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12. — Keturi tūkstančiai 
katalikų padarė milžiniš
ką eiseną į šv. Patriko 
Katedrą, šv. Pranciškui 
Assižiečiui pagerbti. Di
džiulės Tretininkų minios 
susirykiavo ant Fifth avė., 
ties 45ta gatve ir iš ten 
pa maželi maršavo į Ka
tedrą labai blogam ir šal
tam ore. Eisena buvo ilga 
— penki miesto blokai —- 
bet Tretininkai didvyriš
kai išlaikė oro nemalonu
mą ir pasistatę apikakles, 
kantriai maršavo, atsi
mindami, kad tuomi pa
gerbia Šv. Pranciškų ir dėl 
jo tą nemalonumą paken
čia.

Katedra buvo tampriai 
užpildyta, visos sėdynės 
užimtos, ir jų neužteko, 
nes pilna buvo stačių. 
Meldžionis priėmė Kated
ros Rektorius, Mons. My
kolas J. Lavelle. Pamoks
lą pasakė Kapucinas, Tė
vas Furgus Pesse. Tarp 
kitko, Tėvas Pesse štai 
kaip prabilo į Tretinin
kus:

“Daugelis šiandie mėgi
na pataisyti pasaulį so- 
ciališkai, ekonomiškai ir 
politiškai. Daug pastangų 
daroma išgydyti sociali
nes ligas ir išrišti kasdie
ninio gyvenimo klausi
mus. Socialinės blogybės 
plaukia iš žmonių klaidų 
ir nežinyščių, iš jų nuodė
mių ir nusikaltimu, iš jų 
gobšumo ir galybės išnau
dojimo”.

Jis pareiškė, kad šv. 
Pranciškus visomis pajė
gomis stengėsi panaikinti 
klasių kovą ir visą žmoni
ją sujungti meilės broly-
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Istorinė Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Kęstučio buveinė Trakų pilis, kuri 
savo didingais griuvėsiais bado lenkams akis ir primena pasauliui, kad čia Lie
tuvos žemės.

Jung. Valstybės Reikalauja 
Atlyginimo iš Japonijos

NAUJAS KRISTAUS 
DARBININKAS

Vysk. Uždraudė Šeštadieniais Šokius
ST. LOUIS, MO. — Gruodžio 16, — St. Louis Ar

kivyskupas įsakė savo arkivyskupijos visose bažny
čiose paskelbti, kad Katalikams yra uždrausta daly
vauti šeštadienio vakarais šokiuose. Arkivyskupas 
paaiškino, kad šeštadienio vakąro šokiai yra pavojus 
apleisti šv. mišias sekmadienį.

Jis taip pat uždraudė Katalikams ir katalikiš
koms draugijoms rengti bent kokius šansų parengi
mus ar bent kokiuose parengimuose turėti svaiginan
čių gėrimų.

Reikia pažymėti, kad St. Louis

PAGELBĖJA KUNI
GAMS MIŠIAS ATLAI

KYTI

WASHINGTON, D. C. gruodžio 16, — Amerikos 
valdžia pareikalavo, kad Japonija pilnai atlygintų už 
laivo Panay nuskandinimą ir duotų užtikrinimą, kad , 
toki įvykiai ateityje nepasikartos. Japonija atsiprašė 
Jungtinių valstybių, sakydama, kad tai įvyko per

Šiandien (gruodžio 17 d., klaidą, prižadėdama už laivą ir visus nuostolius pilnai 
1937) įšventinamas kuni- užmokėti. Jau Japonijoje pradėta rinkti pinigai už A- 
gu jaunas, kuklus ir veik- merikos nuskandintą laivą. Jai yra labai svarbu pa
lus jaunikaitis, kun. A. laikyti draugiškumą su Amerika. Bet ar Japonija 
Baltrušiūnas iš So. Bosto- duos užtikrinimą, kad daugiau Amerikos laivų ne- 
no, Šv. Jono Seminarijos skandins? Pasirodo, kad Japonų užsienių reikalų at- 
koplyčioje, Brighton, Ma- stovybė prižada, bet jų kariuomenė ir laivynas tų pri- 
ssachusetts. žadu nepaiso. Amerikos valdžia yra pasirengusi siųs-

Kun. A. Baltrušiūnas ti karo laivus į Pacifiko pakraščius, kad apsaugojus 
gimė liepos 27 d., 1909 m., Kinijoje Amerikos nuosavybes. Anglija irgi reikalaU- 
Middleboro, Mass. Pradi- ja, kad Japonai nustotų į jų laivus šaudę, 
nius mokslus užbaigė 
Brocktone ir So. Bostone 
1927 m. Du metu mokėsi 
St. Anselm kolegijoje, 
Manchester, N. H. 1929 m. 
įstojo į Šv. Jono Semina- ley, Londono Katalikų Arkivyskupas savo ganytoji: 
riją, Brighton, Mass. iš kame laiške tarp kitų dalykų pasakė: tu
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REIKIA SUTARIMO TARP DARBDAVIŲ IR 
DARBININKŲ

LONDONAS, gruodžio 16, — Kardinolas Hins- 

“Ginčai tarų 
kur šiandien išėjo kunigu. Darbo ir Kapitalo dažnai iškyla, nes kiekviena parti- 

Kun. A. Baltrušiūnas pa- ja ieško ir žiūri tik savo interesų, visai nepaisydami 
sižymėjo kuklumu, darbš- kitų reikalų. Jei darbdaviai ir darbininkai kai bro- 
tumu Šv. Petro lietuvių liai suėję aptartų savo reikalus, jie suprastu, kad jų 
par. jaunimo tarpe. Jo tė- bendras reikalas yra visu svarbiausias. Darbininkas 
vėliai taipgi yra nuoširdūs teisingai nenori imti išmaldos, nes tai yra artimo mei- 
ir duosnūs parapijiečiai, lė, jis reikalauja teisingumo. Teisingumas privalo pa- 
Turi valgomųjų produktų šalinti skurdą ir vargą. Tačiau Socialinio Teisingumo 
krautuvę, Perkins Square nebus iki darbdaviai nepripažins darbininkų už savo 
Market, So. Bostone. Tė- brolius”, 
vėliai atvyko iš Lietuvos * ——————— 
1905 m. iš ' 
parapijos į Jung. Valstv 
bes ir apsigyveno Middle- 
boro, Mass. 1908 m. priė
mė Moterystės Sakramen
tą Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioje, So. Bostone. 
Brocktone pragyveno 12 
metų. Iš Brocktono atsi- tu 
kėlė gyventi į So. Bostoną ūkininkai ir kareiviai uzė- 
1924 m. ir čia įsigyjo 360 pirmiau buvusių 
krautuvę. bažnyčių ir dabar nuolati-

Naujasis Kristaus Dar
bininkas, kun. A. Baltru
šiūnas yra džiaugsmas jo 
tėveliams ir broliui ir taip
gi Southbostoniečiams ir 
visai išeivijai.

Lai Aukščiausias sutei
kia kun. A. Baltrušiūnui 
sveikatos sunkiame gany
to javimo darbe!

Paryžius, Gruodžio 16,— 
Mazameto miestelio kata
likai, turintieji automobi
lius, susidėjo į sąjungą. 
Kiekvienas sąjungos na
rys, paeiliui, šventadie- 

nuveš 
John J. Glennon’o įsakymas nėra naujas, bet pakar- j kunigą į kaimą ar miestelį 
tojimas Trečiojo Baltimorės Tarybos parėdymo. Tai atlaikyti šv. mišių. Iki išcl 
buvo 1884 metais. Vatikanas Amerikos Dvasiški jos J ’
nutarimus užtvirtino (Kovo 31, 1916, Actą Sedis), 
uždrausdamas kunigams ką nors bendrą turėti su šo
kių parengimais, nors jie ir būtų daromi labdarybei 
ar parapijos naudai, ar sąryšyje su piknikais (Actą 
Sedis gruod. 10, 1917), kunigams nevalia ju garsinti 
ar juose dalyvauti.

Nuo paskutinio Vatikano tuo klausimu parėdy
mo praėjo dvidešimts metų, tačiau Amerikos diece
zijų tuo reikalu nėra sutarimo. Vienose diecezijose 
vyskupai suspenduoja kunigus už leidimą šokių na- 

. J . i,
bet galima gauti leidimas, dar kitose tas Baltimorės 
ir Vatikano uždraudimas yra užmirštas. Sutarymas 
tuo dalyku būtų labai naudingas.

Taip pat Baltimorės Tarybos yra įsakyta, kad

* 'f X
Arkivyskupo uiais automobilius v

daugelis kunigų negalėjo 
į tas vietas nuvažiuoti ir 
žmonės neturėjo progos 

i išklausyti šv. #jišių.
i
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STREIKUOJA ČEVERYKU 
FABRIKO DARBININKAI

Vabalninku RusijosUkininkai ir Kareiviai 
Atidarė Bažnyčias

i 
t

Vienna, Austrija, Gruo-; niai žmonės renkasi mels- 
džio 16,— CP agentūra 
praneša, kad sukilimo me- 

vidurynėje Rusijoje,

tis. Ūkininkai dieną ir na
ktį bažnyčias saugoja, kad 
valdžia jų vėl neuždarytų 
kaip pirmiau.

Lawrence, Mass. — 
Gruodžio 16, — Du šimtai 
Gerber Shoe Co. darbinin
kų išėjo į streiką, kada 
kompanija pranešė, kad 
darbininkams bus suma- 

joki svaiginantieji gėrimai, kaip tai alus, vynas ir kiti žintos algos. Darbininkai 
neprivalo būti vartojami parapijų bazaruose, pikni- į 
kuose ar bent kokiuose parengimuose. Yra pavojus, 
kad kas nors per daug prisigers ir Bažnyčia bus ap
kaltinta. Jei žmonės kitur nuėję pasigers, tai bent Ka
taliku Bažnyčia nebus už tai apkaltinta.

Taigi St. Louis Arkivyskupas nėra pirmas už
drausti šokius, ypač šeštadienių vakarais, ir svaigi
nančius gėrimus.

beje, po bendra Dievo Tė- ,rapįjos nuosavybėse, kitose griežtai šokiai uždrausti
vo valdžia ir globa.

“Šiandie verda klasinė 
kova tarp kapitalo ir dar
bo, ir pereitą žiemą tūlas 
kapitalistas pareiškė: ‘tai 
mano dirbtuvė, ir aš galiu 
joje elgtis kaip tinkamas’. 
Tuomi jis norėjo pasaky
ti. kad jam visai nerūni 
teisingumas, artimo meile 
ir darbininkų reikalai. 
Taip kalbėti yra neteisin
ga, nes kapitalistas priva
lo žiūrėti ne vien savo 
biznio, bet rūpintis, kad ir 
darbininkų nenuskriaustų. 
Taip pat ir darbininkai 
privalo būti teisingi ir ne
daryti žalos bei keršto.

Tik žmonių brolybės 
principas gali to atsiekti, 
kad ir kapitalistai ir dar
bininkai suprastų savo 
teises ir bendras kits ki
tam pareigas”.

Apeigose dalyvavo Tė
vas Tarnas Grassmann. O. 
M.C., Nacionalinis Trečio
jo Ordino Viršininkas ir 
Tėvas Justinas Grabaus
kas, O.M.C.

Justinas Grabauskas, 
O. M. C.

priklauso prie unijos. Jų 
vadas sako, kad sutartis 
padaryta su kompanija 
nesibaigia iki gruodžio 31 
d. 1937 m. ir jei kompani
ja dabar sumažins darbi
ninkams algas, tai sulau
žys sutartį. Kompanija 
paskelbė darbininkams su
mažinti algas net 33 nuo
šimčiai. Jau keletą savai
čių darbininkai tik po ke- 

. lias dienas tedirba.
PARYŽIUS, gruodžio 16, — Prancūzų profesio

nalų konfederacija, Katalikų Darbdavių draugija, ir 
Krikščioniu Prancūzu darbininkų draugija sutarė iš
rinkti bendrą komisiją, kuri tarpininkautų ginčuose į 
darbininkų su darbdaviais. Darbdaviai ir darbininkai Į 
sudarė sekančias sutartis:

1. Išrinktoji komisija visada laikvsis Bažnvčios

DARBDAVIAI IR DARBININKAI SUDARĖ 
SUTARTĮ

JAPONŲ BOMBININKŲ 
VIRŠININKAS NETEKO

VIETOS į

IShanghai, Kinija — Ja
ponijos valdžia praneša, 
kad ji atleido iš pareigu 
admirolą Teizo Mitsuna- 
mi, vyriausią japonų an
tenos operatorių, kuris e- 
sąs atsakomingas už bom-

DRAUDŽIA KOMUNIS
TAMS SUSIRINKIMUS

f

POPIEŽIUS PASKYRĖ 
PENKIS KARDINOLUS

FORDO FABRIKO PI- 
KIETUOTOJAI KALĖJI

MUOSE

Milvvaukee, Wis. Gruo- 
mokslo principų, ypač Popiežių išreikštu enciklikose džio 16, — Komunistai, 
Rerum Novarum, Quadragesimo Anno ir Divini Re- prisidengę darbininkų už- 
demptoris. * tarėjų vardais, savo laik-

2. Kad visi ginčai ir nesusipratimai būtų išspręsti. raščių palaikymui prašo
Krikščionišku būdu, būtent, darbui ir kapitalui daly- r -1- J v±-!-T ----
vaujant susirinkimuose.

3. Komisija rūpinsis, kad taip darbdavių ir dar
bininkų būtu draugiški jausmai, kad esantieji įsakv- 
mai būtų pildomi, sudarytos sutarties išlaikytos, ir 
kad tų dviejų organizacijų narių nepasitenkinimai 
būtų įduoti komisijai.

Socialistai Norėjo Nužudyti KunigąKansas City, Gruodžio
16, — Apie 150 Fordo fa
briko pikietuotojų policija
sugrūdo į kalėjimus. Carl
Stevens, CIO unijos vadas____ __________________________ ,____ r______________
pareiškė, kad unija siųs bėti Klagenfurt svetainėje, netoli Viennos. Policijai 
pikietuotojus i
ko, nežiūrint, kad polici- įvykti; pradėję ieškoti rado ant estrados padėtą bom- 
ja ir areštuoja darbinin- bą. Vėliau kunigas vistiek kalbėjo į 2,000 susirinku- 
kus. šių apie “Katalikiškąjį pasaulį ir Mūsų laikus”.

VIENNA, AUSTRIJA, gruodžio 16, — Jėzuitas 
kunigas Fredrich Muckermann, buvo pakviestas kal-

kus.

Vatikanas, Gruodžio 16, 
— Popiežius Pijus XI pen- 
kius Arkivyskupus pasky
rė į Kardinolų vietas. Kai-

Montreal, Kanada, —
Gruodžio 16, 
miesto mayoras yra griež
tai nusistatęs komunis

; tams ir jų pritarėjams ne- bedamas Kardinolams jis 
leisti laikyti susirinkimų, apgailestavo Japonų - Ki- 
Majoras Adhemar Ray- nų karą ir didžius nuosto- 
nault už tai susilaukė liūs padarytus Katalikų* 
daug protestų nuo įvairių Bažnyčiai ir visai žmoni- 
organizacijų ir atskirų as- jai. Jo Šventenybė primi- 
menų, tačiau jis savo nu- nė Europos įvykius, žiau- 
sistatymo nekeičia. rumus ir žudymus Rusijo

je, Krikščionių persekioji
mus Vokietijoje ir Ispani
joje. Jis sakė: “Tose ne- 

----------- laimėse, kurios mus spau- 
Albany, N. Y. Gruodžio džia, Mes šaukiamės Die- 

16, — Tūlas Joseph Le- vo ir prašome Jo pagal- 
. bedievis, reikalavo, bos, kad galėtumėm su- 

----  --------- 1 uždraustų tikti visas baisenybes, 
valstybės auklėjimo skv- Mes prašome, kad Dievas 
riui pirkti Šv. Raštą, ku- aitolintų nelaimes, gre- 
rio dalys yra skaitomos šia nčias Bažnyčiai ir žmo- 
viešose mokyklose. Ta-, nijai, nors žmonės net ir
čiau teismas išsprendė, tie, kurių rankose yra val- 
kad valstybė pinigu neaik- džia užmiršta savo religi- 
voja. bet juos išleidžia jos pareigas ir drįsta prie- 
auklėjimui.

Montrealo

I
MOKYKLOMS LEISTA 

ŠV. RAŠTĄ PIRKTI

i wis L, 
bardavimą Jung. Valsty- kad’ teismas' 
bių laivo Panay, kuris 
nuskandintas, vienas jū
reivis užmuštas ir kelioli
ka sužeista.

aukų iš darbininkų unijų. 
Taip atsitiko Milwaukee; 
komunistas nuėjęs į darbi
ninkų uniją, nupasakojo. 

! kad “Midwest People’s 
Daily” yra darbininkų Darbininkų unijos, tarp 
laikraštis, į 
auką. Jis nepasakė, kad prieš leidimą įvežti iš Če- 
laikraštis yra komunistų koslovakijos čeveryku. U- 
leidžiamas. Paskui pasigy-nijos i

DARBININKŲ UNIJOS 
PROTESTUOJA

Washington, D. C. — sintis Visagaliui Dievui”.

•a darbininkų Darbininkų unijos, tarp y\ i - • i “D J* D -r
gavo nemažą kurių ir CIO, protestuoja L/3F D1 UI lt KIĮ 1x3(110 1 FOgrOllld

užgyrė tą laikraštį. Ta- ,mus čeverykus negalėtų 
čiau CIO direktorius, John parduoti pigiau, kaip šio- 

—,----- -------- ------ .p.. Brophy, paskelbė, kad je šalyje pasiutus čevery-
prie fabri- buvo pranešta, kad socialistai neduosią prakalboms CIO jokio laikraščio ofi-kus. Prie darbininkų pro-

1 eikliai neužgyrė savo or- testo prisideda ir kaiku- 
ganu, bet po Naujų Metų rios išdirbę jų organizaci- 
ždda išleisti savo laikraštį.! jos.

šeštadienį, gruodžio 18 d., 2 vai. po pietų įvyks 
i reikalauja uždėti Darbininkų Radio programa. Prašome pasukti savo 

rė, kad darbininkų unija aukštus muitus, kad įveža- radio rodyklį ant 1120 kilocyckles ir klausytis dainų, 
muzikos ir kalbų iš stoties WCOP, Boston.

Gerb. Biznieriai ir Profesionalai, kurie norite 
paveikinti savo klientus, pacientus ir draugus Šv. Ka
lėdų šventėmis, tai savo sveikinimus priduokite Dar
bininkų Radio Programos vadovybei, 366 W. Broad- 
way, So. Boston. Tel. S. B. 2680. Kalėdinė programa 
įvyks Kalėdų dienoje, 2 vai. po pietų.



Penktadienis, Gruodžio 17. 1937 ' - - - »-
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VIETINĖS ŽINIOS
I- . .
»—------------------------------------------

PRIMICIJOS

Jau kun. Antano Baltru- 
šiuno primicijos nebetoli. 
Jos įvyksta jo uolių tėve
lių parapijos bažnyčioje, 
So. Bostone, gruodžio 19 
d., 11 vai. rytą. Daugelis 
svečių kunigų užprašyta į 
Šventas Pirmas iškilmin
gas mišias. Kun. Švedas 
MIC. pasižadėjo pribūti iš 
vakaro. Kun. P. V. Stra
kauskas sakys pamokslą. 
Kun. Virmauskis bus arki- 
dij’akonu, kun. Jonas Ple- 
vokas dijakonu, vienas 
svečių kunigų subdiakonu, 
kun. K. Jenkus ceremoni- 
jorum. Užkviestas kun. 
Tėvas Alfonsas C. P., ir 
visi apylinkės kunigai.

Žmonių į iškilmingas 
primicijas rengiasi plaukti 
iš viso Bostono ir Brock
tono. Patartina jiems pa-

• V •

DAKTARAI
TpI. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS

siskirstyti mišiomis. Mi
šios šv. Petro bažnyčioje 
laikomos valandomis 7:30. 
8:30, 9:30 ir 11.

Po kiekvienų mišių pri- 
micijantas suteiks žmo
nėms savo palaiminimą.

7
laikraštininkas iš Lietu
ves ir lašėsi “Darbinin
kė” redakcijoj. Iš Bostono 
kun. P. Juras nusivežė 
svečią, p. Čibirą pas save. 
Pas kųn. Jurą yra apsis
tojęs iri kun. dėk. F. Kapo
čius.

• ■

5 ■

MIRĖ
t

Gruodžio 16 d., 5 vai. ry- 
Žmonės, atlikę paprastas to mirė Vincas Gudas, 224 
sąlygas, gali gauti visuo- Baker St., W. Roxbury, 
tinius atlaidus. i Mass. Velionis buvo 58

6 vai. 1
viešas primicijų bankie- Anelę (Balčiūnaitę), sūnų! 
tas, parapijos salėje, 492 daktarą Petrą ir tris dūk-1 
E. 7th St., So. Boston. (teris. Laidotuvės įvyks

Visi dvasiškiai ir svie- sekmadienį, gruod. 19, šv. 
tiškiai kviečiami į primi- Benedikto kapuose, 
ei jų pamaldas ir bankietą. I

Primicijantas gauna ku-' 
nigystės sakramentą še-' 
minarijos 
17 d.

CAMBRIDGE, MASS.
i T---------'7------------'7------------------------- - --------- -------------------------- l

, riapolio, Thompson, Conn.;
Keturesdešimts Valandų* Alphonsas C. P. ir Deako- 

atlaidai nuo lapkr. 28—30 nas Motiejūnas iš Brigh
ton; kun. F. Kapočius iš 
Lietuvos ir abu vietiniai. 
Buvo dar, rodos, ir dau- 
giąus bet vardų neteko 
sužinoti.

Sekmadienio vakare iš
kilmingus mišparus laikė

konis, A. Švedas, Jagmi
nas, Dr. Starkus iš Maria-

> 4

d., praėjo puikiai. Daug 
žmonių, kaip rytais, taip' 
ir vakarais lankėsi. Visi 
praktikuojanti katalikai 
atsitiko Adventinę Šv. Iš
pažintį. Kunigų per visas 
dienas buvo daug. Dalyva-

St., Cambridge, rengiasi 
žengti moterystės luoman 
Kalėdų dienoje po. pietų 
Tą patį vakarą žada toli 
išvažiuoti, praleisti 
“medaus mėnesį”.
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GRABORIAI

savo
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KVAILIOJIMAS GERUO 
JU NESIBAIGIA I

vo sekantieji kunigai: K. kun. A. Petraitis; asistavo darbininkas, kuris geria... 
■“• - benziną

vakare įvyksta 311 • amžiaus. Paliko moterį
AtiaIo (RalArii-no-i+ia) minu

Urbonavičius, P. Virmaus- kun. Dr. Bružas ir kun. 
kis, K. Jenkus iš So. Bos- Dr. Jagminas. Pamokslą 
ton; A. Petraitis, Kruš- sakė kun. K. Jenkus, 
niauskas, K. Vasys, J. Ba- Bostono vikaras, 
kanas iš Worcester; J

į S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
i LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

W Broadwav So BoEtr,T1 
Tel Šou Boston 259C 

«)»»••■» meto 838 I ><»r<‘ht*ste'
fei ‘'olumbt> 253"

i
So. Pasaulyje pasitaiko vi

sokių visokiausių lažybų. 
Kai kuriuose kraštuose-------  ------------ - Pirmadienio vakare įš-

Švagždys, J. Petrauskas iš kilmingus mišparus laikė lažybos yra tiek paplitu- 
•» r / i. . t"* v.. i T.- .. rv. m n c-..

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

koplyčioje, gr. įvyks antradienį, gruodžio
i 28 d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Petro parapijos salėje ant 

NUOŠIRDŽIAI DĖKO- 7tos gatvės, So. Boston, 
JAME Mass. Kviečiami visi na-.

_______ . riai dalyvauti, nes šiame 
v. _ . susirinkime įvyks valdy-

Mes nuoširdžiai dėkoja- bos rinkimai. Vaidvba 
me kleb. kun. P. Virmaus- _________
kiui, kun. K. Urbonavičiui LRK FEDERACIJOS 
ir kun. K. Jenkui uz dvasi- SKYRlAUS SUSIRINKI- 
nį patarnavimą prieš mir- MAS
tį mūsų giminaičiui a. a J 
Antanui Kairiui. Taipgi 
dėkojame graboriui p. D. 
A. Zaletskui už patarnavi-

LRK FEDERACIJOS

251 w Broadway, So Boston !i mą. Dėkojame visiems da
lyvavusiems šermenyse ir 
laidotuvėse ir išreiški!-

Ii
i

Ofiso valandos nuo 9 iki 12. nno 
• :30 ik) 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 Iki 12 7. diena 
<ubatomis nno 9 Iki 6 vai. vakare 
'Jodėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

įaiuvtuvvov ir 
siems mums užuojautos 
šioje nubudimo valandoje.

Antanas ir Amelija 
Janušoniai

So. Boston, Mass.

LANKĖSI

Valandos: 2—4 ir'*

278 Harvard Street, 
kamp Ininan arti Centrai So 

Cambridge, Mass. I>
j

I TeL S. B. 2.805-R Į
LIETUVIS

0PT0METRISTAS1

Mcntello; A. Bružikas, .L kun. K. Vas^s, 
Bucevičius r ‘
H.; P. Juras, J. Skalandis 
iš Lawrence; P. Strakaus
kas iš Lowell; S. Kneižis; 
iš Norwood; P. Juraitis iš 
Athol; A. Bublys, Pauliu-

asistavo 
iš Nashua, N. kun. Dr. Starkus ir kun. J. 

Skalandis. Pamokslą sakė 
kun. P. Strakauskas.

Antradienio vakare už
baigimo mišparus laikė 
kun. J. Bakanas. Asistavo 
kun. J. Bucevičius ir kun. 
P. Juraitis. Pamokslą sa
kė kun. P. Juras.

Bažnyčia, ypač altoriai,! 
r!

vykti ir linksmai laiką 
praleisti. Savo atsilanky
mu paremsime chorą, ku-

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel SOL’ Boston 1437 
Residence: 198 M St. 
Tel SOU Boston 3960 

Patamavimat Dieną ir Naktį

irsios, kad ten lažinamasi : 
dėl kiekvieno niekniekio. !

Dažnai pasitaiko ir tik- ' 
rai kvailų lažybų, pasibai- ■ 
giančių nelaime. Nesenai ; 
vienos tokios lažybos buvo ; 
Oslo mieste, Norvegijoje. ■ 
Vienas darbininkas pasi- ( 
gyrė, kad galįs be baimės 
išgerti pusę literio benzi
no ir jokio blogumo ne
jausiąs. Žinoma, tuojau 
atsirado prieštarautojų. 
Pasiginčijus, susilažina
ma. Tokiam įvykiui pami
nėti visi gerokai įsigėrę. 
Dabar darbininkas turėjo 
parodyti savo galią — iš
gerti pusę litro benzino, 
nes priešingu atveju pra
laimėtų lažybas. Tuojau 
buvo parūpintas benzinas, 
ir darbininkas ėmė gerti. 
Bet darbininkas buvo ga
na miklus ir benzino ne
nurydavo, bet mikliai su
leisdavo švarko rankoyėn. 
Greitai pusė literio benzi
no buvo ištuštinta. Darbi
ninkas lažybas laimėjo. 
Atrodė, kad viskas baigė- 

! si kuo puikiausiai. Tačiau 
ki taip išėjo: darbininkas 
išsiėmė papirosą ir norėjo 
jį užsidegti. Per neatsar
gumą ugnis prisilietė prie 
benzino supilto rankovėn 
ir bematant užsidegė jo 
rūbai. Kol ugnis buvo už
gesinta, darbininkas tiek 
apdegė, kad nuvežtas Į li
goninę greitai mirė. Taigi, 
nors benzino ir neišgėrė, 
bet gyvybę vistiek prara- i 
do. O tai vis dėl kvailų ia- Į 
žybų.

i i 
I 
|

l

I
ris taip gražiai darbuojasi nepaprastai gražiai buvo 
parapijoje. ” '

PIKTADARIAI ATĖMĖ
$2000 IŠ STANIULEVI

ČIENĖS

parapijoje.

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS 
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Res.
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

išpuošti Jėzaus Nukry
žiuoto Seselių.

Choras, muziko M. Kar
bausko vedamas gražiai 
harmoningai 
giedojo.

Užsibaigus 
tei, prasidėjo 
P. M. Prasidėjimą novena 
ir metinės rekolekcijos, i 

(kurias vedė kun. dekanas 
F. Kapočius, neseniai iš( 
Lietuvos atvykęs. Jo pa
mokslai labai žmonėms 
patiko. Buvo trumpi, aiš
kūs ir patraukianti.

Rekolekcijos ir Nove
na baigėsi gruodžio 8, pa
rapijos Patronkos šventės 
dienoje. Klebonas džiaugė
si, kad daugelis žmonelių 
pasinaudojo brangių Die
vo malonių laiku.

mišp arus

keturdešim- 
į Nekaltąjį

Gruodžio 15 d., trys pik
tadariai sulaikė p. Alviną 
Staniulevičienę, gyv. 17 
Ninth St., Cambridge,

Bostone ir atėmė $2000, 
kuriuos ji buvo gavus iš

NEŽINOJO NEI DIEN0F,| advokato, kaipo palikimą 
NEI VALANDOS

įvyks antradienį, gruodžio 
21 d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Petro parapijos bažnyti
nėje salėje ant 5-tos gat- ĮVAIRŪS skelbimai
vės. Kviečiami visi atsto- Pr.ie Park.Street Subway,
vai dalyvauti. Valdyba.

į

Ketvirtadienį, gruodžio 
16 d., lygiai 12 valandą 
vidudienį, Petras Latai- 
tis, gyv. Roxbury, dirbda
mas prie baro Strand ta-

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.j mirusio Mykolo Wickows- 

ki iš Concord.
Plėšikai buvę jauni. Vie

nas iš jų sulaikė Staniule
vičienę ir pareikalavo ati
duoti pinigus, rodydamas 
revolverį pradėjo juoktis. 
Praeinantieji žmonės nei 
nepastebėjo, kad tai buvo 
apiplėšimas. Pasigrobę pi
niginę pabėgo. Ji juos vi
josi, bet plėšikai išsiskyrė

JUOZAS M. DILIS
Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau

366 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

LAIKRODLNINKAS

Mhv*W w4
BIG SAV’INcFomn&ros?'' 
vtm FO»ZW OTHEI DESI»NSStXT«f 
MEMOSIft GRANITE CO, 

1S9_MAMCOC\ ST^SH Ouincy.

Ketvirtadienį, gruodžio
16 d., lydimas kun. P. Ju- veme, 374 Broadvvay, So. 
ro, lankėsi Darbininko re- Bostone sukrito už baro 
dakcijoje kun. F. Kapo- jf bevežant į ligoninę, pū
čius, Paminklinės Prisikė- licijos ambūlance 
limo Bažnyčios (Kaune) Sakoma, kad gavęs širdies 
klebonas, kuris dabar lan
ko lietuvių kolonijas. Kur. 
F. Kapočius, kviečiamas 
Darbininkų Radio vado- ! 
vybės, pasižadėjo Kalėdų 
dienoje, 2 vai. po pietų pa- ’

mirė.

ataką. Jis buvo apie 63 m. 
amžiaus.

CHORO ŠOKIAI

ŽADA APSIVESTI
Adolfas Lindzevičius, 

ir pabėgo. Moteris apsis- su Ona Batvinskaite, abu 
kundė policijai, bet pikta- gyvenanti 96 Hamnshire 
darių nesugavo.

Staniulevičienei velionis, 
tolimas giminaitis, buvo 
palikęs $4,000, bet paliki- 
mą kontestavo. Tai ji SU- bo mergina ar moteris. Alga pa
sitaikė SU kontestantais gal susitarimą. Mažu vaikų ne- 
už $3000.00. Advokatas .9®™ mergmaipastovi- t . vieta. Atsišaukite i ‘Darbininką’, pasiliko sau uz darbą 3gg Broadway, So. Boston. 
$1000 ir jai atidavė $2000 
pinigais. Bet ir tuos pra 
rado.

i

I

t

REIKALINGA prie namų dar-1

i

įvairūs skelbimai
Šv. Petro lietuvių para-Išegzaminnoju akis 

priskiriu 
kreivas 
sinu ir 

koše (aklose) akyse 
Šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
| 447 Broadway, South Boston

i

Į
i

akinius 
akis atitie 
amblijoniS- 

sugrąžinn

ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway, 
South Boston, Mass

sakyti kalbelę per radio. pijos choras praneša, kad 
Taigi Gerb. Radio progra- pusmetiniai šokiai, vadi- 
mos Klausytojai 
progą pasiklausyti 
maus svečio iš Lietuvos me 
kalbos.

Kun. F. Kapočius po 
Naujų Metų vyksta atgal 
į Lietuvą.

Tą pačią dieną iš Chica
gos atvyko p. K. Čibiras,

i

• • • X

jjLUM-L-IVL1111CL1 OUflldl, v aui 

turės narni “Winter Frolic” į- 
žy- vyks Bostono puikiausia- 

viešbutyje, Parker 
House, sausio 28 d., 1938.

Tai bus pirmutiniai lie
tuvių šokiai tame viešbu
tyje. Rengėjai kviečia vi
sus iš visos Naujos Angli
jos iš anksto ruoštis at-

LIETUVOS VYČIŲ 17tos 
ALGIRDO KUOPOS

Į

I Jūsų Namuose Reikalingas Naujas

JOHN J. GAIGALUS
ELEKTRIKINIS

(GRIGALIŪNAS)
ADVOKATAS

598 East Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. 1761 Room 3
Residence:

16 Thomas Pk, Tel. S. B. 1048
t 
t

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias pro vas. Daro vi 

sos legalius dokumentus
117 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
'* Telefonas: Šou Boston 2732 

Nainį: Talbot 2474

t

Kiėkviėnas jūsų šeimos narys tikrai įvertins 
naują elektrikinį pečių šiose Kalėdose. Naujas pe
čius sutaupys darbą, atliks geresnį virimą ir ma
žiau kainuos jo operavimas.

Šių metų Kalėdines sutaupąs panaudok nu
pirkimui Naujam Elektrikiniui Pečiui. Pečiaus 
kainos ir pirkimo sąlygos yra tokios prieinamos,

% kad kekvįena šeimyna lengvai gali jį įsigyti. Ka- 
| da įsigysite naują Elektrikinį Pečių, tai patys į- 
| sitikinsite, kad turite tikrą vertybę.

s

——— 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, gruodžio 
19 d., parapijos svetainėje, 
E. 7th St., 2-trą vai. p. p. 
punktualiai.

Prašome visų narių at
silankyti į šį susirinkimą. 
Svarbus. Bus rinkimai 
naujos valdybos 1938 me
tams. Taipgi bus proga 
užsimokėti užvilktas duo
kles. Bus svarstoma “bas- 
ketball” klausimas ir kiti i 
svarbūs dalykai.

Visi nariai privalote bū
ti šiame susirinkime.

Sekretorė. Į 
- ------------\ i 

B. CŪNIENĖ IŠ LIGONI
NĖS SUGRĮŽO Į NAMUS

1

*
* ROCKTON EDISON €0.

RADIO — REFRIOERATORS — WASHING MACHINES

į STANLEY KABIO C0MPANY
P 355 W. Broadway

Tel. Šou. 0556 ri-'I
M44 Wwh., Norvrood. 

*Tel. Norvood 1498-W

Kai buvo laikraščio pra
nešta, kad prieš keletą 
dienų adv. J. Cūnio žmoną 
Bronislavą patiko nelai-i 
mę — ji buvo skaudžiau 
automobilio sužeista ir nu
vežta į ligoninę. Dabar-gij 
p-nia B. Cūnienė eina svei- 
kyn ir jau randasif savo 
namuose, 29 Gould St., W. 
Roxbury, Mass..

Linkimė p-nfai Cūlriėnei 
greitai įs^eikti iri Vėl dar
buotis mūsų tarpe. ,

PRISTATAU ALy IR 
TONH| 

įvairiems parengimams 
ir į namus. Patarnavi

mas skubus.
C. BARISAS

220 E St., So. Boston 
Tel. SOU 9328

LIETUVIŠKI ŠOKIAI
Kas mėgsta groti lietu

viškus šokius, tai įsigyki
te parašytą žymaus komp. 
V. Niekaus Lietuviškų Šo
kių Albumą. Jis tinkamas 
yra piano solo, 1-mai ir 2- 
rai smuikai, 1-mam ir 2- 
ram klarnetui ar trumpe- 
tui. Jo kaina $1.00. Užsa
kymus siųskite “Darbi
ninkui”, 366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

i

i 
j 

i

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUs
PERKRALS-

TOME
Visur

PIGIAI
GUEITAI
SAUGIAI

LITHUANIAN FURKITVRE CO. 
320-328 VV. Broadivay, SO. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

Profesionalai, biznieriai, pramonin 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
“ai verti skaitytoji? paramos.

I

L STREET LIOUOR STORE
195 L STREET _________ SOUTH BOSTON.
OLD QUAKER APPLE BRANDY $1.25 Pt.

20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN BOND
SHA WMUT GIN CDm AI O SHIPAHOY RUM 

Kvorta 95c. OrDvlMLiu Kvorta $1.19
GOLD PENNANT Arielka—90 Proof—kv. $1.09 

Bay Statė Alus — 3 kenai už 25c.
DYKAI PRISTATYMAS Į NAMUS

Tel. SOU 4147 — J. STRIGUNAS.
Telephone

SO. BOSTON 
1058

BAYVIEW 
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKĖR
Automobiliu ir Trokų 

Agentūra.
Taisome vi šokli? iMtAyaClij anto 
mobilius. Taisymo Ir demoostrnvi 
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir *. Etehfh 81.

SOUTH BOSTON, MASS 
Joe. Kapodunas ir Teter Trečioko* 

mrvtnfhkat

K

THE SUPREME WAVE |
TOBULAS PERMANENT BE DRATŲ 

NESUDARO NESMAGUMŲ 
BE CHEMIKALIŠKO ŠILDYMO

RJEGULIARft KAINA 
$7.00 

SPECIAL KAINA
$3.50

IKI GRUODŽIO 20, 1937 
CASPER’S BEUATY SALON

83 L St., Tel. SOU 4645 So. Boston, Mass. įadl
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DARBININKAS 3

DŽIAUGSMO PAREIŠKIMAS . k

Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybės Centro Val
dyba savo posėdy Providence, R. I. 1937 m. gruodžio 
14 d. išklausiusi atstovo kunigo F. Kapočiaus prane
šimo apie mūsų tautos šventovę, reiškia didžiausio 
džiaugsmo, kad katalikiškoji Lietuva pasiaukojo die
viškajai Jėzaus Širdžiai ir Josios vardan stato savo 
nepriklausomybės paminklą — Prisikėlimo bažnyčią 
Kaune.

Visų Amerikos lietuvių kunigų vardu A.L.K. Vie
nybė reikšdama karščiausią tėvynės meilę, prašo die
viškosios Širdies per amžius viešpatauti brangioje 
mūsų tėvynėje Lietuvoje ir viso pasaulio lietuvius 
nesuardomais Dievo ir Tėvynės meilės ryšiais jungti 
tobulon vienybėn, kurios jokia galybė niekuomet ne-i 
pajėgtų suardyti.

A.L.K. Vienybės Centro Valdyba: 
Kun. Jonas Balkūnas, Pirmininkas, 
Kun. Kazimieras Paulonis, Sekretorius, 
Kun. Jonas A. Vaitekūnas, Iždininkas.

ĮVAIRIOS žinios
DAUG KATALIKIŠKU

MOKYKLŲ PRANCŪZI
JOJE

Prieškalėdinis Kailinių
IŠPARDAVIMAS

ir už Vilniaus pasus ir. 
ženklelius $3.10; Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyrius 
Bridgeporte, Chic a g o j, 
mokestis į Federaciją — 
$1.00.

Lapkričio mėn. įplaukė: 
Federacijos skyrius, Nor- 
wood, Mass. Vilniaus naš
laičiams $20.00; Federaci
jos apskritys, Brooklyn, 
N. Y., Vilniaus geležiniam 
Fondui — $40.00; Pitts
burgh Federacijos apskri
tys už Vilniaus pasus ir 
ženklelius — $17.70; Fed. 
19 sk., Chicago, UI., Vil
niaus reikalams $39.00; 
Fed. 23 sk., Chicago, Vil
niaus reikalams $12.00; 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrius, Marąuette Park, 
Chicago, Vilniaus reika
lams $23.17; Aušros Var
tų par. Chicago, Vilniaus 
reikalams $9.30; VVS sk.,

kalams $25.30; Fed. 3 sk., Manjuette Park., Chicaęo. 
So. Boston, Vilniaus reika-;duokle Federaciją $1.00. 
lams $14.00, ir, Jėzaus Nu-1 ALRKF Sekr.

Bernardas Koraitis
^W6W«C^S5SXX3£3iacCK3aOCSCX3«3CSCSt30aCX3£3£3aWX»CSCXX56SSX3S^

411 washington street 
BOSTON, MASS.

Prieš Kalėdas I. J. Fox kompanijoje eina didelis kailniu išpardavimas, kuriame galite 
sutaupyti daug pinigų. Taigi, nelaukite ilgai, tuojau ateikite i I. J. Fox krautuvę ir klaus
kite Bernardo Koraičio, kuris yra šios kompanijos lietuvis atstovas. Per B. Koraitį pirkda
mos kailinius sutaupysite 10 nuošimčių. B. Koraitis yra kailinių expertas, kuris pritaikins 
kailinius taip, kad kiekvienas gulės pasigrožėti ir pasidžiaugti..

Prieš Kalėdas I. J. Fox kompanija specialiai turi didelį kailinių pasirinkimą naujausių 
madų. Dabar kailinius galite pirkti nupiginta kaina ir su mažu įmokėjimu. Taigi, šiandien 
ateikite i mūsų krautuvę ir pamatykite pasaulyje puikiausių madų kailinius

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios į krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

K———
i

Į

kitomsvyzdžiu visoms 
valstybėms, nes ji kasmet 
pilnai sumoka savo karo 
skolos dalį.

V • J
Paryžius, gruodžio 16,—. 

J. E. Vyskupas RichaaudJ 
Katalikiškojo Auklėjimo 
pirmininkas, išdavė moky-į 
klų sąskaitą, pasakyda
mas, kad Prancūzijoje y-į 
ra penki Katalikiški Uni- Į 
versitetai, būtent, Pary-’ 
žiuje, Lyonse, Lille, An-I 
gers ir Toulouse. Juosei 
mokytojauja 400 profeso
rių ir yra 4,220 studentų. 
Prancūzija turi 909 Kata
likiškas kolegijas, 571 
berniukams ir 338 mergai-, 
tems: yra 13,000 mokyto
jų ir 160,000 mokinių.- 
Pradinių Katalikiškų mo
kyklų Prancūzijoje yra 10,1 
578, iš 
kams 
tems. Daugiau kaip mili- žiaus ir du 13 metų, nes 

jie tvirtino, kad išvakarė- 
Šven-

• v

BRAZILIJA PERKA 
KARO LAIVUS

Rio De Janiero, Brazili
ja — Gruodžio 16, — Bra
zilijos valdžia davė užsa-i 
kvmų Britų laivų kompa
nijai padaryti šešius ka
riškus laivus, kurie kai
nuos apie $14,400,000.

—

valdžia, bijodama, kad 
Katalikai per ta neatgim- 
tų savo šventame tikėji
me, uždraudė žmonėms į 
tą miestelį važiuoti. Visi 
keliai yra policijos sau
gojami. Tačiau, žmonės 
per miškus ir laukus, nak
ties metu eina į apsireiški
mo vietą. Policija nuolati
niai kamantinėja parapi
jos kleboną ir jie 
kiekvieną vakarą, 
užrakina bažnyčią.

• w

X •

patys
6 vai.

NACIU POLICIJA SUA
REŠTAVO VAIKUS

VIENUOLĖS GYDO BAŽ
NYČIOS PRIEŠU

tokią ligą”. Senukas su
šuko: “Ką Dievas! Aš ne
tikiu”. Vienas iš ligoniii 
klausia senelio: “Tai Tam
sta netiki nei kas Šv. Raš
te yra parašyta?” Taip, 
netikiu, atsako senukas. 
“Na gerai, jeigu Tamsta 
netiki į Dievą ir kas yra 
užrašyta Šv. Rašte, tai ar 
Tamsta tiki kas yra užra
šyta pasaulinėje istorijo
je?”, klausia senuko ligo
nis. “Taip, aš tikiu kas už
rašyta pasaulinėje istori
joje, kad taip buvo”, at
sako senukas. “Jeigu tiki 
į pasaulinę istoriją, tai Yto- 
dėl netiki į Dievą ir Šv.

Osnabruck, Vokietija,—
_____ 7________ i Gruodžio 16, — Nacių po-i 
to 2,19$" berniu-; licija suareštavo keturius 
ir 7,590 mergai- berniukus, du 11 metų am-i

jonas vaiku lanko Katali 
kiškas pradines mokyklas se Visų Šventųjų, 
Prancūzijos Katalikai taip čiausioji Panelė jiems pa- 
pat turi 200 įvairių techni- rirodė ant šventoriaus ir 
kos mokyklų, kuriose va- taip pat kelius sykius va
dovauja katalikai profeso- liau. Policija vaikus areš- 
riai. ,T

VENGRIJA UŽMOKĖJO berniukai 
DALI SKOLOS JUNG. 

VALSTYBĖMS

Raštą, kuris taip aiškiai 
įrodo apie pasaulio sutvė
rimą, Kristaus atėjimą, Jo 
nukryžiavimą ir iš numi
rusių atsikėlimą ir t.t.”, 
klausia senuko ligonis. 
Senukas susimaišo ir sa
ko: “Dabar aš pradedu ki
taip mąstyti, ir ačiū Tam
stai už pareikštas gražias 
mintis”. Tuo ir užsibaigė 
pasikalbėjimas. Ar nega
lėtu pasimokyti ir mūsų 
bedievėliai iš tokių ligo- vėms pilti duobę, prie savo j 

klojimo miškelyje rado 
žmogaus griaučius. Tą 
duobę užvertęs, mėgino j 
netoli tos duobės dar ke-Į 
liose vietose kasti ir visur Čia atsidangino iš Ameri- 
rado žmonių kaulus. Žmo- kos vienas poniokas, kuris 

............................. sakosi esąs baptistų sek
tos pamokslininkas. Jis 
kalbina žmones rašytis 
prie jo sektos. Sako, jei 
susirasią tik jo pasekėjų, 
tai parūpinsiąs ir “ženotą 
kunigą”. Žmonės su nepa
sitikėjimu žiūri į šį keistą 
žmogioką.

! Šiam “žvejotojui” turė
tų pasipriešinti visi geros 
valios žmonės, kad nesu
vedžiotų nesusipratėlių.

• v

9

• v

nių.
F. A. Krancevičius,

U. S. Marine Hospital 
Ward D 1, Chelsea, Mass.

Ipuko sudegė beveik ligi 
į pamatų namas ir jame 
• smulkių prekių krautuvė 

želvos vai., Virbalų kai- ir kepykla. Gaisras tęsėsi 
mo gyventojas Feleksas apie porą valandų. 
Virbalas, kasdamas bu!-į --------------

RADO PRANCŪZŲ 
KARIŲ KAPUS

KEISTAS PAMOKSLI
NINKAS

Onuškis, Rokiškio apsk.
- - - • v Ą •

Munich, Vokietija, Gruo
džio 16, — Generolas Lu- 
dendorffas, Vokiet i j o s 
Katalikų Bažnyčios priešų 
vadas, sunkiai serga. Jis 
dabar yra Katalikų ligo
ninėje, Josephinum, Muni- 
che ir katalikės vienuolės 
Seserys jį prižiūri ir gydo. 
Kiek laiko atgal genero
las pasakė, kad Kataliku 
Bažnyčia yra jo. tautos di
džiausias priešas. O šian
dieną Katalikų Bažnyčios 
vienuolės jį gelbsti nuo 
mirties.

tavo ir atidavė juos ligo
ninės priežiūrai. Tačiau 

tvirtina, kad 
Dievo Motina jiems tikrai 
vra kelius sykius apsireiš
kus. Tos parapijos kuni
gui ir gi draudžiama kur

v • —

Washington, D. C. —
Šiomis dienomis Vengri- išeiti ar ką nors apie tai 
jos valdžia sumokėjo ‘sakyti.
$9828.00 karo skolos ! Kada žinia pasklydo a- 
Jungtinėms Valstybėms, pi e apsireiškimą, didžian- 
Tai pirmas Vengrijos mo- sios minios žmonių pradė-

I U. S. MARINE LIGONINĖ
Chelsea, Mass.

Ši valdiška ligoninė 
vi ant aukšto kalno.

Iš Musų Veikimo Centro
(Iš Centro Raštinės, 

2334 So. Oakley Avenue, 
Chicago, Illinois).

sėje. Patariama 1938 me
tais važiuojantiems į Lie
tuvą, prisidėti prie eks- 

į kursi jos į Eucharistinį 
; kongresą, kuris bus labai 
i iškilmingas ir reikšmin
gas. Per daug toli iš kelio

nės spėja, kad čia palaido
ti Napoleono kariuomenės 
kariai. Senesni žmonės pa
sakoja, kad šioje apylin
kėje ėjo smarkūs rusu — 
prancūzu mūšiai ir kafl e- 
santi čia kur nors paslėp
ta prancūzų armijos kasa.

I

STIPRINKIME FEDE
RACIJĄ

Dabar yra metinių drau
gijų susirinkimu laikas, nebus. Federacijos skyriai 
Federacijos skyrių valdy- yra prašomi paraginti ti- 
bos prašomos kreiptis į kinčiuosius dėtis prie šios 
draugijas su prašymu, ekskursijos ir netrukus 
kad jos prisidėtų prie mū- užsiregistruoti Federaci- 
sų veikimo centro — prie jos centre, nes 1938 m. pa- 
A. L. R.
Mūsų katalikiškam ir tau- jančių į Europą 
tiškam veikimui būtinai 
reikalinga stiprinti lietu
vių katalikų frontą. Kuo 
daugiau prisidės prie Fe
deracijos dr-jų, tuo stip
resnis bus mūsų veikimo ekskursijos vardus ir a- 
frontas. dresus, kad būtų galima

Federacijos skyriai ir pasiųsti jiems visas reika- 
apskričiai, kaip ir kitos lingas informacijas, 
draugijos, šiuo laiku pa-! ----------
renka valdybas. Apie rin-! STUDIJŲ RATELIŲ 
kimų pasekmes praneškit 
centro sekretorijatui, ku-1
riam reikalinga turėti tas laukia žinių iš skyrių 
skyrių ir apskričių valdy- apie Studijų Ratelių įstei- 
bų vardai ir adresai. i girną ir apie tai, kaip 

Su šiuo laišku išsiunti- tiems rateliams sekasi? 
nėjami skyriams Federa- i Kur tų ratelių dar ligšiol 
ei jos XXVI kongreso pro- neįsteigta, pasistengkime 
tokolo knyga, kurią reikia tuojau įsteigti, kaip buvo 
atydžiai perskaityti, įsi-' nurodyta spalių mėn. laiš- 
gilinti į rezoliucijas ir jas ke. Kitataučių katalikų į- 
vykinti į gyvenimą.

i

sto- 
_ __ ------ - —_ .----- | — ----------------- - Ta
kesnis per pastaruosius 5 io važiuoti į ta mažą Hei-Į čiau dūmų ir dvokiančio 

1 —:-oro netrūksta nuo laivų,
kurie stovi prieplaukose.

, Gydytojų yra užtekti’/u 
ir net specialistų nuo į- 
vairių ligų. Patarnavimas 
mandagus, šioje ligoninėje 
dauguma ligonių yra jū
reiviai, valdiškų įstaigų 
tarnautojai.

Turėjau pasikalbėjimą 
su vienu senuku, apie 70 
metų amžiaus. Jis yra sil
pnos sveikatos, nes viena 
koja amputuota ir kitą 
gal turės amputuoti. Dali
nai yra paralyžuotas. Vie
nas iš ligonių besikalbant 
išsitarė: “Labai bloga'
kaip Dievas leidžia žmogui

metus. Suomija yra pa-.de miestelį. Tačiau nacių.

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tee Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parensrimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAS ALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-PIrm. Albina* Nerfera, 
16 VVInfield St., So. Boston, Mana.

Prot. RaSt Joną* Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston. Mas*. 

Fin. RaAt. Aleksandra* RaAka, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tulelkls,
I 109 Bowen St. So. Boston, Mass. 
, Maršalka Jonas Zaikts.

7 VVInfield St, So. Boston, Mase. 
Draugija laiko snslrlnktmns kas trr- 

flę nedMdlenj kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietį. Parapijos salėj, 492 | 

B. 7th St, So. Boston. Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

PirmlnlnkS — Eva Markslenė,
625 E. 8th St., So. Boston, Maaa 

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

1428 Columbia Rd.. S. Boston, Mana. 
Prot Rafit. — Bronė Cunlenė,

29 Gonld St., W. Roxbury, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Ftn. Raftt — Marijona Markonlntė, 
4115 tVaahington St, Roalindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
UdlnlnH — Ona Stanlnllutė,

105 West 6th SU So. Boston, Maaa.
Tvarkdarė — Ona Mtzglrdlenė,

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Kaso* Globėja — Ona Slaurlenė,

443 E. 7tb St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimu* laiko kas 

antra utarninkg mėnota.

DIDELIS gaisras 
MARIJAMPOLĖJ

7:80 rat vakare, pobažnytlnėj «ve 
tatnftj

VlMis draugijai reikalais kreipkite 
pa* protokolo raSttnlnkp.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

I

TEh.moiTOtt
---------------------------------

K. Federacijos, vasarį bus daug kėliau- 
-----------------------K__. ---------------- - ™-----------jp VePaU 

užsiregistravusiems gali 
pritrukti laivuose vietos. 
Centras bus dėkingas, jei 
skyrių valdybos praneš 
manančių prisidėti prie

Lapkričio mėn. 17 d. 8 
vai. vakare, Marijampolė
je, Vilkaviškio g-vėje kilo 
gaisras. Namas buvo me
dinis ir gaisras smarkiai 
plėtėsi ir persimetė į gre
timą. šermano taip pat 
medinį namą. Ir ligi atvy
ko miesto savivaldybės 
ugniagesiai, gaisras jau 
buvo įpusėjęs. Šermano 
name sudegė daug turto: 
Šurcienės beveik visas 
turtas ir keli šimtai litų 
pinigais, o Lepskio ir La-

DAUG PASNIGO

I

Lapkričio 13 d. Žemaiti
joj, Andriejave, Kuliuose. 
Rietave ir kitur užkrito 
sniego, vietomis 20 ir 30 
centimetrų gilumo.

Biudžetas
KAUNAS —Seimas 1938 

m. biudžeto projektą pri
pažino svarstytinu ir per
davė dviem komisijom.

REIKALU
Federacijos sekretorija-

steigti studijų rateliai, ar
ba, kaip jie vadina, ‘Study 
Clubs’ turi gerą pasiseki
mą ir daug naudos pada
ro. Laikas ir mums jų 

(praktika pasinaudoti, nes 
I reikalas yra didelis.

EKSKURSIJA Į EUCHA
RISTINĮ KONGRESĄ
26 Kongresas nutarė, 

kad A. L. R. K. Federaci
ja surengtų maldininkų 
ekskursiją į Tarptautinį 
Eucharistinį Kongresą, 
kuris įvyks 1938 m. gegu
žės mėn. 23 d., Budapešte, 
Vengrijoj. Sekretorijatas 
tariasi su laivų kompani- deracijos apskritys Vil- 
jomis. Kaip bus susitarta, niaus reikalams $40.00: 
bus paskelbta laikraš- • Philadelphijos Federacijos
čiuose ir pranešta Fede-! apskr. Vilniaus reikalams 

. *- $25.22; Fed. skyrius, Mas-
peth, L. I., Vilniaus reika
lams $20.00; Great Neck 
skyrius — $4.50; Fed. 12 
sk., Cicero, Vilniaus rei-

ĮEIGOS
Spalių mėnesyje į cen

tro iždą įplaukė šios pini
gų sumos: New Yorko Fe-

CREMOTALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!

Atėję į tavernos ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir bateliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

t

<» < • < •

racijos skyriams. Bet ir 
dabar jau galima pasaky
ti, kai ekskursija turės 
išplaukti iš New Yorko 
gegužės mėn. pirmoje pu-

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoendence Day, 

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

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
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 1103 

. Act of October & 1917. authorized on July 12. 1918
PRENUMERATOS KAINA:

$4 00

$2.00 
$5.00

r-Znlonių Teises ir Pareigos
• f»• * .ii". i—°

sURKSCRIPTION ftATES:
Oom^stlc yearly .......................... $4.06 Amerikoje metams
Foreign yearly .......................... $5.00 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
iiomestie once per week yearly $2.00 . Vieną kart savaitėje metams 
Foreign once per week yearly $2.50 I Užsieny metams ........................

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

T/F" • 1 v v • ’ y 1 * ’Krikščioniškoj i 
Labdarybė

Artinasi Kalėdos. Tuo metu kiekvieno žmogaus 
širdis jaučiasi įpareiguota ką nors gero padaryti sa
vo artimui. Ta labdarybės dvasia, Kalėdoms artinan
tis, paveldžia žmones nejučiomis, tartum pačioje oro 
atmosferoje glūdi artimo meilės būtinumas. Įprotys 
duoti kits kitam dovanas toks, rodos, natūralūs, kad 
Kalėdoms atėjus, kitaip ir būti negali. Krikščioniš
koje visuomenėje jau nuo seniai įsivyravo paprotys 
Kalėdų metu šelpti vargdienius: ar tai drabužiais, ar 
kuru, ar valgomais daiktais. Tam tikslui organizuo
jamos rinkliavos per draugijas, laikraščius, ar net ir 
privatinių žmonių pastangomis. Tačiau daugiausiai 
čia pasitarnauja Šv. Vincento a Paulo Draugija.

Mes gerai žinome, iš kur ji kilo, koks labdarys ją 
įsteigė. Tai buvo XVII šimtmety gyvenęs, garsus 
Prancūzijos ir pagaliau viso pasaulio labdarybės did
vyris, šv. Vincentas a Paulo. Nėra čia vietos išdėsty
ti io švento, garbingo ir žmonijai be galo naudingo 
gyvenimo eigą. Jo gyvenimas buvo ilgas, našus ir su
silaukęs tokios Dievo palaimos, kad jam jau seniai 
mirus (1660 m.), labdarybės dvasia, kurią jis visą 
gyvenimą auklėjo, ne tik išsilaikė iki mūsų dienų, bet 
laikui bėgant, vis dar auga ir stiprėja. Šv. Vincentas 
a Paulo įsteigė keletą labdaringų vienuolynų, bet 
mums daugiausia žinomas tuomi, kad jo vardu iki 
šiai dienai veikia visiems pažįstama Šv. Vincento a 
Paulo Draugija, pavargėliams sušelpti. Tos draugijos 
skyriai organizuojami prie katalikiškų parapijų ir 
veikia labai uoliai, ypač šiais sunkiais pragyvenimo 
laikais. .

Kalėdoms artėjant,' Vincentiečiai išvysto dar di
desnį uolumą negu -visų metų bėgyje. Dabar jie užim
ti organizavimu “maisto pintiniu” našlėms, našlai
čiams, benamiams, apleistiesiems ir šiaip iau įvairiau
siu rūšių biednuomenei. Ta draugija susidaro vos iš 
kelių dešimtų pasišventėlių, bet jie visi darbštūs, uo
lūs, geri praktikuojanti katalikai. Kaipo tokie, jie 
veikia ne kokiais privatinio biznio sumetimais, bet 
dėl gryno pasišventimo ir karštos artimo meilės. Šv. 
Vincento a Paulo Draugijos nariai sudaro krikščioniš
kos meilės židįni kiekvienoj naraniioj. Ynatįngu veik
lumu jie pasižvmi Bostono Vyskupijoj. Lietuviu sky
rius prie šv. Petro parapijos veikia tiek pasišventu
siai ir sumaniai, kad jų darbuote tenka nuošmdzmi 
pasigerėti. Jie pilnai supranta šv. Vincento a Paulo 
meilės pasišventimą. - K*

v_»

Nežmoniški Ispanijos
Raudonųjų Žiaurumai

daug darbo, nes auklėja aikvoja, kiti neturi iš ko 
šešetą vaikučių M -jie visi savo vaikeliams pieno nu- 
dar maži, * vyriausias tik pirkti. Socialinis Teisingu- 
praeitą savaitę sulaukė mas reikalauja, kad kiek- 
dvylikos metų. Tėvas, pil- viena Dievo šeima turėtų 
ną laiką dirbdamas, gauna užtektinai iš ko pragyven- 
dvidešimts du dolerių į sa- ti; ji turi pilną teisę žemė- 
vaitę. Bet kaip šiais bran- je gyventi. Ir kada šiąn- 
gumo laikais aštuoniems dieną mes matome tiek 
pragyventi iš tokio uždar- skurdo ir vargo gyvenime, 
bio? Kiekvienas pripažins, tai žinome, kad tai dėdąsi 
kad tai yra skurdus ir ne dėl to, kad nebūtų už- 
vargingas gyvenimas. O tektinai žemės gerybių, 
kiek yra _ darbininkų be bet dėl to, kad žmogus pa- 
darbo? Gi tuo pačiu metu, sidarė žmogui vilkas; visi 
kada vieni taip skursta ir žino savo teises ir jas pa
vargsta, kiti nežino ką su daugina, bet savo pareigų 
pinigais daryti. Štai, ne- neprisimena, 
seniai viena turtuolė senė 
mirdama užrašė dešimtų 
tūkstančių dolerių savo 
mylimos kanarkos užlai
kymui; kita senmergė sa
vo kudlotam šunukui auk
sinius dantis sudėjo; San 
Francisco mieste turtuo
liai eidami į bankietą už
simokėjo po šimtą dolerių dieną

j už bilietą... Taigi kįekvie- skurdą ir vargą, neteisin- 
Inąs tuojau pasakys,
Dievo gerybės

Šiandieną daugiausia ra- nė pradėti įgyvendinti, iki 
šoma ir kalbama apie Teisingumas neišpildytas, 
žmonių teises ir pareigas; Pavyzdžiui, mes pirmą tu- 
apie tai, kas kiekvienam rime skolas atmokėti, o 
priklauso, ką kiekvienas paskui tik išmaldas duoti, 
turi teisę gauti. Visą tai Be Teisingumo, artimo 
mes pavadiname, gražiu meilė yra tik pasityčioji- 
vardu, būtent, Socialinis mas.
Teisingumas. Taigi Teisingumas reiš

kia. kad mes atiduodame 
kiekvienam žmogui, kas 
jam priklauso. Atiduoda
me Dievui, kas Jam pri
klauso ir žmogui, kas žmo
gaus.

SOCIALINIS TEISIN
GUMAS

Ką reiškia Socialinis 
Teisingumas? Na, nieko 
kito, kai tik atiduoti kiek
vienam žmogui tai prie ko 
jis turi teisę. Socialinis 
Teisingumas apima žmo
nių bendruomenę. Yra na
tūralu ir reikalinga žmo-j 
nėms gyventi bendruome
nėje. Socialinis — reiškia 
bendras, tai bendras gy
venimas šeimoje, draugi
joje, miestuose, tautose. 
Taigi žmonės turi teises Ir 
pareigas savo artimams, 
visai bendruomenei ir vie
nas kitam. Pavyzdžiui, 
kiekviena šeima ir kiek
vienas atskiras asmuo tu
ri teisę turėti savo pragy
venimui reikalingų daik
tu, kai tai, maisto, drabu
žių, kuro, gyvenimo namą 
etc. Tai yra teisė kiekvie
no žmogaus. Kiekvienas 
žmogus atėjęs į šį pasaulį 
turi pilną teisę naudotis 

Į žemes gerybėmis, kurių 
Dievas yra skyręs užtekt i- 

, n ai visierąs. Ir užtat ben- 
, druomenes yra pareiga 
. prižiūrėti^ kad kiekvienas 

žmogus gautų pragyveni
mui reikalingų daiktų. 
Valstybė, pavyzdžiui, turi 
pareigą taip visą, tvarlfyti, 
kad nevienas nekęstų al
kio ar šalčio. Tai jos pa
reiga. Valstybė, ar kita 
žmonių bendruomenė, yra 
sudaryta tikslu, kad Tei
singumas būtų įvykdyta. 
Ir žinoma, kiekvienas ben
druomenės narys turi pa
reigą darbuotis jos labui, 
už tai ką jis gauna iš jos; 
gi bendruomenė turi teisę 
pareikalauti iš savo narių 
prisidėjimo, reikalui 
sant, savo darbais.

Žmogui laisvė yra labai 
brangi, ir kiekvienas žmo
gus turi teisę, tam tikrose 
rybose, laisve pasidžiaugti 
ir pasinaudoti; už tai kiek 
vienas bendruomenės na
rys turi pareigą kitų lais
vę pagerbti, jos nevaržyti, 
o bendruomenės yra parei
ga prižiūrėti, kad nė vieno 
žmogaus ar šeimos laisvė 
nebūtų suvaržyta ar pa
neigta.

Taigi Socialinis Teisin
gumas reiškia bendruome
nės teisę ir pareigą prižiū
rėti, kad kiekvienas žmo
gus turėtų, ar gautų, kas 
pilnai ir teisėtai jam pri
klauso, kad žemės gery
bės būtų taip išdalytos, 
juk niekam nereikėtų var
gti ar badauti.

Mes gyvename turtin
giausioje pasaulio šalyje; 
tačiau ką tai reiškia dar
bininkui žmogui? Ar jis 
mato šalies turtus teisin
gai išdalytus? Kada tiek 
daug kalbama apie Socia
linį Teisingumą, ar darbi
ninkas jį jaučia savo gy
venime? j j’ t 
KAIP YRA GYVENIME 

Netoli nuo manęs gyve
na viena graži, garbinga 
šeima* Tėvas. dirba fabri
ke; motina namuose turi

TEISINGUMAS
Pirmiausia — kas yra 

Teisingumas? Teisingu
mas yra ta dorybė, kuri 
liepia atiduoti kiekvienam 
tai, kas jam priklauso. 
Teisingumas yra teisiu ir 
pareigų dalykas. Jei Pet
ras turi teisę ką tai nuo 
manęs gauti, aš turiu pri
deramą pareigą jam tai 
duoti. Tai yra Teisingu
mas. Antanas pasiūlo man 
Lietuvos Albumą už de
šimtį doleriu, — aš Albu
mą paimu: jis teisingumu 
turi teisę gauti pinigus, 
aš teisingumu turiu parei
gą jam užmokėti... Jokū
bas čeverykų fabrike su
tinka dirbti 40 valandų į 
savaitę už trysdeši^iis 
dolerių. Darbdavys turi 
teisę pareikalauti, kad 
darbas būtų gerai atlik
tas, Jokūbas turi pareiga 
p-erai ir sąžiningai darba 
atlikti: Jokūbas turi teise 
gauti už darbą atlygini
mą, darbdavys turi narei- 
gą iam užmokėti na^a’ su
tarties. Tai vra teisingu
mas. Arba vėl, Steponas 
kalba apie kita žmogų, ii 
pažemina, jam šlovę nu- 
nl ešia, visa tai yra prieš 
teisingumą, nes kiekvie
nas žmogus turi teisę savo 
geram vardui ir. Steponas 
turi pareigą kito žmo
gaus vardą gerbti..

Jei teisingumas nebuvo 
išlaikytas, tada yra parei
ga atlvginimą nadarvt.i 
Pavvzdžiui. jei aš ka nors 
neteisingai igijau, tai aš 
turiu pareigą tą daikta 
sugražinti arba už ii atly
ginti. Jei aš kitą apkalbi 
jau, apšmeižiau, tai aš tu
riu pareigą ano žmogaus 
gerą varda. ant kiek via 
galima, atitaisvti. jam 
^arbe sugražinti. Dar rei
kia atsiminti, kad nors ar
timo meilė vra labai nra- 
kilni dorybė, jos negalima

žemės kara-

e-

neatlie k a; 
kitų žmonių teises panei
gia ir jų net nepripažįsta.

Socialinis Teisingumas 
nevykdomas, nes žmonės 
nuslydo nuo kampinio ak
mens — Jėzaus Kristaus. 
Jei koki planeta iškryptų 
iš savo kelio, pasaulis sun
kiai nukentėtų. Taigi šįan- 

pasaulis kenčia

žemėje rojų, 
komunizmas

te- 
ne- 
ne- 
ko-

kad gumą ir neapykantą, nes 
nėra tei- iškrypo iš savo kelio, iš 

singai išdalytos, kad vieni kelio, kuris veda žmoni- 
turtus ant šunių ir kačių ją prie Kristaus. T.

- ✓

Škotų katalikų savait- lių pasakojimų, kiekvienas 
raštis “The Scottish Ca- tikintysis katalikas, kuris 
tholic Times”, perspausdi- tik pasirodo Populiario 
no iš vieno Ispanijos Naci- Fronto raudonųjų plėšikų 
jonalistų teritorijoje išei- bandų akyse neištikimu,— 
nančio laikraščio “Herai- ne baisingą mirtį, — bet 
do de Aragon”, žinią, apie daug baisesnius už pačią 
nežmoniškus raudonųjų mirtį įvairiausius kankini- 
bedievių komunistų pada- mus, pirmiau susilaukia!., 
rytus žiaurumus, Ciudado Tik kai jau auka pakan- 
Real mieste ir apielinkėse, karnai esti nukankinta, — 
kurios dar randasi komu- kai jau jėgų ir gyvybės 
nistų valdomoje teritorijo- mažai belieka, — esti ga- 
je. Minimas ispanų laik- lutinai pribaigiama, 
raštis, apie raudonųjų vie- “Taip, pavyzdžiui, gali 
špatavimą ir jų tvarkos būti kad ir Ciudado Real 
pagimdytą terorą taip ra- diecezijos Vyskupas, J. 
šo: M. Estonaga, didelis hu-

“ Asmenys, kurie pabėgo manistąs, su savo draugu 
iš Ciudado Real ir jo apy- Don Giulio Molgan. Juodu 
linkės žemiškojo raudonų- areštavus, be jokio pasi
jų komunistų pragaro, o gailėjimo, abu buvo val- 
ypatingai aukšta tų asme- kiojami po miesto gatves, 
nų dora, ir begalo gilus ti- panašiai kaip žydai krv- 
kėjimas, niekam nebeduo- žiųm apsunkintą Kristų, 
da ne mažiausio pagrindo kad tąsė po Jeruzalės gat- 
abejoti apie teisingumą ves, kol, pagaliau, iškan- 
to, ką jie ten matė patyrė kintą, nuvargintą ir sukru 
ir pergyveno. Tokiais as- vintą, nutęsė Golgotos 
menimis, kaip P. D. ir Z., kalnan. Jį nukryžiavojo. 
visu rimtumu visuomet Nusibodus juodu kankin-, 
galima pasitikėti. Ten, su- ti, padaliau vyskupo drau- 
lig pabėgusių mūsų bro- gą Senorą Molgarą nušo-

vė, kad vyskupas mirštan
čiam savo draugui nebe
galėtų duoti išrišimo, ir jį 
palaiminti, — raudonieji 
visai šaltu krauju ir “ra
mia sąžine” būdami, kar
dais nukirto kankiniui 
vyskupui abi rankas, o pa
skiau ir abi kojas; paga
liau pusgyvį kūną, tarsi 
kokį mėsos gabalą, visą 
krauju aptekusį, šalę Tu- 
ensanta kelio, įmetė gra
beli gulėti, kol nuo kraujo 
nutekėjimo jis nenumirs. 
Vargšas vyskupas su nu
kirstomis rankomis ir ko
jomis, tame griovy išgulė
jo kelioliką valandų laiko, 
kol, anot pasakojančių ir 
naties laikraščio nuomo
nės, dangaus vartai pla
čiai atsivėrė, ir šv. vysku
po kankinio siela (vėlė),’ 
angelu vedama, nukeliavo 
oas Viešpatį, atsiimti gar-1 
bingąjį kankinio garbės j 
vainiką..- %

“Kaip šis kankinys vys
kupas su savo draugu, 
taip ir visi tikintieji, kurie 
tik nepritaria komunistų 
darbams, kaip pačiame 
Ciudado Real mieste, — 
taip ir visoje apylinkėje, 
tokio ar panašaus likimo 
susilaukia!...”

J. Butkevičius.

v •

v •
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Ir visos žmonijos pa- žinės laisvę ir laisvę pasi- 
stangos “nuverst Dievą rinkt gera ar bloga.
nuo sosto” neturėtų jokios Toliau, šėtonas — “ga- 
prasmės, nes ir vieningas linga ir protinga tyrų 
visų žmonių sukilimas ’ ' ”
prieš Dievą negalėtų Die- staųs širdyje abejojimą 
vui pakenkti. Dievas jau dėl Jo dieviškos kilmės: 
čia, žemėje, nubaudžia be
dieviškas revoliucijas tuo, tikrai Dievo Sūnus, 
kad revoliucija pati suėda krisk žemyn (nuo bažny- 
savo vaikus. Žmogus tega- čios bokšto), tada įrodysi, 
Ii Dievo neklausyt, nepa- koks Tavo tikėjimas į Ta- 
klusnumas gali eit iš va 
lios silpnumo arba iš neti
kėjimo ir įžųlumo, bet tuo 
žmogus kenkia sau ir 
žmonija^ o,ne Dievui.

Pijus XI yra pasakęs, 
kad negalima kėsintis 
prieš Dievą, tuo pačiu žy
giu nesikėsinant prieš 
žmogų, prieš natūralines 
jo teises. “Žmogaus liki
mas yra amžinai sujung
tas su Dievu”, sako rusų 
filosofas N. Berdiajevas. 
Kas atplėšia žmogų nuo 
Dievo, tas žmogui padaro 
per amžių amžius neatitai
somą skriaudą.
KRISTAUS GUNDYMAS

Tokią skriaudą žmonija? 
stengiasi padaryt bedie- '■ 
viskas komunizmas. Ne 
tuo komunizmas blogas, kitaip sakant, kurt žemė- 
kad jis kapitalizmą pakei-- je rojų, visa širdimi pa
čia valstybinių socializmų, > milt žemę, visai su ja su- 
bet tuo, kad jis priima tris tapt ir nesiilgėt nei Dievo 
pagundas, kurias Kristus neį amžinybės.
atmetė tyruose. Mes gerai Tuo tarpu, kaip teisin- 
atsimename Evangelijos gaį pag^ė T. Dostojevs- 
vietą apie Kristaus gundy- “am2inybės idėja yra 

pats gyvenimas, gyvas gy
venimas, vienintelė for- 

versaunes jos prasmes. . .vyriausias tikslas ir 
Pirmoji šėtono pagunda! t1?™“? žmonijos sąmo- 

buvo tokia: ‘Paversk šiuos nes šaltinis . Pagal Dos.o- 
akmens duona’, o Kristus jevskį, visa žmonijos isto- 
į tai atsakė, kad ne vien rija yra kova su trimis 
duona ąmogus gyvena, bet pagundomis vardan dva- 
įr žodžiu, einančių iš Die- sios laisvės. Kristus nepri- 
vo lūpų. j ėmė tų pagundų dėl to,

Bedieviškas komuniz- kad jis myli žmogaus lai- 
mas kaip tik ir stengiasi, 
kad žmogus gyventų vien 
duona, kad duona virstų 
vieninteliu gyvenimo tiks
iu, vienintele vertybe, kad 
žmogus dėl duonos išsiža
dėtų savyje Dievo paveik
slo įr liktų vien ekonomi
nių santykių atvaizdu. 
Tuo būdu komunizmas 
stengiasi užmušt žmonijos 
nemirtingumo idėją, išva
duot jį iš sąžinės kentėji
mų, susijusiu šu laisvo 
žmogaus prigimtimi. Du6-| 
na negalės žmogąąs visai;

dvasia”, norėjo pasėt Kri-

• v
“Jei nori sužinoti, ar Tu 

tai

vo Tėvą”.
i Ateistinis komunizmas 

£ priima šitą pagundą ir 
” i niekina, griauna krikščio

nių šventoves, tuo norėda
mas miniai įrodyt, jogi 
Dievo nesą, nes Jis ste
buklais negina nei savo 
šventovių, nei šventeny
bių, nei savo garbintojų. 
Religines šventoves ateiz
mas pakeičia technikos į- 
monėmis; jis techniką tie
siog dievina ir per tai lyg 
nejučiomis kuria orogreso 
religiją, teremtą į techni
kos “stebuklus”, kuriais 
norima pakeist tikrąją re
ligiją.

Trečioji pagunda — pa
vaduot Dangaus Karalys
tę šios žemės karalyste.

mą tyruose, tik ne visi e- 
same pagalvoję dėl'nepa
prasto jos gilumo, dėl uni
versalinės jos prasmės.

reikalinga, paversdami 
žmogų klusniu valstybės 
ir jos mokslo atomų, sten- • 
gįasi išvaduot jį iš abejo
jimų ir sąžinės kentėjimų 
dėl asmeninių nusikalti
mų Dievo nustatytai mo
ralinei gyvenimo tvarkai 
ir sudaryt čia, žemėje, vie
ną milžinišką kolektyvą, 
milžinišką skruzdėlyną, 
sukurt žemiškąjį rojų, ku
ris atstotų Kristaus žadė
tą “ne šios 
lystę”.

Kurdamas 
bedieviškas
parodo didelį socialinį sen
timentalizmą, o šis, kaip 
socialinių sąjūdžių istori
ja rodo, visada baigiasi 
masių ištvirkimu, demo
ralizavimu ir kruvinu 
roru. Jei vadai masių 
demoralizuotų, jei jų 
paverstų bailių vergų
lektyvu, jei masių rankos 
nebūtų sukruvintos arti
mo krauju ir suteptos uik- 
tais darbais, tai jie (va
dai) neįstengtų jų suval
dyt ir stumt oer žemiška įį 
pragara busimojo žemės 
rojaus kryptimi.

Jau Nietzsche liepė ne
kęst artimo, o mylėt toli
mąjį. Ateistinis komuniz
mas kaip tik ir vykdo šio 
“buržujo” įsakymą, nes a- 
teizmas, kad ir proletariš- 
kas, kito kelio neturi. Ko
munizmas “antžmogio” i- 
dėja nesižavi, bet jis da
bartinį žmogų paverčia 
mėšlu būsimam žmogui — 
idealiajam komunistui — 
išaugint. Tuo tarpu kas 
paverčia konkretų žmogų 
priemone abstrakčiaj a i 
žmonijos idėjai realizuoti, 
kas aukoja artimą toli
mam, tasai ne tik neigia 
atskiro žmogaus asmeny
bę, jo nemirtingą dvasia, 
jo nemirtingąjį “aš”, bet 
neigia žmogų iš viso, nei
gia ir pats save. Jei nėra 
Dievo, tai nėra ir pagar
bos verto žmogaus. “Šalin 
Dievą” reiškia “šalin ir 
pagarbą žmogaus asmeny
bei” ir “tegyvuoja belais
vių dvikojų gyvulių ko
lektyvas”.

Taigi ne dėl to mes esa
me komunizmo priešai, 
kad jis nori tariamai tei 
singai socialinį gyvenimą 
sutvarkyt, bet tik dėl to, 
kad 1) jis, atmetęs Kris
taus mokslą, užlies žemę, 
krauju ir ne tik krikščio
nių, bet ir pačių komunis
tų, ir kad 2) jis laisvą 
žmogų pavers didžiausi i 
dvasiniu valstybės vergti 
be išvidinės atsakomybės 
jausmo ir baisiu chamu il
gų amžių kultūros atžvil
giu. P. G.

LIETU VOS ŽINIOS

svę, kad nenorėjo pavergt 
io laimės nei duona, nei 
beprasmišku stebuklu, nei 
žemiškos karalystės paža
dais. Tikėti Kristumi gali
ma laisvai, ir laisvai tega
lima priimti arba atmesti 
Jo mokslą.

DĖL KO MES ESAME 
KOMUNIZMO PRIEŠAI? 

Bedieviai pasiryžo “pa
taisyt Kristaus žygį” ir 
verčia žmones priimt vi
sas tris pagundas. Jie 

„stengiasi įmones jti^int, 
patenkint, koL jis turės są-1 kad jiems vien duona te-

BALTIJOS SANTARVĖ
Talinas (Estija). Gruo

džio 9—11 d. d. čionai į- 
vyko septintoji Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos Už
sienių Reikalų Ministeriu 
konferencija.

MOTERŲ SUVAŽIAVI
MAS

Kaunas — Gruodžio 12 
d. įvyko jubiliejinis Lietu
vos Moterų organizacijų 
atstovių suvažiavi m a š, 
pirmajam 1907 metų su
važiavimui prisiminti, .r

Kaunas — Gruodžio 12 
d. atidarė Prekybos, Pra
monės ir Amatų Rūmus.
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“Šviesiausis ciesoriau, 
mūsų valstybės dievai yra 
užrūstinti ir, jei nebus jie 
permaldauti, visą šalį ga
li ištikti baisios nelaimės.

“Tu žinai, galingasis 
valdove, kai Krikščionys 
niekina mūsų garbingos 
senovės dievaičius ir skel
bia naują religiją. Romoje 
yra ypatingai viena Krikš
čionė moteris, kuri savo 
gudrumu daug žymių gy
ventojų atitraukia 
dievaičių garbinimo, 
galima jai ilgiau duoti 
tiek laisvės”.

Tai buvo kalba pagonių 
dievaičių kunigų. Jie atėję 
pas Romos ciesorių Anta
niną Pijų skundė Krikš
čionis už jų stabų niekini
mą. Tai buvo 162 metais 
po Kristaus gimimo.

Ciesorius Antoninas Pi
jus buvo žmogus geros 
širdies ir pasižymėjęs tei
singumu. Jo valdymo lai
kas buvo ramiausias ir 
teisingiausias. Krikščįo-

w •

Užtat jis 
“Pagarbink 
Neužmiršk 

Jie dar tik

savo

Publijus nenorėjo žiau
riai apseiti su moteriške 
ir jos vaikais, 
jiems sakė: 
mūsų dievus, 
savo vaikų.
pradeda gyventi. Aš žinau, 
kad tu juos myli, už tai 
dėl jų gerovės ir laimės, 
nebūk užkietėjusi 
nusistatyme”.

Felicita ramiai,, drąsiai 
jam atsakė: “Nemėgink 
grasinimais atitra ūkti 
mane ar mano vaikus nuo 
Jėzaus Kristaus. Nei tavo 
grasinimai, nei vyliojanti 
prižadai mūsų neprives 
prie garbinimo netikrų 
dievaičių”.

“Ak, nelaiminga mote
riške, ar tu manai, kad 
tavo mirtis bus lengva? 
Ar tavo motiniškoje širdy
je nebėra meilės prie vai
kų? Kodėl savo nusistaty
mu tu nori ir jiems gyvy
bes atimti ?” ruščiai kalbė
jo Publijus.

“Mano vaikeliai”, meiliai 
kalbėjo motina, “mes am
žinai gyvensime su Dievu, 

nių skaičius tuo metu pra- jei dabar būsime Jam isti- 
dėjo smarkiai daugintis 
Nors ciesorius ir buvo tei
singas, tačiau į Krikščio
nis žiūrėjo su panieka ir 
daugelį jų pasmerkė mir
timi. Jam buvo įkalbama, paliepė visus uždaryti .» 
kad dėl tų Krikščionių į- tamsų 
vyksta visos nelaimės ir 
sukilimai mieste. Ir dabar motina su vaikais meldėsi, 
būrys pagonių jam kalbė- Ryto metu vėl jie buvo at- 
jo apie našlę moteriškę vesti prieš prefektą. 
Felecitą ir jos septynius; “Koki tu motina, kad 
sūnus, kurie viešai drįso Į nor matyti savo vaikų 
išpažinti savo tikybos Die- mirtį?” kalbėjo Publijus. 
vą ir ragino kitus Jį gar- “Aš būčiau žiauriausi 
binti.

“Ką jūs 
man ? Kas reikėtų padary- į savo -vaikus tarė: 
ti, kad dievai nerustautų no vaikeliai, pažiūrėkite j 
ant mūsų?” j 
ciesorius.

“Kad dievus 
dauti”, jie jam sakė, “rei-’kite ištikimi Kristui, nes 
kia priversti moteriškę ir i Jis už jūsų sielas save 
jos sūnus sudėti aukas 
mūsų dievams”.

Ciesorius ilgokai svars
tė, galvojo, tačiau galuti
nai sutiko su jų reikalavi
mu ir pasiuntė įsakymą 
Romos prefektui Publijui 
suimti Felecitą ir jos sū
nus.

nuo
Ne-

i Vesta, Publijus mėgino jos 
vaikus atkalbėti nuo Kris- 
itaus, bet ir čia jam nesi
sekė. į

Tū iRiums patari dąijytį PHII ADFI PHIi P4 tai, kąą yi*a .Įąbai neišūųn-. rniLflUuM RĮH, T^j 
tinga”, ^ąlęė vykesnysis i —--------
berniukas Janųąrįjįs.

“Yra tik vienas Dieyąs”, Gruodžio 5 d., mirė a.a. 
kalbėję Feliksas, “ir kitų Petras Šepetys, 74 metų 
dįeyy nęgąlirna garbinti”, amžiaus. Amerikoje, šioje 

“Kąs -tik neišpažįsta h-pylinkėje_ išgyveno virš 
Kristaus tikruoju Dievu. Kučkalio
tas bus įmestąs įamžiną ~ 
ugnį’’, sąkė ^iartiaįis.

“Mes ųębijome mirties. 5° budo senukas, 
nes tąi durys į kitą, ląi- tarbdamąs ūĮęyje pas pp. 
įmingą ............"

ti” c T- —

nių-palįępįmų, kurie yrą 
prįešįngi Dįeyo įsaky
mams?” .kalbėjo kiti ber
niukai.

ĮPublijus įr juos visus į- 
sakė kareiviams smarkiai 
nuplakti 
Pąąkiau 
daryti su 
ciesorių, 
pavedė astuoniems teisė
jams, kad kiekvienam bū- 
tų paskirta mirties baus- keliones išlaidas žadėjo

f

kimi. Jei nusilenksime 
prieš pagonių dievaičius 
būsime amžinai pražuvę”.

Publijus, matydamas, 
kad jos neperkalbėsiąs,

kalėjimą. Kalėji
me, beveik per visą naktį,

“Aš būčiau žiauriausi 
motina, jei tavo kalbų pa- 

patartumėte, klausyčiau”. Ir atsisukus 
“Ma-

rimtai klausė' Dangų, kur Jėzus Kristus
i su visais angelais įr šven- 

permal-- taisiais laukia jūsų. Ęū-

jūsų sielas 
Kraują praliejo”.

Publijus nebegalėjo il
giau pakęsti: “Ir prie ma
no akių tų drįsti jups mo
kyti niekinti mūsų dievus! 
Palauk aš tave pamoky
siu. Kareiviai veskite ją ir 
nesigailėkite kankinimų”.

• Kada motina buvo nu-

\ BROCKTON SAVINOS BANK
ĮSTOK Į CHRISTMAS CLUB 

Corner Main and Court Streets
Deposits Received from SI to $4,000 

Joint Accounts from $1 to $8,000 
“THE BANK ON THE HILL”

f

MALDAKNYGES
XX%XXXX3S3j'

'‘Pulkim Ant Kelių”, juodais odos apdarais $2.50 ■ 
“Vyrai Broliai” specialė vyrams maldaknygė 

atspausdinta ant šilkinės popieros...... $1.30 į
„Maldų Rinkinėlis”, juodais odos apdarais ...$1,50 ■ 
“Maldų Rinkinėlis”, juodais audeklo apdarais .75 
“Maldų Rinkinėlis”, baltais celoloido apd. ..*. .90 
“Maldaknygė” mažo formato juodais audeklo 

apdarais ..........       .60
“Jezan, Pas Mane Ateiki”, specialė mažytė 

vaikams pritaikinta maldaknygė, juodi 
apdarai, paauksuoti kraštai ....    .40

“Naujas Aukso Altorius” ........  $1.00
Darbininkas, 366 W. Broaduay, So. Boston, Mass. |

• •’l

■ čios vidaus pašventinimas,
- kuri buvo atnaujinta. Pa
šventino per daug metų 
buvęs klebonas kun. I. Va- 
lančiūnas. Jam asistavo 
kun. Mockus ir kun. Ra- 

2=---------  kūnas. Gruodžio 8 d., kuk- kauskas.' Turiningą pą-
MTCĘjPRJTRAS ŠEPETYS Kai, su bažnytinėmis apei- mokslą pasakė kun. Nor- 

butas.
Bažnyčios vidaus šven

tinimas buvo sujungtas 
su parapijos 30 metų gy
vavimo ir 5 metų kun. 
Daumanto klebonavimo 
sukaktuvėmis.

Ta proga įvyko vakarįe-

Peaosylyanijos Žinios

kąimo, Papilio valse., Bir
žų apskričio. Buvo links- 

Mirė

L. j gyvenimą. Ir kąip Krasauskus. _
rųes galime klausyti žmo- ^^1 senatvės, per pasta-

- ' 2 - ruosius keliolika metų,
nuolatinio darbo neturėjo. 
Kaipo dailydė, dirbo ma
žus darbelius, už maža 
atlyginimą, dažniausi ą i 
pas oažistamus. Pragyve
nimui vienam pilnai už-

Palaidojimu rūpintis turė
jo jo sūnėnas Jonas Šin-

gomis tapo palaidotas šv. 
Kryžiaus kapuose. Paliko 
nu liūdime Lietuvoje: žmo
ną, du sūnų ir dvi dukterį. 
Sūnus Jonas yra aukštas 
valdininkas Lietuvos ka
riuomenėje.

Daugybė pažįstamų, taip
gi .įr šiuos kelius žodžius nė. Dalyvavo daug žmo- 
rašantis, reiškia gilios už- nių. Vakarienės programa 
uojautos mirusiojo šei- buvo įvairi. Kalbas pasa- 
mai, gi atsiskyrusiam iš kė kun. Mockus, kun. Ra- 
gvvųjų tarpo tariame Am-kauskas, kun. Klevinskas 
žiną Atilsį šios šalies že- ir pats kaltininkas klebo- 
melėje. Pr. Pukąs nas kun. M. Daumantas.

Programos vedėju buvo 
kun. Česna. Buvo ir dainų. 
Kleb. kun. Daumantas vi
siems dėkojo už linkėji- 

. mus ir duosnumą parapi- 
Kaunierius.

GIRARaVlLLE- PA.
S — / • •

įr nukankinti, teidavo. Daug kalbėdavo
neginoųąmas ką apje savuosius Lietuvoje. y
ja^, kreipęsi į įr vis rengėsi grįžti atgal, šv. Vincento par. bažnv- jai. 
Ciesorius ju® Tuo labiau, kad žmona ir----------------- ------------ -

į.iau suaugę vaikai, nuola- 
įtiniai jį kvietė grįžti, ir

Lapkričio 25 d. įvyko

mė. Ir taip, Januarius bu
vo mirtinai nuplaktas; Fe
liksas ir Pilypas lazdomis; 
užmušti; Silvanas nuo,'sius. Bet jis sakė: tuščie- 
aukšto bokšto nustumtas, Į mis nenOris grįžti. Pirma 
o Aleksandras, Vitalis įr;turįs sudaryti tūkstanti 
Martialis paguldė gąlvas’doleriu Jam mirus rast? 
ant kaladės ir budelių kir- sutaupu 21 dol.
viai jas atskyrė nuo jų kū- i Pastaruoju laiku dėl ne-' 
n’4- darbo, prie jokios pašelpi-

Felicita, su verkiančia! nes draugijos nepriklausė? 
širdimi žiūrėjo i save vai- ’ ——;-------- i——;—-------
kų mirtis, meldėsi ir de- į jai nukirto galvą. Ir taip 
kojo Dievui, kad jiems ■ Kristaus ištikima šeima 
buvo davęs malonės iš-. mirė, kad amžinai garbė je 
tverti įki galo. Paskiau ir1 gyventi.

padengti.. Taipgi čia jo 
artimi draugai, patarė ne
vilkint grįžti pas savuo-

V •

«BELĖ KATALIKŲ STOKA, f ĮLIPIMŲ SALOSE
_______________ I_______________________ •

Iš Mąųilos, Filipinų sos- Labai dažnai vietoj užuo- 
tinės, pranešamą, Kad da
bartiniu laiku Filipinų sa
lose, yrą veik 12,000,000 
gyventojų, kurių 82% yra 
Romos Katalikai. Gi kuni
gų skaitlius viso ten sie
kiąs 1400,,kas.šieiną kiek
vienam kunigui 8,571 ti
kinčiųjų žmonių aprūpinti. 
Sakoma, kad ten 3 kartus 
tiek, turėtų būti kunigų,

jautos susilaukia nemalo
nių komplimentų. Daugu
ma gyventojų taipgi tuif 
įvairių sunkenybių, kada 
nedarbas spaudžia. Bet 
gyventojais, kurie neturi 
jokios nuosavybės, rūpina
si įvairios labdarybės 
draugijos, miesto valdžia. 
Gyventojas, netekęs dar
bo arba mažai dirbdamas 

kiek dabar ‘yrą, įr tai ne- tuojau prašo namų savi- 
bebūtų perdaug. Viso Fi-’ninko numušti nuomą. Y- 
iipinų salose yra 986 pž<ra ir tokių įvykių, kad gy-lipinu salose yra 986 p^ra ir tokių įvykių, kad gy- 
rapijos, kuriose yrą 1,100 j ventojąs išgyvena mėne- 
kunigų, kurie darbuojasi sius nemokėjęs nuomos ir 
parapijose. Gi likusieji 300 išsikrausto. Namų savi- 
darbuojasi sekmadienio a- ninkas turi tą visą naštą 
ratorijose, ligonbučiųose,! pasiimti ant savo pečių, 
mokyklose, kalėjimuose,;Namų savininkas, netekęs 
misijų darbe ir įvairiose darbo, ' negali išsimokėti 
kitose vietose. įstaigose ar skolų. Prašo sumažinti 
darbuose. 53 parapijos, mokesnius, bet mokesnius 
nebeturi nė vieno kunigo ^rinkėjai nepaiso ir nesu- 
Yra tokiu parapijų, kurios mažina. Namų savininkas 
turi 40,000 parapijonų, o turi būtipąi sumokėti mo- 
tik vieną kunigą! Jos .bu-j kesnius valdžiai ir nuo- 
tu laimingos, kad vieton tšimčįus bankai. Nesumo- 
vieno, — turėtų bent :3 ku-'ka, tai jo namus parduo- 
nigus. Anglijoje ir Velši-1 da už skolas. Taip namų 
joje, išeina į kunigas tik savininkas netenka viso 
464 parapijonams aprū-, turto, kurį buvo įsigyjęs 

iper kelioliką metu. Niekas 
J. Bųtkevįoįus. jo neužjaučia, niekas jam 

nępagelbstį.
Tąįgi klausimas dėl ko 

į valdžia nepagelbsti namų 
----- o Benamiai

pįntf.

4

.. ... ^.^.-.1..'.
radosi ligoninėj. Kitame 
laiške žmogus pasisakė e- 
sąs ne katuli kas, tačiau at
silankydamas į novėnos 
pamaldas, kas pirmadienį, 
jisai susidomėjo katalike 
tikyba. Perskaitęs Kardi
nolo Gibbonso knygelę 
Tbe Faith of Our Fathers 
— Mūsų Tėvų Tikyba — 
jis buvo pertikrintas tei
singumu Katalikų tikėji
mo ir dabar tik laukė die
nos kuomet jis galės būti 
apkrikštytas ir taps nariu 
tikros Kristaus įsteigtos 
bažnyčios.

siems reikės tą ilgą kelio
nę atlikti. Ištikimas ŠŠ. 
Vardo dr-jos narys nuo 
pat tos dr-jos įsikūrimo, 
ir ligoje jis rūpinasi pri
imti šv. Komuniją bent du 
kartu i mėnesį. Ligonis 
prašo visu savo priėteliu 
ir pažįstamu maldų, kad 
iki galui jis galėtų vykdy-i 
ti Dievo valią.

Ona Kačinskienė randasi
I
i 
I 
Į

CHORISTE OLGA MA 
TULIONYTf:

Antradienio va k a r ą, 
gruodžio 7 d., kuomet 01- 
ga Matulionytė rengėsi ei
ti į Mokslo. Dr-jos paskai
tas, šv. Alfonso par. salė
je, ji staiga buvo perblok
šta aklosios žarnos užde
gimu. Veikiai buvo nuga
benta į Womens’ General 
ligoninę ir ten jai buvo pa
daryta operacija. Per pir- Mercy ligoninėj su nulauž- 
mą porą dienų ji kentėjo ta koja. Sako, kad nęlai- 
da’ig skausmo, bet praė- mė įvyko lovoj. Ryte dar 
jus pavojui, ligonė jaučia- begulint pajuto diegimą, o 
si daug stipresnė ir visus kuomet stengėsi atsistoti, 
ją atlankančius priima su tai pergriuvo dėl baisaus 
savo malonia draugiška skausmo. Ligoninei suras- 
šypsena. Olga yra šv. Al
fonso paramjos choro na
rė. Kaipo išraišką savo lt Z- 
uojautos Olgutės ligoj, 
choras pasiuntė jai gra- iki kaulas sugys. 
žią puokštę gėlių. Linkime 
ligonei greitai pasveikti!

ta, kad kojos kaulas esąs 
trūkęs net dviejose vieto
se. Ligonė turės Draleisti 
nuo 6 iki 8 savaičių lovoj,

ATSEVER13MAI
Novena neša ypač gra< 

žius vaisius atsivertimais. 
Iš laiškų galima girdėti 
kaip žmonės* kurie nebuve 
buvę prie šv. Sakramentu 
per 10, 15, 25, įr viena: 
liet 42 metai, gavo malonę 
sugrįžti prįe Dievo ir vėl 
ragauti laimės priėmimo 
šv. Komunijos. Nors tib 
dar tėra 10 savaičių kaų 
novėnos pamaldos yra lai- 

i komos lietuviškai, kas se- 
! kmadienį 4 vai. po pietų, 
tačiau jau gauta net 5 pa
dėkos laiškai, kuriuose 
Marijos garbintojai dėko
ja už jiems suteiktas ma
lones. Jei kas iš lietuviu 

Į gyvenančiu kitose koloni- 
i jose, kur ši novena ners 
Į laikomą, norėtų gauti pla
tesnių žinių kas link nove 

į nos — knygelių, medalikė 
lių arba pageidautų kib 
kokiu informacijų, tai pri 

, va1 o kreiptis ar tai angliš 
kai ar lietuviškai pas Ste 
buklingo Medąlikęlio no
vėnos vedėja kun. dr-s 
Mendelį šiuo antrašu: 
Rev. Louis J. Mendelis, 
J14 W. Saratoga St.

Baltimore, Maryland. _______
DAR ŠIS TAS

I

Sekmadienį, gruodžio 12 
d. per ŠŠ. Vardo dr-jos 
mišias 8:30 vai. ryte buve 
atnaujinta priesaika prieš 
nešvarius ir nedorus km 
tarnus paveikslus. Per tas 
pačias mišias beveik visi 
bažnyčia ėjo prie šv. Ko 
munijos.

Kas sekmadienis per vi 
są Advento laiką po kiek 
vienu mišių yra .kalbamos 
ypatingos maldos už nu 
si sekimą jubiliejinių misi 
jų sausio mėn.

Ketvirtadienį, gruodžio 
16 d. įvyks metinis ŠŠ 
Vardo dr-jos susirinki 
mas. Bus rinkimas valdy 
bos 1938 metui. S.L.R.K 
A.. 13 kp. ir Moterų Sąjun 
ga, sekmadienį, gruodžu 
5 d. savo susirinkimuos* 
didžiuma balsų paliko ti 
pačią valdybą.

Girdėjau, kad skulpto 
riaus Rimšos . išdirbinu 
paroda turi prasidėti Ma- 
ryJand Institute sekan| 
sekmadienį. Gydytojas A 
dalbertas Zelwis rūpinasi 
sukelti užtektinai lesų 
kad būtų galima du ai 
gąl ir daugiau Baltimorėi 
IAetųvįų Skautų ateinan
čią vasarą pasiųsti į Lie 
tuvą.

Misijonieriųs kun. Albi 
nas Drazdys bus Baltimo 
rėj sękmadięnį sausio 2 d 
Tą patį po pietį 4 vai. jis 
turės visiems bendrai iš 
kilmingą parapijos aukai 
ųi o jubiliejaus misijų į 
žangą. Klaustukas

Marc.elė Bridickienė ran
dasi garsiame Wilmer In
stitute Johns Hopkins li
goninėje, kur jai buvo ne 
daryta operacija akies. 
Dr. McLean, kurs sėkmin
gai išgelbėjo mūsų Klebo
no akį tvirtina, kad ir 
Bridickienei bus galima 
sugrąžinti šviesą, ir atirr- 

Jėzaus esančio ŠŠ. Sakra- ti tuos galvos skausmus, 
mente, po mišių paauka- kuriuos ji dabar kenčia, 
vo $60.00, kad per visus Veronika Gužauskįenė 
1938 metus, kas pirmą mė- pradeda vaikštinėti po 
nėšio penktadieni, žvbėtij sunkios operacijos. Linki- 
raidės JĖZUS. Jos tikslas me jai visąi pasveikti, kad 
vra, kad visi atsilankan- galėtu būti Bernelių 
tieji bažnyčion pirmo pen
ktadienio adoracijos metu 
matydami iš lempučių su
darytą Jėzaus vardą gy
viau prisimintų jo tikra 
buvimą, stipriau i Jį tikė
tų, daugiau vilties Jame Stebuklingo

GRAŽI AUKA
Parapijietė klausydama 

kunigo išaiškinimo evan
gelijos žodžių: “Bet jūsų 
tarpe stovi tas, kurio ne
pažįstate”. kaip jie liečia 
mūsų apsileidimą kas lir

šiose Kalėdų naktį.

v •

mi
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KAS OO W
saw«is?

Šįąis ląilęąįs dąuguma kieji namų sąvininkąi yra 
ųąmų saviųiųJiŲ yra ąc-J visai užmiršti. Susirūpįn- 
sunkiptįi įvairiomis skolp-j.kime smulkiaisiais namų į 
pais. Bet mftžąi Kąs u?jau-; savininkais, 
čią nąmų savininkam  ̂• South WorcesterietLs.

‘ savininkams?
įgauna pagelbą. bet smul-

ANGLIŠKAILIETUVIŠKAS ŽODYNAS
Ką tik gavome .įš Lietuvos vieną geniausių | 

Ąnglįškai-iLietuvišką Žodynu -.(pictjoųąrįi.);.; Jis | 
turi 399 puslapius. Apdarytas $2.25, be apdarų — į 
$150. Užsakymus siųskite tuojau; nes apribotą | 
skaičių teturime. /
Darbininkas, 966 W. Broaębvąy, So. Boston, Ityass. |

DAUGIAU ŽJNUČIŲ 
PIE STEBUKLINGO ME- 

DALIKELIO NOVENA
Pirmadieniais laikoma

i Medali kelio 
padėtų, ,ir karščiau steng- novena mūsų bažnyčioj 
tusi Jį mylėti. Graži min- daro nepaprastą pažanga, 
tis paremtą grąžiu darbu. Nuo 8 vai. ryte ikį 8 vai. 

kuomet novėnos pa- 
pma’dos yra laikomos net 
i 8 kartus, sueina arti 4000 
. žmonių. Jųjų tarpe yra 
stebėtinai didelis skaitlius 
nekatalikų — protestonų, 
kaip tai galima suprasti 
įš laiškų, kurie yra skaito
mi novėnos metu. Tik aną 
pirmadienį kunigas išskai
tė laiškus, kur viename 
nekatalikė motelis prašė

Ęc abejo Jėgus laimins tą’vak. 
Ji mylinčią geradarę.

MUSE LIGONIAI
Visų gerbiamas ir myli

mas graborius Jonas Gre 
i.bliauskas: kaip girdėti,s 
nesveiksta. Ligonis kas, 

1 savąitę darosi silpnesnis, 
įr jaučia didelius skaust 
mus. Tačiau:?būdamas ge
ras Katalikas jis yra vi*i 
siškai atsidavęs Dievo va-i užžiebti 7 dienų lempą prie 
lįai, ir atsilankantiems i P-lęs ŠŠ. Stebuklingo M 
karts kartėmis s^ko, kadį dali kelio paveikslo už sa.- 
jis nebijąs mirti, nes vi-' vo kaimynką katąlikę,kuri

Telefonas: Plas* 1350.

JONAS GREBLĮ AUGIAS
Graborius jr Balsamuotojas 

423 S. Paee Street 

BALTIMORE, MD.
'i
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vaukime visi.
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gija rengiasi pastatyti pa
minklą.

Tam reikalui Lietuvoj 
yra renkamos aukos. A-

Įkas girdėti lietuvių
KOLONIJOSE

so.womsteb,mjss.^,?1'2j7?-
------------ veckaitei, kuri kelinta sa- 

£ Gruodžio 6 d. įvyko Mot. va’tė serga, Choras nutarė 
S-gos 69 kos. metinis, susi- nupirkti dovaną. • 
rinkimas. Sekantiems 1938 
metams buvo užgirta ta 
pati valdyba. Išrinkta ko
misija, kuri pradėjo rim
tai rūpintis ir rengtis jye 
kuopos 10 metų gyvavmo 
jubliejaus, kuris įvyks va
sario mėnesį. Manoma su
dergti jubiliejinį bankie- 
ta su. programa. Nėra abe
jonės, kad bus suruoštos 
tinkamos tą dieną pami
nėti iškilmės. Mat 69 kp. 
priklauso susipratusi d s 
moterys ir merginos, jų 
tarpe buvusios Centro 
pirmininkės p. Mažeikienė 
ir neseniai persikėlus i 
mūsų tarpa. Art. Dain. M. 
Čižauskiene.

Aušros Vartų parap. 
choras deda pastangas, 
kad tinkamai išmokus 
naujas, dar čia negirdėtas/ 
Kalėdų giesmes. Kadangi 
nauji veikalai chorui la-1 
bai patinka, visi lanko ■ 
pratybas, net kelis kartus! 
savaitei. Teko nugirsti, 
kad ir dain. M. Čižauskie- 
nė nėr Kalėdas giedos ką V 
tokio nepaprasto.
; Choro metiniame susi

rinkime, gruodžio 12 d. R 
buvo išrinkti kandidatai į ‘ 
valdybą.

Rinkimai įvyks antra
dienį po Kalėdų, gruodžio

Gruodžio 8 d. per vaka
rines pamaldas, vedant 
kleb. kun. K. Vasiui. skait
lingas būrys mergaičių 
sudėjo prižadus įstodamos 
parapijos sodalicijon. Ma
lonų įspūdi darė, kada vi
sos sodalietės (neišsky- 
riant naujų nariu) giedojo 
pamaldoms pritaikint a s 
giesmes. Kun. J. Bakanas 
pasakė gražų pamoksta. 
Po pamaldų visos buvo už
kviestos svetainėn, kur p- 
lės Sprikaučiutė, Mortu- 
naitė ir Jurgelionaitė bu
vo surengus “sočiai”. Mo
kytoja Kašėtaite ir O. Va- 
lantukevičiutė su p. M. 
Čižauskiene visus pri juo
kino ir patenkino savo 
šposais bei dovanomis. Po 
užkandžiu visos linksmai 

t3, išsiskirstė. Beje, buvo ir 
kitos, kurios prisidėjo prie 
šio vakaro rengimo, 
neatsimenu vardų.

—
Parapijoj teko patirti 

daug susidomėjimo vaiku
čių programa, kurią ren
gia Seselės mokvtoios *

. !Mat tai bus pirmas šioj 

. parapijoi panašus paren- 
. girnas. Įvyks sausio 9 d.

Aušros Vartų Auditorijoj. 
Rap.

• v
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[ SYKES & SYKES
, P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
.LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas: SANBORN BTX>CK 
Washington St. 
Norreood, Mass.

Tel. Norvood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 \VALNUT AVĖ. 
Tel. N<»r«’<Hw| 1O2O

♦ » MINĖJO VILNIAUS 
UŽGROBIMĄ

Lapkričio 17 d. šios ko
lonijos 6 draugijos suruo
šė paminėjimą J. Valsty
bių konstitucijos 150 metų 
ir Vilniaus užgrobimo su
kaktuves. Programos ve
dėju buvo p. Martinas Pie-

GRABORIUS
‘ 4 S1 7 \ Z .<• A' IS PATAICK HįfMA X

331 Smith St., 
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso; Dester 1952

Namu: PI. 6286

i

EDW. V. WARA30W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washingtoo St 
\OR\VOO|>. MASS. 
TEL Norvvood 1503
Montello Office:

10 Intervale St. • 
•'EI. Brockton 2005

IR

karskis. Dainavo Šv. Ro
ko par. choras, vadovo.’i- 
ia^t muzikui p. J. Vaičai
čiui, ir solistės p. Marga- 
reta Mazyalienė ir p. Mil- 
tienytė. Turiningas kalbas 
anie Vilniaus užgrobimą 
ir Jung. Valstybių konsti
tuciją nasakė adv. A. O. 
Šalna iš Cambridge, adv. 
A. Kunka (vietinis), ir 

■ kleb. kun. J. Švagždys. Su
rinkta nemažai aukų Vil
niaus vadavimui. Žmonių 

i buvo pilna lietuvių svetai- 
i nė.

Paminėjimas praėjo la
bui entuziastingai.

Rengimo komisija dėko
ja gerb. kalbėtojams, cho
rui ir jo vadui p. Vaičai
čiui ir solistėms už išpil
dymą orogramos.

Antanas Jakavonis.

VARGŠAS TADAS” 
GRAŽIAI PAVYKO 
Sekmadienio vakare, 

gruodžio 12 d., Gim. Pan. j 
Švenč. parapijos svetainė
je LRKSA 163 kuopa su
rengė vaidinimą ir dainų 
bei muzikos programą, 
kuri visais atžvilgiais pa
vyko. Žmonių buvo pilna 
svetainė ir visi buvo pa
tenkinti.

Pirmoje programos daly, 
kuopos pirmininkas, J. 
Mickeliūnas pasveiki n o 
susirinkusią publiką. Po 
tam paaiškino, kad yra 
labai naudinga lietuviams 
priklausyti prie LRK Su
sivienijimo, ir kad ši į 
draugija yra turtinga ir; 
nariais, ir turtu, ir gera,; 
pavyzdinga tvarka. Taipgi, 
apie Susivienymą gražiai, 
kalbėjo Centro pirminin- į 
kas, red. L. Šimutis; Fe-} 
deracijos Pirmininkas Dr.) 
Rakauskas; Centro Dva
sios Vadas, Kun. A. Baltu
tis, ir p-lė Ieva Lukošiūtė.

Muzikališką programa 
išpildė dain. Ona Juozai
tienė, (jai akompanavo A.i 
Aleknaitė); dain. K. Skel- 
ly ( Jai akompanavo muz. 
Elena Žogaitė). Didelę da
lį programos išpildė Ele
nos Žogaitės muzikos mo-į 
kyklos studentai. Grojo‘ 
gitaroms, pianu ir akor- 
dionais.

Po dešimts minučių per
traukos, suvaidinta dviejų 
aktų veikalas “Vargšas j 
Tadas”. Suvaidino LRKS.i 
Chicagos Apskričio Dra-į 
mos ratelis, vad. Ig. Saka
lui. Vaidino Ig. Sakalas— 
Tado rolę, Dain. K. Skellyj 
— Marės; J. Samoška — 
Daktaras; Ieva Lukošiū
tė — Variutė. Vaidinimas 
tikrai gražiai pavyko. Vi; 
si artistai buvo gerai išsi
mokinę savo roles, ypatin
gai Ig. Sakalas publiką) 
tiesiog sužavėjo.

Taigi, lai gyvuoja mūs1 | 
pirmasis LRK Susivienni-I 
mo Chicagos Apskričio 
Dramos ratelis, o mes juos 
remsime. Ten Buvę';

GREENFIELD, MASS.

i

NAUJA PROFESIJO- 
NALĖ

Gruodžio 1 d., šioje ko
lonijoje atidarė ofisą adv. 
L. N. Jakimavičiutė (Ya- 
kim) iš Athol, Mass., 14 
Hope St. Advokatė Jaki
mavičiutė yra šioje šalyje 
gimusi ir augusi, bet gra
žiai vartoja savo tėvų kal
bą. Plačiau apie ją jau bu
vo rašyta “Darbininke”. 
Lietuviai turėtų reikale 
kreiptis pas lietuvę advo
katę. Linkime jai geriau
sių sėkmių.

I

RADIO FOR THE HOME

THE “TALKINO” DIAL

ELECTRIC NETM ORK 
TCNING

ACBUSTIC
AMPL1FICATION

ACOCSTIC PHASLNG

ELECTRIC AUTOMATIC 
TUNING

S-GANG CONDENSER

HI-LITE CONTROL

BACKCROUND MUSIC

You’d expect to find a differ- 
ence in a Motorola Home 
Radio . ; . and you do! Ia 
the tone you hear, the beauty 
you see, the improvements 
you point out to friends . ; : 
there’s a difference all along 
the line. That’s why we urge 
you to come in to see these 
new Motoro las. We know 
you’ll join us in saying: “It’s 
America’s finest radio!” Prices 
aren’t the kind you hear and 
run. They’re the kind that 
prompt you to picture in your 
mind which beautiful console 
or table model best matches 
your living room!

AS L0W AS ’299S ’ EASY TERMS

UNION ELEGTRICAL SUPPLY CO. INC.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas
Telefonas Liberty 2337

J. Stačiokas iš Athol, Ma- 
ssachusetts ir apdovanojo 
Kalėdų plotkelėmis. Dėko
jame jam.

A. Dėdinas.

ROCKFORD, ILL.

Sullivans Liquors Store
295 W. BROADVVAY, TEL. ŠOU 9772

UŽDYKA Pristatome į Namus
PROSPERITY VVINNER 100 Proof 1 m. Senumo 

I KVORTA — $1.25
Ruginė Straight degt. 90 proof 1 m. senumo $1.25 
California Grape Brandy didelis butelis už $1.25
GIN kvorta .....................................  99c.
RUM už pt. — 69c. — kvorta.......................$1.25

ALUS * GARRISON
BAY STATĖ 3 kenai 90 proof degtinės

už 25c. Kvorta — $1.09

S. š. V. J. DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 5 d. įvyko Sal
džiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus draugijos susi
rinkimas. Pirm. A. Stupin- 
kevičius, pradėjęs susirin
kimą, pakvietė narius at
sistoti ir sukalbėti maldą 
už a. a. gen. Silvestro Žu
kausko vėlę.

Nutarta nusifotografuo-l 
t i sausio 3 d. metiniame 
susirinkime. Vasario 13 d. 
draugija minės savo 25 
metų gyvavimo ir Lietu
vos Nepriklausomybės 20 
metu sukaktuves, Knights 
of Columbus svetainėje. 
Programą paskelbsime vė
liau.

Gruodžio 5 d. šioje kolo
nijoje lankėsi gerb. varg.

NAUJŲ METŲ VAKA
RĖLIS

Šv. Kryžiaus parapijos merikoje tuo reikalu rūpi- 
sąryšys rengia vakarėlį, nasi komp. J. Žilevičius. 
Naujų Metų dienoje, sau- Komp. Žilevičius ir man 
šio 1, parapijos svetainė- .prisiuntė blanką ir įgalio
je. Bus vaidinimas ir kito- 3° mane parinkti aukų 
kių įvairybių. Programas Montrealy. Todėl lietuviai, 
baigsis šokiais. Įžanga tik būsite užklausti,
15 centų. Tai metinis pa-Praš°me neatsisakyti. Jei- 
rapiiječių suėjimas. Daly- kurių netektu sueiti ir

PARENGIMAI .
Gruodžio 21 d., Moterų

i 
Idraugija rengia “Euche- 

rį”. parapijos svetainėje.
Gruodžio 28 d. Įvyks pa

rapijos sąryšio vakaras 
parapijos naudai.

Kalėdų šventes praleisti 
sugrįš i namus studentai 
Saviškas ir Mašinauskas. 
kurie mokosi Ohio Statė 
College, Columbus, Ohio.

Korespondentė. •

tą darbą įvertinti, tai 
kreipkitės pas mane adre
su:

K. žižiūnas, 6387 Dės 
Erables St., Montreal, Ca- 
nada.

Aukotoju vardai ir au
kos bus skelbiamos spau
doje.

Apaštalystės Maldos dr-j 
ja sekantiems metams na-' 
tvirtino tą pačią valdvbą.! 
Pirmininkauja panelė 7u- ■ 
Ii joną Savičiutė: protoko-. 
In raštininke — Ona Gren- 
daitė; finansų raštininke 
— Paulina Remaitytė; iž- į 
dminkė — Agota Stanai- 
kiutė. i
dieną po pamaldų turėjo 
“nenny sale”. Pelno pada
rė apie $10.

Šv. Kazimiero pašalome: 
draugija gruodžio 4 dieną 
išrinko kitiems metams tą 
nacia valdvbą. Tik vice
pirmininku apsiėmė ponas 
7. B^uba. Ši draugija sau
sio 16 diena rengia vaka
rienę parapijos saTėie.

Aušrelė. I
į

&
' i

parapijose.
Vakarienė buvo karališ

ka. Ačiū šeimininkėms už 
skanius valgius, o šeimi
ninkams už gražią tvarką, 
merginoms už patarnavi
mą.

I —'—

Šiame paasulyj žmonės 
gyvena ir miršta, bet kai- 
kurių kilnūs darbai ne
miršta, jie yra įvertinami 
kultūringų bei sąmoningų 
žmonių. Tokiems žmonėms 
atminti statomi pamink
lai, ruošiami paminėji
mai. Turime ir mes tokių 
žmonių, kaip tai muzikas, 

. kompozitorius Česlovas 
Sasnauskas, kurio dainas 
dainuojame. Jam mirus, 
svetimoj šalyj atsirado 
geraširdis kun. L. Vaice
kauskas, kuris savo lėšo
mis a. a. Sasnausko kūną 
pargabeno į Lietuvą, kad 
ten, kur jis gimė būtų ir 
palaidotas. Lietuvos mu
zikų ir kompozitorių drau-

v •

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius 
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

prieinamą kainą.
13 EIlsworth St., 
VVorcester, Mass.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKTS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

I

POPE OPTICAL CO.
Aibert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki- j 
niai, leiskite mums išegzami- 
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397 :

275

Main St. Tel. 6-1944 
Worcester, Mass.

Main St. Webster, Mass

Tel. 2-3381
Delivery

Domestic nnd 
Imported Brands

EDWARD YANOVER'S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną ir Aly.

278 Millbury Street 
VVorcester, Mass.

RYAN & CASY
11 Ames St., Tel. 6585 

Greenfield, Mass.
Mes garsinamės, kad 

gauti iš Jūs biznį, ir 
duodame Jums geriausį 
ta vorą! Ateikite pas 
mus.

LDS. NARIŲ IR “DARBININKO” 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI! z z 

z z
i 1

3 £

MIRĖ
Gruodžio 5 d. mirė Adelė į 

Aukštikalnytė, 22 metų 
amžiaus. Ji buvo pp. Iva-

I

PARAPIJOS VAKARIE
NĖ

Lapkričio 21 d. įvyko
Šv. Petro ir Poyilo parapi- nauskų aūgytinė. Palaido

ta gruodžio 7 d. iš šv. Pet
ro ir Povilo lietuvių par. 
bažnyčios su trejomis šv. 
mišiomis, kurias atnašavo 
prie didžiojo altoriaus 
kleb. kun. K. Juozaitis, o 
prie šoniniu svečiai kuni
gai Augustinijonai. Žmo
nių buvo pilna bažnyčia. 
Kleb. kun. K. Juozaitis pa
sakė du pamokslu: lietu
viškai ir angliškai.

Žmonės buvo labai su
jaudinti. Lai ilsisi ramy
bėje. Kabeli skis.

• V •

jos vakarienė. Dalyvavo a- 
pie 300 žmonių, tarp kurių 
ir miesto mayoras, šerifas 
ir daug kitų žymių asme
nų. Visi kalbėtojai linkėjo 
parapijai geriausių sėk
mių. Iš vietinių kalbėjo p. 
Andrijauskas ir kleb. kun. 
K. Juozaitis. Programos 
vedėju buvo p. K. Makaus
kas. Vedėjas paprašė kle
bono padainuoti. Na, ir 
padainavo ir savo dainavi
mu visus nustebino. Turi 
labai gražų balsą. Jis ne 
tik yra geras dainininkas - 
giedorius, bet ir žymus 
pamokslininkas, daug kur 
yra skelbiąs misijas anglų

Profesionalai, hlznlertai. pramonin
kai. kurte skelbiasi “Darbininke” 
tai verti skaitytojp paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke".

tlk-

v •Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skai
tytojų prenumerata baigiasi gruodžio ir sausio 
mėnesiuose. Taigi nuoširdžiai prašome neužvilkti 
mokesčių — užsimokėti laiku, kad nereikėtų ra
šinėti paraginimų.

Taipgi prašome LDS kuopų sekretorių, kad 
paragintumėte savo kuopų narius, kad jie arti
miausiame susirinkime užsimokėtų savo duokles.

“Darbininko” Administracija.

ii 
iiI Iii
: s 
ii

1: GJ"
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GALVIN'S PACKAGE
35 Ames St., Tel. 5537 GreenfieH, Mass.

> I ■ •

Užlaikome visokios degtinės ir vyno, kaip vie
tinių taip ir importuotų. Pristatome uždyką.

(17-23)



GENUtNt PltSKIN ZIPPER BAC

*3 C ROS 5 BRAtELET
Tikro aukso branzalistas

išsimokėjimd.

198 MAIN ST.

Su inicialu špUltuts 5 00 

ir kabikė "—

^PC. silver- C-ardenia
Pllnas setas dėl 6 asmeny i . , y $ 

^illiaru Rogers darbo / (o

i 3~o į- A WEEK

*» ’Įft1-

•nedu tt* *• emąmel + gold
EnameI ir auksinė 

papirosnicia

PriMausįos? gražiausios Ka 
ledų Dovanos pas luvs kurtu*

keti perXvi^’nwJaS daV*nas pas KAY’S nėrą reikalo turėti pinigų, galite pirkti išsimokėjinatf. Galite mo

lina Hk 3 minutes ' saAJ*itę. Nuošimčiu nereikia mokėti. Pirkite pas ĖAYlS. Apdaryti są4caitą

/</mw Huysuirw. otiodama me- t 
tams įssimok&i. Ateikite ir ati- I 
darykite &asįaitg šiandien. Ati- Į 
daryti •eu&ma ilgai /
h^0 “"'l $ & dalykas į

Toletų 3 šmotų
moteriškas setas

J. \\ ______ ___
? v

•3V\k vitmuc-' 

Išimtimi Kk?i ’S * |

3> brAi\axAų žiedas į<^

^HfCK ELEC RAZO^

Elektrikfnis skustuvas j

----------- j~o <.'a

SPLlT COWHI!>E CLNrtTONE

Skūrinis čemadanas. *Q 9£ 

Geras namušalas Z
Sop AWfi£K

Penktadienis, gruodžio

■/ B. - Ji |
IEUIEIRV iOmpiHfy

N ATION ALLY ADVEP. i



Peaktidieūis. Gruodžio 17, 1937 DARBININKAS 8

Rytinių Valstybių Žinios
AMSTERDAM, N. Y. k™eo’ mumzmo žiaurumai sovie-

bažnyh^koncek- ttsijoje ir kituose kri’
TAS

Gruodžio 5 d. įvyko baž
nytinis koncertas parapi
jos bažnyčioje. Daug žmo
nių, net ir svetimtaučių 
suėjo pasiklausyti. Visi 
gėrėjosi gražiu giedojimu 
ir muzika.

Šv. Kazimiero par. cho
ras, varg. J. Olšausko va
dovaujamas, mokėsi gies
mes, ir tikrai gerai išmo
ko ir gražiai sugiedojo.

Šv. Kazimiero par. baž
nyčia pagražinta: atnau
jinta altoriai ir įvestos 
naujos elektros šviesos, 
kas darė labai gerą įspūdi.

Kleb. kun. J. Židanavi- 
čius prieš pradedant pro
gramą trumpai atpasako
jo parapijos. veikimą per 
30 metų.

Programa išpildė vieti
nis Šv. Kazimiero par. 
choras, vadovaujant varg. 
J. Olšauskui; Shrine Ma
lė Choir (vyrų choras) iš 
Auriesville ir šie solistai: 
Ona ir Viktoras Sintautai 
iš New Britain; art. J. Ol
šauskas, p. E. Sopranavi- 
čiutė ir p. Veronika Pa- 
tenande. Visi labai gerai 
giedojo. Užsibaigus giedo
jimui, kun. Strimaitis iš 
Albany, N. Y. pasakė pa
mokslą. Po to ivyko pa
laiminimas Švč. Sakra
mentu.

Svečiai kunigai dalyva
vo šie: kun. Strimaitis, 
kun. Liutkus, kun. Maliu- 
kaitis, kun. Orvidas, kun. 
Anton Gorski. kun. P. No- 
wak, kun. A. Reilly ir kun. 
E. Ercolani.

Korespondentė.

1 ' ' ' 1 V. ‘ '-•»

Gelevičienė; iždo globėjos žeisti, tarp kurių ir du lie- 
— K. Savickienė, O. Ra- tuviu jaunuoliu, būtent, A. 
dzevičienė; tvarkdarė — Rizauskas ir A. Šyvokas. 
O. Jeninienė. Į Abu guli Meriden ligoninė-

Nutarė rengti draugišką je. Adomas Šyvokas yra 
vakarėlį sausio 3 d., tuoj pavojingoje padėtyje, 
po susirinkimo, bažnytinė- vis naktinių “raidų” 
je svetainėje. sėkmės.

•9 Tai 
pa-

ELIZABETH, N. J.

Detroito Žinios
v •j kė gerai žinomas ir stip- 

I rus ratelis “Buchanan 
Bowleris”. Petriniai nedrį
so tokio priešo užkabinti.

ŠV. PETRO LIETUVIŲ i šių giedos didysis choras. Bet įpykę padarė tikrai 
Antros šv. mišios įvyks 8 lietuviškai, supliekė juos.

Parapijos choro balius, 
kurio pelnas paskirtas 
vargonų fondąn pavyko. 
Dalyvavo daug žmonių, y- 
pač jaunimo. Pelno liko 
su virš 170 dolerių.

Kaip pernai, taip ir šį
met mokinama katekiz
mas : penktadienių vaka
rais duodamos pamokos 
suaugusiems, o sekmadie
niais po pietų vaikams.

Singerio darbininkams 
nebereikia eiti iš dirbtu- į 
vės pirkti sau saldainių, 
tabakos, muilo, valgių, nes 
dirbtuvėje yra įsteigta 
krautuvėlė ir ką tik reikia 
galima gauti. Vietinis.

NEW BRITAIN, CONN.

MIRĖ
Gruodžio 8 d. mirė ligo

ninėje Fortūnatas Matula J 
56 m. amžiaus. Paliko nu
liūdime sūnų ir dukterį. 
Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis Švč. Mari
jos kapuose. Laidotuvių 
direktorium buvo ]5. A. P. 
Karlonas.

NELAIMĖS AUTOMO- malonios. Kalėdų metu vi- 
BILIAIS i sos dirbtuvės užsidarys 10

PARAPIJA
Šv. Petro parapijos kleb. 

kun. V. Masevičius linki 
visiems savo parapijie- 

! čiams linksmų šv. Kalėdų. 
Praleidęs suvirš 10 metu 

1 šioje parapijoje, tikrai 
galiu sakyti, kad yra žmo- 

i nių geros valios, kurie tei-

IŠ DARBININKŲ 
GYVENIMO

Pastaruoju laiku visos 
dirbtuvės sutrumpino dar- 
bo valandas. Dirba tik po k£ Sė^i'ga^lr ramv- 

j savaitę,b? žmonėms
- Linkiu ne tik linksmuYra daug Ka]ė(Jų> bet ir gausių Die.

IŠ SĄJUNG IEČIŲ 
VEIKIMO

Gruodžio 9 d., Šv. An
driejaus par. svetainėje i- 
vyko Sąjungiečių “bingo” 
žaidimas, kuris davė gra
žaus pelno. Komisijos na
rės gražiai pasidarbavo, 
platindamos iš anksto ti
kietus ir aukodamos dova
nas laimėtojams.

Sąjungietės nuoširdžiai 
dėkoja pp. K. A. Giedrai- 
čiams už paaukojimą gv- 
vų gėlių. Pp. Giedraičiai 
turi modernišką gėlinyčią 
Stanley St. ir savo auko
mis visada remia katali
kiškas draugijas ir para
piją. Lai laimina juos Die
vas.

Taipgi nuoširdi nadėka ■ 
priklauso už pagelbą no. Į 
A. Kvedarui ir A. Pavasa
riui, kleb. kun. A. Vaške
liui ir kun. P. P. Kartonui į 

už pritarimą ir išgarsini
mą. Ačiū visiems daly
viams.

Rengimo komisija S’i-

I

f

PARAPIJOS BAZARAS
Šįmet parapijos bazaras 

ne buvo taip skaitlingas darė šios: no. Janušanvtė, 
dalyviais, bet gryno pelno O. Tarašauskaitė, O. Ra- 
liko virš 1600 dolerių. Pa- dzevičienė ir B. Mičiunie- 
rapijos rėmėjai, matyda-nė. 
mi reikalą, padvigubinti 
pastangas ir užtat liko 
daugiau pelno. Daug kai
navo vargonų ir kiti baž
nytiniai pataisymai.

Kun. M. Kemežis labai 
daug darbuojasi, kad ap
saugotų žmones nuo ko
munizmo ligos, 
brošiūras

Platina
ir laikraščius,

PERRINKTA VALDYBA
Priešmetiniame Moterį: 

Sąjungos kuopos susirin
kime perrinkta valdvba. 
Daugumoje liko tos pačios 
narės valdyboje. Pirm. — 
J. Janušonytė; vice-pirm. 
O. Tarašauskaitė: rašt. — 
B. Mičiunienė; ižd. — E.

vai. ryte; giedos Sodalici-i Buchanan bowleriai dabar 
jos choras. Trečios šv. mi- jg piktumo kalba apie žai- 
sios įvyks 10:30 vai. ryte, dimą už šimtines. Gal būti 

Padėkos žodis priklauso Petriniai neužilgo ir su- 
didžiajam chorui už pui- tiks.
kų giedojimą šv. misijų. _______
metu. Kiekvieną vakarą PETRINIAI
susirinkę puikiai giedojo. Reškevičius 
Garbė chorui ir jo vadui Litvaitis 
varg. C. Smaliui. jMalinskis

~ Prasukąs
KALĖDINĖ PROGRAMA gvendris

Sekmadienį, gruodžio 19 j$ vjs0
d. įvyks parapijos svetai- i ' RTICHANAN 
nėję, metinis Kalėdų va- BUCHANAN
karėlis. Programoje daly
vaus visi trys parapijos 
chorai. Vaikučiai vaidina.

šio vakarė
lio. Tėvai atsiveskite ir 
vaikučius, nes tame vaka
rėlyje bus ir Kalėdų Die- Šią savaitę Šv. Petro 
dūkas, kuris neužmiršta par. bowlerių rateliai 
vaikučių. Tat visi į vaka- smarkiai susirėmė. Pijon- 
rėlį. kės, kurios per kelias sa

vaites buvo nugalėjusios 
savo priešus, dabar tris 
kartus jas Lelijos suplie
kė. Rūtos taipgi atgyjo, ir 
pradėjo eiti aukštyn. Di
delis būrys šios parapijos 
jaunimo yra interesuotas 
bowlerių žaidimais. Kodėl 
kitos parapijos negali tu
rėti savo bowlerių rate
lius? Jeigu būtų, tai vie
nos parapijos rateliai ga
lėtų žaisti su kitų. Bowle- 
riams nereikėtų priklau- - 
syti prie nekatalikiškų ra
telių. Jeigu mažesnioje pa
rapijoje yra pasekmės, tai 
didesnioje būtų dar geres
nės pasekmės.

501
592
591 

. 580 
. 527 
2774

16 ir 24 vai. ;
Daug darbininkų visai at
leido iš darbo, 
ir lietuvių be darbo. Be- VQ maionįy ateinančiais 
darbi ams teks kęsti sal ,į. meįaįs jauniems ir senes- 

.Jiems ir Kalėdos nebus.niemS) kurios duoda žm0. 
gui ramybę ant žemės ir 
didesnę viltį dėl amžinos 
ateities.

Taipgi linkiu laikraščiui Nepraleiskite 
“Darbininkui” ir visam 
jo personalui linksmų Ka
lėdų ir esu dėkingas už 
malonų patarnavimą Det
roito lietuviams. Lai atei
nanti metai būna gauses
ni ir malonesni visuose 
dalykuose, ir lai laikraštis 
“Darbininkas” būna žino- i 
mas kuoplačiausiai mūsų 
išeivijoje, ypač darbinin
kuose.

Kun. V. Masevičius.

įsos dirbtuvės užsidarys 10į 

i dienų. Taigi dirbantieji: 
pabai- turėtų pasirūpinti bedar- i 
nelai- bių šeimomis, kad ir jos 
Trvs galėtų Kalėdų šventes 

T.M

Pereitos savaitės 
goję įvyko keletą 
mių automobiliais, 
žmonės užmušti ir 8 su- praleisti linksmai.

ART. ONA KATKAUSKAITĖ HARTF9RD2
Hartford, Conn. — Šio

mis dienomis buvo atvy
kus art. Katkauskaitė su 
Metropolitan operos gru
pe. Ji vaidino operoj II 
Tr o va tore Azucenos (či
gonės) rolėje. Vaidinimas 
Įvyko Bushnell Memorial 
salėje. Dalyvavo apie 3, 
500 žmonių. Mūsų artistė 
Ona labai gerai suvaidino

savo rolę. Dalyvių aplo
dismentai ir rimtų kriti
kų žodžiai liudija, kad 
art. Katkauskaitė gerai 
pasirodė ir tuo pasirody
mu išgarsino lietuvių var
dą. Užtat veržiasi iš šir
dies šios eilutės, kurias 
skiriu mūsų žymiai artis
tei Onai Katkauskaitei:i

Azucena! (Tai čigonės vardas, kurios rolę vaidino Onutė) 
Azucena!. Tas vardas pirmiau negirdėtas, 
Lietuviams svetimas kai pats čigonu svietas
Iš kurio atėjai, kaip dabar pasidarė žinomas, malonus jis 
Nuo to laiko, kai Hartforde tavo balsas,
Kaip diktatorius mus sužavėjo ir vienbalsiai
Žmonės mes eiliniai ir kritikai plojome jai
Vakaro žvaigždutei Azueenai!
Azucena! Kai kalnai uoluotieji tavo gyvenimo vieta 
Skilo iš Džiaugsmo, kai pravirpo tavo balsas,
Taip tirpo ir mūsų širdis ne viena kieta
Ir rado pilną užmokesnį savo!
Azucena! Tas vardas dabar susijęs su tavuoju! 
Dabar Azucena labiau didžiuojas ir savuoju, 
Nes balsas tavo purpurinis, gilus ir turtingas. 
Kėlė ją iš grabo vedė Į erdvingas
Oro atmosphera . Opera dabar turi tik vieną
Savo širdies, sielos panašumo kraujo AZUCENĄ!

Plytaitis.

v •

BAŽNYČIOS TVARKA 
KALĖDŲ DIENOJE 
Kalėdų dienoje Šv. Pet

ro par. bažnyčioje šv. mi- 
išios bus atnašaujamos vi
dunaktį. Laike tų šv. mi-

i

Atsilankė apie 40 narių. 
Susirinkimas buvo gyvas 
ir nutarimais turtingas. 
Svarbiausia, kad gildąs 
kasmet rūpinasi labdary
be (išvien su 
Labdarybės 
kad aprūpintų suvargu
sius lietuvius Christmas 
Baskets ir šiaip dovano
mis. Išrinkta nauja valdy
ba, kurios pirm, yra Liud- 
visė Morkūnaitė.

parapijos 
draugija).

Christmas

Pelnas liko Kalėdoms baž
nyčios altoriams papuošti. 
Atsilankė pilna salė žmo- 

i nių ir linksmai žaidė.
Daugiausiai, rodos, mėgs
ta žaisti pinochle. Buvo 
apsčiai ir dovanų. Paskui 
gardūs užkandžiai su ka
vute.

VYČIŲ VALDYBA
Vyčiai turėjo rinkimus 

aną antradienio vakarą. 
Naujuoju pirm, išrinktas 
Jonas Gaučas. Vėliau pa
teiksime visų valdybų na
rių pavardes.

Siuvamąją
mašiną, kurią pirko ir lei 
do Gildąs gavo ponia K 
Šimkienė. Sveikiname.

I

Yabski .................
Yasaitis ................
Bartlett ................
Kastins ................
Fechke .................
Iš viso .................

Šią savaitę Šv. 
bowlerių

MĖNESINĖ ŠV. KOMU
NIJA

Šį sekmadienį Sodalietės 
bendrai Driims šv. Komu
niją. Kiekviena narė pri
valo dalyvauti, nes tos 
dienos maldos skiriamos 
ypatingai intencijai. Pri
siminkime Jėzaus žodžius: 
“Kur du ar daugiau susi
rinks mano vardu, Aš esu 
jų tarpe”. Malda galinga, 
ir tuo tarnu Sodalicijos 
malda yra labai reikalin
ga. Lai nei viena Sodalie- 
tė neapleidžia savo parei
gos. ____

NELAIMĖ ŽMOGUI
Pereitą savaitę p. J. Ni- 

celis dalyvavo laidotuvėse 
kaiD karstnešys. Paėjęs 
kiek nuo savo namu pa
slydo ant ledo ir išlaužė 
ranką. Štai kaip greit 
žmogus sutinka nelaimę. 
Linkime jam greit išsveik
ti.

I

i

' šv. Petro parapijos boi
leriai parodė savo pajėgas 
savo oponentams. Prieš 
kiek laiko juos vis pajuo-

564 
. 518 
. 550 
. 511

476
2619

Išėjo iš spaudos nauja vaistų knvga 
SVEIKATA LIGONIAMS 

j Gydymas visokių ligi, šaknimis,
Augmenimis, žievėmis, žiedais, Sėk
lom ir Kapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
i: lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gyilo ir kaip reikia vartoti. Kai
na su prisiuntimu $1.00. Pinigus ge
riausiai siųst Money Orderi, arba po
pierini doleri laiške. Adresas:

PAUL MIKALAUSKAS
2-1S W. Fonrth St., So. Boston, Mass. 

(15-19)

Profesionalai, biznieriai, pramonin
iai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytoji! paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

■j

elektrikinę g
i ĮSTOKITE Į

B
i

BASKETBALL
Pereitą šeštadienio va

karą mokyklos salėje mū
sų vaikinai ir mergaitės 
žaidė pirmą savo žaidimą 
basketball. Mergaitės žai
dė su Glastonbury ir pra
laimėjo. Vaikinai žaidė su 
New Haveno lietuvių šv.
Kazimiero parapijos Lie
tuvos Vyčiais ir laimėjo.; 
Matyti, mergaitės ir vai
dinai nors kiek jaunesni,! sekmadienį. Daug atsilan- 
bet vikrūs, basketball my-, kė narių. Išrinkta nauja 
lį ir supranta, ir daug ža-’valdyba: Pirm. _ Stasys 
da ateityj. Galėsime mes e - 
hartfordiečiai užsitikrinti’ 
malonių basketball valan
dų šiame sezone.

Beje, vaikinai turi nau
jas gražias uniformas, 
kurias nupirko savo auko
mis parapijos Vvrų Klu
bas, Šv. Jono Draugija, 
Šv. Juozapo draugija ir 
Lietuvos Vyčiai ir Juozas 
Baukus, rodos, gvv. Col- 
lins St. Reikia užgirti ir, 
padėkoti jiems visiems už 
susidomavimą mūsų bas- 
ketballininkais. Manau 
mūsiškiai vaikinai savoj į^g 
gražiu ir gabiu basketball 
žaidimu neapvils nei au
kotojų, nei publikos, kuri 
atsilankys. Hartfordiečiai 
mėgsta basketball ir gau
siai lankosi.

Kunigas Ambotas pra
dėjo sezoną formališkai, 
mesdamas pirmą bolę ir 
“believe it or not” jisai 
pataikė tiesiai į krepšį. 
“Two point for our Reve- 
rend Pastor”!

I

NAUJA VALDYBA
Šv. Jono Draugija turė

jo metinį susirinkimą aną

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 Ellsworth St. 
Worcerter, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

Šriupša; vice-pirm. — Ka
zys Kasmonaitis; nutari
mų rašt.
Mončiūnas;
— Juozas Barolis; trečias 
rašt. — Viktoras Labes- 
kis; kasininkas Petras E- 
lyošius; Iždo globėjai — 
Antanas Urbonas ir Povi
las Gedutis; maršalka My
kolas Baliukynas; durų 
sargas Kazimieras Smit- 
kus; trys teisėjai: Jonas 
Mončiūnas, Feliksas Gri
gaitis, Jurgis Busilas; ra- 

, porteris Andrius Patec- 
Smarki valdyba ir 

daug žada. Sveikiname.

Edvardas 
finansų rašt.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS

Lietuvių kalbos ir kate
kizmo klasa High School 
studentams - tems ir vi
siems kitiems, kuri nori 
dalyvauti, įvyksta ketvir
tadieniais 7 valandą vak., 
mokyklos kambaryj. Jau
nimas nuoširdžiai kviečia
mas dalyvauti, o jų tėve
liai nuoširdžiai prašomi 
paraginti savo vaikelius 
atsilankyti. Išmoks jauni
mas daugiau apie savo ti
kėjimą ir lietuviškai.
LANKĖSI ART. RAKAU

SKAITĖ
Šiomis dienomis lankėsi 

art. Marijona Rakauskai
tė, kuri vietiniam chorui- 
pasakė paraginančią pra- 
kalbėlę. Kvietė jaunimą 
dalyvauti Lietuvos dainos 
šventėje kitais metais.

Juozas ir ponia Dubaus
kas iš Waterbury ją pavė
žino į Hartfordą, p. Juo
zas Dubauskas taipgi pra
tarė keletą žodelių.

i i CHRISTMAS CLUB

BROCKTON SAVINGS BANK

Kampas Court & Main St., Brockton, Mass.

Dabar yra laikas įstoti į mūsų ką tik atida
rytą CHRISTMAS CLUB, kuriame lengvai galėsi
te sutaupyti pinigų iki ateinančių Kalėdų.

I4*
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MOTERŲ VAKARĖLIS
Moterų Gildąs turėjo 

metinį “card party”, Hart
ford Times Institute na-j 
me. Susirinko daug kor
tuotojų ir linksmai pralei-į 
do vakarą. Buvo dovanų į 
ir gardūs užkandžiai. Tai 
buvo “Military Whist 
Card Party”.

RŪPINASI LABDARYBE
Gildąs turėjo aną pirma- Guard hall teisėju risty- 

dienio vakarą metinį susi- nėse. Dalyvavo daug lietu- • « • • W W a — — --nr — - • - *

ŽINUTĖS
Moterų ir mergaičių dr-

jos surengė “card party”. rinkimą ir Kalėdų party. vių.

JACK SHARKEY
Jack Sharkey aną vaka

rą buvo Hartforde Foot

THE BANK ON THE HILL

BATCHELDER WHITTBWRE COAL CO.

3
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