
VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

Į VIENYKITĖS!

EINA NUO 1915 METŲ

[KUN. CDUGHLIN UŽ AUK- 
| SU NUSAVINIMU
F . DETROTT. — Sekmadie- 
F nį/sausio 7 d, kun. Charles 
' E* Cougtilu1, savo kalboje, 

ragino, kad valdžia husa- 
. vintų visą šalies .auksą ir 

atimtų, tą milžinišką galią 
, iš bankierių rankų. Kongro^ 

sas turėtų kontrolę aukso 
atimti iš bankierių ir paves
ti piliečiams. Jo nuomone, 
yra, kad sekančios 150 die
nų bus reikšmingiausios 

' JmigfiiniĮ Valstybių^jstoiįy 
j°.>.

KATALIKU PEBSEKIUJI- 
MAIUIUĖJA-

JUAREZ, Meksika.,- 
Valdančiosios partijos su
važiavime, vienas raudonųjų 
atstovas pareiškę: ■ “Kova 
prieš Dievą ir-toliau turi 
būti vedama.”

Suvožia v i m e dalyvavo 
per 2000 delegatų ir ne vie
nas jų nepareiškė protesto 
prieš tą burnojimą; į.

Pats skirtas šios partijos 
kandidatas į prezidentus 
suvažiavime pareiškė, kad 
jam prezidentaujant visi 
religiniai įstatymai visu 
griežtumu bus vykdomu

Visoj Meksikoj katalikų 
persekiojimas didėja.

Vyriausybė dažnai išlei
džia naujus patvarkymus 
prieš Katalikų. Bažnyčią ir 

- net laužo, šalies ’konstitiięS-
. į' ■

Mekičo City tik vienos 
arkivyskupas paliktas dirb
ti visoje katedros parapijom 
je. ’

Arkivyskupas kreipėsi • į 
vmiausybę skirti jam kuni
gą, Jėi kartais jis pats su- 
negalėtiĮ, bėt ji- to nepripa
žino.
. Labai .dažnai tai vienur, 
tai kitur ir. likusieji kūhi- 
gai areštuojami įr persekio
jami tik dėlto, kad jie kata
liku kunigai.
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Mirė Kun. Jurgaitis
6,400,000 DARBININKU 

GRIŽO DARBAN.. ‘
WASIlIN(jTON

!rikes Darbo Federacija pa
skelbė, kad pereitais metais 

z 6,400,000 darbininku grįžo.

Ame-

Daugiau darbų: 1,800,000 
darbininką, kurie 1932. metą

< pabaigoje buvo bedarbiais,
Šv. Roko parapijos (Montello, Mass.) choras ir jo solistai, vadovatijanr art. I\ Petraičiui^ dainuos “barbi-JPVUŲtais inetais ^giąįž().Akm^ 

iūnk(r”A<ončerte, sausu?.14 d., Lietuvių Tautiško Namo. Svetainėje, kąihpas Main ir'Vine Sts., Montello, Mass. ,bau ir 4,600,000 gavo laiki
nius darbus prie CWA,

viesulas pridarėLIETUVA SUMOKĖJO 
TAUTŲ S-GOS MOKESTĮ

KAUNAS. — Gruodžio 
mėnesio, pradžioje, 1933 m. 
Lietuva sumokėjo paskuti
nę mokesčių ratą Taiitų Są
jungos palaikymui. 1932 m.. 
Lietuva iš viso sumokėjo 
132,000 franką. Išstojus iš 
Tautų Sąjungos Japonijai, 
mokestis kiek padidės. Tau
tų Sąjungai mokestis moka
ma 3 vatomis.

Na, ir koki nauda Lietu
vai iš Tautų Sąjungos? Jo
kios. Tik bereikaliiigas pi
nigų leidimas. • Tautų Są
junga beliko tik ant popie-

LHUmW TAPTI
DIKTATORIUM r,,,rf-

NEW YORK. — Nauja- . 
sis šio miesto mayoras-La 
Giiardia reikalavo diktato- :. 
riškų teisių valdyti Nevi - 
Yorko ‘ miestą. Bet, gųb.; 
Lehman reikalavimui pasi
priešino pareikšdamas, kad * ... 
jo diktatoriškas valdymas 
privestų prie dar didesnio 
pavojaus negu dabar ran- • 
dasi New Yorkas.

Spėjama, kad La Guaiv 
dia vistiek sieksiąs tų teisių 
per legislatūrą. Ar tik ne- 
perdideli norai?!

MINISTERIS 6ABNECKIS 
SOV. RUSIJON

KAUNAS.’— Kaip rašo 
žydų spauda, Lietuvos. mi-

PEN.SACOLA, Fla. — 
Pereitos savaitės pabaigoje 
čia siautė baisus viesulas, nisteris „^taskyoje p. Balt- 
sugriaudamas.. 35 namus ir ^mtis išeis, pensijon, jo 
apie lOn apardydamas ir v^ton būsiąs paskirtas da- 

‘3i _ t kartinis Lietuvos ministeris 
i Italijoj p. Čarneckis, buvęs 
į Lietuvos: pasiuntiniu Arne- 
Irikai. . I

apie 100 -apardy dainas ir 
sužeisdamas apie .10 asme- 
nu.

DU MASS. VYRAI APDO
VANOTI ORDENAIS

FALL RiyER, Mass. — 
Šiomis dienomis Šv; Tėvas 
per Apaštališkąjį _• delegatą 
ir vyskupą čąssidy apdoyšu 
no j p Šę. GregofiausJDidžio-

HARTFORD, Conn. - 
Šiomis dienomis penkios fir
mos ; tf oderalinįame • teisine 
gavo injunėtioną prieš 
NRA, gen. Joljison ir.- val
džią, draudžiantį vykinti 
kodeksus. Vadinasi ardymo 
darbas eina visu kapitalis
tiniu, frontu.

ŪABIAUS -»0 SEK- 'Ti,, (w: , „ ,• - - . - - : Trumpesnes darbo valau-GIJA ČEKOSLOVAKIJOJ • dos: Abehios darbo valam 
 'į jdos industrijoje sumažintos 

41/įvalandų t savaitę.
Organizacijoje: Siandimi 

.darbininkai yra geriau pa
siruošę svarstyti savo pro
blemas ir dalyvauti indust
rijos kontrolėje, kaip perei
tais metais.

Visur padaryta pažanga. 
Jei valdžią, savo pastangose 
pakelti ir išlaikyti produk
tų kainas, išvengs inflaęi- 
jos, tai Federacija permato, 
kad šie metai darbininkams 
bus geresni, už pereitus.

ATVYKO SOVIETŲ 
ATSTUVAS

■ KAUNAS. — Šiomis die
nomis prie, Čekoslovakijos 
Aero-klubo V. S. (akademi
nio) Prahoje įsisteigė lietu
vių aviacijos sekcija, kuri 
pasivadino Dariaus- Girėno 
vardu. . ’

Tos sekcijos garbės pir
mininku yra Lietuvos įga
liotas ministeris p. J. Aukš
tuolis, garbės nariu — pa
siuntinybės sekretorius p. 
Pr. Sidzikauskas. Sekei j ps 
valdybą sudaro: stud. Al 
Varnas — pirm., stud. S. 
Stirbiš . — vice-pirm,; . 7 j? 
Kumpikevičius — sekr.-ižd., 
stud. V. Mačys — valdybos 
kandidatas.

.y : :——” . ‘-J 
CDICAGO, III. — Sausiu

6 d. 9:30 rytą Š.v, Kryžiaufl 
ligoninėje mirė a. a. kurti 
Pranas J. Jurgaitis,kurs/ 
ilgą laiką sirguliavo ir buvo j 
gydytojų patariamas, sveiki 
katos atgavimui išvažiuoti i 
kur nors i gvdvklas. Tačiau t 
jaunajam levitui nebuvo j 
lemta tas padaryti. ■ • «J

Velionis kun. Pranas bu
vo ginies Cliicagop Čia jis 
į),ai iko. motin ėl ę, brolį; sese- . _ 
ri ir gimines. ‘ ■

Laidotuvės nyko trečia- ’ 
dienį, sausiomėli. 10 d. Ali- į 
t rąd i en į sausi o m. 9 d. va- ■ 
karą velionio palaikai įš i 
motinėlės namų, 4644 Sol ; 
Wood gat.,. bus nulydėti į’ į 
šv; Kryžiaus bažnyčią. • ■

MAŽIAUSIA PASAULY 
VALSTYBĖ GINKLUOJASI

PRANCŪZIJOS ORLAIVIO 
BANDYMAI VYKSTA

. N AT AL, Brazilija. Di
delis prancūzų karo orlaivis 
iš Prancūzijos nulėkė į 
Braziliją, o iš ten- lekia į 
Afriką. Jis tiria kelią oro 
paštui tarp Europos ir Pįe-

: tų Amerikos per Afriką.

SUOMIJA ATMETĖ LEN- 
Ky-SOVIĖiy PAKTĮ
VARŠUVA. ' šiomis 

dienomis Lenkai ir Sovietai 
pasiūlė Suomijai pasirašyti 

„ naują paktą, kuriuo garan
tuojamą Suomijai nepri-

• .Idaųsomybe. ...
Tos. pačios ■ rūšies paktus 

lenkai ir rusai pasiūlė ir ki
toms Pabalti jos. valstybėms.

Kadangi Suomija atmetė 
tą pasiūlymą, tai lenkai at
sisakė. tą idėją toliau vykin- 

: ti. ' *

AMERIKOS LIETUVIŲ PRE
KYBOS B-VĖS BYLOS.

Amerikos lietuvių preky
bos bendrovė turi nemaža 
skolų, o taip pat bylų.

Šiomis dienomis minima 
bendrovė turėjo bylą su 
Tarptautiniu Banku. Savo. 
Jaiku bendrovė užtraukė . 
paskolą iš Tarptautinio bail
io, — apie 400,000. litų. IV 
pradžių tie pinigai buvrč 
gauti kaip paskola, o.pasp 
kui. už tąsumą Tarptauti
nis . Bankas .pirko akcijų. • 
Akcijoms smukus, Tarptąu-’ ’ . 
tinis Bankas pareikalavo; 
pinigus atgal, skaitydamas, i • 
kad tie pinigai duoti kaip 
paskola. ’

.Kauno Apygardos Teis-., 
mas. bylos liagrinejimą afi- 
’dėjo, nes truko davinių by-.l 
los aiškumui. Tačiau, dange-j 
lis lietuvių.amerildeČny del ( 
tos lipios nepatenkinti ir t ’ , 
duoda atskirus skundus., į- ’ • ‘ 
rodinėdami visokias apga^ 
vystęs..,Laukiama, kad ši 
byla bus gmia. sensacinga, ų. /_ .

PIRMININKO LAIŠKAS 
L. D. S. NARIAMS

. Salinio 4 d., 1934. ■.
Brau (j ris ‘‘Darbininko” Prietelim:—

“Darbininke” tiir būt pastebėjotey kad L; D. S. va
jus, prasidėjo su Naujais Metais ir tęsis iki mūsų patro
no iŠ r. Juozapošventes, balandžio men. 22 d., šią metų.

Laike vajaus “Darbininko” preirumerata. sumažin
ta nuo\ $4.00 'metams iki 83.00. Apart to, kiekvienam už
simokėjusiam metine prenumeratų ar metinę n'ario mo
kesti bus dovanai siunriamas Lietuvos Albumas, kurio 
katalogine kaina buvo 83.30. Žodžiu, narys ar skaity
tojas laike vajaus už. tris dolerius gauna “Darbininką” 
metams ir Lietuvos Alfrumą, kuriedu kainuoja $7.50.

.Laike vajaus mes turėsime saro darbuotojams kon- 
testą. Laimėtojas gaus dovanai laivakortę į Lietuvą ir 
atgal. Antra dovana bus radio aparatas ir trečia, lietu- . 
aiškų knygų knygynėlis. Apie dovanas komtesto laimė ju
slėms oficialiai bus pranešta “Darbininke” vėliau.

Tas, vajus mūsų organizacijoj daug turi reikšmės. 
Jis turi “Darbininkui” pasisekti! Nepasiseks, jei ne visi 
stosime j darbų.-

Kviečiu Tamstas visus talkon. Prašau kad iš savo 
tarp) išrinktumėte vieną ar daugiau vajaus darbininkų, . . 
kūne pavaikščiotų po'Tamstų koloniją, iš namų į namus - 
.ragindami lietuvius, taptb nariais L. D. S. ar “Darbinin- 
ko” prenumeratoriais. : ■ .

Negana to! Ki'ėkvie.nas iŠ Tamstų turite tiems savo
.. paskirtienis najaus darbininkams padėti. Nepamirškite, K 

“Kurdu stos, visados, daugiau padarys.” ." ' . .
Prašau si reikalą rimtai susirinkime apsvarstyti ir ■ 

nutn asmeniškai pranešti, kaip Tamstų kolonija nutarė 
vajuje pasidarbuoti, kad padarius jį pasekmingu.

■■■_■ Pilnai pdsitikėdamaį. Tamstų pagalba, esu. tikras, 
kad. šįmet turėsim.e didelį pasisekimą. Tad mž brangius

. ?. katalikui darbiu ink d i idealus petyA į patį, visi darban! •_

■ ■’ 1 “ • ' • - • . . Jūsų, ‘ ■

NEWY0RK. — Sekma
dienį atvykov Sovietų Rusi
jos atstovas Aleksandras A. 
Troyanovskis ir tuojaus iš
vyko į WasHingtoną. 'Neiv 
Yorko spaudos atstovams

blausia misija busianti dar
buotis, kąd palaikyti pasau
linę taiką. •

Kartu su juo grįžo Jung
tinu! Valstybių atstovas So
vietų Rusijai, William C, 
•Bullitt, kuris važiuojąs Wa- 
shmgtonan pasitarti su Pre
zidentų Roosevelt.

ANDORRA — Mažiausia 
pasauly respublika nutarė, 
ginkluotis: ir turėti niiolati- ' 
nę. kariuomenę iš. 6 kaririin- ; 
kii ir 6. kareivių. Be to, tu- 1 
rėš ir miliciją. Andorra 
valstybė , yra Pyrenejų kalį 
.nų apsupta, turį apie 600 r- 
ketv, -mylių, plotą ‘ir ąpįe.„, 
(i,000 gyventojų. Ji yra pa- 
dalinta į šešias parapijas t 
An dorra. 1 ą Vie j a (sostinė.) į 
San Juliau de Loria, Canil- 
lo, Encamp, Ordino, Massa- . 
na.

Visi tos valstybes gyvenį 
tojai yra Romos katalikai; 
Jų kalbą ispaniška. : Ji yra 
Ispanijos. vyskupo ir Erąn- 
c ūz i j os valstybės pf iežiuro» 
ie-:‘. ■ ■ .V; ;-

ši mažiausioji valstybe 
randasi tarp. Ispanijos Le< 
.lieki provincijos ir .Prancū- 
Zij os Ariegę departamento.

$112,374,892 DEFICITO

BOLŠEVIKAI NORI, KAD 
KUNIGAI IŠMIRTŲ

. JOJI ą-i

L.< D. S. Centro Pirmiviiilcan.

WASHINGTON. — Paš
to Departamento viršinin
kas Farley Prezidentui pra
nešė, kad pereitais metais 
paštas t ųr ė j o 112,374,892 
dolerių deficito. Jau treti 
metai kaip tas deficitas, au
ga. Pereitais metais buvo 
bandyta deficitą sumažinti. 
Darbihinkii skaičius buvo 
sumažintas nuo 254,946. žmo
nių iki. 235,537/ Ekonomijos 
buvo padarvta nevien tik al
gų išmokėjimo, bet ir kitais 
būdais, bet bendras ekono
minis krizis neleidęs jam 
deficito išvengti..

WASHINGTON. D. C.-- 
šiomis dienomis dar S. ko
deksai buvo patvirtinti. Da
ba r, -apart taip vadinamo 
‘‘.Mankei codo,'' kuris liečia 
visus, Prezidentas yrą pasi
rišęs 168 .kodeksus. NRA 
praneša,, kad dirbančiųjų 
skaičius padidėjo 18,4 .nuoš, 
ir algos 14.7 nuošimčių;

Rusijoje išleistas įstaty
mas, kuriuo kunigams ati
mamos -.visos. pilietinės ir . 
asmeninės teisės tol, kol jie 
rūpinsis, žmonių sielų reika- ■ 
lais. Jiems driaudžiama 
dirbti bet koks kitoks dar- . 
baš, o kam atimama . teisę 
dirbti, tas negali gauti ir 
valgyti. Kunigai iiėgali gąu* • 
ti butų: Vienas dalykas ku
nigams . teleidžįamas, tai 
gatvėse ubagauti. Dar pesu- 
kon fiskuotos bažnyčios yru 
ai)dėtos tokiais mokesčiais, 
kad jos jokiu būdu tų mo
kesčiui negali išmokėti. "•

(TT1CAGO, III. Streikas 
neparduoti pieno Chieagos. 
miesto gyventojams plečia* j 
si. -ūkininkių .pikietum ja 
vieškelius. Sugavę vežant 
pieną,, jį naikina, .

Stręiktm kilo, kada .OIiL 
vagos pijOiib trūstas pasiry 
žo sumažinti ūkininkar 
mokeslįi'už pięną.-^ • : -.



is, Bausto d i, iGs4.

VIETINES ŽINIOS!
SAEPINIŲ DRAUGIJŲ

Dėmesiui
myniškoje lietinių koloni
joje*—Montelloje per “Dar
bininko” koncertą.

$250,000 GAISRAS 
FENWA¥ PARKE

Pradekime naujus metus 
j&rai. .“DarVminkas,, pa- 
felbė naujų prenumeratų

L. D, S. narių vajų. Gera, 
a visiems tapti jo skaį-

lajais.
■ Mūsų pašalpinės draugl- 

yra kviečiamos talkon.
Pagilinkite “Darbininką 
Uvo draugijos organu ir 

^us padarysite dvigubą nau- 
iuą sau ir savo nariams.
jk Draugija pasirinkus “D- 
į.ką” organu taps spaudos 
į-apaštalu, nes ji tuo para^
• ̂ ns savo narius užsipreiiu- 
fmeruoti. ir skaityti ‘4 Daibi- 
;&inką.”
į 7 Draugijai, kurios nariai
-yra šviesūs, yra daug leng-Į Sausiu 6 d. mirė .. Mikas 

/viau gyvuoti ir jos gyvavi-:- Kiškutis, 45 m. /amžiaus, 
šias yrą daug saugesnis. Center St., Janiai-.

Tik susipratę įp gvįęSfls| cą plain (Bostono priemiesr 
nariai yra draugijos sar
gais nuo visokių pavojų. 
. “Darbininkas” kviečia 
talkon draugijas ir jų švie
žius narius ir siūlosi joms 
ttalkon- organu.
7 Sąlygos visoms draugi
joms prieinamos.

• Štai jos: $15.00 metams 
už talpinimą draugijos pra
nešimų, valdybos vardų ir 
adresų ir susirinkimų į kiek 
vieną numerį arba $10,00 
metams už talpinimą, .vieną 

r kartą į savaitę., • nJ
■. Vadinasi • draugijos už 
--mažą atlyginimą gauna pa

tarnavimą, kuris yra nau-
• dingas ir reikalingas kiek
vienai draugijai.
' - Pavyzdžiui, narys susei- 
7 ga ir jis turi pranešti drau- 
/ įijos valdybai apie sąvo ne

laimę, tai jis kaip bematant 
susirai^da . adresą organe 
^Darmninke” ir visas rel-

£ kalas užbaigtas. Kitaip, jis 
r*^Uri ^klausinėti kur tas ar 
/ kitas valdybos narys gyve

na ir pakol suranda turi 
daug vargo ir sugaišta daug 
laiko- ■' 
*. “Darbininkas” yra pasi
rengęs .draugijoms ir jų na
riams patarnauti per visus 
1934 m. jei kąs to patarna-

J r vimo norės.
Be to, draugijoms kurios 

turi “Darbininką’r organu 
ir skelbimų .kainos mažes
nės. - Taip, kad per metus

i draugijos, kurios turi “D- 
ką” organu keliariopai ar
šumą ką jbs išmoka.

"?<• ’ ’ “Dąrb iniriko”
Administracija.

Penktadienį, sausio 5 d. 
Pemvay Parke, Bostone su
degė keli namais Gaisras pa*, 
darė $250,000 nuostolių. To
kio gaisro nėra buvę Bosto
ne per 12 metų.

Femvay parkas, Bostono 
Red Sox lošimo, vieta, bus 
atstatytas tuojau, kad iki 
balandžio 17 d. būtų gatava 
pradėti Amerikos lygos se
zoną.

MIRĖ

tyj). Jis mirė bedirbdamas 
savo kepykloje,. Laidotuvės 
įvyks sausio 10 d. iš Švento 
Petro lietuvių. bažnyčios. 
Velionis paėjo iš Kuršėnų. 
Paliko, nuliūdime brolį.

PAGAVO DU VAGILIU

DAKTARAI.
. Lietuvis Dantistas

DR.S.A/GALVARISKI
"(GALINAUSKAS)
Td, So. Boston 2300

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

. • pagal..’susitarimą., .

J.MinillullI. II,< lllllll llll ■ >ll<lflH'<<<lltfl<l>lllll.lillli|>lllilll>: 
š Tel. So; Boston (RS2K . =i LIETUVIS DANTISTAS f 

1DR. M. V. GASPER Į 

(KASPAIUVųit’S.) i f 525 E. Broadway, S,. Boston Į 
= • . Ofina- Valandas j
| Nito 9 Iki 12 ryte ir nuo 1,30 iltį Į 
15 Ir nuo 0 iki «S ,vąl. vakare, Ofi-Į 
|sas uždarytus subirtos vakarais iri 
| nedėldieniitfs,. .taipgi geretlmnls nūo Į 

124<)3 Klienų uždaryta.-?. į 
j Taipgi nuimu ir X-Rąy . Į

' Tel. ,So. Boston 2CG0

.- lietuvis Dantistas >

A L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo .9 iki 12, nuo 
1:30 iki. 6 ir nuo 6:30 lkl'9. v. v. 
Sėredomis nuo 9 iki 12 v. dienq. 
Subatomis nuo 9 Iki- -6 vai;, vakarė. 
Nedėlioihis mio .9 iki 12 vai. dieni}..

(pagal sutarti) . r'

šeštadienio vakare polici
ja užtiko du vagiliu 5 ir 10c 
krautuvėje, 1075 Wasliing- 
ton St, Bostone,, beplosian
čius piniginę šėpų, ir areš
tavo,; ų . •'/

APGAVO 100 TAKICAB 
SAVININKU

BOSTON, Mass. — Tūlai? 
H. A. Burns, pašivadinęs 
save apdraudos agentu, ap
gavo per 100 tasįcab savi
ninkų, prižadėdamas jiems; 
lengvas išsimokėjimo sąly
gas už ’ąpdraudą jų automo
bilių., . Tas apgavikas,, pasi
dirbęs štempą apdraudos 
kompanijos,, paėmė nuo 
kiekvieno automobilio savi
ninko po 45 dolerius už ap
draudimą. Kada vienas iš tų 
klientų, ture jo mažą nelai
mę ir kreipėsi prie apdrau* 
dos kompanijos,.. paaiškėjo, 
kad ’ jo automobilis neap
draustas. Tada policija su
skato ieškoti * p. Burns, bet 
ras jausdamas, kad gali bū
ti negerai, pasišalino.

DIDELIS GAISRAS

“DARBININKO" METINIS
' KONCERTAS

darbikin'kas ’ • - a . ... . . • ’ —t— g, -

. KardinolpTerspėjimas ĮVAIRIOS ŽINIOS
J. E. Kardinolas O’Con- kai kuriose šalyse žmogus,' .trinfTTiVnmnKr-n -v- 7 n ;n 1 u.-j' . i • i 7*t * s - VASHINGTON.D. C.— 118 mikronų .litų, o pernakttelL kalbėdamas i Sv. Var- kuris praktikuoja savo tikę- .* . . .. .. ’ vn A . . d + i w '

’ .... ... • i.mfcp nviPiii. dionn T..I KLR.A hpi* Tinti. bnkn- mest cks-®

j : J. E. Kardinolas O’Con- 
■ nęll, kalbėdamas į Švi Var 
. do dr-|os nųriusj . pareiškė, 
kad dabar visame pasaulyje 

: eina kova prieš tikybą. Kai 
; kuriose šalyse, bažnyčios ir 
į katalikų mokyklos yra. už- 
; darinėjamos. J.ei pusė .š’imt-

: i mečio tam atgal mums kas 
pĮ būtų sakęs, kad tokie daly-- 
i i kai galėtų įvykti, mes nebū- .
h tumė tikėję. Atrodo, kad-to, kad jie g'inaęsavotikėji- 
p tamsybių galymybės siaučia Imą.
p po visą pasaulį ir kai kurio- 
Į į šalyse, žmones dėl. persi* 
pžegnojimo arba kad jie yra 
į! Bažnyčios .nariais, yra per- 
[ Įsekiojami.

Negalima užginčyti, kad

jimą negali gauti geresnės 
vietos. Ta priešų grupė dir
ba su. velniška energija, kad 
išrauti ir išnaikinti iš pa
saulio meilę ir pagarbą Vi
sagaliui Dievui. Mes šioje 
šalyje . negalime suprasti 
kaip mūsų tikybos "nariai 
kenčia kitose šalyse vien dėl

. Ta pati saiku nesnaudžia 
•ir mūsų. tarpe. Jie stengiasi 
padaryti bedieviais ir tikė
jimo priešais .mūsų jauni- 
m.% kuris lanko aukštesnei 
mokyklas ir kolegijas.

“DARBININKO” VAJUS

į Tel. Porter 3789

į JOHN REPSRIS, M. 0.!
i . (RnrflYB).
L Lietuvis Gydytoja*
Į Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
Į 278 Harvard Street,
Į kamp. Inman arti Central Sq, 

Oambridge, Masi. ..

Nieks namų be plano ne- 
i stato. BiznieiTiis, fabrikan- 
, tas ir. geras ūkininkas vei- 
i kia sulig iš anksto paruošto 
plano. Talpi ir mes noreda'- 
mi padaryti šį mūsų “Dar- 

Jiinųiko” vajų šekmingu su* 
darėme tam tikrą planą ir 

1 sulig jo pradedame darbą, 
: . Tose kolmijose, kur yra
: L. I). S, . kuopos, valdyba ( 
turCtu sušaukti ekstra susi-’4lonis' . n , “ . ■ , i • - ■(. rinkimus vajaus plano su- ■ 

; darymui. Susirinkime rei
kia sudaryti /sąrašą tų na
trių, kurie .apsiima prie šio 
./kilnaus darbo prisidėti. j?a- 

i sistengkite prie. šio. darbo. į- 
į i raukti ir {uosį t kurie dar 
Lnėra L. b.A' nariais, . 
r■ ■•..u ' -dt? ■' .■ 
Į Antra,.,reikią, . nusistatyti, 
.ir tvirtai to kiikytis, kad 
kiekviena lietuvių šeimyna 
Tamstų kolonijoje būtų ap- 
ląnkyta laikę vajaus. Kiek- 

1 vi ena m. darbuotoj iii paskir- 
(kite tam tįl<fas šeimynas,

SVARBUS SUSIRINKIMAS ■ S /Š?“ J* / 
”■•*——9; Laike vajaus darbuotojai

Antradienio vakare,. 7:30,! turėtų laikyti’ savo ’susirim 
sausio mėn. 9 d. parapijos Į kinius kas savaitė. Susirin- 
svetainėję, Seventh Št', Vy- kįmuose viens kitani, papa- 
čių kambaryje įvyks pasita-j šakokite apie praėjusios sa
limas L. D. Š. ir “Darbi-1 vaitės patyrimus. Toks pa
niuko” vajaus darbuoto jų. j ^įkalbėjimas kiekvienam iš 
Prašome visų, kurie . -pTieI Tamstų .bus naudingas, 
šio kilnaus darbo galt prįsl-pviekviename toldąme susi- 

' rinkime reikia paskirstyti 
l darbuotojams šeimynas, ku- 
'rias jie turi sekančia savai-

VAKARINĖS MOKYKLOS •■■ “i»“k 11
‘ - Kiekvienas darbuotojas
CAMBRIDGE, Mass. — ' turėtų turėti su savim Lie- 

Sausio 4 d. prasidės pąmo* tuvos Albumą ir 
kos anglų kalbos ir piliety- po

ninku,” kinį reikia’• kiekvie
nai šeimynai parodyti ir pa
pasakot i apie ‘(Darbininko ’ 
vajų, nurodant jiems, kad 
jie užsirašydami “ Darbi
ninką sutaupo $4.50.

Tose lietuvių kolonijose, 
kur. L. D. S. kuopos nėra, 
kolonijos veikėjai turėtų 
sušaukti susirinkimėlį kaip 
virš nurodyta L. D. Š. kuo- 
------ -j ų ,veįkinias turėtų 
būti toks, pat, kaip ir L.D.S. 
kuopų. . ‘ .

Visų darbuotojų ratelių 
Įprašome inums dažniai pra- 
i nešti apie savo veikimą. 
Mes norime. Tamstoms -pa
dėti. •

Laike dviejų dienų 13 N-R A 
ženklų buvo atimta iš įvai
rių firmų už nesilaikymą 
sutarties dėl minimumo al- 
git ir valandų. Vienai fir
mai ženklas buvo sugrąžiii- 

■ tas kada ji sumokėjo darbi
ninkams nedanidketas algas 
ir davė garantiją, kad su- 
tanięš laužymas nepasikar
tos, '

WASfiJNGTQN, ». O.- 
Darbdaviai, pasirašydami 
Prezidento NBA ‘'biankėt 
codeP’ pasižadėjo jį pildyti 
iid Naujų Metų. • Kadangi 
ne visiems dar yrą paruošti 
kodeksai, tai “blanket Go
de” pasilieka gdlioje ir to
liau. Visi. darbdagiai, kurie 
ir toliau vartos NRA žėnk- 
lą’lnėlymį arą, bus skaitomi 
kaipo, sutikę laikytis su Pre
zidentu sutarties.

per tą patį ,. laiką mes eks« ,■ 
portavome už 142 milijonus! - 
litų, • Vadinasi, šiais metais X "• 
mūsų prekių eksportas su- ’ 
mažėjo 24 milijonais litų. 
Tačiau sumažėjo ir svetimų, 
prekių įvežimas. Šiemet per 
devynis mėnesius -importą- , 
vėmė iš užsienio .už 106 mi- 
lijonūs litų, o pernai . tuo 
pačiu laiku už 124 mil. litų. - j 

Vis .dėlto mūsų užsienio 
prekybos balansas ligi, šiol 
yra aktyvus. Išvežta’ už 118 
mik, o įvežta už 106 mil. 
litų. Vadinasi aktyvai mūsų 
naudai 13 milijonų litų. '

Mat, jau šiais laikais Lie
tuva gali mažiau užsieny 
pirkti,, nes daugiau reika
lingų dalykų pasigamina 
savo krašte.——r?— ■' - -----

KAROLIS POŽĖLA 
LONDONE

Nervų q 
l i g o p

Vyrai, Moterys, ir Vaikai
kurie kenčia nuo -išgąsčio,

■J Isterios,./nemiegQ^im01 nuo
vargio’ arba šiaip ^silpnų 
'čeMį aflSa Ties&učia/lsrtitf 
reikia turčtų kreiptis pas 
gėrį specialistu.

Dr.Graū,,327,';s:“,l
Valanda*: Antradieniai ketvirta- 
dieniai ir Sežtadlenlaia 10—12 rr* 
ne, 2- 5, 7^-8 vakare; sekmadie
niais 10-12 tiktai

kurie . -prie! Tamstų . bus naudingas.

dėti, ateiti.
Vajaus .Vedėjas.

KONTEStO SĄLYGOS » -
Kontestė gali dalyvauti, kiek

vienas “Darbininko” skaityto
jas ir L. D. S. narys;..ne gali da
lyvauti tik tie, kurie dirba “Dar-, 
bininkui” už algą arba, nuošim
čius. ■ .
Balsai bus skaitomi sekančiai: 
Už metinę prenumeratą: ;

Amerikoje .. 12 balsų
Užsieny ..... .. . .. 16 balsą 
Vieną kartą savaitėj 8 balsai 
Užsien. 1 kart savaitėj 10 bals. 

. -Naują LDS. narį ...12 balsų 
. Už. pusmetinį prenumeratą bu& 
Skaitoma pusę nurodytų balsu.

Kfnitęstas baigsis balandžio .22 
dieną, 1934 metais.

. Julius Mikalonis, So. Bo- 
stbniėtis real estathiinkas 
gavo. Kalėdoms pasveikini
mą ir laišką nuo garsaus 
lietuvio ristiko Karolio Po
žėlos, kuris dabar gyvena 
Londone. Gruodžio mėn. 11 
d., 1933 m. p. Požėla, kuris 
dabar yra Lietuvos .'ir visos 
Europos čempijonas, ritosi 
su Heinrieh Eroehnėr, Vo
kietijos čempijonu ir buvu
siu. Europos čempijonu. Po 
31 minutės- ir. 30. sekundųrpj 
Požėla liko paskelbtas.per
galėtoju ir lieka Europos 
čęiiipijonu.

AREŠTUOTA 8,580 SO
VIETŲ RUSIJOJE

“Į kiekvieną katalikišką 
šeimą privalo pareiti bent 
vienas katalik.. la’ikraštis.,J-

. Popiežius Pijus XI.
Prufesioralai, biznieriai, pramaniu 

kai. kurie skelbiasi “Darbininkė,” tik 
'BnThl ra i verti skaitytoju paramos.±yci± Ux- v(ąI earq|nlrfEAc “Darbininkė ”

Sekmadienio ryte kilo 
gaisras . 77, 79 ir 81 B St., 
So. Bostone. Ugnis taip 
greit prasiplėtė, kad gaisri
ninkai turėjo daug’ -darbo ir 
vargo kol užgesino. ..

Nuostolių $5,000. :.Vis.iĮ. Naujos AikjUjos
' ■ • lięiuviu , reikalas.
<‘Naujų Metų dieną kuni
gai. Šv. Petro bažnyčioje

. skelbė '.u Darbininkof 1 kon
certą, įvyksiantį sausio 14

’ d., Montelloje, Jie sakė, jog 
p . “Darbininko ” metinis kon-

. .-.cėrtas yra. didelis ir viso,v
. Naujos Anglijos lietuvių į-

,vykis. Lietuviai visų apy*.
linkės kolonijų jame daly-

-rauja/. Ragino visus soutlr
istoniecius pasisvečiuoti Mitinai atsilankyti; . 

' • ! imojo ir 'didžiulėje kai-

SUSIRINKIMAS

Gerianti mergelė , yra gė- 
dos paveikslas. ■

Nedūžyk savo nosies, su 
kareiamnmko dažais.

t Kiekviename vyno stikle • 
yra velniukas.

GRABORIAI

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

GRA B O RIU S 
494 Ė. Broadway, i 

South Boston, Mass.
Tel., So, Boston 1437 J

Rėš. 158 W. 7th St.
Tel. So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį/

———
Tel. South Boston 0815

D. A. ZAIETSKAS
Grąborius - Balsamuotojas .

Patarnavimas dięną ir naktį
Funėral Home ir Res.- 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

bes šiose mokyklose
Ellis. Norris. St.

Mass. Avė.
■ Haggerty: Čuslinig; Si j

kampas Laivu St. 1
Kelly: .Willow St. netoli į 

Cambridgo St.
Piitnani: Otis St.-kampas 

Fourtli St.-
Roberts: ,Wiiidsor St.. -

kampas Haryard St. •

Liet; Dukterų Draugijos 
metinis susirinkimas įvyks 
anh’adienyj sausio 9 d„ baž
nytinėje svetainėje . ’’ '.

Šis susirinkiii įas . 1 ą b a i 
svarbūs. Bus svarstoma a- 
pie pataisymą konstitucijos; 
Tnd kviečiame visas nares

t.

netoli i
Apie mūsų pigų' ir gražų patarnavimą, 
klauskite tų, kuriems mes patarnavome. .*

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Graboriai ir Balsamuotojai:

, 380 Broadway, So. Boston, Mass.
“ • Tel. So. Boston 0304-W

i DRAUGIJŲ VALDYBŲ .
ADR-'"’

AVebster: Upton St. neto-1 LIETUVOS DUKTERŲ DIUT03
Ii Magazine St..

Pamokos bus 
nįo . ir- ketvirtadienio vaka 
rais; 7 :30 vai. iki 9 :30. Lic- j Sor Boston 3422-r.

’ . . ' Prnt Tlnah — Hrmrn Gilina
tuviai pasinaudokite proga. į .**•*'!

; Valdyba*...

I >0 GLOBk MOTINOS MVČ.
•. v ’irminlnke .— Eva Markslenfi, ‘ 

iintracllP-; tj25 E. 8th ‘SU So. Boston, Mas#.
Į Vice-plrmihiok&— Ono Slnuriene, 

j 443 E. 7th St., So. Bostbn, Mass. ''

Pro t. RnŠL — Bronč Olunienč, 
i 29 Gould S t.,• IVešt Roxbiiry, Mubs. 
’ Tęl. Parkivay J864AV

' Daug geriau šeitaoje tris va- ■ %'.»* ■. ■ ■■ , 83 Navarro St., Rosimdale, Mase.
. ąis turėti nogii vieną girtiio-Į Tel. Parkway CK558-W ..

. ... M . Roih. Striūpas. u./ • _ ;• T05 We«t 6th St, So.-Boston, Mą»-
TvarktlArG —■ Ona Mla;glr<Hėri» 
: 1512 ColumblH Rd., So. Boston, Mas*. 
Kasos Globėja — B. JanuSonleni ■

1426 Coiutnbla Itd.fl..S.o. Boitou, Maus 
Draugija savo (faglrlnkimue laiko kas 

antri; .ntarftlh^al kiekvieno’ mėnesio.
vai. vakare, t>obainytln6J avė- 

.talni).

•Gėrimas putniausia ap
temdo. baskui apsvaigina 
ir apmarina. Galop prakei
kia, . * ■•

Visata draugijoa reikalais krelp’kitte 
pas protokolo rattlninkp

IV. JONO EV. BL. PA1ALPINM 
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Purk. So. Boston, Mass . 

Vicė-plum.—V. Ąledouls,.:.
1430 Cblutobto RtL. S. Boston, Maso, 

Prot RaMtlnlnkas—J. Gllneckla 
. C Thomas Park, So. Boston. Ma» 

Fin. RaStlhinkas.-r pr< Tuleikls,
100 Bcįiven St., So. BoktonrĮlnss. 

ISdlolnkns— A. NnudllOuai
. 885 E. Brondvvay, So. Boston, Mms 
Uarlnlka -r ,J. Zalkls •

7 V’lntleld SL/So. Boaton, Masa. 
Draugija laiko suslrlnklmua ku. trečh 

. • nedčldlenl. kiekvlfcno mčnealo, 2 vai
po plotų. PurapljO8 »aliJ. 492.)B. Ttk 
St, Ėo> Bv-ton, MaiNk ą

M ASKVA. — “Tass” ■ 
(oficiali Sovietų agentūra) 
praneša, - kad bolševikų G. 
P. U. (bolševikų slaptoji 
policija) susekė didelį suo
kalbį.:

. Areštuota iš viso 8,'500 j 
žmonių, jų. tarpe apie 1,000 
valdininkų, raudonosios ar
mijos karininkų ir karei
vių. .. •

Manoma, kad ši organiza
cija . bus susprogdinusi san
dėlius ir BlagoviesŠČenske. ■ 
Diena vėliau ta pati ‘Tašs’ 
praneša, kad užsienių spau
dos paskelbtos žinios apie 
kažinkokį suokalbį, dėl ku
rio, esą buvo suimta 8,500 
žmonių, yra nuo pradžios 
iki galo išgalvotos ir neturi 
jokio pagrindo. ■ " \

Kuriam gi “Tąss” pra
nešimui dabar tikėti? Aiš
ku, kad pirmam, nes tokių 
žinių Sovietų Rusijoje galė
jo būti ir vėliau bolševikų 
komisarai galėjo priversti 

, agentūrą tas žinias atšauk
ti. v •

LIETUVOS PREKYBA SU 
UŽSIENIAIS.

Mūsų, užsienio prekybos 
apyvarta Šiais' metais, lygi
nant su pernykščių tuo pa
čiu laiku? žymiai sumažėjo. 
Sumažėjo eksportas, suma
žėjo 'ir importas. ‘Per pir
mutinius šių ‘metų devynis 
ntenesLuš Lietuva, pardavė 
savo . prekių užsienyje už

ĮVAIRŪS skelbimai
I JUOZAS M. DUS j

LAIKRODININKAS į 

j Parduodu įvairiausios rūšie* | 
| auksinius ir sidabrinius daik- i 
j tus, Taipgi ir pataisau.
| 866 W. Broadway

| SO, BOSTON, MASS,

AGENTAI
| INSURANCE I
| ApUrausk iiannis, rakandus |
i automobilius pas |
j J. S. MESLIS
[455 W. Broadway, So. Boston!

TcL So'. Boston 3612 Į

K. SIDABRAS
Važiuojantiems 1 ir iŠ Lietuvos parų- . 

pinu pašportus ir . parduodu
Laivakortes.

ApdraudŽiu baksus, namus, rakandus 
. ir t. t. . '

812 IV. Broadway, S; Boston, Ma&. , 
Telefonas South Boston 179S ■ “ •

AGENTŪRA
Parduodamo Laivakortes į iv 
iš- Lietuvos ant patogiausią iv 
greičiausių laivų. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus, 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ CASH
I N S U B A N O E ' 

Apdraudžiamo Namus, Rakan
dus, Automobnhis. ir t1. 
broadway travel- 

BUREAU
K X VIESULĄ, say.
866 Brottfhvay, •

' So. Boston, Mass. ,. , 
Tek South’Bošam 0G2t> .

I- ■■
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SHENANDOAH, PA. ——— _________

S
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DARBAI GĖRĖJA.
Per pastarąsias dienas 

pas mus ir apylinkėje buvo 
baisus šaltis. Tas nepaken
čiamas šaltis atnešė darbo 
maineriams, dabar yra di
desnis . reikalavimas anglių. 
Pereitą savaitę visas kasy
klas Reading kompanijos 
pradėjo dirbti ir negali sus
pėti pristatyti anglių, kurią 
didelių miestą gyventojai 
reikalauja. Su atėjimu bai
saus šalčio, rodos, kad su
grįžo mainose senovės geri 
laikai.

PHILADELPHIA, PA,
KALĖDOJIMAS. :

Aną sekm a d ie n į mū~ 1 
są parapijos kunigai bažny- ( 
eroje žmonėms, pranešė, kad 
sekančią savaitę metinis pa
rapijiečių lankymas (kalė
dojimas) bus pilnai išsisiū
bavęs! Pirmas dvi. savaites 
kalėdos.mieste, o trečią mie
sto pakraščūose, kaip tai: 
Shenandoąh Hęightš, Tur* 
key Run, Upper ir Lrnveri 
WilTiam Penu ir dalį Lošt 
Creek, ....

Kąlėdojimas tai yra pas
toralines vizitds laikas. Lan
kant savo parapijiečius, ku
nigas eina šią pareigą besi- 
rcmulamas/ri^tih^riris 
sėrnis. Jisai parapijos val
dytojas. Jisai naudojasi sa
vo profesijos autoritetu 
kaip mokytojas, antgamtės 
gyvybės teikėjas, sielų va
dovas. Kalėdojimo tikslas 
yra, kad parapijos kunigai 
galėtą geriau susipažinti su 
parapijiečių dvasiniu sto
viu, įgyti parapijiečių pasi
tikėjimą, ištirti ją dvasinę 
ir medžiaginę būklę, suteik
ti pagalbą kur reikalinga. 
Įdomu ir svarbu yra para
pijos kunigams. žinoti kiek 
ir kurie parapijoje jau nei
na išpažįnties, kiek ir kurie 
sistematiškai neklauso šven
tą mišią, kiek vaiki} yra nė* 
krikštyta, kiek iš pąrapij’ie* 
čią ..skaito nekatalikiškus 
laikraščius. Parapijos kuni
gai turėdami sielą knygą 
orientuojasi kur ir kaip yra. 
Mes, parapijiečiai su ne- 
kantrumą Įauksinę sąvo ku- 
nigą atsilankymų . įr štepg- ■ / “ / / *. •'

simes juos broliokai , pasvęi- Už tai- priklauso joms šir
kinti. '. y-’ 

■ ---------------- ------------------- .

' . .- '• •• ' '

GIRDĖTIS IŠANKSTO. M® šv. mišias prie šoninių 
x . altorių. Pamokslu pasakė-Kad atvyksta « į

•ndono Ijurys Vyčių, persta- atilsi, suteik jiems
[lyti, sv. avėtai- vtir Amžinoji švie^
WoP^te sa lai jiems šviečia.
Meile”* Buvo jau vaidintas ” 
du kartu toriai su didžiau
siomis pasekmėmis; Nekan-

VYČIU KALĖDINIS VA- 
—1 K ARELIS. ——

Mūsą parapijos jaunimas 
Vyčiai surengė Kalėdų ir 
Naują Metą vakarėlį, kuris 
įvykt) gruodžio 31., 9 vai. 
vakare, Vyčiu salėje. Buvo 
graži Kalėdinė programa, 
kuri susidėjo iš Kalėdinių 
giesmių, eilią? veikalu, dai
nų ir juokų. Muzikalę prog
ramos dalį išpildė Vyčių 
choras.

Taipgi tas vakarėlis buvo 
suruoštas atsisveikinti su 
senais metais. Gale progra
moj mūsą dvasios vadas 
kun. A. »T. Alauskas pasakė 
prakalbą laukiantiems Nau
ją Metą, linkėdamas vi
siems susirinkusiems laimin 
gi} Naują Metą. Tą progra
mą surengė vakarėlių komi
sija', kuri susideda iš p-lią 
J. Mažerįūtės, M. Tamkele- 
vičiutės, G. Kvainauckaitės, 
E., Norkiutės ir K. Gyigiu- 
tės. \ . ■ • •• ■' . .

VAKARIENe PAVYKO.
^Gruodžio 31 d.; 1933; Šy.

Cecilijos draugystė buvo 
surengus vakarienę sū šo
kiais baigiant genus metus.
Viskas gan sėkmingai pu* jtriai lauksime jų .atvyks 
vyko, ' Svetainė ‘ buvo pilna 
afsilankusiąją ypač jauni
mo. Buvo matyti ir dauge
lis. senesniųjų,. narių šios 
draugijos su savo vyrais n- 
šeimynomis. *,

Visas vakaro pelnas skir
tas draugijai. Be abejo va
karo rengėjos, kaip ir drau
gija, abelnai yra labai de- 
kinga atsilankiušiai pūbli- 
JkaL—;—   —

JUBILIEJAUS TEAT- 
’ RAS. '

Sekmadienį, sausio*? .di, i- 
vyko senai laukiamas teat
ras: “Gudrus Apgavikas”. 
Po teatro buvo šokiai,

tant. Bus paskelbta vėliau.
—Šv. Kazimiero pavapi-, 

jos veiklios moterėlės ren
gia, milžiniška Card & Bun- 
co Palty, 28 d. sausio. Sa
ko, kad dar tokio parengi
mo Šioje parapijoje nebuvo. 
Bus brangiu dovani}, kurios 
patrauks daugelį kortų, my
lėtoji^ Bus lošiama: pino- 
chle, 500 Rummy, Bridgc ir 
Eųehre, kaip irBunco. Tu
rėtą būti gražiui pasekmių 
ir pelno parapijai.

■ TU IR AR.

MOUNT CARMEL, PA.
v Dantų Daktaras.
Mounf CaririeĮ.’yj ir apylinke*,j 

nėra lietuvio dantų" gydytojo, 
Geras dantistas čia gerai galėtų 
pragyventi ir užtektinai turėtų 
darbo. .Mūsų lietuviai dažnai nu
siskundžia kad neturi savo lietu
vio dantų gydytojo. Šiaip gydy
tojus mes čia Turime net tri$ ir 
visi gerai gyvena ir užtektinai 
turi darbo.

X. THOMPSON, MN,
—Ach,. tu, rūpuže, vėl 

tuopos vado daiktus parda- 
vinėji!. /

• Aš,.", aši.. ’
" —Ąš -- ne aš, q aš!..

Tą pačią dieną Vėl kokie 
du kiliomėfrai. rusą armijos 
apkasą vėl rūko , nito ma
chorkos.;* ;.
. Jeigu paskraidyti po da
bartinę Galiciją, paveskite 
tai kokiai nors lietuviškai 
varnai, tai rasite ir dar vari
ną, kurios paTi ūdys jog dar 
ir dar.daug dieną rusiį ap
kasą linijos ruko tokiais pa
čiais dūmais...

O n a r s aus ‘ ■ vžvodno ’ ’ 
Bamblio už *tą karišką nuo
pelną niekas švento Jurgio 
kryžiumi nei kokiu nors 
Andriejaus kaspinu arba 
auksiniu kardu neapdova
nojo. Aš manau, kad to ne-;

/įvyko. tikMode.Vkad :gi’eitaLs.pjūtą aph^Anghjės- padėtį. —

MTSIJONIERIŲ SEKCI
JOS SUSIRINKIMAS.4

Gruodžio 10 d. įvyko Mi- 
sijonierią sekcijos susirin
kimas, kurį atidarė J. Kup
revičius. Dienotvarkę pri
imta: ,a) Vardošąųkis, b) 
Protokolas, cj Narių maldų 
intenciją . paskyrimas, d j 
Raportai: pašto'. ženklelių 
komisijos ir J. Vilčausko 
A. Mažuknos raportai, e) 
Klausiąjas apie debatus, f) 
Apie darbavimasi už kole- 
gij os ;’»rybų, g).j Klausimai i 
bei sumanynai, - •

Nariai pasidalino inten-! 
rijomis melstis už įvairias 
šalis kaip: Kiniją, Japoni
ją, Meksiką," Ispaniją, Ang
liją ir 11., kur misionieriai 
darbuojasi. Stasys Vaivai-f 
tis išrinktas priruošti pa-

dingas ačiū. - .
-.' /v y -i"-1.

: ■ ’AYejąs. VS-tįf minkąs.

Tabokos Šaukštelis
(Lietuvio' kariški nuopelnai Galicijoje). ■

Pir|niausĮa, gerbitajėjį 
skaitytojai, j kp jūs lendate 

' prie autorinius šu. manymų, 
kad tabokos niekas šaukšte
liais nežarsto ii~ neinatuo- 
ja ?! Tai jau mano dalykas.. 
Leiskite pasakoti. Taigi... .

Lietuva nedavė pasauliui 
Napoleoną, bet jį davė rusą 
“pergalę nešančiai” armi
jai Galicijoje lietuvį didvy
rį — “yzvodną”, (pagal da
bartinius - laikus būtą būri- 
ninkas), .lietuvį nuo Kuršė
nų Bumblį.

Sumanus vyrukas, kad ji 
kur... Būdavo,' jis beveik 
tiesiai iš oro pagaus austri- 

, joką atsiusta n e sprogusį 
šrapnėlio sviedinį ir, kita 
ranka sugavęs, žinoma, sve
timą vištą, liepia jai pagrei
tintu būdu padėti kiaušinį, 
ydant šis taptų tame nešpro 
gusiame, dar nuo austrijoką. 
įpykimo karštalne, sviediny-; siprašytą... 
je iškepta kiaušinienė... Ir, 
apskritai kas liečia maisto 
dalį, 11 vzvodnas ” Bumblys 
buvo toks žmogus,. kad ji 

. drąsiai būtą buvę galima 
skirti viso pulko •intendan-. 
tu. Kąs, kas, bet jis pats

.; niekuomet; alkanas nebūtą 
vaikščiojęs./. . ,

Ir štili' vieną dieiią karei
viai sudegint dinė. žydiškame 
miestelyje kąšė apkasus. Po 
to viėrias* kareivis pasisakė, 
radęs žemėse sidabrinį šauk 
štelį. Kaip ten bebūtu, bet 
aš —autorius— linkęs ma
nyti, kad šaukštelis tapo 
“išvažiuotas” iš kišenįaus 
vienam labai pagarbos ver
tam, iš išvaizdos, žilabarz- 
džiui žydui, kuris buvo pra
einančią : pabėgėliu tarpe. 
Bet —karo lauke nesiginčyr 
si: sakyta tau manyti, kad 
šaukštelis rastas žemėj ė/tai 
taip.ir manyk... Kitaip — 
arba barzda bus tau nurau
ta, ir niekur nerasi “išgany
mo ’ ’, arba — dai* gėriau — 
tave visą vietoje šaukštuko 
į žeiiię padės./. Žinjote, ka
ro papročiai! Ten, kavalie
rius damai ant kojikės už
mynęs turi būt nelabai teat-

’ AMŽINĄ ATILSI.
. Elena Jakštienėj, mirė 

gruodžio 26 d;, 1933; palai
dota gruodžio 30 d., am
žiaus 61 metų. Iškili, ingai 
palaidota iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios, kur buvo laiko
mos trejos Šv. Mišios. Kun. 
Ig. Volančiūnas giedojo Mi
šias, kun. P. P. Laumakis 
ir kun. E. Paukštė atlaikė 
šy. mišias prie šoninių alto* 
rių. Pamokslą pasakė kun. 
P. P. Laumakis.

Iš vakaro namuose šv. 
Vardo draugijos ir Choro 
nariai atkalbėjo rožančių.

Juozapas Goštautas, am
žiaus 58 metų, mirė grųod. 
21 d., 1933. Buvo palaido
tas gruod. 26 d. Taipgi i š- 
kihningai palaidotas ik Šv. 
Kazimiero .'bažnyčios. Šv.. 
Mišias giedojo kun. Ig. Va*

makis ii*' kun. E. Paukštė 

tą siuntinėti tik tortus, ant 
kurių būtą. maloniai spalvo; 
tomis cukrinėmis raidėmis 
Užrašyta: .

—-Svelkiname ir Imkime...
Mat, nežiūrint to, šauks* 

Jtelis, kaip. Šaukštelis, buvo 
mažas ir visos “pergalę ne
šančios” armijos patenkin* 
ti negalėjo, visi suprato, jog 
už tam tikrą kiekį sidabro 
artimame sveikame mieste
lyje bus galima įgyti tam 
tikra kiekį tabokos... Trum 
pai — kareiviai nutarė ir 
pasiryžo Šaukštelį parduoti.

Bet įsikišo vyras nuo Kui’ 
šėną, kurio talentai nebuvo 
vien tik tame, kad auginti 
labai šiurkščius ūsus ir šny
pšti nosį, rodomuoju. pirštu 
prispausdus pirma vieną, o 
paskui kitą šnervę. Šis Lie
tuvos - di dvyri ą ainis, tebū- 

. nie jam neužvarą mozolių 
batai,, tuojau sumetė savo 
galvojamoje puodynėje, kad 
su vienu šaukštelių šiame 
reikale toli nenuvažiuosi. 
BuinbTiio talentingoje galvo-

GYVI NABAŠNINKAl 
EASTONE.

Didžiai jaū pagarsėjęs 
veikalas ‘ ‘ Gyvi Nabašnin- 
kai” bus statoma^ mūsų 
choristą Eastonę, lietuvių 
parapijinėje svetainėje, sau 
šio 14 d. Prie to, bus ir pa- 
inarginimu. Eastoniečiai ir 
apylinkės lietuviai, kurie 
dar nėra matę “gyvą naba- 
šninką”, lai neapleidžia šios 
nepaprastos progos — pa
matyti.

Eastono lietuviai buvo di
džiai užganėdinti kada te
nai buvo vaidinama “Cingu 
Liągū”, suvirs'metai, atgal. 
Tikimės, kąęL'dąr labiau už
ganėdinsime r/šįud parengi- lančiūnas. Kuri; P. P. Lau
mių . ■ • /-< : ;' • ■.;

ausis Bumblys, nebeturėda
mas ko TūkjTii/iristiriktyviai 
papsėjo lūpomis ir svajojo 
apie vaikystėje prie Kuršė- 
nu?Vęntos surūkyta bandos 
viršininko ' svetimą; žemiu 
nendres botkotį, kurio aini 
metą rūkštūmas, keliomis' 
dienomis sutraukęs liežuvį į 
kaladę, dabar,. Galicijoje, 
taip sakant — “granatą pa
vėsyje ’ ’, atrodė tokia pati 
nepasiekiama ir viliojanti 
svajonė esanti, kaip, tos Ma
hometo žmonos, kurias šis e- 
rotiškas pranašas mielai ža
da duoti danguje po mirties 
kiekvienam iš tikinčiiijų, 
kas tik, gyvas būdamas, vi
same klausė mulos ir... jo; 
klos žmorfos, be elgetiškos 
lazdos, ir negalėjo turėti.;.

Apie šaukštelio suradimą 
, tuojau sužinojo visas bata- 

lijonas. Ta žinia kareiviams 
. buvo svarbesnė už tą, kad, 
, pavyzdžiui, kareiviai būtų 
. išgirdę, jog didenybė caras 
. atsisakė nuo sosto ir liepė 
. austrijokams vietoje grana:

*'Rusai .'rūko karčią, rupių 
“ machorką”^; Bet. nuo aus- 
trijoką ataką ji visa buvo 
išdulkėjusi, b — kas liko' 
kareiviai su trupiniais ir 
smėliu,' iš kišenių išsivertę, 
storame ĮafkraŠtiniąme po* 
plepyje įsi vynioję, surūkė.. 
O dabar ir pats mūsą siunai

liet u v o n
PER HAMBURGĄ

L 1 Mus hesupuml laivai sutelkia progų pa- 
toglai keliauti, by. kuriuo metų sezonu.

V PRIEINAMOS KAINOS

■ Savaitiniai išplaukimai; Patogus gele- 
F cinkeliais BUąisięklmM 13' Hamburgo. 
’ Informacijų kreipkitės 1 vietinius, 

' hgentuf arba

HAMBURG-AMERICĄN LINE
ana* SOBoylston St^ Bos.ton, Mm. wir„i, — I

je vienu akimirksniu, kaip 
šūvis naktį, žybtelėjo min
tis,. kaip iš vieno šaukštelio 
padaryti daug kad tabo
kos užtektų ilgesniam laikui 
ir nevienam žmogui.

Šaukštelio pardavėją 
“vzvodnas”„palydėjo į mie
stelį pats; Varna, kuri tupė
jo ant 1 turgavietės senos 
mūrinės krautuvėlės stogo 
pakraščio, galėjo papasako
ti apie šį pardavimą štai 
ką:

Kai tik kareivis įėjęs po 
valandikės susiderėjo s u 
Šaukštelio pirkėju, tuojau 
kaip viesulas su savo šla
mančiais ūsais į tą pačią 
kiautuvėlę j įsiveržė Bum
blys ir, matydamas, kad 
pirkėjas jau spėjo: įbruk
ti į kareivišką leteną pini
gus už šaukštelį, kad suriks 
į pardavusįjį kareivį :

—-Tai taip!.. štai kur 
•frotno” (kuopos vado) pra 
žavusis šaukštelis atsidūrė'!. 
;' Tuo pačiu vemptelėjimu 
iš išsižiojusio pirkėjo šaukš
tukas buvo skubiai ištrauk
tas j ir pardavėją kareivio 
viršininkas Bumblys ėmė 
kolioti: ,

—Tu šiokis ir tokis!... 
Tu savo vado daiktus vagi 
ir pardavįneji!%. Marš, tuo
jau į daboklę!.. t
J. Ar bereikia sakyti, kad tą 
pačią dieną kokią dviejų 
kilometrą ilgumo rusų ap
kasą linija iškilmingai rūko 
.kažin kokiais plonais dūme
liais. .. Ta pati pralekianti 
varną iš viršaus suuodė 
kvapą ir pamanė sau? riusi- 
čiaudėjusi:

—Ii1 šaukštelis čielas —ir 
visa rusą armija machorką 
rūko!..

Po to gerbiamoji varna 
tur būt nuskrido į austrų 
kariuomenės štabą su pra
nešimu apie tai, ką iššnipi
nėję.*.

Karo laimė, kaip žinote, 
nepastovi: čia tu duodi į 
sprandą, Čia pats turi bėg
ti, “■ ‘ kaklaraiščio, neužsiri- 
šęs ’ . •. Už dvej etos dieną 
fronto linija pasikeitė ir 
vėl pasitaikė gera proga iš 
naujo iškilti sidabrinio šau
kštelio klausimui...

Kitame ųriestelyje,; kitoje 
krautuvėje, kitas kareivis, 
kitą valandą, kitam pirkė
jui pardavinėjo tą patį 

j šaukštelį. Visame tame rei
kale tas pats dar buvo ir 
Bamblys, ir kita tupėjusi 
medyje varna galėjo papa^

pasibaigė.' karas ir apskritai 
imant nebebuvo iš ko visą 
tų karišką dovanu imti...

Dabar, šią'vasarą, kai aš 
plukdžiau Ventoje savo di
džiai literatūriniai nusitei
kusį .kūnų, prie kranto susi
pažinau su dėde Bumbi i u, 
kuris buvo žinomas visoje 
apylinkėje dėl jo dvieju sa
vybių:

1) Nešio j o labai di dėl i us 
šiurkščius ūsus ;

2) Buvo aršus bitininkas..
Kai aš, įlipęs į kaimiškas 

drobines kelnes, svajingai 
sėdėjau tarp ajerą ant Ven
tos kranto, dėdė Dumblys 
(dabar jis tikras dėdė!) nu
sivedė mane į savo sodybą 
ir, liepęs palaukti prie me
daus korių pritaškyto kubi
lo, tarė man, iškilmingai į- 
teikdamas sidabrinį šaukš
telį:

—Prašau, štai, kabinti 
štai su šituo šaukšteliu!/. 
Po maudymosi sveiką.;, Ši
tą šaukštelį man dovanojo 
vienas generolas, kai aš 
jam, būdamas fronte G-alici- 
joje, nesprogusiame šrapne
lių. kiaukute, ten pat lauke, 
arbatos išviriau...

. M e d u s man pasaldino 
nuomonę apie tai; kad Bum 
blys pasisavino visuomeniš
ką turtą, kuriuo pačiame 
didžiojo karo įkarštyje, taip 
tikslingai naudojosi didelė 
rusą armijos dalis... Tuo
met “vzvodnas” Dumblys 
mokėjo taip sutvarkyti da
lykus, kad po viso visuome
niško naudojimo šaukštelis 
liko jo paties kišenių je ir su 
juo jis įžengė į savo tėvą 
šalį, kurioje dabar, po jo 
trobos langais, gražiai žydi 
tabokos rūšis “multanka”...

Kiekvieną kartą, kai dėdė 
Bumblys suka “bankrutką’ 
jis atsimena narsius kariš
kus žygius. Ir, kai aš bai
giau medų, jis pats susuko 
iriau “multanhos” dūdelę ir 
akiplėšiškai melagingai ėmė 
pasakoti apie tai, kaip jis 
beveik vienas, . be kepurės, 
paėmė galingą austrą tvir
tovę.. Peremyslį!..'.. •

Apskrtai, viso šio pasako
jimo tikrumo negarantuok 
ju: visa tai ąš girdėjau iš 
laikrodininko, kuris tvarkė 
mano besiskubinantį laikro
dį.///'• . - ' •

Kaunas, Į933nri X. Ž7 d;

Visi laukiame tos paskaitos, 
nes S. Vaičaitis yra vienas ; 
iš gabiausią mūsą rašytoją. į

Raportus išdavė: ;S. Vai* . 
čait'is apie pašto ženklą rin- i 
kimų, J. Vilčauskąs savo Ta- 
portą įteikė / paskaitos for* ■ 
moję apie Marijoną Milijo
nierius Darbine, Mandžili- J 
i ijoje. Paskaita labai įdomi, i 
Ačiū J. Vilčauskiii. Toliau ; 
sekė. A. Mažuknos raportas . 
apie šiai sekcijai dvasios 
vadų. Dvasinė vyriausybė 
sutiko paskirti kun. Dr. Bi- 
skį šios kilnios sekcijos dva- , 
sios vadu.

Po J. Vilčausko paskai-.) 
tos nutarta laiškais palai- ! 
kyti kuo artimiausius san
tykius su Mari jonai s. misio
nieriais : Mandžiurijoje.. •

Toliau sekė svarstymas 
apie rengimą debatą katali
kiškais klausimais. Visi pri
tarė. Įnešta, kad. septinto 
skyriaus nariai debatuotą 
sū šešto skyriaus mokiniais;'. 
Patvirtinta. Septintą sky
rių atstovaus: J. Augūnas, 
J*. Baltrušaitis, j. Kamana 
dūlis ir P. Cinikas. ♦Šeštą 
skyrių:. K. Boguslovas, P.' 
Aukštakalnis, J. KupreVi- 
čius, S. Vaičaitis. Teisėjais 
Šiems debatams išrinkti, ino' 
įytojai: kun. Dr. Biskis, 
kun. A. Morkūnas, Dr. E; 
Andriulionis, klierikas A* 
Ignotas ir studentas . A. Ma- 
žukna. • •

Klausimą ar platinti šią. 
Sekcijos darbuotę už kolegi
jos sieną pavesta išrišti ko
misijai: J, Kuprevičiui, S. 
Vaičaičiui, A.. Miciūnui ir 
S. Grafui.

“V
Susirinkimą uždare X.

Kuprevičius. '

“Geras .katalikiškas laik
raštis yra . nuolatinė misi- 
ja”.— '.j-■/■-. •

Popiė&tts Leonas"

BROLIAI IŠEIVIAI
TGvynCs likimas, Jos laimėjimai ir no* 

laimes* jos sielvartai Ir bėdos Jums vi- 
.'jiems,. be abejojimo, rupi.. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurauti) Ir 
klestėti) teisėtumas ir laisve. JQS taip 
pat niekinat priespaudos nevaliu Ir ne
ribotą sauvaliavimą sū Švenčiausiomis 
Įmonių teisėmis Ir laisve. —Jų» norite, 
kad Ir toli būdami, kad ir plačiųjų in* 
du atskirti, pažinti Tėvynes būvį, koka 
jis tikrumoj yra. — šitais visais St> 
žvilgiais Jums labai yra pravartu .O 
ilraSytl

“DARBININKAS” ugdo tiesos Ir 
laisvės meilę.

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto Ir niekinti dldvab 
dų veidmainystę.

♦•DARBININKUI” visur ir visados 
rupi darbo Žmonių reikalai,

“DARBININKAS”.turi labai įdomiai 
savo “RAtJIO ŠYPSENAS,”

• “DARBININKĄ” redaguoja protam* 
riUs PR. DOVYDAITIS.

SfcsMfctte kad Uftirafyii RBtfttb 
K4” pūty* ir iiratykite ii savo HaU- 
nėm* LietMt'o/e. .
•* Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja 
$1.20, o Lietuvoj tik 00 nmerlknntttų 
centų.

“Darbininku,”
“DARBININKO” ■ LRhaa

ula, Kaunas, NsprlkhusomyMs alkfet<
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Pųbliahed every Tuesday and Ftiday exeept HoHdays such. as 
. Iferflr YearyGood Friday, Memorįal Day, Independencc Day>.

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa
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itr JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
U second-class mątter Sept. .12, 1910 atūhe pošt Office at Boston,

. Maaš. under the Act of ifpfth. 3> 1870

tancefor malllng a t speeial rate of postage provided for in Sectlon 1103 
Act Of October1 8, 1017, authorižed on Jidy 12, 1018

8UB8CRIPTION KATES:
c yearly $4.00

Ign yearly.,$5,00 
onee. per week yearly, $2.00

,.once per week yearly.. $2.50

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje, metams
Užsieny metams............... $5.00 

: Vieni) kart savaitėje metams .. $2.00 
Užsieny X kart savaitėje metams $2.50

darbininkas
Wėst Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

• Kongresui Susirinkus
* Po Nauji} Metų pradėjo 
įaVo posėdžius 73-sis J. V . 
kongresas.

. Roosevelt’as pa
tiekė jam. savo raštų —-mes-

įiesnius planus krašto gero- 
prei grąžinti, įteikia busimų
jų metų finansinę sąmatą 
"(joje numato apie 9 bilijo
nus deficito) ir prašo pasi- 

‘ tikėjimo savo•'politikai, įti
kindamas, kad' viskas- esą 
įiaip sutvarkytas, jog depre
sija bus pašalinta ir pa
laipsniui w grįš taip seniai 
Jaukiamas gerbūvis. Kong- 
Tėsnionai atidarė burnas, dėl 
■tokio baisaus deficito, bet 
taip atrodo, kad Preziden
to politika įgys pasitikėji- 
►ina Kokios ten nebūtų Roo- 
įevęlto klaidos ir nevyku- 
Mieji bandymai, bet jis įro- 
<B, kad yra ne žodžio, bet 

kdatbo žmogus ir bando vi- 
įsekių visokiausių priėmę? 
fenų, kad tik pagelbėtų traš- 

atsigriebti. Kadangi jo 
^bandymai - dar. nepasibaigė 
^-kai kurie vos tik prasidė- 
įoy —tai Kongresas, niato- 

iįmai, ir toliau yra pasiryžęs 
^paremti j o politiką..
į. Tačiau, kaip pastebi kai 

’Į kurie laikraščiai, Roosevel- 
kto medaus mėnesis su Kon-. 
F* gresu jau pasibaigė. Dabar 
į jau prasidės kietas, prozai- 
rni^, kasdieninis, gyvenimas, 
f'Vadinasi, lygiai kaip motę- 
L Tystėj’e: pirmas medaus me- 

; nešis, tai vien malonumai ir 
. . : kitam, pataikavimai, toliau

jau atsiranda nuomonių 
skiitingumų, susirėmimų, 
barnių ir net peštjmių. Ir 
dabar numatoma, kad Kon- 
gresas-iletylės-:;; bus-aitrios-j^^Atnėrikos^ tr'kumšti?

. kritikos ir griežtos opozici
jos. Respublikonai laikysis 
nuošaliai ir tykos ant demo
kratų klaidų; Patys demo
kratai toli-gražu nevisi pa- .manim 
rems Roosevelto politiką, < traukinio konduktorius įėjo 
bet galų gale Prezidentas j mūsų kompartmentan per- 
laimėsiąs, nes kai bėda,, tai [[ tikrinti bilietus. . Kadangi 
visų akys nukreiptos į tą' mes. kalbėjomės vokiškai ir 
žmogų, kurs bėdoje iienulei-!a§ |.)UVau lenką užtikrinęs, 
džia rankų ir nors ne visa- h<acp lenkiškai nesuprantu, 
dos sėkmingai darbuojasi, gis drąsiai paaiškino 
bef nesnaudžia ii* nuolatos j konduktoriui, kad jis. esąs 
ieško kokios nors išeities. iiJtayni komjsar” (slaptas 
Toks yra Rooseveltas. Jis | komisaras) ir parodė savo

* ; PranasJĘ, Galinis. Neužilgo traukinys susto- I LAIŠKAI Iš OKUPUOTOS landa naktį. Žmonės iiiiejoKELIONE Į LIETUVĄ Lu h -»■---■■■"•—•
1932 METAIS

Įsėdau lenkų traukiniu 
Turmonte 7,:35 valandą va
kare. Keleivių buvo jieper- 
daugiausia, nes’ buvo pirma- 
dienis. Ųž kelių minučių į- 
ėjo mano koinpartinentiui 
aukšto, ūgio vyras ir mes 
kalbėjomės apie orą ir apie 
kelionę. ' Kadangi .jis netu-. 
rėjo. su sąvim jokio čemo
dano, tai ąš aiškiai* supra* 
tau, kad čia turiu reikalą; su 
šnipu. Pradėjau jaustis bai
mingai* nes prie savęs turė
jau 35 dolerius ir patriotin- 
gą laiškelį Vilniaus lietuvių 
vių studentams nuo Bosto
no lietuvių. Todėl. greitai 
atidariau savo, čemodanus ir 
išsiėmiau įdomius pavęiks- 

ninko Max Sclimeįling pa
veikslus, įgytus ant laivo. 
Lenkų ponaitis buvo 'taip 
sužavėtas, kad nespėjo su 

persiskirti, kada

■r

bent moką viską pajudinti, | dokumentus. Po šio įvykio 
ir Kongresas iki šiol davė į _______ ;
jani pilną galią bruzdėti.-1 kančioje stotyje Dūkšte len- 
Pereiti metai buvo liudinin
ku visokių Roosevelto žy
gių, kuriuos Kongresas vi
sus ųžgyrė, • ' ; .
• Leido jam sutvarkyti ban
kus ir . net trims dienoms 
juos uždaryti. Užgyrė .auk
so supirkimą, leido alaus 
“ Velykoms/’ davė diktato
rišką valdžią bizniui tvar
kyti per NRA’ nukirsti vi
so krašto valdininkų algas km’is 1920 metais nęleisda- 
500 milijonų dol ir tk Roo- nias. lenkų, giliai Lietuvon 
suveltas pasijuto tikru dik-j.įsįyeržti, paaukavo savo 
tatoriūm. Bet . žmonės mato, Į vybę. ant tėvynės aiikūro.’ 
kad jis nuoširdžiai nori j bokšto stotyje stovėjo kele- 
kraštui pagelbėti ir kani-lį^ lietuviškų moterėlių su 
riai pasiduoda’ visokiems)skarelėmis galvą nuleidu- 
eksperinientams. Ar visados įsios. Liudui, vietinių gyven- 
taip bus —parodys šio Kon-. veidai. ®ir uniformuoti 
grešo nuotaika. . Pažiūrėsi-j.feįikų žandarai ir kareiviai 
me- ^.•'/.priminė priespaudą ver^

__ ——- ——. • . .r—-jg{-įąe ' .
. Apleidus Dūkštą važiavo-

mane pačmėUiaimė, bet se^

kų šnipas apleido traukinį 
ir aš gavau, ramybę. ’

Dūkšto, apylinkės mane 
tikrai sužavėjo. Iš visų pu
sių sveikino mane ežerai, žo
lynais. ir nendrėmis apaugę. 
Tarpe, ežerų matėsi kalne^ 
liai mūsų, lietuvių apvaikš
čioti ir lenkų vergijos aša
romis aplaistyti. Čia ilsisi 
ne vienas lietuvis kareivis,

me toliau į Ignaliną. Trau
kinyje pastebėjau vieną, as
menį su. ameiikoniškąis 'dra 
bnžiais ir užkalbinau jį an
gliškai. - Jis greitai užvedė 
Su manim kalbą angliškai, 
kurių ne visiškai gerai ži
nojo, nes buvo Amerikon 
atvykęs iŠ Širvintų, lenkas 
arba sulenkintas lietuvis ir 
jis išgyveno Pluladelphia, 
Pa. apie 20 metų. Jis turė
jo. lietuvišką vizų vardu Jo- 
šepli Borejko—rr 
Lietuvoje, Širvintųose pas 
gimines ir Kaune pas brolį. 
Labai gailėjosi, kad lietu
viai laiko okupavę Širv'in- 
tus, kurie pagal jo nuomo
nės turėtų priklausyti Leh- 
ktjai. Kaunas- jam padarė 
labai gerų Įspūdį, kaip . tik
rai niodeririškas miestas su 
pavyzdinga tvarka ir įdo: 
miais muziejais, kur. jis su 
broliu praleido daug links
mų valandų. Po tokių pa
reiškimų .aš jaučiaus labai 
abejingai ir kalboje laikiaus 
labai rezervuotai,? norėda
mas išvengti bet kurių len
kiškų pinklių, nes lenkų 
klastingas būdas yra vi
siems žinoi i ras iš ’istori j os 
ir praktiško gyvenimo.

Traukinys greitai važia
vo ir nejaučiau kaip prava
žiavau pro Ignaliną ir su
stojome didelioje Švenčio
nių stotyje, kur tekų išgirs
ti lietuviškai kalbančius 
žmonelius. Beveik iš visų 
pusių matėsi pušynai ir tan
kios girios. Lenkai šį iŠ Lie
tuvos okupuotų sritį iki 
Dauguvos upės vadina Šiau-' 
rėš Šveicarija, nes čia gam
ta yra turininga su miškais, 
ežerais, ir kalneliais.

jo Pabradės stotyje, kur 
uždėtas lenkiškas, parašas 
^Podbrodzie,” . nes lenkai 
sulenkino kiek galėdami lie
tuviškus yietavardžiųs. Pas? 
kili pravažiavom per geležį- 
iii Neries tiltelį ir sustojo- Lįemu 
niė Bezdoryse. Buvo labai 
tamsus Vakaras ir nieko ne
galėjau matyti. Todėl kal
bėjau su Borejkp.net pakol 
pasirodė YTlniąųs priemies
čių šviesos ir traultiiiys įva-į 
žiavo į didelį Vilniaus gelž- 
kelių Stotį, .10:5.0 valandą 
vakare, Vilniaus miestas 
padare naktį . labai gerą į- 

lankėsr -spūdį su šviesomis ir kiek- Į 
vienas galėjo jaustis esant 
nepaprastai dideliame mies
te. ■ •’ -< I

Pasiėmę čeinodanus męs 
apleidome traultinį .ir ėjome 
pro groteles atiduoti bilie
tas? ūž grotelių stovėjo 1L 
ga eilė nešikų ir viešbučių 
agentų, kurie gaude kelei
vius dėl įvairių viešbučiip 
Keleivių . išlipo Vilniuje 
apie šimtas, o agentų gal 
buvo apie trisdešimts. Mums 
einant pro groteles prabilo 
į mus būiiys agentėlių. Po
nas . Borejko išsirinko Vil
niaus mieste geriausio St.l 
Georgės (Švento Jurgio) 
viešbučio nešiką, kuris nu
vedė mus į viešbutį ir nune
šė mūsų čemodanus. Įvai
rių agentų būvimas stotyje! 
aiškiai liudijo apie blogą 
Vilniaus miesto ekonominę ■ - - -.
būklę, kuri buvo nepaken- pažengdamas prieš įsta. 
čiama ir padarė maų liūdną r y mus bei papločius, 
įspūdį. Tiktai Švento Jur- . . Štai yjena® L . .. . 
gio viešbutis, kuriame . aš paimtas iš laiško gauto iš kak

LIETUVOS
Mes Amerikos • lietuviai, 

neperseniai minėjoinc’ Vil- 
I niaus užgrobimo — gedulo

į mišką, Suieškojo kryžių ir f
pargabeno ant' tos pačios M
vietos, kur gulėjo išverstas ' U 
pirmiąus. Ant ryt atvažia- r
vo baudžiamoji policija, iš 

I Gardino ir daug žmonių Su
mušė, tardė ir kitiems rei
kėjo važiuoti net į Gardinu 
tardymui, važinėjau ir aš. 
Žmonės nieko. nebojo, • kas 
kaip mokėjo juos kotiojo, 
visi gynė savo kryžių.

Buvo atvažiavę ir Vil
niaus lietuviųkomisija, vis
ką surašė ir padavė į' teis-.

. Mes per lūpas savo kolo
nijos vadų išgirdome trum
pų apžvalga, kasiink padė
ties mūsų brolių lietuvių,' 
Vilniaus krašte.

Mums nevienam nuriedė- 
Ijo per veidą, stambi ašara 
[prisiminus tuos laikus,.ka-. - . - . ..
da klastingas lenkas, sųlau- Betikai nusiminę... Bu- 
žęs tarptautinį pa^ižadėji- |vo tikra revoliucija. Žino
mą. puolė iš pasalų mūsųl^®® tą naktį buvo pasirengę, 
sargybas ir žiauriai plėŠda-PČitbūtinei kovai, visi šaukė 
mas mūsą tėvų ir brolių šo- I)irm^” 
dybas užgrobė mūsų sostinę Į štai ištrauka ■ iš laiško. 
—Vilnių. Štai, kur caro Muravjovo <

Mums lietuviams atsidū- lenkmefe Tai didis pana- 
rus- nelygioje kovojesu? 
priešu, likimas privertė, sukaktuves. Ir tai daro 
palikti laikinai Vilnių ir ‘1 broliai-katalikai. ’ ’ Ar pa- 
Vihiiaus -kraštą -r- likimo Peiks Policijos darbus už iš- # 
auka.- ’’ ■”I niekinimą tikybinio simbO'

Mūsų broliai Vilniečiai p0’ diecezijos vyriausybė? 
vienok nenusiminė. Jie ra- lymasių taktų kartojasi iš- 

Įminami Laisvosios Lietuvos P visoje Vilnijoje.
ir Amerikos brolių lietimų, 
pasiryžo kovoti už savo tei
ses, kurios jiems priklauso, 
remiantis tikybos dogmo
mis ir žmonijos įstatymais 
bei papročiais.

Bet priešas nemiega it į 
visomis išgalėmis smaugia 
kiekvieną nors ir dorą, ne
kaltą - • pasireiškimą, visai

ATSIGIMĘS “VYTIS”

Prisimena mūsų a, a. po-r 
eto Maironio žodžiai: ...po 
Lietuvą (po Vilniją) žiema, 
.nei žodžio, nei rašto, tik. 
spaudžia erelis suspaudęs 
nagais...',

I Jeigu-tie žodžiai buvo ski
riami tiems* lenkams, kada 
kaėapas viešpatavo, tai juos 
galime pilnai atkartoti su 
skaudžia širdimi, viešpatau- 

_ . .... . . . jant lenkams. Bet sutrupė-
įspūdį/ Tiktai Švento Jur-1:..-Štai- vienas^ pavyzdėlis|j0 kacapai, sutrupės ir len- 
I ___ _ _______ _
apsistojau 36 kambaryje Į Okupuotos Lietuvos: Į
ant trečiojo aukšto priminė Marcinkonys, gruodžio 17 
Vilniaus miesto aukso ga- d., 1933 m. . PADĖKA MŪSŲ GERA-
dynę. Šis' viešbutis yra viė- Mylimas Broli! . DARIAMS,
nas iš patogiausių ir gra- narašvsiu iums kas nas ' -n ' •v . < • ■ -rn . ...parašysiu jums Kas pas širdingai dėkojame Bro-
ziausiiį nsoje. Europoje. mus ątsitiko. Šv. Kazimiero cktonieeiams ir Jų Klebo- 

Jaunimui Globoti draugija nuį Kun. J. švagždžiui už 
pastatė kryžių su. tautiško- Lrielankumą Seserims Šv.

. mis spalvomis, o policija ne- Kazimiero/ 

.K-r vėlino su tautiškomis spal- \RbS' vomis. Buvo šventintas kiy- ^Uypasisventjto, ų pasi- 
■ . žins ir konlvtėlė tas len-darbavlm^ dėkojame po-darytų. Namuose 'laikyti!, _ „cn+it-n nioms—J. Juškaitienei ir

dar daugiau baimės būdavo, , zlnagorais (lenkiš- rOs duktel'im UŽ Wrdavim& 
“ E “iStaE L »:« - - ,■ -

Dabar baimę i salį.. Vi- : K1.vži susidauž6 D. Valutkevieienei 17 knyg. 
suose bankuose, - kurie pi'i- yy . • _. _ ’ E. Audejaitiėnei 13 knyg.
n ' -n •;+, koplytėlė subyrėjo. Pasida- / ■ .J klauso prie Depozitij AP- 1 ... _ ., A. Trainavicienei 12 knyg..
draudos korporacijos, smu!-LT , , ’ 1 J. Belskienei 6 knyg.L. • • J Nuversta krvziu per nakų _ . v: ,. v...kieji depozitai apdrausti, . - ■” . - Tariame širdinga aciu uzd . v t, , saugojo sodžiaus jaunimas . nors bankai ir užsidarytų. • , , >■ , aukas:. . _—_ -y™l,ka^

iiii-riiKFA iiufiFniA ir atsitiko. Lentai policija _ .v .VYTAUTO MUZIEJUS SU pambežio lenkais karei- ’ ma^ai. ..viinyiv invi.ii.vvv i , . 4 Dr. A. F. Budreckiui 1.00KAUNE V1^, at~° nakt! ir nu: Malinsk
linu iil. veze kryžių į mišką ir 1S’L garr r .

——— vertė.- Žmonių buvo didėlis' ‘ }•••••
. Kaip jau nekartą buvo- riksmas.. Pradėjo skambinti 
/Amerikos, spaudoje , prane- varpais bažnyčioje 12 va-1 
ųania, Vytauto Didžiojo Ko- ---- - ------- ——----- ■■——
mitetas, kurio pirmininku 6.50; tat gi panašu,-kad tas 
yra Liet. Švietimo Ministe- Vytauto paveikslas kainuo- 
ris, . inž. K.’ Šakenis, yra 
Muziejaus statybos rūpinto^ 
jas; ?.

. Tas Komitetas didžiai 
. džiaugėsi, - kad ir .Amerikos 
lietuviai, nors ir.labai, ne
skaitlingai, ‘ bet visgi prisl- 
dede prie tos puikios, kul
tūrinės įstaigos pastatymo. 
Čia yra svarbu nętiek ame-, 
rikiečių pinigai, kiek pats 
sentimentas. Todėl Vytauto 
Didžiojo Komitetas yra A- 
merikon atsiuntęs puikius 
iv didelius VytaulK Didžio
jo • paveikslus Jei įfcikiniė 
kiekvienai), ‘kas. panorėtų 

r dovanoti Muziejaus statybai 
bent viena doleri, kurio veiš 

. Iki šiol ■ žmogus ,pasidejęs te litais dabar yra tik apie I

Brolis,

Depozitų Apdrauda
Sausio 1 d. įėjo į galią..fe- keletą centų į banką drėbė1 

deralinis bankų įstatymas, davo iš baimės, kad neužsi- 
kuriuo apdraudžiama smul
kieji bankų depozitai, tai 
yra depozitai iki $2,500. .

Bet depozitai apdrausti 
tik. tuose bankuose, kurie 
prisidėjo prie apdraudos 
plano.

Apdraudos korporaci j os 
kapitalas, pradėjus /veikti 
apdraudos ■ planui, siekia 
apie, pusę biliono dolerių, 
bet. ji savo kapitalą gali pa
didinti iki dviejų bilionų 
dolerių.

Prie apdraudos korpora
cijos jau prisidėjo federali
nio rezervo skyriai ir ha-, 
eūmaliniai : ir . valstybiniai 

. bankai, . kurie priklauso 
, prie federalinio rezervo sis

temos ir visi kiti valstybi- 
. niai (statė) bankai*. kurie 

_ _________ . yra pripažinti, saugiais ir
• įįori skaitytis atsakomingu."Sutiko nįokėti. puse nuošim- 

Bet kaip ten ne būtų, nekal- čio nuo depozitų į Depozitų 
tinkime bent pačių' vaikų— 
jaunųjų Vyčių, tik taisyki
me kas taisytina, • kol dar 
hopervęlu. . '

Dar vienas gražūs “Vy
čio’1 pasiryžimas: sukelti 
vajų ir. vajaus . metu nupi- 

o jei gerai 
•seksis, tai ir palikti nupi
gintą. Tąš įjarodo, -kad ‘ ‘ Vy- 
ČioV leidėjai; daro rimtų pa- 
stanglį sustiprinti savo or
ganą, o koks organas, tokia 
ir organizacija, • K

gy-

------  i kartos lietuviu kalbos, nes 
ii žodžius ir aiškindamas jų į nebuvo mokyklų. Pasirodo, 
reikšmę. Korespondencija, ■, kad tėveliai atliko savo pa- 
tiesa, parašyta angliškai — . reigą: jie..mokė vaikus lietu-' 
matyt,, p. Kuprevičius dai į viškai, bet, varge, kiek jie 
nėišdiyšta lietuviškai rašy- [patys temoka.... Su tokiu iš- 
ti, — bet tokiai gražiai d va- teklium literatūros nešu
siai viešpataujant Pro vi- į kursi. Čia trūko tikrųjų -mo- 
dėnce Vyčiuose, jis., be abeJkslo įnagių . — mokyklų, 
jbnėš,. pradės rašyti lietu-[Nebuvo kam jų įkurti. Kas 
viškai. i čia ’ kaltas ? Atsakomybę

Simpatingai, bet drauge stumdo viens ant kito: tėvai 
ir .patetiškai skamba šitie ant tautos vadų, tautos va- 
Vyčio Kuprevičiaus ., žo- dai ant tėvų.. -Nevienas‘ he- 
džiai: . .

“Mūšų kuopos nariait ii- . 
numeris gerokai sulie- fi tokią pat dvasią, kaip ir 

senųjų dienų Vyčiai.- Mūsų , 
parapija yra viena jaiuiiąu- 
sių ir mažiausių visame kra
šte. Mes neturime lietuviš
kos mokyklos,.. kaip kitos! 
kolonijos Įt jei aš nors kiek ~ ,_i._
kalbu lietuviškai, tai tą iš-!ginti laikraštį, o jei gerai 
.mokau tik nuo savo brangių.
tėvelių.’-
; Sena tai pasaka. Vaike
liai norėjo duonos, bet ne-’ 
buvo kam jos atriekti.;. Ne-.

..buvo kam išmokyti jaunos

“Vytis” taisosi ir rinite- 1 
į ja. - Paskutinis (kalėdinis) : 
j jonumeris gražiai atrodo ir.; 
r patiekia svarbaus turinio, : 
^■Straipsneliai tikslūs ir, jei : 
r nėskaityt kelių įsibriovusių ' 

. £ klaidelių, sąžiningai ap-
* dirbti. Matoma, kad leidė-

- jai rphtai žiuri į savo uždą- 
:• vinį ir rašo ne tanų kad
* laikraštį kilo nors užkimš- 
/ tų, bet nori patiekti nau-

dingų pasiskaitymų. Taip
? pat su džiaugsmu tenka pa- 

f stebėti, kad paskutinis ,.uVy- 
s c čio” i

‘ y tuvėjęs. Ypač kreipia dėmė-
. šio. korespondencija iš Ęro- 
v. vidence, R. I., kurios rašy- 

. ■ tojas j. Kūpančius džiau
giasi pradedąs suprasti lie- 

į . tuviškai, pąsideko j ant kle- 
? pono ktln. J. Vaitiekūno rū- 

pestingumui, kurs būtinai 
-,rlL yfe pasųyžęs 'išmokyti savo
b- Vyčius lietuvių’ kalbos. it 
j. įuo tikslu skatina juos vat- 

• 1/ diiitį, lietuviškus teatrus, 
. j' mokydamas, kaip, reikia, tar-

•atlėkti nau-

Apdraudos. k(>rį >oraci ją. :
Bankuose, kurie neprisi? 

dėjo prie depozitų apdr’au- 
dbs korporacijos, pasilieka 
tas pats, saugumas, kokis 
Įigšiol buvo: už pinigų pra
žuvimą, bankui užsidarius, 
nukenčia patys 'depozito-' 
riai.'

. Depozitų Apė 1 raudos, kor
poracija yra. labai naudinga 
darbininkams/■ nes jie yrą 
••smulkioji. depozitori.ąi.

$5.00 <•..
2.00

2,00 
1.00

Moterų Sodaliečių dr. 1.00 .
Viso prisiųsta $115.00

T. širdingą ačiū tariame 
Worcesterio Klebonui Kun.
A. Petraičiui už Jo prielan- .

. v . ... . i , . J kurna mums ir darbščioms
„afie AVorcesterio Rėmėjoms už.

• - ‘ au 0 ei T® Ą1 / 11J surengimą vakarėlio, kuris 
žibaus statybos aukotojams Y-y ■
raudaS1 Ueturos .Konsulą- u
tyose, kur ^rnkehi trtas L ... . ■ .. ■ ? ■
dolerines aukas siųsti. Vj- . iĮ>a,jp_Efį dėkojame Vladui 
'.“2;?: S 2"..IVaičekauskui iŠ Middleport '

Pa. už surengimą vakarėlio, 
kuris davė pelno $45.

Dar kartą tariamo širdin- •. 
gą ačiū mūsų Geradariams 

Lir • visiems,.kurie parėmė.Jų • ' / 
darbus ir atjautė mūsų var- . 
gus. • ’ ■

Lai Dievulis atlygina 
Jums šimtm'iopak

siuntinėti visoms pirmiau L 
aukavusioms draugijoms iri 
atskiriems asmeninis, 

Kiekvienas,, geisdamas 
prisidėti prie Vytauto. Mu
ziejaus įrengimo iv geisda
mas gauti Vytauto paveilcs- 
lą, kad savo namus pajiuoš- 

įtiy tegul pasirūpiną šiuo, rei
kalu neatidėliodamas. * . . . .

. < Lietuvos Mums vis dėkingos,
1034 m. sausio 5 d. ■. Seserys . Kazimiero 

I Neivtom Penna; ’ \

Borejkp.net
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į Visą Lietuvių Menininkų Žiniai
| ’ Ir

I ._______ _

i Dariaus - Girėno Pamin
iu Rondo Globėjų Komite

tas šiuorni skelbia Da'riaus- 
Girėno paminklo projektui 
pagaminti konkursą.

Konkurse gali dalyvauti 
visi lietuvių kilmės' meni
ninkai gyv. Jurig. Amerikos 
Vaistu Lietuvoj ar kur 1d- 
tur;

Geistina, kad paminklo'(100 Eašt Bellevue . Place, 
' Cricago, Illinois, D. B, A.

. Konkurso teisėjus skirih 
Fondo Globė jų Komitetas 
susitaręs su CĘicagds mies
to valdybm

• Projektas, gavęs daugu
mą teisėjų halsų skaitomas 
laimėjusiu;

Laimėjusiam menininkui 
skiriama 125 dolerių premi
ja, kuri tuo jaus jam išmo
kama.

Projektai, preinijos ne
laimėję autoriams negrąži
nami ir už juos komitetas 
neima jokios atsakomybės. 
Vartaus - 'Girėno paminklo 

Fondo Globėju Komit.

REMKIME SAVUOSIUS

pusėje prilipina nedidelį 
užantspauduotą voką, ku
riame turi būti įdėtas raš
telis su menininko vardu; 
pavarte ii- jo antrašu.

Braižiniai turi būtį pri
statyti Rondo Globėjų Ko-5
mitetui ne vėliau 1934 iii. 
balandžio mėn. 15 d. antra- 
šu: Lithuąnian Consitltite,

projekte būtų atvaizduota 
Dariaus-Girėno kelionės 
tikslo simboliška reikšmė.

Menininkai, norintieji da-. 
lyvauti konkurse gali gauti 
Lietuvos Konsulate^ Cliica- 
goje lakūnų bei lėktuvo at
vaizdus, . o taippat . faktus 
apie skridimą;.

‘ Projekto braižinys gali 
. * būti nupieštas paišeliu ar 

_ _rašalu ant balto popierio.
. Braižinio dydis 30x40 co

lių. . . ;
■ Paminklą niaiioma stąty:

:\ ti viešame., parke lygioje' 
vietoje ir šiam reikalui iš
leisti apie- 10,000 dolerių. 
Paminklo aukštis nuo 15. 
iki 20 pėdų. . .

Braižiniai turi, būti pri
siųsti laiku užantspauduo
tuose vokuose. Braižinį me
nininkas pasirašo slapyvar- 
de, gi at virkščioje braižinio

KIBIRKŠTYS

Mūsų bolševikai visai iš
klero, kaip žydo ratai. Ne
beturi nuovokos kas gera ir 
kas bloga, ko laikytis ir ko

savo broliams ; darbiriin- * 
kains išsilaisvinti nuo ap
gavikų ir bloferių šaįkos.

Vienaip Kalba, Kitaip Daro Į
darbininkų pareiga padėti "j

; Šv. Cecilijos choras (Noiwood, Mass.), vadovaujant varg. A. Šlapei iui, dalyvaus 
‘Darbininko” koncerto programoje, Sausio 14 dų. Moi.it vilo, Mass;..

SveikataoBrangus T ortas
šį Skyrių Veda.Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija. | kuri(i kūne yra apie 5 ar .6

KĄ VALGYTI ?
Arba dietos Įtaka žmogaus 

sveikatai.

Rašo- Ur. rA. Petriką.

“Aš
Sakau

Mes ypatingai raginame 
remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke.”

Kad yra ekstra dolerio vertės šilu- . \ 
mos prie Kiekvieno tono D & H 
Anthracite! Visi . angliai švarūs...

. dėlto kad Cone—CĮeaned... neturi 
purvų. Apsimoka reikalauti D & H 
Cpne—CĮeaned. Anthracite kiekvieną 
ICarta, ...

ĘA H CONE - CLEANĖD
ANTHRACITE

LAWS0N COAL & GRAIN CO.
Tel. Brockton 6445

Yardas ir Ofisas-: 64 Aines St., Brockton.

Taip Va dar suvis nesenai 
tapo palaidota paskutinis 
tasmanas (tasmaniėtis), ku
rio asmeny .‘tapo palaidota 
paskutinis atstovas kadaise 
gana skaitlingos žmonių ra
sės. Tasmanų rasė išnyko 
todėl, kad negalėjo pritapti 
prie “civilizacijos” ir jos 
daromų įtakų į maisto są
statą. (Tasmanija, tai Aus
tralijai priklausanti sala, 
gulinti tarp Ramiojo ir In
dijos vandenynų. Nuo pieti
nės dalies Australijos kon
tinento ją skiria 140 mylių 
pločio Bass’o Siaurumą. 
Tasmailijos teritorija .api
ma 26,215 ketvirtainių my
lių). Australijos “aborigi- 
nai” (pirmieji gyventojai) 
taip pat nyksta. Klausimas 
gal tiktai suvis neilgo laiko
tarpio, kada ir jų paskuti-, 
nis atstovas paseks tasma- 
nus._ Tą patį galima pasa
kyti ir apie Amerikos rau- 
donskūrius indi jonus (in
dėnus). Jie neabejotinai 
nyksta, juos naikina pačios 
44civilizacijos’’ sąlygos. Jie 
negali prigyti naujose sąly
gose, negali . konkuruoti 
(lenktyniuoti) kovoj už bū- 

’vį su kaukaziečių rašė.

LDS. Kuopų Susirinkimai
EASTON, PA.

vyks sausio 7 d., tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj 
Malonėkit visi nariai atsilankyti

y WORCESTER, MASS. ’
LDS. 7 kuopos susirinkimas j i LDS. 40 kuopos susirinkimas į 

vyks sausio. 7 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėj e, 41 Pro v 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele- ir mėnesines mokestis užsimokėti.

; ■ tą svarbių klausimų. Be. to, gers ------ -------- .
proga užsimokėti duokles. ! HARRISON-KEARNEY, N. J.

——------- -  i L. D. Š. 15 kuopos susirinkimas
N; S. PHILADELPHIA, RA. įvyks sausio 9 .dieną, parapijos j 

LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki ' svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 
mas įvyks sekmadienį, sausio 7,nariai kviečiarirl atsilankyti.

. įuojaus po sumos, šv. Andriejau# į . ———
par. svetainėj, 1123 Leinon St į BALTlMORE, MD.

■ Kviečiame narius ir nares ateitį ir i. Sausio 7, sekmadienį,, tuoj 
- kurių užvilktos duoklės užsimoki j po sumai, parapijas svetainės kam-

ti. Taipgi atsiveskite nors po. vie
ną naują narį prie kuopos prira 
syti.

SAINT CLAIR, PA.
LDS, 107 kp. mėnesinis

.. kimas įvyks sausio 7, tuoj po sų-_ 
mos. Šv. Kazimiero parap. salėj, 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
nžąjįrtokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti.

1.

bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti vist

WORCESTEK, MASS.
LDS. 10S kuopos susirinkimas į 

vyks sausio 7 d.. Aušros Vartų 
parapijos salėj,- tuoj-po sumos 
Visi nariai prašomi pribūti, tie> 
mrime-svarbių reikalų.

PHILĄDELPHIA, PA.
LDS. 13 kp.. susirinkimas Įvyko 

pėnktadiciij, • sausio ‘7-tą dieną 
- vakare, mokyklos kambary. Atei

kite gausiai. Nepamirškite užšimo 
LČtr duokles .

.. NASHUA, N. H.
LpS.65 kp. mėnesinis susirinki

mas Įvyks sausio 7, tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj .sve 
minoj. Kviečiame, narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų 
Taipgi atsiveskite ir savo draugu* 
pripnšyti prie šios organizacijos.

RIEBALAI arba taukai 
yra taip pat kūnui reikalin
gi, kaip ir anghavandžiai 
bei baltymai. Šios trys me
džiagos sudaro svarbiausią
ją maisto dalį. Riebalai 
duoda hunui šilumos bei 
energijos ir išlygina kūno 
duobes bei riariis,. kurie’ su
sidaro raumenų protarpiuo
se. Jeigu ne taukai, tai mūs 
kūnas būtų labai nelygus, 
duobėtas. Juo žmogus rie
besnis, tuo jisai'atrodo ax> 
skritesnis, lygesnis, minkš
tesnis, Be to dar taukai tar
nauja- lig maisto perviršio 
sandelis, atsargos rezervas. 
Kada žmogus valgo dau
giau, negu jam reikia, tai. 
žymi jo maisto perviršio 
dalis,, taukų pavydale, susi- 
kopia kūne. Kaip ateina 
° sunkesnės dienos,“ kada 
maišto žmogus,.’ dėlei kokių 
nors priežasčių, pavadžiui, 
ligos, bedarbės, kalėjimo ar 
ko. kito,. negauna pakanka-. 
maį. — taiIrimas vartoja 
snsikii(į.mšhis taukus, To^ 
dėl žmogus sukusia, sulie- 
seja,.'prasčiau atrodo. Pa-

žiūrėjus į tokLperdaiig^su- 
liesejusį .žmogų; tuoj maty
ti, kad kas nors yra str juo 
blogo ; ar jisai serga, ar ne
turi apetito dėl kokio nors 
rūpesčio, meilės, ar jisai y- 
ra vargo ^spaudžiamas, kad 
negali pakankamai valgyti.

Vienok nereikia manyti,, 
kaip daugelis samprotauja, 
kad perdidelis riebumas 
reiškia laimę ar sveikatą. 
Dažnai tas reiškia kaip tik 
priešingą padėtį. Perdaug 
riebūs žmonės tankiausiai 
yra . nesveikiausi .žmonės, 
nes jiems tenka1 nešioti be
reikalingą svorio perviršį, 
kas žalingai .atsiliepia į jų 
kojų raumenys bei sausgys
les.; jų širdžiai gresia nuola
tinis persidirbimo jiavojus, 
neš ji turi dirbti gana sun
kiai, kad palaikius deramą 
kraujo-cirkuliaciją ir gaivi
nus reikalingas taukų kupe
tas. Vidutinis svoris, sulig 
savo aukščio įi* amžiaus, tai 
yra geriausias sveikatos ter
mometras. Geriausias tam 
pavyzdys gali būti atletai, 
kurie stengiasi išrutuloti 
kuostipriausius raumenis ir 
turėti kuoinažiąusiai berei
kalingų taukų, kurie trukdo 
raumenim darbuotis. Be -to, 
perdaug nittūkęs ir atrodo, 
kaip, hipopotamas, o ne 
žmogus. Kada jau per mie
lų nudrimba pagurklis, 
Šlaunys ar pilvas, tai jau 
reginys būna tikrai prastas. 
Nereikia manyti, kad visi 
nutukėliai yra perdaug ėd
rūs. Tūli jų’mažiau valgo, 
negu sudžiūvėliai, bet jau 
jų toksai kūnas, kad jiė 
tunka.prieš savo norą. Tū
los vidurinės liaukos (glian- 
dsai) daro į tai įtakos. Su 
kai kuriais žmonėm nutuki
mas, tai ligos pasėkos.. Mo
terys itin saugoja,si perdi- 
delio nutukimo; Kitos net 
sugadina ■ sau sveikatą be- 
vąrtodamos.. kokius?. pors 
vaistus ar bildaudainos. Bū
na įvykių, kad jaunos, mer
ginos kartais net misi žudo 
iš perdideiib nutukimo, 
kaip, kad nesenai viena .ko
legijos studente ’ padarė 
Brooklyne, stačiai nukęsda
ma pati savęs- dėl perdidelio 
hutūkimo. . Žinoma, tokį 
žingsnį negalima iižgirti;

Riebalų šaltinių yra . dau
gelis, bet žymiausi bene tik, 
bus gyvulių taukai, sviestas, 
grietine,;aliejus, alyva, tulį 
riešutai* ir

. MINERALAI .dietoj vai
dina labai* svarbą vaidmenį

nuošimčiai. Daugiausiai jų 
j^indasLlvauluose- ir dantyse. 
Randasi jų šiek tiek dirgs
niuose, smegenyse, raunie- 
nubse, seilėse įr . kraujujė. 
Svarbiausieji kūiie minera
liniai elementai yra šie:.an
glis, vandęndąris, azotas, 
degis,. siera, fosforas, pata
šius,. natras, magnis, iodas, 
chloras ir kalcius, viso dvy
lika.

Gerai ’ balansuotas , mais
tas privalo turėti deramą 
nuošimtį mineralų, ypatin
gai sieros, . fosforo ir kal- 
ciaus, nes reikalinga, kad 
kraujas nepaprastų reikia
mo nuošimčio kalbamųjų 
mineralų/ Reikia, atminti, 
kad dantys ir. kaulai nuola
tos" reikalauja iš kraujo ‘mi
neralinių druskų tvėrimui 
naujų celių ar pateikimui 
numirusių senų celių naujo
mis. Auganti kūdikiai ypa
tingai reikalingi daug mine
ralų, neš tas reikalinga jų 
augančiam skeletui, ir besi- 
rutuiojautiems dantims. Jei 
gu jų kraujas nepristato 
pakankamai. mineralų, . jų 
kaulai būna silpni, kartais 
išsivysto net kaulalige, va
dinama rakitu.. Ne kartą 
tenka matyti kokį nors žmo
gų išliiikusiom • į lauką per 
kelius kojom. Tai vis pasė
kos'netikusio maisto kūdi
kystes laiku. Dantys taip 
pat nukenčia labai smar
kiai dėl’ mineralų stokos. 
Netinkamas maistas ir sto
ka deramos priežiūros, tai 
dvi didžiausios dantų puvi
nio: priežastys jaunuomenė
je ir kūdikiuose. Nėščios ir 
žindančios motinos privalo 
atminti, kad mineralai,, tai 
svarbiausia jų maisto dalis 
ne tik jų labui, bet ir jų kū
dikiui. Apie tai platėliau 
pasikalbėsime kięlrizeiniau.

AIhiai;ilinių druskų dau
giausiai randasi sekamuose 
valgiuose: žaliose, lapuoto
se daržovėse, k. t., salotose, 
kopūstuose, špinąkųose, po- 
miilvruosė ( tomeitėse): šak 
iiinūse .daržovėse, k. t., mor
kose, kručkįiose. ropėse, bul
vėse, ridikuose; piene, svie
ste, sūryje, varškėje, mas- 
lionkose, išrūgose, kiauši
niuose, kviečių.. bei rugių 
grūdų žievėse, mėsoje ir į- 
vairiuose vaisiuose, k? t., a- 
.pelsiniiose (oranžiuose),. ci
trinose,-. slyvose, grūšiose. 
bananuose ir kituose. Me
dūs, nioliasas,. syrupas. ir. 
rudasis cukrus taip, pat /fu- 
ri nemažai mineralų (baltar 
■sis cukrus jų .neturį),. ’ .
’• ’’ (Bus daugiau) .

girti.
Štai jie savo spaudoje 

rašo už. ir prieš NBA, už ir 
prieš tikėjimą, tiž ir prieš 
streikus, ir 11. Tikras “chop
suey.” . .

Re to, bolševikai pasirodė 
specialistais žinių fabrika- 
viine. Jiė patys, bevesdann 
savitarpinę polemiką, tą į- 
rodė ir juodu aut balto pa
žymėjo.

t Bolševikų 4‘Vilnis” įdėjo 
palankią žinutę NRA, o ki- 

Jame - n uinei -y j ė ’ pasu i e rke 
savo tėvą Grigaitį už pasa
kytą kalbą apie NRA.

Bolševikų . spaudą biau- 
riausiąi šmeižia. Bažnyčią, 
įr .tikėjimas esą nuodai. Bet 
kada jų 4‘ lyderiukas ’ ’. nu
vyko į Lietuvą, tai tų vadi
namų - “ nuodų ’ ’ išgėrė gerą 
dožą. Apie tai sužinojo ir 
amerikiečiai bolševikai. Ei
liniuose nariuose kilo nepa
sitikę j in uis, 1 >et 4 ‘ ščyrųj ų — 
spauda savo “lydėrinką’’ iš
teisino.

Bolševikų spauda, užginą 
streikus, bei tik jųjų vado
vaujamus, kitų unijų, veda
mus. streikus smerkia ir 
streiklaužiauja.

: Mes smerkiame banditus, 
vagius, žmogžudžius įr kito
kius kriminalistus, lygiai 
turime pasmerkti ir bolše
vikus, nes jie yra žmogaus 
sielos žmogžudžiai, banditai 
ir vagys ir prašyti Aukš
čiausiojo, kad juos g.rąžintii 
į teisybės ir meilės kelią.

Bolševikai apgaudinėja ir 
išnaudoja nesusi pratusius 
darbininkus. Susipratusių

. Lietuvių prusęikiniit bol
ševikų orgaiias cituoja So
vietų Kusi jos 'diktatoriaus 
Staibio.' pasikalbėjimą su 
Walter Dūranty, kur tarp 
kitko pareiškė, “jog apytik
riai matyt, kad kapitaliz
mas išbris iš šio krizio,”

Vadinasi diktatorius Sta
linas sugriovė viską. ką skel
bė ir pranašavo musų bol
ševikai.

• Ščyrasis_ bolševikas Šo- •
loiiiskas verkia ‘‘L-ves’’ No.;r 1 
3(B, kad ‘ ‘ draugai ” nuvykę - 
į Sovietų Rusiją ir apsigy^ ' 
venę pamiršta “draugus” f 
amerikiečius. Štai’, • kad ii*’■ 
44draugui” Šukiai: Bolševi- 5 
kai juos prieš išvažiuosiant. • . 
taip idealizavo, surengė iš- ». ■ 
ieistuves,. o jie nuvykę j tą ” 
“rojų”. net neparašė kaip 
gera ten.”

. ’ W • , . ‘ rKadangi p. Šukiai buvo r 
1)imbininkų suklaidinti e'ili- 
niai nariai, tai jie..gyvenda-< ; 
mi; Amerikoje tikėjo bolšė- 
vikų žodžiams ir raštams .. 
apie Sovietų Rusiją. Bet 
nuvykę į tą “rojų” rado \ 
pragarą. Taigi ir nerašo, j 
nes teisybę rašyti yra drau-. •; '■ 
džiania, o meluoti, kaip kad 
meluoja bolševikų 4 4 ščyrie- ’r. 
ji/’ greičiausia nenori. . ’ ‘ A-

SKLEISKITE ŠVIESĄ ’’ ,1 
Perskaitę /‘Darbininką” nenu- - 
meskite, bet duokite kitiems pav f. ’ 
skaityti. Tokiu būdu supažin- . 
disite kitus su “Darbininku” ir ‘ 
L. D. S./ir atremsite mūsų idė
jos priešų propagandų. .

William A. Boyden Co.
Išduodame visokios formos policięs dėl. Apdrąudos ir Kau

cijas. Jeigu norite apsidrausti pas aukštai stovinčias Kompa

nijas, ir reikalaujate apdraudos patarnavimo, tuomet šaukite 

4850 arba ateikite į mūsų ofisą -

16 COURT STREET, BROCKTON, MASS.

• Mūsų Prasmėžodis: “Visuomet Pasitikintis.’.’

DABAR LAIKAS

Įsigyti Žieminius Langus 

ir Duris
PAKOL DAR ŠALČIAI NEUŽĖJO .

žieminiai, langai ir durys sutaupo kurą, išvengia šaltį ir 
apšildo Namus.

Pirkite dabar pakol kąiųds tos pačios.

S

€

NORFOLK LUMBER CO. |
43 Canton Street, 100 Peari. Street I
Stougliton Bridgewater j

Tvl. 372 . ‘ . Td.350,. <|



KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE Visi “Darbininko’ ■ X ■

UTAmyEiMais
jy. Nauj os Anglijbs Katali- 

0-tas Seimelis. Įvyks va- 
pio 22 dieną,?1934 metais, 
įr. Jurgio parapijos svotai- 

jo, St. James Avė., Nor- 
ood, Mass. Visos katalikiš- 

organizacijos, parapi- 
i, federacijos skyriai, pa

laipinės draugijos, chorai, 
ir os kitos kuopos prašo- 
^iob išrinkti kuodąugiąusia 
atstovų Į. šį Seimelį, nes yra 
(daug svarbių reikalų, kaip 
^i: lietuvių katalikų dienos 
^klausimas, katalikų spau- 
*Mosi reikalai, katalikų akeb 
i jos ir kitų reikalų. Atstovai 

- Irtri turėti mandatus su kle- 
, bonų ir valdybų, parašais.

•Kitą visą Seimelio tvarką 
praneš vėliau Naujos Ang
lijos Federacijos apskričio 

r Dvasios Vadas kun. P. Ju- 
raa ir kun. S. Kneižis.

į.- Federacijos Apskričio 
fyąldyha:

Dvasios Vadas kun. P. 
i Juras, Pirmininkas V. J.
Kudirka, Raštininkas D. 
sAverka, Iždininkas S. Čei- 

; kauskas.

r / .
MIRĖ LUKŠYS

WORCESTER, Mass. - 
Šiomis dienomis mirė Pet
ras Lukšys. Palaidotas iš 
Šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčios Notre Daine kapuo
se. Velionis paėjo iš Perlo- 
jaųs, Vilniaus krašto^ ■ 

■ Liko nuliudime sūnus 
■Vincas-, trys dukterys: Se
serį Kazimieriete. Mariją i 
Lojolą (Julę), Eleną Har-| 
veli, Long Beariu Kalifor-’ 
nijoj ir Jievą . Lukšiūte, 
iVorėęstery.

HUDSON,MASS.
DARBAI. į

Mūsų miestely darbai ei-, 
na visai -prastai, Daug dar-' 
nninkiį vaikščioja be darbui 

1 kai kuliuos Iiėtuviūs jau • 
iniestaš. šelpia. J

MONTELLO, MASS,
A KORTŲ BALTUS.

Sausio 3 d., Šv. Roko par. 
£ svetainėje Įvyko “Kortų 
^Dalius”, labdaringiems tik- 

slams.
' f Rengėjos Moterų Sodali- 
| cijos. narės. atliko didelį 
W darbą.. Svečių atsilankė per 

300, lošė prie 70 stalų. At- 
b liko gražaus pelno labdary-

- M'; .: . ■

,. į'.-: Rengėjos: Agnės Barry 
č «(j|^]įįaitytė), Ona Pekars- 
ylriėil^. Angelė ČesnulėviČie- 

? toę?*-ęFna^•Antanavičienė, Jie- 
> vąyfctbilienė < ir Margareta 

ib^įėliehė.
’ .■ Ln/IF-! - . ..■ - v.Aukavo dėl rengiamo kof- 

tn paliaus Šie :
’įĮdhtelio Coal Co., p.p. 

Cįtriin, Rudokas, Pigaga, 
^Marijona Grigas. Bai’cevL 
eikš, IT. Pribušauskas, Juš- 
kaitienė Sykes, Aukštikal- 

; nienėy Ona Kašėtaitė, the 
f ‘Gift Shop, Candy Mart, 

Ėsther Vitis, Juodaitis, 
t Ąnn’s Beauty. Shop, Vani- 

." ty Fair Beauty Shop, And- 
: 'jews?. Keraišai, Pranaitis 
* Dry Goodš, Katz Furuiture 

Co., Kay Jewelry, Charles 
j- Jleatli, Vasa Beauty Shop, 
į -Madame Gaudett’s Beautj 

. J Shop, Millie ’s Beauty Shop
■ > Ileleh Vąccas B e a u t y 

Shop, Beal and Bobinson, 
Fįymrs, . Union Glass Co., 
Billihgs, Waldęn’s,.. BĮeak-

‘į nef’s, Bišidy Hat Shop, 
f. Goodvill’s,.Jakavonis, Bro-
> cktort Public Markei, Ather
> ton Furnitūre, Norris, Za- 
r latoris, Sewell’s, Atkinieng,

.Svagždienė, Wiimi Lapins- 
. ky ir Bi'oekt Ar Wach hos-

-7 \ pitftL
. .povunų1 laimėtojams buvo 
Įteikta virš 75; Taip, kad 
kiekvienam lošiančiam sta
lui teko viena dovana. . .

Pąsidaybavūsionis dėl šio 
gražaus dalyko priklauso 
didelė garbė. . x 4

RASTAS NEGYVAS.
Šiomis dienomis rastas 

negyvas S. Kunevičius kam 
jaryje, kurio galva buvo 
ovoje, o kojos ant grindų.

Vieni sako, kad mirė nuo 
gėrimo, o kiti, kad mirė šir
dies liga. Teisybė, tas žmo
gelis gėrė.

Palaidotas iš šv. M. Airiu 
bažnyčios, par. kapinėse.

Lai būna jam lengva šios 
šalies juodoji žemelė.

D. Skaitytojas.

DAR DEL A. L. R. K. MOTE
RŲ SĄJUNGOS ČARTERIO 

ĮREGISTRAVIMO.

■
' J

■’4.

" ■ y

Kalėdiniame “Darbiniu-^ 
ko • ’ numeryje tilpo:, žiųutė, 
kad A. L? B. K. Moterų Są
junga Įregistravo savo1 čar- 
terį MassachUsetts: yalštybp- 
'jė. Svarbi ;tai žinia, ypač 
są juhgietėms. ' 
.. P-nia Sį Vaičiūnienė . is 

Massūchusėįts valstybes ap- 
draudos departamento, čar-* 
terio Įregistravimo reikalii 
gavo šiokio turinio laiškus: 

. The Commonvealth oi 
Massachusetts, Insurance 
•Department.- Numbėr 505.

These presents witness 
tiiat the American Lįthua- 
.nimi Roman Catholic Wo- 
nien’s Alliance of Illinois, 
has thė authority to pay 
Death, ; and (or) Dišibility 
(Siek .and Accident) bene- 
fits in this Commomvealth 
in aceordance with the pro- 
yisionS of. Chapter 176 Ge- 
neral laws, ąncLameiidmęnts 
thereof and of its By-Laws 
U< t ineonsistent thereyith 
untill the first day of July 
hext šucceding the date of 
this instrmnent unless said 
authority is rėvoked prio^ 
to said. day in aceordance 
\vith law.

Givėn.under my hand and 
thė. Official seal of this 
Department: oleveiith day of 
December in thė year 1933.

Meri on L, B r own, 
(fiinimissioner of Insurance.

Rap.

KONCERTAM!«HLi aBL JmIAi Ik mBL A -, iMi iBi w
t

j Sekmadienį, Sausio-Jan. 14,1934
♦f . Lietuvių Tautiško Namo Svetainėje
T
V KAMPAS MAIN IR. VINE STŠ, MONTELLO, MASS.

<£♦■.. Prasidės 7:30 vai. vakare.

■ r ■ ■■

.s** 
t:-3

i

'■

c €
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Ši Šv. Petro parapijos (So. Boston, Mass.) choro mergaičių trupe išpildys “Minuotą?’ Labai 
gražus kūrinys. Vaidins,. šoks ir dainuos, vadovaujant p-lei F, Karbaųskaitei.

•-> t iN ( n i J ■ '.L' c- ’ ‘
i ■ 1R m1 i y.yy'

i. £

Koncerto programą išpildys: Šv. Roko parapijos choras ir solistai, art. P,Pet- 
raičiui vadovaujant; Norwoodo Šv. Cecilijos choras ir solistė p-nia Sykes, muz. A. 
Šlapeliui vadovaujant; So. Bostono Šv. Petro parapijos' choro mergaičių trupe su- i 
vaidins “Minuetą,” p-lei F. Karbūuskaitei vadovaujant; Cambrldge parapijos cho- 
ro duetas ir soliste, p. M. Karbauskui, Jr. vadovaujant ; Loivellio parapijos choro . 
duetai, rniuz. E. Šlapeliui vadovaujant; Brocktonietis. p. Apgar skambins piano so- y 
lo. Art. P. Petraitis dainuos solo. Tai Naujosios Anglijos žvaigžde. .

Programa bus labai įvairi ir turininga. Tik visi atvykime ir pasidžiaukime šio «|« 
koncerto grožybėmis ir mūsų Naujosios Anglijos artištihčmis~pajėgomis. . •

Įžangą 50c ir 75c. V Visus Kviečia RENGĖJAI. . ♦?<

Comniissioner of Insurance, 
Dr. : - f ' ' .

_■ To One'>Soeiety Licenšes 
Received Payment of ($20) 
Ihtenty D.ollars. December 
1Ų19S3?' .?

Morton L? Brown, 
Ccmmissionerof Insurance. 
By M. Y.

LAIŠKAS gautas Gruo
džio. 11, 1933 žemiau paduo
tas.

. The Commonyealth o t 
Massachnsėtts.

Department of Banking 
and Insurance.
Di Vision of Insurance.
State House Boston, 
December 11, 1933.

Mrs. Mary Vąiciinas, Šeere-

The > Commomvealth of 
Mąssachuąetts. Boston, De- 
verpto 11, 1933. Atnericaų 
Lithuaniari Roman CatĮiOf 
lic AVomen’s Alliance. To

American Lithuanian Ro' 
man Catholic Women’s 
Alliance, 1927 Spiith 49-th 
Avcnue, Cicero, Illinois. .

Dear Madam:
The receipt of your com- 

municayion of the 8th ihstj 
vvith. tvliich you haye. en- 
closed a copy of the benefit. 
cęrtifieate of: thė American 
Litliuanian Roman Catholic 
TVomen s Alliance is hereby. 
ackiioAi’iedged. :
. It appears thąt the said 
society lias fully met the 
reųuirements . of ’ section 41 
of Chapter 176 of the Gene
ral Lavs of this Comnion- 
wealth, and the liceiiseš re- 
fęrrėd to in said Section 41 
is ėnclosęd heretvith as 
evicjeneer.of authority of the

į “Darbininko” Vajus
Vajaus tikslas yra gauti; Lietuvos Albumas,. Prenu

meratos kaina už vieną kar
tą savaitėje “Darbiniką” 
lieka ta pati $2.00. .
KONTESTO SĄLYGOS, i vardus i

Konteste gali dalyvauti 
k i ekvienas . “Darbininko” 
skaitytojas ir L> D .S. na
rys; negali ' dalyvauti tik 
tie, •kurie dirba “Darbinin
kui ’ ’ už algą ar nuoši račius. 
BALSAI BUS SKAITO

MI SEKANČIAI:
Už metinę prenumeratą : - 
Amerikoje ....... 12 balsų 
Užsieny ...... . .16 balsų 
Vieną karta sąvait. 8 balsai. 
Užsie. 1 kartą sav, 10 balsų. 
Už pusmetines prenumera-; 
tas bus skaitoma pusę nuro-j 
dytų kaišų. Tie, kurio užsi
registruos (o kad užsiregis
truoti reikia prisiųsti ne
mažiau kaip vieną prenu
meratą) prieš Naujus me
tus, apart virš nurodytų 
balsų gaus premiją 25 bal
sus ir dovanai Lietuvos Al
bumą.

Dovanos kontesto laimė
jusiems dalyviams bus pas
kelbtos. kiek vėliau.

Pirma dovana yra numa
tytą laivakortė i .Lietuva ir 
ai gal, a n fra —? i *a din.

kuodaugiaušiai naujų skai
tytojų “Darbininkui” it 
naujų narių. L. D. S. orga
nizacijai.

Kiekvienas “Darbininko” 
skaitytojas yra kviečiamas 
prie šio kilnaus darbo pri
sidėti. Tie, kurie galite, pra
šome dalyvauti konteste. 
Kitų prašome padėti mums 
arba tiems, kurie bus kon- 
testo dalyviai. Nors mūsų 
agentai ir negalės konteste 
dalyvauti, bet jų prašome 
ypatingai pasidarbuoti lai
ke šio vajaus..

Šis .vajus tių’ėtų būti sek- 
mingiausis, nes ekonominis 
krizis, kuris slėgė šią šalį 
baigiasi, Apart to, “Darbi
ninkas” laike , šio vajaus 
skelbia nepaprastus paleng
vinimus.

Preumeratos kaina; laike 
vajaus:

ilmerikoje metams $3.00 
‘ Užsieny metams,■ $4.00

Apart to kiekvienam nau
jam prenumeraforiui, kuris 
užsirašys ‘‘ Darbininką’ ’ me 

. tams bus duodama dovana

society to transacf bušiness, 
iii, filis Ųminidmvcalth. .

Wė also endose the re- 
ccipt fur thę licensc fėe of 
$20.00, ” ; ;

Voty fruly ymirs,
Morton L. Brovvn’ : ' 

;Comniissioto. of* Tnsmranec 
(Ęncs.) (IMI?.

PRAŠYMAS.
A * .

Kad. padaryti šį vaju sėk
mingą,- n)£s visi “Darbinin
ko ■’' skaitytojai h" ..rėmėjai

duos pinigus už prenumera
tą,- kohtesto dalyviai gali 
išduoti savo levitą ir kada 
mums bus. prisiųsti pinigai, 
mes pradėsime siuntinėti' 
laikraštį. Kui* bus reikalau
jama, administracija, pasiųs 
kvitą tiesiog prenumerato
riui arba per kpntesto. daly-. , 
vį, kuris prtnųimėratą miims . 
prisiuntė., •

W

BRANGI DOVANA "DAR- • 
BININIO" SKAITY

TOJAMS
Vajaus niotu,. “Darbinin

kas” yra pasiryžęs kiekvie
nam, kuris užsimokės savo 
metinę prenumeratą įteikti 
brangią dovaną; — Lietu
vi is. Albumą.

His Albumas buvo 'išleis-. . 
tas Lietuvoje 1921 metais; • 
Jo T<aTna?M)uvo “nustatyta- 
$3.50. Redaktorium huto 
Liudas (lira, žymus Lietiv 
vos poetas. Knyga yra 9x8 
colių formąto turinti 436 
puslapių. Jojo randasi šū
vi rš 300. paveikslų, — at
vaizdų ir. biografijos veik 
visų atgimusios Lietuvos’ 
veikėjų, vyriausybės narių, 
dvasines 'ierarcliijos vyrų, 
.kariuomenes vadų, diploma
tų, mokslininkų, publicistų, 
menininkų ir tt.

Lietuvos Albumas yra . 
knyga, kuri privalėtų būti 
kiekvieno lietuvio namuose. 
Ji ne tik yra brangi mums, 
kurie, esame gimę Lietuvoje, 
bet taipgi sužavėja ir mūsų . 
jaunimą, nes duoda jiems 
progą susipažinti arčiau su ■ 
tėvų šalies garbingais< vy
rais. Kiekvienas turėtų pa
sinaudoti proga įsi gyti -šią 
brangią dovaną.

privalome prisidėti.. Nevisi 
galėsime kon tęst e dalyvau
ji, bet visi štai kuo gali pri
sidėti; •

Tanistos draugų ir pažįs- 
į tarnų yra daugelis,. kurie 
į ‘ ‘ Darbininką’ ’ heprenumę-

Prašome surašyti 
ir adresus ‘ tokių 

draugų ir pažįstamų’ ir 
i mums juos, prisiųsti. Mes 
(pasistengsime ■ juos įtikinti, 
kad jie taptų 1 Darbininko’ 
skaitytojais.

I Kiekvienam, kuris mums 
i tokius sąrašus prisius mes 
i pasiųsime knygelę dovanų.

Šio darbo prašome neati- 
delioti. bet tuoj aus sėskite 
ir padarykite tokius sąra
šus ir mums prisiųskite.

PRENUMER4TĮI 
RINKIMAS

Gauname nemažai laiškų 
prašant-, kad mes prisiųstu- 
me Įgaliojimus rinkti pre
numeratas, ir kad išdubtu
me kvitų:'knygeles/ Išven
gimui bereikalingo susira
šinėjimo pranešame, kad- 
rinkti prenumeratas nerei
kia jokio įgaliojįino.

Kvitui knygeles-. galime 
duoti tiems, kurie jų reika
laus, bet .jie dūri mums pri
statyti šayo klebono arba 
LDS. kuopos .valdybos re
komendaciją. Kitomis są
lygomis kvitų negalime sity 
Stt.

. Ofįciales kvitos nereiktu 
lingės, nes kiekvienas^ kuris

_u

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto'kuh. K., Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim
tesnio j i spaudą.. Viši gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta- ją įsigyjęs. ■

Knyga gražiai atsp.ausdin- 
a ir turi 191 pusi. Jos kaL 
la $1.50. Bet dabar “Darbi- 
nmko” Spaudos vajaus me
tu, gražiais drobes viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie
čio viršeliais 50 centų.

Dabar ’yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią' 
ir naudingą eilių knygą.

“DARBININKO” ADM., 
366 W. Broadway, 

South Boston, Maai.

“ Žinokite^ kiekvienas kata- ■ * 
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito,^namuose laiko blogą 
laikraštį, ar knygą, nestik 
nusideda Bažnyčios įsaky- : 
mams ir turi, per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti, bet ir ... 
patampa katalikybės, reika- . 
In išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”—
Poni e vesto vysk. Paltarokai

Nuo Muskulą Skaudėjimo
• Skaiuhnū, pailsę ir pcrskKrbt mus* 

Lutai RrąhnaiMi. i normali gyvumu ir 
ištvermę iJtriuant juos ANCHOR Paim 
Ettielkriu*. . ‘ .

'Kūninei yusų muskulai yra škauJa*,- 
p'i, kuomet jūsų .visas kurtas pilnas 
sUudžių trukvkyimų. ir-gilimų .nuo’ 
jerditlelm ftKiuio iisUempuno, gerai w« 
sitry tikite su Pain-Expellctių tr atsisub 

• l'itė/Gahnm daiktas, kad vienu-tokiu 
iv.itrv'umu pašieksit palengvinimo ken* 
•tjjiinų. Visose vaiuiiu'sc kaina -3'5ų. »t 

skirtinga didumo bonkutįs.
Tiktai tikrasis turi Itikaro vaisbaienkli.

JAIHKPELLE

_.u
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Antradienis, Šausią 9 d., 1934.
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Rytinių Valstybių Žinios
Vargonininkų Sąjungos Rei 

|kalai ir Darbuotė
Kunigų Vienybės Seimas, 

kuris įvyko Čikagoje, rūgp. 
22 d., 1933 ąi., įdomiai 
klausėsi. raporto kas link 
veikimo vargoninkų-muzikų 
ir parapijinių chorų. Maž
daug šio turinio yra išnešta 

. rezoliucija; kuri seka:
Kadangi Vargonįnką Są

junga, ypatingai pastarai
siais metais, glaudžiuose 
sąntikiuose darbavos s n 

—— - Kunigą Vienybe; ir------ -
Kadangi Vargoninkų $ą- 

junga rūpinasi, kad sužino-
• jus kompetentingumą savo 

nariir-— reikalaudama ve’
. • lykinės išpažinties atlikimo 

įr rinkdama biografines ži-
’ nias su muzikalinio lavini

mo punktais;
•• Todėl Kunigų Vienybės

. Seimas pilniausiai . užgiria 
. Vargoninkų' Sąjungą; ir

Todėl ragina kimigus-klė- 
bonus duoti . Sąjungos - na
riams pirmenybę vakuoja
mai vietai; ir

Todėl pripažysta. Varg.
Sąjungą kompetentinga į- 
staiga dubti rekomendaci-

. niąs laiškus iš savo Centro
• apie savo narius, kuomet 

kreiptųsi tuo reikalu kuris- 
nors kunigas.

. Tas seimo palankus atsi
liepimas turi džiuginti kiek 

.■■■'. vieną, ar jis būtų mužikas
ar ne, nes daugelio parapi
jų vargoninkai, ypač teią rits nedalyvauja ir' .nepri
kuri nėra nei mokyklą neik 
kunigo-vikaro, yra klebonų j 
“dešinė trinka”, ir neša žy- ;
mią pagelbą parapijos dar-

. buose. Vargoninkų Sąjungą 
organizuotu būdu kėlė baž
nytinės muzikos laipsnį ir 

. raginami savi] ’ nariu-kom- 
jiozitorią — auklėjo, lietu
viškos liaudies dainos meilę 

.Ypatingai susitvarkymas 
. vargoninkų iš vidaus daug

įspūdžio padarė dvasiški jo
je. Visi prikaišiojimo ele
mentai ir priežastys rūpes- 

- . tingai išskiriami; visos kliu 
tys pilnai katalikiškai dva-

. šiai stropiai naikinamos. Ir 
. tai pačių iiarių iniciatyva, 
ar su savo dvasios vado pa-

. gelba. Todėl.Kunigų Vieny
bės geimas maloniai prita
ria tai programai ir užgiria

. Sąjungą bei jos darbuotę.
- . • Panašus veikimas varomas.,

■ . kadangi kiekvienas Bažny-
’ Čios tarnas privalo pildyti

• .. pagrindinius bažnytinius.
dėsnius. O vienok reikia pri

■ pažinti’ kad ilgai buvo. įsi-
v gyvenusi abejonė (nepareik 

Ą kšta), kuri trukdė Sąjuu-
' gyvavimą ir tolesnį veL.

lamą. Dabar viskas aiškiai 
’ti ’ stori ant katalikiškų dėsnių

pamajo ir kas ne^rijaučia 
šiems principams nebus pri
imtas Į Varg* ,Sąj. narių 
skaičių.

■’ . n-'' '

. Kįtniįpį Vienybė ir. Vdrgo- 
niūkų Sujungei.

Sv. Tėvo Pijaus XI ragi-, 
ninias auklėti pasauliečių 
didesnį veikimą Bažnyčiai

surašytas gerb. mūsų muzi- 
ko-kompozitoriaus Juozo Ži 
levičiaus. Dabar sekančia 
išneštą rezoliucija Kunigų. 
Vienybes šeimas rag i n a 
chorus tvertis šios progra
mos nurodytais keliais:

Kadangi parapijiniai cho
rai žymią rolę lošė ir lošia 
Amerikos liet, visuomeni
niame gyvenime ir

Kadangi kunigai - klebo
nai^ kaip vargoninkų ir cho
ru Šefai, vaidina vadovau
jančią rolę šiame reikale;

Todėl Kunigą Vienybės 
Šeimas užgiria Vargoninkų

reiškiasi u Katalikiškoje Ak 
cijoje.” Vargonininkų Są- 
ga yra katalikiški], organi
zacijų vienetą, kuri rūpina* 
si parapijų chorų gerove, 
choras gi yra rinktinas 
branduolys susipratusio jau 
nimp parapijoje. Ši organi
zacija pilniausiai . pasiduo- 
da Kunigą Vienybės vado
vybei ir yra veiklumo šalti
nis per kurį sumanymai ir . .
projektai,* iškelti gerovei ^ąjur^os projęktą pavądin- 
Liet. kat. visuomenės Ame* 
rikėje, gali rasti, greitą ir 
užtikrintą 'išpildymą. Todėl, 
kas priklauso prie Sąjun
gos, tas vargoninkas pašL 
reiškia, kad yra lietuviškos 
visuomenes sandarbįninkas, 
kadangi jo priklausymas 
priduoda Sąjungai ir jos 1- 
dealams gyvybės. Toks as
muo yra vertinamas kur 
kas daugiau, negu tas, kuris 
nemato reikalo visai pri
klausyt. Dėlto Kun. Vien 
ir rūpi, kad Sąjunga, kuri 
glaudžiai sandarbiauja, bū
ti] stipri ir skaitlinga na* 
riais.

iii.
Vieninga Programa.

Beveik -.drąsiai gal ima 
tvirtinti, kad parapiją cho
rai yra tos parapijos vęiki1- 

' mo širdis. Maža yra paren
gimų ar teatrėlią, kur cho-

•jĮumbėris Al. Rice, . alaus ir 
minkštą gėrimą dirbėjas 
Vincas Bradūnaš, vaistini? 
nkąs Benjaminas Keiiausiį 
mėsininkas . Dąniel Stokes, 
Mikas Stokos, Vincas Lesū* 
naitis, Antanas. Jokubaitią, 
Albertas, V aitukaitįs,.. (kuris 
dabar gali džiaugtis naujai 
gimusiu sunumi), Martinas 
■Jacobs, Kazimieras Dubau
skas, Edvardas Lasky, Jo? 
nas Wilson, Gėrimą biznie
rius Petras Drevinskas, . Jo
nas Bružas, Tarnas Matas, 
real estate biznierius, Ho- 
ward Srnith, Gartrūda Mik* 
mdciūte, kuri turi atsąko- 
mingą. vietą City Courtkab 
po raštininkė, Vincas Du
bauskas. šie visi pinigais 
davė ir rėmė tą gailestingi 
darbą Valgiais davė šie-; 
Jonas Mendelis, Juozas Ja
navičius, Vladas Rickevi
čius, Jonas Panarauskas 
Mrs. A. Stokes, Petras Kru 
gelis, M a tas Eidukynas 
Bronius Marškai!, Jonas 
Stokes,. Kazys . Štriklius 
Juozas OrodeskiSj Hadleyl 
ir Fiilton Markets.— ■

Pinigais surinko $94.50 
Valio lietuviai biznieriai b 
profesionalai geraširdž i a 1 
Tie pinigai ir valgiai aprū
pino kaip sakiau apie 10( 
suvargusią . lietuviu šeimy
ną, kurios džiaugėsi ir šir: 
Tingiausiai dėko ja ją prie 
teliams už gerą širdį. Malo
nu’gyventi Waterburyj lie
tuviui ar jisai būtą turtin
gas, ar biednas. Tą galinu 
Suprasti iš viršminėto ra
porto.

Paveikslas tilpo anglį 
vietiniuose laikraščiu o s e 
kurie išgyrė lietuvius, kac 
jie moka aprūpinti save 
žmones, tuomi parodydam 
lietuvių širdį, susiklausymu 
bei susipratimą. Męs palen
gviname miesto: Charifie: 
naštą. Tai Kristaus darbas

sios. Kai svetimtaučiai mo
kysis musų universitetuose, 
kaip dabar lietuviai daro, 
tai tada . mūsų tauta bus 
garbinga ir garsi. Lietuviai 
turėtą, neužmiršti, kad mok
slas yra daug brangesnis 
ir už pinigą, Pinigų .gali 
užsidirbti, gali juos pames
ti, sudeginti, gali jų netekti, 
bet su mokslu jau netaip. 
Ka išmoksi, ar būsi kara- 
hns ar vargdienis, teisingas 
ar ne, lygiai turėsi. . Ir nie
kas to mokslo nepavogs nuo 
tavęs. Lietuviai,, kaip ir sve
timtaučiai pastaraisiais lai
kais nustojo dėl banką ne
normalios padėties dąug pi
nigą. Gailą, ir mes užjau
čiame jiems, bet kartu ne
galime nepriminti, kad- vie
toje tiek ” tūkstančių būtą 
išleidę, savo nors vieną ga
besnį vaiką į aukštesnius 
mokslus. Vieni taip darė, 
bet kiti ne. Dar nepervėlu! 
Ir vėl yra daug tokią lietu
vių tęvų, kurie nepaiso, kur 
jų vaikai eina.ar ką jie vėl-; 
kia, bile tik jų vaikeliai 
jiems parneša kas savaitę 
savo “pėdę.” Tai didelė 
klaida. .

žuvį pagauna arbą “ strike” i 
gauna boivling alleys... tada j 
iktai jisai nerimsta ir iš 
įailio neriasi. LinĮdmc Juo
zui Sėkmingai užbaigti savo 
mokslus.

Jonas Grebauskas, Prin- 
ceton Unįversity studentas, 
puikus ? Ijasketballininkas. 
Jisai lošė sii parvykusiais 
lietuviais studentais Swasti- 
ka Club prieš mūsą Vyčius, 
bet pralošė ! Jono paveiks
las dažnai telpa Waterbuiy. 
anglą laikraščiuose. Linki
me Jonui prasimušti ne tik 
basketball .srytyje, bet ir 
moksle.. ..

Edvardas Butinis,. Syra- 
cuse Ūniversity studentas 
(buvęs Naugatuck Iligh 
School basketball’o ’ žvaigž
de . Dar jaunas lietuvis, bet 
galingas sporte. Kai jisai 
atsilankė. su Swastikais į 
Waterbury, vietinės lietu
vaitės buvo šiek tiek susirū
pinusios. Kaž kodėl ? Ar jo 
veido gražumas ar jo moks
liška ambicija?

Jonas Steponaitis, neužil
go žada būti VŽaterbury’o 
lietuviu ketvirtus dentįstas. 
Jisai yra baigęs Tuft’s Den- 
tal School ir dabar baigia 
sįvp mokslus. Linkime jam 
sėkmingai užbaigti, nes- Wa- 
terbury yra daug žmonių su 
skaudančiais dantimis, ypa
tingai. kai grįžta .• iš basket- 
ball lošimo.. .L

Marijoną studentai Vil- 
čiauskas ir Urbonas broliu
kas mokytojas Antanas Ig
notas ir profėsories dakta- 

: ras Andrilionis irgi sugrįžo. 
' Visi gerai atrodė, o ypatin- 
■ gai daktaras . Andrulionis, 

kai grįžo iš “skating” pa- 
silinksmin i m o Hamilton 
P ark. Mes spėjame kiek

• kartą jisai puolė, bet čia 
dabar nesakysime.

Vincas" Plikaitis, kuris 
‘ lanko McGUl Ūniversity.

Apie jį turiu tylėti, nes tiek 
tepažįstu, kiek mačiau su 
Sivastikais Wat.erbiuy. Gra 
žus sau vaikinas, atrodo 
rimtas ir galįs užbaigti bile 
kokius mokslus.

Paskui Edvardas Raitke- 
viČius, kuris irgi lanko uni
versitetą. Jo broliai yra gal 
didžiausi lietuviai biznieriai 
NaugatUcke. Vienas turi di
delį automobilią biznį, turi 
garadžiu ir puikią gazolino 
stotį, o kitas turi Hardivare 
krautuvę ant Main St. Ma
tyti, kad lietuvių yrą viso
kiuose bizniuose. .

. Yra ir daugiau lietuvių 
studentubėi studenčių, bet 
j ų neteko sugauti. Džiaugia
mės, kad ir mūsų lietuviai 
vaikinai dar turi ambicijos 
siekti aukštus mokslus. Ge
rai, nes. mokslas niekuomet 
mūsų neapleis ir yra kaip 
Insurance. Policy1. Kiek mes 
įdėsime—. įsimokyšime, tiek 
ir gausime anksčiaus ar vė
liaus. Lietuviai, mokosi ne 
tik Amerikoje, bot ir Lietu-, 
voje. Lietuviai kompozito
riai. ir luti turėjo vykti į už
sienius savo muzikos bram 
duolį tvertą ir kai reikėjo 
skolintis , iš svetimtaūčių, tai 
jų iHUzįkūs. kuriniuose buvo 

uitis ..aruodus, . tiktai kaip šiek -tiek ir skolintos ilva-

Štu Lietuvių R. K. Vargo
ninkų Sąjungos Amerikoje 
nariai yra raginami pradė
ti naują, glaudą, intensyvį 
veikimą viršminėtais keliais 
kad naujais metais didesni 
darbai būtą atsiekti, negu 
ligšiol. Paaukokime asme
niškus iššfcaitliąvimūs vi
suomenės gerovei. , Gi, jau
nimo globėjai, rikiuokite 
Savo jaunimą į chorą na
rius ir daug pagelbėsite ta
me darbe, kuris galutinai 
džiugins jūsų širdis ir piŲ 
pratins mūsą augančią kar
tą toliaus vesti ir globoti vi- 
sus jūsą darbūs įkurtus o- 

, balsiui “Dievui ir Tėvynei 
garbę! ir tarnavimui.

K'un. Juozas Sim&iaitįs,

tą “Parapijinių Chorą Są
junga,” Jkūri vienytu para
piją chorus į milžinus aps- __
kričių chorus, kad tuomi Amerikos Lietuvių' R. K. 
papuoštą išimtinai kataliką Varg. Są-gos Dvasios V-das 
svarbesnius įvykius ir ąp- 
VaikšČiojimus; ir

Todėl Kunigą Vienybės 
Seimas kviečia savo narius 
raginti savo vargoninkųs 
prie šio projekto sėkmingo 
įvykdinimo.

Šiam kartui užteks šią ke
lią bruožą iš vargoninką 
darbuotės. Vienok jie labai 
svarbus. ir neatidėliojami, 
ypač kadangi daug gali pa
sitarnauti Jaunajai Lietu
vai Amerikoje. Ištautėji- 
mas smarkiai veikia ir ne-, 
maža auką sau Skaito, mū
są apgailestavimu. Šiuo ra-

. PRIERAŠAS.’ Kadangi 
tenka dalyvauti Kun. Vie
nybės Centro posėdžiuose, 
kaip valdybos nariui, žinau, 
kad kol kas Šeinio raštinin
kas neprisiuntė protokolo. 
Visas veikimas priklauso 
nuo to; Vienok, viršminėtas 
reikalas taip svarbus, kad 
ilgiau atidėliot negalima. 
Todėl, rezoliuciją turinius 
sustačiau iš asmeniški] už
rašą; jei ’ir žodis į žodį ne
atitiks- vienok visa prasme 
ir mintis nutarimų yra to
kia, kaip parašyta. J. S.

, ' , .>*■" ' 7“ TJf “ ~ ~

Waterbury, Coųn.
duįjda “toną” visam paren
gimui. Visuomenės organi
zaciją seimai susilaukia li
po ir kilnumo dvasios iš sei- 
minią perstatymų, kurių 
pamatė stovi vietinis choras, 
Praeitis prakilniai liudija 
apie tai, nemažiau, ir dabar
tis. Gi choras vienas labai 
daug- šaunių ir didelių įvy
kių pastato; nėra tos apie- 
linkės, ..kur didžiuliai kon
certai neįvyksta ir tuomi 
kreipia Svetimšalių dėmesį 
į lietuvišką dailę. Radio, re
kordai, ir kiti Šių. dienų iš
radimai prabilsta lietuviš
ku garsu, ypatingai tarpi
ninkaujant mūsų chorams. 
Tik gaila, kad ta įžymi pa
jėga da nesuliejama į vieną 
galingą- sritį, kurios didu
mas nuneštų galingą garsą 
už lietuviškų kolonijų rūbe- 
žiu, suteikiant lietuvių var
dui garbės ir žavėjimo mū
sų kaimynų nelietuvių tar
pe^ Imponuojant ten, rezul
tatas bus tas, kad savo jau
nimui paliksime ’ didelį ‘ į- 

- spūdį jų. lietuvystes gerovei
Apielinkių vienyti chorai 
sudarė įspūdį-Vytauto me
tais: įvairiose Lietuvių Die- 

. nose, ir tt. Nevienas, mąstąs 
lietuvis panorėjo, ’ kad . tas 
reiškinys būtą pastoviai į-

i kūnytas nuolatiniu gyvavi
mu. Todėl ir Kun, Vienybę, 
užgyrė chorą sąjungos pro-. 
jęktąs kame chorai vienyja^ 
si taip, kaip kad kutalikls- 
kos organizacijos viėiiijąsi 
prie Katalikiškos Eederaėl- 
jos. Tas- projektas jau buvo 
paskelbtas laikraščiuose 'iv

' VYČIŲ. NAUJŲJŲ ME-': 
TŲ SUTIKIMAS. 1

Waterbury’o Lietuvos Vy- i 
čių 8 kuopa turėjo Naująją 
Metų išvakarėse tikrai grar 
žą ir istorišką vakarą. Buvo 
taip, kaip paprastai yra 
viešbučiuose, o dąr biškį ge
riau, nes tai įvyko mūs mil
žiniškoje Švento Juozapo 
salėje. Atėjo visi porelėmis.. 
Visi ir visos buvo formą- 
liškai apsirėdžiusios. Pra
sidėjo 8, valanda. Buvo la
bai gardi ir karališka vaka
rienė (kalakutų). Visi val
gė (neužmirškiine. kad buvo 
netoli 200 žmonių!), bet dar 
liko ir mūsų lietuviams naš
laičiams. Buvo daug gražių 
prakalbėlią ir šokių. Buvo 
lietuvių f armėnių orkestras 
vadovybėje Juozapo Jokšo. 
Toastmastęriu buvo gerbia
mas šerifas Jonas Jenušai- 
tis. Kalbėjo klebonas kuni
gas Valantiejus, kunigas 
Kripas, kunigas Ražaitis, 
daktaras Aukštaka 1 n i s 
(Hill), daktaras Stąnislo- 
vaitis (Staneslow), profeso- 
riuš Aleksis. Visų nuotaika 
buvo gera ir galima tikrai 
tvirtinti,, kati visi linksmi
nosi kaip viena didelė lietu
viška šeimyna^ Valio, bro- 
Jiai-sesutės, lietuviai! Męs 
taip galime sugyventi netik 
Naująją Mėtą parengimuo
se bei sutikime, bet ir biz- 
hyje ir profesijoje.

Taipgi be ilgesnių išvadą 
tegaliu sakyti ir tvirtinti, 
kad vakarėlis buvo kuosek- 
mingiansias. Attode, kad 
‘depresijos iVaterbury kaip

ir nėra. Visgi broliai laikai 
eina geryn ir rinkime jums 
•visiems, mieli * r1—-: 
laimingiausią Naują Metą.

skaitytojai

STUDENTAI PARVA
ŽIAVĘ ATOSTOGOMS. -

Edvardas Ragis iš Cath- 
olic Ūniversity, Washing- 
ton, D. C. Jisai tenai eina 
pirmuosius kolegijos metus. 
Jaunas, gabus lietuvis ir 
puik u s basketballininkab 
(pernai prie Vyčių ratelio 
gerai pasižymej o), bet ir 
prie sporto jisai turį aukš
tesnių mokslo ambiciją. Lin
kime jam užbaigti sėkmin
gai užsibrėžtus mokslus. Jo 
motinėlė dirba.. Waterbury 
didelėj krautuvėj Worth’s. 
Tenai ji turi aukštą ir atsa- 
komingą vietą kaipo vedėja. 
Ji gauna dėl mūsų kortų 
vakarėlių bei kitokių- pa-: 
rengimų, kur duodama daug 
gražių dovaną' nuo Wortli’s 
Kompanijos. Lietuviai už 
tai jai labai dėkingi.

Juozas Ališauskas, kuris 
baigia advokato mokslus 
Georgefotvn Ūniversity, taip 
pat atvyko praleisti atosto
gas. Jisai gabus lietuvis 
vaikinas ir jį matysi nuo
lat prie Vyčių klubo. Jisai 
turi tik vieną nedovanotiną 
ydą, būtent, labai .mėgsta 
žuvauti, ypatingai.su šerifu 
JenuŠaįČiu, daktaru Selenu, 
abįent ..biriais • VaitĮiĮfai- 
ciajis,/ ądyokatii Bbbblnu, 
Kappy. Lasky,. grąborium 
Tarnu Ųeliniiiku bei kitais, 
Turi jisai .kantrybes dovy-

100 LIETUVIŲ VARG
DIENIŲ ŠEIMYNŲ.

, Per gražu susiklausymą 
ir pasidarbavimą L. I. P, 
Kliubo 100 littuvišką su
vargusią, šeimyną gavo Ka-J 
ledoms po krepšį- su val
giais. Tai buvo labai gailes
tingas darbas, ir. kadangi ne 
pii'bą kartą atliekamas, tat 
reikėtų nors vardus is pa
vardes tą geraširdžiu L. L 
P. narių įdėti į laikraščius, 
kad nors tie,“ kurie gavo 
tuos .valgius bei krepšius 
galėtą pamatyti ir susipa
žinti su tais geradariais.

Aukavo pinigais arba val
giais ir t. p. -šie: L. I. P. 
Bowling Kliubas, advoka
tas Brpnsky, šerifas Jenu- 
šaitis, vaistininkas Kenau- 
sis, graborius Jonas Stokes, 
klebonas kunigas Valantie- 
jus, advokatas Edvardas 
Bobbinas, . vaistininkas ir 
aldennonas Jonas Bendle- 
ris, Daktaras Stanislovaitis, 
Jonas Stokes (Mėsininkas) 
Jonas Vaitukaitis (Zakris
tijonas), advokatas Balan
dą, Daktaras Selenas, Insu
rance agentas C. Sinkus, 
laikraštininkas Jonas Ką- 
porins, Detektyvą leitenan
tas Matas Balandą, grabo
rius Tanias Delininkas, An
glių biznierius Vincas bu
kaitis, A. lį P. krautuvės 
vedėjas . Antanas' Zubras, 
Daktaras Matas. Aukštakal
nis (Colnėy), insurance a-įdėjus, medžiotoju sąjungo: 
gentas bei. lieps & Beer ac-' nariai jau pradėjo darbą 
cešories biznierius Mikas,Nesenai medžiotojai Uk 
Šeroiias,-Vincas Mažaika iš į mergės apskrity tik pe: 
Naugatuck, Vincas Sęredi-jvieną dieną nušovė 5 dide 
nskas, Popiero (Statįona- ! liūs vilkus, 8. lapes ir 2‘. 
ry). krautuvės savininkas'kiškitis. / \. , :
C. Lasky, Jonas Mikitas..iš 
Oakviįle, Juozas Milleris.

Holy Name League lietu 
viai jau lygiais stovi de 
čempijOnato!

Kazys šemetas subytim 
svetimtaučius Holy Nam< 
su savo nepaprastais gabu 
rnais bowling alleys padary 
dainas 176! Lietuviai džįau 
ginsi, kad ją atstovams bo 
Avleriams sekasi, Yra api 
20 parapiją, kurios bowlim 
mūsą lįetuvią alleys kai 
antradienio vakarą. Lietu 
viaį turi labai gerą. progi 
dasimušti į pirmutinę rietą 
Kloties! '

LIETUVOJ DAUG VILKŲ

Medžiokles sezonui prasi

Telefonas; Plasa 1350,,

JONASGREBLIAUGKAS
■, Graborius ir'BalsamuotojM 

423 S. PACA ŠTRĖET/ 
- BALTIMORE, MD

Kituose apski’ičiuose lo 
•bis taippat nemažas. Netol 
Kėdainių nesenai nušoyėd 
vilnus. žinovą manypiu 
Mais metais Lietuvoje laba 
daug vilkų/Ypatingai datų 
jų atbėga iš Lenkijos, Alt 
gusta ve mišką. ’/

ypatingai.su


gBntradienis, Sausio 9 d., 1934. ,
K
ĖĮ

D Al? B IKIKKAS ■ 8. 4 < i

Atsišaukimas

f
rau j oje Anglijoje yra. A. 
R. K. Federacijos Nau- 
Anglijos Apskritis ir 

eik visose kolonijose Fe- 
aeijos skyriai. Bet ne vi- 
skyriai priklauso , prie 
leracijos Apskričio. Ap- 
itis yra daug ką nuvei-

C Paminėsiu tik kelis : su- 
rįenge 9 Naujos Anglijos ‘ 
BCatalikų Seimelius, suren- 

* įįė Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio. Vytauto 500 metų 
■jmkaktuvuį minėjimų Bos- 
$on, Mass., liepos 4 dieną, 
1933 metais surengė. Naujos 
^Anglijos lietuvių Katalikų 

I diena Thompsono, Mariana- 
r polio Kolegijos parke, kilt 
\ padarė gana didelį pelnų 
- per du .tūkstančių dol. kole- 
gijai įr laikraščiui. “Darbi-

1

sukaktuvių minėjimą Bos-

‘ ninkui ” ir daug kitų nau- 
> dingų ir prakilnių dalykų.
Kur kas daugiau galėtume 

-nuveikti dėl - Bažnyčios, ir 
į tautos, jei visi skyriai pri- 
* klausytų prie. Federacijos 
•Apskričio. Tad aš kreipiuos

si, prašydamas Gerbiamųjų, 
klebonų ir Federacijos, sky
rių, pradėdami Naujuš Me
tus, ktir tik randasi Federa
cijos skyriai prisidėti prie 
Federacijos Naujos Angli
jos Apskričio, o kur nėra 
skyrių suorganizuoti.

Mes katalikai išvien dirbt 
darni turėtume geresnes pa
sekmes. Mokestis į apskriti 
maža, Draugijų ar kuopa, 
priklausanti prie Federaci
jos skyriaus, mokų 2 dol. į 
metus: vienų dolerį į Fede
racijos . Centrą, o kitą į vie
tos skyrių. Iš to vieno dol. 
kų moka į skyrių, 50 centų 
skyriui, o 50 centų į apskri
čio iždą. Tai toks yra mo
kestis į apskritį. '

Turiu viltį,- kad visn Fe
deracijos skyriai priklausys 
prie Naujos Anglijos Aps
kričio.
Naujos Anglijos Federaci
jos Apskričio. . - .

Pirminin.. V. J. Kadirka 
37 Franklin Str.

Norvvood, Mass.

MALDAKNYGES
|, 

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA į 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ Į 

LABAI PRIEINAMA KAINA
‘ “MALDŲ RINKINĖLIS"

Kainos; • , „•
Juodais odos apdarais $1.50 (buvę $1.75) J 

JBaltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $145) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)' 
Baltais celuiloido apdarais 90. (buvo $1.25)

Imant didesnį skaičių^ duodame gerų nuolaidų,
Knygutė? labai tinkamos^ dovanos vaikučiams prie pir- 

hio? Komunijos ir kitoms iškilmėms;
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

“D AR B ĮNINKA S” ’
360 Broadvvay, — . So. Bostpn, Mass,

i

r

menesio, .
311S1.0

NEW YORK CITY, N. Y
LIETUVIŲ LEGIJONO, 

: DARIAUS - GIRĖNO
POST Nr. 1. .

Mėnesinis susirinkimas į- 
vyks 11 d. sausio 1934 m.

? 8.30 v. po pietų, 262. Hum-
'■ boldt St., Brooklyn, N. Y.

’ ■ Visus narius kviečiame 
atsilankyti, kurie tarnavo

> pasaulinėje karėje: Ameri- 
. lJjos, Lietuvos ar Rusijos, 
jF"* §io posto veikimas remti- 
. J.nas. Tik reikią daugiau na
trių. Todėl prirašykime dau- 
į giau narių, kurie mums pa- 
? dėtų pradėtą darbą tęsti..

ną,. kuriam mokąs 150 litų 
algos per metus. Jis su tėvu 
lešnekųčiuodamąs surūkęs 
laką tabako.

Lietuvos kunigus išgyrė, 
<ad per išpažintį reikalau
ja, kad lenkai žegnotūši lie
tuviškai.

Vadinasi, p. Mileris pat
riotus gerbia.

Bolševikų centras, kad tik 
nepašauktų p. Milerį už to
kią kalbą pasiaiškinti.

. . . Vietinis,

BROOKLYN, N. Y.

L :

Posto Adjutantas, 
P. S. Petelis.

EUIABETH, N. 1.

. WaĮter Sieba, 25 metų, 93 Leo- 
nard St., mirė gruodžio 25 d. 
Scranton, Pa. nuvažiavę^ pasu 
svečiuoti. Palaidotas- griiodžio 29 
d. Šv. Trejybės kapinėse.

J Gruodžio 13 d. įvyko bol- :
* ševikų prakalbos. Kalbėjo 
jį tūlas J, Milerisoš Chieągos. 
B Jis smerkė kapitalistus, bėt 
L nepagyrė nei Sovietų Rusi- 

. į jos. Jis. sako, kad ponai ih- 
f žimeriąi po du mėnesiu 

- h ūiaudosi šiltuose vandenuo-
■ še it gauna algas. Darbai 

labai lėtai dirbami. Darbi
ninkas, pasikabinęs mėlyną- 

. popierą, pats sau bosas,
* kąip jis nori, taip dirbąs, 

jo -nieks neprižiūrįs, dirbąs
į po 5, 6 ir 7 vai. į dieną.
B . Atidirbęs savo laiką, pa- 
£ gal darbo sunkumą, pasiė- 
" męs savo vaikus iš tani til<- 

ro namo, eina į savo namus 
įr eidamas nusiperka kiau
šinį,. ūž kurį užmoka darbi
ninkišką kainą vieną rublį 

; įr 30 kap. (“nepaklusnieji” 
. ąrba, kaip jie sako,*nedar? 

. binuikai. moką po 16 rublių 
: ' UŽ kiaušinį). Parėjęs į na?

į mus randą viską išvėdinta, 
išdulkintą, niekas nerūpi, 
Sėdąs su žmona ir vaikais ir 

: . skaito, laikraštį.
; Gražiai skambą apie, dar

bininkus, jei taip būtų, bet 
į -darbininkai iš Rusijos to^ 
f kių džiaugsmingų žinių ne

rašo.
< Apie Lietuvą p. Mileris 

f > labai palankiai atsiliepė. Jis 
įį tik p. Šliupą keikė už behd- 
B lovių organizavimą. Jo tė- 
J vas Lietuvoje samdąs bęr-

-,

-:

Žinios Iš Lieta vos
SVARBUS ĮSTATOMAS . kti nuo 1934 mėtn . 

NAUJAKURIAMS

_ Nustatomi išperkamieji mokės- Šiuo įstatymo—pnkcTttmn 
čiai, — Tie mokesčiai su kito- 

• mis valstybei skolomis išdės
tomi 36 metams. v

Lietuvos dvarų skirsty
mas jau beveik baigtas. Iš 
apie 3000 dvarų išdalinta 
lęžemiams ir mažažemiams 
apie 700,000 hektarų, žemės. 
Žemės gavo apie 40,000 as
menų. Už gautą žemę jie tu
ri išsimokėti. Bet iki šiol 
nebuvo nustatyta kiek ir 
per kokį laiką.

Atitinkamos įstaigos pa
ruošė žemės reformos įsta
tymo pakeitimo projektą, 
kuris netrukus tapsiąs įsta
tymu. Kaip teko patirti, 
tas įstatymas pradėsiąs Vei-

reikalingus minėtam darbui 
atlikti. Asmenims, kurie 
pirito, žemės. iŠ žemės refor
mos fondo ligi 1932 m. sau- 
šio men. 1 d. bus sumokėją 
už.ta žeme. 40% pardavimo 
kainos, žemes ūkio, ininiste- 
ris gali' tos žemes pardavl-. 
mo sumos išdėstymą pratęs
ti ligi 20; metų ir sumažinti 
mokėtinus procentus; ligi. 
3% .metams.. ■

Toliau įstatyme pasakyta, 
kad žemes ūki o reikalams 
žemes gali įgyti tie asmens, 
kurie patys arba, jų ievai ar 
seneliai, nemažiau kaip 10 
■mėtų yra Vertėsi žemes ūkiu 
bei tos srities darbus dirbę. 
Minėti asmens gali įsigyti 
žemes ta sąlyga, kad su tu
rimąja žeme nebūtų dau
giau, kaip. 150 ha. Žinoma,. 
tol i au besvarstant įstatymo 
projektą, dar gali būti pa? 
tlaryta kai kurių pakeitimų.

1 Telephone: STAGG 2—0706 ; VALANDOS:

DR. BLADAS K. VENCIUS i^entadieniifit I
D A N T. I S TWS . 499 QRAND STREET ,

X—(kampaa Union Ava)
Namų Telefonas: Michitan 2—4278 B R O O K L Y N, N. Y. į

h

Lietuvos Vyčių 41-ma Vytauto 
kuopa nutarė laikyti savo susi
rinkimus kuopos narių namuose 
kas ketvirtadienis. Pirmas kuo
pos susįrmkimas įvyko pirminin
ko A. J. Mažeikos namuose, 49 
Ainslie St., gruodžio. 7 d. Po sil- 
širinkimo nariai gavo užkandžių 
ir arbatėlės.

“Bunco” Vakarėlis.
Ketvirtadienį, gruodžio 14 d. 

p. Ungaraičįų namuose, 124 Ū- 
nion Avė. buvo surengta Bunco 
ir kortu vakarėlis.

nustatoma, kad išperkamie
ji už žemę mokesčiai išdės
tomi . mokėti, lygiomis dali
nus per 36 metus su.3% ine-. 
tinių procentų.. Išperkamų
jų mokesčių suma nustaty
ta tolda: ,a) geresniame r a- 
jone I rūšies 1 ha žemės — 
252 lt, II rūšies ■— 126 lt,
III rūšies — 54 lt ir IV 
rūšies — 27 lt; b) bloges
niame rajone I rūšies žemės 
1 ha — 180 lt., II rūšies — 
90 lt., III rūšies — 36 lt,
IV rūšies — 18 lt. Šie mo
kesčiai turi < • būti mokami 
kasmet ne vėliau, kaip gruo
džio men. 1 d.; pradedama 
mokėti devintais metais po 
išdavimo žemes perleidimo 
dokumentų.' .

Kartu su žeme duotieji 
trobesiai, augą medžiai ir 
pasėliai yra . įkainuojami ir 
nustatyta-už juos suma lai
koma valstybei skola.

Buvusieji ; majmatinių 
dvarų valdytojai,, kurie yra 
gavę,tų dvarų žemės už iš-, 
perkamuosius, esančius duo
tose, jiems žemėse trobesius, 
ir augančius teii medžius 
gauna nemokamai.

Jeigu gavusiam žemės 
perleidimo dokumentai yra 
išduoti prieš 1934 m. sausio 
mėm 1 d., tai jo skola už

DARBININKŲ SUSIRIN
KIMAS

WATERBURY, Conn.-. 
LDS. 5 kp. mėtinis: susirin
kimas įvyko gruodžo 24 d. 
Dalyvavo daug narių.

Šiame susirinkime skai
tyta paskaita, kurių,; pri
siuntė LDS; Akcijos komi
sija* Paskaitos turinys: Ka
talikiškoji Akcija. Nariai 
buvo labai patenkinti ir pa
geidavo, kad toji paskaita 
tilptų “Darbininke.” .

. ' S. Cibulskis pranešė, kad 
greitu laiku turime, pradėti 
rinkti biznierių skelbimus 
dėl trijų organizacijtj. ap
skričių. . išvažiavimo, . kuris 
Įvyks ateinančių vasarų. Pa;< 
geidauta, kad su tais skel
bimais būtų išleistas specia
lia “Darbininko” numeris/ 
(Pageidavimas sveikinti
nas ir išvažiavimo rengimo

komisija tuo reikalu galėtų 
iŠ anksto susitarti šu “Dar
bininko ’ ’. administrac i j a. 
Tame numeryje galėtų tilp
ti GEGUŽINES skelbimas, 
programos dalyvių, paveiks
lai, pranešimai ir tt. Red.)
Prisirašė nauja narė p. P. 

Laurinaitienė.
1934 m. valdybą sudaro 

Šie: -
Pirm. P. Jakubauskas,-
Vice pirm. J. Bernotas,
Rast. J. Maciuijm aš,
Kas. A. Sambąrys,
Tyarkd. P. Liubinas. _______ ? o_____ ____
Kitas susirinkimas įvyks t rębesius,’medžius bei pasė- 

sausio 28. d. Ateikite gau-llius įr valstybės duota p.as- 
siai. Bus išduota finansinė, kola sumušamos su išperka- 
apyskaita ir kurie užsimo- (maišiais mokesčiais į vieną 
kėsite už visus metus $3.00, bendrą skolos valstybei su-; 
■gausite Lietuvos Albumą Į mą, ir ta suma išdėstoma 
dovanų. P. J. Į mokėti lygiomis dalimis, per

--------------- tiek metų, kiek yra liesumo-
NEW BRITAIN, CONN. keti išperkaniieji už žemę.

■ mokesčiai. Jl išdėstoma mo- 
tt- - - keti drauge su 3% metiniuViesas Pranešimas. ° .

Šiuomi pranešame, kad S.L.R. palūkanų.
K. M. S. ir LDS. Conn. apskri- Gautoji žemė, 
čių valdybos turėjo bendrą suva
žiavimą, 
Britaine -j 
rengiamos: ‘ ‘Gegužinės,

’ Nutarta, “ Gegužinę
New Britaine, birželio 10 d. š.m. 
Parkas. jau paimtas —- Quartte 
park. .

Prašome kitij apskriČiij, kuopą 
ir Ūraugijiį minėtą dieną nieko 
nerengti, kad nesusidaryti; kokiu 
nemalonumą.

Taip pat valdybos pareiškė 
nuoširdžią padėką visiems cho
rams, dalyvavusiems 1934 metą 
gegužinėje, ir nutarė kviesti cho-, 
rus ir į šią metą gegužinę.

Gerb’. chorą vadų ir choristą 
prašome, gavę .‘pakvietimus, su
tikti dalyvauti ir pagražinti mfl- 
są Gegužinę, nes be jūsų, brąn- 
gieji, . mūsų rengiama gegužinė 
riebus tai garsi ir sėkminga. . 

: Kviečiameiš anksto sutikti. ■
< Apskričių Valdyba.

LENKAI NELEIDŽIĄ NET 
MIRUSIŲJŲ PAGERBTI.

Vilniaus lietuviai turi 
gražų paprotį Vėlinių va
sara mirusius pagerbti Ra
sų ir Šv. Petro kapinėse. 
Jie sudaro bendrą eiseną, 
nuvyksta į kapines, mel
džiasi ir padeda vainikus 
prie visai Lietuvai nusipel
niusių vyrų kapus. Tačiau 
šiemet lenkų valdžia lietu
vių organizuotos eisenos ne- 
eido. Po pamaldų šv. Mi
kalojaus bažnyčioje, Vil
niaus ’ lietuviai neorgani
zuotai nuvyko į Rasų kapi
nes. Aplankę Dr. J. Basa
navičiaus, P. Višinskio, M. 
K. Čiurlionio ir kitų vyrų 
kapus, sudėjo prie jų vaini
kus, pagiedojit) “Angelas 
Dievo ” ir Tautos himną. 
Policija Tautos himn o gie
dojimą' norėjo uždrausti, 
bet dideliai miniai nieko ne
galėjo padaryti.. Dar aplan
ką karių kapus, visi susirin
kusieji lietuviai nuėjo pa
gerbti nesenai mirusiojo 
prof. kun. Kraujelio. Čia ir
gi buvo pagiedotas. “ Ange
las Dievo” . ir Tautos him
nas. . Pastarąjį giedant vė 
prikibo lenkų policija, daug 
žmonių sumušė, sukruvino, 
o dali . Vilniaus lietuvių stu
dentu suareštavo.

VYTAUTO DIDŽIOJO, KAULAI 
Į KAUNĄ

: Kaip žinome, garbus mū
sų patrijotas Donatas Mali
nauskas, . kilimo yilnietis, 
neseniai dėjo pastangas .su- 
tasti Vytauto Didžiojo kail
ius ir į tam tikrą specialiai 
Čekoslovakijoj . padirbdin
tą, karstą juos sudėjus’ padė
ti Vilniaus-katedroje. Žo-. 
ūžiu, D.- Malinauskas norė
jo Vytauto Didžiojo kaulus 
išgelbėti nuo žuvimo, Jis 
buvo nuvykęs.. į-Vilų i ų, tuo 
reikalu kreipėsi į lenkų val
džią. o taip pat. ir Bažny
čios vyriausybę, bet savo 
tikslo, nepasiekė. Lenkų val- 
RžuiAIytantoADidžiojcL kau- 
us nesutiko atiduoti, nioti- 
vuodama neva tuo, kad įlie
tas tikrai nežino ar po Vil
niaus , katedra . atlystieji 
taniai yra ištikrųjų Vytau- 
-o Didžiojo. Šiomis dieno
mis susikūrė speciali komi
sija iš žinonriLviMūsų visuo
menės. veikėjų įp žada dar 
tartą vykti į ViIni ų ir tuo 
reikalu kreiptis į lenkus. 
Jei Vytauto Didžiojo palai
kus šį sykį pavyktų išgelbė
ti, tai manoma juos parga
benti į Nepriklauso m ą j ą 
Lietuvą ir padėti į Vytauto 
Didžiojo muziejų Kaune.

Gerb. Skaitytojų 
Dėmesiui

Gerb. skaitytoju ir priėtęlių 
nuoširdžiai prašome remti tubs 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi “Darbininke.” Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimą. “Darbinin
ke.” Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.:

Girtuoklis -nuolatos-kėsi
nasi į savo gyvastį.

Pirmiausia aludariui, vė
liau gydytojui, o paskui 
gr abortui.__ ' ______ ' - -

Tbl. Bryant 9-7763

CLEMENT V0KETA1TIS-
ADVOKATAS

113 West 42-hd St.

New York, N. Y.

kol už ją 
nėra /sumokėta valstybei 

gruodžio 11 d., Neiv- skolą, negali būti be žemės 
pasitarimiri dėl bendrai. m'inisterij os leidi mo

Gegužinės. 'perleista, įkeista . bet kam,
rengti vaisfyĮjpS į^€|a įr
1 • K TO. I *’ ■’į, *: '

žemės banką. Šio suvaržy
mai netaikomi žemei, kuri 
gauta . be išperkamųjų mo
kesčių ir ųž kurią, skola 
valstybei sumokėta. Bet tik
tai po, 10 metų nuo žemės 
perleidimo dokumentų ga
vimo ji gali būti perleista t 
kitas rankas.;, perieiįžiani 
anksčiau reikia gauti žeme! 
ministerijos leidimą. .. ■ 

Nustatytus išperkalnūO' 
šįus mokesčius ir valstybei 
skolą išieškoti pavedama 
žemės bankui, kuriam žeinėsy 
ūkio ministerija perduoda 
visus aktus ii* dokumentus,

S

KUR BUS STATOMAS PAMIN
KLAS DARIUI IR GIRĖNUI.

Kauno laikraščiai rašo, 
kad Dariui ir Girėnui, pa
minklų manoma statyti Vie- 
sulavoje, aikštėje tarp aero
dromo technikos fakulteto 
ir šlaitų į Nemuną. Po pa
minklu norima padaryti rū
sį ir jame: padėti išbalsa- 
muotus lakūnų kūnus, virš 
šito rūsio įrengti lakūnų at
minimui salę, o virš salės 
pastatyti kokių 30 m. aukš
tumo bokštą. Pagal, šį pro
jektų, visas paminklas būtų 
arti .50m. aukštumo. Jis 
stovėtų ant kalno ir būtu 
matomas iš viso Kauno, 
Naktį jis būtų apšviečia
mas.. Ar važiuojant trauki' 
hiu, ar skren dant lėktuvu 
jis būtų pastebimas iš toli, 
primintų, kad Kaunas yra 
netoli ir būtų lyg koks mil
žiniškas Kauno švyturys. 
Aikštę aplinkui paminklą 
manoma prisodinti medžių, 
gėlių ir pavadinti Dariaus 
ir Girėno parku.

Netrukus visas šis pro
jektas bus paskelbtas visuo- 
menei apsvarstyti. -

AKCINIS KAPITALAS KLAI
PĖDOS KRAŠTO ĮMONĖSE 

Klaipėdos krašte veikia 
30 įvairių akcinių bendro
vių. Tos įmonės pagal gru
pes pasiskirsto šitaip: — 
medžio pramones 5, popip- 
rio ir poligrafijos 4, preky
bos 4, maisto produktų ir 
tekstilės pramonės po 2 ir 
po 1 įmonę veikia.: kasyklų, 
žemės ir akmens, metalų ir 
mašinų, ekspedicijos ir. sau
gojimo, • viešbučių ir resto
ranų,. draudimo, susisieki
mo. Jų. visų kilnojamas tur
tas siekia 13 su puse milijo
nų litų, o nekilnojamas 25. 
rnil. litų. Bendras visų tų 
į monių praeitų metų balan
sas siekė apie 103 mil. litų.’ 
Akcinis kapitalas buvo 28 
su puse mil, litų. Didžiausią 
metinį pelną turėjo kredito 
akcines bendrovės—■■ 321,- 
0Č0 litų, toliau eina preky
bos prekėmis — 75,600 litų, 
tekstilės (audinių) pramo
nė — 60,600 litų, maisto 
produktų pramonė — 51,- 
900 litųt popierio ir poligra
fijos. — 33p3OO~TTfų, medžio 
pramonė — 24,000 litų. Jo
kio pelno neturėjo kasyklų,, 
žemes, ir akmens pramonė, 
ekspedicijos ir saugojimo, 
viešbučių ir restoranų akci
nes bendroves. Kai. kurios 
akcinės įmonės turėjo nuos- 
tolio. Daugiausia nuostolių 
tenka popierio ir poligrafi
jos, medžio pramonei ir pre
kybos prekėmis įmonėms.

Deja, Klaipėdos krašto į- 
monese . viešpatauja vokie
čių kapitalas. Lietuviai ir 
žydai turi to kapitalo mažu
mą. Tsb.

iiiniimniiitiimiIiiiMtiMiinilftliiilinilllllillillHllIlilūiii - 

KLASČIAUS

CUNTŪN PARKAS Į 
i Piknikams, baliams, koncertams,] 
i šokiams Ir visokiems pasilinksmi- Į 
inhnmns smagiausia vieta Brook-Ė 
Į lyne-Maspethe. Jau laikas užslsa-į 
Įkyli sale žiemos sezonui. .. : 
Į ks mp, Maspeth ir Betts Avė. Į 
Į JONAS KLASČIUS, Šav. j 
[ Maspeth, L. L, N. Y. Į
UllllItlIlHlllllliinillllUliUIlilIlIlIlfItillItlilHlllIlItllillIlIlirt*
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JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

—-IR— ; .
BALSAMITOTOJAS

231 REDFORD AVENŲE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2—,7043. Notary Public Ė

M. P. BALUS, INC. Į
BIELIAUSKAS . . |

Graboriūš ir Balsamuotojas | 
660 Grand Stj Brooklyn, N.YĮ

Stagg. 2—O7S3 Nota ry. Publici Tel.

I JOSEPH LEVANDA I
(LEVANDAUSKAS)

• GRABORIUS
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y

4 Telephone Stagg 2—4409 =
Ė NOTARY PUBLIC = 

ĮALEKS. RADZEVIČIUS j 
Į GRABORIUS | 
Į 402 Metropolitan Avė. I 
Į BROOKLYN, N. Y. į 
| Priešais Apreiškimo parapijos! . 
š Bažnyčią. j
ĮParsamdau Automobilius Vcs-j 
i tiivčms, Krikštynoms ir viso- f- 

. . kiems pokyliams. . |
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Tel. Newtown 9—4.464 Į ‘

ANT.J. VALANTIEJUS]
GRABORIŪŠ IR 

BALSAMUOTOJAS . 
Aptlraiula Vijose Sakose 

NOTARY Vt’BTje 
5441 — 72-nd Street .

Arti. Grmtd SU 
MASPETH, u In K Y. . 
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Mn r. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford 4ve., Brooklyn
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