kurio miršti savo maldose ir Šv. Mišių aukoje, kad Gerasis
kunigai celebrantai atgiedojo “Libera” ir baigė gedu Dievulis teiktų jos vėlei amžinąjį atsilsį ir palaimin
lingas pamaldas bažnyčioje.
tąją buveinę Danguje.
Visiems ir visiems dar kartą reikšdamas nuošir
džiausią mano padėką, ir prižadėdamas visus atsimin
ti Šv. Mišių aukoje, lieku
Dideliai nuliūdęs, tačiau visiems dėkingas,
Kun. A. Tamoliūnas.

CAMELS - OLD GOLD . —
- CHESTERFIELD - LUCKY STRIKE

CIGARETAI

CARTON M
■o PKGS SI

-n

I5C

CONFECTIONER’S arba RUDAS

CUKRUS

-

19c
GĖRIMAI
3 « ~ 25c
ŠVELNUS SURIS
25c
RIEŠUTAI
25c
MAISITI RESUTAI
25c
CHOKOLADAI
27c

3

1 LB
PKGS

MILLBROOK AR RADIO—TIK ĮTALPA^

VISOKIO PIENO—TINKAMAI ĮSENDINTAS

LB

DIAMOND DIDELIS BRANDUOLIS

LB

PUIKIAUSIŲ RŪŠIŲ MIŠINYS

I

LB

SWEETHOME — MINKŠTI IR RIETI

LB
BOX
I

SEEDLESS RAISINS EE?SEC 3 PKGS 25c
17 oz
OCEAN SPRAY “£££*’ 2 TINS
29c
9 oi
NONE SUCH MINCE MEAT 2 PKGS 23c
DAINTY JELL 6 FLAVORS 4 PKGS 15c
DROMEDARY DATES 2 PKGS 25c
FINAST PEACHES
2 NoTINS2^ 29c
No 2%
FINAST SOUASH
TIN
10c
i'/2
CTN 9c
BELUS SEASONING
FANCY CURRANTS
2 PKGS 25c
No 2
FINAST GRAPEFRUIT
10c
TIN
DOUGHNUTS PLAIN SUGARED 2 DOZ 29c
3 «z
DROMEDARY
PKG 10c
7>/ą

savo giminių ir pažįstamų.
Dabar laivai - palydovai,
iyg maži šuneliai apspitę
, didelį, storais lynais trau
kia — tempia mūsų di, džiulį laivą į uostą, mat
didieji laivai patys negal
prieiti' prie kranto. Visi
i keleiviai uosto pusėje,
kiekvienas grūdžiasi prie
pat krašto ar nepamatys
ką nors iš pažįstamų. Ir
aš, prisigrūdau prie krašI to, atydžiai tėmyjau ar nei pamatysiu savųjų. Ir ne
apsirikau. Žiūriu, kad ir
Į mano pusėn mosykuoja iš
tolo nosine baltai pasirė
džiusį moteris. Tėmyju ją
atydžiau ir atrodo lyg tai
būtų brolienė, kurios nors
Į dar ir nebuvau matęs, ta
čiau jos veido bruožai ge
rai buvo žinomi iš foto
grafijų. Ir aš ją pradėjau
sveikinti iš tolo skrybėlė.
Pasirodo, kad mano nesu
klysta, nes tuoj pamačiau
už jos stovintį ir gerąjį
broliuką, kurie atvyko į
uostą manęs pasitikti,
Drauge su jais atvyko ir
brolienės sesuo Ona Vensevičaitė. Prisiartinus lai
vui prie kranto dabar jau
! paaiškėjo, kad pirmiausiai
! pamačiau brolienę Bronytę Brundzienę ir ją pir
miausiai pasveikinau.
Sustojus laivui prie
kranto tuoj įlipo į laivą
Amerikos Imigracijos biu
ro valdininkas pro kurio
kontrolę dabar turėjo pe
reiti visi keleiviai patiek
dami jam savo pasus ir
kitus dokumentus, kuriuo
se pažymėdavo kuriam
laikui įleidžiama keleivis
Amerikon. Ir mano pase
pažymėjo, kad įleidžiama
į Ameriką vieneriems me
tams, kaip kad buvo pažy
mėta ir Amerikos Konsu
lo Kaune, išduodant Ame
rikos vizą.
Bus daugiau

i
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oz
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CITROM

PEEL

TAMSIŲ VAISIŲ PYRAGAIČIAI
Šie skanūs šventėms pyragaičiai yra pada
ryti iš seno Anglų recepto. Tai puiki Kalėdoms
dovana.

4 LBS

1 LB
OOJ-AO,
...
EACH^F^C
EACH <
IO ozs

2 oz*

SYKES & SYKES

EACH

t

Kitos Švenčių Vertybės
RICHMOND PEAS
FINAST TINY PEAS
STEAK SALMON FINAST
35c
A WIDE SELECTION
5c CANDIES
WHIPPLE’S MINCE MEAT
SNOSHEEN CAKE FLOUR •
WELCOME GUEST
CHOCOLATE CANDY CHIPS
XMAS CHOCOLATES
.u
RIBBON CANDY

Kun. M. Brundza

Kelionės Įspūdžiai
Iš LIETUVOS Į AMERIKĄ, 1936 METAIS

i

P. A. Sykes ir B. G. Sykes
LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: SANBORN BLOCK
Washington St.
Norwood, Mass.
Tel. Norwood 0330
Gyvenimo Vieta:
32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

SAMUEL R. KOPLAN

Pirmadienio vakare per
Sueinam į valgyklą, ūgi pietus sužiuro visi pro lan
ADVOKATAS
žiūrim ant kiekvienos lėk gus, šaukdami, klykdami,
Ofisas:— 1134 Washington St.
štės padėta koks nors po kad jau matosi New Yor
S. VASILIAUSKO — NAME
pierinis papuošalas gal k’o žiburiai. Ir ištikrųjų,
So. Norwood, Mass.
Tel. Norwood 1576-R
vai: vyrams — vyriškas, išeinam po pietų į viršų ūGyvenimo Vieta:
moterims
__________
_ _________
gi______
žiūrim djau
nusitiesus
moteriškas. o
847 TCASHINGTON ST.
Visi tuos papuošalus - mu- visu pajūriu su viršum 100
Tel. Nonvood — 1570-W .
čes užsimauna. Kaip juo- mylių ilgio įvairiaspalvių
kingai dabar visi atrodė- j žiburių juosta. Iš tolo at- vėl prasidėjo judėjimas, koj, tartum matai pasakos
me su įvairiausiomis spal- rodo lyg“ jūra dega. Tai’ Dabar visi skuba, tvarkosi pilis...
vuotomis mučėmis ir pira- Brooklyn’o ir New York’o savo bagažą, kitiems ir Plaukiam pro gražią
(WRUBLIASKAS)
mydomis. Dairosi visi į nesuskaitomos, milijoni pusryčiai nerūpi. 7 vai. Laisvės paminklą. Tai LIETUVIS GRABORIUS IR
visas puses ir juokais trū nės, įvairiaspalvios elek laivas ištraukęs inkarą vėl graži ir aukšta jūroje staBALSAMUOTOJAS
ksta, taip juokingai visi tros šviesos. Dar 3 valan pūškuoja į uostą. Dar tūla Amerikos Nepriklau1000 WashingtOD St.
atrodėme. Tokia, mat, lai das eina sparčiai laivas, plaukia pusantros valan-‘ somybei paminėti. Ją praNORWOOD, MASS.
TEL. Nortrood 1503
ve mada, nieko nepadary atrodo kad jis dabar pa- dos ir pagalios įplaukia į plaukus pasitinka mūsų
uos
tą.
•
.
~
”
laivą
4
mažesni
laivai
ir
si. Tas mučes visi paėmėm skutinąsias jėgas stato,
Monteilo Office:
10 Intervale St
Kaip
gražiai
dabar
atropo
du
iš
šonų
lydi
jį
į
uo

kad
tik
greičiau
įplaukus
sau atminčiai. Na, ir link
TEL. Brockton 2005
sminosi visi per vakarie į uostą. Bet nakčia jis į do iš laivo miestas. Tikra stą.
nę, ant daugelio stalų ma uostą neplaukė, tik įmetęs Amerika! Kur nepažvelg-Į Mūsų laivas, sveikindatėsi vyno, šampano, ar a- inkarą sustojo toli nuo si, kur nepasisuksi, visur mas Ameriką, iššauja iš
laus butelių. Mat daug va kranto jūroje. Nors jau dideliausi namai. Iš tolo patrankos 11 kartų. Jam
žiavo turtuolių iš atosto buvo 12 vai. nakties ir po tei atrodo, kad čia tik vie-^ atsako patrankų šūviais
INSURANCE
nos
bažnyčios
su
aukšnuo
kranto.
Mūsų
laivas
ilsio
laikas,
tačiau
miegas
gų, tai jie tik ir laukia ko
Auto-Gai*ro-OyvyblibNelafmią
6 iki 9 mėnesiu išmokėjimui
kios nors progos, kad pa dabar niekam nerūpi, visi čiausiais bokštais. Ne, taf dabar pamaži plaukia pro NuoPristatau
Platės Kasdien
silinksminti ir smagiau išėję į viršų gėrisi gra- ne bažnyčios, tik aukš- įvairių linijų uostus, štai
1134 Washington St,
praleisti laiką. Po tų ižkit-’ žiais New York’o reginiais čiausi pasaulyje namai jau matosi ir švedų Amemingų pietų visose salėse nakties žiburių šviesoje, 62—74 ir 102 aukštų. Tai rikos linijos uostas, kur So. Norwood — Room 2
tęsėsi šokiai ligi gaigys- šią naktį, tat, mažai kas bent nameliai!.. Viskas at- laukia didelė žmonių mi- Tel. 157AR
Vai. 1-5, 7-• :».
rodo
tartum
kokioj
pašania
susirinkusi
pasitikti
tės.
' temigo.’ Ryte gi nuo 5 vai.
(Tąsa)
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kun. Pranciško Virmaus- kuopų valdybas.
Nutarta siųst du atsto
kio vardu.
Skaitomas protokolas iš vu į busimąjį LDS Seimą,
suvažiavimo,
įvykusio kurio vieta ir laikas bus
Cambridge, Mass., sausio paskelbtas spaudoje. Ats
26 dieną, 1936 m. Protoko tovams kelionės lėšas ir
las priimtas.
už darbo dieną 4 dol. nu
Kiekvieną metą rudens boįo komandoj randasi lie
Mandatų Komisija pati tarta apmokėti.
laikotarpyje,
žaidžiama tuvis Buividas, kuris pasi
krinus mandatus, praneša, Atstovai į Seimą jeigu
kaipo drąsus,
garsus ameri koniškas žymėjo
MD RADIO
kad suvažiavime dalyvau
dėl kokių priežaščių nega
sportas futbolas. Europo smarkus ir greitas bėgi
ja iš 6 kuopų 35 atstovai
je žodis “futbolas”, turi kas. Iš Brocktono lietuvių
ANO UfiHT HCAVYir Centro nariai — Anta lėtų dalyvauti seime, tai
WeiGHT 80X1NG
kitonišką reikšmę, būtent, kolonijos paeina kitas lie
CKAMPION
nas Kneižys, Pr. . Razva turi pranešti raštininkui,
tuvis,
kuris
šįmet
pagarsė

Europoje
gyvenantieji
dauskas ir O. Siaurienė. kuris paskirs sekantį kan
žmonės vadina futbolo žai jo drąsa, lankstumu ir ap
Dėl sutrumpinimo proto didatą į tą vietą.
dimą, ką mes suprantame sukrumu Šv. Kryžiaus Ko
Renkami atstovai į sei
kolo nutarta atstovų var
“soccor bąli”, arba “soc- legijoj, t. y. Moncevičiųs
dų į protokolą nerašyti, o mą: Pateko sekanti: Da
cor rugby”. Bet Ameriko arba kaip Amerikos laik
tik pažymėti atstovų ir nielius Averka ir Juozas
je žodis ‘futbolas’ supran raščiuose vadinamas “Hip
kuopų skaičių kaip prane Glavickas. Kandidatai: A,
tamas ir žinomas kaipo a- Moncewicz”. Bostono Ko
ša mandatų patikrinimo Zautra ir M. Kamandulis.
merikoniškas
žaidimas, legija šįmet turi savo ne
komisija.
Išrinkta valdyba sekan
kuris žaidžiamas visose A- nugalimą Janusą, kuris yRaportai valdybos ir
merikos kolegijose, prade ra garsus komandos pa
gegužinės komisijos iš tiems metams: pirm. J.
dant rugsėjo mėnesį iki puošalas.
duoti ir vienbalsiai tapo Kumpa; vice - pirm. Mag
Pądėkonės dienai, lapkri
priimti. Iš raportų paaiš dalena Urmonienė; ižd. —čio mėn. Pądėkonės die Bet šio straipsnio auto
W COMMEimS®______
kėjo sekančiai: pirminin Antanas Zautra; iždo glo
nai praėjus, futbolo sezo rius gerai apsvarstęs drą
IS THE RNEST METHEYVeEVER TA5TED.'
kas J. Kumpa pranešė, bėjai — J. Jeskevičius ir
nas “ipso facto” baigiasi, siai tvirtina, kad geriaukad apskritis
padidėjo Kaz. Tamulevičius; raš.
ir tik atskiruose ir retuo sis ir daugiausia šįmet pa
nauja kuopa Haverhill, Tarnas Versiackas.
se atsitikimuose yra lai sižymėjęs futbolininkas,
Mass. Vajus buvo sėkmin Nutarta suteikt dovanė
TONY SCHUCCO Naujos Anglijos sunkaus svorio ir lengvojo svo
komi šie “post-season”; tai lietuvis, Vilius Ašmengas.
lę iš apskričio Centrui
rio kumštinių čampionas, stovi su PHIL SPITALNY stage’iaus masteriu
žaidimai, laimėti įvairių; skis iš Providence, R. I.
Vice
pirmininkė
M.
Ur$50.00.
Jeigu bus galima
čempijonatą. viliaus tėvai yra susiprair radio įžymybe.
apylinkių
moniene,
vėliau
pribuvus,
po bendros gegužinės, ku
Taigi kasmet yra žaidžia-j ^ę lietuviai ir gerai prakMuzikas ir kumštininkas sutaria, kad Commercial’s “OLD INDIA
išdavė
raportą.
Iždininkui
ri įvyks 16 dieną rugpiū
ma “Rose Bowl” žaidimas: tikuoganti katalikai, lietuPALE” geriausias alus, kur jie esą ragavę!
Mykolui
Grilevičiui
nepri

čio.
Kalifornijoje, kad pasiro vių Šv. Kazimiero para
buvus
suvažiaviman,
pirm.
Pareikštas protestas Lie
dytų, kuri komanda ge pijos parapijiečiai, kur
J. Kumpa pranešė, kad tuvos valdžiai dėl katalikų
klebonu
yra
kun.
J.
Vaite

riausia: Naujos Anglijos,
Įėjęs patekti į “AH-Ameri- manskis ją pasigavęs nupas iždininką esą. apie 13 spaudimo.
Vakarų, ar Pietų Ameri kūnas. Vilius yra pabai can” komandą, bet* deja, bėgo vieną kartą 37 yarĮ dolerių su centais ir pas
kos dalių. ‘Rose Bowl’ žai gęs Providence viešą mo kada Holy Cross fųtboli- dus, kitą kartą 27 yardus,
kun. P. Jurą 30 doleriu. Pirm. J. Kumpa kviečią
kyklą,
Centrai
High
dimas šįmet bus tarp Wa«
ninkai žaizdavo su Šv. An- ir dar kartą Vilius sugebė
Patarė užvesti naujas fi visus į Lietuvių dieną, 4
School,
kaipo
vienas
iš
ge

shington Statė ir Pittsnansų knygas, ir kad su liepos, Marianapolin. Pri
pasižymėjusių selmo komanda, tai Vilius jo bėgti 39 yardus su futburg, nes tos komandos y- riausiai
tą dieną nekaip pasirodęs. I bolų ir tuomi galutinai iš
važiavimuose būtų išduo imta.
ra laikomos geriausios vi mokinių ir atletų. Centrai Jis turėjo, kaip mes sako sprendė pergalę. Tame LDS. N. A. Apskričio su ta finansinė apyskaita ir Nutarta skirti dovanėlę
važiavimas įvyko birželio
sose Amerikos valstybėse.; High School yra viena iš me angliškai “offday”.
žaidime su Colgate, Holy 28 d., 1936 m. šv. Kazi patikrintos knygos Finan Lietuvių dienai $5.00. Pa
didžiausių mokyklų ProŠiais metais įvairiose videnc’o mieste, kur kas Holy Cross Kolegijos ko Cross komanda buvo ant miero liet, parapijos svet. sų raportas turėtų būti į- vesta Onai Siaurienei ir
futbolo komandose mūsų met yra nemažiau trijų manda šįmet yra pasižy ra, kuri sugebėjo gauti Nashua, N. H.
Urmonienei
rašytas į protokolų knygą. Magdalenai
lietuvių jaunuomenė ypa tūkstančių studentų. Siek mėjus kaipo viena iš ge daugiau dviejų “touch- Suvažiavimą atidarė ap Svarstymas
nebaigtų sunaudoti tuos $5.00, lai
tingu būdu yra pasižymė damas aukštesnio mokslo, riausių Naujoje Anglijoje, downs”, arba 14 punktų skričio pirm. J. Kumpa, 1 reikalų. Pirm. J. Kumpa mėjimui.
jusi. Jau keturi, ar penki jis įstojo J Šv. Kryžiaus ir Ašrpanękįs^atliko* svar nuo Colgato komandos per vai. po pietų. Maldą atkal įteikia LDS. N. A. apskri Išreikšta širdinga padė
metai kaip lietuviai pradė Kolegiją. Pirmais metais biausią rolę tose pergalė paskutinius aŠtūonius me bėjo vietinis klebonas, čio gegužinės rengimo ko ka kun. Dr. A. Bružui ir
jo pasižymėti futbolo ir žaizdamas tik su “fresh- se. Kada Holy Cross žaidė tus. Holy Cross futbolinin kun. Dr. Bružas ir pasa misijos finansinį raportą. 65 kuopos nariams už ma
basebolo rungtynėse. Spa men” komandomis nelabai su Dartmoutho komanda, i kams nuvažiavus į Provi- kė nuoširdžią sveikinimo Apskričiui gryno pelno Ii-i lonų priėmimą.
lių 19 d., 1932 m., Bostono pasižymėjo ir niekas neį tai vienas Dartmouth’oL dence žaisti su Brown U- kalbą. Jis savo kalboje ko $98.78c. Raporto tikru Posėdis baigėsi 4:30 vai.
laikrašty (Boston Post)1 spėjo, kad šįmet liks fut futbolininkas norėjo mes niversiteto komanda, ji nurodė kaip LDS, nariai mą liudija kun. J. Petrau po pietų. Maldą atkalbėjo
vienas futbolo vedėjas pa bolo garsenybe. Net šįmet, ti “forward pass” į savo vėl supliekė Brown 32—0. turėtų būti nuoširdūs sa skas, J. Kumpa, K. Grigas, kun. Dr. A. Bružas.
rašė labai įdomų straipsnį kada pradėjo treniruotis, draugą, bet Ašmanskis Mūsų drąsus futbolininkas vo organizacijai.
B. Tamulevičius.
Pirm. J. Kumpa
apie futbolą ir tame strai jis turėjo konkuruoti su staiga pribėgo kur futbo per pirmas 18 minučių to* Posėdžiams vesti išrink Pirm. J. Kumpa praneša,
Rašt. T. Versiackas
psnyje paaiškino, kodėl jau gerai prityrusiu fut las buvo metamas ir jis, žaidimo , gavo . 3 “touch- ta apskričio valdyba: pir kad bendra su Moterų Są
lietuviai ir lenkai yra ge bolininku “Jablonskį”, ku vieton to Dartmoutho žai- downs” arba 18 punktų. mininkas — J. Kumpa; vi jungos apskričiu geguži Pasibaigus posėdžiams,
resni futbolininkai už kitų ris pereitais metais stebi diko, pagavęs futbolą nu Kadangi tas lošimas buvo ce - pirm. į laiką nepribu nei vieta paimta Palango kun. Dr. A. Bružas kvietė
įvairių tautų jaunuolius. no visus savo žygiais. Bet bėgo 80 yardų, padaryda Į transliuojamas per radio, vus, išrinktas Kazimieras je, 16 d. rugpiūčio. Priren- atstovus į kitą svetainę,
Anot jo, lietuviai ir lenkai tas nelemtas likimas taip mas “touchdovvn”. šitie i tai atsitiko, kad Ašmans Vaičiūnas;
raštininkas gimo darbu rūpinasi val kur 65 kuopos šeimininkės
yra geresni futbolininkai viską sutvarkė, kad pra šeši punktai su vienu kitu kio tiesiog stebuklingas Tomas Versiackas. Man dyba.
pavaišino atstovus ska
todėl, kad kaip jis sako — džioj Holy Cross futbolo punktu, kurį Holy Cross žaidimas taip sužavėjo datų ir rezoliucijų komisi I Kaip buvo nutarta perei niais užkandžiais.
T. V.
lietuvių ir lenkų jaunuolių sezono, Jablonskis buvo gavo įspirdama “goal” transliuotoją, jog jis pa- ja: Mykolas Kamandulis, tame suvažiavime sureng
tėvai yra daugumoj imi rimtai ir smarkiai sužeis tuojaus po “touchdown” briežė, kad Ašmanskis pa Danielius Averka ir Kazi ti bankietą Kan. F. Kemegrantai, ir būdami imi tas. Per keletą mėnesių jis laimėjo prieš Darthmou- daręs 18 punktų ir Brown mieras Nadzeika.
• šį pagerbti, tai palikta tą
grantais jie jokiu būdu ne turėjo gulėti ir ilsėtis. To thąj Pirmą kartą per 30 Universitetas nieko. Po Pr. Razvadauskas svei darbą atlikti po lietuvių
išlepino savo sūnelių. Tai kiu būdu mūsų drąsus lie metų Holy Cross pajėgė tam Holy Cross vedėjas kino Centro Dvasios Vado dienos liepos 4-tos, kuriuo
LDS. Conn. Apskričio
gi kada jie išaugo ir pra tuvis Vijius, — kuris per supliekti Dartmouth’ą. Se nutarė, kad Ašmanskis
Į rūpinsis valdyba.
dėjo lankyti viešas moky nai žaizdavo basebolą su kančią savaitę, kada Holy j užtektinai pasižymėjo, ir
Centro sekretorius An- metinis suvažiavimas įklas, būdami neišlepintais Naujos Anglijos Vyčių Cross žaidė su Manhattan nusiuntė kitą substitutą į
i tanas Kneižys kalbėjo a- vyks gruodžio 20 dieną š.
yra pripratę pergalėti vi čempijonais t. y. Providen- Kolegija, vėl mūsų drąsu jo vietą. Kada Vilius ėjo
! pie vajų ir centro stovį, m., šv. Andriejaus lietuvių
par. svetainėje, Church ir
sokias sunkenybes.
co Vyčiais, turėjo progos sis ir nenugalimas Vilius iš sporto aikštės, visi susi I Šiandien, gruodžio 18 d., reikšdamas pageidavimą, Stanley Sts., New Britam,
Taigi ir šįmet lietuviai parodyti savo galę... Chick padarė 66 yardų “touch- rinkę žmonės sukėlė truk- vakare, Mechanics Buil- ■ kad atstovai parvažiavę' Conn.
pasižymėjo futbolo žaidi Meehan, Manhattano fut down”, kas nulėmė žaidi šmingas ir pilnas entuzia dinge, Bostone įvyks kum savo kolonijose pasisteng Tą dieną, pagal Apskri
muose. Amerikos įvairiose bolo vedėjas dalyvauda mą Holy Cross naudai. zmo ovacijas tuo pagerb štynės. Kumščiuosis du tų darbuotis organizacijos čio nutarimo, 8 vai. ryte
dami Ašmanskį, kad net drūtuoliu čempionu Tony labui; išrinktų narių mo , įvyks šv. mišios už gyvus
Kolegijų komandose rau mas puotoje, New Yopke,
dasi lietuviai drąsuoliai, kur visi New Yorke spor Colgate Kolegija, Kuri su keletą minučių turėjo per Shucco ir Al. McCoy. kesnius, aiškintų organi ir mirusius apskričio na
traukti žaidimą.
Kumštynės bus iš 12 roun- zacijos naudingumą, ir rius Šv. Andriejaus lietu
kurie ne tik savo kolegi to rašytojai susirinkę kal pliekė Amerikos aukštes
jai, bet ir mūsų išeivijai bėjo, tik apie vieną lošiką, niosios kariuomenės mo Taigi Ašmanskio žygiai dų, vadovybėje Goodwin prirašinėtų naujus narius. vių par. bažnyčioje.
Iš suvažiavusiu atstovų Sesijos prasidės 1 vai.
neša garbę ir pasididžia kuris buvo atsakomingas kyklą (Army komandą) padidino Holy Cross pres A. C.
pietų. Visos LDS. Conn.
vimą. Notre Dame Kolegi dėl Manhattano praloši 20 prieš 6, ir kada atvažia-. tižą ir visiems sporto raš Dr. Kline patikrino abie ir kuopų raštininkų rapor po
apskričio kuopos prašo
ja turi savo garsų ir ener mo, būtent apie Vįlių Aš- vo į Worcester buvo išbur tininkams pritariant, jis jų kumštininkų sveikatą. tų paaiškėjo, kad kai ku mos išrinkti atstovus ir
gingą Puplį, kuris ypatin manskį, kuris Manhatta ti laimėtojais. Bet vėl ta yra laikomas vienu ge Prie patikrinimo dalyvavo riose kuopose nariai buvo prisiųsti į tą suvažiavimą,
gai šįmet pasižymėjo. Pu- no — Holy Cross žai me žaidime mūsų begalo riausių futbolininku. Ne Statė and Boxing komisi-j nepatenkinti buvusio va ir jiems įduoti naudingų
plio tėvai gyvena Chica- džiant, pagavę priešų nu stiprus Ašmanskis (jis tik visi futbolo expertai jonierįąi Peter Capr ir į jaus taisyklėmis. Iš pirm. įnešimų mūs brangios or
goje. Pernai net vienas jo mestą futbolą, nubėgo 66 sveria 180 svarų) išsklai sekdavo jo žygius ir pla Dan Keljey, ir jie visi trys J. Kumpos raporto ir pra-j ganizacijos labui.
giminaičių buvo studentas yąrdų ir padarė “touch- dė jų gerus norus, taip čiai rašydavo apie jo pasi pareiškė, kad kumštinin nešimo pasirodė, kad va Prašome atvykti ankš
Marįąpąpoly, ThPinpson, down” arba šešius punk kad net Chicagos ir Bos žymėjimus laikraščiuose, kai yra pačiame gerume. jus neturėjo nuostoliu, bet čiau išklausyti šv. mišių.
Šįos kumštynės bus la pasisekimą. Jeigu vieni
LDS. Conn. Apskričio
tus. Holy Cross koman tono sporto rašytojai pra i bet ir visuomenė įdomauCohn.
nariai
perėjo
į
skaitytojų
bai
įdomios,
sako
Goodwin
Pirm. J. Mončiūnas
Fordhame šįmet pasižy da laimėjo tą žaidimą 13 dėjo po tam girti Ašmans Į ja juomi. Jis yra lietuvių
eiles,
jų
vietas
užėmė
kiti
A.
C.
vedėjas.
Pirminėse
Rašt. B. Mičiūnienė.
mėjo Dulkė, kuris laiko? prieš 7. Colgate futbolo kį. Tame žaidime Ašmans- tautai dielis papuošalas ir
kumštynėse taip pat bus1 ir skaičius skaitytojų pamas kaipo vienas iš ge« vedėjas, “Andy Kerr”, su kiųi duotas futbolas 29 garbe, nes visi kūne į pa- gymjų
kumštininku. Ti- didėjo.
Viename sąsiuvinyje 5riaušių bekų, kurie yra grįžęs į New Yorką, viešai kartus ir jis nuostabiai zjsta stačiai stebisi jo kįgtų j šias kumštynes gakios
giesmės: “PER TAVO
Įnešimas, kad būtų at-,
žaidę šioje garsiojo ir pa? apie Ašmanskį kalbėjo, pravarė futbolą 241 yardą prielankumu, jo prieinagauti Goodwin A. C. gaivintos kai kurios kuo- ŠVENTĄ PRISIKĖLI
sužymėjusioje kolegijoje. pabrėždamas, kad jis yra arba maždaug 8 yardus mumuą ir jo atviru širdin- įstaigoje, £93 Washington pos. Darbas paliktas aps- MĄ”, “LINKSMA DIE
NA”, “REGINA COELI”,
Ęet, deja, jo tėvai, kurie vienas iš geriausių futbo kiekvienų atveju. Kada
gu
draugiškumu.
gt
.,
Boston.
Tel.
CAPitol
kričio
valdybai,
kuri
kvies
i‘AVĖ REGINA” ir “ANgyvena Lowelly, nėra pa lo bekų. Buvo kalbų, kad Coįgato futbolininkai spy
jas
į
bendrą
darbą
per
GĖLŲ GIESME” 35c.
Šmitas.
5655.'
vyzdys. Marąuette’o fut- Vilius Ašmanskis būtų ga- rė futbolą, tai mūsų Aš-
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rodė, kad jie labai daug y■ ra pasisavinę savo vado,
kun. J. švagždžio, gestų ir
“REVOLIUCIJA”
t. t. Tas parodo kiek daug
PAVYKO
darbo ir laiko kun. J.
Sekmadienį, gruodžio 13 Švagždys yra paaukojęs,
d., Šv. Jurgio lietuvių pa kad vaidinimas atvaizduo
rapijos svetainėje įvyko tų tai, ką to veikalo auto
gražus ir pamokinantis rius nori atvaizduoti. Tai
vaidinimas. Montello Šv. misijonieriškas darbas.
Roko lietuvių parapijos Veikalas yra turiningas
choro gabūs vaidintojai, ir pamokinantis. Montelvadovaujant tos parapijos liečiai jį labai gerai suvai
klebonui kun. Jonui Švag- dina su mažais trūkumais,
ždžiui, suvaidino dramati būtent, vienas, kitas vai
nį veikalą “Revoliucija”. dintojas netaisykliškai iš
Veikalas “Revoliucija” taria sunkesnius žodžius.
vaizduoja sąžinės kovą. Bet iš jų, Amerikoje augu
Štai geri ir dori tėvai auk sių ir lietuvių kalbos nesilėja dorai ir gražiai sūne mokinusių, nei negalima
lį, kuris išaugęs pasvyra reikalauti, kad jie ištartų
prie įvairaus typo žmonių, sunkius, ilgus lietuviškus
neva skurdžių ir vargšų žodžius. Būtų galima sun
užtarytojų, bet tikrenybė kesnius, ypač tarptauti
je žmonių kraujo ištrošku nius, sulietuvintus žodžius
sių revoliucionierių. Revo pakeisti lengvesniais, pa
liucionieriai prisikalbina prastesniais žodžiais. Padorai ir gerai išauklėtą praktikavę kiek, tą veika
jaunuolį, išrenka jį savo lą galėtų suvaidinti kur
tarybos pirmininku. Jau nors didmiesty, didelioje
nas pirmininkas, patikė svetainėje. Tai būtų didelė
jęs žydeliui tarybininkui, nauda mūsų visuomenei.
pasirašė įsakymą padaryti Taigi sveikiname montesukilimą prieš valdžią ir -iliečius vaidintojus ir jų
šimtus įsakymų nužudyti | į" dą- ""kun"7.'gvagždį-i už
“buržujus” ir “neištiki i “Revoliucijos” suvaidinimus” asmenis revoliucijo! mą. Šiais suiručių laikais
. „ ,
nieriams,
neprašydamas tepasikviečia
montellieL’Ujų vardų. Tokių psaky- -ug gu “Revoliucjja” kiekmų rezultatas buvo, kaa vfena kolonija
Rap.
jauno pirmininko geriausi
ir artimiausi draugai, gi
minės ir net tėvai, sūnaus
“įsakymu” buvo sušaudy-'
ATLAIDAI
ti. Sąžinė jį perspėjo, bet
jis jos neklausė: paklausė Sekmadienj, gruodžio 13,
Šv. Kazimiero par. bažny
blogų draugų.
“Revoliucijos” veikalo čioje per sumą prasidėjo
autorius |rodo, kad ir do- 40 valandų atlaidai, Šv.
rai auklėjami vaikai, jeigu mišias celebravo ir sakė
tik jiems neduodama tik- pamokslą kun. Dr. J. Starro supratimo pavojų gyve- kus. Po mišių sekė procer.ime, tai toki vaikai išau- sija, kurioj dalyvavo ir
gę labai dažnai paslysta į parapijos mažasis choras,
blogą gyvenimo kelią, jie Parapijiečiai stebėjosi jų
lieka ištvirkusių, nedorų gausumu, nes tai pirmą
žmonių aukomis, nes per- kartą matė visus vaikus
silpni atlaikyti pasaulio procesijoje. Mergaitės bubangas.
! vo baltai apsirengusios su
Montello Šv. Roko lietu- 1 valionais ir nešė gėles,
vių par. choro vaidintojai Berniukai buvo apsirengę
labai gerai suvaidino savo sutanomis ir kamžomis.
roles. Pažymėtina, kad Tai buvo įspūdingas regivaidintojai, vaidindami pa nys. Tą pačią dieną visi

PROVIDENCE, R. I,

j BROCKERT’S ALE
\

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale,
atėję j tavernus ar restoranus prašykite
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Brockert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.
♦

1Lt
Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St.,
Worcester, Mass.

BOSTONO APIELINKfiS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė-

Jas ir Distributorlns CHARLES tVAYSHVILLE, pristato alq baliams,

restoranams ir alndėms. Saukite; Ded. 1731.

KALĖDOMS
SU GERIAUSIAIS PASIŪLIJIMAIS PIRKĖJAMS

MINMASTER SUMAIŠO GERIAU
kaip kada nors. Maišant nedaro
burbuliukų. Didesnę įtalpa $22.50.

MIEGAMAJAM
KAM
BARIAI
tinkamiausi:)
dovana
Iris laikrody*
mėlynos ar rnžavos spal
vos. Iris Telechron $5.!K»

ELEGANTIŠKAS
Westinghouse Casserole. Juo
das enamel su chromium.
įtalpos 2 kv. 1 pt. $5.95

didelis
PARANKUMAS
Hotpoint plek
trą šildomas
maišiu kas,
teikiąs dau^
parankumn.
Kaina $4.95

MATEI KAMPUČIUS Hotpoint proso? Su juo gali be
sunkumų prosyti. Patėm.vk
thumb-rest. Plieno pastolis.
Kaina $3.95.

The Edison Shops
39 Boylston St. Boston
ir 32 kitose parankiose vietose
HANcock 3300
Atdara 8;30 iki 5:15 pp. kasdien ir Šeštadieniais

Pas Elektrikinius ar Kontraktorius Dylerius.

8.

stabu ir įspūdinga buvo 20 d. pamaldų ir gausiai į Bus trumpa programa.
matant tokį didį skaičių jas sueikime.
Užkandžiai ir gėrimai dy
J. Vaičiūnas.
žmonių lankančių pamal
kai. Kviečia visus narius
das šios didžios šventės
ir jų vaikelius dalyvauti.
Susivienymo sumanymą
proga. Montelliečiai kata
likai už tai pagirtini.
parėmė šie biznieriai:
Gruodžio 13 d., sekma Prieš Padėkonės dieną į- A. Tretikas ir P. Račdienį, įvyko Jėzaus Vardo vyko Šv. Kryžiaus parapi kus, J. Galdykas ir Lukodraugijos Komunijos die jos naudai vakaras, kur I ševičius, J. Sakalas, S. Ku
na. Laike antrųjų Mišių išleista nemažai paukščių bilius, Noreikai.
Ego.
šios draugijos nariai visi laimėjimui. Parapijai liko
kartu priėmė Šv. Komuni gražaus pelno.
ją. Jie darė gilų įspūdį į Parapijos sekmadieninės
kitus savo skaitlingu pasi mokyklos vaikučiai, Sese
rodymu. Kun. švagždys rims vadovaujant, gražiai
pasakė atitinkamą pamok pasidarbavo išleisdami lai
slą, ragindamas ir kitus mėjimui kalakutą. Parapi Chicago, III. — Šiais me
parapijos vyrus stoti į ši jai padarė virš $47 pelno. tais Lietuvių R. K. Susi___ vienYmas Amerikoj iškiltą taip greit augančią1 Lapkričio 29 d. Lkleb
kun. L. Praspalius nuošir- min?ai paminėjo savo audraugiją.
Tą pačią dieną, 2 vai. po džiai padėkojo Seserims ir ksinį jubiliejaus sukaktį,
Tat> Chicagos apskritys
pietų, įvyko trumpos šios vaikučiams.
-------vienbalsiai nutarė dar sudraugijos nariams pamal
dos. Po pamaldų suvirš PASIDAUGINO BIZNIE- rengti Jubiliejaus ir vaRIŲ--------------- jaus užbaigimo vakarą.
šimtas parapijiečių susi
rinko naujai statomoje Šioje kolonijoje buvo Vakaras įvyksta gruodžio
parapijos salėje pamatyti tik keletas biznierių, bū- 20 d., Gim. Pan. švenč.
kaip greitai vyksta staty-j tent, A. Tretikis, P. Rač- parapijos svetainėje, 68th
bos darbas. Visiems susi kus, J. Noreika, Giedrai- ir Washtenaw Avė., Chirinkus, naujai nupintas tis, J. Sakalas, S. Kubilius, cago, kur yra šaukiamas
žalias vainikas buvo iškel Šiomis dienomis atidarė Chicagos Apskričio prieš
tas ir pakabintas pačioje Brand Cafe parapijos tru- metinis susirinkimas, Su
salės viršūnėje. Po to susi-1 stysas ir L. Vyčių 96 kp. sirinkimas prasidės 3 vai.
rinkusieji aukavo kiek ga pirm. J. Galdykas ir Luko po pietų, ir tuojaus po su
lėdami piniginių aukelių. ševičius. Lietuviai turėtų sirinkimo prasidės minė
Surinkta daugiau kaip remti savuosius, o ne len tas parengimas.
kus ir kitus kitataučius,! Centro dvasios vadas,
šimtas dolerių.
Tą patį vakarą, choro nes jeigu reikia paramos kun. Baltutis užgvrė Ap
vaidintojai nuvyko į Nor- parapijai ar draugijoms, skričio sumanymą ir kar
wood, Mass. suvaidinti tai mes pirmiausia krei tu su vakaro rengimo kopiamės prie savųjų biznie i misija pasižadėjo kodauveikalą “Revoliucija”.
rių. Lietuviai, remkime giausia savo darbu prisi
savuosius!
dėti, kad surengus sėk
mingą vakarą. Rengimo
NIEKŠŲ DARBAS
Šiame mieste gyvena ne
komisija susideda iš aps
mažas būrelis lietuvių, ku Pereitą savaitę piktada- Įkričio pirm. J. Mickeliūno,
. rast. Ig. Sakalo.
rie keletą metų atgal bu-, riai išlaužė medelius Šv. ir
vo suorganizavę lietuvių j Kryžiaus lietuvių par., ku1 Numatoma, kad vakaras
parapiją, bet bažnyčios rie buvo pasodinti mūsų ,bus įdomus, nes bus už
klebono pasidarbavimu ir
neišgalėjo pastatyti.
rūpesčiu.
Tik dėka klebo kandžių, įvairi muzikališDvasinius reikalus at
ka programa, kurioj daly
vykti aprūpinti iš Nashua nui ir trustysams, pikta vauja visų mėgiama dai
dariai išsisuko nuo kalėji
lietuvių kunigas.
dar nininkė, Ona Juozaitienė;
Dabartinis Nashua lietu-! mo, nes čia už tokiusskau
bus kalbų ir įteikiamos
vių par. kleb. kun. dr. A. bus teismas labai
dovanos kuopoms, kurios
Bružas išrūpino, kad lie džiai baudžia.
daugiausia narių prirašė.
tuviai ne tik tris kartus • GRAŽUS L. VYČIŲ 96 kp. Kalbės Centro Dvasios
metus turėtų progą atlik
DARBAS
i vadas, kun. Baltutis, LRti išpažinti pas lietuvį ku
nigą, bet kad dažniau ga Prieš keletą savaičių ta- K$A Centro pirm. L. Šilėtų turėti ir lietuviškas po automobiliu užmuštas mutis> Chicagos Apskr.
L. Vyčių 96 kp. narys, J.'Pirm- J- Mickeliūnas, rast.
pamaldas.
Sabalas it daug kitų,
Manchesterio vyskupas Kelečius. Kuopos nariai
"in
coroore
”
dalyvavo
šer1
Gabiosios
163 kuopos
yra labai palankus lietu
viams. Taigi prašant kun. menyse ir laidotuvėse, šeimininkės: K. Stogliene.
dr. A. Bružui, vyskupas Gruodžio 6 d. kuopa už- u- Kazwell ir B. Mank.enč
paskyrė vieną iš Šv. Juo prašė giedotas šv. mišias, Skaniausiai priruoš užzapo katedrai priklausan už a. a. Juozo Kelečiaus' bandžius. Po užkandžių ir
^htis kauliiikų
čių koplyčių lietuviams. vėlę ir visi nariai dalyva-' programos
ir kortų žaidimas. Visi
Čia įvyks lietuviškos pa vo mišiose, laike kurių pri i laimingieji gaus gražių
maldos trečią sekmadienį ėmė šv. Komuniją.
Į dovanų. Tat, visi nariai,
kiekvieną mėnesį.
■ su draugais ir apylinkės
MINĖS JUBILIEJŲ
Pirmos pamaldos įvyko
LRKSA 191 kp. minės lietuviai kviečiami atsilapkričio 15 d., 10 vai.
Kun. Dr. A. Bružas atna organizacijos 50 gyvavimo lankyti,
Ieva Lukošiūtė.
šavo šv. mišias ir pasakė metų sukaktį, sausio 3 d.
pamokslą. Prieš mišias
klausė išpažinčių.
Gruodžio 20 d., 10 vai.
ryte vėl turėsime lietuviš
kas pamaldas.

DAYTON, OHIO.

AUKSINIO JUBILIEJAUS
UŽBAIGIMO VAKARAS

MANČHĖŠfER? N. H.

vaikai priėmė švč. Sakra- ji puošdavo altorius. Tikimentą.
į mės Juzę pamatyti už
Vakare mišparus cele- i trumpo laiko vėl mūsų
bravo kun. P. Juškaitis iš tarpe sveiką ir besidar
Cambridge. Asistavo kun. buojančią kaip praeityje.
J. Mačiulionis ir kun. dr.
J. Starkus. Turiningą pa Kalėdų dienoje, 4 valan
mokslą pasakė kun. J. Ba- dą po pietų, mažasis cho
kanas. Mišparus giedojo ras rengia programėlę, va
didysis parapijos choras dovybėje dain. A. Giedrai
vadovaujant dain. A. Gie čio. Ši programa rengiama
draičiui. Solistai buvo: so choro nariams ir jų tė
prano — E. Ciskevičiūtė, vams.
alto — Ona Lukšytė, teno Girdėjau, kad dalyvaus
ras — A. Giedraitis, basas Kalėdų Diedukas ir dalįs
— B. Bacevičius. Mišpa geriems vaikams dovanas.
ruose dalyvavo dar ir šie Tai visi tėveliai pribūkite
svečiai kunigai: Dr. Jonas ir pasidžiaugkite savo vai
Navickas, MIC., A. šve kų pavyzdingu darbu.
das, MIC. ir kiti.
Vyčių Naujokas.
Pirmadienio rytą per
pirmas šv. mišias, 5 va
landą švč. Sakramentas
buvo įstatytas. O vakare Sekmadienį, gruodžio 6
mišparus celebravo kun. J. d., Šv. Roko parapijos ba
Švagždys; asistavo kun. žnyčioje prasidėjo trijų
Cesare Schetini ir kun. A. dienų Mergaičių SodaliciŠvedas, MIC. Pamokslą jos rekolekcijos, kurias LIETUVIAI DĖKOJA
pasakė kun. Pr. Juras, j vedė parapijos klebonas,
KUN. DR. BRUŽUI
Steins’ mišparus giedojo, kun. J. Švagždys. Rekolek
Šios kolonijos lietuviai
didysis choras ir tie patys cijų pamaldas lankė dide
Visų Šventųjų
lis skaičius parapijos jau sušaukė
solistai.

MONTELLOrMASS.

šeštadienio vakarą stai
ga susirgo parapijos vei
kėja p-lė Juzė Vaitkūnaitė, parapijos didžiojo cho
ro raštininkė, Studentų
pirmininkė ir Vyčių darb
šti narė. Jai ant greitųjų
padarė operaciją sekma
dienį gruodžio 13-tą. Ope
racija pavyko. Ji jau stip
rėja. Pasigenda jos cho
ras ir studentai. Ypač per
atlaidus ji yra didelė pagelba vargoninkui. Be to,

nųjų mergaičių, ir taip
pat nemažas skaičius su
augusiųjų žmonių. Kun.
Švagždžio
pritaikintieji
pamokslėliai buvo labai įdomūs ir pamokinantieji.
Rekolekcijos baigėsi ant
radienio vakarą su pamal
domis.
Antradienį, gruodžio 8
d., Nekalto Prasidėjimo
švente. Tą dieną buvo gie
damos mišios 5:30 vai. ry
to, į kurias susirinko pil
na bažnyčia žmonių. Nuo

lietuvių parapijos susirinkimą, gruodžio 13 d. š. m.
Apsidžiaugę kun. Dr. A.
Bružo žygiu ir pastango
mis, vienbalsiai išreiškė
jam nuoširdžią padėką už
išrūpinimą lietuviams pa
maldų ir J. E. vyskupui už
leidimą lietuviškų pamal
dų vienoj iš katedros ko
plyčių.
Kun. Dr. Bružo žygis yra kaipo pamatas naujai
lietuvių parapijai.
Nepamirškime gruodžio

Ką Nors iš Elektrikinių
Daiktų Dėl Kalėdų

Tarp tų dovanų, kurias Jūs skirsite savo pa
žįstamiems, yra gera proga pasirinkti ir iš elektri
kinių reikmenų.
Šiuo laiku tas reiškia daug pasitenkinimo,
turint platų pasirinkimą iš elektrikinių reikmenų,
gerai ir išmintingai. Kadangi elektrikiniai daiktai
yra nebrangūs, tai ir tuo pelnysite, kad Jūsų Ka
lėdinis fondas truks ilgam.

Brockton Edison Co.

I

Garbe Dievui aukštybėse, o žemeje ramybe geros valios žmonėms!
Eina Kristus

Kristaus Atneštoji Palaima

Eina Kristus susimąstęs,
Tyras, šventas, iškilnus,
Eina čia, žeme, pas mus
Lengvint ašaras, vargus...
Čia pažiūri, čia paklauso,
Ten pabeldžia j duris, —
Liūdnas, liūdnas,
Bet mylis.
Ak, ateik, brangiausias Jėzau,
Čia širdis Tau atvira,
Myli ji, Tavęs ji laukia.
Ilgisi, Tavęs ii šaukia,
Nori likt tyra, tyra...
Ak. ateik, aš išbučiuosiu
Tavo kojas ir rankas,
Visa, visa atiduosiu:
Širdį, meilę dovanosiu.
Tik ateiki pas mane,
Aš ilgiuos, myliu Tave.

Mes taip esame apsipratę su Betliejaus Vaikelio
mums paliktu mokslu, Jo šventu tikėjimu, kad Jo to
vargingo atėjimo bei gyvenimo pilnai neįvertiname,
ir savo tikėjimo nebranginame. Tai mūsų žmogiška
silpnybė; nuolatiniai turėdami gerų daiktų, taip su
jais apsiprantame, kad jų vertę užmirštame. Kas gy
venime yra arčiausia prie mūsų, tai labai dažnai mes
tą mažiausia vertiname, ir vien dėl to, kad tai arti
mūsų. Vienas žmogus netekęs regėjimo sakė, jog ir
gerai, kad jam taip atsitiko, nes turėdamas akių švie
są niekuomet neatsiminė Viešpačiui Dievui už tai pa
dėkoti. Ištikrųjų mūsų gyvenime taip yra, kad kas
dieniniai daiktai yra mums nebrangūs, tik kada jų
nebetenkame, tada suprantame jų vertę; taip, supran
tame per vėlai. Duonos, pavyzdžiui, niekas dabar la
bai nebrangina, ją aikvoja, tik kada badas užeina ta
da duonutė pasidaro labai brangi.
Mūsų gyvenimas yra pilnas Jėzaus Kristaus ma
lonių ir dovanų. Užgimusio Betliejaus Vaikelio atneš
tas iš dangaus mokslas permainė visą žemės veidą, at
nešė naują pasaulėžiūrą, tikrąją civilizaciją. Ir mums
reikėtų su seneliu Šv. Polykarpu sakyti: ‘‘Astuonios
dešimts trys metus aš Dievui tarnavau, o Jis man nie
ko blogo nedarė, o tik gera, tai kaip gi aš Jo nemylė
siu ?”

Sesuo G.

vandenis, jūra plaka di — Kaip gi tai atsitiko?
dingo New Yorko krantus. — Pati nežinau. Džiaus
Tolimame surūkusio mie čiau skalbinius kai atbė
sto priemiestyje gyvena gęs vyresnysis sūnus pa
Daugirdai. Į Ameriką at sakė, kad Broniukas mie
vyko nesenai. Atvyko ke ga ir nenori kalbėti.
turiese: jis, žmona ir du — Manau, kad kas nors
TIKROJI RODYKLE
vaikai — sūnūs. Iš pradžių labai jį išgąsdino. Tikiuos,
buvo sunku. Vėliau apsi jog po kelių savaičių jis
Kristaus atneštas mokslas mums apreiškė gyve
prato, gavo darbą, susigy vėl atgaus žadą.
nimo tikslą. Prieš Jo atėjimą žmonės didžiumoje ne
veno su žmonėmis — pasi Ir daktaras išėjo.
turėjo tikro supratimo apie gyvenimo prasmę. Ir tas
Prabėgo dvi savaiti.
juto kai namie.
netikrumas vargino jų protus. Kristaus mokslas nu
Gyvenimas Daugirdams Trumpas laikas, bet Dau
švietė visus neaiškumus, nurodė gyvenimo tikslą ir
klojosi gerai. Džiaugiasi girdų šeimoj daug kas pa
pasakė kokiomis priemonėmis tą tikslą reikia siekti.
jie. kaip kadaise žydai že sikeitė. Iš tų linksmų, gy
Tik žmogus, kuris neseka Kristaus, kuris neturi tikė
vybės kupinų Daugirdu,
mėn žadėtojon sugrįžę.
jimo šviesos, neturi aiškaus supratimo apie savo gy
Deja, ne visados žydi beliko vos šešėlis. Vyra.-y
venimo tikslą, jam viskas yra sumaišyta, neaišku, ne
o-ėlės, ne visados ir me nedirba, vaikas serga.
“...Į Betliejų paskubėkit sveikint Viešpaties”
suprantama.
džiai su lapais. Ne visada Daugirdienė dievota mo
NAUJA GALYBĖ
šaulio mokslus išėję bet tie, kurie ar turi mokslą ar
teris; Ji išaugusi iš dievo
Kristaus tikėjimas išaukština žmogų virš visų ne, turi tvirtą Katalikų tikėjimą, kurie su Dievo ma- ir gyvenimo kelias gali bū tų tėvų ir todėl tikėjimas
ti rožėmis nuklotas. Karkitų daiktų. Religija paskatina žmogų prie gailestin- ]one lšlalko savo širdis nesuteptas.
Dievu įaugęs jos smege
gų ir didvyriškų darbų. Netikėjimas ar abejonė tega
Šv. Pranciškus Salietis. vaikas dar būdamas, nu lieka tiktai spygliuoti er nyse, jos kraujuje. Ir da
li tik suardyti, sugriauti, bet neturi galybės sutverti, ėjęs į bažnyčią ir priėjęs prie krikštelnyčios sakyda
škėčiai. Tos rožės pradėjo bar, nelaimių prislėgta, ji
pastatyti, atnaujinti. Ir Šventame Rašte parašyta: vo: “Čia aš gavau didžiausią dovaną — Tikėjimą”.
Aukščiausiajam
vysti ir Daugirdų gyveni guodės
“Viešpats duos galybės savo žmonėms”. Ir vėl: “Per
me. Pradėjo vienas po kito Kūrėjui.
GRAŽIAI ATSAKĖ
tikėjimą jie užvaldė karalystes, padarė teisingumą,
Praslinko dar kelios sa
Kartą vienas pasitaisęs girtuoklys ėjo į bažny kristi sudžiūvę lapai. Bėda vaitės. Artėjo Džiaugsmo
laimėjo pažadėjimus, sučiaupė liūtų nasrus, užgesė
bėdą.
ugnies smarkumą, ištrūko nuo kalavijos ašmenų, silp čią. Sutiko jis vieną savo senovės draugų, kuris jam vijo
Daugirdo
darbdavys mi šventė. Gims pasauliui Iš
ni pasidarė stiprūs, buvo karžygiai kovoje, nugalėjo tarė:
ganytojas.
“Ką tu dabar ten gausi toje bažnyčioje. Kunigas rė. Jo vaikai įmones išpar
svetimas kariuomenes”. Tikėjimas paakstina ir pa
davė. Ir liko Daugirdas Išaušo skaistus Kalėdų
greitina prie gero. Tikėjimas mums duoda gyvenimo prikalbės tau visokių burtų, o paskui dar išprašys pi be darbo.
rytas. Daugirdai nuėjo su
taisykles ir priemones save valdyti. Ir kur tik tikė nigų, kad pats galėtų patogiau gyventi. Neik. Neklau
Viena būda — ne bėda. savo dviem sūneliais į
syk burtų”.
jimas yra tvirtas, tenai gerų darbų netrūksta.
Vieną rytą Daugirdiene bažnyčią, pasimelsti nauKristaus tikėjimas yra stiprybė ir paguoda gy
“Klausyk, Jonai, ar tu matai aną karčiamą prie
džiaustė skalbinus, o vai i jai gimusiam Kūdikėliui.
venimo sielvartuose. Niekas gyvenime negali pabėgti gatvės kampo?”
kai žaidė kieme. Atbėga Suklupo
Daugirdienė
nuo sielvartų, nuo mirties. Tikėjimas mums duoda
“Žinoma, kad matau. Einame išsigerti”.
vyresnysis
sūnus
Juozu

1 prieš altorių. Rankose jos
stiprybės juos sutikti, ir juos ramiai priimti. Pasau
“Ar tu mane matai?”
kas,
kuris
jau
buvo
pasie

bežadis vaikas. Ir skrido
lis moka paguosti ir suraminti tuos, kuriems paguo
“Kas tau yra? Žinoma, kad aš tave matau”.
dangun jos karščiausios
dos ir suraminimo nereikia. Pasaulio teorijos žavėja
“Buvo laikas, kaip visi miesto gyventojai žino. kęs šeštus metus, ir:
jaunuolius, turtingus ir sveikus, bet kada nelaimė už- j kada visi mano sunkiai uždirbti pinigai pasilikdavo — Mama, mamyte, Bro- maldos.
eina negali mums padėti. Pasaulis dar niekad neišgy karčiamoje. N’ekas manęs negalėjo sulaikyti nuo niukas užmigo. Visas bal- — Viešpatie, Kuris regi
dė sužeistos širdies, neišgelbėjo žūstančios sielos. girtuoklystės, niekas. Pradėjo rūpintis apie mane ir ' tas. Jis nenori su manim kiekvieno žmogaus vargus
ir džiaugsmus, palengvink
Mirtis yra labai baisi. Bet žmogus turėdamas Jėzaus mano šeimą geras kunigas. Jis išrodinėjo mano klai > žaisti nei kalbėti.
tikėjimą, žiūri ramiai ir linksmai į mirtį ir mato ją i das, nurodė Jėzaus Kristaus gerumą ir meilę ir Jo I Motina išsigando. Tiesa, mano skausmą. Nuo šios
kaip duris į amžiną gyvenimą. Tikėjimo žmogui mir-1 mokslo gražumą, davė man suprasti mano pareigą Broniukas dažnai užmig- dienos aš Tau jį aukoju.
Jos veide buvo prašantis yra didelis laimėjimas.
šeimai. Jis mane gelbėjo. Jis mane išmokė kovoti ir į davo, bet jis būdavo raunugalėti girtuoklystę. Tu sakai, kad Tikėjimas yra i donas, kaip putinas. Pali- į čios akys ir riedą tyros aTIKRAS PAMATAS
burtai, taip, “burtai” aprėdė mano žmoną ir vaike ' kusi skalbinius bėga žiū šaros. Nejaugi pasaulio
Kristaus tikėjimas yra taip pat visuomenės ir do lius, tie “burtai” padėjo gero maisto ant stalo, tie rėti savo sūnelio. Guli ant Kūrėjas jos neišklausy
rovės pamatas. Gera tvarka yra neatskiriama nuo ti “burtai” mano žmoną ir vaikučius padarė laimingais, pievos išbalęs, atdaromis tų?’ Ji tiki, ji žino, kad
kėjimo. “Jei Viešpats nestatys namo, veltui darbuoja tie “burtai” man atneša ramybę. Aš savo tikėjimo už 1 akimis ir vis nori kažką jos malda bus išklausyta.
♦
♦
♦
si tie, kurie jį stato. Jei Viešpats nesergės miesto, vel visus pasaulio turtus nemainyčiau. Aš einu į bažny i pasakyti. Tuojau vyresnįtui jį sergės tas, kuris jį užlaiko. Tauta ir karalystė, čią, nes Jėzaus Kristaus mokslas yra didžiausia gy • jį sūnų pasiunčia pašaukti Praslinko mėnesiai, pra
kuri Dievui netarnauja pražus”. Romėnų išminčius venimo palaima”.
bėgo metai. Daugirdai paT. daktarą.
Daktarui Juozukas, kaip I seno, pražilo. Daug kartų
Ciceronis pasakė, kad religija yra geresnė miestui ap
mokėdamas, papasakoja atėjo ir nuėjo Kalėdos.
sauga, negu mūro sienos. Ir Graikų išminčius Plato
kas atsitiko.
nas pasakė: “Yra tai neužginčijamas faktas, kad jei
; Šiandien ir vėl Kalėdos.
Atėjęs daktaras, randa Daugirdienė ir vėl suklu
Dievas nesergės įsteigtojo miesto, ir tas tik turi žmo
New Yorkas. Pajuodę lygatvy aklas elgeta par- išblyškusi vaiko kūnelį, ir pus prieš altorių ašaroja.
nių pamatą, jis neišsilaikys”. Napoleonas sakė, kad
ir mažiausį miestą reikėtų valdyti, pirmiausia reikia dirbtuvių kaminai alsuoja davinėja paišelius ir api- beraudančią motiną:
Tačiau šiandien jai veržias
tamsiais
dūmais.
Asfaltu
plyšęs
bedarbis
rankioja
— Mano sūnelis, mano džiaugsmo ašaros. Ji lai
religiją įvesti. Mirabeau yra pasakęs, kad Dievas
dunda
prikrauti
sunkvežicigaretų
nuorūkas
ir
su
sūnelis.
Gelbėk jį, daktare, minga. Vienas sūnus —
žmonėms yra taip reikalingas kaip laisvė.
Be tikėjimo dorovė yra negalima. Tvirta ir tikra mai ir pilni limuzinų, ku- pasigardžiavimu rūko; — Nusiramink, Tamsta, Juozas, daktaras. Antras,
dorovė randama tik tikinčiųjų tarpe. Mokslas gali ne riais važiuoja pudruotos gal kartais, koks mėlyno Vaikas pasveiks, — kaip kurį paaukojo Dievui —
dorybes suskirstyti ir suženklinti, bet jų iš žmonių moterys ir išsidabinusieji kraujo milijonierius jį nu- įmanydamas ramino dak- kunigas.
širdžių neišnaikins. Mokslas tik išoriniai žmogų nu vyrai. Reklamos mirga į- metė,
taras, nors pats supranta, Antanas V. Mažukna, MIC
Kažkur
dailins, bet širdies nepasieks. Ar gyvenimas netaip vairiausiomis šviesomis ir
girdėjos, kaip kad vaikas kalbos neteko Marijonų Seminarija
šaukte
šaukia
praeivį.
Ša-'
supykusi,
kam teršia jos ir kažin ar kada beatgaus. Hinsdale, III.
rodo. Kas šiandieną išlaiko dorovė? Ne tie, kurie paV•

I
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DARBININKAS

So. Boston, Mass

ri

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS

I

S- 366 Broadvvay, (‘Darbininko’ Name) So. Boston.
$

ė

iji
C
3*

Kalėdoms. Įvairias dovanas.

Auksinius-Auksuotus, Sida-

brinius - Sidabruotus ir kitokius daiktelius pirkite pas laikrodininką - auksoriu JUOZĄ DILIŲ. Aš visiems patarsiu ir pa-

dėsiu išsirinkti dovanėles. Taip pat taisau senus laikrodėlius

ir kitokius daiktelius. Prieš Kalėdas ofisas bus atdaras ir va
karais. Patarnavimas mandagus ir nuoširdus visuomet.
J

——--------—

Ii .j Comp!wnts of the

Linkiu Visiems

Linksmi} Kalėdų švenčiu

SVEIKINU VISUS SU ŠV. KALĖDOMIS IR
LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS

SVEIKINIMAI
Nuo

Advokatas

DIAMOND CAFE

JUOZAS CUNYS

(Real Estate — Insurance)

414 W. Broadway, So. Boston

414 Broadway,
So. Boston, Mass.

305 W. Broadvvay.

V:-----------------------------------------------------------------------------z

Savininkai

r.

A. P. NEVIERA —P. RAZVADAUSKAS

So. Boston 0574

JOHN’S HARDWARE

Nukerpam ir Nuskutaro
už 50c.

i

.

321 W. Broadvvay.
i/

Ą

Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie
savo skelbimais remia “Darbininką”.

So. Boston, Mass.

2X
ir f

Sveikiname visus su Kalėdų šventėmis
Laimingais Naujais Metais. A. J. KUPSTIS, se
niausias real eštate ir insurans agentas Bostone
ir apylinkėje. Adresas, 332 W. Broadvvay, South
Boston, Mass.
f

fi.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

i

393 W. Broadvvay, Tarp E ir F Sts.

Linksmu - Kalėdų švenčiu

So. Boston, Mass.

I

Economy Barber Shop

>•

ARCHITECT AND ENGINEER

Davis Dapt. Store

a

LINKSMŲ KALĖDŲ

412 Broadway,
Tel. SOU-th Boston 3835

Titus P. Grevis
414 Broadvvay

—
Linksmi} Kalėdų švenčių

GEORGE C. STEKAS

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Iii

PIIOTOGRAPHEB

453 Broadway, So. Boston.

Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie
savo skelbimais remia “Darbininką”.

The Strand Cafe

TeJ. ŠOU. Boston 2029
iz

V

Skanūs Valgiai ir Gėrimai

KALĖDŲ ŠVENČIU
SVEIKINU

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
LINKIME VISIEMS

374-378 Broadvvay.

VLADAS J. JAKŠTAS

Klondike Market

SULLIVAN’S LIOUOR STORE

Gresernės Savininkas

308 W. 4th St., So. Boston

Ona P. Vileišienė, Sav.
371 W. Broadvvay,
South Boston, Mass.

y

Visi Laukia Linksmų Kalėdų
AUKSAI YRA TIKRA DOVANA—Priduoda daug- gražumo

(t)
(2)
(3)

(4)

Moterų ir Vyrų Laikrodžiai $9.50 ir daugiau.
Žiedžli nuo $1.50.
Setai Plunksnų ir Paišelių nuo $1.50 iki $15.00.
Vaikų ant rankų Laikrodžiai $2.50 ir $2.95.

į

t)
i)
2
i

ŽIEDAI. BRANZAEIETAI IR RAKETAI .$1.00 IR DAUGIAU.

i

Turime visokiu Sieniniu laikrodžių, Sidabrinių peilių ir videlcių.
Visokių dovanų ir už visokias žemas kainas
*

5
Jj

TAISOME, MAINOME LAIKRODŽIUS IR
ŽIEDUS
i
. '
PERDIRBAME Iš SENŲ LAIKRODŽIU IR ŽIEDŲ I NAUJUS
VISKĄ G VA RANTUOJAME SUI.YO SUTARTIES
žffmintttif! Kompaniją Ra<1i»x ir Lietutiiktm Rekw<ln.<s

ROLAND KETVIRTIS
322 Broadvvay,

k

S

Didelis Kalėdinis Išpardavimas

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Puikiausios Rūšies Gėrimai Mūsų Specialybe
PROSPERITY WINNER
SULLIVAN’S ............... $1.49
TIKRA DEGTINĖ ....... $1.25 PRIVATE STOCK — 90 Proof kv.
100 Proof. 1 metu senumo kv. 18 mėn. senumo, tikra degtinė.
PROSPERITY
........... $1.19 PROSPERITY 4-xxxx
OOLD RIBBON — 90 Proof. kv. TIKRA RUGINĖ ........... $1.59

Sullivan’s Shoe Stores
351 Broadvvay, Tarp D ir E gt.
469 Broadvvay arti Dorchester St.

1 metų sena. Sample pantė 65c.

COLONIAL HOUŠE. Pilna kv.

į

4
5

į

-j

South Boston Cafe
249 Broadvvay,

South Boston, Mass.

Užlaikome Alų ir Stipriuosius gėrimus
Gaminame skanius lietuviškus valgius

Blended su 6 metų senumo, kv.

įn

EXTRA—EXTRA!
—------- - i
NARRAGANŠETT—90 proof TIKRA DEGTINĖ i
Kvorta $109.

!
!
!

•

!

fose Galiono $1.95.

Specialia Pasiūlymas
1 Galionas VYNO
i Galiono VYNO
1 Kvorta VYXO

Didelė įninka

ROMAS — 90 proof
IPuntė
’uBtė 75c.

50°

$1.15

kvorta

GIN Ė pilna kvorta ........ 89c.

ALAUS — visokios rūšies—žemiausios kainos.

295 BROAOUAt,

ž

BRANDY — V. O. ........ $1.30

* -3 Pantė 90c.
9Oc.
$1.35
or-

Galionas $3.90

Patarnavimas Mandagus — Vyrams ir Moterims

, Savininkai — V. Balikonis ir P. Zarveckis

I

100 Proof. Virš metų sena. kv.

TIKRA DEGTINĖ ........... 98c. Sullivan’s Degtinė ....... $1.65

South Boston, Mass.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Co.
South Boston. 5

Telefonas: SOU-th Boston 4640.

PROSPERITY MARKET
295 BROADVVAY,
SOUTH BOSTON

Tel. ŠOU. Boston 1224

SO. BOSTON, MASS.

DTkAt PRMTATYMAS Tel. SOU-th Boston 9772

*

i

11 *
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Nashua, N. H
Šv
vV

Jaunimo Darželis i

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

PRIE FRAKARTĖLĖS

Ir

NASHIJA HARDWARE

Columbus ir go bendrakeleiviai Amerikos pirmas
Kalėdas praleido besigelbėdami iš sudužusio laivo
Santa Maria, kuris užplaukė ant seklumos Haiti pa
kraščiuose. Jie tik kitą dieną šventė Kalėdų šventę.

s
X$

and

c

•X

Linksmiausių Kalėdų

Plumbmg Supply Co.
Nashua, N II.

Main St.,

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie
savo skelbimais remia
“Darbininką”.
T<1. 266-W

II. C. LINTOTT

Linksmų Kalėdų švenčių

Fr.

LINKIME VISIEMS LINKSMŲ
KALĖDŲ ŠVENČIŲ

C.-tdillae, Lasalle, Oldsmobile

KARALIAUS BELAUKIANT s lis Jėzus

EARLEY’S RADIO

turėjo užgimti
PASIKALBĖJIMAS
----------šaltoje gyvulių kūtėje. SaDIRBTUVĖJ
SHOP
25 Main St.,
Tel. 77
Buvo Kūčių vakaras. Ir v0 širdyje ji pajuto neaptai buvo labai seniai ir te- sakomą džiaugsmą. Jė- — Kiek darbininkų dirba
Tel. 1593-R
Nashua. N. H.
Limoje. šalyje. Viename zaus vardu ji priėmė pa- jūsų įmonėj?
y Refrigerators, Radios, Washers
miestelyje gyveno jauna, vargelius. Ir tarytum gir- — Su meisteriu būsime
35 Main St..
Kasima, N. II.
graži mergaitė, vardu De- dėjo tuos dangiškus Jt- devyni.
Linksmiausiu Kalėdų
sidėrata. Tą dieną, mies-'zaus žodžius: “Ką padarė- — Aa, tai be meisterio
telio gyventojai sužinojo, te vienam iš mano ma- i dirbate astuoni.
kad karalius atvažiuojąs ^įausįų brolių, Man pada-j — 0 ne, kai nėra meiste
jų aplankyti ir pas vieną i rėte”.
T. rio, tada niekas nedirba.
jų apsistosiąs nakvynei.
Niekas nežinojo pas ką.
Tai visi kaip vienas pra-į
dėjo rengti ir taisyti iri
puošti savo namus. Nepa-į
siliko nė Desidėrata. Jii
sau viena sakė: “Karalius
gal pas mane atvažiuos,
kaip linksrnios bus Kalė
. C. MANDELSON Co.
dos”.
GERI DRABUŽIAI
Per visą dieną ji ruošėsi,
179 Main St.,
Nashua, N. H.
taisėsi priimti karalių.
Vakaro prietamsoje , pasi
r.
girdo prie durų bildesys.
Linksmų Kalėdų švenčių
Desidėrata puolė prie jų,
Linksmų Kalėdų švenčių
bet atidarius nusiminė ir
c
Už durų stovėjo
H
R supyko.
ir apdriskęs vy
R
E suvargęs
BELL HOSIERY
sale jo nuliūdusi mo
I
E ras,
su mažu vaikučiu
SHOPS Ine.
T teriškė
S
rankose.
Jie prašėsi nakI įvynės ir valgio.
T
Bet DesiM
N I dėrata laukė karaliaus.
Jei
A
C priims vargšus, karaliui
S vietos nebus.
Krautuvės Didesniuose
miestuose
HILL HARDVVARE &
“Norėčiau jus priimti,'^
PAINT CO.
Nashua, N. H.
bet šią naktį negaliu. Bile
35 Railroad St., Nashua, N. H.
kitą naktį, tik ne šią nak- £
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
tj”.
I■
Chevrolet

-j
J^easons

Apie 50 Amerikos ir An
glijos milijonierių nutarė
atsiskirti nuo civilizuotii nio pasaulio, nusipirkti
vandenyne salą ir ten žve
joti, žemę dirbti.
Lietuvoje nuo civilizuo: tinio pasaulio galės pasi
traukti palengvintomis są
lygomis ne vieni milijonie
riai, bet net bedarbiai. Toi li nuo civilizacijos triukš■ mo jie galės ramiai sau
Ši era 51] Dievo Motinos akmenis skaldyti.
ir Vaikelio •neveiksią, nir- i Iš to daroma išvada, kad
rnu<s Kalėdas naminėti. nų- Lietuva jau net pralenkė
niešė žvmusls italu artis Vakarų Europą ir net Atas Antonello da Messina.
meriką, ir prof. Pakšto
sigulus galvojo apie aną šūkis — pasukti Lietuvos
! pirmą Kūčių naktį, kada kultūros laikrodį 100 metų
Juozapas su Marija ieško- pirmyn — jau nebėsąs ak
Mykolas
XX. ■
” i jo Betliejuje sau nakvynės tualus.

Jėzaus, šaltame tvartely.
Kaip gi mažas Tu esi!
O vis tačiau žmoneliai
Nori būti dideli.
Padaryk, mažas Jėzui i.
Mus nuolankius kaip vaikas
Leiski mums šioje žemelėj
Pint dorybių vainikas.
Jėzau, prastame tvartely.
O, koks vargšas Tu esi!
Neturi savu namelių
Ir lovelės kaip visi!
Padaryk laisvas, .Jėzuli:
Leisk mums neturtą mvl
Leisk mums šioje žemelėj
Noriai dėl Tavęs kentėt.
Jėzau, piemenų tvartely,
O, kaip didis Tu esi!
Žiūri linksmomis akelėm.
Mes — nuliūdę gi visi...
Leisk, o gerasis Jėzuli,
Būti Tavo mylimais
Ir kaip Tu šioje žemelėj.
Kūdikėli, būt linksniais.

Hlaų Retur
Uuktide
beMha
happų
one.

1tįį
1f

PABĖGĖLIAI NUO
CIVILIZACIJOS

ak ssr
<5rcetinas.

David Pi net, Prez.
Mrs. Gertrud L. Brooks, Vice Prez.
Geo A. Davis Sekr.-Kas.

Rumford, Me

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ——y—.—---------------------------- ----------------------------------

C. H. Avery Co
Factory St.,
1 59Nashua
’s Patikimiausia

l
l

Nashua, N.

Rakandų Krautuvė

GERA VIETA PIRKTI

į/

Remkite tuos profesionalus ir biznierius,
savo skelbimais remia “Darbininką”.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Nuo

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

S. J. Poirier Furniture Co
Įvairių Namams Reikmenų
228 Main St.,
Tel. 2340.
|

Nashua, N. H.

I

s
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

f

“Visi mums taip atsa- |
ko”, beveik verkiančiu $
Rumford Jewelry Co
balsu tarė vyras. “Bet mes |
šią naktį neturime kur pa- Ž
DR. M. J. BROOKS, Sav.
gidėti, mes išalkę ir nu- t
vargę, pasigailėk mūsų”, Į
Men’s Haberdashery And Clothing
Mergaitė pažiūrėjo j
161 Main Street
Nashua, N. H.
iuos. Suskaudo jai širdį.
“IŠTVERMINGOS DOVANOS”
Naktis šalta, o jie taip su
vargę, kūdikėlis ant moti 81 Congress St. Tel. 514-M Rumford, Maine.
nos
rankų pradėjo verkti.
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
“Aš laukiu karaliaus”,:
ji jiems sakė. “Aš visa
prirengiau karaliui. Bet
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
jūsų negaliu atstumti, pa
varyti į šaltą naktį. Eiki
te į vidų”.
Užlaikome visokių rūšių pančekų,
Ji įsivedė juos į vidų, ir
apatinių baltinių ir tt.
visa “ką tik buvo prirengus
I karaliui atidavė tiems var
gšams. Ji, patarnaudama
The Hosiery Store
jiems,'taip jautėsi laimin
ga ir linksma, kad visai apie karalių užmiršo, kuris,
H. W. PRAY and Co.
Namų Reikmenys
II kaip ji vėliau sužinojo, vi
Tel 1990
Rumford, Maine.
40-48 Factory Street
Nashua, N. H. ; sai į miestelį neatvažiavo.
Tą naktį Desidėrata at-

AVORD'S

4

M

Jonnsen s Electric Shop
Elektrikiniai Reikmenys
209 Main St.,

Nashua, N. H.

7

»
<

■>
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Be Liežuvių Kalbėjo
v•

•ii
•4,

Linksmų Kalėdų Švenčių
Ir Laimingų Naujų Metų

40.Milijonų Stiklų

Iš Kartagėnos, kur gyve i vaikučių. Juos aplinkui
no Vandalų karalius Unė- buvo apstoję žiaurūs bar lįl5
Parduota 1935 iii
rikas, išleistas įsakymas, barų kareiviai, o už jų
kuris sujaudino visus Ty- stovėjo klaidatikiai, ariapasaus miesto katalikus. nai, laukdami pamatyti ir
4
Šiaurinė Afrikos dalis. pasidžiaugti katalikų kan
484 m. buvo žiaurių van kinimais.
dalų rankose. Jie netikėjo Žmonės subruzdėjo. Vie
iš vienos šalies į kitą ka name gale kareiviai pada
riaudami ir visa naikin rė taką ir juo karalius Udami, bet taip pat buvo nėrikas su palydovais atė
kerštingi krikščionių prie jo ir atsisėdo vidury aikš
^K| 1
■Hk
šai. Jie buvo Arianai, tai tės ant padaryto sosto.
?! 4
3
yra, klaidatikiai, kurie “Jūs šunys”, jis baisiai
i• 9
M
tvirtino, kad Jėzus Kris rėkė, “'jūs drįstate mano
tus nėra tikras Dievas, įsakymus niekinti, jūs ne-!
bet Dievo sutvertas. Die priimate mano tikėjimo, į
vas Tėvas tik Jį išaukšti bet savo laikotės, gerai
nęs ir suteikęs Jam dieviš pažiūrėsime...”
ką galybę. Žinoma, atme Jis sustojo valandėlę
tus Jėzaus Kristaus Die kalbėjęs, paskui vėl tarė:
vystę reikėjo atmesti “Jūs esate mano rankose.
svarbiausias krikščionių Aš jus galiu visus išnai-j
tikėjimo tiesas. Tačiau, i kinti, bet duosiu dar vieną i
klaidatikiai nemažai gavo progą. Sakykite: “Jėzus
pritarėjų iš pagonių. Taip, Kristus nėra Dievas”, ir
kad jų skaičius buvo dide aš jus paleisiu. Kas nesa
lis.
kys tam bus nukirsta de
Vandalų karalius Unėri- šinė ranka ir išplautas lie
“JIS KALBA PATS UŽ SAVE”
kas, iš pradžios neperse žuvis. Girdite”.
REIKALAUK JO SAVO
kiojo katalikų, bet pas
TINKAMIAUSIOJ ALINĖJ.
kiau, pats būdamas klai Jis laukė ir žiūrėjo į ‘R
datikis, Typasaus miesto žmones, kaip jo žodžiai at- į
STAR Brewing Co. ★ Boston, Mass. |
katalikams, paskyrė klai simušė į jų širdis. Bet tuo- |
datikį vyskupą. Žinoma, jau pradėjo po vieną kata- į
■ ■
■■■■
N
katalikai tokio karaliaus lįkų klausti. Pirmutinė bo ant žemės į savo pačios
MAGARYČIOS
paskirto vyskupo nepripa prie jo buvo atvesta jauna kraują.
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
— Na, Ztižė, pasakyk,
SVEIKINU
žino. Ir daugelis jų, gerai mergaitė.
Bet šis baisus reginys, kokie dantys mums vė
suprasdami kas jų už tai “Ką tu sakai?”
dar labiau sutvirtino kata
Our S<xt«.tet<>M
laukia, paliko savo žemę ir “Ką karalius manai iš likus jų tikėjime ir į ka liausiai atsiranda?
turtus ir iškeliavo į Ispa girsti iš katalikės mergai raliaus klausimus visi — Sugedę.
niją. .
tės. Geriau man išsižadėti taip atsakė, kaip toji mer — Ar jūsų vyras pasako
Karalius užgirdęs, kad gyvybės, o ne savo Dievo”. gaitė, ir visi taip buvo nu ja kada nors apie savo
žmonės jo paskirto vysku Karalius perpykęs ranka bausti. Miesto aikštė bu biznio reikalus?
po nepriima, užsidegęs davė ženklą. Du kareiviai! vo visa kraujais paplūdu — Taip, kiekvieną kartą,
pykčiu duoda įsakymą:
suėmė ją. Vienas su rep si. Vieni jų tuojau mirė, kai aš prašau naujos
“Suimkite visus Typa lėmis ištraukė jos liežuvį, kiti turėjo ilgiau kentėti, skrybėlaitės.
saus miesto katalikus ir švikštelėjo peilis, ir mer bet nė vienas neišsižadėjo
surišę atveskite į miesto gaitės veidas aptaškėjo savo tikėjimo.
Remkite tuos profesio
aikštę. Aš pats ten būsiu krauju, žmonės pradėjo Kruvinas darbas buvo nalus ir biznierius, kurie
BROADVVAY
duoti įsakymus bausmės”. balsiai verkti, bet karalius užbaigtas. Karalius atsis Savo skelbimais remia
ČAFĖTERIA
“Darbininką”Typasaus miesto aikštė, tik velniškai nusišypsojo. tojęs tarė:
tokio reginio, kaip vasa Tuojau mergaitę nuvedė “Taip Unėrikas baudžia
GEORGE MASILIONIS. Sav.
ros ryte 484 m. nėra ma prie kaladės. Prispaudė nepaklusniuosius, taip ‘jis
377 Broadway, So. Boston.
čiusi. Joje buvo daugiau jos dešinę ranką. Šį sykį parodo, kad Jėzus Kristus
trijų šimtų katalikų, vyrų kirvis švikštelėjo, ranka nėra Dievas, it taip jis
ir moterų, jaunuolių ir nukrito, mergaitė sukniū- baudžia tuos, kurie sako,
kad Jis Dievas. Na, ar jūs
dabar tylėsite?”
Ir štai įvyko baisus klaiI datikiams dalykas. Šim
tai tų kankinių, kuriems
liežuviai buvo riupiauti,
aiškiai, šventai, garsiai
šaukė:
“Jėzus Kristus yra Die
vas! Jėzūs Kristus yra
j Dievas!”
Pamatę tokią Dievo ga
LINKSMŲ ŠVENČIŲ NUO
lybę, klaidatikiai nusigan; do ir daugelis jų priėmė
AKUNEVICH IR
1 Katalikų tikėjimą.
I
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Kad šios Kalėdų Šventės suteiktų viską, ko
Jūs tikitės ir sau linkite.
Giliausiu nuoširdumu ir švenčių gražia nuo
taika, visus, kuriuos mes aptarnaujame per visą
teritoriją, linkime besitęsiančių gerų pasekmių!

Broekton Edison Co.
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
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Stoughton Furniture Co

!

Stoughton, So.,

į

Stoughton, Mass. ;»
?■>

Linksmu Kalėdų švenčiu

I -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-1 RISIMAS

*

SŪNUS

*

258 W. Broadway, So. Boston.
16-18 Intervale St., Montello,
Mass.
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Sii KALĖboVflS ir NAUJAIS METAIS

Vištis itiūšų Liėtiivius kostuitieriūs — tAip-pat ir
riėkdstuiiieriUs. Mes norėttiiiife, kad Tamstos viiŽ
suomet pirktumėte pieną

vftritftnajf
&:ęetirvį$
T

Linksmų Kalėdų švenčių

EDVV. V. VVAKABOVV
SYKES & SYKES

(\V RUBLI AUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

P. A. Sykes ir B. G. Sykes

1000 Wasliington St. Nonvood.

Ofisas. SANBORN BLOCK

Tel. Nonvood 1503
Hantelio Oflice—

Res. 32 Walnut Avė.

Tel. Nonvdod 0330

10 Intervale St. Tel. Broekton 2005

Tel. Nonvood 1020

Z/

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję Į bilę kurią krautuvę
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS

PERKINS SQ.
CASH MARKET

48 Crescent Avenue,
Telephone Columbia 6702

Povilas Baltrušiūnas, sav.

29 Savin Hill Avenue,

K ŠIDLAUSKAS

490 Broadway,

Tel. ŠOU 3120

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St..

Tel. SOUth Boston 9367

Tel. HIGhlands 4855
ROXBURY. MASS.

Pristatau Ice Creamą ir užkan>
džius piknikams ir visokiems
parengimams.

918 E. Broadvvay

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI
ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINfe

j

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

HOOD’S
Linksmų. Kalėdų švenčių

“jfe Visuomet Geras!”

BROADWAY
LUMftER CO.

H. P. HOOb & SONŠ
500 Rutherford Avė;, Chariestown.

312 Broedway, So. Boston.

t

I

VZashington St., Norwood.

- ■M.

-

-

...........

Pirmininkė — Eva MarksienP,
625 E. 8th SL, So. Roston, Mass.
Tel. So. Boston 1298
Fice-pirm. — Ona Jankienė,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
ProL Ra5L — Elizabeth Osalis,
111 H. SL So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 9282
Fln. RaSL — Marijona Markoniute,
29 Whipple Avė., Roslindale, Mass.
Tel. Parkway 0558-1V
tldinlnkė — Ona Staniuliute,
105 VVest 6th SL, So. Boston, Mass.
tvarkdare — Ona Mlzgirdiene,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. JanuSonienf,
1426 Columbia Rd., So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinklmns laiko kas
antrą atamink* menesio.

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas Juozas Svagždys,
601 6th St.. So. Boston, Mass.
Vlce-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd., So. Boston. Mass.
Prot. RaSL Jonas Glineckls,
5 Tbomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. RaSt. Aleksandras Ivhflka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Iždininkas Pranas Tulei kis.
109 Bon-en St., 8o. Boston, Mmb.
Maršalka .Tonas Zaikis,
7 IVinfield St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienĮ kiekvieno menesio,
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492
E. 7th SL, So. Boston. Mass.

7:30 vai. vakare, pobnžnytlnej sve
tainėj
Visais draugijos reikalais kreipkite!
pas protokolą raštininke.

Į

DARBININEIS

AntriHienis, Gruodžio 22 d., 1936

Waterbury, Conn.
Linksmų Kalėdų Švenčių

ZACK’S SHOE &
CLOTHING STORE
25 Yrs. of honest Service

BROOKLYN

Linksmų Kalėdų Švenčių

GEORGE HADDAD
VAISIAI IR SALDAINIAI

343 West Main St., Waterbury
<—.....

Linksmų Kalėdų švenčių

Linksmų Kalėdų Švenčių

I
I

GEORGE ŽEMAITIS

D’ANGELO
RESTAURANT
Įvairių valgių—Alaus iš Krano

Užlaiko

gerus

eeverykus

829 Bank St., Brooklyn

254 Bank St., Wa.terbury, Ct.

IIEARN. Mgr.

Tel. 4-9964

v
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LADIES APPAREL

WATERBURY, CONN
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[“Vietos čia Nėra
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Buvo jau naktis — šalta girdi, “neturime laiko rū
žiemos naktis. Dovido pintis Dievu ir Jo reika
miestelin atėjo iš ilgos ke lavimais”. O prabangų
lionės du pavargusiu ke- garbintojai irgi nepripaži
Į leiviu, tačiau Betliejaus no Galybių Viešpaties.
gyventojai judviejų nepri- “Kam čia kvaršinti sau
I ėmė. Danguje mirgėjo galvą bespalvio tikėjimo
skaisčios, lyg ašaros, žvai prietarais? Jei Jis tikras
gždutės, tartum atjausda- Karalius, tai būtų gimęs
i mos šv. Juozapo ir Švč. ne stainelėj, o puošniuose
į Panelės nepavydėtiną pa- rūmuose”.
I dėjimą. Laimei juodu su-, Nebūtų pro šalį pasa
i rado nakvynę Uolos įdubi- kius, jog žmogaus širdis
į me.
panaši į Betliejų. Kristus
Betliejus reiškia tą pat, geiste geidžia ten įeiti, de
į ką ir “Duonos Namai”, ir ja, dažnai nepriimamas.
Į tą naktį. užgimė Gyvoji Joje, rodos, visiems yra
Duona, kuris iš dangaus vietos, ir tiirtų ir lėbavi
i
nužengė, nes Šv. Luko e-, mo dievaičiams, net ir pa
vangelijoj skaitome, jog čiam šėtonui; — vien tos
Šv. Marija “pagimdė pirm- širdies Kūrėju nėra prie
gimį savo sūnų, suvystė jį glaudos. Tiesa, kartais
vystyklais ir paguldė jį Dievas irgi įleidžiamas,
prakartėje, nes jiems ne-į
j bet dažnai Jam skiriamas
buvo vietos užeigoje”.
’ tik mažas kampelis.
“Nebuvo vietos”. Kiek
skausmo ir nusivylimo “Vietos čia nėrd”, prane
glūdi tuose žodžiuose, ku šė šv. Šeimai viešbučio sa
rie apibudina veik visą Iš vininkas, bet tas pats at
ganytoj aus gyvenimą žmo sakymas kartojamas ir
nių tarpe. Argi tai ne keis šiais laikais, kada žmonės
ta? Dangaus ir žemės Su kėsinąs Kristų pašalinti iš
tvėrėjui nebuvo kur gai šio pasaulio. Juk mūsų šir
vos priglausti! Lapės turė dis irgi užeiga, o mes —
jo urvų, ir paukščiai lizdų, josios šeimininkai, ir kiek
bet kai užgimė Dievo Sū vieną kartą nusidedame,
nus, prieglaudos Jam ne mes Išganytojui lyg atsa
buvo. Tą naktį net vargin kome tais seniai ištartais
Linksmų Kalėdų švsnčių
giausias kūdikis Betliejuj įžodžiais:
j
“Vietos čia nė
turėjo tinkamą lopšelį, o ra”. Kristus, mylįs mus
Kūdikėliui teko ėdžiose visus, trokšte trokšta ap
gulėti. Ištikrųjų “Jis atė sigyventi mūsų širdyse,
jo pas savus, bet savieji bet kuomet jose užleidžiaJo nepriėmė”.
1 me nuodėmei pirmenybę,
Beabejo žmonės Pirmų mes tuo pačiu pasmerktam
jų Kalėdų naktį šaliai žiū Dievo Sūnų.
rėjo į šv. šeimą. Juk tai Broliai, Kristuje, minė
buvo ženklas, pranašaująs dami Jėzaus užgimimo suką žmonių tarpe Kristus j kaktuves,
NOEIL
neužmirškite,
vėliau turės pergyventi. kad Amžinasis Betliejaus
Kaip anuomet, taip ir pa Kūdikėlis laukia prieglau ARMY&NAVY STORE
staraisiais laikais vertel- dos jūsų širdyje. Ar joje Vyrams apsirengai. čever. kai
gystės ir bendruomenės prirengsite Jam vietos?
ir darbiniai drabužiai
šulai atmeta Atpirkėjo “Jūs juk žinote mūsų Vie
Cor. Bank & Grand Strests
prietelystę. Biznierių “tū špaties Jėzaus Kristaus
WATERBURY, CONN.
zai” neleidžia Galiliečiuiį malonę, jog Jis, būdamas
dalyvauti jų derybose; turtingas, dėl jūsų pasida k.
rė beturtis, kad Jo netur
tu jūs būtumėte turtingi”.
(2 Kor. 8:9).
Gintaras.
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Freedman’s Ine,
Waterbury Conn.

Bank St.,

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Cbeer
Užlaiko Įvairius Rakandus Namu Reikalams
THE MOHILL FURNITURE CO.

SAMUEL COHAN

Waterbury, •'zx onn.

i 209-219 Bank Street

W!SHING YOU ALL

I

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
K. & D. JEVVĖLRY CO., INC.
Diamontai - Laikrodžiai - Radio ir kiti—kreditan
W. KUPERMAN, Mgr.
108 South Main St.,
IVaterbury, Conn.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Tfterry Seascm
to jiii
■N

N. & H. PHANEUF, INC.
AUKSININKAI IR OPTOMETRISTAI
Akis Egzaminuoja - Stiklus prirenka-pritaiko
184 So. Main St., Phone 4-5922, Waterbury, Conn.
M.

I

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

“O tautų Karaliau ir jų
laukiamasis, ir kampinis
akmuo, kuris iš abiejų da
rai vieną, ateik ir išgelbėk
žmogų, kuri Tu leidai iš
žemės”.

REETINGS
Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie
savo skelbimais remia
“Datbihitiką”.

LINKSMU KALĖDŲ
ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Nuo
DRAUGU

“Mūsų Išganytojo Die
vo malonė pasirodė vi
siems žmonėms ir moko
mus, kad išsižadėję bedie
vystės ir pasaulinių geidu
lių, gyventumėm šiame pa
sauly blaivai, teisingai ir
maldingai...

Linksmų Kalėdų švenčių

STEINMAN’S
74 So. Main Street
W aterbury, Conn.

W0RTH’S
BANK STREET,

W ATERBURY, CONN.

Linksmų Kalėdų Švenčiu
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Draugiška Kalėdų Krautuvė

Hovvland-Hughes

kADtEY
FURNITURE CO.
Grand & Canal Sts.

W ATERBURY

Watfertiiry Savings Bank
Bank St:,

Brooklyn Office
Waterbury, Conn.

Kun. M. Brundza

Athol, Mass

Kelionės Įspūdžiai
mas

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
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W. H. Killay & Co.
FOOTWEAR, STATIONERY, KODAKS
Telephone 1180
Athol, Mass. !>
437 Main St.,

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
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IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ, 1936 METAIS

Atlikus formalumus pas tas. Čia lietuviškai pasiImigracijos biuro valdi-, tinka brolio uošvė p. M.
ninką vėl reikėjo pereiti. Vensevičienė su duona ir
per muitinę kur kontro-! druska ir šv. Jurgio bažliuojama bagažas. Čia vis- nyčios klebonas, kun. K.
kas nuodugniai peržiūri- (Paulionis. Pasakius, kad
ma. Muitinės valdininkai, ; aš dar nevalgęs ir kad noperžiūrėję mano bagažą ir rėčiau padėkojimui VisaLinksmiausiu Kalėdų švenčių
radę keletą sūrių, skilandį, Į galiam Dievui už laimingą
dešrelių, 3 butelius krup- kelionę atlaikyti šv. MiJ. GARBOSE SHOE
ninko, staltiesių ir kitų1 šias, Gerb. Klebonas, broW. N. Potter Grain Stores, Ine.
STORE
mažmožių, kaipo lauktu- liui lydint, nusivedė į baž463 Main St., Athol, Mass.
vės gerb. brolienei, užrašė nyčią ir pats patarnavo Paukščiams maistas, Pieninis maistas, Žolės sėk
y $2.40 muito, kurį tuoj rei- Mišioms. Tai rugp. 25 d.,
los, Šieno, Šiaudų ir anglių
ATHOL, MASS.
kėjo ir sumokėti.
Gerb. Klebonui Kun. K
Linksmiausių Kalėdų Švenčių
Koks džiaugsmas ir ma- į Paulioniui už malonų pasilonus buvo čia susitiki- tikimą, patarnavimą bei
mas, 13 metų nesimačius, prielankumą aš reiškiu gisu broliu Jonu, koks nuo- liausią padėką,
širdus
pasibučiavimas!) Vakare gerasai broliuKaip malonu buvo pirmą kas ir brolienė, reikšdami ,
kartą pasimatyti su bro- Broliui-svečiui meilę bei
liene ir pareikšti jai pa- pagarbą, pasikvietę vietos |
garbą ir brolišką - gimi- kunigus ir savo gimines
nišką meilę!...
iškėlė broliui - kunigui, iš »!
Atlikus viską muitinėje J Lietuvos atvykusiam, graYULETIDE CHEER
gerasai broliukas pasam- žiąį puotą, pasižadėdami
M. H. FISHMAN CO.
do “taksi” ir vykstam į vėliau suruošti iškilminbrolio butą Brooklyn’e, N. gas sutiktuves. Tai jie ir
Incorporated
LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Y., 175 High Str. O, koks įvykdė rugsėjo 1 d., kurioATHOL. MASS.
čia judėjimas! Koks visur se dalyvavo JSTew Yorko
susikimšimas, kad nei pe Konsulas p. Daužvardis su
reiti nei pravažiuoti nega žmona, Kompoz. p. J. Žile
lima. Tik dabar stojo prieš vičius, visi Brooklyn’o I
INSURANCE
akis tikras didingas Ame Klebonai bei vikarai ir
64 Exchange St., Athol, Mass.
__ ___ _____
rikos vaizdas,
Rodos, __
kaddaug kitų svečių, kurios i‘
tas viskas tik kaip sapne praėjo labai jaukiai ir lin- jiį
matoma. Ne, tai ne sap ksmai. Aš broliui Jonui ir
nas, nei ne svajonė, tai ti- brolienei Bronytei už ma- į!
! kras Amerikos didmiesčio lonų pasitikimą, už pa $
J-fealt Eu
■h
reikštą
gražią
brolišką
i vaizdas! Pamačius Ameri
and
meilę,
pagarbą
bei
prielan

kos didmiesti su jo aukš
J4appiness
tais mūrais ir jo judėjimą kumą tariu nuoširdų lie
. Our
net šiurpas perima. Tūks tuvišką ačiū.
tančių - tūkstančiai auto Keletą dienų pasilsėjus
mobilių tik siuva tik lekia vėl stojau prie darbo, prie
toYotL
Į visas puses, elektros savo Įprastų kunigo pai
I tramvajai vieni lekia gat reigų...
Galas
ve, kiti viršum namų, kiti
požemiais. Nemačius sun
LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
“Šventa diena nušvito
ku ir Įsivaizduoti tokį ne
paprastą judėjimą, ypač mums: ateikite, tautos ir
tvykus iš kaimo. Žmonių garbinkite Viešpatį, nes
tarsi vieni skruzdėly- šiandieną didelė šviesa nu.. Štai jau ir brolio bu- žengė ant žemės”.
VYRAMS IR MOTERIMS REIKMENŲ
ATHOL, MASS.
LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
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William G. Lord

yvishing You Health and Happmess
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DARBININKAS

Airtradienis, Gruodžio 22 d., 1936

Athol Clothing Co.
Įkurta 1892*
Vyrams ir Vaikams drabužiai, kepurės.
ATHOL, MASS.
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O'LAUGHLIN'S

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
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WISHING-Žte-

Linksmiausiu Kalėdų Švenčių
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Linksmiausių Kalėdų švenčių

Edward Murphy
FUNERAL DIRECTOR
ATHOL, MASS.
Remkite tuos profesionalus ir biznierius,

kurie

STAR BOWLING ALLEYS

savo skelbimais remia “Darbininką”.

Girardi’s Cafe

JOHNSON”

9-11-13 Exchange St., Athol, Mass.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

YORK THEATRE

Daimontai- Jewelry- Dovanos

ATHOL, MAAS.

Taisom

Western Electric Mirrophonic
Sound System

112 Exchange St., Athol, Mass.

v

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
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7
* NORGE
* REFRIGERATORS

* PHILCO & ZENITH RADIOS
* MAYTAG & NORGE WASHERS

Plotkin Furniture Co.
Co
DIDŽIAUSIA RAKANDŲ PARDUOTUVE
41 Exchange St.

Tel. 263

Athol, Mass.

ii
!

Athol Savings Bank
ATHOL, MASS.
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DARBININKAS

Antradienis, Gruodžio 22 d., 1936

mas “Dieviškasis Oficijumas,” kad dieną kalba
mas, padeda tau vykdyti
visus nustatymus arba
kilnius pasiryžimus, ku
riems tu priesaikauji kar
tu su kitais nariais prade
dant ordino novicijatą, ir
dar daugiau, ypatingai
darydamas taip vadinamą
“profesiją,” būtent, aktualę arba tikrąją priesaiką.
Tie nustatymai arba
Trečiojo Ordino Regula,
kuri turi būti vykdoma,
kaip tik galima, yra:
1. Kiekvieną dieną. —
Klausyti Šv. Mišių. At
kalbėti dvyliką Tėve mū
sų, tiek Sveika Marija ir iį
Garbė būk..., arba Švč.lŽ
Panelės Marijos Trumpąjį Jį
Oficijumą, būtent, ordino Jį
“Dieviškąjį
Oficijumą.” i
Atkalbėti dėkonės maldą
prieš valgį ir po Valgio.;
Padaryti sąžinės atskaitą.;

Brockton, Mass
»
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Rroadcartmg Our Chri? i mas Wishes

Brockton Savings Bank
ĮSTOK į musų christmas club

The Bank on the Hill
Kampas Court & Main St., Brockton, Mass

“Linksmų Kalėdų

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Diamond Shoe Co
MONTELLO, MASS.
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

2. Kiekvieną mėnesį. —

Senovės Kalėdos New Yorke. Tais laikais, Kris
taus Gimimo šventes iškilmingiausiai praleisdavo olandai. Pavyzdžiui, 1654 m. New Yorko miesto gyven
tojai patys paskelbė Kalėdų šventes pradėti švęsti
gruodžio 14 ir užbaigti po Naujų Metų trečioje savai
tėje. Tai bent šventė.
Kun. A. T. Samata.
_______________________________
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Pašaukimas Į Tretininkystę

Eiti prie išpažinties ir pri
imti Šv. Komuniją. Daly
vauti Tretininkų susirin
kimuose. Aukoti ordine?
labdaringiems reikalams.
3. Kas metais.—-Pasnin..... ..... i-;
kauti vigilijose: Nekalto
Prasidėjimo, gruodžio 7 ♦i
dieną, ir Šv. Pranciškaus,
spalių 3 dieną.
(Bus daugiau)

I

____________ ,.

Ford’o autorizuoti Sales & Service
Brockton, Mass. $

ELEKTRIKINIAI DAIKTAI

(Skiriu Šv. Pranciš-., kokia gi nauda iš to ordikaus Idealų skleidė-j no?” gali ne vienas pa
jui kunigui Pranciš- klausti. Štai, seka ir atsa
kui M. Jurui).
jkymas. Kuomet patsai ap“Jei nori būti tobulas... siimi savo regula veikti,
paskui ateik ir sek Ma- tam tikrų nuveikimų, kuonim” (Mat. XVIII, 21). met patsai viešai priesaikauji vykdyti tą regulą,
( Tęsiny s.)
Brockton Edison Co.
I kuomet kiti kartu su tavi
TREČIOJO ORDINO
mi priesaikauja tokiai re
REGULA
, • *7*^
gulai, ir pagaliau, kuomet
V sn . ff:- ■
r> .
Iš pat pradžių reikia patsai turi savo ir kitų su
Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie
pažymėti, kad ordino re tartas maldas pagelbėti
savo skelbimais remia “Darbininką”.
guliacijos arba nustaty tau, tuomet patsai pada
mai neriša po nuodėme, iš-; rysi geru savo nustatymą
krikščioniškąjį
skiriant, kuomet tuo pa-' gyventi
čiu kartu vvra Dievo arba/I gyvenimą. Nungi, TrečiaBažnyčios įstatymai. “Tat, me Ordine, taip vadina
Didelis pasirinkimas taip daug nebrangių ir
įvairių elektrikinių reikmenų, suteiks džiaugsmo,
kiekvienam, kuris ją apturės kaip dovaną. Kadan
gi yra taip daug naudingų daiktų, tas atneš malo
numo kiekvienam.
Ar Jūs perkate iš dabartinio ■ puikaus pasiū
lymo, kada pasirinkimas yra geriausias.—

T*
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Lawrence, Mass.
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKSMU ŠVENČIŲ IR
LAIMINGU NAUJU METU!
Negalėdamas asmeniškai pasveikinti visų savo
Amerikos draugų ir pažįstarnų lietuvių sveikinu
kiekvieną per laikraštį.
nuoširdžiausiai
linkėdamas Linksmų švenčių ir
Laimingų Naujų Metų!

Jūsų
6831 So. Rockwell St.
Chicago, III.
Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie
savo skelbimais remia
“Darbininką”._________
■
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Kome National Bank of Brockton
(Narys Federal Insurance Corporation)
Sehool St.,
Brockton, Mass.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

FAMOUS GOWN SHOP
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Vincas Uždavinys.

LINKSMŲ KALĖDŲ
ŠVENČIŲ
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
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Brockton, Mass.
/

ADVOKATAS

Linksmiausių Kalėdų švenčių

Eben G. Townes

DR. TAS. ALFRED

i?. 232 Main St
iii
jk---------------

Brockton, Mass.
brockton. mass.

Barbour Welting Co
MONTELLO, MASS.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

LINKSMŲ KALĖDŲ
ŠVENČIŲ

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Happipc^
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Broadvvay Savings Bank

Comunity Savings Bank

UNION FURNITUTRE

Kennedy’s Clothing Co.

COMPANY
Brockton, Mass.

134 Main St.,
-
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lihgai atsižvelgtų į savo
darbdavius;
darbdaviai
neskriaustų savo darbi
Ramybė Geros Valios Žmonėms
ninkų; pasipūtę, savymeilės, savų užgaidų trošką
Jau suvirs devyniolika nija girdi Kristaus moks
patenkinti valdininkai nei
šimtų metų kaip Kristus lą, bet jo neklauso. Krikš
gnoruotų paprasto mies
pasaulio Išganytojas, atė čionybės civilizacijos, apčionio gizelio, paprastus
jo į šį pasaulį žmoniją iš švietos, kultūros žvaigž
žmonių reikalus. Kodėl
vaduoti iš šėtono vergijos. dę mato, bet paskui ją nei
toks vargas, kodėl toks
Prie Jo užgimimo angelai na. O kai kurie kaip bolše
skurdas šių dienų pasau
giedojo “Garbė Dievui vikai, komunistai ginklus
lyje? Kodėl tiek nesusi
aukštybėse, žemėje ramy ėmę eina Kristų nužudyti.
pratimų socialiame ir at
bė geros valios žmonėms”. Bet veltui, kaip Herodas
skiro individo gyvenime?
Kristui užgimus pasaulyje Kristaus nenužudė, taip ir,
Dėl to, kad yra perdaug
buvo ramybė. Bet dabar šių laikų bolševikai nepa
priešingo partizaniškumo,
jos nėra. Kasmet tai vie jėgs Kristaus Bažnyčios
kurio šaknys įsišakniju
noje vietoje, tai kitoje; tai išnaikinti. Kristus užtiksios egoizme, tame amži
vienoj šalyj, tai kitoj eina rino, kad Jo Bažnyčios
name krikščioniško gailes
pragaro vartai nepergalės. ■
nuolatiniai karai.
tingumo prieše. Egoizmo
Kristus
užgimdamas
at

Nevisur ir šiais metais
dirvoje tiktai barkšo pa
nešė
ramybę
ne
tokiems
yra ramybė. Jos nėra nei
geltusiomis
virkščiomis
žmonėms,
kurie
kardu
no

Rusijoje, nei Ispanijoje,
nuklotos dilgėlės — goduLabai malonu prisiminti senovės šv. Kalėdas, kada sugrįžę iš bažnytėlės, lingumas, kerštas, pavy
nei Meksikoje ir nei kitose ri pasaulyje ramybę įves
šalyse, kur Kristaus mok ti, bet tik GEROS VA pagarbinę naujai Gimusį Kūdikėlį, visa šeimynėlė susėda prie stalo, apkrauto das, panieka ir pasityčioji
dovanomis, šeimininkas sukalba maldą ir paskui piausto ir dalina savo
slas niekinamas, pašalina LIOS. Gerą valią turėti, Dievo
šeimynos nariams įvairius Kalėdinius valgius. Šiais laikais labai mažai tokių mas.
reiškia
pildyti
Dievo
valią,
mas, Jo įsteigta Bažnyčia
Kad pasaulis tiktai galė
šv. Kalėdų. Atnaujinkime gražius senovės papročius per šias Kalėdas.
griaunama, deginama. Gal užlaikyti Jo įsakymus, eiti
liausiąs žmonėms pareikš tu pažinti nusižeminimo
kas mano, kad komuniz Kristaus numintu keliu.
tas gailestingumas ir pasi dorybę! Bet, deja, tai neį
mas ar aklas fašizmas su Taip gyvendami turėsime Į
manomas dalykas. Jei
gailėjimas.
teiks pasauliui ramybę? ramią sąžinę ir ne tik Ka
Koks meilingas tas die pats naujai gimusis Kūdi
Be Tavęs — ką aš darysiu?
Ne. Jų mokslas yra keršto lėdose, bet nuolatai girdė
kėlis, šv. Kalėdų dienoje
viškas
Vaikelis
gulintis
Skurdo
pančiai
varžo
sielą,
sime
angelų
giesmę:
“
Gar

neapykantos — kas tavo
Džiaugsmo ryto nematysiu,
j menkoje kūtelėje! Koks maldaująs prie Jo prisiar
tai mano, o kas mano tai bė Dievui aukštybėse, o
Nieks man žemėje nemiela...
skaistus, pilnas meilės tas tinti mus nepatraukia, tai
ne tavo. Meilės artimo pas žemėje ramybė geros va
Pažvelk, Jėzau, nuo altoriaus:
šventas Kūdikėlio veidas! kas gi galės mus patrauk
juos nėra. O kur nėr mei lios žmonėms”.
Man išauš palaimos rytas,
! Patraukti kokio tai magiš- ti? Aukščiausias Dievas,
I
Džiaugsmas
atgaivins
krūtinę,
lės artimo, ten negali būti
I
i ko žavesio stebiamės tos visos gamtos Valdovas už
Sublizgės pasaulis kitas.
ramybės nei su Dievu, nei KALĖDŲ PREFACIJA
gimė gyvulių tvarte! Ne
meilės
didumu,
pasiauko

Saulė
patekės
auksinė,
su savim, nei su artimu.
Tikrai verta ir teisinga.!
Jaus dvasia šaltinį brangų,
jimu. Kad Aukščiausiojo rasi visame pasaulyje to
Gavus galią begalinę,
Iš istorijos lapų žinome reikalinga ir išganinga, Į
Dievo Sūnus gimė neturte, kio gilaus bei žemesnio
Skris širdis į Tavo dangų... J. šalčius, S. J žmonių užmiršime, mums nusižeminimo. O, vis vien,
kokioje padėtyje buvo jog mes Tau visados ir
žmonija prieš Kristaus gi visur dėkotumėm, Viešpa
nesuprantama paslaptis. neatsižiūrint kaip skurdi
mimą. Paskendus visokių tie šventasis, Tėvo visaga
Bet dėlto ir ta meilė, ku buvo ta Kristaus gimimo
prietarų tamsybėse. Klai lis, amžinasis Dieve, nes
ri atsispindi Mažojo Kūdi vieta, brangus Išganyto
džiojo įvairiais pagonijos per Įsikūnijusio žodžio pa Pasaulio Išganytojas ap- kurį Išganytojas teikėsi a- kėlio veido išvaizdoje yra jas apsirinko šį nužemin
keliais. Nuo tikrojo Dievo slaptį nauja Tavo spindė sirinko menkiausią, netur- teiti, jokiais būdais nesu-' tokia pajudinanti ir pa tą, neturtingą gimimo bū
dą, tuomi norėdamas paro
buvo nutolus. Viešpatavo jimo šviesa mūsų sielos ~a- tingiausią, žmonių akims, gebėjo suvokti šios dieviš- I traukianti.
dyti
savo meilę- ir prisiribaisiausia nelygybė, žiauri kims sužibėjo, kad, regi- nešvariausią vietą savo kos, Kristaus į pasaulį atė.
I
Jei mūsų dienų pasaulis, girna prie savo tvarinių ir
vergija. Apie jokią ramy mai pažindami Dievą, per užgimimui. Toks Išgany-'jimo, paslapties. Pasaulio
bę tuomet negalima buvo Jį būtumėm patraukti pa-gojaus vargingas, tiesiog veikimo spyruoklė buvo e- yra toksai išsiblaškęs, ne iškelti nusižeminimo do
milti neregimus dalykus, nepaprastas šiame pašau- • goizmas ir jo išaugštini- dorybėse, palaidume, ego rybę į aukščiausias padan
nei svajoti.
lyje atvykimas yra savy- mas. Nusižeminimas, ki- izme, suirutėse, neapykan ges, sukelti mumyse tos
Kristaus mokslas panai Todėl su Angelais ir Ar- je prakilni ir save reko-j tiems broliškas patarnavi- toje, karuose paskendęs, dorybės giliausią pagarbą.
kino vergiją, mokė artimo kangelais, su Sostais ir menduojanti
paslaptis? mas buvo eksponuojamas yra dėlto, kad jis užmiršo Matydami kokiame nusi
meilės; daryti gerai ki Galybėmis ir su visa dan Dorybė, kuri taip įstabiai kaip barbariškas elemen- arba tiesiog išmetė teisin žeminime, kokiame netur
tiems, taip kaip pats norė giškos kariuomenės kareiapgaubia šią Kalėdinę pa- tas, kuriuo kiekvienas kul- gumo ir meilės reikšmę iš te mūs Išganytojas už
tum, kad tau kiti darytų. vija garbės giesmę Tau
•v
slaptį yra nusižeminimas,
turingas asmuo vengė. O, savo gyvenimo. Atmesda gimė, kuomi gi mes žmo
giedame,
nuolatos
sakyda

Paskelbė žmonių tarpe ly
•v
— toks nusižeminimas, vis vien, gerasis Dievulis mas tuos krikščionybės nės turime didžiuotis, aukgybę, meilę, brolybę. Da mi : šventas, šventas, šven
kurį tik vienas Dievas te- pasirinko sau šį barbariš- kriterijumus, jis panieki štintis? Kaip Apaštalas
vė žmonijai ramybę —pa tas.
galėjo turėti. Pagoniškas, ką žemumą savo asmens na pačią krikščionybę, sako: “Ką gi mes turimo,
grįstą Dievo ir artimo
Veiklioje ir stiprioje jau velnio pavergtasis pašau- išaukštinimui ir pasaulio tuomi ir paneigia tą mei- ko neapturėjome, o jei ap
meilės principais.
nystėje yra įrašyta ilga ir lis — pasaulis paskendęs išganymui, — nusižemini į lės kupiną Mažojo Kūdikė turėjome, kodėl elgiamės
O kad šiandien tas Kris laiminga senatvė.
savymeilėje ir keršte — į mą, kuriame talpinasi gi lio veidą, kuriame atsis it neapturėję?” Jei valdo
taus mokslas kiekvienos
pindi gyviausias krikščio vas, karalius nusižemina,
tautos, valstybės, šeimos
nybės simbolis. Apostatas nejaugi tarnas atsiliks?!
ir pavienio asmens būtu
pasaulis pralaimi savo tei Taigi, šiame linksmame
gyvenime vykdomas —pa
Gruodžio 14, 1936 sę į ramybės titulą, kurį džiaugsmo sezone giliau įsaulyj būtų taika ir ramy GERBIAMIEJI:
tik gerasis Išganytojas te sižvelgkime į savo širdis,
LDS. Centras ir “Darbininko” administracija Tamstoms jau pranešė, kad gali suteikti tiems, kurie pastudijuokime savo pasi
bė. Gaila, kad daugelis su
nuo
gruodžio
15 d., š. m. skelbiame naujų narių ir prenumeratorių vajų. Pereita jo esą verti. Nes, ar ištik- elgimus. Jei mes sąžinin
vis nenori Kristaus moks
me
vajuje
LDS.
lo pažinti arba kaikurie žiai pasidarbavo.nariai, “Darbininko” prenumeratoriai, rėmėjai ir prieteliai gra ! rųjų, nepriparodo tas fak- gai tą įsižvelgimo pareigą
pažinę netaiko jo prie sa
Bet šiais neramumų laikais mes negalime spaudos platinimo darbą nutrauk | tas, tas piemenėliams šv. atliksime, tai aiškiai pa
vo gyvenimo. Tiesa, ir ka ti. Gyvenimo pavyzdžiai rodo spaudos galingumą pakreipti visuomenę į gerą, ar Kalėdų naktyje apreiški matysime, kad per Dievo
da Kristus užgimė nevisi į blogą. Visokie bendrafrontiečiai briaunasi į lietuvių katalikų draugijas, į ka mas, kad, “Garbė Dievui malonę esame kuom esa
Jį pažino. Kaip skaitome talikų namus su savo spauda. Ką gi mes turime daryti ? Sėdėti rankas sudėję ir Aukštybėse, o ramybė ge me. Pagaliau, ar yra, iš
Šv. Rašte: “Jautis pažino liūdėti? Ne. Tūkstantį kartų ne! Prieš blogąją spaudą, mes pastatykime gerą, ros valios žmonėms žemė I tikrųjų, ko girtis, jei nesi
savo Viešpatį ir asilas sa katalikišką spaudą.
LDS organizacijos ir “Darbininko” vajaus metu turėtų pasidarbuoti kiek je”. Kristus vienas tesu giriame naujai gimusiame
vo Viešpaties lovį; o Izra vienas
sąmoningas lietuvis katalikas. Vajų pradedame gruodžio 15 d. š. m. ir teikia tą ramybę, o jei mes pasaulio Atpirkėjuje? Ži
elis manęs nepažino. Jis a- baigsime su LDS. organizacijos globėjo, Šv. Juozapo švente, 1937 m.
jos trokštame, turime pri noma, kad ne. Girtis vi
tėjo pas savuosius, o saVajaus metu įrašykime visus lietuvius katalikus į LDS. organizaciją, Kaip pažinti tą, iš kurio ta ra suose kituose dalykuose, o
vieji Jo nepriėmė”. Žmo būtų gražu, kad į LDS. organizaciją įsirašytų pavieniai ir šeimynos: tėvas, mo mybė išplaukia.
ne Kristuje yra tuštybė
nės užkimšo savo ausis, tina ir vaikai. Tik vienas šeimynos narys moka į LDS. Centrą $3.00 metams ar
Jei meilė, gailestingu ir nepastovumas.
kad angelų giedojimo ne ba 25 centus į mėnesį ir visa šeimyna gauna laikraštį “Darbininką”.
Laikraštį “Darbininką” užrašykime visiems: lietuviams katalikams, kurie mas viešpatautų žmonių Supraskime ir įvertinki
girdėtų, užmerkė savo a- dėl kokių
priežaščių negalėtų būti nariais arba nenorėtų ir suklaidintiems lietu širdyse ir prote, o, kiek me tą Kalėdinę dvasią, ku
kis, kad Mesijo žvaigždės viams. šio vajaus metu sumažinome prenumeratos kainą nuo $4.00 iki $3.00.
socialių žaizdų liktų pagy rią Dievo Kūdikėlis su sa
nematytų. Radosi dar to
Kiekvienas LDS. narys turėtų įsirašyti į šio vajaus darbą. Pakvieskite va dytų, kiek skausmų palen vimi atneša. Pasekime tą
kių, kaip Herodas, kurie jaus darban visus sąmoningus lietuvius katalikus, kad ir ne LDS narius.
gvintų, kiek sunkių naštų gražų Kristaus Sekimo paTad už brangius lietuviui katalikui darbininkui idealus petys į petį, visi dar be murmėjimų paneštų! tarimą, “Mylėk Jį (Jėzų)
tuojau norėjo tą Kūdikėlį
nužudyti. Pas tuos žmo ban!
Pasaulio valdovai švelniai ir laikyk Jį už savo drauJūsų,
nės nebuvo geros valios—
arbitruotų savo nuomonių gą, kuris, nors kad ir visi
neturėjo jie ir ramybės.
skirtumus; vieni kitiems tave apleistų, gi tavęs ne
Ar mūsų laikais nesi
nusileistų krikščioniškame apleis ir neduos tau žūti,
kartoja toji istorija? Žmosutikime; darbininkai mei-į
A. P. Sandys.
Kun. P. J. Juskaitis

Jėzus Mano Laime

Kalėdinės Mintys

I
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LDS. Centro Pirmininko Laiškas
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