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POPIEŽIUS EINA 
SILPNYN

Vatikanas — Sausio 
d. Popiežius Pijus XI ken
čia didžius skausmus. Abi 
jo kojos sutino ir mano
ma, kad nebegalėsiąs jų 
valdyti. Nepaisant tų 
skausmų, Jo Šventenybė 
rūpinasi Bažnyčios ir žmo
nijos reikalais... Pasimels- 
kime už jį.
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Katalikas, kurs seremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
DARBININKAS

r

Maskva, Rusija — Ko
munistai darydami cenzą, 
kiekvieno klausia, ar tiki 
į Dievą? Nustebo, kad 
daugelis tiki, nors viso
kiais būdais naikina tikė
jimą.

Morristown, N. J. — 
Kun. A. G. Huebner, O. S. 
B., 88 metų amžiaus, ap
vaikščiojo 64 m. kunigavi
mo sukaktį.

Manila — Philipinų sa
los nuo vasario 3 iki 7 d. 
čion įvyks Eucharistinis 
Kongresas. Philadelphijos 
Kardinolas Dougherty at
stovaus Šv. Tėvą.

Montreal, Can. — Ste
bukladaris mirė. Brolis 
Andre, 92 m. amžiaus Šv. 
Juozapo Oratorijoj, žino
mas daugeliui maldininkų 
kaipo stebukladaris nese
niai pasimirė.

Chicago, UI. — Katalikai 
studentai laimėjo kontes- 
tus “Herald” ir “Exami- 
ner” pateiktuose kvoti
muose.

St. Anne de Beaupre, 
Que. — Šv. Onos Stebuk
lingąją bažnyčią praeitą 
vasarą atlankė 613,575 
žmonių iš įvairių šalių.

Chicago, III. — Neseniai 
Šv. Elzbietos bažnyčioje 
(juodukams) buvo 75 at
sivertėliai krikštijami. Jij 
tarpe buvo Afrikos prin
co Allen Adebago 01awu- 
ni Fayogin žmona ir du 
sūnus. K. P. J.

TEL. SOUth Boston 2680
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POPIEŽIUS RAGINA
MELSTIS
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Po-Roma — Šv. Tėvas, 
piežius ragina visus pa
saulio katalikus melstis už 
tuos krikščionis, kurie gy
vena Mogametonų tarpe. 
Popiežius trokšta, kad pa
saulio katalikai maldomis 
pagelbėtų jiems atsilaikyti 
nuo mogametonų įtekmės 
ir sudaryti tvirtą krikš
čionių vienybę. Galima į- 
sivaizduoti, kai sunku y- 
ra katalikams, gyvenan
tiems šalyse, kur didžiuma 
yra klaidatikiai...

UOLIAI RENGIASI PRIE 
EUCHARISTINIO 

KONGRESO
* t

- 1 ~

LITHUANIAN NEWS
Published every

Tuesday and Friday
366 W. Broadvay

South Boston, Mass.

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Mirė Vyskupas M. Gallagher
KOVA Už KRYŽIŲ - KA

TALIKŲ LAIMĖJIMAS
PREZIDENTAS PASI

ŽADA PALAIDOTI 
SKURDĄ

VINCAS JURGIS NAGORNOSKIS, 
Baltimorietis, žymus literatas, keliolikos sceniškų 
veikalų autorius. Vėliausias jo veikalas, gal neapsi
riksiu pasakęs turiningiausias ir gražiausias, *urį iš
leido Baltimoriečiai ir “Darbininkas”,, tai “Vytis Kan
kinys”, penkių veiksmų tragedija. Tas veikalas yra 
užgirtas Katalikų Bažnyčios vyriausybės. Tinkamas 
vaidinti ir šiaip pasiskaityti. Veikalas turi 170 pusla
pių su gražiais popierio viršeliais. Kaina 35 centai. 
Gaunamas “Darbininko” knygyne.

Darbininkai Laimėjo Streiką

Worcester, Mass. —
Nuoširdžiai kviečiu vi

sus parapijiečius ir šiaip 
prietelius bei rėmėjus į 
mūsų didžiulį koncertą 
sausio 27 dieną, 8:00 vai. 
vakare, Mechanics Hali. 
Savo atsilankymų parem- 
site mūsų bažnyčios reika
lus ir parodysite mums 
savo prietelingumą. Sykiu 
irgi praleisite vakarą ma
loniai.

Kun. A. A. Vasys, 
Aušros Vartų Parapijos 

Klebonas.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

Detroit, Mich. — Briggs 
Auto kompanijos darbi
ninkai sėdėdami dirbtuvė
je laimėjo streiką. Darbi
ninkai sustojo dirbę, kada 
kompanija atleido iš dar
bo apie 350 darbininkų už 
tai, kad jie rūpinosi uni
jos įsteigimu. Streikavo a- 
pie 2,000 darbininkų. 
Kompanija pradžioje su 
darbininkais nenorėjo kal
bėtis. Reikalavo, kad dar
bininkai išeitų iš dirbtu
vės. Darbininkai neklausė, 
bet drąsiai reikalavo gra
žinti pavarytus iš darbo 
darbininkus.

Sausio 19 dieną policija 
puolė streikuojančius dar
bininkus. Paleido į juos a- 
šarines bombas. Keletą 
darbininkų sužeidė. Bet ir 
čia policijai nepavyko iš
vaikyti darbininkus. Dar
bininkai nutvėrę keletą 
nesusprogusių bombų, me
tė jas į policiją, ir tokiu 
būdu išvaikė policiją.

Yra sakoma, kąd nėra to 
blogo, kad neišeitų į gerą. 
Taip ir čia po susikirtimo 
darbininkų su policija įvy
ko paliaubos. Kompanija 
sutiko grąžinti pavarytus 
iš darbo darbininkus. Tuo 
streikas ir pasibaigė.

VILTIS AUTO STREIKĄ 
UŽBAIGT!

Galena, Md. — Piktada
riai iš Šv. Denis bažnyčios 
pavogė 300 svarų bronzi
nį tabernakulum $400.00 
vertės.
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priešinga 
unija, paža-

Detroit, Mich. Sausio 21. 
Darbininkų derybos su 
General Motors korporaci
ja skirtos pirmadienį neį
vyko. Kompanija buvo pa
reikalavus, kad pirm dery
bų visi darbininkai išeitų 
iš fabrikų. Darbininkai 
buvo sutikę. Tačiau tuo 
metu vice-prezidentas Ge
neral Motors kompanijos 
susinešė su 
streikuotojų
dėdamas ir su ja tartis. 
Darbininkai suprato, kad 
kompanija tik nori juos iš 
dirbtuvių išvesti, o į jų 
reikalavimus blogai atsi
neša; nutarė iš Fisher Bo- 
dy fabrikų, Flinte, neišeiti 
iki derybos nebus užbaig
tos. Taigi derybos neįvy
ko. Kompanija nesitaria, 
nes darbininkai neaplei
džia visų fabrikų, o darbi
ninkai sako, jie negali eiti 
į derybas, nes kompanijos 
viršininkai juos apvylė.

General Motors Korpo
racijos prezidentas su ki
tais išvyko į Washingtoną 
tartis su Valdžios Darbo 
skyriaus vadais apie strei
kų užbaigimą. Tuojau ten 
nuvažiavo streikuojančių 
darbininkų vadas Mr 
Martin, gubernatorius Pr. 
Murphy ir kiti. Tenai yra 
John L. Lewis, Industrinio

Manila, P. 1^ Pilipinų 
Salos — Katalikai uoliai 
rengiasi prie 33-jo Tarp
tautinio Eucharis t i n i o 
Kongreso, kuris įvyks Ma- 
nilos mieste, vasario 3—7 
d. š. m. Rengėjai apskai
čiuoja, kad kasdieną daly
vausią apie 500,000 žmo
nių. Septyniolika laivų at
veš į Manilą apie 70 vys
kupų, 400 kunigų ir apie 
3,000 tikinčiųjų. (Girdėjo
me, kad iš Lietuvos bus 
vyskupas Reinys ir kele
tas kunigų ir pasauliečių. 
Iš Amerikos lietuviai 
kunigai jau išvažiavo).

Pilipinų Salų preziden
tas, dievotas katalikas, už
kvietė į savo namus J. E. 
Amerikos Kardinolą Dou
gherty, kuris yra Popie
žiaus skirtas atstovas į 
Kongresą.

AtiAinimui to istorinio į- 
vykio, Pilipinų Salų val
džia išleis atatinkamus 
paštos ženklus, vasario 3 
dieną.

Rengėjai jau seniai pra
šė įvairių šalių prisiųsti 
vėliavas ir iš jų bus suda
rytas didelis Vėliavų Kry
žius. Pagal paskutinių 
pranešimų šešiolika tautų 
jau prisiuntė.

Bažnyčios yra puošia
mos ir gražinamos.

Šv. Tėvas Popiežius 
džiaugiasi visu tuo ir pa
reiškė įsitikinimą, kad 
Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas daug padarys 
pasaulio taikai. Jis mano 
užbaigimo dienoje, vasa
rio 7 d., kalbėti per radio. 
Skirdamas Kardinolą Dou
gherty į Eucharistinį Kon
gresą, Šv. Tėvas jam pasa
kė : “Prašyk Kongreso 
melstis už pasaulio taiką, 
kuri taip labai reikalin
ga”.
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Prašome Atsilyginti
Daugelio “Darbininko” skaitytojų ir LDS narių 

“Darbininko” prenumerata pasibaigė gruodžio mėne
syje arba pradžioje sausio. Taigi prašome kaip “Dar
bininko” Skaitytojų, taip ir LDS narių prisiųsti savo 
duokles už laikraštį “Darbininką”.

“Darbininko” Adm.

t

Oldenburg, Vokietija — 
Alfredas Rosenbergas, sa
vo knygoje “Dvidešimtojo 
Amžiaus Pasaka”, pasakė, 
kad Kryžiai nebeturi ma
tytis Vokietijos šalykely- 
se, .. ar viešuose namuose, 
net nė bažnyčiose.Kaikurie 
vokiečiai valdininkai tuo
jau ėmėsi darbo. Štai šiau
rės Vokietijos apskrityje, 
Oldenburge, valdžia išlei
do įsakymą, kad visi Kry
žiai iš, mokyklų, net ir iš 
katalikiškųjų, ir iš viešų 
namų būtų prašalinti.

Munsterio Katalikų vys
kupas išleido raštą, kuria
me nurodė valdžios netei
singumą ir ragina žmones 
melstis. Į kelias dienas vi
sas apskritys sujudo. Mal
dos ir novenos buvo laiko
mos visose bažnyčiose ir 
koplyčiose. Žmonės prieši
nosi tokiam žiauriam val
džios įsakymui.

Nacių partija pasiuntė į 
ą vietą savo kalbėtojus, 

kad įtikinti žmones, jog 
valdžia gerai daro. Bet 
žmonės jų neklausė. Tada 
valdžia pradėjo su žmonė
mis tartis. Sutiko leisti 
kryžius pakabinti mokyk
lose kada būsią Katekiz
mo pamokos, bet žmonės 
tokio jų pasiūlymo nepri
ėmė.

Sušauktas masinis susi
rinkimas. Suėjo septyni 
tūkstančiai vyrų ir mote
rų ir pareikalavo Olden- 
burgo valdžios pateisinti 
savo įsakymą. Valdininkai 
mėgino visaip aiškinti ir 
apie visą kalbėti, bet žmo
nės šaukė: “Mes reikalau
jame sugrąžinti Kryžius į 
mokyklas”. Valdininkai 
pamatė, kad žmonių nusi
statymo nėra galimybės 
palenkti. Ir naciams tebu
vo viena išeitis: atšaukti 
įsakymą. Katalikų vieny
bė laimėjo.
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Organizacijos Komiteto 
pirmininkas, ir nors Wa- 
shingtone dabar buvo Pre 
zidento inauguracija, bet 
pasitarimai apie streikų 
užbaigimą tęsėsi be per
traukos. Yra viltis, kad 
valdžia privers Kompani
ją derėtis su darbininkais 
ir jų reikalavimus, kurie 
yra teisingi, išpildyti.

Geneva — Kun. P. Lip- 
pert, S. J. garsus literatas, 
57 m., mirė. Jo veikalą 
išversti į daugelį kalbų.

VVashington, D. C. — 
Sausio 20 d. prez. Frank- 
lin D. Roosevelt ant sosti
nės portiko vėl sudėj prie
saiką vesti šalies reikalus 
gerovėn. Pagal konstituci
jos pataisos, kuri buvo 
pravesta vasario 6 d., 1933 
m., tai bus pirma inaugu
racija kitą dieną, negu ko
vo 4.

Prez. Roosevelt, priė
męs priesaiką, pasakė kal
bą, kurioj jis dar kartą 
pažymėjo, kad jo svar
biausias darbas, tai vesti 
Amerikos žmones iš skur
do į gerovę.

Priesaiką suteikė prezi
dentui pralotas Dr. Ryan, 
Katalikų Universiteto pro
fesorius.

Inauguracijoje dalyva
vo apie 150,000 žmonių, 
parade dalyvavo apie 
10,000 žmonių, 261 auto
mobilių, 17 benų. Vienas 
žiūrovas nukrito nuo auk
što namo ir užsimušė, vie
na sužeidė automobiliu.

DIDELI POTVYNIAI 
VAKARINĖSE VALSTY

BĖSE

Chicago, III. — Vidurva- 
karinėse valstybėse kilo 
dideli potvyniai. Daugiau
sia nuostolių padaryta 
Decker, Ind., kada išsilie
jo White upė. Vanduo už
liejo tūkstančius akerių 
žemės.

Dėl potvynių labai nu
kentėjo ir Hazleton ir E- 
vansville, Ind. gyventojai.

Taigi Ohio, Wabash ir 
White upių išsiliejimas 
padarė milijoninius nuos
tolius.

RAGINA PARŪPINTI 
DARBĄ JAUNUOLIAMS

MIRĖ ISPANŲ ŽYMUS 
RAŠYTOJAS

Detroit, Mich. — Sausioi 
20 d., vėlai naktį mirė 
Vyskupas Michael J. Gal
lagher, 70 metų amžiaus. 
Mirė staiga. A. a. Vysku
pas Gallagher per 10 m. 
sirgo gerklės liga (laryn- 
gitis). Tą pačią dieną už
migo ir jau nebekėlė. Ka
da tarnaitė nuėjo į kamba
rį ir norėjo Vyskupo pri
kelti, tai negalėjo išbudin
ti. Ji nusigando ir pašau
kė gydytoją. Gydytojas 
Andries apžiūrėjęs ligonį, 
įsakė tuojau vežti Provi- 
dence ligoninėn. Nuvežus 
ligoninėn, vyskupas į 10 
minučių mirė. Tai buvo 
8:25 vai. vakare.

J. E. vyskupas Galla
gher buvo darbininkų tė
vas ir gynėjas. Jis leido 
kun. Charles Coughlinui 
suorganizuoti Sočiai Jus- 
tice uniją ir per ją vyk- 
dinti socialį teisingumą.

Burgos, Ispanija — Pla
čiai žinomas rašytojas Mi- 
gual de Unamuno mirė, 
sulaukęs 72 m. amžiaus. 
Jis buvo įsitikinęs libera
las, žmonių prietelis ir di
delis priešas Ispanijos mo- 
narkijos. Jis už savo įsiti
kinimus buvo ištremtas į 
kalėjimą. Prieš pat mirtį 
jis rašė: “Dabar jau nebė
ra klausimo tarp liberaliz
mo ir demokratijos, respu
blikos ar monarkijos, so
cializmo ir kapitalizmo. 
Dabar yra klausimas tarp 
civilizacijos ir barbarizmo. 
Civilizaciją Ispanijoje da
bar gina Generolo Franco 
kariuomenė”.

JUDAMMŲJŲ PAVEIKS
LŲ BILIUS

Dės Moines, Iovva —šios 
valstybės legislatūroje iš
kelta bilius ir norima jį 
pravesti, kuriuo būtų drau 
džiama neturintiems 18 m. 
eiti į judamuosius paveik
slus, kur rodoma divorsai 
ir kitos blogybės. Mano
ma, kad taip bus priversti 
judamųjų paveikslų dary
tojai imtis gražių ir dorų 
filmų padarymui.

SUKILĖLIAI IŠ ORLAIVIU 
BOMBARDUOJA MALAGA
ŽIAURŪS MŪŠIAI VIRŠ 

MADRIDO ORE

Malaga, Ispanija — Su
kilėliai smarkiai puolė šį 
svarbų Mediterranean uo
stą. Jie paleido bombas iš 
karinių orlaivių. Gen. Gon- 
zalo Queipo de Llano va
dovaujama kariuomenė 
smarkiai pasivarė pirmyn 
nuo Algeciras.

.Sukilėliai sukoncentra
vo visas pajėgas užimti 
Malaga. Malaga yra svar
bus uostas. Todėl gen. 
Gonzalo Queipo de Llano 
su savo 20,000 kariuome
ne yra pasiryžęs jį užimti, 

Mūšiai Malagos apylin
kėje girdimi net Gibralta
re.

Madridas, Ispanija —Su
kilėliai ir raudonieji susi
mušė virš Madrido ore. 
Šaudosi iš orlaivių. Suki
lėliai atsiėmė tvirtovę ‘An
gelų Kalną”.

ANGLIJOS PROTES
TANTAI MELDŽIASI UŽ 

POPIEŽIŲ

UNIJAI KAINUOJA $300 
Į DIENĄ IŠLAIKYTI 

STREIKIERUS

Flint, Mich... — United 
Automobile 
ja kasdien išleidžia $300 
išlaikymui streikierių ir 
jų šeimynų.

Workers uni-

Chester, Anglija —Pra
eitą sekmadienį anglikonų 
katedros ministeris kalbė
damas į susirinkusius sa
kė: “Melskimės už visus 
sergančius, ir sykiu su Ro
mos katalikais už Popie
žių, kad jo ligos skausmai 
sumažėtų ir jis sugrįžtų į 
sveikatą”. Chesterio ka
tedra iki 1541 m. buvo ka
talikų Benediktinų. Įsiga
lėjus šalyje protestantiz
mui ją užėmė protestantai* 
Ir nuo 1558 m. niekas te
nai už Popiežių nesimeldė.

Chicago, III. — Teisėjas 
J. M. Braude, kalbėdamas 
apie sumažinimą piktada- 
ryščių, pasakė: “Parūpin
kite jaunuoliams nuolatinį 
darbą, kad jie nebūtų be 
užsiėmimo, tada jie netu
rės laiko piktadarybių 
pildyti”.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, sausio 23 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Programą išpildys Dar
bininkų Radio Grupė, vadovaujant muzikui Rapolui 
Juškai. Gerb. Skaitytojų prašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1120 kili*cycles ir klausytis gražių dainų, 
muzikos ir kalbų iš radio stoties WCOP, Boston.

J



Penktadienis, Sausio 22 d., 1937—

{vietines žinios!
LDS 1-MOS KUOPOS 

SUSIRINKIMAS
Sausio 28 d. Šv. Petro 

par. salėje ant 7-tos gat. 
7:30 vai. vakare įvyks 
LDS 1-mos kp. metinis su
sirinkimas. Kviečiame vi
sus narius skaitlingai da
lyvauti. Taipgi primena
me, kad nariai užsimokė
tumėte savo duokles. Ku
rie bus atsilikę su duoklė
mis, tiems bus sulaikytas 
organas “Darbininkas”.

Valdyba.

VASARI016 SU PAMAL
DOMIS

Vas. 14 d., Federacijos 3 
skyriaus, vadovybėje, bos
toniečiai lietuviai minės 
16 vas. d. Iš ryto 11 vai., 
jie išklausys Šv. mišias ir 
pamokslą. Po pietų 2 vai. 
išgirs kalbų ir muzikos. 
Taip pat išneš rezoliuciją 
prieš lenkų priespaudas 
Vilniaus krašte.

d.

MINĖJO AUKSINĮ 
JUBILIEJŲ 

šeštadienį, sausio 16 
p. Ona Jankienė, gyv. 1428 
Columbia Road, minėjo 
savo 50 metų amžiaus su
kaktį. Ponios Jankienės 
draugės ir draugai, ją pa
gerbti, surengė “suprise 
party” jos namuose.

Tą dieną p. Jankienę bu
vo išvežę į Norwoodą, ir

DAKTARAI
■E
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Tel. S. B. 2805-R
LIETUVIS

OPTOM ET R ISTASi

Z
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akinius 
akis atitie- 
amblijoniS- 

sugrąžinu

Išegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas 
eiiiu ir 

koše (aklose) akyse 
šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. į 

447 Broadway, South Boston Į
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;; Tel. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS |

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

525 E. Broadway, S. Boston j
Ofiso Valandos

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki f 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-j 
sas uždarytas subatos vakarais ir| 
nedčldieniais, taipgi seredomis nuo Į 

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

| Į •aaaaaaaaaaeaataaaaaaeaaatM»v«taaaMt«aaaaaataaaaaa«aaaa«aa«aaaaaaa»aa|
I
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Lietuvis Dantistas

OR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

Tei. So. Boston 2860

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:80 Iki 8 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutartų—

! Tel. Trowbridge 6330.

, JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

i LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq., 

Cambridgo, Įfay.

jai nežinant jos namuose 
prirengė valgius ir išpuošė 
kambarius. Sugrįžus iš 
Nonvood rado savo arti
muosius ir kaip nustebo, 
kad visa tai padaryta jos 
garbei. Ponią jankienę 
vežiojo savo automobiliu 
p. Siaurienė.

Šaunaus bankieto suren
gimu daugiausia rūpinosi 
p. Marksienė, p. M. Saka
lauskaitė, jubiliejatės se
sutė M. Pajaujytė ir jos 
sūnus Jonas.

Tame bankiete dalyvavo 
šie: kun. K. Urbonavičius, 
kun. K. Jenkus, pp. Kūrai 
iš Norwood, pp. Valatkai 
iš Roslindale, pp. Guzevi- 
čiai iš Mattapan, pp. gra- 
boriai Zaletskai ir pp. 
Siauriai ir Naujokaitienė 
iš Norwood.

Ponia Jankįenė yra daug 
pasidarbavus beveik viso
se katalikiškose organiza
cijose, bet daugiausiai Mo
terų Sąjungoje, kurioje ir 
dabar tebėra uoli darbi
ninkė. Nemažai yra dirbus 
ir LDS. organizacijoj.

Taigi linkime p. Jankie- 
nei sveikai sulaukti dei
mantinio jubiliejaus.

PASIRINKO “DARBI
NINKU” ORGANU

Sekmadienį, sausio 17 d. 
įvyko Šv. Jono Evang. B. 
Pašalpinės draugijos susi
rinkimas. Naujoji valdyba 
užėmė vietas ir buvusioji 

■ valdyba išdavė finansinę 
atskaitą. Paaiškėjo, kad 
draugija finansais ir na
riais gerai stovi.

Susirinkimas vienbalsiai 
’ išreiškė valdybai padėką 

už gerą reikalų vedimą. 
Šios draugijos pirmininku 
yra p. Juozas Švagždys.: 
Protokolų sekretorium y- 
ra per daug metų p. Jonas 

I Glineckis, buvęs LDS. 
I Centro iždininkas. Jis tos j 

, draugijos valdyboje yra 
nuo 1916 m.

Šv. Jono Ev. B. Pašaipū
nė draugija per daug me-i 
tų turi pasirinkus laikraš-, 
tį “Darbininką” savo or
ganu ir šiais metais at-l 
naujino. Tai gražus pavyz
dys ir kitoms draugijoms.;

Rap.

į

• v

I

MINĖJO SUKAKTUVES!
Ona ir Jonas Jakimavi- 

čiai, gyveną 83 Silver Št., 
So. Bostone, seni “Darbi
ninko” skaitytojai, sausio 
7 d. š. m., pavyzdingai mi
nėja savo 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuves. 
Iš ryto, išklausė savo in
tencijai Šv. mišių, o kitos 
šv. mišios buvo laikomos 
už jų tėvelių vėles. Tai 
gražus savo tėvelių prisi
minimas.

Sausio 10 d., pas ponus 
Leščin skus, Jakimavi- 
čiams buvo suruoštas 
draugių “surprize” ban- 
kietėlis. Didžiausias p. Ja- 
kimavičiams ‘surprizas’ ir 
gal džiaugsmingiausias 
buvo, kuomet jiems visai 
nežinant buvo parvykęs iš 
Jėzuitų seminarijos jų vy
riausias sūnus klierikas 
Pranas, kuris savo tėve-

PARSIDUODA 8 kambarių na
mas su centraliniu apšildymu. 
Namo adresas, 10 — 8th St. Cam- 
bridge, Mass. Agentai neatsišau
kite. Dėl informacijų šaukite: 
C vai. vakare: Mr. Carroll, TRO 
0520.

(19-22)

TAISONE IR PARDUODAME RADIOS IR REFRlGIATOfilUS

’ GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558

Inž. Stasys Beleskas, Sav. 343 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

įvairūs skelbimai

Kardas ar Spauda?

Sekmadienį, 
Petro par. 
įvyks įdo-

Įdomus Debatai
SO. BOSTON, MASS. — 

sausio 24, 7:30 vai. vakare, šv. 
bažnytinėje salėje, W. Fifth St
mūs debatai temoje — “Ar kardas galinges
nis už spaudą”? J. Kumpa ir adv. J. Cūnys 
įrodinės, kad kardas yra galingesnis, gi A. 
F. Kneižys, “Darbininko” redaktorius ir mo
kytojas Pr. Galinis gins spaudą. Be to, kal
bės įžymus kalbėtojas, kun. Jonas Vaitekū
nas iš Providence. R. I. Įžangos nebus.

Kas norite išgirsti įdomių diskusij - de
batų ir gražios kalbos, ateikite visi.

Šia tema debatai įvyks dar sekančios vietose: — 
Sausio 31 d. 7:30 vai. vakare, Nekalto Prasidėji- 
Panelės Švč. par. salėje. Cambridge, Mass. 
Vasario 21 d. uar. salėje, Norwood, Mass.
Debatorių pasikeitimus bei sąstatą pranešime vė

liau. Rengėjai.

mo

1 liūs, atvykusius pas Leš
činskus sutiko gyvų gėlių

i bukietu. Tėveliai ir sūnus 
i apsipylė džiaugsmo ašaro- 
I mis. Ir buvo ko džiaugtis, 
j pp. Jakimavičiai yra pa- 
Į vyzdingi katalikai augina 
gražią šeimyną iš 5 sūnų 
ir dukrelės. Vyriausias sū
nus Pranas baigęs Boston 
College, High school įsto
jo į Jėzuitų novicijatą ir 
ten baigęs kolegiją studi
juoja seminarijoj. Jonas

I dirba kaipo A. P. krautu
vės vedėjas. Kiti: Alfon
sas, Elenutė, Antanas ir 
Vincas dar tebelanko mo
kyklas.

Ponia Jakimavičienė yra 
viena iš veikliausių para
pijos darbuotojų. Joks pa
rengimas be jos talkos ne
apsieina. Ji priklauso be
veik prie visų vietos baž-

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

s c
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway,
South Boston, Mass

Cambridge Bottling Co. Ine. Į;
K L

Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus CTonic). •’ 
Pristatome į krautuves, piknikus, balius ir j visokius parengi- 
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu ant a 
leibelio BERKSHIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus < 
Agentūrą. Reikale kreipkitės . 1

CAMBRIDGE BOTTLING CO. INC. ' J
4—6 Berkshire St., Cambridge, Mass. $

Tel. TROwbridge 8374
Saviniukai: Jonas Malinauskas, Joknbas Pnzina*. Juozapą* P. HmMpys. S

r

Reikalaujame sąžiningo 
užveizdėtojo, kuris žino ūkės ir 
gyvulių priežiūrą ir supranta a- 
pie ūkės mašinas. Kartu su alga 
duodame patogų pragyvenimą, toj 
pačioj vietoj. Geidžiama, kad už- 
veizdėtojas būtų tarp 30 ir 45 
metų amžiaus ir nevedęs.

Malonėkite kreiptis j Darbinin
ko raštinę.

DARBININKAS
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nytinių draugijų ir daug 
dėl jų dirba. Todėl, šiąja 
malonia vedybinio gyveni
mo 25 metų sukaktuvių 
proga, jų visi draugai, y- 
patingai draugės nuošir
džiai sveikina ir prašo 
Dievo palaimos ir tolimes
niam jų gyvenimui.

i; Draugė.

L. VYČIŲ SUSIRINKI
MAS

L. Vyčių 17 Algirdo kp., 
metinisis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, sausio 
24 d., 2:30 vai. po pietų 
parapijos salėje, E 7th St.

Į šį susirinkimą būtinai 
turėtų atsilankyti kiekvie
nas narys, nes yra svarbių 
reikalų, apart to išgirsite 
valdybos raportus iš vei
kimo praėjusių metų.

Kadangi dabar yra va
jaus laikas tad kiekvieno 
būtina pareiga prirašyti 
nors po vieną naują narį.

' Pirmininkas.

v •

ant 
su- 

vaikutį 
Vaikutis

Pereitą šeštadienį 
Athens gat. vež.’mas 
žeidė 5 m. amž. 
Alfonsą Pudelį, 
porą dienų išbuvo Carney 
ligonbūtyje.

Bostoniečiai vajininkai 
smarkiai darbuojasi. Šią 
savaitę naujų prenumera
tų gavo M. Kilmoniutė, O. 
Saurienė ir K. Vosylienė.

Ateinantį sekmadienį, 
sausio 24 d. Šv. Petro par. 
bažnytinėje salėje įvyks 
įdomūs debatai. Reikėtų 
bostoniečiams atvykti pa
siklausyti.

DRAUGIJŲ BALIUS 
PAVYKO

Sausio 9 d., Lietuvių sa
lėje įvykęs trijų draugijų, 
būtent, Šv. Jono Ev. BĮ. 
Paš., DLK. Kęstučio ir Šv. 

,„.i Kazimiero R. K. balių, pui-

kiai pavyko. Žmonių atsi
lankė apie 500. Visi iš
rinkti darbininkai nuošir
džiai darbavosi. Pavyzdin, 
darbščioji Kilmoniutė vie
na išleido saldainių virš 
$12.00. Baliaus gaspado- 
riu buvo Pr. Tuleikis, jo 
pagelbininkais, — Marke- 
lionis ir Paplauskas. Pelno 
liko virš $85.00. Iš tų pi
nigų, kiek teko sužinoti, 
$50.00 pasiųsta Vilniaus 
Geležinin Fondan, o $15.0Q 
paaukota vienam, neteku
siam tėvelio klierikui -ma
rijonui. Baliuje buvęs.

cambridgTmass.
PARAPIJOS VEIKIMAS

Sausio 10, klebonas kun. 
P. Juškaitis išdavė meti
nę parapijos apiskaitą. 
Pasirodė, kad per praeitus 
metus apie tris tūkstan
čius dolerių skolos atmo
kėta. Padaryta nemažai 
pataisymų, įtaisyta naujų 
dalykų. Skolos parapija iš
viso beturi tik du tūkstan
čius dolerių. Visą skolą 
klebonas pareiškė norįs 
atmokėti iki vasario 7 d., 
metinės parapijos vaka
rienės. Tuomet bus viešai 
sudeginama visi parapijos 
mortgičiai.

Apie dvidešimts metų 
atgal niekas nė sapnuot 
nesapnavo, kad, kuomet, 
nors ši parapija galės iš j 
skolų išbristi. Senas sko-j 
las jau seniai atmokėjo. Į- 
sigydama daugiau nuosa
vybės, seserims mokyto
joms namą ‘ vienuolynui, 
užsitraukė daugiau skolos. 
Tos skolos jau bėra tik 
$2000.00. Garbė Cambrid
ge lietuviams parapijie
čiams, kurie taip 
vieningai su savo 
nu darbuojasi.

PARAPIJOS CHORAS
Parapijos Choras dar

buojasi, kad sukelt kapi
talą įtaisymui gerų, nau
jausios mados, vargonų. 
Sausio 9 d. buvo surengę 
puikų balių su šokiais. Ne
mažai padarė pelno. Da
bar vargonų fondas siekia 
virš $800.00. Klebonas, 
vargonininkas ir choristai 
būtinai norėtų Velykose 
išgirsti naujų vargonų 
balsus. Tas bus galima re
alizuoti, jei ateis kas nors 
su gausesnėmis aukomis 
pagelbon. Iki šiol gausiau
sias aukas yra teikę: kun. 
P. Juškaitis ir p. Adomas 
Jankauskas po $100.00 
kiekvienas. Kun. J. Plevo- 
kas, p. Gailevičienė ir N. 
N. po $25.00, Jonas Gai- 
levieius, choristas, $10.00. 
Yra keletas aukavusių po 
mažiau. Jų vardai bus vė
liaus paskelbti.

REIKALINGAS DARBI
NINKAS

/
I
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PARAPIJOS MOKYKLOS 
ALUMNAI

Sausio 17 d. parapijinės 
mokyklos Alumnai vaidi
no gražų veikalą “Gražuo
lė”. Seserys Jėzaus Nu
kryžiuoto vadovavo. Visi 
aktoriai gerai savo roles 
žinojo. Vaidinimas puikiai 
išėjo. Žmonės gėrėjosi. 
Pelno uždirbo apie $60.00.

VASARIO 7 d., UŽGAVĖ
NIŲ SEKMADIENĮ

Įvyks metinė parapijos 
vakarienė. Gaspadinės tu
rėjo porą susirinkimų. 
Vienbalsiai nutarė ruošti 
kalakutų vakarienę, — vi
sus svetelius skania kala
kutiena su visais prietai
sais pavaišinti. Bus taipgi 
ir įvairus, gražus, juokin
gas programas. Įžanga tik 
viensz doleris. Patartina 
visiems iš anksto įsigyti 
tikietus.

PARAPIJOS MISIJOS
Nuo vasario 8 iki 14 d. 

bus skelbiama Moterims- 
merginoms misijos. O nuo 
14 iki 21 d. vasario vy
rams ir vaikinams. Misijų 
pamokslus sakys Tėvas 
Mačiulionis, Marijonas. 
Visiems bus gera proga 
gavėnią pradėti naudin
giausiai. Katalikas.

gražia^ InQSll specialybė ir ilgų metų 
klebo- praktika. Darbas artistiškas. Kai-

tai mūsų specialybė ir ilgų metų

nos žemos.
M. A. NORKŪNAS,

P. O. Box 371, Lawrence, Mass.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER .
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirhysčių mito 
mobilius. Tuisymo ir demonstravi 
mo v’eta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

6OUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočinnas ir Petcr Trečiokai

savininkai

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai- 
rių rūšių TONIKĄ, DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
TOKILIAMS, VESTU V fi M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA- 
LTAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Prfstatom greita! ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašankit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON. MASS.

ūkės P .1 AKTlNFVIfH IR SIINIISP. J. AKUNEVICH IR SDNUS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geniausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY,

Telefonas SOUth 
BROCKTONO OFISAS: 
16-18 Intervale Street,

• ••

*
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JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

į Moko muzikos, piano 
5 ir dainavimo. Specia- 
> les pamokas duoda 
I vaikams. .

Adresas:

98 Tonawanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053
c

PLAUKU SLINKIMAS
Slinkimas, Plaiska- 

nos ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacum Process, 
Electric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

Dr.Grady,327BMs.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.
....... ....... —

NORTH BRIGHTON
BAKERY 
Savininkai: 

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

i juodų ir baltų duonų. Reikalaukite 
I krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.
i North Brighton Bakerv 
' 64 Lincoln St., Brighton, Mass.

Tel. Stadium 8411

GRABORIAf
Į S. BARASEVIČIUS IR

SUNŪS
' SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

TURI NOTARO TEISES
254 W. Broadvvay, So. Boston 

Tel. Son. Boston 2590
113 Ame3 St., Brockton, Mass.

Tel. Brockton 390
■ Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 

Tel. Columbia 2537

i

< JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS)

Lietuvis Graborius ir £ 
Balsamuotojas

TURI NOTARO TEISES 8 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 į 

Residence: 158 W. 7th St i 
TeL ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį ji 
5

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius • Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktj

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

SO. BOSTON, MASS. 
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110 
Montello, Mass.
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Penktadienio, Sausio 22 d., 1937 DARBININKAS
-

General Motors Streikas
% _________________

Sustreikavus automobi
lių fabrikų darbininkams 
užsidarė ir kitos industri
jos. Didžius nuostolius tu
ri kompanijos, bet dar la
biau kenčia darbininkai. 
Kaip ir kada tas streikas 
užsibaigs negalima žinoti.

Kompanija yra griežtai 
nusistačius darbini n k ų 
reikalavimų nepriimti, y- 
pač nepripažinti darbinin
kų unijos. Gi unijos pripa
žinimas yra vienas iš 
svarbiausių darbini n k ų 
reikalavimų. Darbininkai 
supranta, kad neorgani
zuotai -jie nieko sau nelai
mės. Tik susidėję į unijas 
galės sėkmingai vesti ko
lektyvines derybas su 
kompanija.

General Motors kompa
nijos vice - pirmininkas 
Mr. Knudsen tvirtina, kad 
kolektyvinės derybos yra 
kompanijos įvestos ir, kad 
kompanija nepaisant prie 
kokios unijos darbininkas 
priklausąs ar visai nepri
klausąs, bet yra visuomet 
tariamasi ar su atskirais 
ar su unijų vadais, nors 
tie vadai visai ir nedirbtų 
tos kompanijos dirbtuvė
se. Jis tvirtina, kad kom
panija visuomet pasiren
gus su darbininkais tartis.

Darbininkų vadas Mr. 
Martin atsako, kad taip 
nėra, kai vice-pirmininkas 
kalba. Jis tvirtina, kad au
tomobilių kompanija nelei
džia darbininkams pasi
rinkti svo unijas, bet ver
čianti juos priklausyti 
prie kompanijos unijų. Gi 
už savo unijų veikimą pa
varanti darbininkus iš 
darbo, padedant jų vardus

ant “juodojo sąrašo”, kad] 
darbininkas atleistas iš I 
vienos automobilių dirbtu-1 
vės nė kitose darbo negau- Į 
tų. Mr. Martin sako, kadi 
kompanija meluoja saky
dama, kad yra prielanki 
darbininkų unijoms ir lei
džianti laisvai darbinin
kams į jas dėtis.

Jei Mr. Martin sako tei
sybę, tada Mr. Knudsen 
pasakydamas, kad kompa
nija veda kolektyvines de
rybas su darbininkais yra 
neteisybė. Kokios gali bū
ti derybos ir ką darbinin
kai gali tikėtis laimėti, 
kada prie vieno stalo galo 
sėdi kompanijos preziden
tas, o prie kito kompani
jos darbininkų unijos pre
zidentas. Tokios derybos 
darbininkams darė ir daro 
skriaudas. Kad derybos 
būtų teisingos reikia, kad 
abi pusės būtų laisvos, o 
ne spaudžiamos neteisingų 
jėgų.

Taigi, kad streikuojan
čių darbininkų reikalavi
mai yra teisingi, nėra abe
jonės. Nes jų atlyginimas 
toli gražu nebuvo teisin
gas, gi prie skubių mašinų 
jie turi dirbti iš visų pajė
gų. Tik gaila, kad vadai, 
pasiėmę ant savęs darbi
ninkų teises, ėmėsi netei
singų ir kritiškai pavojin
gu priemonių Streikas 
reikia išspręsti ne riaušė
mis, bet arbitracijos būdu. 
Gi vienas iš jų vadų aną 
Hieną Detroite pasakė dar
bininkų susirinkime, kad 
“streikas niekuomet nebus 
laimėtas pasitarimų kam
bariuose, bet patys darbi- 

I ninkai pikietavimo eilėse

BERNARDAS J. KORAITIS

January SALE Baigsis Tuojau
Raccoon Kailiniai po $169.00

411 AVASHINGTON street 
BOSTON, MASS.

Dresių ir Cloth Coat 
Skyriuje vis u o m e t 
klauskite P-lės A. Ko- 
raitvtės. Ji lietuvėms 
patarnaus kuoširdin- 
giausiai.

Lietuvės pasinaudokite šiuo dideliu Sausio mėnesio I. J. Fox kaili
nių išpardavimu. Šis didelis išpardavimas tęsis tik keletą dienų. Dabar 
galite pirkti Raccoon kailinius už $169.00. Atėję j krautuvę klauskite I. 
J. Fox krautuvės lietuvio atstovo p. Bernardo Koraičio, kuris Jums pa
tars kokius geriausiai kailinius pirk ti.

Šiame išpardavime yra didžiausias pasirinkimas visokių kailinių su 
laba sumažintomis kainomis. Taigi neatidėliok rytojui—ateik šiandien!

y
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LDS. MARŠRUTAS
Pereitame LDS Naujo

sios Anglijos Apskr. pus
metiniame suvažiavime, 
kuris įvyko Providence, R. 
I., nutarta bendrai su LDS 
Centru ruošti katalikiškos 
spaudos maršrutą. Kad šį 
nutarimą įvykdinti, LDS 
Centras ir Apskritis su 
sausio 24 d. pradeda mar
šrutą. Savo programoje 
turi numatęs debatus te
moje — “Ar kardas yra 
galingesnis 
prakalbą - 
Ispanija”.

už spaudą ir 
“Lietuviai ir

WATERBURY, CONN.

Katalikiškų Draugijų, Kuopų 
Ir Veikėjų Dėmesiui!

A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks va
sario 22 d., 1937 m., šv. Kazimiero parapijos salėje, 
41 Providence St., Worcester, Mass. Prašome gerb. 
draugijų, kuopų ir veikėjų išrinkti atstovus į seimelį 
ir pagaminti įnešimus.

L. R. K. F. N. A. Apskričio Valdyba: 
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas,
A. Zaveckas, Pirmininkas,
B. Jakutis, Sekretorius.

turi laimėti. Mes turime 
sudaryti armiją ir laikyti: 
kai armija”. Neišrodo, kad 
toki vadai labai rūpinasi 
darbininkų reikalais. Taip 
kalbėdami jie kursto žmo
nes prie revoliucijos, o 
kruvinos revoliucijos nie
kur# darbininkams nedavė 
geresnio gyvenimo. Nu
vertė vieną žiaurų spaudė- 
ją, kitas jo vietoje atsisė
do, dar žiauresnis.

Streikas išspręsti turė
tų būti išrinkti ne politi
kieriai, teisėjai, kurie nuo
dugniai ištyrinėję abi pu
ses, paskelbtų tikras ži
nias visuomenei, tada bū
ni salima žinoti kame tei
sybė, ir paskui abi puses 
vesti prie susitaikinimo. 
Bet toks kaikurių darbi
ninkų vadų netikslumas 
ir kompanijos įsileidimas 
streiklaužių ir kariuome- 

į nės pašaukimas, kaip tik 
duoda progos komunistų 
agitatoriams veikti.

Streikas išeis darbinin
kams į laimę, jei jie lai
kysis vienybės, gi iš savo 
vadu reikalaus, kad ju 
reikalai būtų teisingai 
oerstatomi ir pagal didžiu
mos darbininkų nubalsavi- 
mo vedami. T.

PER UGNĮ IR KRAUJA |
VALDŽIĄ

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, Dės jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”. ,

POVILAS BUSHMANAS

48 Crescent Avenue, 
Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER. MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
ROXBURY. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel. ŠOU 312C

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau Ice Creamą ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠV6.

Pirmininke — Eva Marksien?,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-plrm. — Ona Janklenė,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. — Elisabeth Oralia,

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

Fln. RaSt — Marijona MarkonlutS,
29 IVhlpple Avė., Roslindale, Mass. 

Tel. Parkvay 0558-W
Iždininke — Ona Staniullutft,

105 West 6th St, So. Boston, Maas. 
Tvarkda r? — Ona Mlisrlrrlienė,

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

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

antrą utarnlnką menesla.

ŠV JONO EV. BL. PAŠALPOJ f 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkus Juozas Svagždys. 
601 6th St, So. Boston, Mass.

Vicr-Pirin. Albinas Nevieni,
16 IVInfleld St., So. Boston, Mass. 

Prot Raftt Jonaa Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mana. 

Fin. RaSt. Aleksnndrąs I va Aka, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
1 109 Bowen St. So. Boston, Maas.
'MarAnlka Jonas Zalkis.

7 Winfleid 8t, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko ansirlnkimns kas tre 

nedėldlenj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 491 

E. Tth S t, So. Boston, Mass.

7:80 vai. vakare, pobažnytinėj «▼. 
tainėj ' ------

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
1 pas protokolą raitininką.

“Ispanijos fašistai, mo- 
narkistai ir kiti sukilo 
prieš žmonių teisėtai iš
rinktą valdžią”. Taip daž
nai tokius įsireiškimus 
skaitome ir girdime, kad 
vardan teisybės, paaiški
nimas apie Ispanijos ‘žmo
nių išrinktą valdžią’ yra 
būtinas. ’

Kad Ispanijos valdžia 
vasario mėnesio 1 d. nebu
vo teisėtai ir laisvai žmo
nių balsavimais išrinkta, 
tai yra faktas, kurį Ispa
nijos ir Amerikos laikraš
čiai tuo metu tvirtino. Kad 
Liaudies Frontas, kurį su
darė kairieji respubliko
nai, socialistai, sindikalis- 
tai, komunistai ir anarkis- 
tai, vasario 1 d. rinkimuo
se nelaimėjo yra faktas. 
Tos dienos balsavimai ro
do, kad dešinieji ir cen
tristai gavo daugiau mili
joną balsų už liaudies 
frontiečius. Tą faktą pri
pažino tos dienos Madrido 
•aikraščiai ir rytojaus die
ną Amerikos laikraščiai 
apie tai rašė.

Tik štai kas atsitiko.
A

Pagal šalies įstatymus i 
visuotini rinkimai turėjo : 
būti vasario 1 d., o dapil- : 
domieji už dviejų savai
čių, vasario 15 d. Bet jau 
vasario 1 d. po pietų, kada 
Liaudies Frontas pamatė 
jiems nemalonias rinkimų 
pasekmes, jie tvėrėsi situ
aciją gelbėti. Gaujos ko
munistų, socialistų ir a- 
narkistų, su ginklais ran
kose, maršavo gatvėmis, 
gąsdino žmones; įėję į bal
savimų vietas, balsuotojus 
išvaikė ir balsų sąrašus 
nusinešė. Miestuose jie su
kėlė pasibaisėtinas riau
šes, kad Ispanijos laikraš
tis “Ahora” apgailestavo, 
kad minia diktuoja val
džiai. Šalies įstatymai nu
rodo, kad senoji valdžia 
Drivalo eiti savo .pareigas 
iki po rinkimų susirink
siąs parliamentas. Bet ka
da rytojaus dieną po rin
kimų liaudies frontiečiai 
sukėlė tokias orgijas, val
džia, nepajėgdama jų su
laikyti, atsistatydino. Vis
kas ėjo pagal senai Mas
kvos duotas instrukcijas 
Liaudies Frontas turėjo 
Įsakymus sukelti šalyje 
revoliuciją ir paskiau pa
imti valdžią į savo rankas 
O kad tai Maskvos darbas 
štai įrodymas. “Izvestia” 
dar prieš porą metų, spa
lių 20 ir 22 d. 1934 m. ra
šė : “Ispanijos pilietinis 
karas, bus karas įsteigti 
Sovietų valdžią” ir “Ir 
Sovietai tą karą diriguo
ja”.

Tuojau po rinkimų, ka
da Maskvos vadai privertė 
valdžią atsistatydinti, jie 
ėmėsi sudaryti kitą val
džią. Azana buvo pašauk
tas sudaryti ministerių 
kabinetą. Maskvos įsaky
mas buvo, kad į tą valdži; 
neįeitų nė vienas iš Liau
dies Fronto. Kodėl? Dar 
neatėjo laikas komunis
tams užimti valdžią. Ir 
taip Azana turėjo sudary
ti valdžią iš taip vadina
mų respublikonų. Kodėl nė 
vienas komunistas ar so
cialistas neįėjo į valdžią. 
Mat jei būtų jie buvę val
džioje, tada turėtų imtis 
priemonių sulaikyti riau
šes; gi tos riaušės kaip 
tik ir buvo komunistų su
planuotos “darbininkų iš
laisvinimui”. Taigi komu- 

i nistai paslėpė po respub
likonų valdžia savo revo- 

! iiucijinį darbą ir jį laisva1 
varė pirmyn.

Ta naujai sudaryta Aza-

nos valdžia parliamenta- 
rinius rinkimus laikė va
sario 15 d. Žinoma, visi jų 
kandidatai laimėjo. Vasa
rio 1 d. 
Liaudies 
pralaimėjęs, valdžia pa
skelbė nelegaliais - netei
sėtais, nes “balsuotojai 
nebuvę laisvi”. Žinorpa, iš
kilo daug ginčų ir priešta
ravimų. Ir tuos ginčus iš
spręsti parliamente buvo 
sudarytas komitetas, ku
riam vadovavo komunis
tai. Kiekviename atsitiki
me, kur vasario 1 d. rinki
muose buvo laimėję deši
nieji, komitetas paskelbė 
kad rinkimai buvę nelega
lūs, ir juos atmetė. Buvo 
įsakyta balsuoti iš naujo. 
Ministerių pirmininkas A- 
zana, vasario 20 d. kalbė
damas per radio, ragino 
komunistus sakydamas: 
“Žinokite kaip laimėti”.

Jie žinojo. Dabar Liau
dies Frontas visur laimė
jo. Prezidentas Zamora 
buvo pavarytas, o jo vie
toje išrinktas Azana. So
cialistų laikraštis “Clari- 
dad” tada rašė: “Dabar 
mums proga visą užimti. 
Azanos valdžia mums pa
dės. Dabar užimkime že
mę”.

Balandžio 26 d. 1936 m. 
New York Times rašė, kad 
Liaudies Frontas privertė 
Azanos valdžią paleisti iš 
kalėjimų 30,000 “politi
nių” kalinių, kurių tarpe 
buvo revoliucionierių, va-

rinkimus, kur 
Frontas buvo

gių, žulikų ir žmogžudžių. 
Tada užliepsnojo ugnis ir 
Ispanijos žemė krauju pa
raudonavo. Azanos val
džia nieko nedarė. Leido 
šalį naikinti ir žmones žu
dyti. Ir pats pasakė: “Is
panai seniau degino ereti
kus, dabar degina šven
tuosius”. Taip per ugnį ir 
kraują komunistai paėmė 
Ispanijos valdžią į savo 
rankas. Žmonės jos neiš
rinko.

Kas akivaizdoje tų fak
tų dar drįstų sakyti, kad 
Ispanijoje sukilimas pada
rytas prieš žmonių teisė
tai išrinktą valdžią, labai 
apsilenktų su teisybe.

v •

T.

ĮVAIRIOS žinios
RUTHERFORD BYLA 
PRIEŠ KATALIKUS 

PANAIKINTA

Philadelphia, Pa. — ‘Tei
sėjas’ Joseph F. Ruther- 
ford, kuris savo kalbomis 
per radio įžeidžia katali
kus, buvo užvedęs bylą 
prieš Kardinolą Dougher- 
ty, Philadelphijos arkivys
kupą ir du kunigu už tai, 
kad jie parašė laiškus ra
dio stočiai, reikalaudami 
nutraukti “teisėjo” Ruth- 
erford kalbas. Rutherford 
reikalavo §100,000 atlygi
nimo. Federalis Teisėjas 
Dickinson tą bylą panai
kino, nes nerado nusikalti
mo. /

Naujas Scenos Veikalas
aVytis Kankinys”

LDS. 5-tos kuopos susi
rinkimas įvyks 24 d. šio 
mėnesio, pirmą valandą 
po pietų, Šv. Juozapo par. 
senos mokyklos kamba
riuose.

Visi nariai ir narės ma
lonėkite atsilankyti į šį 
susirinkimą, nes bus val
dybos rinkimas 1937 me
tams ir taip gi daug svar
bių dalykų apkalbėta.

Gerbiamieji, dabar va
jaus metu pasistenkime 
visi, kaip galint, užsimo
kėti už “Darbininką”. Ku
rie esate skolingi už perei
tus metus prašome atsi
teisti. Daug narių ateina 
ir užsimoka už visus me
tus, sausio mėnesyje. Bet 
kiti laukia ir laukia iki pa
baigos metų, nors ir išsi
gali, bet neprisirengia at
siteisti. Toks pasielgimas 
daro nemažai nuostolių 
organizacijai. Todėl malo
nėkite, šį metą, visi užsi
mokėti už laikraštį “Dar
bininką” pradžioje metų.

Valdyba.

KUN. J. BRUŽIKO, S. J. 
ADRESAI;

Sausio 18 iki 24 d.
283 E. 14th St., 

Chicago Hights, III.
Sausio 19 iki 26,

425 Lafayette St 
Utica, N. Y.

•>

LDS. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS IR LDS KUO
PŲ ATSTOVŲ SUSIRIN

KIMAS

Ką tik išėjo iš spaudos penkių veiksmų tragedi- 
“VYTIS KANKINYS”. Parašė Vincas Nagornos- 

kis. Veikalas turi 170 pusi. Viskas vyksta Romoje ir 
Sėlenoj, 285 m. po Kristaus gimimo. Veikiantieji as
menys:

ŠV. JURGIS — Vytis kankiny, 
PASEKRAS — Jo auklėtojas ir draugas 
VALERAS DIOKLECIANAS — Romos ciesorius 
ALEKSANDRA — Jo žmona 
GRACIJA — Jos draugė 
MAKSIM MANAS — Senatorius 
SILVANAS — Apolio vyriausias kunigas 
TRISTAMAS — Jo pagelbininkas 
KROATAS — Pretorių Sargybos Vadas 
AUBRIS — Jo pagelbininkas 
AUDRIANAS — Darijos karalius 
SOFTJA — Jo duktė 
ANASTAZAS — Magas, mokslo vyras 
AZRIJA — Angelas 
ŠĖTONAS — Apolo dvasia 
BUDELIS. 
Be to. Įeina: vestalės, kunigai, piliečiai, kareiviai, 
jonai, eigėtos ir minia.

Veikalo kaina 35c. Užsakymus siųskite:
- - “DARBININKAS”

366 West Broadway, So. Boston, Mass.

ja

dflci-

Sekmadienį, sausio 24 
d., š. m., 1 vai. po pietų, 
“Darbininko” name, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass., įvyks LDS N. A. 
Apskričio valdybos ir LDS 
kuopų atstovų susirinki
mas. Susirinkime bus 
svarstoma metinio apskri
čio parengimo vieta, lai
kas, tvarka. Šis susirinki
mas nuspręs kur turi į- 
vykti šių metų tradiciji- 
nė gegužinė. Taipgi iš- , 
rinks komisiją darbui.

Kadangi gegužinės pa
sisekimas priklauso nuo 
visų kuopų rimto susido
mėjimo, todėl prašomos 
visos kuopos prisiųsti sa
vo atstovus.

LDS. N. A. A. Pirm.
■ I I A I I ■■■ ■
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Kaip Žiūrėti Į Persekiojimus?
i

DARBININKAS ..

SUBSCRIPTION RATES: 
Domestic yearly ..........................
Foreign yearly ..........................
Oomestic once per week yearly 
Foreign once per week yearly

366 West Broadway

PRENUMERATOS KATNA:
Amerikoje metams ...................... $4.(X
Užsieny metams .....................  $5.00
Viena kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2J50

South Boston, Mass 
Telephone SOUth Boston 2680

DARBININKAS
(THE W0BKEE)

Published every Tuesday and Friday except Holidays sueh as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

BAINT JOSEPH ’S LITHUANIAN B. C. ASS0CIATI0N OF LABOS
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section lKk 

Act of October 8, 1917, anthorized on Jnly 12, 1918

$4.00
$5.00
$2.00
$2.50

DARBININKAS

Vilnius Ir Klaipėda
Kaip tai yra, kad Klaipėdą turime, o Vilniaus ne

turime? Klaipėdos atvadavimas tiesiog buvo stebėti
nas. Tas drąsus žygis, padarytas visai mažomis pajė
gomis, nustebino visą pasaulį, ypač kad nugalėti buvo 
prancūzai, kurie tais laikais buvo Europos šeiminin
kai. Nežiūrint to visko, Klaipėdos užėmimas nuėjo 
slidžiai, ir Tarptautinė Taryba išsprendė Klaipėdos 
klausimą Lietuvos naudai. Jau sukako 14 metų kai 
Klaipėda Lietuvai priklauso.

Tuo tarpu su Vilniumi išėjo visai kitaip. Negali
ma sakyti, kad Lietuva nebūtų dariusi rimtų pastan
gų Vilniui atvaduoti. Kaip tik priešingai, ji užėmė 
Vilnių oficialiai, su reguliarės kariuomenės pajėga, ir 
buvo pradėjusi ten apsigyventi kaipo savo sostinėje. 
Tiesa, lenkai smurtu pagrobė Vilnių, bet Lietuva gi 
protestavo ir apeliavo į tarptautinį teismą. Tačiau 
Lietuva čia pralaimėjo, ir Vilnius buvo pripažintas 
lenkams. Kodėl Klaipėdoje lietuviams pasisekė, o 
Vilniuje ne? Čia gana aiškiai matosi dvi priežastys.

1. Klaipėdos užėmimas išėjo’ Vokietijos nenaudai, 
kuri buvo Antantės priešininkė, gi Vilniaus užėmimas 
išėjo Lenkijos nenaudai, kuri buvo Antantės draugė. 
Suprantama tad, kad Antantė žiūrėjo į Klaipėdos už
ėmimą palankiai, į Vilniaus gi — nepalankiai.

2. Klaipėdos kraštas buvo lietuviškesnis už Vil
niaus kraštą, ir tas faktas galutinai nulėmė Tarptau
tinės Tarybos sprendimą. Čia tenka labai ir labai ap
gailestauti, kad Vilniaus kraštas, kitados Lietuvos 
centras, davėsi nutautinamas. Nieko negelbėjo lietu
vių nurodinėjimai, kad Vilnius yra buvęs 
Lietuvos sostinė.
tarptautinis teismas, 
je ir jo apylinkėse? Gi Klaipėdos kraštas kur kas lie
tuviškesnis, galima sakyti visai lietuviškas, išski
riant pačią Klaipėdą. Vokiečiai darė didelį spaudimą 
į tai, kad Klaipėdos miestas vokiškas. Jį 1252 m. pa
statė Poppo von Osterna, Kalavijiečių ordeno mis- 
tras, ir pavadino Naujuoju Dortmundu, o paskum 
Memelburgu. Tai buvo tik pilis bei maža tvirtovė, vo
kiečių pastatyta ant lietuviškos žemės, užkariavimo 
tikslams. Lietuviai ne kartą buvo ją išgriovę ir su
naikinę, bet vokiečiai vis atsistatydavo. Tačiau vo
kiečių istorinė pretensija, kad jie pastatė Klaipėdą, 
neturėjo reikšmės. Klaipėdos klausimą lietuvių nau
dai nulėmė daugumos krašto gyventojų lietuvišku
mas.

Kaip svarbu tautai savo kalbą išlaikyti!
K.

senosios
Tai yra sena istorija, — atsakė 

bet kas dabar gyvena Vilniu-

Kiekvienas didis darbas reikalauja didelės aukos 
ir pasiryžimų, bet jo laimėjimas atneša neįkainuoja
mą moralinį atpildą.

Taika ir karas, tai dvi priešingybės; bet taika, 
kuri nepagrįsta visuomenės širdyse artimo meilės 
dvasia — pavojingiausia karo kibirkštis.

J. Tauroms.

Yra visokeriopų perse
kiojimų. Sakysim, valsty
bė stato kalėjimus, laiko 
policiją, kariuomenę, kala 
ginklus, stato kartuves,, 
kad apsisaugojus nuo vi
sokių plėšikų, vagių, gal
važudžių. Apie tokius per
sekiojimus čia nekalbėsi
me, nes jie nėra tikroj 
prasmėj persekiojimai, o 
tik būtina priemonė apsi
saugoti išgelbėti valstybę 
ir piliečius nuo kai kurių 
ištvirkėlių sauvaliavimo. 
Kas kita yra persekioji
mai dėl teisybės, dėl tikė
jimo ir pagaliau dėl Kris
taus. Kurie dėl tų dalykų 
yra persekiojami, susilau
kia nuo Kristaus pavadini
mo": “palaiminti”. Iš aš- 
tuonių palaiminimų ant 
kalno, net du štai kaip 
skamba: “Palaiminti, ku
rie persekiojami dėl teisy
bės, nes jų dangaus kara
lystė. Palaiminti, kuomet 
jums piktžodžiauja ir per
sekioja jus, ir meluodami 
sako visa pikta prieš jus 
dėl manęs. Džiaugkitės ir 
linksminkitės, nes jūsų 
užmokesnis gausus dan
guje. Nes taip persekiojo 
pranašus, kurie buvo pirm 
jūsų” (Mat. 5, 10...).

Tokius persekiojimus ti
kinčiuosius galima suskir
styti į keturias rūšis. 1) 
Prie pirmos rūšies priski
riami visi tie, kurie savo 
gyvybę paguldė ar dabar 
guldo už Kristų, Bažnyčią 
ir tikėjimą. Jie vadinasi 
tikroj prasmėj kankiniai. 
Jų yra pilna Bažnyčia, 
pradedant dijakonu Šv. 
Steponu ir baigiant dabar
tinių laikų kankiniais, ku
rie Rusijoj, Meksikoj, Is
panijoj, Vokietijoj ir ki
tuose kraštuose dėl tikėji
mo yra metami į kalėji
mus, kankinami ir galuti
nai nužudomi.

2) Prie antros rūšies yra 
priskiriami visi tie, kurie 
dėl to, kad krikščionys, 
priverčiami yra trauktis 
iš įvairių valstybinių vie
tų. Jiems nevalia turėti 
pilnos liuosybės ir teisių, 
dėl to, kad katalikai. Jeigu 
jie išsižadėtų katalikybės, 
arba bent nebūtų tokie uo
lūs, tai galėtų tikėtis ge
resnės vietos. Kitaip, — 
eisi šalin, nors turėtum 
geriausius gabumus, o ta
vo vietą užims kartais net 
viešas Bažnyčios priešas 
arba atpuolėlis nuo tikėji-

mo.
3) Trečią rūšį sudaro vi

si tie tikintieji, kurie gy
vena tarp nekatalikų ir y- 
ra visokiais būdais ujami, 
niekinami, varžomi, pajuo
kiami, sakysim: Vokieti
joj, Švedijoj ir kituose ne
katalikiškuose kraštuose.

4) Pagaliau prie ketvir
tos rūšies yra priskiriami 
visi tie, kurie persekioji
mus kenčia nuo savųjų. 
Sakysim, vyras persekioja 
žmoną, kad 'ji eina bažny
čion, kad vaikelius auklėja 
katalikiškai ir leidžia į 
katalikišką mokyklą. Tie 
patys katalikai dažnai pa
juokia uolesnius, pamal- 
desnius žmones, išgalvo
dami visokių pavadinimų. 
Kas skaito katalikiškus 
laikraščius, arba yra uolus 
parapijonas, kuris daly
vauja įvairiose organizaci
jose susilaukia davatkos 
vardo, plytlaižio, kunigų 
berno ir kitų pavadinimų. 
Šie paskutinieji persekioji
mai yra skaudžiausi ir ne
teisingiausi, nes jeigu koks 
neprietelius, ar kito tikėji
mo išpažintojas taip dary
tų, tai netaip būtų sunku 
pakelti, bet dabar... to pa
ties tikėjimo žmogus, ku
ris tuo pačiu Krikštu ir 
Sutvirtinimo Sakramen
tu paženklintas, prie to 
paties Dievo Stalo ėjęs, 
arba einąs, o taip skau- 
dziai užgauna ir niekina 
savųjų tikėjimą...

Baisiausio savieji nuo 
savųjų persekiojimo susi
laukė šių laikų Ispanijos 
katalikai. Tenai tikrai įvy
ko Kristaus pranašystė: 
“Nuo šio laiko penki gy
venantieji vienuose na
muose bus pasidalinę: trys 
stos prieš du ir du prieš 
tris, tėvas prieš sūnų ir 
sūnus prieš savo tėvą, mo
tina prieš dukterį ir duktė 
prieš motiną, anyta prieš 
savo marčią ir marti prieš 
savo anytą” (Luk. 12, 52). 
Nelaiminga Ispanija! Ne
girdėtos baisenybės!... Ten 
namiškiai pasidarė vieni 
kitiems neprieteliai. Yra 
atsitikimų, kad vaikai ta
vo tėvus, tėvai vaikus vy
ras savo žmoną, o žmona 
vyrą, brolis brolį, kaimy
nas kaimyną, katalikas 
savo kunigą ar vienuolį be 
pasigailėjimo nužudė. Net 
mirusiųjų kūnams ten nė
ra ramybės. Apipuvusius

W. W. Alexander, atsta
tymo administratoriaus a- 
sistentas.

sako: pasiskaityk, ką te
nai ir tenai kunigas pada
rė. Šis ir neatmeta to laik
raščio, bet dar savo drau
gui paduoda ir taip pama- : 
žu tikėjimas silpnėja, o 
prisirišimas prie Bažny
čios nyksta. Per tokius ka
talikus bedieviški laikraš
čiai platinasi, o katalikai 
nyksta. Sako: tegul davat
kos juos skaito.

Taip pat labai daug šių 
laikų tokių katalikų, kurie 
drįsta net prisirašyti į 
laisvamaniškas organiza^ 
cijas. Jie teisinasi būk 
vien dėl biznio tai darą, 
bet užmiršta, kad savo 
prisidėjimu sustiprina a- 
nų pusę, o pasaulio sūnūs 
gudresni už šviesos sūnus, 
kaip sako pats Kristus 
(Luk. 16, 8), ir štai po 
kiek laiko jau jo paties 
kruvinai uždirbtas centas. 
eina ar į Rusiją, ar Ispani
ją, ar lietuviškai bedievys
tei platinti, nes jeigu ka
talikai tų įstaigų nepalai
kytų, iš kur jos ilgai galė
tų gyvuoti? Jos greitai už
sidarytu ir laikraščiai iš
nyktų. Štai kur slapti Baž
nyčios persekiotojai.

Dar daugiau. Ir čia liūd
niausia mūsų katalikų pu
sė. Jeigu, pavyzdžiui, Šv. 
Tėvas pagarsino kokį 
svarbų dalyką, sakysim, 
kad katalikai tėvai leistų 
tik į katalikiškas mokyk
las savo vaikus, arba pla
tintų katalikišką spaudą 
arba visi prisidėtų prie 
Katalikiškos Akcijos... 
koks iš to viso atbalsis? 
Nugi lyg tie apaštalai vėl 
toliau sau miega, o tu sau 
vienas prakaituok Alyvų 
darželyj. Šv. Tėvas antru- 
syk ir trečiusyk primena: 
Budėkite ir melskitės, nes 
jau priešas artinasi... Bet 
kur tau, dar labiau su
knarkė ir toliau miega. 
Kada jau priešas Kristų 
riša ir veda į mirtį, tuo
met tik Jo draugai, kaip 
dabar Ispanijoj, subruzdo, 
ir išsitraukęs Petras kar
dą kerta Malkui ausį, bet 
~!au pavėluota kova. “Pet- •J —.

rai kišk savo kardą į mak
štis, nes jau prisiartino 
tamsybių viešpatavimas”.

Jeigu visi katalikai būtų 
susipratę, joks priešas 
prieš juos neatsilaikytų. O 
dabar, sakysim, kokiam 

Bažnyčios | krašte valdžia atima iš ka
talikiškų organizacijų mo
kyklas, ar uždarinėja pa
čias draugijas, katalikai 
mostelia ranka: O kas 
man, sako. Tegul patys

lavonus ištraukė iš kapų 
ir apipylę žibalu degino, 
arba prikalę prie sienų iš
juokė. Pragariška neapy
kanta užvaldė žmonių šir
dis. Ir už ką?

Į tą klausimą pats Kris
tus duoda atsakymą: “Jei
gu jie persekiojo mane, 
tai persekios ir jus... Jie 
nekentė manęs be priežas
ties”. ‘Bet kas skaudžiau
sia, sako Šv. Tėvas Enci
klikoj “Miserentissimus 
Redemptor”, kad atsiran
da iš tikinčiųjų tarpo, to
kių, kurie per Krikštą 
nors Avinėlio Krauju iš
baltinti, malonės rūbu ap
vilkti, čia pat prie Dievo 
namų gyvenanti, bet taip 
baisiai paskendę dieviškų 
dalykų nežinojime ir pasi
davę klaidingų mokslų įta
kai, jog rodos jau nė spin
dulėlio neturi tikėjimo ir 
amžinos laimės viltimi nė 
kiek nesidžiaugia; negai
vina jų širdžių ir nešildo 
meilės kibirkštėlė. Iš tik
rųjų, išrodo, jog jie sėdi 
tamsybėse ir mirties šešė
liuose”. Iš tokių tamsių ir 
atšalusių katalikų tarpo 
daugiausiai ir prasideda 
persekiojimai.

NETIESIOGINIAI 
PERSEKIOJIMAI

Prie netiesioginių perse
kiotojų reikia pridėti dau
gybę šių dienų katalikų, 
kurie nors laiko save tik
rais katalikais, bet įvai
riais būdais, ypač patylo
mis, kritikuoja savo kuni
gus, vyskupus ir Šv. Tėvą. 
Jie patys pjauna šaką, ant 
kurios sėdi, ir spjauna j 
vandenį, iš kurio apsisukę 
patys geria. ] 
priešai to ir laukia. Jie 
tuojau pasiskubina to
kiems katalikams pritarti 
kalbose, arba pakiša kokį 
laisvamanišką laikraštį, 

vyskupai apgina. Tai jų 
dalykas. Aš, girdi, galiu 
savo tikėjimą apginti savo 
širdyje. Iš ten jo niekas 
neišplėšė. Ir štai tokiu bū
du katalikai patys leidžia 
Bažnyčios priešams žings
nis po žingsnio eiti iki pat 
širdies. Jau kada užlieps- 
nojo bažnyčios, kunigai 
išžudomi, tuomet ir tik 
tuomet, žiūrėk, jau Pet
ras verkia, o Judas pasi
karia, bet jau po laiko, nes 
Kristus eina į mirtį, taip 
ir Bažnyčia toj šalyj eina 
į griuvėsius.

Tat meskime visokį apsi
leidimą ir mieguistumą į 
šalį. Bažnyčios Galva Šv. 
Tėvas, lyg tas senelis prieš 
mirtį, suspaustas iš visų 
pusių kūno ir sielos skaus
mų, atsišaukė per radio 
laike Kalėdų švenčių į vi
są pasaulį, kad visi katali
kai vienintųsi. Tai paklau
sykime jo šauksmo, o taip 
pat kovo mėnesį melski
mės paskirta Šv. Tėvo in
tencija už persekiojamus 
katalikus, kad jie ištvertų 
iki galo, ir kad Katalikų 
Bažnyčia galutinai susi
lauktų laisvės ir ramybės.

Kun. J. Bružikas S. J.
LIETUVĖ — PIRMOJI 

PROFESIONALĖ MOTE
RIS ŠOFERĖ ARGENTI

NOJE

Neseniai į Buenos Aires 
laikraščius buvo įdėta vie
nos lietuvės fotografija ir 
kartu aprašymai. Toji lie
tuvė moteris — K. Povi- 
lauskaitė, — tai pati pir
moji moteris, gavusi pro
fesionalės šoferės knygu
tę Argentinoje. Jis yra 
baigusi vadinamąją šofe
rių akademiją ir išlaikiusi 
reikalingus egzaminus. 
Tarnauja šoferiu dr. Mėlio 
šeimoje.

K. Povilauskaitė ir to
liau domisi technikos da
lykais, laisvu laiku vis 
triūsia prie moterų. Jei tik 
aplinkybės leisiančios, ji 
mėginsianti savo laimę ir 
automobilių lenktynėse, 
kurių nemaža buvo Bue
nos Aires didmiestyje ir 
kituose Argentinos mies
tuose.

v •

Viename sąsiuvinyje 5- 
kios giesmės: “PER TAVO 
ŠV E N T Ą PRISIKĖLI
MĄ”, “LINKSMA DIE
NA”, “REGINA COELI”, 
‘AVĖ REGINA” ir “AN
GELU GIESMĖ” 35c.

Užsakymus su pinigais siųski
te "Darbininkas”, 366 West 
Broadvvay, So. Boston, Mass.

Maištas Prieš Dangų
Parašė —

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

MAIŠTAS PRIEŠ DANGŲ
Kun. J. Karaliaus premijuotas 

vertimas

(Tęsinys) 
APSIGYNIMAS ANTPUOLIŲ

Šiof’karionėj, kaip ir kiek
vienoj kovoj, jeigu norima ap
siginti, tai reikia narsiai už
pulti. Kristaus kariai apka
suose ne visuomet pasilieka, 
bet kartkartėmis puola savo 
priešus. Kartais jie Kristui 
laimi naujų kareivių iš Litici- 
pieriaus legijonų.

Dažnai pasitaiko, kad biz
nieriai arba bendruomenės įva

dai patraukia Kristui daugiau 
žmonių savo geru pavyzdžiu, 
negu visokiais ginčais. Už 
kiekvieną blogą spausdinį rei
kia išleisti geras veikalas. 
Meilės veiksmai, padaryti sa
vo artimui, savaime iššaukia 
ir iš jo meilės darbų, o abejin
gi žmonės semia daug drąsos 
iš narsųjų pavyzdžio.

ISTORIJOS EIGOJE
Amžių raidoje, daug mote

rų ir vyrų, degdami kilniu pa
sišventimu, įstojo šion kovon, 
kad priimti Kristaus vado
vystę. Šv. Paulius, nustojęs 
persekioti krikščionis, tuo pa
čiu uolumu ėmė kovoti už 
Kristų. Liucipierius aiškiai su
prato, būk neteko veiklaus pa- 
gelbininko, kuomet išgirdo jį 
šaukiant: “Viešpatie, ką turiu

daryti?”
Kankiniai noriai paguldė 

savo galvas tokiam aukštam 
tikslui. Misijonieriai drąsiai 
žengė į pagonų šalis, kur Liu
cipierius buvo garbinamas 
stabų pavidale, ir nuvertę 
tuos stabus, pagonų šventovė
se jie pastatė išganymo kry
žių.

Išėję iš namų, kaip kad 
Kristus iš Nazareto namelio, 
kilnūs vyrai yra davę pasau
liui gerą pavyzdį. Ir visa eilė 
moterų, pradedant nuo tos 
saujelės ant Kalvarijos kalno 
ligi naujagadynes vienuolės 
arba Madonos, — visos yra 
kovojusios su nepaprastu nar
sumu. Šv. Agnieška, Cecilija, 
Teresė, Kotrina, Pranciška, 
Orleano Mergelė, Kotrina iš 
8ijenos, ta vienuolė, kuri tave 
mokino, tavo motina, kuri pa
linksmino tavo jaunystę, —vi
sos noriai kovojo visų svar
biausią kovą dėl Dievo meilės.

APŽVALGYDAMI PRIEŠUS
Prieš mūsų akis šiais lai

kais renkasi Liucipieriaus ka
riuomenė, pasirengusi svar-» 
biam antpuoliui. Apsišarvuo- 
jusi neapykanta link Dievo ir 
Jo įsakymų, ir atvirai pasiry
žusi sunaikinti visą civilizaci
ją, ji šiandien puolė tikėjimą, 
meilę, nekaltybę, moterystę, ir 
šeimą. ; ! *

Liucipieriaus kariai atrodo 
kiek mažiau gražūs ir galingi, 
kaip kad angelai, kurie kėlė 
maištą prieš Dievą. Iš veido 
jie panašūs ne.vien į tuos iš
didžius žydų kunigus, kurie 
Jeruzalėj išnaudojo bažnyčią, 
bet ir į tuos gudrius romėnus, 
kurie pažvelgdami į Dailydę- 
Karalių, laikė Jį bepročiu. Ir 
kaip tie kunigai ir valdovas 
Pilotas, taip ir šie naujagady- 
niai daro suokalbį sunaikinti 
Kristų, kuris, girdi, drįsta 
jiems kalbėti apie skaistybę, 
tikėjimą ir Dievo. įsakymus.

Ką reiškia kad ir gražiau

siai išpuoštas kardas, jei jis 
perduria Kristui ir žmonijai 
širdį? Kas per nauda žmogui 
gudriai kalbančiam, jei jis iš
juokia Išganytoją? Ir ką pa
deda gabiam rašytojui, jeigu 
tuo gabumu ir sumanumu ji
sai puola Dievą, ir pašiepia 
vyrų teisingumą ir moterų 
skaistumą?

Kokia nauda vertelgai susi
krauti milžiniškus turtus, ir 
naktimis lėbauti, kai pagaliau 
turės išduoti Dievui viso gyve
nimo apyskaitą? O ką padės 
gražuolei pamatyti savo vardą 
išrašyta elektros raidėmis te
atruose, jei nebus taip pat į- 
rašytas Gyvenimo Knygoje?

j ŠIŲ LAIKŲ ŠŪKIS
Kristaus generolas, Šv. Tė

vas, ragina kovon ištikimus 
^kareivius, sušukdamas: “Ka- 
įtalikiškasis Veikimas!” 
J Tame šūkyje nėra nieko 
[miglota arba dviprasmiška. 
.Juk tai yra paraginimas žmo- 
inėms simruzti, kuomet artina

si Liucipieriaus pulkai. Popie
žiaus šauksmas reiškia: “Pa
sišvęskite Kristaus tarnystei”.

Tas šūkis yra patraukęs 
naujų pulkų į Kristaus armi
ją. Stropiai jie darbuojasi sie
lų išganymui, k. a., — jie pa
deda misijonieriams, — ateina 
į talką klebonui, — dalyvauja 
katalikiškuose veikimuose, — 
išplėtoja kat. literatūrą, — pa
aiškina kitiems tikėjimo tie
sas, — atlieka gailestinguo
sius darbus, ir visą eilę kitų 
veiksmų, kuriais galima nau
dotis Kristaus garbei.
PASKUTINIS NUSPRENDI

MAS
Kai siela stos Dievo teis

man, ji nenorės atsakyti Tei
sėjui: “Aš kovojau prieš Ta
ve”. Priešingai, ji norės nuo
lankiai išsireikšti: “Kristau, 
mano Vade, kiek galėdamas 
kovojau šalia Tavęs”.

Neužtenka taip apsispręsti 
mirties patale. Ne. Žmogus ta
da iau nebekareivis, kuomet

•r '
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Apsidrausk Ateičiai!
sidrausti, kad senatvėje 
būtų kuo nors pragyventi, 
yra žymiai padidėjęs pas
kutiniais laikais, dėl to, 
kad daugelis buvo depre
sijos metais skaudžiai per
gyvenę didžiausių vargin
gumų.

Nenoroms, taigi, ateina 
mintis, kad tosios baimės 
dėl ateities priežastis glū
di tame, kad daugumas 
gyvena šiam pasauliui! 
Jeigu žmogaus paskučiau
sias tikslas yra šis gyve
nimas, tai, beabejo, jis 
protingai daro apsidraus
damas nuo sunkumų atei
tyje. Tačiau, žmogaus gy
venimo tikslas yra daug 
kilnesnis. Kiekvienas ge
ras katalikas gerai žino, 
kad šiame gyvenime nie
kados nebus pastovumo ir 
užtikrintos laimės. Jo au
syse vis skamba užrūstin
to Dievo žodžiai, tarti nu- 
sidėjusiems pirmiesiems 
žmonijos tėvams: “Savo 
veido prakaite tu valgysi 
duoną iki nesugrįši į že
mę...” Jo nesuklaidins ne
tikrieji pranašai, bolševi- 
kėliai ir laisvamaniai, ku
rių evangelija yra “perso
dinti” Rojų iš dangaus ;i 
šią mūsų žemę; įvesti vi
sišką ramybę ir pagaliau 
panaikinti visą skausmą 
ir vargą. Jūjų, tačiau, 
klaida kila iš to, kad jų 
fanatiški siekimai ir troš
kimai apima vien tik šios 
žemės gerybes — jųjų a- 
kys žiūri vien į tą purvą, 
į tas dulkes, iš kurių jie 
yra kilę — jųjų širdys tik 
geidžia to, kas kūnui ma
lonu. O, kas svarbiausia 
yra apsišvietusiam žmo
gui — šios žemės daiktai 
negali būti pilnai ir visu- 
pusiškai įvertinti neatsi
žvelgiant į tą gyvenimą a- 
napus grabo, kurs amži
nai tęsis. Šitą tiesą panei
gus, ir pati sąvoka — kas 
yra gera ar bloga — visiš
kai išnyks, ne til? to, bet 
ir visas šis gyvenimas 
taptų didžiausia mįsle!

Mūsų tikėjimas moko, 
kad mes Dievo sutverti ne 
žūstantiems ir pasikei- 
Čiantiems šios žemės daly
kams, bet amžiniesiems. 
Mes čia esame tik ištremti 
Jievos vaikai, svečiai ieš
ką amžinojo miesto. Pini
gas, turtas, sveikata, sma
gumai savyje nieko nereiš
kia. Svarbiausia, kad jais 
tiksliai ir protingai nau-

“Vienas iš didžiausių 
troškimų, kuris yra užplū- 
dęs šių dienų pasaulį yra 
APDRAUDOS BEI AP
SAUGOS TROŠKIMAS, 
Tautos, kaip antai Pran
cūzija, būtinai reikalauja 
apdraudos, lyg kad būtų 
koki nenusavinama joms 
teisė. Milijonai daro di
džiausias aukas apdrausti 
savo gyvybę ir nuosavy
bę ateičiai; reikalauja 
pensijų senatvei; apsaugo
jimo nuo nedarbo ir nelai
mių ateityje”.

Taip rašė vienas žymus 
Amerikos rašytojas. La
bai įdomi, vienok, yra jo 
išvada, kuri galėtų stumti 
žmogų į beviltį...

“Visos šios priemonės ir 
Įstatai”, jis toliau aiškina, 
“apsisaugoti nuo ateities 
sunkumų ir pavojų savai
me yra geros, jeigu žmo
gus vien tik jais nepasiti
kėtų, nes galų gale šiame 
gyvenime nėra tikros ap
saugos! Pasilieka, tat. 
žmogui linksmai priimti 
gyvenimo nepastovumus, 
išugdyti sieloje reikalingą 
atspirtį — pakęsti ir pa
kelti visa, kas tik ateityje 
galėtų jam atsitikti. Vie
nu žodžiu, reikalinga tam 
tikros vidujinės drąsos 
(Inner fortitude).

Toki, tat, yra šių dienų 
filosofija, kurios šviesa 
Amerikos piliečiams pa
tarta ateities nepastovu
mo ir baimės šešėliams pa
naikinti. Vadinasi, žmogus 
turi remtis vien naturališ- 
kąja dorybe, būtent, kaž
kokia VIDUJINE DRĄSA 
visoms nelaimėms pergy
venti.

Tačiau, kas daugiausiai 
traukia dėmesį, yra fak
tas, kad pasaulis nugąs
taudamas ateities ir bai
mingai žiūrėdamas į gyve
nimo nepastovumą, rimtai 
yra susimąstęs ir imasi 
apsigynimo priemonių, bū
tent, bando apsidrausti a- 
teičiai. Valdžios, kaip an
tai Anglija, Prancūzija ir 
kitos Europoje, o dabar 
nesenai ir Amerikoje yra 
išleidusios įstatymus, kaip 
pav. Socialinis Apsaugos 
Aktas, (Sočiai Security 
Act), kuriuo valdžia tikisi 
išvaikyti ateities šmėklas;: 
aprūpinti vargstan č i a s 
našles, pasenusius ar su
žeistuosius darbininkus. 
Šis nerimas ir baimė dėl 
ateities, tas troškimas ap

DSHBINIRglS

Worcester, Mass.
AUŠROS VARTŲ PARAP šiais metais įvykio, tai ne

paprasto koncerto su šo
kiais. Tas koncertas įvyks 
trečiadienio vakare, sausio 
(Jan.) 27 dieną, Mecha- 
nics Hali 321 Main St., 
Worcester, Mass. Pradžia 
lygiai 8:00 valandą. Kon
certe dalyvaus žymiausis 
Worcesterio orchestras, 
visiems žinomi ir mėgiami 
solistai p-lė Julė Mitrikai- 
tė ir p. Rapolas Juška. 
Naujosios Anglijos pagar
sėjęs, p. Juškos vedamas, 
vargonininkų choras, ir di
džiulis Aušros Vartų Baž
nyčios choras. Iš to jau 
galima spręsti, kad kon
certas tikrai bus nepa
prastas. Po koncerto toje 
pat salėje prie didelės or- 
kestros tęsis šokiai ligi vė
lybai nakčiai. Jau dabar 
yra išparduota virš 1900 
tikietų, o kas bus dar ligi 
koncerto ir koncerto die
noje?! Visas pelnas skiria
mas Aušros Vartų bažny
čios išbaigimui.

Aušros Vartų bažnyčia 
jau visai baigiama, dar 
mėnesis ir viskas bus pa
baigta. Kuomet viskas už
sibaigs, tai bus viena iš 
gražiausių bažnyčių. Dar 
daug reikia lėšų viską iš
mokėti ir tinkamai įrengti. 
Žmonės supranta reikalą, 
atjaučia, patys greitai ir 
iš širdies aukoja, remia 
visus parengimus, taip 
kad be baimės viskas išeis 
kuogražiausiai. Reikia 
taipgi pažymėti, kad daug 
yra prietelių iš pašalies. 
kurie gelbsti Aušros Var
tų Bažnyčiai savo auko
mis ir prie įvairių paren
gimų prisidėdami.

Aušros Vartų parapijie
čiai rengiasi ir su nekan
trumu laukia didžiausio 

dotumės! Jėzus Kristus, 
mus atpirkęs, nepanaikino 
skausmo ir vargo. Jis juos 
yra pakeitęs į dorybės mo- 
tivus ir nuopelno progas. 
Nė vienas negali tikėtis 
amžinosios laimės, jeigu 
jisai neseks savo Išgany
tojo kraujais aplaistyto
mis pėdomis! Jojo gi ken
tėjimas ir darbai pasaldi
no visą skausmą ir visus 
mūsų darbus.

Mes, tat, negalim ten
kintis vien naturališkąja 
dorybe — kažkokia “vidu- 
jinia drąsa”. Nors ir turi
me verstis naturališkomis 
pajėgomis — reikia virš to 
antgamtinės pagalbos.

Mums, tačiau nereikia 
per daug nugąstauti dėl 
šio gyvenimo ateities. Pro
tingas katalikas apsidrau
džia senatvei, tačiau, jis 
toliau apsidraus gyveni
mui anapus grabo! O tam 
apsidraudimui irgi reikia 
mokesčių, būtent: laikyti 
savo sielą Dievo Malonės 
stovyje; kasdien pergalėti 
save; kasdien melstis; 
kasdien lavintis dorybėse, 
taip, kad pagaliau jo gy
venimas būtų pagrįstas 
dorybių įpročiais... pav. 
skaistybės, nusižeminimo, 
teisingumo, savęs išsiža
dėjimo; žodžiu, jis leidžia 
Kristui apsireikšti jame! 
Tie geri įpročiai užtikrins 
jam amžinąją laimę. Taip 
darant, geras katalikas 
tampa drąsuoliu gyvenimo 
sunkumuose, nes jis se
mia tą drąsą ir stiprybę iš 
visos gyvybės Šaltinio, bū
tent, iš Kristaus šv. Eu
charistijoje, Kurio Kūną 
jis valgo ir Kurio Kraują 
jis geria. Taigi, nors ir a- 
šaromis patvinsta jo a- 
kys; nors ir skausmas 
kartais drąsko jo širdį; 
nors ir pagundos jį kan
kina, jis vis eina pirmyn, 
bekovodamas sunkią kovą 
dėl dorybes. Kovoje ir ne
laimėse blizga jam iš vei
do kažkoks nežemiškas 
ramumas. Jo akys ir šir
dis ir mintys vis kreipiasi 
į anapus grabo, kame jam 
šviečia gaivinanti amži
nybės šviesa.

Pr. Aukštikalnis S. J.

Naujų Metų pradžioje 
mūsų klebonas kun. K. A. 
Vasys išdavė metinę para
pijos pajamų ir išlaidų a- 
pyskaitą. Viso pajamų bu
vo $36,631.82, o išlaidų 
$29,811.10. Visų metų dar
buotė buvo labai pasek
minga. Šią savaitę mūsų 
kunigai baigia kalėdoti, 
taigi su kalėdojimo užbai
ga parapijos pajamos vėl 
žymiai padidės, nes visi 
stengiasi ta proga aukoti 
bažnyčiai.

Vincas Klimavičius ir Ona 
Callahan.

Juozas ir Julė Sinkevi
čiai susilaukė dukters. 
Sausio 10 dieną pakrikšty
ta vardu Glorija - Ona. 
Krikšto tėvais buvo Al
fonsas Palubeckis ir An
gelą Anusevičienė. Glori
jos - Onos motina yra tik
ra kun. Jono Bakano se
suo. Reiškia dėdės garbė 
padidėjo.

Sausio 14 dieną mirė a. 
a. Martinas Karlonas. Pa
laidotas su bažnytinėmis 
apeigomis sausio 16 dieną 
Notre Dame kapinėse.

Sausio 17 dieną pasimi
rė jauna mergina, 26 metų 
amžiaus, a. a. Ona Vinc- 
kiute. Jos tėvai turi ūkę 
Oxford, Mass. Palaidota 
su bažnytinėmis apeigo
mis sausio 20 dieną šv. 
Jono kapinėse.

ŠV, KAZIMIERO PAR-JA
VYČIŲ SUSIRINKIMAS

Antradienį, sausio 12 d., 
įvyko Vyčių 26 kp. susi
rinkimas, mokyklos sve
tainėje. Naujoji valdyba 
užėmė savo vietas: pirm. 
— Vincas Kereišis; vice- 
pirm. Pranciška Paulaus
kaitė; fin. raštininkė — 
Viktorija Augustinavičiū- 
tė; raštininkė — Anelė 
Čuplytė; kasierius — Fe- 
lexas Puzara; kasos globė
jai — D. Ragalauskaitė ir 
Adelė Streimikiutė; tvark
darys — Petras Matukai- 
tis.

Svarstoma apie savo 
kambarius, kurie bus su
jungti su Choro Klubu. 
Nutarta sujungti, ir kad 
tuojaus prasidėtų puoši
mas kambarių. Taipgi nu
tarta laikyti semi-formal 
šokius tuojaus po Velykų.

Kitas Vyčių 26 kp. susi
rinkimas įvyks vasario 9 
dieną.
CHORO KLUBO VEIKI

MAS
Šv. Kazimiero par. cho

ro susirinkimas įvyko 
penktadienio vakarą, sau
sio 15 d., . mokyklos sve
tainėje. šeši nauji nariai 
prisirašė į Choro Klubą. 
Svarstoma apie išlaikymą 
kambario bendrai su Vy
čiai. Komisiją kambario 
išlaikymui sudaro šie: 
Vincas Bačkauskas, Ona 
Lukosevičiutė ir Adelė 
Streimikiutė.

Nutarta rengti šokius ir 
vakarienę balandžio mė

Petras ir Elena Monke
vičiai susilaukė sūnaus. 
Sausio 10 dieną pakrikšty
tas vardu Dovydas - Vin
cas. Krikšto tėvais buvo

nesį, Hotel Mayfair. Anta
nas Tumas išrinktas pri
žiūrėtoju to vakaro.

Vasario 8 d., įvyks šo
kiai Danny Duggan’s šo
kių svetainėje, Chatham 
g-vės, 8 vai. vakare. Gros 
Bob Richman ir jo 13 Red- 
coatš. Bilietai 40 centų. 
Galima gaut pas kiekvie
ną choristą (ę).

SPORTININKŲ 
VAKARAS

šeštadienį, sausio 16 d., 
prasidėjo sportininkų te
atras ir vaidinimas du 
kart į dieną: 2:30 vai. po 
pietų ir 8 vai. vak. Baigsis 
sausio 23 d. Vaidinamas 
Worcester Memorial Audi
torium Lincoln Sq.

Koretp. M. Y.
ŠV. KAZ. PAR. METINĖ 

APYSKAITA
Šv. Kazimiero parapijos 

1936 metų pajamos buvo 
labai gražios. Visų metų 
pajamos......... $20,927.49
išlaidos ......... 20,683.57

Parapijos skolos atmo
kėta $5,000. Dabar turime 
skolos $21,500.00. Parapi
jos nuosavybė $345,000.00.

Klebonas kun. A. Petrai
tis duodamas metinę apy
skaitą dėkojo parapijie
čiams ir draugijoms, ku
rios darbavosi parapijos 
naudai. Šioje parapijoje 
lietuviai biznieriai ir susi
pratę parapijiečiai visuo
met uoliai dalyvauja para
pijos parengimuose ir 
gausiai aukuoja. Todėl ir 
pasekmės visuomet būna 
labai gražios. Taigi ir šios 
parapijos kunigams yra 
labai malonu darbuotis.

Šios draugijos darbavosi 
bendrai su šios parapijos 
klebonu kun. A. Petraičiu 
1936 m. ir parengimai da
vė gražių pasekmių.
Tretininku d r-ja ................. $81.15
Šv. Onos mot. <lr-os duoki. 114.15
Kortavimo vakaro pelnas ....43.30
Valgiu pardabimas ............ 35.76
Pikniko pelnas ..................... 69.20
Tai vis šv. Onos <Ir-jos.
Parapijos kolektorių beano 66.20 
Par. choro beano pelnas.... 79.53 
Sodaliečitj Vaidinimo pelu. 84.00 
Šv. Marijos Vardo mot. dr.

pikniko pelnas ............ 72.00
Parap. vakarienes pelnas 390.00 
Par. choro met. minstrel 300.00 
Par. metinis pikniko pelu. 1467.09 
Čia matome, kad viršminėtos dr- 
jos savo pareiga labai gražiai at
liko. Už tad užsipelno aukštos 
pagarbos.

KATALIKIŠKOJI SPAU
DA IR BLAIVYBĖ

Kleb. kun. A. Petraitis 
teikdamas šios parapijos 
metinę apyskaitą labai

gražiai padarė keletą gra 
žiu pastabų, kurios duodi 
laimės šios parapijos kata 
ūkiškoms šeimynoms, bū 
tent, kiekvienoje šeimoj 
turėtų būti katalikiška 
laikraštis. Kiekvienas pa 
rapijietis privalo remti į 
vairius parapijos parengi 
mus. Prie šių svarbiausi 
dalykų tai yra blaivyb 
šeimoje. Šeimoje kur yr 
gerbiama blaivybė, te 
viešpatauja meilė ir suti 
kimas.

MOKINTŲ VAKARAS 
SĖKMINGAS

Sausio 10 dieną, š. n 
Šv. Kazimiero parapijo 
mokiniai, vadovaujant S« 
selėms Kazimierietėmi »
turėjo gražų parengim 
bažnytinėje salėje. Suvai 
dinta “Sučiupo’’ ir,įvairi 
pamarginimų, kaip tai 
dainelių ir šokių. Šiam 
parengime dalyvavo šio 
parapijos rinktoji visuc 
menė, kurios buvo piln 
salė.. Šio parengimo visa 
pelnas parapijai.

Dusmeniškit

■ Tel. 2-33S1 Domestic and
Delivery Imported Brands

EOWARO YAMOVER’S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoliolinius 
gėrimus — Degtinę. Vyną ir Alų.

278 Millbury Street 
VVorcester, Mass.

RCA VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397 Main St. Tel. 6-1944

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

CHESTNEY’S CANTEEN
Geriausia lietuviška užeiga, 

kur užlaikomas geriausias alus 
ir kiti gėrimai.

90 Millbury St.,
Worcester, Mass.

giltinė ateina jo pašaukti. To
ksai pasirįžimas turi pareiti 
nuo jaunuolio arba subrendu
sio žmogaus, ir turi būti lais
vai išreikštas.

Kristus neprivers tavęs tą 
nuosprendį padaryti. Turi iš
sirinkti laisvai — be prievar
tos. Dabar, kaip ir visuomet, 
nori Jis laisvo tarnavimo. Da
bar, kaip ir visuomet, kitokio 
Jis nepriims. Kristus trokšta, 
kad Jo broliai ir seserys kovo
tų už Jį, tačiau ne kaip vergai 
arba pasamdyti kareiviai.

Patsai Kristus būtų galėjęs 
pasaulį užkariauti, nes Jis bu
vo Visagalis, — Dievažmogis. 
Vienu mostu būtų galėjęs su
triuškinti Savo priešus, ir po 
to, būtų grįžęs pergalės keliu 
tiesiog į dangų. Tačiau, toksai 
nebuvo Jo tikslas. Jis norėjo, 
kad ir mes pasidalintum sn 
Juo tąja dangiškąja garbe. Jis 
leido mums dalyvauti toj ka
rionėj nešioti garbingas žaiz
das, užkariauti Jam naujus 

nlotus. Jo vėliava buvo kry
žius laisvanoriams sušaukti. 
Užsigeidė Jisai draugų, kurie 
laisvai ateitų pas Jį. Jis norė
jo narsių vyrų, ištikimų Die
vui Tėvui, ir pasišventusių sa
vo artimams.

MANO VADAS
Su kokiu džiaugsmu man 

tenka suprasti mano aukštą 
privilegiją! Juk galiu stovėti 
šalia Paties Kristaus; galiu 
pasisavinti Jo tikslus bei už
simojimus. Galiu vadinti Jį 
mano Vadu, kuris jau ne koks 
godus generolas, nusistatęs 
pasaulį apiplėšti, ir nė žiaurus 
diktatorius, kurio akys degte 
dega galybės gašlumu. AŠ nei
nu filosofo pėdomis, kuris 
džiaugias, radęs šį tą naujo a- 
pie visatą.

Aš pasekiau garbingąjį 
Dievo Sūnų, Kurio akys gai
lestingumo pilnos, —*■ Kurio 
rankos žaizduotos dėl meilės 
žmonių, — Kurio kojbs nenu
ilstamai nuveda Jį pas pasau

lio neturtėlius ir paliegėlius,— 
ant Kurio pečių užkrauta viso 
pasaulio nelaimių našta,—Ku
rio mintyse glūdi dieviškųjų 
tiesų šaltinis, — ir Kurio Šir
dis degte dega iš meilės Dan
giškojo Tėvo vaikams.

Aš pasekiau Vadą, neap
kenčianti tik piktą, ir kovo
jantį prieš visa tai, kas tik 
kenktų žmonijai. Pareiškiu sa
vo ištikimybę pasaulio garbin
giausiam Žmogui. Aš pasekiau 
Jį, gal pavojuose ir baimėje 
Alyvų Darže, ir neva nepasise
kimuose ant Kalvarijos kalno. 
Iškalbingi, bet klastingi žo
džiai manęs neapvils. Įdomių, 
bet blogų knygų įtakai nepa
siduosiu.

Kurie pilnai nepažino Kris
taus, bet vis tiek kovoja prieš 
Jį, tokiems pareiškiu gilaus 
pasigailėjimo. Kurie Kristui 
prieštarauja su neapykahta 
savo Širdyse, tokiems paskel
biu karą, ir iki paskutiniųjų 
žadu ginti Kristaus Asmenį, >

TAU PASIRINKTI
Kristus — mano vadas. Ku

rie Kristaus nepažino arba pa
žinodami atmeta Jį, tegul to
kie seka Liucipieriaus pėdo
mis.

Tad, tau reikia pasirinkti. 
Juk čia nėra svajonė, nei iš- 
mislas, nei sapnas, bet faktas 
— kietas ir baisus.

Kaip tame regėjime dangu
je. taiD ir tau teks pasirinkti 
arba Kristų arba Liucipierių.

Taigi, kurioj pusėj tu stovi? 
Kurį vadą išsirinksi?

Liucipierių su jo šalinin
kais? Tuos nepaklusnius ir ne
dėkingus angelus? Kalną, pir
mutinį žmogžudį? Ar Babelio 
bokšto mūrininkus? Ištvirku
sius Sodomos nusikaltėlius? 
Ar nešvarių tikybų kunigus? 
Pilotą ir Judą? Herodą ir Ne- 
roną? Arijų ir pirmutinius at
skalūnus? O gal Voltairą ir ki
tus rašytojus, kurie pajuokia 
Dievą? Ar dykaduonius kara
lius ir jųjų gašlius palydovus*?

Anglijos karalių Henriką, ku
ris nebuvo ištikimas nei savo 
žmonoms, nei Bažnyčiai? Ar 
gabius moderniškus rašytojus, 
kurie iškreioia teisybę, ir ty
čia išveda iš kelio jaunuolius 
ir jaunuoles? Ar galvažudžius, 
kurių rankos krauju nudažy
tos, ir kurie sunaikina žmonių 
kūnus ir sielas? Nejaugi tokio 
pritraukia tave!

O gal pasirinksi Kristaus 
kariuomenę? Arkangelą My
kolą ir ištikimuosius angelus? 
Ar patriarkas, kurie stabų ne
garbino, ir Liucipieriui neau
koto savo vaikelių? Šv. Petrą, 
ir kitus Apaštalus, pasirengu
sius atnaujinti pasauli Kristu
je? Šv. Sabastijoną ir Laury
ną? šv. Anastaziją ir Filome
ną? šv. Pranciškų Ksaverą ir 
Alijošių? Šv. Teresę-Gėlelę ir 
jaunąjį Gabrielių? Misijop.ie- 
rius, užkariaujančius Kristui 
pasaulį? Tėvus, pasidžiaugian
čius savo vaikeliais? Vienuo
lynų viršininkes iš anų laikų?.

Kilnias moteris, išauginusia 
gražias šeimas? Rašytojus 
kurie mylėjo teisybę, o ne gu 
drumą, ir tikrą grožį daugiai 
nekaip gražiausi purvą? Mok 
slinčius, kurie matė Diev: 
kiekvienoj dulkelėj? Ar šven 
tuosius, dainius, ir visą eil 
nekaltų, tvirtų, nedorųjų as 
menų?

Ju tarpe randas ir Marija 
Kristaus Motina. Ten yra i 
dorųjų ir pasižymėjusiųjų, ku 
riems gal niekad neteko išgirs 
ti anie Kristų, tačiau kuri 
mvlėio savo artimą ir gerb 
teisybę ir grožį.

Ir vieni ir kiti kviečia tav 
stoti ių eilėsna.

Juk tai yra kova ligi mir 
čiai.

Ta kova neišvengiama.
Kuri kariuomenė tavo? Ku 

riam vadui prisieksi ištikimy 
bę? /

(PABAIGA)
Šv. Rožančiaus Iškilmėj 
Spalių 7 d., 1936 m.
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LOWELL, MASS. dinimo vakarėlio, kuris 
vyks balandžio mėnesį.

PASKAITA
Kelios savaitės atgal 

kun. Kaz. J. Jenkus iš So. 
Bostono skaitė begalo gra
žią ir pamokinančią 
skaitą su paveikslais 
moję — “Ben Hur”. 
pirmą kartą mačiau
daug žmonių atsilankusių 
į panašų surengimą. Pa
girtina. Vakarą surengė 
šv. Vardo vyrų draugija.

pa- 
te- 

Tai 
tiek

JAUNIMAS REMIA
PARAPIJA

Begalo malonu bažn 
čioje išgirsti sekmadi 
niais kiek gražaus jaui 
mo — vaikinų ir mergii 
prisirašo prie parapijos.

NAUJA PRAMONĖ
Pereitą savaitę į Lowell 

iš Richmond, Me. atsi
kraustė nauja batų išdir- 
bystė — The Green, Barr 
Co. sakoma darbo turės 
400 darbininkų.

PRADEDA ATSIŽYMĖTI
Malonu matyti kaip vie

tos anglų laikraščiai pa
duoda vardus lietuvių jau
nuolių, kurie atsižymėjo 
moksle Lovvell H i g h 
School. Paprastai lietuvių 
vaikai tingi mokytis. Pas
tarasis atsižymė j i m a s 
High School parodo, kad 
jaunimas pradėjo iš miego 
pabusti.

KATALIKAI REMIA 
PRIEŠUS

Keista kaip daugelis či 
nykščių katalikų nemol 
atskirti savo priešų. Kac 
kairieji surengia ką no 
ir atvažiuoja į jų suren 
tus vakarėlius koks no 
burnotojas, žiūrėk kata 
kai, užsimovę kepurę ar 
galvos — pasistatę kalni 
rių, paslaptingai trauk 
Į priešų vakarėlį. Stebėl 
na kaip parapijos klebo
nas nuolatos ragina ir pra
šo parapijos žmonių remti 
lietuvius biznierius. Štai 
korespondentas matė kaip 
keletas iš tokių biznierių 
traukė Į viršminėtą vaka
rą, kad priešams padėtų 
naiuokti tikėjimą. Gaila, 
kad randasi tokių veid- 
mainių biznierių.

t—................ ... 1' ........... .........

Šv. Roko Parapijos Jaunimas
, RENGIA

Mid Winter p T j Į C Dance

: Sausio
* January

29
lt

( Knights of Columbus Hali

Elm St. Brockton, Mass.

Naujos Salės Fondui 
Padidinti

Gros Ronny Howard’s 
Radio Orkestrą

c-
ia Kviečia Visą Naujos Anglijos Jaunimą
ti- A

I
1 '7—

išrinkti tie patys, būtent, 
Jurgiu Žilinskas, Jr., Povi
las Andriuška, Stasys Ku
bilius, Juozas Martinaitis.

Korespondentė.

WESTFIELD, MASS.

6
KELIONĖS Į LIETUVĄ

ŠVEDU
AMtMKOS 
uhua

L. D. S.
Vietos Liet. Darbininkų 

Sąjungos 97 kuopa turėjo 
metinį susirinkimą. Nu
tarta surengti prakalbas 
vajaus metu. 1937 metų 

“valdyba išrinkta: pirm. — 
Jonas Šaukimas; rašt. — 
Tarnas Versiackas; kasie- 
rius — Adomas Dzedulio- 
nis.

MOKYKLOS JAUNIMAS
Parapijos lietuviu kal

bos mokyklos vaikučiai 
vadovystėje Kazimieriečių 
Seselių, rengiasi prie vai-

EPIDEMIJA
Pastaromis dienom i s 

mūsų neva “apsišvietusių- 
jų vadu” dukterys pradė
jo vestis su svetimtau
čiais. Paprastais klubų 
svetainėse susirinkę jie 
kalba apie lietuvišką pa
triotizmą. Patys pametę 
tikėjimo praktiką — lei
džia savo vaikams eiti iš- 
tautėjimo keliais. Negali
ma suprasti kaip žmonės 
pakenčia tokius veidmai
nius vadus. Vyrai nešne
kėkite — žiūrėkite savo 
vaiku.

LENKŲ DVASIA
Pas mus vis dar lietuviai 

atsirūgsta lenkų raugu. 
Pasakyk kai kuriems va
dams ką priešinga len
kams —* tai kaip bitės iš 
apversto avilio sukapos 
tave. Štai neseniai viena
me pašalpos draugijos su
sirinkime girdėjau panašų 
išsireiškimą: “mes apsigi
name nuo smerties”. Reiš
kia sulenkėjęs lietuvis kal
ba ir visi kiti klauso ir 
pritaria. Buvo ir laikų ka
da panašios draugijos tu
rėjo savo valdybose išga
mas lenkbemius. Lovvellie- 
čiai pabuskime — skaito
me laikraščiuose kiek mū
sų broliai lietuviai kenčia 
nuo lenkų Vilniuje — ar 
mes dar dantis sukandę 
tylėsime.

buvo šios draugijos na
riams pamaldos, po kurių 
buvo naujų narių priėmi
mas. Laike pamaldų, kleb. 
kun. J. švagždys pasakė 
labai gražų pamokslą ir 
ragino naujus narius drą
siai prisirašyti prie šios 
taip skaitlingos draugijos.

Ketvirtadienį, sausio 14 
d., įvyko vakarinės pamal
dos Mergaičių Sodalicijos 
narėms. Į pamaldas atsi
lankė gan didelis skaičius 
žmonių. Laike pamaldų 
Sodalicijos narės bendrai 
ir gražiai pagiedojo porą 
giesmių į Švč. Panelę. Po 
pamaldų įvyko Sodalicijos 
susirinkimas laikinai, var
tojamoje salėje, 10 Arthur 
St.

proga. Dalyvavo virš 30 
šeimynų. Klebonai Įteikta 
daug gražių dovanų.

Juozas Maksimavičius 
yra naujas parapijietis, 
bet jis daug darbuojasi 
parapijoj.

Bankieto šeimininkės 
buvo pp. Pranciška Žilins
kienė ir Zakaravičienė. 
Grojo parapijiečių orkes
tras.

&

Užsakyk Šiandien
——v-"."

PAAUGŠTINTAS
Vietos lietuvių didis my

lėtojas ir rėmėjas, portu
galų Šv. Antano parapijos 
klebonas kun. Joseph Gril- 
lo tapo Kardinolo išaukš
tintas į neiškeliamus kle
bonus. Daugelis iš lietuvių 
suteikė jam asmeninius 
linkėjimus.

Raulas iš Pupaičių.

IN MORE THAN 
165,000 HOMES 32 IK CHICAGO, m.

su-

GIVES
* MORE HEAT

LESS ASH
LESS TROUBLE

J

35 TE R 
ECONOMY

CALL US TODAY

Šiomis dienomis čia 
sidarė taip vadinamas A- 
merikos Lietuvių Aero 
Klubas, kurio tikslas bus 
populerizuoti tarp mūsų 
jaunimo aviacija. Klubo 
pirmininku išrinktas Dr. 
J. Poška; vice-pirm. la
kūnas Antanas Kiela; Dr. 
F. Pulsuckis, J. V. armi
jos aviatorius stoja į pa
galbą; sekr. V. Rėkus; 
ižd. p. Jakaitis; nariais A. 
Bacevičius ir M. Vaidyla. 
Klubas planuoja pavasarį 
surengti aviacijos dieną.

Rap.

Naujai statoma parapi
jos salė jau pasiekė išori
nį savo formatą ir dabar 
dirbama viduje. Salė, kaip 
dabar stovi, atrodo labai 
įspūdinga ir žmonės, kurie 
į ją pažvelgia, džiaugiasi, 
kad jau ne užilgo turės 
šioje apylinkėje vieną iš 
gražiausių salių. Vikaras, 
kun. J. Petrauskas, nenuil
stančiai prižiūrinėja sta
tymo darbą ir rūpinasi į- 
vesti įvairius naujausius 
pagerinimus. Parapįjiečių 
aukos, pinigais ir darbu, 
kas kart auga.

Sekmadienį, sausio 17 d., 
parapijos choro vaidintojų 
būrys buvo nuvykęs į 
Lavvrence, Mass., kur su
vaidino jau truputį pagar
sėjusią “Revoliuciją”. Ar
tistų nuotaika buvo labai 
smagi.

Mūsų Apdraudos Planu, kuris garantuos sutau- 
pymą pinigų visai ateinančiai žiemai. — Pašauk,

Batchelder Whittemore
834 Mass. avė., roxbury,

Telef. HIGhlands 1920

MONTELLO, MASS.

Šį vakarą, sausio 22 d.. 
N. P. P. Švč. draugijos 
moterys ruošia “Centinį 
Jomarką” (Penny Sale) 
salės statybos fondą rem
ti. Jomarkas įvyks 10 Ar
thur St. ir laukiama visų 
parapijiečių atsilankančių.

V.

SKYRIAI— 
CAMBRIDGE— SO. BOSTON— DORCHESTER. 

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

Sekmadienį, sausio 10 d., 
Šv. Roko parapijos bažny
čioje įvyko Jėzaus Vardo 
draugijos Komunijos die
na. Didelis skaičius vyrų, 
jaunesnių ir senesnių, tą 
dieną bendrai priėmė Šv. 
Komuniją. Tą pačią dieną, 
trečią valandą po pietų,

DAYTON, OHIO.

Pirmas Šv. Kazimiero 
parapijos istorijoj Mins- 
trel Show įvyks 8 ir 9 va
sario, Šv. Kazimiero drau
gijos salėje, 22 William St. 
Jaunimas deda visas pa
stangas jo pasisekimui. 
Chorą sudaro virš septy- 
niosdešimts (70) narių. 
Svarbiausias roles turi: J. 
Daraškevičius, A. Kaz- 

I lauckas, F. Kišūnas, B. 
Borysas, J. Sabonis, G. 

I Baranauskaitė, D. Kava- 
■ liauskaitė, N. Adomaitie- 
i nė B. Jonaitytė ir kiti.

Teatrališki kostiumai 
i užsakyti net iš New York 
i specialiame institute, ku- 
Į rių spalva ir grožis visų 
skonį patenkins.

Įvairių komisijų pirmi
ninkai darbuojasi kosmar- 
kiaušiai, kurie yra sekan
tieji: J. Daraškevičius, O. 
Klebauskaitė, F. Jutkus, 
M. Klebauskaitė, E. Gu
dauskas, P. Jonaitis, B. 
Valius ir k.

Tuoj po vaidinimo įvyks 
šokiai. Tad prašomi visi 
atsilankyti ir pamatyti tą 
?ražų vaidinimą ne tik 
Westfieldo, bet ir apylin
kės lietuviai. Pelnas para
pijai. Pradžia 8 vai. p. m.

B.Sausio 10 d. kleb. kun. 
L. Praspalius suruošė ban- 
kietą svetainėj dėl parapi
jos komiteto ir choro. Bu
vo skanių valgių ir gėri
mų. Visi linksmai pralei
do laiką. Dėkojo komite
tas ir choras klebonui ir 
šeimininkėms, pp. Žilins
kienei ir Zakaravičienei, 
kurios visuose parengi
muose pasitarnauja.

Penktadieniais parapijos 
svetainėje įvyksta “card 
narty’s” parapijos naudai. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Metinis parapijos ban
kietas įvyks vasario 16 d. 
Visi parapijiečiai dalyvau
kite.

Sausio 1 d. š. m. Juozui 
Maksimavičiui ir kitiems 
pasidarbavus, surengtas 
bankietas mūsų kleb. kun. 
L. Praspalių pagerbti, jo 
vienų metų klebonavimo

New Yorko

Kovo 18,
Bnl. 15.

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPĖDA
Per Gothenbnrgų, Švediją

Patogi, Greita Kelionė 
Pigios Laivakortės

Išplaukimai laivų 1š 
Vasario 16, Kovo 13. 
GRIPSHOLM.
DROTTNINGHOLM,
Platesnes žinias-apie kelionę teikia ne
mokamai ir, parduoda laivakortes visi 
autorizuoti laivakorčių agentai ir visi 
švedų Amerikos Unijos skyriai.

SVVEDISH AMERICAN IJNE 
G36 Fifth Avenue and 4, \V. 51 st St. 
Rockefeller Center, New York City. 

Chicago, III., 181 N. Michignn Avenue 
Boston, Mass. 154 Boylston Street,
Detroit, Mich., 107 Clifford Street.

šeštadienį, sausio 23 d., 
vakare, Šv. Kazimiero dr- 
jos svetainėje, 33 William 
St. lietuviai rengia šokius, 
kurių pelną skiria sergan
tiem Kastantui Adomai
čiui ir jo žmonai. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Rengėjai 
kviečia visus vietinius ir 
iš apylinkių kolonijų atei
ti į šiuos šokius ir paremti 
pp. Adomaičius nelaimėje.

Komitetas.

Šv. Kryžiaus lietuvių 
par. metinis susirinkimas 
įvyko sausio 17 d. Klebo
nas išdavė metinę apy
skaitą. Tik per vienus me
tus kun. L. Praspaliaus 
klebonavimo . padaryta 
daug naudos. Garbė klebo
nui ir parapijos komitetui. 
Daug darbavosi parapijos 
darbe pp. Pranas Gudelis 
ir Leonas Razauskas.

Parapijos komit e t a n 
1937 m. išrinkta šie: Kle
mensas Zupkus, Konstan
tas Kelečius, Leonas Ra
zauskas, Pranas Gudelis. 
Motiejus Razauskas, Juo
zas Sinkevičius, Jr., Myko* 
las Petkus, Zigmas Gude
lis, Pranas* Ambrozaitis 
Stasys Grincevičius, Juo
zas Augustas.

Taipgi išrinkta komisi
ja ir iš moterų, būtent, 
Kotrina Gudelienė, Anėlč 
Petkienę, Ona Kelečienė, 
Pranciška Žilinskienė, Ona 
Rugenienė, Ona Petkienė, 
J. Markevičienė, Elz. Sin
kevičienė, M. Grincevičie- 
nė, Iz. Latovienė, M. Ka
valiauskienė ir Vik. Ole- 
kienė. ---------------------

Bažnyčioj kolektoriais

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI

Pittsfield, Mass. — Dė
kojame p. M. A. už prisių
stą iškarpą. Sunaudosime.

Dayton, Ohio — Parapi
jos Korespondentei. Ko- 
respondencijas taikomas į 
penktadienio numerį pra
šome išsiųsti taip, kad 
gautume ne vėliau trečia
dienio rytą.

KUN. D-RO M. RAŽAIČIO 
MISIJŲ KELIONĖ

Vasario m. 14 — 21
5 Highfield Rd. 

Worcester, Mass.
Vasario m. 22 — 28, 

105 Main St.
Athol, Mass.

Kovo 1 d. — 14,

64 Church St. 
Pittston, Pa.

Kovo m. 15 d. — 21,
258 Zerbey avė. 

Kingston, Pa.
Kovo m. 22 d. — 28,

19 Dennison St. 
Luzerne, Pa.

Balandžio m. 12 d. — 18,
119 Tempei St. 

Nashua, N. H.
Nuolatinis laiškams adre
sas: Rev. Dr. M. Ražaitis

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

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

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

Washingrton St 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta.-.

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norw<xxl 1020

SAMUEL R. KOPLAN
ADVOKATAS 

Ofisas:— 1134 Washington St. 
S. VASILIAUSKO — NAME

So. Norwood, Mass.
Tel. Norwood 1576-R

Gyvenimo Vieta:
847 VVASHINGTON ST.
Tel. Norwoo<l — 1576-W

G. EDWARD TAYLOR
INSURANCE

Auto-Gaisro-Gyvybių-Neiaimių 
Nuo 6 iki 9 mėnesių išmokėjimui 

Pristatau Platės Kasdien

1134 VVashington St.,
So. Nortvood — Room 2
Tel. 1576-R Vai. 1—5, 7—8:30.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington 8t. 
NORTCOOD, MASS. 
TEL. Nonrood 1503
Montello Office:

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

i

I

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
Priedermes

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ii knygeli daug 
jums padės, nes joje randasi daug Klausimą ir Atsakymą 

anglą ir lietusią kalboje.

KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
. Siųskite užsakymus:

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ

t



Penktadienis, Sausio 22 d., 1937

KATALIKIŠKAS 
JUBILIEJUS 

Sekmadienį, sausio 17 d. 
Jonas Mockevičius ir jo 
žmona Pranciška minėjo 
25 metų moterystės sakra
mento priėmimo sukaktu
ves. Tą sidabrinį jubiliejų 
savo vedybinio gyvenimo 
pp. Mockevičiai apvaikš
čiojo tikrai katalikiškai. 
Sekmadienio rytą 8:30 vai. 
buvo atnašautos šv. Mi
šios jų intencijai. Šv. mi
šias laikė kun. dr-as Men
delis; jam pagelbėjo kun. 
Antanas Dubinskas ir 
kun. Jonas Mendelis. A- 
budu jubiliatai klūpojo 
sanktuarijoj šv. mišių me
tu. Ponia Čižauskienė gra-Į 
žiai giedojo per Offerto- 
rium. Kun. Mendelis savo 
pamoksle visiems susirin
kusiems priminė, kad pp. 
Mockevičiai per 25 metus 
buvo ir tebėra pavyzdys 
katalikiškos moterystės. 
Visuomet jie buvo ir tebė
ra žinomi kaipo geri Ka
talikai, ištikimi savo tau
tos mylėtojai, ir pavyz
dingi nariai šv. Alfonso 
parapijoj. Jų gyvenimas 
visiems yra žinomas, todėl 
nereikalauja pagyrimo žo
džių. Vienybė, sutikimas 
ir bendras susipratimas 
yra matomas visiems. Po 
pietų savo namuose jie tu
rėjo surengę jubiliejine 
puotą, kurioje dalyvavo 
giminės, prieteliai ir pa
žįstami. Jubiliatai gavo 
daug sveikinimų ir dova
nų. Pp. Mockevičių sidab
rinio pubiliejaus sukaktu
vės buvo taip gražiai ap
vaikščiotos, kad daugel iš 
mūsų lietuvių, kurie dar 
laukia panašaus įvykio sa
vo gyvenime mano pasek
ti Mockevičių gražų pa
vyzdį.

MŪSŲ CHORAS
Metiniam susirinkime, 

sekmadienį, sausio 17 d. 
sekanti choro nariai liko 
išrinkti valdybon 1937 m.: 
pirmininkas, tas pats, Sta
sys Jankūnas; vice-pirmi- 
ninkas, Jonas Jasaitis-sū- 
nus; raštininkė, p-lė Hilda 
Mandravickaitė; iždininkė

SALEZIEČIŲ MISIJŲ
MARŠRUTAS '

Vasario 10 d. — 21 d. 
(Pelenų d., II sekm. gav' 

3230 Lituanica Avė.
Chicago, III.

Vasario 28 d. — Kovo 9 d. 
(III sekm. gavėn. — IV.) 
6812 So. Washtenaw avė.

Chicago, III. 
Kovo 14 d. — 21 d. 
(V sekm. gavėn. — VI.) 

1313 Westminster avė.
Detroit, Mich. 

Kovo 22 d. — 30 d.
Springfield, tll.
Visose vietose misijas ■ 

ves kun. Albinas Drazdys. 
Misijų atlyginimas skiria
mas statomai Saleziečių 
įstaigai Vytėnuose, kur 
daugelis jaunuolių ruošia
si tolimųjų kraštų misi- 
jom. t

I

— p-lė Agnietė Laukaity
tė; laikraštininke, p-lė Ma
rijona Mažeikaitė; tvark
darys. Jurgis Galkauskas 
Kun. Mendelis, choro dva
sios vadas ir muzikas Jo
nas Čižauskas dėkojo pe
reitų metų choro valdyba: 
už jos darbą ir pasišventi
mą ir prašė šiemet ne til 
naujos valdybos, bet vist 
dr-jos narių uoliai darbuo
tis, kad padidinti choristi 
ir chorisčių skaitlių. Sek 
madienis, sausio 31 d., bus 
žinomas kaipo mūsų Cho 
ro Sekmadienis. Tą diens 
visos parapijos v<
kaip bažnyčioj, taip ir sa
lėj suksis apie parapijos 
chorą. Tikimės, kad atsi
ras vyrų ir mergaičių, ku 
rie nepatingės, bet sutiks 
pašvęsti laiką ir gabumus 
Dievui ir Tautai, priklau
sydami prie parapijinio 
choro. Antradienį, vasario 
9 d. Užgavėnių vakarą dr- 
ja turės šeimynišką pasi
linksminimą visuomeninio 
centro kambariuose. Nors 
praeityje mūsų choras jau 
ne kartą atsižymėjo gra: 
žiais darbais, šiemet ma
noma pralenkti visus pe
reitus nuveikimus. Tai į- 
vyks, jei tik visi choro na
riai išvien bendrai dirbs 
su savo muzikos vadu, 
mūsų gabiu, meno mylėto
ju art. Jonu Čižausku. 
Kaip jam, taip jo bendra
darbiams linkime geriau
sios kloties jų darbe Die
vui ir Tautai.

v •

VYRŲ KORTA VIMŲ 
VAKARAS

ŠŠ. Vardo vyrų dr-ja 
pereitą sekmadienį turėjo 
savo metinį kortavimų va* 
karą dr-jos iždo naudai. 
Oras buvo begalo blogas: 
lijo per visą dieną ir visą 
vakarą. Tačiau salėn susi
rinko gan gražus lošikų 
būrys. Daugiausiai buvo 
pinoklininkų ir pičininkų. 
Moterys ir vaikučiai leido 
linksmai laiką žaisdami 
bingo. Tvarka buvo gera. 
Viskas užsibaigė truputį 
po 11 vai. tad visi turėjo 
laiko išsimiegoti pirm ėji
mo į darbą. Pelno numato
ma virš 100 dorelių.

NUOTRUPOS
Iš finansinės atskaitos 

garsintos bažnyčioj perei
tą sekmadienį paaiškėjo, 
kad 1936 metais parapija 
turėjo apyvartos virš 
30,000 dolerių, ir kad mū
sų parapija užlaikyti rei
kalauja pajamų 600 dole
rių į savaitę arba 100 do
lerių į dieną. Tai yra su
ma, kurią kiekvienas pa
rapijietis gali paimti sau 
apmąstymui.

Altoriaus ir Rožančiaus 
Moterų dr-jos metinis 
naujų narių priėmimas, 
pasisvečiavimas ir susirin-

I kimas įvyks sekmadienį, 
sausio 24 d. po mišparų.

Parapijos choro rengia
mas teatras ir koncertas 
bus išpildytas sekmadienį

DSRBININKSS

“JIS KALBA PATS UŽ SAVE” 
REIKALAUK JO SAVO 
TINKAMIAUSIOJ ALINĖJ.

STAR BREWING Co. ★ Boston, Mass.
sausio 31 d. 4 vai. po pie
tų. Bilietas suaugusiems 
40 centų, vaikams 15 cen
tų.

Kaip girdėti kitose ko
lonijose, taip ir Baltimorė- 
je dėl nepastovaus oro 
daugel žmonių serga gri
pu. Girdėjau, serga ponios 
Valčeckienė, Butkienė, Ju
lijona Paulauskienė ir ki
tos. Aleksandras Muraus
kas, kurs buvo automobi
li aus sužeistas kelios sa
vaitės atgal, jau sveiksta.

Stebuklingo Medalikėlio 
n o venos pamaldos, prade
dant vasario 1 d. bus lai
komos 4 kart į dieną. Kas 
pirmadienį novėnos mal
dos bus kalbamos 8 vai. 
ryte, 12:10 vidurdienį, 
5:30 vai. ir 6:30 vai. po 
pietų. Skaitlius tų, kurie 
lankosi į pamaldas auga 
kas savaitę. Girdėjau kun. 
Mendelį sakant, kad už ko
kių dviejų metų bus rei
kalinga turėti tos novenos 
pamaldas kokius 7 kartus 
į dieną, kad visi galėtų 
tilpti bažnyčioj. Tas ne
bus nuostabu, kadangi šv. 
Ignaco bažnyčioj, kuomet 
yra laikoma novena prie 
šv. Pranciškaus Ksaverie- 
čio, yra reikalinga turėti 
pamaldas net 27 kartus į 
dieną, kad visi norintieji 
galėtų ją atlikti.

Antradienį, sausio 19 d. 
iš mūsų bažnyčios buvo 
palaidotas mažai kam ži
nomas a. a. Vincas Lau- 
makis. Velionis gyveno ir 
dirbo pas Aleksą Mikala
jūną, 508 S. Paca Street.

Metinis parapijiečių lan
kymas užsibaigė šią sa
vaitę. Kunigai džiaugiasi 
užbaigę sunkų darbą, nes 
žmonėms esant išsiblaš
kiusiems po visą miestą 
nelengva kartais juos su
rasti. Tačiau visi buvo at
lankyti; išskyrus tuos, ku
rie išsigimę ar išsižadėję 
savo tikėjimo nenorėjo 
juos priimti. K. B.
Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423' S. Paca Street 
BALTIMORE, MĮ).

——« l i

Pennsylvanijos Žinios
CHESTER, PA.

KLEBONĄ PAGERBĖ
Sekmadienį, sausio 17 d. 

š. m., netikėtai patekau į 
Chesterį, kur buvo parapi
jiečių surengta graži va
karienė L. P. Klubo salėje 
pagerbti kleb. kun. J. Pau
kštį 11 metų klebonavimo 
sukakties proga. Nors per 
dieną ir vakarą* lijo, bet 
žmonių prisirinko pilna 
didelė svetainė. Toks gau
sus publikos atsilankymas 
tokiame ore parodo, kad 
chesteriečiai gerbia ir my
li savo kleboną.

Apie 6-tą valandą kada 
atvyko miesto Majoras ir 
svečiai kunigai iš Phila- 
dėlphijos, tada vakarienės 
rengėjai paprašė visus 
svečius ir klebono eiti va
karieniauti. Įeinant į sve
tainę kleboną lydėjo mies
to Majoras ir svečiai kuni
gai; orchestras grojo mar
šą. Visiems suėjus ir susi
tvarkius prie stalų, sugie
dota Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Po to vakarienės 
vedėjas kun. Dr. Batutis 
paprašė kun. A. Bublį, M. 
I. C. atkalbėti maldą ir 
pradėti vakarieniauti.

Laike vakarienės grojo 
orkestras ir parapijos cho
rai mažųjų ir didžiųjų va
dovystėje varg. Mitruly- 
tės, linksmino publiką gra
žiomis įvairiomis dainelė
mis, kurias publika paly
dėjo gausiais aplodismen
tais.

Po vakarienės toastmas- 
teris kun. Dr. Batutis pir
miausia paprašė ir persta
tė kalbėti miesto Majorą 
E. Wards. Majoras dėko
jo, kad Ji užprašė į šią va
karienę, džiaugėsi, kad jau 
senai furįš su klebonu pa
žintį, pažymėjo klebono 
nuveiktus darbus 11 metų 
ir abelnai pagyre visus 
lietuvius kaipo pavyzdin
gus ir gerus piliečius, ir 
visiems sykiu su klebonu 
linkėjo ateityje žengti pir
myn, Po Majoro kalbos 

kalbėjo svečiai kunigai 
Bublys, M.I.C., kun. D. 
Mikšys iš Philadelphijos 
ir jo svečias kun. J. Zabu
lionis, kun. Dr. Martuse- 
vičius, Majoro žmona Mrs. 
Wards ir kun. I. Zimblys. 
Beveik visi kalbėtojai, 
nors skirtingai, pažymėjo 
klebono nuopelnus dėl pa
rapijos, jo draugiškumą ir 
grąžų sugyvenimą su žmo
nėmis.

Baigiant programą kal
bėjo pats solemnizantas 
kleb. kun. J. Paukštis. 
Pirmiausia dėkojo parapi
jiečiams už surengimą va
karienės ir svečiams už 
atsilankymą. Kun. A. Bu
bilui atkalbėjus maldą, 
baigta vakarienę. Po va
karienės publika dar pasi
liko pasišokti. Miesto Ma
joras ir kunigai susirinko 
į kleboniją, kur dar valan
dėlę laiko praleido besi
šnekučiuodami apie vaka
rienę ir patirtus įspūdžius. 

Svečias.

SENELIO PASAKOJI
MAS APIE BALSIŲ 
MIESTO ŽLUGIMĄ

Sena legenda pasakoja, 
kad kadaise Balsiuose bu
vę 5 bažnyčios. Pati pir
moji bus pastatyta Vytau
to Didžiojo, (tą patvirtina 
ir istoriniai dokumentai), 
o kitos Lietuvoš - Lenki
jos karalių. Tad senoje 
dievų šventykloje, kur 100 
vaidilučių amžinai kūren
davo šventąją ugnį, išau
gęs didelis bažnyčių mies
tas. Dabar ten nėra nei 
bažnyčių nei miesto. Vis
kas išnykę. Tik senoje 
prekyvietės vietoje stovi 
šventojo Florijono statula 
ant aukšto medinio stulpo. 
O kur - stovėjo pirmoji 
krikščioniškoji bažnyčia— 
tebestovi akmeninis ap
tvertas šventorius, keli 
palinkę kryžiai, kelios jau
nos pušelės ir kiti miško 
medžiai. Buvusi aukuro 
šventovė paženklinta šv. 
Marijos stovyklėle, senoje 
medinėje koplytėlėje. Tai 
visa kas likę iš senojo baž
nyčių miesto.

O tai atsitikę todėl, kad 
senieji Balsių gyventojai 
buvę nudemingi ir amžini 
girtuokliai. Už tai juos 
Dievas bausdavęs maru. 
Jų karčiamą nugramzdi
nęs į žemės gilumą. Bet 
leiskime apie tai kalbėti 
pačiai legendai, kurią gir
dėjome iš seno < apylinkės 
žinovo - senuko jau arti 
100 metų.

“... ištvirkimas buvo di
delis — moterys dirbdavo 
darbus, o vyrai sėdėdavo 
karčia moję dienas, naktis 
ir gerdavo... Taip gerdavo 
ponaičiai, ar tikėsite visus 
metus. Karčiamoje buvo 

parapijos atskaitą. Pasiro
dė, kad pereitais metais 
neskaitant įvairių patai
symų dar atmokėta $2,- 
500.00 parapijos skolos. 
Klebonas dėkojo visiems, 
kurie remia parapiją, bet 
kartu ir apgailestavo, kad 
yra daug parapijiečių, ku
rie neatlieka parapijiečių 
pareigų. Kaunierius.

PHILADELPHIA, PA.
Šv. Kazimiero parapijos 

Šv. Vardo draugijos iškil
mingas naujų narių priė
mimas įvyko sausio 3 d. 
Daug narių įstojo ir pasi
žadėjo būti ištikimais Die
vui. F. Kondrotas.

MINERS MILLS, PA.
Sausio 10 d. įvyko Šv. 

Vardo draugijos susirinki
mas, kuki malda atidarė 
kleb. kun. Klevinskas. 
Valdyba liko ta pati ir 
1937 m.

Nutarta, kad mirus na
riui, kartu su Dvasios Va
du nueitų į šermenys ir 
sukalbėtų rožančių. Taip
gi skirti iš draugijos ir 
karstnešius, jeigu tik ne
sipriešins velionio šeimy
na arba giminės. Padaryta 
ir daugiau nutarimų.

Sausio 10 d. klebonas pr 
pamokslo išdavė finansinę

~ . i. ..

Išnykęs Bažnyčių Miestas _
ir lovų. Tie nevidonai ten . 
išsitiesę, užmiršdavo Die
vą, pačias, vaikus ir... už 
tai juos žemė prarįjo. Tie; 
girtuokliai vieną Velykų; 
rytą, kada žmonės susėję 
į bažnyčią, meldėsi, kuo
met kunigas tikinčiaisiais, 
saulei tekant, varpams 
gaudžiant, ėjo apie bažny
čią, jie išgėrė po pusę gor- 
činės “šnapso”, ir kad pa
sityčioti, paėmė kas gor7 
činę, kas šaukštus, kas 
ieikas ir sudarę “procesi-. 
ją”, ėjo aplink karčiamą. 
Tada prisikėlęs Kristus 
pritrūkęs kantrybės ir jų 
karčiamą kartu su jais nu
gramzdino į gelmes... Die
vas nubaudė ir jų nedorus 
vaikus. Juos išnaikino 
maras; sugriuvo miestas 
ir bažnyčios... Toje vieto
je, kur buvo karčiama ir 
dabar niekas neauga— tik 
lekiantis smėlis, o kiek
vieną Velykų naktį jie ke
liasi iš žemės ir eina gor- 
činėmis ir stikliukais 
skambindami... Taip Die
vas yra kantrus, bet ne
maršus”, — baigė senelis 
ir užtraukdamas pypkę, 
paleido dūmų kamuolį.

Tačiau paskutinioji baž
nyčia berods, buvo 
nugriauta tik vyskupo Va
lančiaus laikais. Jos visas 
turtas perduotas Šilalės 
bažnyčiai, kurioje ir da
bar esą šventųjų paveikslų 
iš Vytauto Didžiojo laikų. 
Įvesti Balsiuose dar Lietu
vos karalių prekymečiai 
išbuvo iki Didžiojo karo 
pabaigos. Į Balsių preky
mečius suvažiuodavę, Ši
lalės, Linkuvos, Kaltinėnų 
ir Kvedernos apylinkių 
gyventojai. Dabar tie pre
kymečiai perkelti į Šilalę. 
Dabar Balsiai yra tik pa
prastas kaimas.

Apie šį bažnyčių miestą 
yra ir daugiau įvairių pa
sakojimų ir legendų. Čia, 
švedų karų ir maro me
tais esą užkasti dideli lo
biai. Tsb.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofonta^.

SKAITYK - RASI UŽSLĖPTI TURTį
Ką tik dabar “Darbininkas” išleido iš spaudos 

amžinos atminties garsaus misijonieriaus Tėvo V. 
Kulikausko, MIC. parašytą knygutę — SKAITYK— 
RASI UŽSLĖPTĄ TURTĄ, ši knygutė yra neįkainuo
jamos vertės. Joje yra nurodyta kokią didelę naudą 
žmogūs turi iš klausymo Šv. Mišių ir kaip jų reikia 
klausyti. Ji yra nedidelio formato — 48 pusi. Kaina 
20c.

Keliolika tūkstančių šios knygutės buvome iš- 
siuntinėję katalikų šeimoms. Daugelis prisiuntė ne po 
20c., bet po $1.00 ir parašė gražiausius padėkos laiš
kus.

Štai ką garsus misijonierius rašo apie šią knygutę:
NEPAPRASTA KNYGELĖ!

Per visą .savo gyvenimą ieškojau, bet niekur ne
buvau užtikęs tokio aiškaus išdėstymo apie šv. Mišių 
auką, kaip kun. V. Kulikausko, M.I.C. knygelėje 
“Skaityk — rasi užslėptą turtą”. Tą knygelę perskai
čiau per 20 minučių, bet tuo trumpu laiku suradau už
slėptą turtą, kokio nebuvau radęs net storiausiose 
knygose. Tai tik šventas žmogus gali taip parašyti. 
Dėl to visiems, o visiems, patariu tą knygelę įsigyti ir 
ją šimtus sykių skaityti, o jeigu ją kitam perleki, tai 
vėl parsišauk naują. Tąja knygele gali naudotis na* 
mie ir bažnyčioj. Tos knygylės kaina turėtų būti be
ribė, o ne 20 centų, nes skaitytojas suranda turtą, ku
rio jokiais pinigais neįpirksi.

Kun. J. Bružikas, S. J.
Kas norite įsigyti šitų knygučių kreipkitės: 

“DARBININKO” KNYGYNAS, 
366 W. Broadway, So. Boston, Mass
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Rytinių Valstybių Žinios Iš LDS. Veikimo
HARTFORD, CONN.

LIETUVIAI VAIKINAI 
PASIŽYMĖJO

Kaip yra daroma aukš
tose mokyklose (High 
Schools), taip ir Hartford 
High Mokykloje už pasižy
mėjimus sporte šiomis die
nomis kaikurie lietuviai 
vaikinai gavo raides (let- 
ters) ir tt. Pirmoje vieto
je, gražiame aprašyme, 
kuris tilpo Hartforde Cou- 
rant, tai lietuvis Juozas 
Kazlauskas gavo du swea- 
ters (mėlyną ir baltą 
Hartford High spalvos), 
nes jis padarė tris varsity 
raides įvairiose sporto sri
tyse. Už footbollą iš visų 
tiktai vienas lietuvis gavo 
raidę, tai Juozas Kazlaus
kas. Už pasižymėjimus 
basketball gavo lietuviai: 
Pranas Klimas ir Edvar
das Kondrakis. Už čempi- 
jonatą plaukime raidę ga
vo lietuvis Albertas Akso- 
maitis. Sveikiname lietu
vius vaikinus, kurie gra
žiai nešioja savo lietuviš
kas pavardes ir pasižymė
jo sporto arenoje.

SPORTO BROADVVAY
Skaitant Hartford Times 

ir Courant sporto sekcijas 
tenka matyti, kad nemažai 
lietuvių, jaunikaičių ir 
mergaičių ima dalyvumą 
įvairiuose sportuose kaip 
tai: basketball, wrestling. 
bowling, swimming ir tt. 
Sportas yra sveikas daly
kas, ir džiugu matyti, kad 
lietuviai netingi dalyvauti.

Senovės grekai išminčiai 
sakydavo sveikame kūne, 
sveikas protas. Dievas da
vė mums sveiką kūną ir 
tame kūne įkvėpė nemir
tingą sielą, kuri yra Dievo 
Paties paveikslas, ir ka
dangi žmogaus kūnas yra 
Šventosios Dvasios na
mas, tai kūnas turėtu būti 
užlaikomas kuogražiau- 
siai. Taigi, lietuviai, Kata
likų Bažnyčia labai užgi- 
ria dorą sveiką sportą, nes 
tai nublaško daug juodų, 
pagundų. Lietuviai sporto 
dirvoje atlieka daugiau 
negu savo kvotą. Jie visur 
ir visame gražiai pasižy

BOSTONO APTEKINK ES BROCKERT’S ir CREM0 ALAUS Pardavė- J 

jas ir Distributorlns CHARLES VVAYSHVILLE, pristato alij baliams, p 
restoranams Ir alndėms. SaukiteDed. 1731.

BROCKERT’S ALE
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 
atėję į tavemus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

81 Lafayette St 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4334

mi. Bet sportas turėtų bū
ti tiktai antra ranka sie
lai gražiai užlaikyti ir 
mokslui įgyti.

NAUJAS LIETUVIS 
PROFESIJONALAS

Šiomis dienomis jaunas 
lietuvis profesionalas ati
darė savo ofisą. Jisai yra 
akių gydytojas; turi ofisą 
50 Trumbull St., kambarys 
102. Jisai norėtų lietu
viams patarnauti ir žino
ma, lietuviai turėtų kiek 
galima savo žmogų remti. 
Turi šešių metų patyrimą, 
dirbant po visą Ameriką 
dėl garsiai žinomo Harvey 
and Lewis Opticians. Svei
kiname naują lietuvį pro- 
fesijonalą ir linkime jam 
pasisekimo. Jeigu jisai 
veiks iš vien su lietuviais 
ir teisingai jiems patar
naus, tai lietuviai turėtų 
ii remti. Jo vardas tai 
Gavson - Gasčiūnas. Jisai 
hartfordietis. Mažai turi
me Hartforde lietuvių pro- 
fesiionalu. bet skaičius pa- 
mažėli didėja. Dar advo
kato neturime. Bet yra lie
tuviu jaunuoliu nemažai, 
kurie mokinasi aukštesniu 
mokslų. Linkime jiems 
sėkmingai užbaigti moks
lus. o paskui patarnauti 
savo broliams - seserims 
lietuviams.

MŪSŲ LIETUVAITĖS 
BASKETBALLININKĖS

Nors manėme, kad šį
met mūsų lietuvaitės ne- 
nasirodvs sDorto arenoje 
h«t vissi jau du kartu žai
dė su lenkų parapijos ra
teliu. Pirmą kartą kaip 
iau rašėme, jos išlaimėjo. 
Bet sausio 14 pralaimėjo 
Statė Trade School gimna
zijoje. Lietuvaitės nenusi
minkite, kad ir geriausiam 
rateliui tenka pralaimėti.
VILNIAUS VADAVIMO 

SĄJUNGA
Hartfordo Vilniaus Va

davimo Sąjunga aną vaka
rą turėjo extra susirinki
mą pasitarti dėl metinio 
Lietuvos Nepriklausomy- 
mės paminėjimo Vasario 
16. Atsilankė kunigas Am- 
botas. Vilniaus Vadavimo 
Sąjunga hartforde smar
kiai darbuojasi.

South Boston Savings Bank
-i*.’ ■ •

Incorpornota 1863 Metais

368 West Broadvvay South Boston, Mass.' j

Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų 
šeštadieniais — 9 vai. ryto iki 12 vai. po pietų. 
Pirmadieniais ir vakarais nuo 7 iki 9 vai. (Tik dėl depozitų)

Banko Valandos

Keletąs žodžių apie Šv. 
Jono Ev. draugijos veiki
mą, užėmus naujai valdy
bai vietas, kurion įeina se
kanti : Pirm. — Stasys 
šrupšas; vice - pirm. — 
Petras Labanauskas; pro
tokolų rašt. — Ed. Mon- 
čiūnas; fin. rašt. — Juo
zas Baiblis; ižd. Petras E- 
lijošius; kas. glob. — A. 
Urbonas ir Gedutis; tre
čias rašt. V. Labeckis. Vi
sa valdyba yra rimta, ir 
žada parodyti didesnį vei
kimą. Pirmas programinis 
darbas, tai krutami pa
veikslai sausio 24 d., 7 vai. 
vakare, par. mokyklos 
svetainėje.

Bus svarbu pamatyti ką 
tik atvežtų iš Lietuvos, 
surinktų iš įvairių gyveni
mo įvykių Lietuvoje. Ro
dys film. J. Januškevičius, 
Jr. Įžanga suaugusiems 
35c., vaikams 15c. Rep.

NEW BRITAIN, CONN.
SODALIETEMS 

PAVYKO
Sausio 14 d. įvyko Soda- 

licrjos draugijos vakarėlis. 
Publikos buvo pilna sve
tainė. Laimėtojai gavo 
gražias ir brangias dova
nas. Sodalietes rengia kitą 
tokį pat vakarą sausio 28 
d., tuo pačiu laiku ir toje 
pačioje svetainėje, para
pijos naudai. Kadangi So- 
dalietės taip šauniai dar- 
buajasi, tai gausiai ateiki
me į jų parengimus.

JUDAMI PAVEIKSLAI
Pereitą sekmadienį, Šv. 

Andriejaus par. salėje p. 
Januškevičius rodė juda
mus paveikslus iš Lietu
vos. Paveikslai buvo spal- 
viioti ir labai įdomūs. Y- 
natingai gražiai nufilmuo
tas Kretingos Eucharisti
nis Kongresas.

APSISAUGOKITE 
VAGILIŲ

Šiomis dienomis šioje 
kolonijoje priviso labai 
daug jaunų vagilių, kurie 
žmonėms neduoda ramy • 
bes. Policija stropiai va
gilius gaudo, bet visų ne
suspėja išgaudyti. Vagiliai 
daugiausiai įlenda pro 
langus.

Pereitą sekmadienį, tarp 
septintos ir dešimtos va
landos vakare vagiliukai 
buvo įlindę į pp. Miciūnų 
namus, 74 Belden St. Išne
šė du auksinius žiedus. 
Priemenyje buvo pradary
tas langas, tai vagiliai pro 
iį ir įlindo. Patartina vi
siems išeinant iš narni] 
langus uždaryti. T. M.

KEARNEY, N, J.
Sausio 8 d., Šv. Vardo 

draugijos svetainėje įvy
ko Vilniaus Vadavimo ko
miteto susirinkimas. Iš
duota raportai ir išrinkta 
valdyba 1937 m.: pirm. —
M. Kauklis, J. Silkaitis, 
tvarkytojas Vilniaus pasų 
ir ženklelių, J. Žilinskas, 
prot. rašt.

Nutarta paminėti Lietu
vos Nepriklausomybės 
šventę vasario 21 d.

Šiame susirinkime daly
vavo ir mūsų kleb. kun. L. 
Vaicekauskas.

Klebonas patarė išrink
ti kolektorius, kurie eitų 
iš namo į namą pardavinė
dami pasus ir ženklelius. 
Be to klebonas padarė 
bažnyčioje kolektą Vil
niaus lietuvių reikalams. 
Surinkta $31.51.

M. Kauklis, pirm.

Sausio 9 d. Dievo Moti
nos Sopulingos par. baž
nyčioje, kleb. kun. L. Vai
cekauskas surišo moterys
tės Sakramentu pp. Vincą 
Matulaitį iš Worcester su 
Alena Savickaite. Liudi
ninkais buvo Petras Si
dabras ir jaunosios sesu
tė Julė Savickaitė. Girdė
jau, kad Vincas Matulai
tis turi savo biznį Wor- 
cester. Jaunosios tėveliai 
išaugino gražią šeimynėlę, 
kuri - yra pavyzdžiu vi
siems.

Jaunavedžiams linkime 
daug laimės. “Medaus mė
nesį” praleisti buvo išvy
kę į Floridą. Rap.

NEWARK, N. J.
Vaidinimas “Stepanės 

Vestuvės” labai gražiai 
pavyko. Vaidino Šv. Ceci
lijos choras, sausio 17, 
Žmonių buvo pilna parapi
jos salė; taipgi ir jaunimo 
buvo daug. Vaidino šie 
asmenys: EI. Poneliūtė, S. 
Venckienė, J. Yuociutė, J. 
Demskiutė, S. Pocius, J. 
Krukauskas, Al. Ponelis, 
J. Račkus, J. Ponelis. Visi 
savo roles mokėjo neblo
gai ir vaidinimas buvo 
gražus. Pageidau j a m a 
daugiau tokių juokingų 
veikalų kaip šis “Stepanės 
Vestuvės”. Turime būti 
labai dėkingi autoriui 
TARVYDUI už tokį gražų 
juokų veikalą.

Užbaigiant dar Šv. Ceci
lijos skaitlingas choras, 
vad. A. Stanišauskui, pa
dainavo šias dainas: ‘Už
trauksim Jaunime“ — Ži
levičiaus; “Ant tėvelio 
Dvaro” — Neimanto; ‘Pa

I
I

lankoj’ — Pociaus. Po vis
ko jaunimas linksminosi 
iki vėlumos. Pelno parapi
jai bus. Valio, jaunimas 
ir tėveliai, kurie darbuo
jasi. Buvęs.

C. BROOKLYN, N. Y.
Moterų Sąjungos 35 kp. 

rengia judamus paveiks
lus, bažnytinėje svetainėje 
sausio 30 dieną. Paveiks
lus rodys p. Januškevičius. 
Kviečiame ateiti, nes pel
nas parapijai. Kvieslys.

ANSONIA, CONN.
Katalikų Vyrų klubas 

turės vakarą. Jie neseniai 
susiorganizavo, bet jau 
gražiai pasižymėjo. Turi 
apie 60 narių. Jie dalyvau
ja An sonia Church Lea- 
gue sportuose ir žaidė tris 
kart basketball ir visus 
laimėjo, o bovvlino 2 kartu 
ir abudu laimėjo. Kleb. 
kun. Karkauskas ir komi
sija kviečia ir daugiau na
rių prisirašyti, nes vyrų 
klubas veiklus ir tenais 
linksmai ir gražiai gali 
laiką praleisti.

Marijos Vaikeliai rengia 
šaunius Semi - Formai šo
kius, Rače Brook Country 
Club, Orange, Conn., sau
sio 30. Komisija nuošir
džiai kviečia visus Ansoni- 
jos ir apylinkės lietuvius 
ir lietuvaites, ypač CLC 
narius atsilankyti.

Mums Hartforde toli 
nuo Ansonijos gyvenan
tiems, džiugu matyti kaip 
Ansoniečiai ima labiau ir 
stipriau organizuotis ir 
veikti dėl labo savo para
pijos, draugijų, ir lietuvių 
vardą gražiai garsinti. Va
lio, Ansoniečiai-ės! Kun. 
Karkauskas stropiai dar
buojasi ir jo entuziazmas 
ir nuoširdumas visoms or
ganizacijoms, ypač jauni
mo mums rodo kodėl An
soniečiai taip gražiai vei
kia.

LIETUVA PASAULINĖ
JE SPAUDOJE

Manau keli žodžiai apie 
tai bus naudingi ir įdomūs 
lietuviams pasiskaityti. 
Tilpo straipsnis Hartford 
Sunday Courant. J. J. Bos- 
dan parašė: “Taika pri
klauso nuo tų valstybių, 
kurios randasi tarpe Vo
kietijos ir Sovietų Rusi
jos”. Paskui jisai išvardi
na tas valstybes: Lenkija, 
Lietuva, Estonia, Suomija 
ir Latvija. Lietuvos plotai 
yra apibudinami kaipo 
tiltas arba vieškelis Vo
kietijai į Rusiją, bet ka-

HUDSON, MASS.
Sausio 24 d. įvyks LDS. 

56 kuopos susirinkimas a- 
dresu 12 Water St. Visi 
nariai prašomi ateiti ir už
simokėti mėnesinius mo
kesnius už laikraštį “Dar
bininką”. Taipgi atsives
kite savo draugus jr drau
ges prirašyti prie šios 
brangios lietuviams darbi
ninkams organizacijos. 
Šio LDS. ir “Darbininko” 
vajaus metu padvigubinki
me kuopą.

Ant. V. Sedlevičius.
PRIERAŠAS: Gerb. L. 

D. S 56 kp. nariams nuo
širdžiai patariame sureng
ti debatus arba prakalbas, 
kurių metu būtų galima 
prirašyti daugiau narių 
prie kuopos ir užrašyti 
“Darbininką”. Jeigu būtų 
kokių sunkumų su finan
sais, tai LDS. N. A. Aps
kritis padės tuos sunku
mus išlyginti.

dangi Rusija yra dabar 
stipriai apsiginkla v u s i, 
taipgi ir Lenkija (kuri tu
ri Prancūzijos pagelbą ir 
prieteliškumą) ir visos 
valstybėlės. Tai sunku 
spėti, kad Vokietija drįstų 
užpulti Lietuvą, kad galė
tų tuo keliu pasiekti Mas
kvą. Dieve duok, kad karo 
nebūtų, nes ištikrųjų Lie
tuvos žemelei sunkiai atsi
eitų, ir lietuviai turėtų nu
kentėti. Amerikos genero
las Ulysses S. Grant vieną 
syk teisingai pasakė, kad 
“karas, tai pragaras”. Die
ve, apsaugok mus nuo jo.

NAUJI LIETUVOS 
SVEČIAI

Pagal vėliausiai gautų 
iš Kauno žinių, Lietuvoj 
jau paskirta būris sporti
ninkų, lyg kandidatų ke
lionei į Ameriką. Dabar 
tas būris lavinamas rung
tynėmis ir dainavimui 
Vėliau iš to būrio bus iš
rinkta 15 gabiausių jauni
kaičių kurie keliaus į A- 
meriką. Prie jų gal būt 
prisidės ir du lakūnai su 
sklandytuvais, tai yra be- 
motoriniais orlaiviais, kad 
Amerikoj pademonstruoti 
savo gabumus; iš tų bus ir 
lakūnas J. Pyragius, augš- 
čiausios klesos sklandyto
jas šiaurinėj Europoj. Jis 
su sklandytuvu ore yra iš
buvęs net 23 valandas, be 
nusileidimo.

Sportininkai atvykę į A- 
meriką, nuvyks į Wa- 
shingtoną ir ten padarę 
vizitas Lietuvos Atstovy
bei ir valstybės preziden
tui Roosevelt, sudės vaini
kus prie Nežinomo Karei
vio kapo. Atvykę Chica- 
gon, sudės vainikus prie 
Dariaus - Girėno pamink-

Seimininkių Dėmesiui!
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 

įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siūskite:

“DARBININKAS”
366 VVest Broadway, ' South Boston, Mass.

PROVIDENCE, R. I.

LDS. 11 kuopa laikyta
me susirinkime, sausio 17 
d. nutarė pradėti LDS. ir 
“Darbininko” vajų sekma
dienį, sausio 24 d. Klebo
nas pakvietė svečią kuni
gą, kuris per abejas šv. 
mišias pasakys pamokslus 
apie katalikišką spaudą ir 
vakare pasakys prakalbą.

Taipgi nutarė pereiti vi
sų lietuvių namus, kad ne
liktų nei vieno lietuvio be 
katalikikško laikraščio, o 
ypač “Darbininko”. Orga
nizatoriais išrinkti Ant. 
Dzekevičius ir Edvardas 
čiočys. Jiedu rūpinsis L. 
D. S. 11 kuopos padidini
mu ir “Darbininko” išpla
tinimu.

Providenciečiams linki
me ištvermės kilniame ka
talikiškos spaudos platini
mo darbe.

lo.
Sportininkų rungtynės į- 

vyks Chicagoje. Rungty
nių programą sudarys: 1) 
Krepšiasvydis (basket 
bąli), 2) Bokso kumšty
nės, 3) Lengva atletika, 
4) Tenisas, ir 5) Lakūnų 
sklandymas ore bemotori- 
niais orlaiviais arba sklan
dytuvais.

Kelionėje iš Rytų į Chi- 
cagą, sportininkų numato
ma pakeliui sustoti dar 
šiose kolonijose: Nevz 
York, Boston, Detroit, 
Cleveland ir Pittsburgh.
Amerikos Lietuvių Sporto 

Komitetas.

TĖVAS BRIIŽIKAS S. J. 
ŠTAI KA RAŠO:

Jau arti 10.000 (dešim
ties tūkstančių!) šv. Raš
to per “Žvaigždę” žmonės 
užsisakė! Tai nepaprastas 
įvykis istorijoje, kad lie
tuviai tiek daug šv. Rašto 
pageidautų. Matyt, kyla 
Lietuvių tautoje didžiau
sias tikėjimo dvasios atgi
mimas. Gal sukrėtė Ispa
nijos ir kitų šalių įvykiai, 
ar kitos priežastys, bet 
nepaprastai sveikintinas 
dalykas!

Kas dar norėtų įsigyti 
Naujo Testamento šv. 
Raštą, galite tai padaryti, 
užsisakydami arba atsi
naujindami Jėzaus širdies 
laikraštį, “žvaigždę” at- 
siunčiant sykiu už “žvaig
ždę” ir šv. Raštą tik $1.50 
šiuo adresu: Rev. J. Bru- 
žikas, S. J., 259 N. 5th St., 
Brooklyn, N. Y. arba tie
siai į Lietuvą: Jėzuitų Na
mai, Kaunas.

Nauji Mišparai — VES- 
PERAE DE SS. SACRA- 
MENTO, dviem, trims ir 
keturiems balsams 35c.


