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Kalėdą šventės katali
kiškame pasauly praėjo 
didingai ir iškilmingai. 
Katalikų bažnyčios buvo 
pilnos maldininkų, atėju
siu pagarbintų Kūdikėli 
Jėzų. Pažymėtina, kad ir 
lietuvių katalikų bažny
čios buvo perpildytos mal
dininkais. šv. Petro lietu
vių parapijos (So. Bos
ton) bažnyčioje įvyko net 
12 šv. mišių, kurių klausy
ti buvo pilna bažnyčia.

Visoje mūsų išeivijoje 
pasireiškė katalikiškas at
gimimas. Lai Aukščiausis 
stiprina tą kilnų atgimi
mą per visus ateinančius 
metus.

Gerb. LDS Narius, ,Dar
bininko’ Bendradarbius, 
Skaitytojus, Prietelius ir 
Rėmėjus nuoširdžiai svei
kiname Naujų Metų proga į 
ir linkime gausių Dievo 
malonių.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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SU NAUJAIS METAIS
Girdi senųjų metų raudą? 
Nemalonu ir širdį skauda 
Apleisti šiam pasauly vietą 
Dar visiškai nenudėvėtą, 
Nutraukt nenuveiktuosius darbus 
Ir pasitraukti be pagarbos.
Nieks jiems už nieką nedėkingas, 
Pasaulis jų nebreikalingas.

NAUJU METU REZOLIU 
CIJA

Naujieji Metai jau už vartų. 
Kad jie nors viena,, žodį tartų, 
Koks bus netolimas rytojus, 
Kokiais keliais mūs vaikščios kojos, 
Bet paslaptį griežtai užlaiko 
Ir būsimo neskelbia laiko.
Mums tenka ryžtis ir darbuotis, 

. Pavojaus ir klaidų dabotis,
Barnių, nesutikimų vengti 
Ir ateitin iš lėto žengti.
Tas pats vis ašarų bus klonis, 
Gyvęs jame tie patys žmonės, 
Tie patys bus vargų verpetai 
Ir tokie pat vargingi metai.
Nuo mūs pareina ateitis. 
Lai neapleidžia mūs viltis,
Kad metai daug bus geresni, 
Jei mes išbūsim kantresni.

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

v
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NAUJAS “VALYMAS” 
TRANSPORTO KOMI

SARIATE
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Maskva, Rusija — šio-

ŽEMES DREBĖJIMAS 
I MEKSIKOJE NACIONALISTAI BOM- BET NEPAJĖGIA UŽIM-

BARDUOJA MADRIDĄi
i TI NACIONALISTŲ 

TVIRTOVES TAME 
MIESTE

mis dienomis Stalino kru- di?n^ įvyk.°.. smarkus že-

Aš pasmerkiu nešvarius 
ir nedorus judamuosius 
paveikslus, tokius, kurie 
garbavoja nusikaltimus ir 
nusikaltėlius (kriminalis
tus).

Pasižadu daryti visa ką 
tik galiu sustiprinimui 
viešo žmonių nusistatymo 
prieš nešvarių ir nedorų 
paveikslu rodymą, ir pri
sidėti prie tų, kurie tuos 
paveikslus smerkia.

Aš pripažįstu reikalą 
tiksliai sutvarkyti savo 
sąžinę, kad neremčiau to
kių paveikslų, kurie ken
kia mano doram gyveni
mui. Kaipo Padorumo Le
gijono narys (ė), aš pasi
žadu jų nelankvti. Taip 
pat laikau sau už prieder
mę pasižadėti, kad visiš
kai neisiu į tas vietas, kur 
tokie paveikslai yra rodo
mi. S. J.

ivinoji ranka pasiekė tran
sporto komisariatą, šeši 
transporto komisaria t o 
viršininkai kaltinami “iš
davystėje” ir:“sabotažavi- 
me”. Paskirti trys nauji 
komisarai.

--------- .------
KARIRNINKAI KON

TROLIUOS. KINUOS 
PRAMONĘ

-- ----Shanghai, Kinija — Ki
nijos valdžia perdavė ša
lies pramonės kontrolę 
karo vadovybei, 
diktatorium yra 
Chiang Kai-Shek.

K. Į 
--- ’!

J. E. Kardinolo Laiškas Katalikiškos 
Spaudos Reikalu

J.
ATVEŽĖ PANAY LAIVO 

FILMĄ IŠ KINIJOS

Lietuvos tautininkų val
džia rodo didelį nepasto
vumą. Po gruodžio 17 die
nos perversmo pakeitė de
kretu Seimo priimtą kons
titucija. Dabar štai vėl 
prez. Smetonos sudaryta 
taryba paruošė naują kon
stitucijos projektą ir sau
sio mėnesy įduos seimui 
priimti. Nors naujos kon
stitucijos projektas dar 
nepaskelbtas ir gal būti 
nebus paskelbtas, bet gali
ma spėti. kad naujoji 
konstitucija bus priimta ir 
ji garantuos prez. Smeto
nai prezidentavimą.

NUBAUDĖ 22 VILNIEČIUS 
LIETUVIUS

Gerbiamas ir Brangus Tėve:—
Sekmadienis, sausio 2, vra mūsų Vyskupijoj nu

skirta diena katalikų spaudai platinti. Esu tikras, 
kad Jums bus malonu priminti mūsų geriesiems kata
likams, kokiam tikslui tarnauja katalikų spauda, y- 
pač mūsų laikraštis Pilot’as (vairininkas, vadovas), 
kurs daugiau kaip per šimtmetį atstovauja katalikų 
minti šioj šaly.

Sveikai konstruktyvus savo vedamuosiuose 
straipsniuose, visuomet gerbiąs autoritetą, patikimas 
ir skalsus žinių srityje, religingas tone, Pilotas nušvie
čia šių dienų tamsą ir chaosą, siekdamas krikščioniš
kos tvarkos ir tikybos ir patiekdamas pasaulio žinias 
katalikiškoj dvasioj.

Reikalingumas palaikyti stiprią katalikišką 
spaudą buvo įrodytas bėgyje paskutiniu dvylikos mė
nesių. Jeigu ne patikimos informacijos, kataliku spau
dos patiektos, tai Amerikos žmonės būtų apgailestau
tinai suklaidinti išeinančios iš Madrido propagandos. 
Smarkiai sujaudinta atkakliu melagysčių platinimu, 
kataliku spauda pasiryžo patiekti visuomet tikruo- 
sus anie Ispaniją faktus, tuomi priversdama ir kitus 
laikraščius atsargiau elgtis su melagingomis žiniomis. 
Lojalistų pasaka, kad nacionalistu pergalė atnešant' 
mirti demokratijai, buvo išblaškyta ir irodyta kaino 
°Tvnas n»*asimanvmas. Paskelbdama tikros neužgis - 
čyjamus faktus iš Ispanijos karo, kataliku spauda 
sėkmingai nugalėjo vvliūginga kairiųjų nronagandą 
ir rimtai pasitarnavo visiems tiesos mylėtojams.

Mūsų Vyskupijoje Pilotas tiksliai paduodavo ir 
paduoda žinias apie visus pasaulio įvykius. Užsibrė
žęs visu pirma paremti ir papildvti namokslininkavi- 
mo darbą. Pilotas tai atlieka, paduodamas savo skai
tytojams žinias katalikiškoj šviesoj. Atsilankydamas 
kas savaitė i 50.000 namų, Pilotas tano vadu bei įran
kiu. per kuri Vyskupijos tikintieji žiūri į 
vykius katalikiškos pasaulėžūros akimis, 
vienam katalikui privalu.

Ir šiais metais Pilotas yra užsibrėžęs
naudingą darba, pasitikėdamas, kad katalikai pilnai 
supranta reikalą turėti tiksliij žinių laikrašti, katali
kišką dvasia ir tonu. Pirmoji metų savaitė yra pati 
geriausia prenumeratai atnaujinti. Dievas neabejoti
nai palaimįs tuos, kurie paremia Bažnyčios ir mūsų 
didingos šalies gerovę.

Kardinolas William H. O’Connell,
Gruodžio 22, 1937 m. Bostono Arkivyskupas.

PRIERAŠAS:— Jo Eminencija savo laiške įro
do kaip svarbu turėti stiprią katalikišką spau
dą. Jo Eminencija Kardinolas William H. O’Connell 
savo laiške mini tik diecezijos organą Pilot, bet jis 
nuoširdžiai rūpinasi ir visa katalikiška spauda, lei
džiama įvairiose kalbose. Katalikiškos spaudos seimo- I 
je yra ir laikraštis “Darbininkas”, kuris turi Jo Emi
nencijos užgvrimą. Laikraštis “Darbininkas” per 22 
metu tarnauja katalikiškai visuomenei. Jo Eminenci
jos nuoširdus paraginimas platinti ir remti katalikiš
ką spaudą turėtų būti visų katalikų nuoširdžiai pri
imtas. Kiekvienas sąmoningas katalikas turėtų stoti 
j katalikiškos spaudos platinimo darbą.

LDS. Centro Valdyba nuo Naujų Metų (Sausio 1, 
1938 iki Vasario 28 d.) skelbia “Darbininko” platini-

pasaulio į- 
kaip kiek-

Gruodžio 3 d. Vilniaus 
miesto Storasta adminis
traciniu būdu nubaudė 22 
lietuvius vilniečius, nuo 10 
iki 250 auksinų piniginė
mis baudomis, arba nuo 5 
iki 13 dienu arešto.

Visi šie lietuviai nubau
sti ryšy su kaltinimu, jog 
šių metų vėlinių dieną, 
kapuose, prie mirusiu lie
tuvių kapų giedoję lietu
vių tautos himną. Nubaus
tųjų tame daugiausia yra 
akademinio jaunimo.

Ouebec, Canada — Ka
nados nacionalis Eucha
ristinis kongresas ateinan
čiais metais įvyks birže
lio 22 — 26 dienomis.

Meksikos Miestas—Ket-Į ,, , .,
virtadienį, gruodžio 23 „ Mad5lda^’ IsPan,Ja- — 

Gruodžio 28 d. — Ispani
jos nacionalistų artilerija Nacionalistai Tikisi Su- 
smarkiai
Madridą, 
ventojai slapstosi 
miuose. Daug žmonių su
žeidė ir užmušė, keletą na
mų suardė.

Radikalų valdžia prane
ša, kad nacionalistai ka
riniais laivais puolė Cas- 
tellon ir Vinaroz uostus.

Teruel užėmimas gen. 
Francui buvo netikėtas, 
nes jis Drieš Kalėdas buvo 
pertraukęs ofensyvą. Ra
dikalai kaip tik pasinau
dojo momentu. Puolė Te
ruel. kada gynėjai nebuvo 
pasiruošę mūšiui.

mės drebėjimas, 
namelių sugriuvo, 
gatviai sutruko 
žmonės užmušti.

Keletą 
šaly- 

ir du

ADF IR CIO TAIKOS
DERYBOS IŠIRO

VVashington, D. C. —
Taikos derybos tarp Ame- 

i rikos Darbo Federacijos 
i ir CIO nutruko. Dabar 
ADF ruošiasi pradėti vajų 

kurios Prieš CTO- ADF tikisi Pa' 
_en ; traukti savo pusėn Inter- 
5 inational Ladies Garment 

Workers uniją. Atsinau
jinus kovai, darbininkų 
jėga dar labiau susilpnės, 

į kuri ir taip buvo silpna 
’ atsilaikyti prieš organi- 
'zuotus kapitalistus.

Eiliniai tų dviejų orga- 
"inizacijų nariai turi susi

vienyti ir priversti savo

bombardų o j a laukti Pagelbos ir Tente? 
Šio miesto gy-

pože-
Atsiimti

TERUEL, ISPANIJA,-- 
Gruodžio 28 d. — Po pen
kių dienų smarkių mūšių 
Ispanijos radikalams pa
vyko įsibriauti į Teruel 
miestą ir ji užimti. Bet į- 
sitvirtinusių nacionalistu 
trijuose istoriniuose na
muose nepavyko išvaryti 
arba paimti į nelaisvę. Dar 
ir dabar 6,000 nacionalis
tų tebegina Teruel centrą. 
Trys tūkstančiai iš likusių 
gynėjų yra karininkai ir 
kareiviai, o kiti moterys ir 
vaikai. Jie turi požemiuo
se užtektinai maisto, gin
klų ir amunicijos. Radika
lai kanuolėmis bombar-

Salamanca, — Ispanų duoja ir ugnimi degina 
nacionalistų civilinė gvar- tuos tris namus, kuriuose 
dija suėmė Gijone ispanu kaip tvirtovėse i 
komunistų vadą Gonzale- laikosi nacionalistai, 
zą Garcią,

kuris buvo pasirašęs 
daugiau kaip 1.000 

mirties sprendimų.
Garcia mėgino nusižudy' 
tačiau 
gvardijos nariai neleido.

i 
■i

Bostono prekių išvežio-

SUIMTAS ISPANĘ KO
MUNISTŲ VADAS

San Francisco, Cal. — 
Gruodžio 28 d. — Filrni 
ninkas kap. Norman vienyti ir priversti savo 
A lley lėktuvu iš Manilos va(jus susitaikinti arba pa 

i atsivežė Panay karo laivo šalinti juos, nes be vieny- 
nuskandinimo ir užpuoli- bgs neatsilaikys prieš or- 
mo filmą. Filmininkas Al- gsnizuotus darbdavius. 
Uv rnifilmnvn Kiniini niin’ev nufilmavo Kinijoj, nuo ' _________
Yangtze upės kranto, ka- GALI KILTI SUNKVEŽI- J 
da japonai iš orlaivių

.. Fil-
......... ..... Jey pavyko

i nufilmuoti ir tą filmą iš
saugoti nuo japonų. Kada jimo sunkvežimiais virsi- 

j japonai 
į krantą,
I

j _ _•_____ ___ __  _ • •w A 
(bombardavo taJaivžĮ. 
i mininkui AHey pa

• v

MIŲ VAIRUOTOJŲ 
STREIKAS

atvyko į upės ninkai kreipėsi į valstybės 
tai filmininkas tarpininkavimo

filmos negatyvus jau buvo kad jį tarpininkautų dery- 
užkasęs į žemę ir tik už j - - - .
poros dienų, pavojui praė- Sunkvežimių 
Jus, su anglu karininku' Į 
pagelba, tą filmą atkasė ku.
ir įdavė Jung. Valstybių (prekių išvežiojimą 
karo laivo kapitonui g!o-, Bostone, bet ir visoje apy- 
boti.

Japonai vėliau sužinojo 
anie tą filmą ir norėjo ją 
atpirkti. Siūlė net milijo
ną? dolerių, bet fi’mininkas 
Alley atsisakė parduoti. 
Filmą gabenama į Wa- 
shingtoną. kur pirmiausia 
bus parodyta prez. Roose- 
veltui ir jo vyriausybei. 
Po to bus rodoma visoje 
Amerikoje.

Toji fiima bus geriau
sias liudininkas kaip ir 
kokiu būdu karo laivas 
Panay buvo nuskandintas.

tary b ą,

bose darbdavių su unija. 
,_________________________________4 vairuotojai

su anglu karininku grasina kompanijos strei- 
Strei kas sustabdytų 

ne tik

Įlinkėję. Sustreikuotų apie 
1 5000 darbininkų.

BR A ŽILI JO J AREŠTA
VO 20 FAŠISTŲ

Rio De Janeiro, Brazilija 
— Getulio Vargas dikta
toriškos vyriausybės poli
cija areštavo 20 fašistų, 
kurie platino prieš vyriau
sybę propagandą. Areš
tuotieji priklausė prie de
kretu panaikintos “Inte- 
gralistų” (fašistų) parti
jos.

dirbti ta

stipriai
* Te- 
kad 

dau- 
radi-

ruel gynėjai tikisi, 
gen. Franco

i giau kareiviu
; kalus išvis iš to miesto.

Nacionalistai jau vėl

atsiųs
ir jie

i.

jį suėmę civilinės bombarduoja Teruel pa
kraščius. Apskaičiuojama, 

•kad prieš radikalu įėjima 
į Teruel apie 10.000 civili
nių žmonių išbėgo į sau
gesnes vietas.

JAPONIJA PRISIIMA 
KALTĘ UŽ PANAY 
NUSKANDINIMĄ

Washington, D. C. — Ja
ponijos valdžia įteikė J 
Valstybėms naują atsi
prašymo notą, kurioj Ja
ponijos valdžia prisiima 
atsakomybę už karo laivo 
Panay nuskandinimą. Ja
ponija pasižada atlyginti 
visus nuostolius ir nubau
sti kaltininkus. Be to, pa
sižada apsaugoti ameri
kiečiu gvvybę ir turtą.

i J. V. Valstybės depart- 
mentas, gavęs notą, tuo
jau pranešė prez. Roose- 
veltui. Prez. Roosevelt pa
reiškė, kad jis yra įsitiki
nęs, kad japonai nuskan
dino laivą sąmoningai, ži
nodami, kad tas laivas pri
klauso Jung. Valstybėms.

o-

DU MILIJONAI NAUJU 
BEDARBIŲ

VVashington, D. C. —
Works Progress Adminis
tratorius Harry L. Hop- 
kins praneša, kad nuo 
rugsėjo mėnesio šių metų 
iki dabar du milijonai 
darbininkų neteko darbų. 
Administracijos apskai
čiavimu, iki vasario mėne
sio bedarbių skaičius gali 
padidėti dar dviem mili
jonais darbininkų.

Taigi šią žiemą bedarbių 
skaičius vėl pasieks 12, 
000,000. Amerikos Darbo 
Federacijos apskaičiavi
mu, rugsėjo mėnesį visoje 
šalyje buvo 8,200,000 be-

X •

mo vajų. Per tuos du pirmuosius Naujų Metų mėne
sius visiems bus proga atsinaujinti “Darbininko” pre
numeratą nupiginta kaina — tik už $3.00 metams; 
pusei metų — $1.50; vieną kartą savaitėje 
metams. Kiekvienas LDS narys turėtų pasidarbuoti 
per tuos du mėnesiu: prirašyti kuodaugiausia narių 
prie LDS organizacijos; paraginti ir užprenumeruoti 
laikraštį “Darbininką” tiems, kurie dar jo neturi. Nu
piginta prenumeratos kaina, seimo nutarimu, bus tik 
per tuos du katalikiškos spaudos platinimo mėnesiu. 
Paraginti Jo Eminencijos Kardinolo VVilliam H. 

Į O’Connell dar labiau įvertinkime katalikiškąją spau
dą, ją remkime ir platinkime.

Darbininkų Radio

$1.50

500 ŽMONIŲ ŽUVO KA- darbiu
i LEDŲ ŠVENČIŲ DIETŲ Nedarbas daugiausia pa-

i lietė Michigan, Pennsyl- 
I vania, West Virginia, O- 

. Wisconsin, Illinois, 
> ir kita3 

i Naujos Anglijos valsty
bes.

i

Washington, D. C. — Vi
soje šalyje automobilių įG*” 
nelaimėse, žmogžudystėse.' MaįsachuįĮtts 
savyžudystėse ir kituose ! 
nelaiminguose atsitiki
muose žuvo apie 500 žmo
nių Kalėdų švenčių metu. 
Daugiausia žuvo šiose i 
valstybėse: Illinois — 50 
žmonių; Pennsylvania — 
41; Ohio 35, ir California 
— 30.I

i
■UŽ SAGUČIŲ UŽPIRKl 

m o MĄ SUŠAUDĖ 16 ŽMO- i rograma| nių RUSIJ(ME
šeštadieni, Sausio 1 d., 1938 (Naujuose Metuose) 

įvyks Darbininkų Radio programa. Prašome visų, be- 
sivaišindami Naujų Metų skanėsiais, nepamiršti pa-

Maskva, Rusija — šio
mis dienomis sovietų bu-

OJ V (UolUViaiUI A CL C4 J L4 AUVUU llVUaiIIll OU LJcL JI’* * J — « v  •

sukt savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir kiaušy- sušaudė 16 žmonių,
tis muzikos, kalbų ir eilių. Jeigu kas iš gerb. profesi- 
ionalų ir biznierių norite pasveikinti savo klientus,
tai prašome pranešti Darbininkų Radio vadovybei, į rūsį, kur buvo
366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Pranešimus pri- vandens sugadintos, už iš
imame ir telephonu: SOUth Boston 2680 arba Nor- j eikvojimus, ir už ...vienos 
wood 1449. i moters nužudymą.

kurie buvo apkaltinti už 
užpirkimą sagučių, jų su-

c

wood 1449.

Los Angeles, California, 
— Šiomis dienomis, vals
tybės gynėjo įsakymu, 
konfiskuotas Japonij o s 
žvejų laivas, šis laivas o- 
ficialiai niaukiojo po Ame
rikos vėliava. Laivo savi
ninku buvo japonas ame
rikietis. Sakoma, kad tas 
lavas buvo užrašytas a- 
merikiečio vardu, kad ne
reikėtų valstybei mokėti 
mokesniu. Valstybė dabar 
reikalauja iš Japonijos 
$1,000,000 mokesnių.



Penktadienis, Gruodžio 31/ ‘19ST_ ‘‘ '
■■ w na ■ ■ a ■ i - f

VIETINES

• < ■»-* »■

• ~ j i. Ii « -H

»
ĮSPŪDŽIAI

F sugebėjo sužadinti visų 
į širdis save kuklumu, akai* 
i štumū ir karžygiškąja 
= drąsa, kaip antai Luci?n 
h Agnietė, Secilija, John of 

į bažnyčioje, laike kurių ■ ^rc» *r v*sa kitų, 
r”

iri

dvidėšiihts trys naujos ha-; 
rėš konsekravo save Pa
nelei Švenčiausiai. Didžiai 
reikšmingas vaizdas! Štai 
Dievo akivaizdoje, šis kil
nios dvasios ir aukštų ide
alų mergaičių būrys rim
tai ir iškilmingai skelbia 
sergančiam doros atžvil
giu pasauliui savo ištiki
mybę Marijai ir prisideda 
prie tos garbingos armi- 

apmąstė amžinystės tiesas j®s šventų mergelių, kli
šu mintimi, kad patobuii- ri°s kiekviename amžiuje 
nūs savo sielos gyvenimą, pasirodė žmonių tarpe ir 
Trys auksinės dienos su į ———————————- -
Marija ir Jėzumi! Po kon
ferencijų visos dalyvės ty
liai suėjo į bažnyčią, ka
me prašė jos šviesos ir su- i 
stiprinimo nuo Marijos 
Sūnaus, Kurs pasislėpęs 
Šv. Sakram. maloniai pa
laimino savo tarnaites. į 
Užsibaigė rekolekcijos iš
kilmingomis pamaldomis

Negaliu praleisti nepa
minėjęs Šv. Petro par. So- 
dalietėms rekolekcijų, ku
rios tęsėsi nuo gruodžios' 
5 d. iki 8 d. Kas vakarą į 
susirinko bažnytinėje sa- Į 
Įėję gražus būrys mergai
čių, kurios atidžiai ir no-' 
riai klausė joms pritaikin
tų konferencijų ir rimtai;

Ir ištikrųjų, Sodalietės 
yra garbingos ir tvirtos 
Bažnyčios dukterys, ku
rios priklauso prie kilnios 
organizacijos, 350 metų 
senumo. Toji organizaci
ja yra davus pasauliui 
šventų vyrų ir moterų — 
praktikuojančių katalikų, 
kurių siekimas vis buvo ir 
yta vaikščioti Marijos pė
domis it pasižymėti skais
tybe, artimo meile, mal- 
dingumu; žodžiu, gyventi 
krikščioniško veikimo ir

I

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:80 Ik! 6 ir nuo 6:3n iki 9 v. v. 
Seredomis nno S Iki 12 ,v. dieną. 
Sutintomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos.- 2—4 ir 6—*

278 Harvard Street, 
kamp. Inmau arti Centrai Sq .

Cambridge, Mass.

Vardo

Būtų girtina, kad gau
siai atsilankytų ir lietuvių 
vyrų j šįmetinį Šv. 
viešą pagarbinimą.

UARBĮNIĮfK.ĄS;

viršgažntiško entuziazmo 
pilną gyvenimą. ■ ‘

Sodllicija yra parapi
jos veikimo centras ir kle
bono padėjėja, savo gerais 
darbais ir maldomis, ir 
kaip tik šiais sunkiais lai
kais reikalinga daugiau ir 
daugiau geni, dorų, Dievą 
mylinčių, būde stiprių 
mergaičių įr moterų. Jos 
yra indai, oro kuriuos 
šviečia Marija ir Jėzus. 
Jos gali atnaujinti pasau
lio veidą kovoje prieš že
mus šių dienų bedieviškus 

{idealus. Kiekviena siela, 
kuri kyla, kėlia pasauli. 
Jose glūdi kat. Bažnyčios 
skaisti viltis. Tepadeda 
Gerasis Dievas šv. Petro 
par. Sodalietėms ištęsėti 
geruose savo pasiryžimuo
se!
Kun. P. Aukštikalnis, S. J.

* f
J. E. Kardinolas OlCon- 

nell paskelbė savo diecezi
joje Katalikiškos Spaudos 
dieną, sausio 2, 1938. Jis 
savo rašte nurodo kaip 
daug katalikiškoji spauda 
pasauliui pasitarnavo Is
panijos klausimu ir kituo
se svarbiuose žmonijos ne
susipratimuose.

Tą dieną apie katalikiš
kąją spaudą bus aiškina
ma Šv. Petro bažnyčioje 
ryte, salėje, vakare.

šeštadieni Naujų 
šventė. Tą dieną 
kams reikia išklausyti šv. 
mišių.

Šv. Petro bažnyčioje mi
šios šv. bus laikomos se
kančiomis valandomis: — 
7:30, 8:30, 9:30 ir 11 vai.

Dieną prieš šią šventę 
bus klausoma išpažinčių.

Metų 
katali-

I

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

1

i
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-
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DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. BAŠALPIN6 
DRAUGIJOS VALDYBA

‘Pirmininkas Juozas švagždys,
601 6th St.. So. Boston, Mass.

: Viėo-Pirin. Albinas tęviem.
16 tVinfiehl St., So. Boston, Mass. 

",™ Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass. 

Fili. Rašt. Aleksandras Traška.
1514 Columbia Rd.. S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
109 Aowen St., So. Boston. Mass. 

Maršalka Jonas Zuikis.
7 tVimield St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią pedėldienj 1 *
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492 

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298
Pk-e-nirni. — Ona JankienS,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. I’rot.
' I’rot. Rašt. — Bronė Cunienė,

Lti Gottld St.. W. Roxbnry. Mass.
.Te!. PAR 1SG4-W.I

; ►Hn. Rašt. — Marijoną Markonintė,
1115 V.’ashington St., Roslindale, Mass.

Tel. Park'vay 0558-1V
iždininkė — Ona Staninllutė,

105 IVest Gth St., So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — Ona Sianrienė,

443 E. Tfh St.. So. Boston, Mass.
•ratigija savo susirinkimus l?lko kas .Visais drauzljo- reikalais kreipkite 

»vitra nturninku
i

I
i

i
1

|

Tą pačią dieną, 3 vai. p. 
i p., Šv. Petro bažnyčioje, 
bus laikomos 4 parapijų 
Šv. Vardo vyrų draugijų 
metinės pamaldos. Bus 

i giedami mišparai, Sakomi 
du pamokslai ir suteikia
mas palaiminimas Šven
čiausiu Sakramentu.

ŠV. MIŠIOS DRAUGIJOS 
INTENCIJAI

KUN. BALTRUŠIŪNAS i
PASKIRTAS Į MONTĖL- 

LO
i

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 
lai verti skaitytojų paramos.

I

t—r— c:--------- :—r

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St. 
Tek ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

Sekmadienį, sausio 2 d., 
1938 m., 9:30 vai. ryte į- 
vyks Šv. Jono Ev. Pašal- 
pinės draugijos šv. mišios, 
Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje. Visi nariai 
sueikite į bažnytinę sve
tainę pusvalandžiu ankš
čiau, kad susigrupavę ga
lėtume eiti bendrai į baž
nyčią išklausytų šv. mi
šių. Už nedalyvavimą na
riai gali būti pabarti.

Jonas Glineckis,
Raštininkas.

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį
Fanerai Home ir Res. 

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC
■ ■ ........... - " • r T

Prieš Kalėdas, gruodžio 
21 d., š. m. kun. Antanas 
Baltrušiūnas, įšvęstas ku
nigu gruodžio 17 d. Šv. 
Jdno Seminarijoje, tapo 
paskirtas vikaru į Šv. Ro-į 

kiekvieno mėnesio, ko lietuvių parapiją, Mon- 
Parapl jos aalėj. 492 teIlo> j

nu yra kun. J. Švagždys, 
LDS Centro Pirmininkas.

Taigi Šv. Roko lietuvių ! 
parapijoje dabar yra trys 
kunigai: kleb. kun. J.
švagždys, vikarai — kun. 
J. Petrauskas ir kun. A. 
Baltrušiūnas.

Kun. A. Baltrušiūno pri
micijos įvyko Šv. Petro 
liet, parapijoj, kurios kle
bonu yra kun. P. Vir
mauskis.

7:30 vai. vakare, fiobažnyttnej sve 
rainoj.

na« mSffnfnlt*

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisins, 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 BUSH1MANAS !
I

'i

48 Crescent Avenue. 
Telephone Columbia 6702 

29 Savin Hill Avenue.
‘ DORCHESTER. MASS. .

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadwav
(■

Lf
1 Pristatau Ice Creamą ir užkafi- 

PovilaS BaltrUŠiŪnas, sav. džius piknikams ir visokiems
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120 i parengimams.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Tel. SOUth Boston 9367

I

!

* ŽINUTĖS
y , ________ _ ■

I

I .........................   B
Tel. S. B. 2805-R

LIETUVIS

8PT0MET RISTAS I
Išegzaminuojn akisf 
priskiriu akinius š 
kreivas akis atitie- j 
sinu ir amblijoniš-! 

koše (aklose) akyse sugrąžinu* 
šviesą tinkamu laiku. j

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

A D VOK AT AT

?| 
I

I NAUJU MĖTŲ SULAUKTUVĖS
| Rengia Cambridge’aus Lietuvių Piliečių Klubas
| GRUODŽIO 31, 1937
| 163 Harvard St., Cambridge, Mass.

Šokiams gros Klubo orkestrą. Taipgi bus pri- 
zas — gyvas kalakutas. Pradžia 9 vai. vakare ir 
tęsis iki 2 vai. ryto. įžanga 25c.

Visus Kviečia Komitetas.

Šv. Petro bažnyčioje Ka
lėdos buvo labai iškilmin
gai švenčiamos. Atlaikyta 
12 šv. mišių. Pirmos buvo 
vidunakty; p-askutinės ta
po atgiedotos su klierikų 
asista 11 vai. r. Žmonių 
buvo daug. Jie gausiai ėjo 
prie sakramentų.

i

"3"

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway, 
Bonth Boston, Mass

V ■

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
r 598 East Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. 1761 Room 3
, Residence:
16 Thomas Pk., Tel S. B. 1048

Prisiekęs Advokatas

! JUOZAS B. 6AH.RIS
Veda visokias provas. Daro vi- 
J sus legalius dokumentus 
117 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
■^Telefonas: Šou Boston 2732 

Narni] : Talbot 2474

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

^TAR^AVIHAV
Gf\IAUN

366 V/
TtL..;O.BG/TCri .2680.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Telephone

SO. BOSTON 
1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

8TUDEBAKER
Automobiliu ir Troką 

Agentūra.
Taisome visokių išrflrbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravj 
mo clėta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS 
''•e. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

PUIKIAUSIOJ vietoj

Šv. Petro par. choras • 
rengia žiemos šokius Bos- 
tone gražiausiame viešbu
tyje — Parker House Ho- 
tel, sausio 28 d., 1938. Tai 
bus taip vadinami Winter 
Frolic.

Šokių svetainė, vadina
ma Penthouse randasi 14 
aukštyje. Gros Al Stevensi 
orkestras. Vietos bus vi-1 
šiems linksmai ir gražiai 
praleisti vakara. Telpa i 
daugiau kaip 500 žmonių.1

Taigi visi pasižymėkite j 
dieną — Sausio - Janua-^ 
ry 28, 1938, Parker House 
Penthouse. Kvieslys, i

- - —

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

( LAIKRODININKAS 
: Parduodu įvairiausios rū- 
I sies auksinius ir sidabrinius 
: daiktus. Taipgi ir pataisau.
J >- 366 W. Broadway
I -So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DILIS

VAIŠĖS
Sekmadienį, gruodžio 26 

d. p. Z. Motejūnienė, gyv. 
25 Roseclair St., Dorches- 
tery, sūnui sugrįžus iš Se
minarijos praleisti atosto
gas, suruošė pietus. Pie
tuose dalyvavo šie kuni
gai: Alphonsas Maria, C. 
P., P. Aukštikalnis, S. J., 
P. Virmauskis, K. Urbo
navičius, K. Jenkus, P. 
Juškaitis, J. Plevokas, ir 
p. Motiejūnienės sūnus 
deakonas ir Sgt. P. Mote- 
junas. Pietus praėjo gra
žioje nuotaikoje.

—
Vakare, įvyko puikus 

Marijos Vaikelių Kalėdi
nis vakarėlis, kurį priren
gė Seserys Jėzaus Nukry
žiuoto iš Caihbridge. Vai
kai gražiai Vaidino savo 
roles, žmonių buvo daug. 
Programą vedė draugijos 
dvasios vadas kun. K. Jen- 
kūšk Pertraukose, aparc

JAMES B. GOTTER
GRABORIUS

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

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS
PERKRALS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

LITHUASIAN FURNITURE CO.
326-328 IV. Broadvvay, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

BROCKERT’S ALE

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

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

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

/

PHONE
So. Boston 

2271

Telefonas
Worcester, 5-4335

60 Ellswortb St. 
Woreėster, Mass.

lA
1 . <

i

LCL U cLUnUbc,

jo, kalbėjo kun. K. Urbo
navičius ir kun. P. Vir 
mauskis.

Gruodžio 26 d., po pietų. 
Apie 300 So. Bostono ir 
Cambridge’© lietuvių nu
važiavo į Fine Arts Theat- 
fą, pamatyti paveikslą — 
“Monastery” — apie vie
nuolius. Southbostoniečių 
Sodaliečių buvo 105. J. 
Kumpa pardavė tikietų 
už 19.50; M. Kilmoniutė 
už 17.00. Iš šio parengimo 
lieka $50.00 lietuvių naš- 
laitynui Elmhutste, Pa.

*

f.

I

PRISTATAU ALŲ IR 
TOKIU ‘ 

įvairiems parengimams 
ir į namus. Patarnavi

mas skubus.
C. BARISAS

220 Ė St., So. Boston 
Tel. ŠOU 9328

Peini muskulu* gelia? 
Petys ii tampytas? 

Suteiks malonu palengvialm* 
WIi vyfcrus ištrynimai.

BOSTON BRANCH 
1110 Columbia Rd..

South Boston

RADIO — REFRIGERATORS ~ WASHING MACHINES

STANLEY RADIO COMPANY
355 W, Draadnay .A,*)?-. r.L 1044 Wuh., Rbrirdod

Tel. Šou. 0558 Tel. Nonvood 1498-W
nn Berardinseifi. Liūdi jo-r 
Mykolas ir Mikafiha Coyf- 
nolly.

Gruodžio 28 d., 7:30 v. 
v. įvyksta LDŠ kuopos su
sirinkimas; 8 vai. v., įvyks 
Studentų susirinkimas.

Gruodžio 29 d., 7:30 j- 
vyksta Pranciškonų Treti
ninkų mėnesinės pamal
dos ir susirinkimas.

, į'
Gruodžio 26 d., Veroni

ka Pečiulytė, gyv. 711 JE. 
. v St, ištękėjo už Antąr

PAIN-EXPELLERIS 
parduodamai po Įfc. ir 7tc. ▼imat vifitirtoM.

|l M 1i M £ M T

Išėjo iš spaudos nauja vaistų knyga 
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimis. 
Vugmenimls, žievėmis, žiedais, Sdc- 
lom ir Ijipkis. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
t lotyniškai, Ir paaiškinimai koki • 
liRns gydo ir kaip reikia vartoti. Ka< 
na su prisiuntimu fl.00. Pinigine ge
rinusiai stipt Mohey Orderi, arbcrpo- 
pierfhį doleri Ijaške. Adresas:

PAUL MfKALAr«KAŠ
248 W. Fourth SL, So. Boston, Mass. 

(15-HO

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

s

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi skeibkftės “Darbininke”.

|

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

L STREET LIŪUOR STORE
: 195 L STREET ______________SQUTH BOgTON, !
OLD QUAKER APPLE BRANDY $1.25 Pt. 

20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN BOND
SHAWMUT GINępPflMI CSHIPAHOY RUM 

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

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

Tel. ŠOU 4147 — J. STRIGUNAS.

THE SUPREME WAVE . !
TOBULAS PERMANENT BE DRATŲ 

NESUDARO NESMAGUMŲ 
BE CHEMIKALIŠKO ŠILDYMO

BEGULI AK Ė KAINA
$7.00

SPECIAL KAINA

.4 IKI GRUODŽIO 20, 19Š7 
CASPER’S BEUATY SALON

83 L St., tel. ŠOU 4645 So. Bofcton, MASs.

*

r

O.BG/TCri
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AIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO I 
VALDYBA I

Kum. I*. Juškaitis — 1‘irmininkrs; I*. Mankus — I Vice-Pirminin- 
/ kas: M. Plktalytė — 11 Vice-Ptrmininkas; V. J. Blavackas — llsift- 

/ t įninkąs, 7 Moti. St., VVorcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 

i G Commonwealth Avė., VVorcester, Mass.; A. Zavcckas ir P. Ma- 
\žiuknaitė — Iždo Gl-Jtėjai: J, Buja — Redaktorius. Marianapolis 

't'olie^e, Thompson. Conn.

■ \ ■ ?

SVEIKINIMAI

Nuoširdžiai sveikinu 
sus L. K. Blaivininkų 
ganizacijos narius, 
jus ir prietelius. Lai Auk- 
ščiausis 1938 m. apdova
noja visus gausiomis ma
lonėmis.

Kun. P. J. Juškaitis,
L. K. Blaivininkų Centro 

Pirmininkas.

DARBININKAS 3 *
s

vi- 
or- 

rėmė-
II

L. K. Blaivininkų Centro 
Valdybai, kuopų nariams 
ir mūsų prieteliams linkiu 
linksmiausių ir laimin
giausių Naujų Metų. Lai 
Kūdikis Jėzus pripildo jū
sų širdis Jojo meile, malo
nėmis ir ramybe — palai
mintų jūsų namus!

Jonas Bu ja, 
“Blaivybės Dirvos” 

Redaktorius.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SUSIRGO KOMPOZITO- f

RIUS ALEKSIS

VVaterbury, Conn.—šio
mis dienomis rimtai susir
go kompozitorius A. Alek- 
sis, Šv. Juozapo lietuvių 
par. vargonininkas. Gerb. 
A. Aleksis yra žymus vei
kėjas katalikiškoje akci
joje. Lai Aukščiausis su
stiprina n. Alekso sveika
tą, kad jis dar ilgus me
tus galėtų darbuotis meno 
srityje, katalikiškose or
ganizacijose ir katalikiš
kos spaudos dirvoje.

SUŠAUDĖ 14 ‘ŠNIPU’
RUSIJOJE

areštuota 108 sąmoksli
ninkai, tarp kurių yra žy
mūs 'valdininkai.

t >• t-r f ; -i .•

PREZ. ROOSEVELT 
TREČIAM TERMINUI?

VVashington, D. C. —Se
natorius Norris, kalbėda
mas su laikraštininkais 
pareiškė, kad jei prez. 
Roosevelto darbams sta
tys pinkles stambieji biz
nieriai ir įmonių vedėjai, 
tai gali kilti reikalavimas, 
kad jis kandidatuotu tre
čiam terminui. Nesinorėtu 
tikėti, kad prez. Roosevelt 
laužytų tradicijas.

su
• v - —

I

I 
i

21 SUŽEISTAS TRAUKI
NIO NELAIMĖJE

Sovietų Rusija visais ga
limais būdais remia Kini
ją. Taigi galimas daiktas, 
kad į karą su Japonija ga
li įsivelti ir Rusija. Japo
nija susilauktų talkininkų 
— Vokietijos ir Italijos. 
Anglija, gindama savo in
teresus Kinijoj, būtinai 
nori įtraukti į karą ir, 
Jung. Valstybes. L 
visoje Europoje eina susi-i 
grupavimas ir ruošimasis 
į naują pasaulinį karą.

—
I

I

* ■ ■ ’• •“ ■ ■■ jį.
j r «•Linksmų ir Laimingų Naujų Metų

Visiems Naujosios Anglijos Lietuviams

•X

♦ > 
* M

Emporium, Pa. — Gruo
džio 23 d. Pennsylvania 
ekspresinis traukinis susi
mušė su prekiniu trauki
niu. Toje nelaimėje sužeis
ta 20 žmonių.

MIRĖ AUTORIUS KEL- 
LOG - BRIAND PAKTO

• _

St. Paul, Minn. — Gruo
džio 21 d. mirė Frank Bil- 
lings Kellogg, buvęs prezi
dento Coolidge kabinete

Dabar ' užsienių reikalų sekreto- •---- - ----- garsjojo
pakto, 

susidaro
v •

570,000 DARBININKŲ 
NETEKO DARBO

Bernardas Koraitis

Šiuomi man, kaipo I. J. Fox kompanijos lietuviui atstovui tenka nepaprastos garbės 
sveikinti Naujosios Anglijos Letuvius ir Lietuves, palinkėti Laimingiausiu Nauju Metu ir 
padėkoti už suteiktą man Tamstą didelę ko-operaciją šiais metais.

Prie progos pranešu, kad I. J. Pox krautuvėje dabar prasideda JANUARY SALE. 
Šiame dideliame išpardavime kailinių kainos labai numažintos, o pasirinkimas be galo di
delis — tūkstančiai puikiausių kailinių vėliau sios mados. Kailinius galite Įsigyti su mažu i- 
mokėjimu. Taigi, nelaukite ilgai — ateikite šiandien į mūsų
klauskite B. Koraičio, kurs padės Jums kailinius išsirinkti. Per 
dar 10 nuošimčių nuolaidos.

krautuvę. Atėję visuomet 
ii pirkdamos sutaupysite

t
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411 nvashington street 
BOSTON, MASS.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

lą. Publikos buvo daug. 
Sudėta ir aukų minėtam 
reikalui, bet kadangi dar 
daugiau žadėjo aukoti, tai 
ir aukotojų vardus pa
skelbsime vėliau. Rap.

t

įstaigoms, kas užtrunka 
dar ilgiau.

'tybės įstatymai Amerikos 
lietuvių atžvilgiu visuo
met buvo švelninami (pri
minsime, kad ir mokesčių 
už pasus panaikinime), 
todėl reikia manyti, pra
šantiems Lietuvos pasai 
nebus atsakyti, bet norin
čiam greit išvažiuoti ir iš 
anksto nepasirūpinusam 
paso gali būti didelis su
trukdymas, nes tuo reika- 

i ju susirašinėti su Lietuvos

rido apylinkių ūkininkai 
atsisako dirbti žemę, nes 
derlių vis tiek iš jų atima.

Madrido gyventojų ap
rūpinimas maistu yra ka
tastrofiškoj padėty. Nors 
karinės valdžios organų y- 
ra nustatyta duoti gyven
tojams kasdien tam tikrą 
minimalį maisto produktų 
kiekį, tačiau dažnai pasi
taiko, kad duonos negali 
pristatyti, ir gyventojams 
teišdalinama tik druska.

* t
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1937 M. BIUDŽETO
PADIDINIMAS

Kaunas — Gruodžio 21 
d. Seimas priėmė 1937 m. 
Valstybės Biudžeto padi
dinimą iki 327,600,000 litų.

Profesionalai. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai vert! skaitytoju paramos. 

Visi skelbkhes “Darbininke”.

KOMPANIJA IŠKĖLĖ 
BYLĄ FEDERALIAI 

VALDŽIAI iĮ rius ir autorius 
Kellogg - Briand

■ Šis dokumentas 
iš 86 žodžių. Pagal jį 59 
valstybės atsisako karo, 
kaipo priemonės tarptau
tiniams ginčams spręsti.

‘ Kellogg buvo 81 m. am
žiaus. Sirgo trumpai plau
čių uždegimu.

I
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VVashington, D. C. — J.
V. Darbo ministeris, Miss 
Perkins, praneša, kad šių 
metu lapkričio mėnesį a- 
pie 570,000 darbininkų ne
teko darbų. Per tą patį 
mėnesi išmokėta $25,900, į 
000 algų mažiau. Miss 

i Perkins tvirtina, kad po 
Nauju Metų prekyboje ir 
pramonėje vėl atsiras 
Išlipiau darbu ir bedarbių 

tažavime”. Sušaudyti ko- (skaičius žymiai sumažės, 
misarai “vadovavosi deši-į_________
niųjų šnipų organizacijos į JAPONIJOJ AREŠTAVO džiu gėrimų ir užkandžių 

Tikimės gausios publikos 
iŠio-

a-

Maskva, Rusija — šio
mis dienomis užsibaigė 
byla, kurioj buvo kaltina
mi ir nuteisti 14 žymiu ko
munistų komisarų sušau
dymui. Jie buvo kaltina
mi “šnipinėjime” ir “šabo- į _v__ •__ •• __ a_ 4.1 i _

PROVIDENCE, R. I.

instrukcijomis”. Taipgi 
prašalintas iš vietos me-! 
džio industrijos komisą- Tokio, Japonija — 
ras V. I. Ivanov. “Valy- mis dienomis policija 
mas” padidėjo visoje ša- reštavo 370 asmenų, kurie 
lvje. Stalinas, kuris šie-; kaltinami 
kiąs caro sosto, įsakęs ne- antivalstybinės pronagan- 
nutraukti “valymo” dar- i 
bą.

370 ASMENŲ

už skleidimą

VVashington, D. C. —The 
United Fruit kompanija 
iškėlė Federaliai valdžiai 
bylą, reikalaudama $10, 
000,000 nuostolių atlygini
mo, kuriuos turėjusi, kada j 
valdžios prekybinio laivv-. 
no komisija panaikino 
pašto kontraktus, pasira
šytus su ta kompanija. 
Dabar tarp valdžios ir 
kompanijos eina derybos. 
Nori be teismo susitaikin
ti.

I
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PARAPIJOS BALIUS
Sausio 1 d., Nauiu Metų 

vakare įvyks Šv. Kazimie
ro parapijos pasilinksmi
nimas — balius, 7-tą vai. 
vakare, parapijos salėje. 
Gros J. Rutkevičiaus vi
sas orkestras. Bus gar-

LIETUVIŠKI ©ALDAI Į 
ITALIJĄ

JAPONAI SKUBINASI 
UŽIMTI SHANTUNG

Japonai, užėmę Tsinan, 
skubiai briaujasi į Shan- 
tung provinciją. Viena ja
ponų dalis užėmė Tsing- 
tao. Kiniečiai labai mažai 
parodė atsparumo: 
netvarkiai bėga iš 
lauko.

i 

labai 
karo

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

PRAKALBOS
Gruodžio 26 d. čia lankė-1 

si iš Lietuvos Dek. kun. A. 
Kapočius, kuris po pietų 
parapijos salėje pasakė 
turininga prakalbą. Gerb. 
svečias labai plačiai pain
formavo apie Prisikėlimo

Jos. Sakoma, kad areštuo
tieji turėję tikslą nakeisti

Ir dar kruvinojo Stalino dabartine Japonijos san-
vergai, lietuviai komunis- tvarką. Vien Tokio mieste bažnyčios statymo reika 
tai, savo spaudoje nesisar-----
matija skelbti, kad Rusi-! 
joje kriminalinių nusikal
timų skaičius sumažėjo, j

JAPONAI ŠAUDĖ Į
AMERIKIEČIUS

Jėzaus Vardo Dienoje

Paskutiniuoju laiku kai 
kurie italų importininkai 
kreipėsi į Lietuvos ekspor- 

i tininkus prašydami pri
siųsti jiems lietuviškų 
baldų pavyzdžius. Jei mū
sų prekybininkams tuo 
reikalu pavyktų susitarti 
su italų prekybininkais, 
tai netrukus lietuviški bal
dai galėtų būti eksportuo
jami į Italiją. Lietuvoje 
iau dirbami labai gražūs 
ir nebrangūs baldai. Todėl 
gal pavyks juos ir ekspor
tuoti į užsienius.

MASKVOJE SUŠAUDY 
TAS KARO ATSTOVAS 

JAPONIJAI

Atleistas Iš Pareigų Že
mės ūkio komisaras—
“Montagpost” rašo, kad 

buvusis SSSR karo atsto-į 
vas Japonijai Rinkas, ku- j 
ris neseniai tarnybos rei
kalais buvo iššauktas į ■ 
Maskvą, šiomis dienomis 
sušaudytas.

CIKo nutarimu atleistai I 
iš pareigų žemės ūkio ko
misaras Lisicinas.

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 
RUM už pt.

ALUS
BAY STATĖ 3 kenai

už 25c.

........................................  99c.
69c. — kvorta.......................$1.25

GARRISON
90 proof degtinės 

Kvorta — $1.09

»

Tokio, Japonija — Ja
ponijos karo vadovybė 
prisipažįsta, kad jos ka
reiviai iš kanuolių šaudė į 
amerikiečius, bet nenori 
prisipažinti, kad šaudė į 
laivą Panay, kurį nuskan
dino Yangtze upėje.
SKUBIAI STATO VIEŠ
KELĮ JUNGIANTĮ RUSI

JĄ IR KINIJĄ

Shanghai, Kinija — Ki
nai ir rusai skubiai stato 
naują vieškelį, kuriuo bus 
pagreitintas susisiekimas 
Rusijos su Kinija. Stato
mas vieškelis bus 300 my
lių ilgio. Vieškelio staty
bai vadovauja Rusijos in
žinieriai. '

Tuo nauju vieškeliu iš 
Rusijos galės siųsti karo 
medžiagą be sutrukdymų. ‘ 
Siunčiamieji daiktai iš 
Rusijos pasieks Kiniją į 
porą savaičių, vietoj 6 mė
nesių, kuriuos dabar ima 
pasiuntimas. I

Nėra vardo prakilnesnio 
Kaipo vardas Sūnaus Dievo, 
Kurs nuo amžių Jėzui duotas 
Gailestingo mūsų Tėvo.

Vardas Jėzaus tai grožybė, 
Vien dangui jį tesuprasim,
Jėzaus vardas tai galybė, 
Lygaus jam mes nesurasim.

Jėzaus Vardas tai mūs ginklas 
Prieš visokius mūsų priešus 
Ir net pragaras godoja 
Duodams Jėzui garbę viešą.

Jėzaus Vardo piktos dvasios 
Priverstos yra klausyti — 
Tuo Vardu šventa Bažnyčia 
Stengias mūs sielas valyti —

Jėzaus Vardas linksmin žmonės 
Teikdams jiems sielos ramybę, 
Jėzaus Vardas duod malones, 
Rodydams Dangaus grožybes.

Jėzaus Vardas kelia žmonės, 
Rodo šios žemės nykumą.
Jėzaus Vardas mums nurodo 
Didį mūsų prakilnumą.

Gerbkim tad tą, šventą Vardą, 
Akyse, minty laikykim, 
Juo mūs kūną, protą, valią, 
Juo ir pragarą valdykim.

Jėzau dėliai Vardo Tavo 
Duok ramybę mums įgyti 
Teik palaimą mūs Tėvynei, 
Duok laimingą ją matyti-^

VOKIETIJA ORGANI
ZUOJA NAUJĄ TAUTŲ 

SĄJUNGĄ
I Londonas — Pranešama, 
kad Vokietija nori įsteig
ti naują Tautų Sąjungą, 
kuri būtų Vokietijos ir I- 
talijos kontrolėje.

Vokietija ir Italija į tą 
sąjungą nori įtraukti 
Skandinavų valstybes, o 
vėliau ir Balti jos valsty
bes. Tokiu būdu nori su
daryti stiprų bloką prieš 
sovietų Rusiją.

BADAS MADRIDE

Seirijų Juozas

Laikinasis įstatymas a-! 
pie Lietuvos pilietybę pa
pildomas taip: Lietuvos 
pilietis, kuris išgyvena už
sieny j daugiau kaip dve-į 
jus metus be užsienio pa
so arba su negaliojančiu 
užsienio pasu, netenka 
Lietuvos pilietybės, išski
riant atsitikimus, kai Lie
tuvos piliečio gyvenimą 

į užsienyj be užsienio paso 
, ar su negaliojančiu užsie
nio pasu Vidaus Reikalų 
Ministeris pripažįsta pa
teisinamu.

“Jour” rašo, kad 90 pro-: Užsienyj gyvenantieji 
[centų Madrido gyventojų lietuviai, kurie dar nėra 
yra generolo Franco šąli- priėmę svetimos valstybės 

i ninkai. Esą, pasidaryti pilietybės, turėtų nelaukti 
gen. Franco šalininkais 
juos privertė badas ir te
roras, kurį jie kenčia jau 
antri metai. Kiek geriau 
Madride dar maitinama 
tarptautinė brigada, ku
rios 80 procentų yra pran
cūzai. Šios brigados vado- so, bet yra kilę iš Lietu
vybę sudaro iš SSSR atko- vos, privalėtų iš anksto 
mandiruoti raudonosios sutvarkyti /tavo pilietybės 
armijos karininkai. Mad- | klausimą. Lietuvos pilie-

dviejų metų po paso ga
liojimo pasibaigimo, o 
pratęsti galiojimą Lietu
vos Konsulatuose ankš
čiau. Taip pat ir tie, kurie 
dar neturi nei svetimos 
valstybės, nei Lietuvos pa-

%
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į ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS
į Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių 
į Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary). Jis 
į turi 399 puslapius. Apdarytas $2.25, be apdarų — 
5 $1 50. Užsakymus siųskite tuojau, nes apribotą 
į skaičių teturime.
f Darbininkas, 366 VV. Broadvvay, So. Boston, Mass.
<SCSSSCSCJCSC
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CREMO ALE
' t

Padarytas Tam,
Kad Patenkinus Visus!

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

4

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.

i I

BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN. :
• TEU NEW BRITAIN, 3700.
I « ■ jh '1 ;f
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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, Thsnksgiving and Christmas 
---------------by -----------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN RO. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. onder the Act of Marcb 3. 1870
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Džiaugkites, Kristus Užgimė

SUBRSCRIPTION KATES:
Domestic yearly ........... ..............  1
ForeigD yearly ........................... 1.
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KATNa ;

“Linksmų Kalėdų”, pa- 
! sveikino mane kaimynas. 
Bet kodėl Kalėdos links- 
mios? Kodėl ta švente 
džiaugiamės? Tu sakai, 
nes Gyvybė atėjo į mūsų 
tarpą, nes Viešpats tapo 
žmogumi ir gyvena tarp 

i mūsų. Bet kur rasime
SS Viešpati Jėzų šiandieną

$2.oo mūsų tarpe? Kristus atėjo 
S5’00 būti mūsų Gyvybė ir Vil- 

S06 West Broadwav, South Boston, Mass ^s» šiandieną antgam-
Telephone SOUth Boston 2680 x . tinės gyvybės žmonėse ne-

| matome, jų veidai neiš
reiškia Viltį ir pasitikėji
mą, bet nusiminimą ir var-----------------------------------

Vieną kart savaitėje metams 
Užsieny metams .......................

DARBININKAS w •

Vieningai Puolami,
Vieningai Ginkimės

gą. Eik į miesto trukšmin-' 
gas gatves, eik į savo šie- ■ 
los gilumas. Ar tu randi I 
ten Kristų? Tu sutiksi į 
tūkstančius žmonių, kurie 
nieko apie Jį nežino ir ne
nori žinoti. Savo sielos gi
lumoje tu rasi sumanymus 
ir planus, norus ir darbus, j 
kurie nenori girdėti Kris
taus įsakymų.

Linksmų Kalėdų. Kris
tus užgimė. Kristau, kur 
Tu esi? Aš žiūriu į šeimų 
gyvenimą, į visuomeninį į 
politinį, į mokslinį gyve
nimą ir visur randu žmo-

dieną — 25 Gruodžio — nustatę kunigai vien dėlto, 
kad tai buvusi gimimo diena kelių pagoniškų dievai
čių: Mitros,, Oziriso, Marduko ir tt. Išeina taip, kad 

Kalėdų laikas be galo turtingas religiniu atžvil- krikščioniškieji kunigai daugiau gerbė minėtus die
giu. Kristaus gimimas, Šv. Stepono, Šv. Jono, Nekaltų Vaičius negu Kristų, nes suderino Jo gimimo dieną su 
Vaikelių dienos, Nauji Mėtai, Trys Karaliai — tai anųjų. Tokias nesąmones gali skelbti tik komunistų 

ir ekonomikoj, vy-

-__ .__ p-
žuvų. I

_____tamsioje nkktyje 
šiandieną žmonės dąrbuo- 
jasi ir vargsta? Fabrikų 
kaminai verčia tirštus dū
mus; žmonės prakaitudju, 
dirba, bėgioja; orlaiviai 
skraido padangėse, n^bks- 
lininkai iš akmenų (žada 
duoną padaryti, tačiau, 
kame to viso darbo pasi
sekimas, kame žmonių lai
mė? Ar visas šių amžių 
mokslas ir išradimai ir iš
tobulinimai padarė žmo
nes laimingesniais? “Vieš
patie, mes dirbome, var- 

Vargai, gome visą naktį, bet be 
Tavęs, mes nieko nenu
veikėme; mes norėjome be 
Tavęs būti laimingais, nes 
mes nežinojome koki ste
bėtina yra mūsų širdis. 
Koki ji maža, ir koki dide- 

Už jas.’b jos troškimai. Ji toki 
Seirijų Juozas maža, kad ir šunukui ne-

- 1 1 ■ - užtektų paėsti, o jos troš-
nieko nepagavo. Rytui iš- 'kimų visas pasaulis nega- 
aušus pas juos atėjo Jė- Ii patenkinti. Dabar mes 
žus ir tarė Petrui: “Įmes- žinome, kad ją tik Tu. 
kitę tinklus”. Petras nu- Kristau, mūsų Dieve, gali 
stebęs sakė: “Mokytojau, J pilnai patenkinti, jai tikrą 

! mes visą naktį
G ir nieko nesugavome, bet

iiių nevaldomas aistras ir 
norus, randu tiek daug ne
apykantos, pavydo ir ker- 

[što, tiek neteisybių ir va- 
gyščių, ir klausiu: Kris
tau, kur Tu esi?-Tu atėjai 
gyventi mūsų tarpe, o mes 
Tave iš savo gyvenimo iš- į 
varėme. Tu atnešei mums 
naują gyvybę, meilės gy
vybę, o mes ją atmetėme.

Praėjo du tūkstančiai 
metų nuo pirmųjų Kalėdų, 
c šiandieną Kristus dar 
nepažįstamas; per du tūk
stančius metų žmonės ko
vojo prieš Kristų. Tačiau 
tas faktas kaip tik sutvir
tina mano tikėjimą. Kad 
per du tūkstančius metų 
žmonės negalėjo Jo už
miršti, kad per visus tuos 
amžius žmonės stojo už Jį 

į ir prieš Jį, įrodo aiškiau
siai, kad Kristus nebuvo 
tik Žmogus, bėt Dievas- 
Žmogus. Jo paties žodžiai/ 
Jo darbai - stebuklai. Jo 
visas gyvenimas, Jo mir- 

! tis ir atsikėlimas iš numi- 
! rusių, įrodo, kad Jis buvo 
tikras Dievas ir tikras 
Žmogus. O kadangi Jėzus ! 
Kristus yra Dievas, tai Jo

<

Vaikelių dienos, Nauji Mėtai, Trys Karaliai — i ___ _
brangiausios katalikams šventės, pilnos gilių paslap- bezbožnikai, kurių logikoj, kaip 
čių, paskatinančių prie dvasios pakilumo ir uolios ka- rauja neišpainiojama netvarka, 
talikiškos darbuotės. Tos didingos šventės veikia 
kiekvieno kataliko sielą paskirai. Visi tikintieji sten
giasi apsivalyti nuo nusikaltimų, sustiprinti dorą ir 
pažengti individualinėj tobulybėj. Tuo atžvilgiu kata
likai savo pareigoms ištikimi. Kiekvienas pasistengia 
būti bent kiek geresnis ir didžiuma tą savo tikslą at
siekia.

Tačiau šiandie neužtenka vien asmeniškai gerėti 
ir tobulėti. Gyvename tokius laikus, kad priseina gin
ti tikėjimas viešai, nes jis viešai yra puolamas. Didis 
skaičius priešų, priklausančių prie visokių prieštiky- į 
binių “izmų”, pradedant nuo žiauriai nusistačiusių ; 
bezbožnikų ir baigiant fašistais ir visokio plauko lais
vamaniais, susijungė į vieną bendrafrontinį legijoną, j 
kurs atkakliai puola Dievą, Bažnyčią, dvasiškiją ir 
viską, kas surišta su tikybiniu bei dvasiniu žmogaus 
gyvenimu. Daromas viens didžiulis prieštikybinis va
jus. “Palaužkite dorovę, ištvirkinkite juos per spaudą, 
teatrus ir radio, o tuomet tikėjimas atpuls savaime, 
kaipo bereikalingas daiktas”, — tokius nurodymus 
duoda masonerija savo agentams — tikėjimo ardyto
jams, kurie briaunasi į atsakingas visuomenines vie
tas ir užima pozicijas prie valstybių vairo. Mes kar
tais stebimės vienu dalyku: kodėl komunistai ir fašis
tai, taip viens kitam neprietelingi, vartoja tas pačias 
katalikams persekioti priemones, tarsi jos plauktų iš 
to paties šaltinio ? Bet čia nieko stebėtina. Ir vieniems 
ir kitiems direktyvą duoda masonerija. Komunistai ir 
fašistai gali sau peštis, bet jų antagonizmas tik laiki- j 
nis dalykas. Jų skirtingumai palaipsniui mažėja. Jau 
dabar juos jungia viena pagrindinė idėja — diktato- 
rystė. Pirmiau ji buvo skirtinga — proletariato ir vie
no žmogaus diktatūra. Dabar proletariatas liko tik 
ant popierio. Jį pakeitė vienas žmogus. Taigi diktatū
ros atžvilgiu komunistai ir fašistai yra tapatingi — 
juos valdo vienas žmogus. Yra dar skirtingumo jų 
programų ideologijoje, bet ir tas ilgainiui tiek išsily
gins, kad griežtų kontūrų kaip ir nebeliks. Sykį de
mokratizmo principai vienur ir kitur paneigti, tai visi 
skirtingumo likučiai tik vienas mažmožis. Komuniz
mas su fašizmu susiuostys, ypač kad juos vienybėn 
traukia tas pats magnetas — traukutis, o jis yra ne
apykanta tikėjimo. Tai bendras jų susisiekimo punk
tas. Čia jie vienodi. A -

Katalikams labai svarbu suprasti tikėjimo priešų mažėjo nusikaltimai. Girdi, “1935 m. nusikaltimų 
taktiką. Jie puola vieningai, tai vieningai turime ir skaįčius buvę nukritęs taip: Rusijos Sov. Fed. Soc. 
gintls-________________________________________  Resp. — 60 nuoš., Baltarusijoj — 42, Ukrainoj — 27.

Per 1936 m. 1937 m. nusikaltimų skaičius sistematiš- 
kai mažėjo toliau. Pagal atskiras nusikaltimų rūšis 
šis vaizdas dar ryškesnis. Nusikaltimų socialistinės 
nuosavybės įstatymui skaičius sumažėjo nuo 100-1933 
im. iki

Bet jeigu jų “mokslas” įrodė, kad Kristaus nėra 
buvę, tai kam jų neapdairi logika mini tuos 52 evan
gelistus, kurie apie Kristų yra rašę? Taip atrodo, kad 
jie stato argumentus patys prieš save. Jų “mokslas” 
už juos, bet liudininkai-evangelistai prieš juos. Ir ko
kios, pagaliau, rūšies tasai jų “mokslas” yra? Istori
nis, psichologinis ar gamtinis? Kokie jo įrodymai? 
Jei jau kalbėti apie įrodymus, tai komunistai ko aiš
kiausia įrodo, kad Kristus yra buvęs ir tebėra, nes 
bezbožnikai prieš Jį nuolatos kovoja. Kokia prasmė
prieš nebuvėlį kovoti? Pagaliau gi komunistai drauge ; 
su visu civilizuotu pasauliu skaičiuoja metus nuo 
Kristaus gimimo. Reiškia, Jis padarė tokį neišdildo- 
nją perversmą pasaulio istorijoj, kad net komunistai, 
Jį paneigdami, vis vien įrodo ne tik Jo buvimą, bet ir 
Jo galybę, nes Jo gimimo dieną pripažįsta esant nau
jąja istorijos era bei laikotarpiu, nuo kurios krikščio
niškoji chronologija prasidėjo.

Dar viena pastaba. Bezbožnikų autorius 
straipsnyje sako:

“Tą dieną (25 Gruodžio, 354 metais) Romos ka
lendoriuj pažymėta: “Kristus gimė Bethleeme Jude-

NAUJO METy BIEKOJE da“®y^ t
Vėl vienais metais 
Dieve brangiausis 
Esam prie Tavęs

A T*P1 11
Ačiū širdingai
Tau už malones 
Teikis mus šelpti

v •

Toliau. 
Gaila mums Dieve 
Viso to laiko,. 
Kad jį praleidom

Blogai,
Sunkiai ne vienas 
Mes iškentėjom, 
Ašaras spaudė

Teikis užmiršti 
O Gailestingas, 
Pereitų metų

Gailesti tikrą 
Teikis suteikti, 
O Maloniausias

Klaidas,

vargome laimę duoti”.
Tikrai. Kalėdos yra link-

įsakymus mes turime pil- arų- Tavo žodžio aš įleisi u smios tiems, kurių širdyse 
užgriebė Kristus gyvena.

lendoriuj pažymėta: “Kristus gimė Bethleeme Judė
jos”, bet greta pridėti ir žodžiai “Nenugalimo gimi
mas”; o nenugalimu tais laikais vadinosi saulės die
vas Mitra. Reiškia, krikščionių kalendoriuj pažymėta 
ir Kristaus ir Mitros gimimo dienos”.

Matome, kad bezbožnikų autorius tuos žodžius 
norėjo panaudoti Kristaus pažeminimui ir krikščio
nių pašiepimui, bet išėjo kitaip. Bezbožnikas čia pa
miršo, kad bolševikai kaip tik priėmė Romos kalendo
rių (naujojo stiliaus), Popiežiaus Gregorijaus sutvar
kytą. Reiškia tie patys bezbožnikai nejučiomis pripa
žįsta ir Kristaus buvimą, nes prieš Jį kovoja, ir Kris
taus įsteigtosios Bažnyčios galvą Popiežių, nes jo ka
lendorium naudojasi. Kitais žodžiais, pačiais gyveni
mo faktais sugriauja savo argumentus. K.

I

Bezbožnikų Nesąmones

J
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Idyti, Jam gyventi.
Kelios dešimt metų at-

Klausimai ir Atsakymai Apie Nedarbo 
Ka-Krista3JekSrS Apdraudos įstatymą
mėje negyveno”. Neseniai 
kitas Vokietis paskelbė 
laikraščiuose, kad “Jeru
zalės kapuose jis suradęs 

Į Jėzaus kaulus”. Ir taip 
kova apie Kristų nesibai
gia: vienas sako, “Kristus 

savo,niekada negyveno”; kitas draudą?
sako, “aš radau Jo kau-! Atsakymas. Jeigu nedir
bus”.’ Tačiau milijonams bai užsiėmime, kuris yra 
j žmonių Kristus yra bran- Įstatymo numatytas nuo 
gus, Jame jie randa stip- ■ Sausio 1, 1937 ir jei Tams- 

I rvbę ir paguodą, Jo kry- tos darda vys nebuvo Įsta- 
žių jie spaudžia prie savo tymo liečiamas, Tamsta 

Į mirštančių lūpų. i negalėsi gauti Nedarbo
Nežiūrint ką žmonės sa- Apdraudos.

kytų apie Kristų, bet visi. Klausimas 2. Aš dirbau 
f-iifi ■nvir>£>trs»b šimir.i

i 
!
I

tinklą”. Ir jie T.

i

Klausimas 1. Nuo 1931 
metų aš neturiu nuolatinio 
darbo. Prieš tai dirbau į- 
vairius darbus batų dirb
tuvėje. Kur aš galiu eiti, 
kad gauti Nedarbo Ap-

Klausimas 4. Aš dirbu 
X National Banke, bet 
nieko nemoku į Nedarbo 
Apdraudos Fondą. Ar aš 
galėsiu gauti pašalpą, jei 
netekčiau darbo?

Atsakymas. National 
Bankos yra laikomos val
džios dalimis ir kadangi 
Massachusetts Nedarbo 
Apdraudos Įstatymas ne
liečia valdžios įstaigų. 
Tamsta ir Tamstos darb
davys neesate apdrausti 
Nedarbo Apdrauda. Nors 
Darbo Tarnyba stengsis 
Tamstai surasti darbą, 
bet Tamsta negalėsi gauti 
Nedarbo Apdraudos.

Klausimas 5. Kada aš 
galėsiu gauti pašalpa iš 
Nedarbo Apdraudos?

Atsakymas. Darbininkai 
galės užsiregistruoti dėl 
Nedarbo Apdraudos pra
dedant Sausio 2, 1938.

Klausimas 6. Jei aš pa- 
sisamdyčiau tarnaitę, ar 
man reikės už ją mokėti į 
Nedarbo Apdraudos Fon
dą?

Atsakymas. Ne. Jei tar
naitė Tamstos privačiuo
se namuose dirbs narni- 
ruošos darbą, nė jai nė 
Tamstai nereikės mokėti į 
Nedarbo Apdraudos Fon
dą. Namų ruošos darbas, 
privačiuose namuose 
liečiamas Nedarbo 
draudos Įstatymo.

Jeigu Tamsta turi 
kokių paklausimų
Nedarbo Apdraudą, pasa- 
šyk šio laikraščio redak
cijai arba Nedarbo Ap
draudos Komisijai, 1 Sta
tė Street, Boston, Mass.

į Klausimas 2. Aš dirbau 
turi pripažinti, kad šimtai penkis metus, bet turėjau 
milijonų žmonių šiose Ka- darbą mesti dėl mano li- 

1 ledose garbina Jėzų Kris- gos. Ar aš galiu gauti Ne
itų; iš milijonų širdžių iš- darbo Apdraudą?
i siveržia džiaugsmo gies- Atsakymas. Ne. Tarp k 
mė:
Sveikas Jėzaus Gimusis, 
Šventas Dievo Kūdiki, 
Brangią dieną švęsdami 
Užgimimo Viešpaties:

__  
| kimės”.

I 

tų reikalavimų, kad gauti 
Nedarbo Apdraudą Tams
ta privalai turėti norą ir 
galią dirbti. Tamsta nega
lėsi gauti Nedarbo Ap- 

i Linksminkimės ir džiaug- draudos kada sirgsi.
Taip, džiaugki- Klausimas 3. Aš esu aš- 

mės, nes be Jo mūsų gyve- tuoniolikos metų amžiaus, 
nimas yra tuščias ir be Nuo Sausio mėnesio moku 

r, .......................... . . pasisekimų. Maistas ir pi- į Nedarbo - Apdraudos
- . .2^ nigai yra reikalingi gyve-. Fondą. As dabar netekau

nimui, tačiau nei pilnas darbo. Ar aš turiu būti

Dėl “Sumažėjimo” 
Nusikaltimų Rusijoj

f

pilvas, nei pilna pinigų ki- dvidešimts pirmų metų, V — • V •'V 1 • _ - *■   « f TAT 11 agyvenimo

vybes ^statymui skaičius sumažėjo nuo 100-1933 
i 9,6 — 1935 m., vagyščių skaičius sumažėjo nuo 

proga paprastai išvysto smarkesnę agitaciją prieš ti- iki 61^ seksualiniai nusikaltimai per tą pat laiką 
kėjimą. Leidžia bedieviškas brošiūras, lapelius, puola sumazej° 2o nuos.,. užmušimai 50 nuos. ir tt. 
tikėjimą spaudoje ir per radio, organizuoja bedieviš- . , skamba labai džiuginančiai — sovietų au
kas paskaitas, daro prieštikybines demonstracijas ir Komunistams atrodo, kad toks rekordas nuste- 
eisenas su visokiomis bažnytinių apeigų karikatūro- P383^.1- Kai ką gal ir nustebina. Tačiau kiek įsi- i 
mis ir tt. Amerikoje jie neišdrįsta daryti viešų prieš- šernus į sovietų gyvenimą, nustebti netenka. įToks ta- 
tikybinių eisenų, bet spaudoje mėgina išniekinti Kalė- riamas nusikaltimų sumažėjimas aiskus savaime. Ir j 
dų šventę, pasityčiodami iš Kristaus ir prilygindami .. lx. . x •
Jo gimimą prie visokių pagoniškosios mitologijos pa- socialistines nuosavyoes Įstatymui'
sakų, pav., būk tai panašiai “stebuklingai” yra gimę sumažėjo (teito, kad nėra progos tam įstatymui nusi- 
graikų, romėnų, persų, kiniečių, egiptiečių, indų die-nes komisarai gobšiomis rankomis užgrobė vi-1 
vaičiai. Tie atpasakojimai apščiai pamarginti neš va-Ssa fmoniM turt3’ o vanago snapo ar is vilko nasrų 
riais prieš Kristų ir Dievo Motiną burnojimais, išnie- niek° neisgaua. Vogti sovietų piliečiai kits nuo kito 
kinęs Kristų kiek tinkamas, staiga pareiškia, kad nela11’ nes aieTks. uba«° M
Kristaus visiškai nėra buvę. Girdi, mokslas tai įrodęs. bepavogs. Kai dėl seksuahmų nusikaltimų tai ne 
Koks mokslas, kieno autoritetu skelbiamas — nepa- ?e.^ln.ia’ komunistai prie jų priskaito, nes tuo at
sako, tur būt sarmatyjasi ištarti to “mokslininko” j žvilgiu pas juos ^1®kas.valia- Užmušimai žmonių tar- 
vardą. Ar tik nebus sovietu pasakorius, “dramatur- K^ejo ir sumažėti iki o0 nuos. bet likusius 50 nuos. 
gas” ir juokdarys Lunačarskfs? gausiai užpildo sovietų valdžia, kun daromų kasdien

Tačiau bezbožnikų autorius, užmiršęs savo pa- ta ,skaic'^. Jei valstybiniai
reiškimą, kad Kristaus nėra buvę, vėl prie Jo grįžta ir Enbeeių žudymai butų Įskaityti, tai užmušimų skai- 
taip pat ‘'moksliškai” nupasakoja, kad net 52 evange- enis sovietijoje pakiltų iki 200 nuoš.
listai apie Kristų yra rašę ir tai pačioje krikščionybės jegu skaičiuosime ne vieri mužikėlių nūsikalti- 
pradžioje. Jei tAip, tai jiems Juk daugiau reikia tikė- mus, bet ir komisaru darbelius, tai nusikaltimai Rusi- 
ti, negu dabartiniam bolševikų “mokslui”. Ir taip jbje riėkiek nebus sumažėję, kaip tik priešingai, gero 
zigzaguodamas tarp įvairiausių pats sau prieštaravi- kai bus paūgėję. Dalykas yra toks, kad milžinišką nu- 
mų, bezbožnikas prieina išvadą, kad Kristaus gimimo sikaltimų dalį padaro pati sovietų vyriausybė.

Rusijos bezbožnikai (bedieviai) didesnių švenčių

senė neišrįš 
klausimų.

Vieną naktį 
žvejojo. Jėzus 
jais. Žvejonė buvo jų ama
tas; jie žinojo kaip ir kur 
žvejoti, bet tą naktį jie

apaštalai 
nebuvo su

kad gauti Nedarbo Ap- 
draudą?

Atsakymas. Ne. Tams
tos amžius nesudaro jokio 
skirtumo. Jei Tamsta ga
lėsi patenkinti kitus Įsta
tyme reikalavimus.

nėra
Ap-

1

/

K.

Pažvelkime Į Dangų Atydžiai!..
Pažvelkim į dangų atydžiai; 
Štai, žvaigždė rytuose matyti, 
Ji, šviečia šviesa stebuklinga,— 
Jos tikslas tamsybes blaškyti.* ♦ ♦
Ją seka pamaldūs karaliai, 
Iš tolimo krašto atėję, 
Juos lydi būriai vargdienėlių, 
Garbingus svečius pastebėję.♦ ♦ ♦
Visi į Betliejų jie eina. 
Pagarbinti Jėzų karalių, 
Atradę vargingoj kūtelėj 
Jam lenkias ir puola ant kelių.* • *
Karaliai Jam dovanas teikia, 
Smilkytą ir auksą ir m'irą, 
Ir mes Jam čia mielai aukokim 
Mūs sielą, ir širdį, tik tyrą.♦ * *
Ta žvaigždė tai ženklas inūs Jėzaus, 
Jis Dievas, prie Dievo mus veda, ,t 

. Laimingi, kurie patikės Juo, 
tieifis amžiną, laimę Jis žada.

*

Seirijų Juozas

bet. 
anie

LENKAI UŽDRAUS UE- 
TUVIŲ SPAUDI

Lietuviškoji Vilniaus 
krašto spauda vos-vos ve
getuoja. Sulaikyti “Jauni
mo Draugas, ‘'Vilniaus 
Rytojus”, visai neduoda
ma leidimo išleisti naują 
lietuvišką laikraštį, o vie
nintelio lietuviu laikraš
čio “V. žodžio” konfiskuo
jamas beveik kiekvienas 
numeris. Paskutinis to 
laikraščio numeris (^3) po 
konfiskavimo išleistas su 
didelėmis tuščiomis, lenkų 

i cenzūros išbraukytomis, 
I vietomis.

I
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(Naturalis Šv. Kalėdų 
Vaizdelis)

, DARBININKAS

Mažame gražaus Tibe- 
rijados jūrių pakraščio, 
Palestinoje (Šventoje Že
mėje), kaimely, visai neto
li jūros vandens, tarpe ke- 
letos plačiai į šalis išsiša
kojusių išsiplėtusių Cedro 
medžių ir Labano palmių, 
stovi baltas, tarsi sniegas, 
mažutis atskiras nuo kitų 
visų kaimelio gyventojų 
triobėsių, vargingas na
melis. Savo pastatymo sti
liumi ir bendra išvaizda,— 
jis kiek panašus į lietu
višką soduose esantį bi
telių avilį (šėpelę). Pro 
užrakytų mažų durelių 
rakto skylutę, — iš vidaus 
į lauką kartas nuo karto, 
visu savo jaunučių, silpnų 
jėgų įtempimu, žiūri ma
žasis Benjaminas, 6 m. 
amžiaus vaikutis, nekan
triai laukdamas savo my
limosios motinėlės namon 
pagrįžtant. Vienas name
liuose paliktas ir dar už
rakytas, kad išėjęs vienas 
kur nepaklystų, — kad jū
ron neįpultų, a r kita kokia 
nors nelaimė jam neatsi
tiktų, — jis verkė tiek, 
kiek tik jis pajėgė ir no
rėjo; nes suraminti ir nu
tildyti jo nebebuvo kam.

Pagaliau, jis pats nusi
ramino ir nustojo verkęs.

VAIKUTIS IŠALKĘS 
LAUKĖ MOTINĖLĖS
Jau buvo ir vakaras ne

toli. Benjaminas baisiai 
išalko! Jis nuėjęs
namelio, atkėlė molinį 
dangtį nuo didelio, aukšto, 
ten pat stovėjusio indo, 
kiek panašaus į didžiulį 
lietuvišką ąsotį, iš apačios 
platų, o į viršų žymiai ties, ir sunkiu ir vargingu 
siauresnę ir pažvelgė ir.- gyvenimu, niekam 
do vidun. Mat tame inde ' ’ _ . .
jo motinėlė duonelę ir ki- le tvirčiausią pasitikėjimą 
tą maistą laikydavo. Ne- Dievu, ir nekartą Jo nuc- 
lairhė! —Šį kartą nė tik. stabiosios Apvaizdos ran- 
kad kitokio maisto, — bet; ka, tiesiog nuostabiu bū- 
ir pačios duonelės, L ‘

»- — ■■■ II .1.1 ■ I

Tuo tarpu durelės, leng
vai sujudėjusios, ūmai at
sidarė, ir jose pasirodė 
tamsus liesos moteriškės, 
nešinos mažą ryšulėlį siu- 
letas. Vaikutis greitai pa
žino savo motinėlę, ir su 
džiaugsmo ašaromis aku
tėse, pradėjo jei kūdikiš
kai rūgoti sakydamas:
— Mamyte, mamyte! — 

[kur tu taip ilgai šiandien 
užtrukai?! — Man taip 
labai.baugu vienam butely 
tamsumoje būti!
— Nusiramink mano ba

landėli! Dabar aš jau tave 
vieną nepaliksiu. — Būsi
me namie abudu kartu!... 
— švelniai guodė motina 
savo kūdikį. Tai ištarusi, 
ii greitai padarė butely 
šviesą, — uždegė mažą 
Rytų šaly vartojamą lem
pelę.

VAIKUTIS SKUNDĖSI 
ALKIU

: — Motinėle! — kaip la
bai valgyti noriu!... — 
skundėsi pro ašaras Ben
jaminas.
— Žinau, žinau, balandė

li! — Tik palauk dar 
trumpą valandėlę; aš iš
bėgusi pasigraibysiu pas 
cendro medžius šiokių to
kių žabų ugnelei užkurti

kertėn

belikę tik maži trupinė
liai. Tai pamatęs, vaikutis 
giliai atsiduso, uždėjo'at
gal molinį indo dangtį, ir 
būdamas labai išalkęs, vėl 
nuėjo pas užrakytas na
melių dureles pareinan
čios savo motinėlės laukti.

Saulutė jau seniai buvo 
nusileidusi, ir giedroje Pa
lestinos dangaus erdvėje,! 
viena paskui antrą, aiš-į 
kiai pradėjo mirgėti 
žvaigždelės; nakties siule- 
tai visa pradėjo pridengti 
tamsiu, juodu savo šydu.

MOTINĖLĖ VIS DAR 
NEGRĮŽO

Buvo tai 24 diena gruo
džio mėnesio. Naktis, 
nors ir šiltame Palestinos 
klimate, tačiau atsižvel
giant i metų laiką, — 
gruodžio mėn. pabaigą, — 
buvo palyginamai šalta.

Mažojo Benjamino moti
nėlė vis dar negrįžo. Mat 
ii ta dieną su Tiberi i ados 
didžiojo pirklio pagelbi- 
ninkais, buvo toli nukelia
vusi, padedama jiems ant 
kupranugarių ir asiliukų 
nugarų, supirktas iš žmo
nių prekes sukrauti. Taigi 
dabar kol sugrįžo namon, 
— užpuolė ir naktis! iš to, 
ji turėjo šiokį tokį uždar-į 
bį, kad vargais negalais i ir kiek apšilti; matai, sū- 
save ir savo mąžąjį sūnelį, indi, kaip šią nakt-i šalta'.. 
nors ir pusbadžiai, galėtu O paskui, kai apšilsime,— 
išmaityti. Pirm poros me-; 
tų mirusis jos mylimas i 
vyras, buvo žvejas, ir vis' 
lengviau negu ji pati, duo
nelę visiems uždirbdavo. 
Dabar visa sunkioji jos 
gyvenimo našta, — ant: 
jos vienos vargšės našlės • 
pečių užgriuvo! Tačiau ji, į 
būdama gera katalikė, me-! 
kuomet nebenustodavo vii- Į
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ir pačios duonelės

Linksmiausiu Nauju Metu

DANIEL W. FINN

APDRAUDOS AGENTŪRA

10 Federal St.,
Greenfield, Mass.

t nesis-
! kasdavo. Ji visuomet, turė-

buvo du ji būdavo aprūpinta.
MOTINĖLĖ SUGRĮŽO
Pagaliau nakties siūle- 

tai visiškai apglėbė žemę; 
S butely užviešpatavo tam- 
/ sa... Dabar mažasis Ben- 
S jaminas baimės dėlei tam- 
$ sos apimtas, balsiai pra- 
■J dėio verkti, i butelio dure- 
< į les rankutėmis belsda- 
> ' mas ir savo motinėlę nuo- 
į.1 laimiai šaukdamas.

f

šiai išalkęs! — Duok man 
vandens atsigerti... — O 
gal turėtumei ką nors už
kąsti? — Būk gailestin
ga ! — Pasigailėk pavargė
lio!.. Pirma, negu Betlie- 
joj suskambins varpai 
linksmąją angelų giesmę 
“Gloria in Exelsis Deo”, 
pranešdami piemenėliams 
ir visiems gero noro žmo
nėms, linksmą naujieną,—- 
Šv. Kūdikėlio V. Jėzaus 
pasaulin atėjimo atmini
mą, — norėčiau kiek pa
sistiprinti, kad paskui ga
lėčiau tinkamai už višas 
man suteiktas malones, 
Jam padėkoti!... — nedels
damas jausmingai kalbėjo 
jai pavargėlis.

Vargingos moteriškės a- 
kvse,. tarsi daimantai, Su
žibo užuojautos ir artimo 
meilės ašaros..
— Prieteliau!

I

Gerti 
vandens ( o vanduo Pales- 
Linoje, kai kuriose provin
cijose ne taip jau pigiai 
prieinamas ir gaunamas), 
duosiu kiek tik nori; bet 
valgyti, — nieko daugiau 
tik kelis duonos trupinė
lius teturiu; bet Šv. Kūdi
kėlio V. Jėzaus vardu, — 
ir tuos paskutinius, tau a- 
tiduosiu! Dievas vis ma
nimi ir vaikeliu pasirū
pins! Bet eikš, prieteliau 
būtelin; prie ugnelės atsi
sėdęs pirma sušilsi, o pa
skiau šiek tiek pasistip
rinsi.™

Ats. pik. Juozas Papečkvs, naujasis Vilniaus Va
davimo Sąjungos pirmininkas.

Gurklianiškis

Tiesa ir “Mano” Reikalai..

rasi surasiu ką nors val
gyti... — ramino motina 
mažąjį savo sūnelį.
— Kad, mamyte, tuščias 

mūsų indas, kuriame mai
stą laikai. Juk aš žiūrė
jau... — vos keletas mažų 
duonos gabalėlių tepasili- 
kę... — Mes nebeturėsime 
ką valgytr!..? — aiškino 

[jei nusiminęs Benjaihinas.
— Nenusimink perdaug 

mano balandėli! Juk žinai, 
, kad Šv. Kūdikėlis V. Jė- 
• žus šią naktį Betliejos 
kūtelėje užgims: — Jis 
mumis pasirūpino ir ne- 

i duos alkį ir badą kentėti...
Juk Jis tam pasaulin atė- 

ijo, kad džiaugsmą ir dva
sinę ramybę pasaulin at
neštų, — kad nuliūdusius 
ir kentančius paguostų!... 
— Taigi ir mudviejų Jis 

i neužmirš!...t
i
i 
i

i

I

Linksmiausiu Nauju Metę

GREENFIELD

FUELfOR

834 MASS AVĖ.
BOSTON

Pristato i namus

įAmes St. Greenfield, Mass.

108 Dorchester Avc..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

LAUNDRY CO. Ine
t

į THE BEEF SHOP

New
Engiami) 
Cokf .

We Recommend 
and 

Guarantee

Motina tuo tarpu išėjo 
iš butelio nors ir tamsoje, 
kokių nors žabų pasirink
ti ; vaikutis bijodamas 
vienas pasilikti išsekė pa
skui. Apygraibomis ji pa
sirinko žabų, ir sugrįžusi 
būtelin, sukurė ugnelę pa- 
sišyldyti; paskiau nuėjusi 
kertelėn, atidengė molinio 
indo dangti ir pažvelgė vi
dun. Nors ir menkoje švie
soje, ji greitai pastebėjo, 
kad inde, nekalbant jau a- 
pie kitą maistą, — ir pa
čios Rytų šaly ant greitų
jų sumalamos ir iškepa
mos duonos, 
maži trupinėliai tebuvo li
kę... Ji giliai atsiduso, ir 
vėl uždėjo molinį indo 
danktį.

RAMYBĖ TAU, MOTE
RIŠKE

Tuo tarpu suvisu neti
kėtai, kaž kas ūmai pasi
beldė į butelio durelės. A- 
tidariusi, moteriškė pama
tė aukšt-o vyriškio siuiėtą, 
kurs maldaujančiu žvilgs
niu į ją pažvelgęs, tuojaus 
prabilo:
— Ramybė tau, vargše 

mbfeiHšfce!
— Dievas tebūna su tavi

mi !. — ramiai ir užjaučia
mai atsakė jam f p SS v ei- 
kirtimą moteriškė.
— Esu ištroškęs ir bai-

vos keli

nepažįstamasis Įėjo
Į VIDU

Nepažįstamasis tai iš
girdęs, greitai įėjo būtelin, 
ir atsisėdo šalę sukurtos 
ugnelės pasišildyti. Mote
riškė tuo tarpu pripylė 
mažą ąsotėlį vandens, ir 
išėmusi iš molinio indo 
paskutinius <įn°nos liku
čius, padavė visa tai ne- 
pažįstamąjam pavargė
liui, kurs paėmęs rankos- 
na ąsotėlį, godžiai gėrė 
vandenį ir ūmai suvalgė 
jam paduotus duonos li
kučius. o .

Benjaminas tai matyda
mas, pilnomis ašarų aku
tėmis, gailingai pažvelgė į 
motiną, tuo duodamas jai 
suprasti, kokią baisią 
skriaudą, ji sau ir jam pa
darė, atiduodama paskuti
nius duonos trupinėlius 
tam pavargėliui. Tačiau 
viešai tai pasakyti moti
nai Benjaminas nebedrį
so. Pavargėliui bevalgant, 
— iš po margo, arabiško 
jo apsiausto, nejučiomis 
prasiskleidusio, staiga su
žibo apačioje brangus rū
bas; bet nepažįstamasis 
taip greitai vėl apsiaustu 
jį paslėpė, kad moteriškė 
suvisu tai nebesuspėjo pa
stebėti. Atsigėręs vandens 
ir suvalgęs duonos trupi
nėlius, nepažįstam a s i s 
greitai pakilo, ir eidamas 
pro dureles laukan pasa
kė:
— Ačiū tau, gailestinga 

moteriške! — Turėk tvir
tą viltį, kad rytoj tau Šv. 
Kūdikėlis V. Jėzus, naujai 
Betliejos Kūtelėje užgi- 
musis, apsčiai už visą tai 
atlygins! c. — tai ištaręs, 
nepažįstamasis pavargėlis 
išėjo laukan ir greitai 
pranyko tamsumoje...

♦ •. ♦ *

STAIGA SUSTOK) DU 
KUPRANUGARIU

Ryto metą dar Su tamsa, 
mažasis Benjaminas, savo 
motinėlės vedamas, nuėję 
mažon vietihen Tėvų 
Pranciškonų įstaigon mi
sijų. bažnytėlėn, išklausė 
šv. mišių ir priėmė šv.

pagarbinę nau-

Žmogaus asmenybė, ne- negana. Jis tiria ligšiol 
žiūrint kokiose kultūros!jam nesuprantamas gam- 
šąlygose bebūtų išauklėta ; tos paslaptis. Jis mėgsta 

J _ .i grožį, harmoniją, galiau
ko tai vis siekia, trokšta 
ir nuolat ilgisi.

Žmogaus sąmonėje iš 
pat kūdikystės tie troški- 

i mai auga ir bręsta. Jis 
kartais trokšta valdyti, 

iarba kam nors nusilenkti, 
i mylėti arba nekęsti, taip 

r'trokšti kažko ilgėtis, geis

— visad kelia savo galvą 
aukštyn. Kitaip tarus, ne
pasitenkina vien ką pasi
sotinti ar ramiai pailsėti. 
Jis nori žinoti, kas kiek 
nuo jo toliau dedasi, jis 
keliauja po tolimus kraš
tus, stebi svetimų sau 
žmonių, žemės giminių 
gyvenimą. Jam to vis da

ti laimės.
Žmogaus prigimtis tuo 

ir skiriasi nuo kitų gam
tos gyvių, mat ji turi Ab- 
soliutybės pradų, turi ne- 
medžiaginę sielą.

Tačiau dėl tam tikrų 
priežasčių atsirado žmo
nių, kurie ėmė ginčyti ir 
įtikinėti kitiems, vartoda
mi net prievarta, kad žmo
gus mažai kuo skiriasi 
nuo paprasto, neprotingo 
gyvio, jis neturi jokių ant
gamtinių savybių.

Negana to, žmonės nu
silenkdami tik medžiagai
— ėmė jau atvirai nebe
apkęsti viso to kas gali 
priminti, kad gal yra mū
ši! matomos prigimties 
Kūrėjas, ir tam Kūrėjui j 
žmogus privalo nusilenkti. 
Kitaip sakant: yra Dievas,
— viso didžiulio kūrinio— 
oasaulio tikroji priežastis. 
Priežastis mūsų sielos 
troškimų, siekių ir jos ne
suprantamo ilgesio.

Jie pasivadino materia- , 
Ilsiais, laisvamaniais ir 
kitokiais vardais. Jie ėmė 
šaukti: “—Nėra Dievo, ti
kėti Dievu yra nelaime”—• 
ir net drebėdami iš nesu
prantamo įtūžimo stengė
si visomis priemonėmis 
užmušti Dievą žmogaus 
sąmonėje.

Savaime stojasi neaiš- . 
ku? — Kodėl taip?
— Atsakymas: 

patogiau”.
— Ar dėl to pakils tei- j 

singumas, dorovė7 Koki * 
nors našta nukris 
vargšo žmogaus pečių?
— Turim atsakvti; — ne 

ir ne!
Tad kodėl tokia baisi ne

apykanta prieš tik vieną 
mintį: — Dievas yra ?

Atsakymas tegali b 
paprastas ir vienas:
kad kaip nors išvengti 
sankcijos arba bausmės— 
stengiamasi padegti teis
mas.

“taip

jai gimusį Šv. Kūdikėli gailestingumą, apsčiai ap- 
V. Jėzų, jiedu abu links- dovanoti. Man nebebuvo 
mi ir laimingi, grįžo savo reikalinga tavo pagalba; 
nameliuosna. — aš norėjau tave tik iš-

Bet vos tik jiems vidun bandyti!...
įėjus, — ties jų nameliais APDOVANOJO BRAN- 
staiga sustojo du dideli GIOMIS DOVANOMIS
kupranugariai, ir žiban
čiuose balnuose sėdėję nu- Tai bekalbėdamas, šei-
lipo žemėn, koks tai dide-’kas davė_tarnui ženklą, 
lis ponas, matomai su sa-' ~ ......
vo tarnu. Ponas turėjo 
ant savo galvos baltą šil
kinį turbaną (suvynioja
mą kepurę), kurio pryša-

1 kv žėrėjo patekėjusios 
saulutės spinduliuose, di
delis daimontas. Jo pečius 
dengė raudonas šilkinis 
apsiaustas, o atvirą krūti
nę puošė įvairios brange
nybės.

Didikas su tarnu išdi
džiai pasibeldė į namelio 
dureles; moteriškė būda
ma nemaž nustebusi ir į 
kartu nusigandusi, taip di- kėjime ir vilty Dievuje. 
delio pono pas ją apsilan
kymu, baugiai jas atidarė, 
o ponas ja išvydęs, išdi
džiai. bet linksmai ir ma
loniai ją pasveikino saky
damas:
AR NEPAŽĮSTI MANĘS?

v .

1 ir šis nuėjęs pas kupranu
garius, atnešė didelius ry
šulius, kuriuose buvo su
dėta jei ir jos sūneliui, 
gražūs, nauji, išeiginiai 
šventadienio rūbai, kelios 
mažos bandelės skaniau
sios, baltos duonos, kitų į- 
vairių valgių ir didelis ry
šulys brangiausių geriau
sios rūšies turkiškų pyra
gaičių. Prie visa to, šeikas 
dar jei padavė 100 piaste- 
rių pinigų, liepdamas vi
suomet būti tokiai gailes
tingai darbuose, tvirtai ti-

Komuniją. Karštai pasi
meldė,

Šeikas atsisveikinęs ir 
padėkojęs jei už jo sušel- 
pimą ir priėmimą į namus, 
iškeliavo namon, o mote
riškė su savo sūneliu Ben
jaminu, apsipylusi karš
tomis Šv. Kūdikėliui V. 

už Jo nuostabiąją 
— Ramybė tau ir tavo jai parodytą^ Apvaizdą dė- 

sūneliui, gailestingoji mo- kingumo r~ 
fcriŠkė! — I 
nepažįsti manęs? — Aš e- karštai pasimeldė, 
su Abdul EI Kerimas, — karnai V. Dievui už taip 
didis Galilėjos šeikas (vai- dideles Jo Apvaizdos do- 
donas, kunigaikštis) ir vanas padėkoję, paskiau 
stambiausias Tibęrijados kaip ji pati vėliau pasako- 
pirklys! Juk vakar dieną, jo, greitai sėdosi su savo 
mano pirkliams padėjai, sūneliu, kupinai pritvinu- 
prekes ant kupranagarių Šiomis tyro, angeliško 
sukrauti; o vakare, — ma- džiaugsmo širdimis, val- 
ne patį, pas tave apsilan- gyti puikiųjų šv. Kūdikė; 
kiusį, vandenimi ir pasku- lio V. Jėzaus nuostabiu 
tiniais duonos trupinėliais būdu jiems patiektų pus- 
pavaišinai! Šv. Kūdikėlis ryčių.
V. Jėzus, kurio mokslą aš — Garbė Dievui aukšty- 
dar neseniai esu priėmęs, bėse, o žemėje ramybė 
mane šiandiena atsiuntė žmonėms gero .noro.
tave pasveikinti ir už tavo J. Butkevičius.

• ašaromis, par- 
Nebijok!— Ar puolė abu ant keliu, — 

ir tili

nuo

Žmogaus laisvos valios ]
i. . - _ _ i (darbų tėra vienas absoliu

tus Teisėjas — žmogaus 
Kūrėjas, kurs žino kiek11 
vieno norus ir mintis.

Tiesa, toks teisėjas pavo-j 
jingas, ypač tiems, kuria 
jaučiasi esą kuom nors 
prasikaltę.

Nėra Dievo’” — “Ne
reikia Jo, užmušti Jį’..” ,

— “Ištremti Jį, kad ne 
visam laikui, tai nors ke
lioms dienoms!” (Rusų re
voliucijos sukaktuves). -j?

— “Padegti teismą!.. Užl 
mušti teisėją!”

Ir taip: — per mitin, 
prakalbas, spaudą, 
kvklas — šaukti: 
Dievo!” įkalti nuo pa| 
lopšio jam, kad jis tok" 
pat gyvulys, kaip ir kiti 
gyvuliai, o kai visi jau 
taip galvos tai ir “savai
me” nebebus Dievo. ,
— Padegti teismą!... už

mušti teisėją — ir nebe
bus sankcijų!”

“Aš tuomet nebebūsiu
prieš nieką atsakomi|-'
gas...” .

“Man patogiau jei nebu3 
Dievo”.— i

SEIMO NARIO 
DRAUDŽIA

i

mo- 
“Nėra

NE-

Kaunas — Vieno seimu 
nario, turinčio namą, tar
naujanti žmona kreipėsi į 
ligonių kasą, kad apdrau- 
stų jos vyrą. Kasa jos ne
patenkino. Taip pat skun-J 
dą atmetė ir V. R. M-riar 
Ji padavė Vyr. Tribunolui 
skundą prieš V. R. M., bet 
ir Tribunolas atmetė.
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DARBININKAS

I KAS GIRDĖTI LIETUVIUI!
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS. Amilia 
raštininkė;

tė — Vice-Pirm.;
Šimonytė
Ona Jerackaitė — finan- j 
sų raštininkė; Marijona 
Songailaitė — iždininkė; 

sekan- Baubaitė ir Mažeikienė — 
išsirinko iždo globėjos . Tai pirmą

Šv. Elzbietos dr-ja savo 
mėnesiniame susirinkime , -  —  --------------------------——— y (

gruodžio 13 dieną sekan- Baubaitė ir MažeiRienė — 
tiems metams išsirinko iždo globėjos . Tai pirmą! 
valdybą iš sekančių asrne-. kartą ir gal vienatinė pa
nų: Cecilija Armenaitė —’ šalpinė draugija, kuri vai- 
pirmininkė; Tamašauskai- • ravimą pavestų išimtinai i 

jaunoms mergaitėms.
Šv. Elzbietos draugija 

pilnai pasitiki jaunosioms 
pajėgoms.

• v

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norvvood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 IVAl.Nl’T AVĖ. 
Tel. N<»rw«x»l 1020

EDW. V. WARABOW
(VVRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GFABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NOKIVOOI). MASS 
TEL Norwood 1503 

Montello Office: 
10 Intervale St.

TEL. Brockton 2005

I
Į

IR

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

prieinamą kainą.
13 Ellsworth St., 
Worcester, Mass.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

Kristaus Prisikėli m o 
statomosios bažnyč i o s 
Kaune dekanas kun. F. 
Kapočius laikinai apsisto
jo pas mūsų mylimąjį tė 
velį kun. P. M. Jurą. Gruo
džio 18 dieną atsilankė į
vaikučių lietuviškąsias pa-j 
mokas. Vaikučiai turėjo 

• skaitymo pratybą. Ger
biamas dekanas, klausėsi 
ir gėrėjosi kaip gražiai 
lietuviškai skaitė. Kiek
vienoje klasoje pasakė 
gražią kalbelę. Vaikučiai 
džiaugiasi jo atsilankimu 
ir laukia, kada užaugę ga
lės nuvažiuoti į Lietuvą ir 

I pamatyti Lietuvos švento- 
; vę.
i ----------

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

I

, Iš jaunu mergaičių So- 
I daliečių užsimezgė drama- 
i tiškas ratelis. Gruodžio 11 
' dieną į ratelio valdybą iš
rinkta sekančios: pirmi- 

; ninkė — Marijona Griške- 
ivičiutė: raštininkė — Julė 
i Andruškevičiutė: iždinin
kė — Freda Padvaiskaitė. 
Tėvelis P. M. Juras ansiė- 
mė joms vadovauti. Gruo- 

įdžio 18 dieną paaiškino a- 
pie mimiką ir žaislus. 
Laukiame naujų perstaty
mų. Aušrelė.

I

Šio gyvenimo laimė sle 
nia savv kančių bedugnę 
otka~ei laimę, tuoj išsiver 
žė ir kančių šaltinis.

.

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

t Kada .Jums reikalingi aki 
jniai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki

Į nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397 Main St. Tel. 6-1944 

Worcester, Mass. • 
j 275 Main St. Webster, Mass į

I
II

GRABORIUS
• INVEV/.ŠK |N 1’ATAIfV II IMAS'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone -.
Ofiso; Dexter 1952 

Namu: PI. 6285

I.

Tel. 2-3381
Dėl i ve r y

D>mestic nnd 
Tm|M.rte«l Brnn<h>

EDWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

T’žkdko Visokius alkoholinius 
perimus — Degtinę, Vyną ir Alą.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

RYAN & CASY
11 Ames St., Tel. 6585 

Greenfield, Mass.
Mes garsinamės, kad 

gauti iš Jūs biznį, ir 
duodame Jums geriausi 
tavorą! Ateikite pas 
mus.

v

į s

r
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CICERO, ILL.
A f A

Pereitą savaitę mirė 
veiklus ir nuo pat pra
džių priklausęs prie L. 
D. S 20 kp. Antanas Ja
nušauskas. A. a. Anta
nas buvo visa širdimi 
atsidavęs katalikiškai 
spaudai ir labdarybei. 
Reikia pastebėti, kad to
kių pasiaukojusių žmo
nių; kaip a. a. A. Janu
šauskas yra nedaug. Jis, 
rodosi, kad ir gyveno 
tam, kad kitiems gerą 
daryti.

LDS Centro Valdyba 
reiškia gilią užuojautą 
velionio giminėms, o a. 
a. Antanas Janušauskas 
lai ilsisi amžinybėje.

WORCESTER( MASS.
ŠV. KAZIMIERO PARAP.

Kiekvienas, kuriam rūpi 
išauklėti jaunimas katali
kiškai lietuviškoje dvasio
je, supranta, kaip svarbų 
vaidmenį vaidina Ameri- 

Ber- 
dar- 
Kas- 
pra-

<
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LEADS IN AUTOM AT IC TUNING

NEW 1938 MODEL
9 G-E Tubes • 3 Bands • Foreign-Domestic Reception
instantaneous Touch Tuning (7 but+ons). Silent Tuning. 
Tone Monitor. AFC. Louver Dial. Višual Volume 
Control. Visual 4-poin+ Tone Control. Automatic 
Band Indiea+or. Large S+abilized Dynamic Speaker. 
Bass Compensation. Au+oma+ic Votume Con+rol. 
Handsome Console.

nė, J. Tautkus, I. Sviklas, 
C. Zinkevičius, V. Bary
sas. D. Valatkevičius, J. ir 
O. Bulvičius, J. Žemaitis.
I. Kvaracieiiis, T. žaliaus- 
kienė. A. Ivanauskas. J. 
.Tenčiauskas, K. Lekeckas, 
V. Borsaitienė, J. Samolis, 

I M. Gladinė, V. Jazauskas. 
iK. Senkus, J. Galevičius.
R Rimša, J. Vaitkus, E. 
Pauliukonienė, A. Petro- 
laitis. K. Bendoravičienė, 
S. Juknevičius. J. Savic
kas, J. W. Thomnson. P. 
Nemužienė. A. Žilinskas, 

i M. Grinavičius, B. Sara- 
pas. O. Kačila, O. Pauliu
konienė, O. Bruožis, J. 
Galeckas. V. Galinis, A. 
Lukoševičienė, P. Markū
nas, P. Lapinskas, J. Ra
manauskas Jr., J. Rama
nauskas Sr.. P. Jurgelio
nis, A. Goodlierht, A. Kli- 
monis. J. St.anilevičius, A. 
Vaičilionis, G. Palaima, O. 
Landžienė, P. Rudaitis,
J. Kanarauskienė, O. Ka- 
tauskienė, J. Svirskas, A. 
Dusevičius, M. Barnato- 
nis. J. Deksnienė, P. Pale- 
vičius, D. Uždavinis, A. 
Valatkevičius. M. Stosytė. 
A. Tauras, V. Parulis. K. 
Asakevičivs, A. Kandro- 
tas. A. Stolulionis. A. Gra- 
žulienė, O. Šimanskienė 
J. Kaveckas. A. Kersis, J. 
Dirsa, J. Matulevičius.

Daugelis aukojo smul
kesniais.

Marianapolio Kolegijos 
vadovybė nuoširdžiai So.- 
ko ačiū visiems aukoju
siems, o VDač klebonui, 
kun. Aug. Petraičiui, mel
sdama Aukščiausiojo, kad 
jam ir jojo parapijiečiams 
užmokėtu gausiomis savo 
malonėmis už jųjų užuo
jautą kilniam Bažnyčios ir 
tėvynės darbui.

Marianapoliet is

THE LOVVEST PRICE
EVER OFFERED!

Now, you can enjoy completely 
Automa+ic Tuning a+ its best—G-E 
TOUCH TUNING—-for no more 
than you'd expect to pay for a 
good conventional hand - dialed 
radio.

★ No Dials to Twist, Twirl or Swish
★ No Fumbling with Knobs
★ More Stations at your finger 

tips
★ Positive in Operation
★ Simplified Short-wave Tuning
★ Tunes itself Perfectly — and 

Silently
★ Just Press a Button—that's all!

koje Marianapolio 
naičių Kolegija, kuri 
buojasi jau 6 metai, 
met ji plečiasi. Jau 
deda trūkt i bendrabučio 
ir klasių patalpų.

Amerikos visuomenei 
pritarus, daromas vajus 
reikalingoms Kolegi j o s 
patalpoms pastatyti. Šiam 
tikslui vartojama trejopas 
būdas, būtent: 1) Visoj A- 
merikoj ieškoma bent 
šimtas susipratusių lietu
vių. galinčių paaukoti po 
$100.00; šitokiems atsira
dus. jau galima pradėti 
statybos darbas; 2) ban
doma sukelti kiek pinigų 
iš parduotų tikietų; ir pa
galiau 3) vieną sekmadie
nį daryti bažnyčioj rink
liavą šiam tikslui, prita
rus ir leidus klebonui.

Šiam sumanymui ir va
jui nuoširdžiai pritaria 
Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, kun. Augusti
nas Petraitis. Jis jau via 
davęs $100.00 šiam tiks
lui; be to yra leidęs dary
ti rinkliavą ir bažnyčioje. 
Sekmadienį prieš rinklia- 

: vą, bažnyčioje išdalyta 
vokeliai. Misijonier i u s, 
kun. Ad. Morkūnas, MIC. 
pasakė pamokslą apie tė
vų pareigą auklėti savo 
vaikus katalikiškai lietu
viškoje dvasioje ir išaiš
kino būtiną reikalą staty
ti Kolegijai naujas patal
pas. Sekantį sekmadienį, 
kun. J. Paulivkonis, MIC. 
irgi pasakė tam tikslui 
pritaikintą pamokslą, pa
ragindamas žmones nesi- 
gailėJi aukų jaunimo auk
lėjimui.

Rinkliava davė $316.
Aukoja sekantieji:
$100.00 Stasys Jančiaus

kas; $10.00 A. Labeliūnas, 
E. Šimkienė; $5.00: E. 
Baltramaitienė, K. ir M. 
Kulišauskas, A. Kerulis, 
J. Steponkaitė. J. Naujo
kaitis, S. ir M. Jankaus
kai, B. Morkūnas, M. ir O. 
Bruožis; $2.00: M. Bara
nauskas, V. Greška. J. 
Stašaitis, P. Kvietinskas, 
A. Kundrotas, I. Kantake- 

I vičius, A. Kupstas, M. 
• Karpavičius, M. Kurelai- 
tienė, M. Vaitkus, A. Ado
maitis, V. čiuplis, C. Stat
kus, H. Šimkus, V. Liut- 
kienė, A. Piliponiūtė, J. 
Bakanas.

$1.00: J. Palubeckis, A. 
Pauliukonis, O. Galevičie- 
nė, P. Truskauskis, J. Ba- 
gurskas, J. Slavickas, O. 
Ridikienė, O. Čėpulionie-

i

FELIKSAS DŪKŠTĄ, 
Brockton miesto Councilmanas.

Visiems Brocktono miesto lietuviams, 
gams ir pažįstamiems.

LINKSMIAUSIŲ IR LAIMINGIAUSIŲ 
NAUJŲ METŲ

BROCKTON SAVINGS BANK

9

ĮSTOK Į CHRISTMAS CLŪB 

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

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

WATEBBURY. CONN.
APIE DVASIOS VADUS

Švento Juozapo parapi
joj aptarnauja liet, kata
likų reikalus net trys e- 
nergingi ir darbštūs kuni
gai. Dirba pagal išgalės, o 
ypatingai visų mylimas il
gametis šv. Juozapo para
pijos klebonas kun. Valan
tiejus, kurs kiekvienam 
pataria ir nelaimėje pade
da. Tai katalikų lietuviu 
VVaterbury veteranas, 
rio darbai liks amžini.

TIKTAI

$99.93

ku-

NEPAMIRŠKIME 
“DARBININKO”

Čia rengia visokius pa
rengimus, bet daugiausiai 
tai tik privatiškoms orga
nizacijoms, ar šiaip kam 
kitam, bet reikalinga ne- 
pam irsti ir “Darbi
ninko”, kurs yra populia- 
riškas laikraštis. Ar ne
reikalinga nors bent vieną 
gerą parengimą padaryti 
palaikymui “Darbininko”. 
(Sveikintinas sumany
mas. Red.)

REIKALINGA 
SUKRUSTI

Nebūkim vienadieniai, 
nepamirškime kitų, turė
kim protą ir galvą. Daug 
sako, ką aš su laikraščiu 
arba knyga darysiu, jos iš 
proto išves, aš laiko skai
tyti neturiu. Laikraštis ir 
knygos žmogui atveria a- 
kis tad reikalinga daugiau 
skaityti. Daug laiko ir 
pinigų lietuviai palieka a- 
ludėse, argi be jų gyventi 
negalima? Žinoma, kad 
galima. Bet dabar laikas 
pabusti, meskit tuos vi
sus blogus papročius ir ei
kit geru keliu. Nebūkim 
vienadie n i a ii Aprūpin-

EASY TERMS
GENERAL ELECTR’C

ORADio

General Eleetrie RADIO
Šie radios yra vieni geriausių, nes jų tonas nepalyginamai yra 

švelnus, malonus, o pats išoriniai ra dio labai gražiai atrodo. Su juo gali
te pagauti ne vien vietinius programus, bet ir kitų šalių. Taigi, dar 
prieš Naujus Metus ateikite į mūsų krautuvę ir pamatykite šiuos stebė
tinai gražius ir elegantiškus radios.

Mes duodame ilgam išsimokėjimui, taip, kad kiekvienas gali leng
vai, nepajusdamas išsimokėti. Šio modelio F-96 kaina tik $99.95.

✓

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 High street Boston, Mass.

Samual Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

kim kaip sielą, taip ir kū
ną ir šiądieną ir rytoj.

Rodunietis.

KAUNAS DĖL ELEK
TROS IR TOLIAU BYLI- 

NESIS

Po tarybos posėdžio bur
mistras Merkys pranešė

f
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apie dalies ieškinio byloje tais metais, nes dabar by- 
su belgų elektros stotimi linėjamasi tik už 1931 m. 
pralaimėjimų. Tačiau s-bė Byla labai domisi ne tik 
yra nusistačiusi dėl šio Kauno miesto gyventojai, 
sprendimo paduoti skun- bet ir provincija,
dą Vyr. Tribunolui. Taip s-bė laimėtų, tai būtų pa- 
pat nusistatyta kelti elek- ' greitintas ruošimasis sta- 
tros apšvietimo b-vei by- tyti didžiąją hidroelektros 
las ir už permokėjimus ki- stotį.

nes jei
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Pennsylvanijos 
PHILADELPHIA, PAn 
KETURDEŠIMTĖS

ATLAIDAI
Gruodžio 12—14 dieno

mis šv. Kazimiero bažny-Į 
čioje buvo keturdešimtės; 
atlaidai. Čia klebonas yra, 
kun. I. Valančiūnas, gi a- • 
sistentu — kun. Dr. V. 
Martusevičius. Gražus y- 
ra Amerikoje paprotys, 
kad visose parapijose yra 
įvesti 40 vai. Švenč. Sa-j 
kramento garbinimo atlai-, 
dai. Tai reikšmingi atlai
dai, nes Švenč. Sakramen
tas yra mūsų religinio 
kulto centras. Čia tie at
laidai yra tarsi parapijų 
Eucharistiniai kongresė- 
liai. Tai parapijų Eucha
ristinės misijos, kuriose 
parapijos dvasiniai ir at
sigaivina. Lietuvoje to 
gražaus papročio nėra. 
Kaip būtų gražu, kad iri 
Lietuvos Episkopatas tą 1 
gražų paprotį įvestų viso- ; 
se bažnyčiose, nes dabar 
ten tik labai retai bažny
čiose yra įvesti šie gra
žūs ir reikšmingi atlaidai. 
Be to, Lietuvoje mažiau 
dvasiniai ir pasinaudoja 
atlaidais. Mat ten atlaidai 
daugiausiai apvaikščioja
mi vasarą. Ten atlaiduose 
paprastai yra tik suvažia
vimai, tik pramogėlės, pa
sisvečiavimai ir patriukš
mavimai. Tiesa, ten į didės 
nius ir garsesnius atlaidus

v •

Keliaukite į Lietuvą
PER

HOLLAND-AMERICA
I

svarūs laivai.
paranklau-

Yorko

The Ftagship S.S. Stafendam
Patogus, greiti ir

T I,i»:tuvsj važiuojant 
Šia yra važiuoti šia linija.

Laivai išplaukia iš Nevv 
1938 m.~:

.. Balandžio 9, 
. Balandžio 23, 

. Balandžio 26, 
......... Gegužės 7,

RGTTERPAM
VOLENDAAf
STA TE XI >A M
VEENDAM
NE'iV AMSTĖRDAM Gegužės 21, 
VOLENDAM ...... Gegužės 28,

Visais kelionės reikalais kreip
kitės pus vietinius mūsų autori- 
7.n<>f:is agentus arba į
HOLLAND-AMERICA LINE

14 Providence Street, 
Boston, Mass.

F » 
t

suvažiuoja po kelis, po de
šimts ir net po keliolika 
tūkstančių tikinčiųjų. Rei
kia prip a ž i h t i, kad 
geri katalikai ir Lietuvo
je naudojasi atlaidais. 
Netik šimtai, bet ir tūks
tančiai atlieka išpažintį ir 
eina komunijos. Bet kiti, 
bet minios? Daug, ypač 
jaunimo, tik pratriukš
mauja (net ir pamaldų 
metu) rinkoje pas galen- 
terninkus ar žydelius, apie 
pamokslo klausymą tai 
nėr nei kalbos. Juo tik ke
linta dalis atlaiduose daly
vavusių pasinaudoja. Vi
sai kas kita čia Ameriko
je. Čia ar atlaidai, ar mi
sijos daromos rudeni, ar 
žiemą — rimčiausiame lai
ke. Čia bažnyčios apšildo
mos, visi dalyviai susėda 
suoluose, tai bepigu čia 
dalyvauti pamaldose ir pa
mokslu klausyti. Užtat vi
si ramiai ir užsilaiko ar 
per pamaldas, ar per pa
mokslą, čia nereik, kaip 
Lietuvoje, kalenti kojo
mis nuo šalčio, ar apsigū- 
zojusiam visą laiką išsto
vėti. Na, Lietuva kitose 
dar yra aplinkybėse, tokiu 
patogumų kaip čia Lietu
va dar greit nesulauks...

ATLAIDAIS ŽMONĖS 
NAUDOJOSI

Taigi ir Šv. Kazimiero 
parapijoj keturdešimtės 
atlaidai praėjo labai gra
žiai, iškilmingai ir nau
dingai. Žmonių kasdien, 
kaip rytais, taip ir vaka
rais buvo prisikimšusi pil
na bažnyčia. Buvo daug 
kunigų, taigi buvo progos 
visiems dalyviams atlikti 
ir išpažinti ir priimti Šv. 
Komuniją. Kilnu—gražu...

Sekmadienio vak are 
mišparus celebravo kun. 
E. Paukštis, Chesterio, Pa. 
klebonas. Jam asistavo 
kun. I. Zimblys, Šv. Jur
gio parap. klebonas ir 
kun. J. Virbickas, Cam- 
den, N. J. par. klebonas. 
Pamokslą, apie Jėzaus 
meilę Eucharistijoje, pa
sakė kun. M. J. Brundza, 
Kazimieriečių kapelionas 
iš Newtown, Pa. Pirmadie
nį po Sumos pamokslą pa
sakė kun. B. Batutis, gi 
vakare — kun. P. Garmus, 
Eastono, Pa. klebonas.

Antradienį po Sumos pa
mokslą pasakė kun. Vir-

• v

bARBiNiNiks

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS ROCHESTERIO LIETUVIAMS 
Jeigu bus šalta, mes galime Jus sušildyti 

gerais angliais

SHERELIS COAL & COKE CO. 
Telefonas Stone 596

590 Hudson Avė., Rochester, N
—----- ' "'ii——'1' '

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

bickas, gi vakare — kun. 
Mendelis, Baltimąrės Md., 
administratorius.

Paskutinius mišparus 
celebravo kun. V. Matulai
tis, Readingo, Pa. klebo
nas. Jam asistavo kun. J. 
Čepukaitis, Šv. Andrie
jaus par. klebonas ir kun. 
Brundza.

ALTORIUS SKENDO 
GĖLĖSE

Kaip gražiai buvo pa
puoštas didysis altorius. 
Jis skendo palmėse, gyvo
se gėlėse ir įvairiaspalvio- 
se šviesose. Tai Seselių 
Kazimieriečių rūpesčiu ir 
sumanumu viskas puikiai 
buvo išdabinta. Kaip gra
žiai parėdinti vaikučiai — 
patarnautojai. Na, čia tai 
jau jų buvo visas “korpu
sas”. O jau procesija, pro
cesija, tik gėrėkis! Kaip 
gražiai ir i 
buvo pasirėdžiusios mer
gaitės. Visos baltose suk
nelėse, ant galvų gyvų 
konvalijų vainikėliai, ran
kose žydinčios rožės. Kaip 
gražu buvo žiūrėti, kaip 
jos užbaigiant procesiją 
špaleriu suklaupia, per 
visą bažnyčią. Tai uolaus, 
pamaldaus ir rūpestingo 
klebono, kun. I. Valančiū- 
no rūpesčiu tas viskas 
tvarkoma ir palaikoma, 
tai io ranka viską veda ir 
tvarko, padedant veik
liam asistentui kun. dr. V. 
Martusevičiui. Savo malo
niu būdu gerb. klebonas 
taip moka visus patrauk
ti. kad, anot patarlės: 
‘,nors ir prie žaizdos ir 
dėk...” Užtat ir parapijoje 
yra graži vienybe ir har-į 
monija. Nebereikalo jam 
grįžus iš Lietuvos parapi
ja ir puikias sutiktuves 
padarė. Klebono gražiai] 
tvarkoma parapija užlaiko 
netik bažnyčią ir kleboni
ją, bet ir svetainę ir mo
kyklą. Mokykla — tai yra 
parapijos pažiba, kur Se
selės Kazimierietės gra
žiai lavina vaikučius mok
sliškai lietuviškoje dvasio
je ir dar gražiau juos re
liginiai auklėja. Tik tos 
parapijos gali tikėtis gra
žios ateities, kur yra pa-j 
rapijinės mokyklos. Prie 
to turėtų eiti visos parapi
jos, tai ir nuo bolševizmo 
apsigins ir neištautės.

Tautiečiai, remkite ir 
palaikykite savo mokyk
las, o ateitis mūsų bus 
šviesi. Philadelphijiečiai,Į 
leiskite ypač savo dukre
les į Seselių Kazimierie-Į 
čių akademiją, į Vilą Juo
zapo Marijos, Newtown, 
Pa., o pasidžiaugsite. Čia 
jos gražiai lavinamos ir 
auklėjamos. Per katali
kiškas mokyklas mūsų 
jaunos kartos priartės ir 
prie Eucharistijos ir iš jų 
išaugs geros ir tvirtos ti
kėjime šeimos.

Katalikai, arčiau prie 
Eucharistijos!...

Bijūnas.

jr vakare 8 vai. ir Šutei-prie trijų 'altorių laikė
■» • J X. Mv — '• 1 • • ’j 1   • . •kiant Šv. Tėvo palairiiini- trys kunigai, 
mą su visatiniais atlaidais 
kaipo patvirtinimo ženklą 
gautų Dievo malonių šv. 
rekolekcijose. Užbaigimo 
vakare buvo dalinamos 
rekolekcijas ' lankiusiems 
gėlės - rožes, prisiminimui 
Šv. Teresės Kūdikėlio Jė
zaus pažadėjimą, kad ji nu 
ėjus dangun išmelš pas, 
Dievą siųsti gausias malo- Į 
nes tiems, kurie jų mal- turėdamas 58 metus am- 
dauja pas Dievą jos tarpi- žiaus, mirė gruodžio 10-tą 
ninkavimu. Rožes įteikė dieną. Palaidotas gruo-

A. a. Ona Burkauskienė, 
išsirgusi 13 metų, turėda
ma 48 metus amžiaus, mi
rė gruodžio 10-tą dieną. 
Už kurios vėlę atlaikyta 
šv. mišios ir palaidota su 
gedulo pamaldomis gruo
džio 14 d. Šv. Kryžiaus; 
kapinėse.

A. a. Juozapas Gudonis,

ninkavimu. Rožes įteikė dieną.
kiekvienam pats klebonas,; džio 15 d. iškilmingomis 
kun. J. J. Čepukaitis. i gedulo pamaldomis Šv. 

į Kryžiaus kapinėse, šv. Mi- 
.šias prie trnu altorių lai-MIRTIS APLANKĖ

A. a. Mykolas Yuška, i’’® kunigai. Lai g? 
turėdamas 60 metų am-• lestln?iausias Viešpats su- 
žiaus, mirė gruodžio 8-tą teikia visiems nuo mūsų 
dieną. Palaidotas gruodžio ktsiskyrusiems amž i n ą 
13 d. iškilmingomis gedu- duu^u^ laimę.

uniformuotai l? pamaldomis Šv. Kry
žiaus kapinėse. Sv. Misiąs

amž i n ą

I

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

VISIEMS ROCHESTERIO LIETUVIAMS

GEORGE J. SAVAGE
Lietuvis Graborius

Sveikinu Su Naujais Metais
į !
]! Linksmiausių Naujų Metų I

Visus Rochesterio Lietuvius

JUOKAS DIRSE
i

fll’DSON AVĖ.,

ROCHESTER, N. Y.

MORKŪNAS

! - LTĖTl'VjR ORABORH'S

720 Hudson Avė., Rochester.

Telefonas — Stone 911

. REKOLEKCIJOS IR 
NOVENA

Šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje įvyko gruo
džio 4—12 d. devynių die
nų.rekolekcijos ir novena 
į šv. Teresę Kūdikėlio Jė
zaus. Rytais ir vakarais 
sakė pamokinančius pa
mokslus ir laikė novena 
prie įstatymo Švč. Sakra
mento kun. A. J. Andriu
šis, MIC. Žmonės naudojo
si Dievo malonėmis. Visą 
rekolekcijų bei novėnos 
laiką viešpatavo stebėti
nai graži nuotaika, ypač 
darė didelį įspūdį baigiant 
gruodžio 12 d., ryte 9 vai.

Šv. Andriejaus parap. ■ 
Klebonas.

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

atspausdinta ant šilkinės popieros.......$1.30
„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 ....................................................
“Jėzau, 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. p
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Gąlite Pasirinkti Pukiausį Radio
• Z.

J. •

Modern Electric Companv
142 Broad Street

Tel. Pėrry 2200
Pawtučket, R4 L

A N AG E NC Y

.60

!
I

t ti

1 \T V
NEVV

V
ENGLAND'S

Zv

* ♦ *

or the

i
(

4



Penktadienis, Gruodžio 31, 1937
~~ - ■ — ■■ ■" --------

Iš Musų Veikimo Centro

LAI ATNEŠA RAMYBE, 
VILTI IR OŽIAUGSMA

Federacijos Centro 
Linkėjimai

ceri'ALRK Federacijos 
tras nuoširdžiai sveikina 
skyrus, prie Federacijos 
priklausančius organizaci
jas ir draugijas, visus ka
talikų veikėjus ir savo 
prietelius Šventomis Ka
lėdomis !

Susipratusieji, veikian
tieji ir organizuotieji ka
talikai labai gerai supran
ta, ką reiškia Kalėdų 
šventė, kurią visas krikš
čioniškas pasaulis taip iš
kilmingai apvaikščioja.

Kristus, atėjęs į pasau
lį. atnešė ramybę geros 
valios žmonėms, laisve pa
vergtiems, suramin i m ą 
nuskriaustiems, vilti 
amžiną išganymą į Jį 
kintiems.

Pasaulio Išganytojas 
tėjo žemėn kaip beturtis. 
Jis čia dirbo ir pasišventė 
žmonijos gerovei. Jis mo
kino, gydė ligonius, užtarė 
beturčius ir pavergtuo
sius, stebuklus darė.

Savo gyvenimu ir dar
bais Kristus parodė, kad 
tas kelias, kuris veda prie 
išganymo, yra su kliūti
mis, sunkus. Tuo pačiu, 
Jis nersnėjo visus tuos, 
kurie eis Jo išganingais 
keliais, susilauks klūčių, 
kentėjimų, persekiojimu, 
kad piktos valios žmonės 
jų neapkęs.

Toji kova ir dabar eina. 
Tai vienur, tai kitur Baž
nvčia yra persekiojama, jais rūpintis. Kalėdų šven- 
tikintiesiems atimamos 
teisės, katalikų vadai kan
kinami kalėjimuose, kata
likų veikimui statomos di
džiausios kliūtys.

Atsižvelgiant į ta>, Kris
taus įpėdininkas — popie
žius, matydamas, kad ko
va bus sunki, jei vvsku-

• v

ir 
ti-

a-

kad Kristus nužengė į jų 
tarpą.

Kai žmonės suklaupė 
prie koplytėlės durų, auk-pams ir .kunigams neateis 

į pagalbą pasaulininkai, Į štas, išdidus vyras žemai 
jei nebus sudarytas ben-i pasilenkė ir persižegnojo. 
Jras katalikų frontas gy- (Jis stovėjo nuošaliau, nuo 
rūmui Kristaus įsteigtos kitų žmonių atsiskyręs. 
Bažnyčios. Dėl to kiekvie- Tai buvo turtingas ma
na proga mums yra pri- lūnininkas. Jau keletą me
menama stoti į katalikiš
kąjį veikimą, apaštalauti

ALRK Federacija yra 
katalikiškosios akc i j o s 
šakelė. Ji turi šio krašto 
vyskupų užgyrimą ir pri
tarimą. Darbo yra daug. 
Kad jį sėkmingai dirbti, 
reikia geros organizaci jos, 
vadų ir darbininkų. Dėl to 
paprašykime Kūdikė 1 i o 
Jėzaus, kad Jis sustiprintų 
mūsų jėgas, prie mūsų 
veikimo daugiau jėgų į- 
trauktų, kad mūsų veikė
jams duotų daugiau ener- šios. Susirinkusieji prade 
gijos ir ištvermės '* ' ' l-

tų, kai niekas jo, net per 
Velvkas, nebematė bažny
čioje.

Pasibaigė pirmosios mi
šios. Buvusieji koplytėlėje! 
žmonės tvliai išėjo. Į vidų 
pamažu rinkosi lauke sto
vėjusieji. Malūnininkas 
tačiau nejudėjo. Šalia sto
vėjusi moterėlė palietė jo ■ 
petį ir patarė ir iam eiti i 
7___ “Dėkui, aš čionai
pasiliksiu”, atsakė jis.

Prasidėjo antrosios Mi-

X

Seni ir Nauji Draugai

«x xouwxxxxvo dirbti jo giedoti rožančių. Ir 
tuos darbus, kuriuos pats naktį iš, giliomis pusni-

, koplytėlės 
j pasigirdo rami ir nuoširdi 
malda: ... pagirtas įščiaus 
vaisius Jėzus, kuri Tu. O| 
Mergele, pagimdei”. Aiš-i 
kiai galima buvo atskirti 
aukštus, skardžius vaikui 
balsus, švelnius, gilius mo
terų altus ir.vvru bosus, 
tarp kurių maišėsi ir ma
lūnininko balsas.

• Baigėsi antrosios šv. 
Mišios, prasidėjo trečios. 
Vėl pasikeitė viduje sto- 

NEPAMIRŠKIME SAVO vintieji su stovinčiais lau
ke ir vėl moteriškė rūpes
tingai paragino malūni
ninką: “Jūs čia sušalsit, 
eikit į vidų”. Bet jis nusi
juokęs tarė: “Nesirūpink, 
kaimyne, man geriau sto
vėti lauke. Pamaldos il^ai 
netruks”. Ir iis vėl treč'ą 
pusvalandį išstovėjo lau
ke, pritardamas Jėzaus! 
Vardo litanijai, giedamai 
Kūdikėlio Jėzaus garbei.

Pasibaigus pamaldoms, 
kunigas visus pasveikino, 
su pažįstamaisiais ėmė 
kalbėtis. Staiga kunigo 
veidas nušvito. Jis pamatė 

i malūnininką. “Malūninin
ke, šiandien tikrai

' duotos Kalėdos. Nors kar- draugai norėjo jį perkal
tą turime tikrą Kalėdų foėti ir iš jo juokėsi, net 
rytą” sušuko jam kuni- tikri giminaičiai manė, 
gas. “Tikrai tikrai, kuni- kad jįs juokauja. Bet ma- 
^e kapelione”, atsakė šis, jūnininką niekas neper- 
“Bet už tai Velykos bus 
lanuotos”.

Kunigas atsisveikino. I

Kristus yra nurodęs dirb- mis apsnigtos, 
ti.

Kalėdų šventė teatneša 
i visu mūsų namus ramy
bę, viltj, naujų džiaugsmu 
ir laimę. Tie visi dalykai 
atsiekiami tik sunkiu dar
bu ir kova. Kovą laimėsi
me ir gerovės susilauksi
me, jei gyvensime, dirbsi
me ir kovosime griežtai 
laikydamies Kristaus nu
rodymų.

ARTIMO
Kristus mylėjo mažutė

lius, užstojo už nuskriaus
tuosius, gelbėjo vargšus. 
Dabar tokie laikai, kuriuo
se daug nuskriaustų, pa
vargėliu, našlaičių, tat vi
sų pasiturinčiu žmonių y- 
ra švenčiausia pareiga

tės būtų be prasmės ir 
liūdnos, jei žinodami, kad 
yra vargo prispaustu, ne
sirūpintume jų sušelpimu. 
Pasirūpinkime, tat, kad 
neliktų nė vieno vaikučio 
nepavalgydinto, nesušelp
to.

ALRK Fed. Sekretorius.

Kalėdos Sniege
Buvo šventoji naktis, valandėlėmis žmonės už- 

Anksti rytą miškų švilpė miršdavo naktį, šaltį ir 
rogės, traukiamos dviejų vėją, 
bėrių.

Tyliai abipus kelio sto
vėjo paskendęs giliame 
sniege miškas. Kalnai, me
džiai ir kalneliai buvo 
sniegu nukloti, nežymu 
buvo nei kelio, nei griovio. Į 

Dangus apsitraukęs len
gvu debesėliu, oro kurį 
žvelgė žemyn į šventąją 
naktį išblyškęs mėnulis. 
Pačioje aukštumoje žibė
jo žvaigždės. Keliu tyliai 
šliaužė rogės. Rogėse sė
dėjo kalbėdamiesi paty
liais du žmonės: vežikas 
ir kunigas.

Kaip paprastai per Ka
lėdas, taip ir dabar jis va
žiavo į artimiausią filiją 
atlaikyti Bernelių Mišių.

Po keletos minučių ro
gės sustojo prie koplytė
lės. Kunigas, nusipurtę^ 
sniegus, pusbalsiai pasvei
kino žmones, kurie stovėio 
susispaudę prie koplytėlės 
durų.

Po valandėlės prasidėjo 
Bernelių Mišios. Gilioje 
tyloje klŪDojo besimel- 
džiantieji. Tie, kurie netil
po koplytėlėje, stovėjo gi
liame sniege prie durų, 
drebėdami nuo šalčio. Tik 
retkarčiais pro atviras 
duris matėsi žvakėse pa
skendęs altorius ir maža 
Betliejaus stainelė. Tomis

Pripažysta, Kad
P I C K W I C K

Yra Geriausias

I

Iš Krano

NC, Boston. Moss., BREWERS SiNCE 1370.

PARODYK KRANĄ

Buteliuose
(12 oncų ir pilnomis Kvortomis)

vos. Klebonas ėjo susimąs
tęs. Jis galvojo apie pa
mokslą, kurį sakys malū
nininko laidotuvėse.

Malūnininkas susirgo 
drugiu. Nors ir buvo stip
rus, bet nebebuvo vilties 
pagyti. Pą£s jis kvietėsi 

snie- kunigą. Jo netikintieji

A. A. MARGARETA 
ABROMAITIENĖ

Pakilėjimas.
varpo balsas pranešė li
goniams ir tiems, kurie nėšių, 
negalėjo ateiti į bažnyčią. Abipus kelio žaliavo pie

Nedidelio žmonės pradėjo skirstytis. 
Praslinko ketvertas mė- 

Keliu ėjo kunigas

NAUJIEJI METAI
Naujieji, štai, Metai! Žavėjantis žodis’ 
Nuvargintai širdžiai prašvinta viltis!
Mesijas šiandien kuo aiškiausiai nurodo, 
Kuom yr pagrįsta laiminga ateitis.

Stebėkis žmogau! Visatos, štai, Karalius, 
Lyg kad nusidėjėlis koks nuolankus, 
Ne vien Tėvo klauso, bet ir žmonių valios! 
Pats būdams DIEV’S, įstatams paklusnus!

Už mus pirmą kart’ šiandien kraują pralieja! 
Už mus DIEVUI Tėvui aukoja verksmus!
Pirmieji tai žodžiai širdies Atpirkėjo, 
Kuriais žad’ kentėt atpirkimo skausmus!

Šiandien pirmą kart’ JĖZUMI Jis pramintas. 
Tai reišk: Išganytojas mūsų visų!
Vardu šiuo prieš amžius danguj pavadintas’ 
Šis vard’s suaidėja skambiausiu garsu!

Pradžiunga dangus, Angelai Jam sugieda, 
Šiam Vardui išreiškia jausmus pagarbos!
Tik pragaras sudreb, iš bailės suklieda, 
Atjausdamas galą žmonių vergijos!

Šis Vards tai aliejus dangaus stebuklingas! 
Susieško jį kas, tas nevaikšto tamsoj! 
Suvargusiai sielai rand peno maistingo! 
Pasveiksta ir sielos, ir kūno ligoj!

Širdyje kas JĖZAUS raides užsibrėžia, 
Yra tam nebaisios ir žiotis mirties!
Gyvenimo dirvą tas auksu apmėžia, 
Pagundas visas tas lengvai nugalės!

Jei trokšti šiais metais laimingas tu būti, 
Užsibrėžk nuolankumo, klusnumo takus! 
Prie JĖZAUS prisglauski, lyg mažas vaikuti! 
Prie Jo nieks nežūva, niekad ir nežus!

Snaudalis.

Į

i

tos vėlę. Kun. Klebonas 
Lietuvnikas pasakė grau
dinantį pamokslą. Primi
nė visiems, kad yra žmo
gui skirta kartą mirti ir 
nuo tos mirties niekas ne
gali išbėgti. Todėliai pri
dera visiems būti prisiruo- 
šusiems, gyventi katali
kiškai, gyventi Dievo ma
lonėje. Bažnyčia buvo pil
noka Abromaičių šeimos 
nrieteliu ir pažįstamų. 
Naujasis jaunosios kartos 
lietuviškas graborius Juo
zas Kašinskas patarnavo 
laidotuvėms. Baltimorės 
Kronistas reiškia ponui A- 
bromaičiui, jo sūnui kuni
gui ir visai šeimai giliau- 
są užuojautą jų skausmo 
valandoj. Lai gerasis Die- 

1 vulis juos ramina ir stip
rina. Be abejo visi kurie 
pažino ponią Abromaitie-

I nę, atsiminę ją tars už jos 
vėlę Amžinąjį atilsį.

■ ŠŠ. VARDO DRAUGIJA
i Ketvirtadienį, gruodžio 
j 16 d. įvyko metinis ŠŠ. 
Vardo dr-jos susirinki- 

; mas. Vienbalsiai buvo pa-
I kviesti tie patys nariai 
vairuoti dr-ją 1938 metais, 
kurie ją vairavo pereitais 
metais. Pirmininkas vėl 
bus Valerijonas Strazdau- 
skas, vice-pirmininkas, 
Feliksas Rėkus, sekreto
rius - iždininkas, Antanas 
Strazdauskas; ir tvarkda- 

į rys, Feliksas Petkus. De- 
i legatai į bertaininius susi
rinkimus 1938 metams ap
siėmė būti abudu Kupiūnų 
broliai, Vincas Vaitkevi
čius ir Kazimieras Pugevi- 
čius.

kalbėjo. Jis susitaikė su 
Dievu ir vakar ramiai mi
rė.

Mąstydamas stovėjo 
klebonas ant ežios šalia 
dobilų lauko.

“Ką taip mąstai, kuni
ge?”, pasigirdo skardus 
balsas. Tai buvo parapijos 
mokytojas.

“Aš prisimenu paskuti
nių Kalėdų rytą. Tada aš 
priėjau prie malūnininko 
ir pasakiau, kad šįmet 
snieguotos Kalėdos. O jis 
man atsakė, kad už tai 
bus lapuotos Velykos. Ma
tai, jau ryt jis gulės po 
žemėmis. Kas galėjo taip, 
pamanyti!

“Teilsis ramybėje! Ir aš 
atsimenu, kaip jis išbuvo 
lauke prie koplytėlės durų, 
visų trijų mišių metu. 
Nors drebėjo iš šalčio, ta
čiau į vidų nėjo”, paste
bėjo mokytojas.

Kitą dieną malūnininkas
buvo palaidotas.

Žmonės kalbėjo, kad jis 
mirdamas džiaugėsi ir 
kliedėdamas kalbėjo apie 
aną šaltąją Kalėdų naktį, 
kada jo ledinėj širdy iš
sprogo lapotas pavasaris.________ ________ __ _____ _____
Išvertė L. P. P-ris. rjų respublikų komunistu ° -----------

------------- _ partijos pirmininkai, 57 PO MIŠIŲ
Didžiausia apgavystė y- Į sekretoriai ir 45 ispolko-' Po mišių kun. Abromai-

Liūdnos yra Kalėdos 
Vaitekaus Abromaičio šei
moj, nes po trumpos ligoi 
buvo pašaukta amžinybėn 
motina ir žmona Margare
ta Abromaitienė. šiandien 
atsiskyrimo 
varsto krūtines 
vyro Vaitekaus, 
sūnaus kunigo 
čio, Braddock, 
vių parapijos klebono, ir šinskas, ir mūsų kunigai 
jos trijų dukterų. Nors 
velionė ir dažnai pasiskus- 
davo, ir ne vieną kartą

skausmas 
kaip jos 
taip jos 

Abromai- 
Pa., lietu-

NUTARIMAI
Kaip kitais metais, taip 

ir šįmet iš dr-jos iždo bu- 
j vo paaukota $15 papuoši- 
! mui bažnyčios Kalėdų me- 
Itu. Taipgi nutarta užpra
šyti šv. Mišias per vyrų 
misijas. Kun. Dubinskas 
savo kalboje pabrėžė, kad 
šimet net 130 vyrų pelnijo 
ištikimybės kryžius. Kun.. 
Mendelis savo kalboje dė-^ 
kojo vyrams už jų apašta
liškąjį pavyzdį ir juos iš
aukštino, sakydamas, kad j 

!ŠŠ. Vardo dr-ja tai tikras 
parapijos “žemčugas”, tai 

J tvirčiausias parapijos šū- „

buvo pavojuj mirties nuo 
širdies atakos, tačiau nie
kas nepamąstė, kad taip 
greitai reikės atsiskirti suĮ]as ir jos pažiba. Savo kal- 
jiems mylimu asmeniu, boję kun. Mendelis pers- 
Mirė pirmadienį, gruodžio tat ė kelius planus dr-jos 

-v sustįprįnįmui jr jos pajį.
dinimui. Tie patarimai bus 
vykdomi ateinančiais me
tais. Patriarka klebonas 
Lietuvninkas užbaigė su
sirinkimą savo kalba. Jis 
išgyrė vyrus už jų puikų 
laikimosi prie dr-jos. Pa
brėžė, kad kuomet dr-ja 
buvo tveriama 1928 me
tais tai buvo pranašu, kiu 

i rie garsino, kad 6 mėn^ 
šiai tai ilgiausiai ką dr-ja 
gyvuos. Tačiau praėjo jau 
9 metai, o dr-ja ne tik ką 
nesimažina, bet kasmetą 
vis auga ir daugėja. Ragi
no nepailsti garbingam 
darbe.

13 d. ir palaidota iš šv. 
Alfonso bažnyčios ketvir
tadienį gruodžio 16 d.

LAIDOTUVĖS
Prieš atlydėjimą į baž

nyčią velionės sūnus kuni
gas, Kazimie ras La-

SUŠAUDĖ DAUG KOMI
SARŲ

v •

mokslo

Klebonas Lietuvnikas ir 
dr-as Mendelis atkalbėjo 
maldas. Bažnyčioj egzekvi 
jas giedojo Klebonas, kun. 
Abromaitis ir kun. Keidc- 
šius vienoj pusėj, o kun.

• Mendelis, kun. Dubinskas
Maskva, Rusija — “C. ir varg. Gerardas Kapri-Į 

P.” rašo, kad gautomis iš šiūnas kitoj. Šv. Mišias 
patikimų šaltinių žinio- prie didžiojo altoriaus at- 
mis, iš buvusių SSSR liau- našavo kun. Abromaitis, 
dies komisarų devyni yra Jam pagelbėjo kun. Keido- 
kalinami. Taip pat kalina- šius ir kun. Bifield, jo se
mi ir dvylika RSFSR bu- minarijos dienų
vusių liaudies komisarų, draugas. Prie šoninių alto- 
Be to, šiais metais įvairių rių laikė mišias kun. Kle- 
respublikonų aštuoni liau-Įbonas Lietuvnikas ir kun. 
dies komisarai yra sušau- Mendelis. Sanktuari joj 
dyti, nors oficialiniai šal- klūpojo kun. Lašinskas, 
tiniai skelbia, kad jie nu- kun. Dubinskas ir kun. 
sižūdė. Per pirmuosius de- Juozas Jasaitis. Šv. Mišių 
šimt šių metų mėnesių bu- metu giedojo ypatingas 
vo sušaudyti septyni įvai- giesmininkų choras.

ra pretenduoti į valdovus mxj pirmininkai buvo su- tis patsai, didžiai susijau- 
ir neturėti tam sugebė ji Įimti ir pasodinti į kalė ji- dinęs, uždavė poterius už 

savo motinėlės Margarc-mo.

i

Ksenofontas.1 mus.

✓

NUOTRUPOS
Visas Baltimorės jauni

mas laukia Naujų Met 
baliaus. Juozas Kvedera i 
io komisija žada vieną i 
linksmiausių vakarų 
nijos istorijoj. Įžanga ti 
-K) centų.

Baltimorės Kronistai

Telefonas: Plaza 1350.

IONAS GREBLIAUCKA-į
Graborius ir Balsamuotojas j 

423 S. Pacu Street 
BALTTMORE, MD.
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