
Katalikas, kurs neremia katalikHkot 
spaudos, neturi teisei vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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LIETUVOS TAUTININKU 
GINA SOVIETU BUBELIUS

Sausio 12 d., Bostono miesto ligoninėje mirė ku
nigas Andriejus Šeštakauskas, 60 metų amžiaus.

Jis paėjo nuo Trakų. Amerikon atvyko dar jau
nas būdamas. Dirbo dirbtuvėse, Stoughton. Mass., ir 

■'..kitur.- <■
Vėliau pasiryžo mokytis. Mokėsi Chicagoje, III., 

Detroit, Mich. ir kitur.
Vakacijas leisdavo pas A.A. kun. Pėžą Montello- 

je. Tuomet kalbėdavo lietuviams gražias ; prakalbas 
Tauntone, Montelloje, So. Bostone, ir kitur. Aš jomis 
gėrėdavausi. \

Baigęs klasiką,.įstojo pagarsėjusionTėvųSupli- 
čijonų Seminarijon —- Grande Serfiinaire, Montreal, 
Kanadoje. Ten įsišvėnte kunigu Montrealio deacezijai, 

, pavasarį, 1&08 metais.
Primicijas laikė šv. Petro bažnyčioje, So. Bosto

ne. Šiame didmiestyje, per laiką jis įsigijo daug pa
žįstamų. Dažnai čion atvažiuodavo paviešėtų.

Primicijose dalyvavo ir jaunas. klierikas Jonas 
J. Jakaitis, dabartinis T.T. Marijonų provincijolas, 
tuomet primicijanto jaunesnis seminarijos draugas.

A.A. kun. Andrius ilgokai savo kunigavimo laiką 
praleido beklebonaudamas Burlirigtone, Trenton J. 
deacezijoje.

Apie ketvirtą paskutinių savo amžiaus metų jis 
sirguliojo ir sirgo pas Joną Rockett (Račkauską), 1 
Highland St.į Dorchester, Mass. (Bostono priemiesty
je). Du metu atgal prisimetė gangrena jo kojon, kuri 
tapo nupiauta. Penkios savaitės atgal jis bevaikščio
damas parpuolė ir nusilaužė antrą koją. Bostono li
goninėje taisė nulaužtąją koją, bet ji nebegijo. Prisi- 
metus komplikacijoms^ tapo suparaližuotas, ir galuti
nai jo gyvybė Užgeso.

Ligų metu jis kas savaitė būdavo sakramentais 
aprūpintas So. Bostono lietuvių kunigų, kurie jį ląn- 
ke ir ligoninėje ir budėjo su juomi mirimo naktį.

Kadangi jo sesuo buvo palaidota iš So. Bostono 
. . lenkų bažnyčios, tąį jos vyras, sūmm ir duktė laidoja 

ir kunigą Andrių iŠ lenkų bažnyčios, Boston St. , Nau
jos.Kalvarijos kapuose, sausio 16 d., 1(F vai. lyte. Re- 
ųuiescat in pace.

DĖDĖ SAMAS IŠMOKA 
UŽDARYTOS BANKOS

NUBAUDĖ KATALIKŲ 
DIENRAŠTĮ RYTĄ

KAUNAS — Tautinin
kų oficiozas “L. A?\ No. 
293 praneša, kad katalikų 
dįpnraščio Ryfo atsako
masis redaktorius karo 
komendanto nubaustas 
500 litų pinigine pabauda 
-ar 1 mėnesį kalėti UŽ gruo
džio 13 d. Įdėtą straipsnį 
“Po Kirovo nužudymo”. 
Tas straipsnis buvo pers
pausdintas “Darbininko” 
No. 2, š. m., sausio 8 d. ,

RAŠTO EKSPERTAS 
LIUDIJO, KAD IŠPIRKŲ 

MO LAIŠKAI YRA 
HAUPTMANO RAŠYTI

Lietuvos - Lenkijos
4 * . . * • ‘ ‘ ■

Derybos Prasidėjo
GEN. CALLES LIGONI PER N ARTĮ APAKO Kaunas

Herdon, Va.— šio mies
telio gyventojai yra tikrai 
nuoširdžiai dėkįngi Dėdei 
Samiu. Mat to miestelio 
bankas užsidarė, o tos 
bankos indėliai sulig- naū- 

v jojo įstatymo valdžios 
buVo apdrausti. Bankai 
Užsidarius Jungt. Valsty
bių valdžia pradėjo išmo
kėti indėlininkams jų pi
nigus iki $5000. Bankas 

UŽsidąrė dėl jo iždininko 
. nesąžiningumo, kurs nuo 
1918 iš to banko išėmęs ir 
praleidęs $60,000.

PRANEŠIMAS

VALDŽIA GAVO $374,- 
506,232.50 Iš SVAIGALŲ

WashingtonPereitais 
metais federalė valdžia 
kasdien gavo po vieną mi
lijoną dolerių į dieną iš 
svaigalų.

Per visus metus tokių 
mokeščių įplaukė $374,- 
506,232.50. Stambiausios 
įplaukos buvo penkių do
lerių mokestis nuo kiek
vienos alaus statinės. To
kių mokeščių nuo alaus 
buvo virš 200 milijonų do
lerių“*

Elemington, N. L — 
Hauptmano byloje liudy- 
jo žymiausias šios šalies 
rankraščio ekspertas, Al- 
bert S. Osbom. Jis savo 
specialybės būdu teismui 
nurodė, kad paliktasis lai
škas pavogto Lindberghų 
kūdikio kambary, reika
laująs $50,000 už kūdikio 
grąžinimą ir kiti gauti 
laiškai vedant derybas dėl 
tų pinigų išmokėjimo ir 
kūdikio grąžinimą yra 
Bruno Haųptmąnp ranka 
rašyti. Jis palyginęs 'Hau
ptmano rankraštį su mi
nėtų laiškų rankraščiais, 
nurodė jų panašumą ir 
randa, kad ta pačia ranka 
rašyti; nors buvo bandy
ta raštą pakreipti. Tokie 
rankraščiai eksperto teis
mui įrodinėjimai labai 
nervino Hauptmaną.

Ši byla, numatoma, kad 
tęsis dar apie keturias sa
vaites.

_ Taml Angele^. —... Buvęs 
Meksikos prezidentas ir 
dabartinis fdktinas Mek
sikos diktatorius, genero
las Plutarco illias Calles, 
orlaivių atskiįdo iš Mek
sikos į Los, Angelę s į ligo
ninę. Jo sveikatą labai pa
blogėjus, ne»jį kankina 
tulžies liga, todėl jo gydy
tojai patarė, y am nelau
kiant vykti į Jungt. Vals
tybes prįe žyi lesnių spe- 

, ėialistų. Gęm bailes, kaip 
žinoma, yrą pasižymėjęs 
katalikų perse riojimu Me
ksikoje.

GRIŪVA U 
VILNIAUS

do iš Mek-

jCORINĖ 
KATEDRA

LDS. N. A. apskričio su- 
važiavimas įvyks sekma
dienį vasario 10 d., 1935 
m., šv. Jurgio parapijos 
bažnytinėje salėje, St. 

. Georgę Avė., Norwood, 
Mass., 1-mą vai. po pietų. 
Malonėkite visos kuopos 
dalyvauti. Išrinkite atsto- 

į. vus ir suteikite jiems ge
rų sumanymų LDS orga- 

į- nizacijos. naudai.
' Kviečia,

.L* D. S. N. A* Apskričio 
f. , Valdyba—

Dvasios Vadas
Kun. S, Kneižis 

Pirmininkas
VI. Paulauskas 

Raštininkas
Tarnas Versiackas 

Iždininkas 
: S* čeikauskąs.

SODINS 4,000,000 ME
DŽIŲ •

k VVashington —. Valdžia 
tuoj pradės vykdyti Savo 
mėdžių sodinimo planą. 
Yra nusistačiusi pasodint’ 
4,000,000 medžių ilgoje 
juostoje, kuri tęstųsi per 
tas valstybes, kurios yra 
dažnai sausros varginai 
mos. Ta miško juosta su - 
teiktų kaip įr pavėsį. Tam 
tikslui yra numatyta išlei
sti $70,000,000. Sodinimo 
darbas tęstųsi per 7 me
tus. .

300 PRISIDĖJO PRIE 
STREIKO

Newark, N. J. —300 Na
tional Biscuit Co. darbi
ninkų išėjo į streiką prisi
dėdami prie kitų tos pa
čios kompanijos dirbtuvių 
streikuojančių darbinin
kų*

MEDAUKEMS IŠGEL
BĖJO GYVYBĘ

Trenton, N. J. — Sausio 
13 d., policininkas Wil- 
liam McGurk bandė suim
ti tūlą Arthur Flack, bet 
pastarasis paleido šūvį į 
policininką taikydamas į 
širdį. Policininkas nešio
jo Panelės Švenčiausios 
medalikėlį. Kulka atsimu
šė į medalikėlį ir policU 
ninkas liko gyvas tik len
gvai sužeistas.

UŽDIRBSIĄ NET 
$100,000

Toronto - 
sioš Dionnų pęnktinukės 
(penkios kartu gimusios 
ir augančios mergaitės) i- 
ki pabaigos 1936 mėtų už
dirbsiančios iki $100,000. 
Daugiausia pinigų sumo
ka įvairios krutamu jų pa
veikslų firmos ir žinių a- 
gentūros. Vėliau, gelėsian- 
Čios daug pinigų uždirbti 
viešu pasirodymu.

Taigi,; gimusios vargin- 
> goj prancūzų šeimynoj, 
; vietoje padidinus tėvams 

materialį skurdą jį visai 
panaikino.

Pagarsėja

Vilniaus miesto ir apy
linkių gyventojai labai 
piktinasi, kad Vilniaus 
kurija nesirūp na Vilniaus 
Katedros remontu, Kelin
ti metai ji.sto i purvina, 
suskilusi, p&f«58tyta, iš- 
knisinėtais pamatais, - pu
siau vandenyje ir dvo
kianti. Į jau sukišta apie 
600.000 zlotų visuomenės 
pinigų. Trūksta dar 400.- 
000 zlotų ir kurija neturi 
iš kur jų gauti. Tuo tarpu 
yy s k u p o reprezentacii 
niams rūmams įsigyti ir 
remontuoti lėšų“ bematant- 
atsirado ir be visuomenės 
aukų. Juos pradėjo vėliau 
taisyti, negu Baziliką, ir 
jau baigė. Atrodo, lyg len
kai tyčiomis leistų , griūti 
istorinei Vilniaus Kated
rai. •
BANDYDAMAS SAVO 
DRAUGUS Iš KALĖJI

MO PALIUOSUOTI 
PATS TEN ATSIDŪRĖ

- Tūlas Ed-

ninką Vintarą ištiko šiur
pi nelaimė. Vakare jis at
sigulė visiškai sveikas, o 
rytą atsikėlė jau apakęs. 
Dailininkas Vintaras gy
vendamas Kauno prie
miestyje Šančiuose, daž
nai išvažiuodavo provinci
jom dekoruoti bažnyčių ir 
naujų namų. Aklą daili
ninką nuvežė į ligoninę, 
bet gydytojai apžiūrėję 
pasakė, kad jo akys yra 
visiškai sugedę ir jis jau 
daugiau nebematys. Da
bar šis 40 metų žmogus 
visų apleistas, užsidaręs 
gyvena vienoje šapčių lūš
noje. Vintartas. buvo ga
bus dailininkas.

• Šiomis dieno
mis Lietuva vėl pradėjo 
derybas su Lenkija dėl 
Vilniaus krašto, kurį len- 
kai smurtu pagrobė 1920 
metais.

< Lietuvos prezidentas A. 
Smetona vedąs betarpiš
kas derybas su Lenkijos 
diktatorium maršalu J. 
Pilsudskiu.

Sakoma, kad Pilsudskis 
norįs susitarti neminint 
Lietuvai padarytos žaiz
dos, kad tarp abiejų vals
tybių užmegsti diplomati
nius ryšius.

MOTĖRIS PERLĖKĖ 
PACHTKĄ

Tokių derybų pradžia į* 
vyko pereitą' vasarą, bet 
įsikišo Prancūzija ir de- 
rybos nutruko.___ . _

Prasidėjus deryboms vL 
sa tauta turi budėti. Siųs- 
kime laiškus Lietuvos vy
riausybei, kad ji tik tada 
su lenkais ' susitartų kai 
Vilniaus kraštas bus gra
žintas Lietuvai. Be Vil
niaus krašto grąžinimo, 
jokios sutarties su lenkais, 
negali ir neturi būti. Tik 
Vilniaus kraštą grąžinus 
galima tartis ir susitarti . 
dėl geresnių santykių.

SAAB KRAŠTO BALSA
VIMAI PRAĖJO BE

YPATINGŲ ĮSIŠOKIMŲ

Saarbrucken— Sausio 
13 d., visam pasauliui žiū
rint, apie pusę milijono 
saarlandieČių, Tautų Są
jungos piliečių, gana ra
miai balsavo, kur jie nori' 
priklaūsytir4 Vokieti’j aį 
Prancūzijai ąr likti Tauiį^ 
-Sąjungos globojey kaip da- » 
bar, kad yra.. Žinoma tąi 
šen, tai ten pasireiškė ma- - 
žų triukšmelių, bet jie bu
vo be reikšmės. Rinkimus 
prižiūrėjo ir tvarkė Ple-

Oakland, Cal. — Garsi 
Amerikos lakūnė Amelia 
Earhart Putnam, iš Med - 
ford, Mass. kuri vienintele 
iš moterų yra perlėkusi 
viena Atlanto okeaną, da
bar padarė naują siurpri
zą ir rekordą, viena per
lėkdama «iš Honohilu, Hk- 
waii į Oakland, Gal. Tą 
2400 kelionę virš vandens 
atliko į 18 vai. 15 min.

Tuo savo žygiu ji pada
rė net du nauju rekordu: 
viena perlėkė tokį tolį to- biscito komisiją, Tautų 
jė vietoje, kur ligšiol nei Sąjungos paskirta, o tvar- 
vienaš vyras nėra solo ką pridabojo tarptautine

- sveaijos sostines sto- / P*' policija. Balsavimai pasi. ?
kholmo maisto produktu jnotens tokią ke- baigė 6 va . ,r neužilgo 
krautuvėse neseniai pra-- atliko. Pasilsėjus! S pasauks sužinos gyvento-
— ? leidosi j tolimesnę kelionę

šioj šaly. . \

MANCHUKUO IMPE
RATORIUS MIRŠTĄS

\ Londpn ExČ&ange Tele-

Ūupda, kad Manchukuo 
imperatorius Kang Teh 
sunkiai sergąs ir jo pa
sveikimas esąs abejotinas.

Dedham 
ward C* Frye iš Roxbury, 
bandė iš kalėjimo paliuo- 
pūoti inirtin nuteistus 
žmogžudžius Millen bro
lius. Ketvirtadienio ryte 
perlipo per kalėjimo sieną 
revolverį, šautuvą ir virvę 
nešinas ir pasislėpė kalė
jimo kieme. Kaip Irving 
Millen pastebėjo; kad jo 
draugas čia, žėrė saują 
sugrūstų pipirų sargui į 
akis ir bandė pabėgti* Bet 
sargas jį vistiek sulaikė 
ir nuveikė. Tame sumiši
me Frye per kalėjimo lan
gą paleido Šūvį iš šautu
vo, bet niekam nepataikė, 
Kilus triukšmui Frye pas
lėpęs revolverį kalėjimo 
kieme spruko atgal*. Bet 
už kalėjimo sienų tapo pa
gautas ir dabar pasodin
tas tame pat kalėdine kur 
žmogžudžiai ’ broliai Mil- 
lens ir Faber sėdi* Jam 
kaucija nustatyta $50,000.

ŽINUTĖS
- Švedijos sostines Sto

dėta pardavinėti iš Lietu
vos atgabentos žąsys. Jos 
išstatytos languose šalia 
Skaniųjų pietų Švedijos 
žąsų ir turi parašus Litau- 
isk gass— Lietuvos žąsys. 
Kitoniškų užsieninių žąsų 
šiuo metu Stokholnie jau 
nėra, nes jų sezonas bai
gėsi. švedai Lietuvos žąsi
mis yra patenkinti ir'gė
risi jų kokybe bei viduti
nišku didumu.

~ Gruodžio mėn. žino- 
mas Lietuvos mokslinin
kas, chemikas ir vaistinin
kas prof. Petras Raudoni
kis minėjo savo amžiaus 
.65 mėtų sukaktuves. Dar 
prieš karą Rusijoje jis bu
vo žinomas savo mokslo 
darbais. Ten taip pat ken
tėjo už lietuviškų raštų 
platinimą ir už tai dau
giau kaip metus sėdėjo 
kalėjime ir buvo ištrem
tas į Nižnij - Novgorodą, 
o vėliau į Tiflisą. Sugrį
žęs į Lietuvą, 1919 ni. įs
teigę chemijos labaratori- 
ją, padėjo organizuoti Lie
tuvos universitetą ir uo
liai dalyvavo visuomeni
niame darbe. Dabar jis 
profesoriaują Kaune, Vy
tauto Didžiojo universite
te. •

ju valią.

. NUNEŠĖ TILTĄ .

Lawrence- 
smarkaus lietaus vanduo,

■ Pakilęs nuo
A 

Merrimack upėje, nunešė 
dalį griaunamo Fells tilto* 
Nuneštoji tilto dalis sie
kia 90 pėdų ilgio. Sargas 
pastebėjęs apie pavojingą 
tilto padėtį pranešė polici
jai, kad sustabdytų pešt 
čiųjų trafiką tiltu. Tą pa
darius išvengta žmonių 
aukų. . :

IR SENATE REIKALAU
JAMA NUTRAUKTI RY

ŠIUS SU MEKSIKA

. VVashington — Senato
rius iš New York, Wag- 
ner, : demokratas įnešė 
Jungt. Valstybių Senatan 
rezoliuciją, reikalaujant 
nutraukti šiai šaliai visus 
prekybos ryšius su Meksi
ka ir raginti amerikonus 
turistus nesilankyti Mek
sikoje iki ten nesiliaus 
žiaurumai prieš katalikus.

Darbininko Dovana Darbininkams
“Darbininko” prenumerata vajaus metu tik $3.00 

metams. Pasiskubinkite užsiprenumeruoti ’ arba at
naujinti “Darbininko” prenumeratą. Seni ir nauji 
prenumeratoriai gauna $1.00 vertės knygų iŠ paskelb
to katalogo dykai. Naudokitės proga. Kas negali užsi
mokėti prenumeratos ir kas supranta pareigą platinti 
katalikišką spaudą, tas gali ne tik sau prenumeratą 
užsidirbti, bet ir sau gerą savaitinę algą pasidaryti.

Prikalbink 5 naujus skaitytojus Darbininkui ir 
turėsi sau $3.00 už prikalbinimą Siųsk Darbininko 

.Administracijai už 4 naujas prenumeratas $12.00, o 
už penktąją $3.00 pasilik sau.

DARBININKO PRENUMERATOS KAINA 
VAJAUS'METU ’ *

Amerikoje metams (du kart savaitėje) ;f$3.06
’ Užsieny metams (du kark savaitėje) $4.00 
Amerikoje metams (vieną kart savaitėje) $.1.50 

/ Užsieny metams (vieną kart savaitėje) $2.00



I

LU IJ.I ....«!»Tygyif! «IBWW**W** * * " >» I ■ II ■■Įį—

EARtflNINKAS
|nriiiiiiiiniiiinnrn—imi T "...............................................      g

VIETINES ŽLMOS
I : ■ i ; r“ ... '< i...** '

. _ . P—
mane. Mano prietelkoš su 
ponia Siauriėne jos auto
mobily tą dieną mane va
žiojo ir Šen ten sų viso
kiais ‘‘reikalais”, o kai 
parvežė namon tai ten ra
dau didžiausią “šiurprizę 
party* suruoštą, kaip pas
kui sužinojau,; mano var
duvių proga. Nustebau ir 
susijaudinau, nes savo gy
venime niekad nepama
niau,. ką prieš savo akis 
savo stubdjė-. tą vakarą 
pamačiau.

Todėl, šiuomi noriu iš
reikšti viešą padėką vi* 
soms ir visiems tos jaudi
nančios pramogos “kalti- 
ninkėms( ams)”. Rengę- 
jamsr E. Jaiiušoiiienei, (>. 
Jankienei įi* pagelbinin- 
kams, O. Mirgardienei, O. 
Staniuliutei, J. Gūzevičiui, 
ir A. JanuŠoniui. Daly
viams: Kun. K. Urbonavi
čiui, kun. K. Jankui, Va- 
latkams, Jarošanis, Siau
riams, Guzevičiams, Aren- 
tienei, Tetulienei, J. Rač
kauskienei, M, Galinienei,, 
T. Ašmehskiėnėi, pane
lėms M. Sakalauskaitei  ̂
A. Saulaitei ir savo šei
mai. .

Taipgi reiškiu gilią pa
dėką visiems dalyviams už 
taip brangią bendrą-do
vaną ir klebonui kun. F. 
Virmauskiui ir kun. K 
Jankui už brangias asme
nines dovanas.

UŽ tą viską, visoms ir 
visiems reiškiu širdingiau
sią ačiū! f , ;

4 Jiėva Marksienė^:.

f 1 , f . R ; . K. . j v- .

ŲUBERNATORIUS DA- 
į LYVAVO LAIDOTUVIŲ 

jMMALDOSĖ
• ■■ ■

, Iskilęningoąe laidotuvių 
pamaldose, staiga mirusio 
Bostono Kolegijos rekto
riaus kurt. Patrick J.* Mc- 
rfugh, S. J., NeMlto Pra- 
aidėjimo bažnyčioje, Hąf-

< rison Avė. dalyvavo Mass. 
, valstybės gubernatorius

James M. Curley su savo i 
militariu štabu. Taipgi da-1 
lyvavb ir Bostono majo
ras Frederick Mansfield 
su kitais aukštai valdinin
kais. Vyriausioji Kolegi
jos klesa dalyvavo .‘‘in 
ęorpbre”. Astuoni iš jiy 
jiėšeikarstą^ąvo—mylimoj, 
ąuklėtojo. Kun. Louis J. 
Galagher, S. J., kolegijos 
prezidentas atnašavo šv. 
mišias.

UGNIAGESIAI ATGAl- 
; tiNd UŽSPĖiNGŪSl

VAIK4

Alvih Freedman, 2 metų 
vaikas, 481 Blue Hill Avę., 
Rokbury, bevalgydamas 
užspringo. Buvo beveik 
prie mirties, bet pašaukti 
ugniagesiai, su inhalato- 
riu per dvi valandas dar
buodamiesi atgaivino vai
ką, kurio gyvybei pavojus 
nebegręsia.

VIEŠA PADĖKA

Keletą ugniagesiu vos ne
žuvo, kuomet griuvo gale
rija. Nuostolių padaryta 
už $15,tilta.'

Jeigu prie mano kojų su
dėtų visų viešpatijų vaini
kus vietoj mano knygų iri 
mano pamėgimo skaitytį aš 
visa tai atshunčiau.

' Fenelon.\

METINIS BALIUS
Rengia 

Lietuvos Dukterų Draugi-I 
ja po Globa Motinos Švč.

Sausio 19 d., 1935 
7:30 Vai. Vakare

Parapijos Svetainėje 
492 E. Seventh St., So;

Boston, Mass. ’
Kviečiame visus, nares 

ir rėmėjas, vyrus ir mote-1 
ris dalyvauti šiame meti- 
niame baliuje. ______

Draugijos narės, ateis 
ar ne Į balių, už įžangos 
bilietą 35 centus turės už* 
simokęti. Tai jau verčiau 
ateiti ir linksmai laiką 
praleisti.

Valdyba ir rengimo ko
misija deda visas pastan
gas padaryti šį metinį ba - 
lių kuoiškilmingiausiu iri 
linksmiausiu. Bus vištikių 
valgių ir gėrimų. Jau pa
samdytas geras orkestras. !

Be to, baliuje bus gera į 
proga moterims prisirašy
ti už numažintą įstojimą.

ši draugija yra viena iš 
turtingiausių ir geriausių 
Moterų draugi jų Bostono 
apylinkėje. ‘

VALDYBA.

MisŲU KalfcrittoHilB
; .t *

čianėią, bet toji vAlaiidėlė 
niekados neišdils ii mano 
sielos”.

Siame straipsny šutei* 
kiame naujausių žinių a- 
pie tą. nepaprastą Dievo 
tarnaitę, kuri dabar mini
ma visame pasaulyje.

Kalendoriaus gale įvai
rus patarimai šeiminin
kėms, sveikatos srityje, 
ūkininkams ir kitos nau
dingos žinios.

Gruodžio 29 dienos va
kare tapau netikėtai nus
tebinta ir sujaudinta .ypa
tingu ‘‘sąmokslu” prieš

Mptefjį Sąjungos, 13 GAISRAS DR. jAlOMA-
viėlAUS btiso NAMfcmetinis susirinki

mas. . 
Jvyks

Sausio (Jau.) 15,1935
Bažnytinėje Svetainėje 

5th St., Sb. Boston Mass. 
7:30 vai. vakare

Visos narės kviečiamos 
ateiti į Susirinkimą. 

DAKTARAI
DR. ROGTR J. AfflZAID

į TęLDęvOrfSlTire 7906
" ' OFISO VAĮįANBOS:

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Mokti muzikos^ piano h 
! ir daitiavimo. Specia- I 
» les pamokas duoda | 
| vaikams. ų 

j-.... Adresas: |
į 933 E. Broadvvay, | 
į SO. BOSTON, MASS. |

Pirmadienį, sausio 14 d., 
apie 10:30 vai. ryte, užsi
degė namas, kuriame yra 
Dr. Jakimavičiaus ofisas. 
Gaisras prasidėjo : nuo 
perdaug įkaitusio centrą- 
linio šildytuvo. Ugniage
siams pavyko gaisrą užge
sinti.

Dr. Jakimavičiaus ofiso 
ugnis nepalietė, bet tik 
namo pastogė ir dalis sto
go nudegė.

Kiek nuostolių padaryta 
kol kas nesužinota. .

DIDELIS GAISRAS
• Penktadienio naktį buvo 

kilęs gaisras Union Sietą 
Works, Čatter Št. Chelsea.

3 Maideri Street, 
Boston

Tel. So; Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS I I

DR, M. V. CASPER Į
Arti Munieįpal Buildįng į 

525 E. Broadway, .S. Boston Į
Ofiso Valandos |

Nuo 9 iki 12. ryte ir nuo 1.30 iki | 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofli 
saa uždarytas subatos vakarais irs 
nedėldieniais, taipgi seredomia nuo i.

12-tos dienų- uždarytas. Į
Taipgi huimn ir X-Ray |

LIETUVIAI TAUTIEČIAI! Į

Gerbiamieji:-—-. . '
Prašome kreiptis į liet avišką ąptieką,1 kurios 

šUviniūkai gimę it augę Sū. Bostone. Receptus iš
pildo su. geriausiais vaistais tiktai registruoti 

. vaistininkai. Galite būti tikri, kad jūsų daktaras 
bnspatenldntaši. .
Pristatome ledus (ice-cream) pokiliamš į namus.

Patduodanie DEKSNIO AaŪnGA MOSTJ

RECEPiį’ SPECIALISTAI!! . . . ' .

CASPER PHARMACY, INC.
John Casper Joseph C, Greene

(Jonas Kasperavičius) (Juozapas G. Grilevičius'i 
•_7- ' ' ' ;.šAyiNiNKĄi;;?’; 7^,-.
611 Broadvvay Telefonas 9457 ;

(Atidaryta nuo 8 ryte iki Pirnios ryte) ,

Lietuvis Dantistas •

DR, S. A. GAIVARISK1
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
’414 Broadvray,. So. Boston .
Misas atdaras nuo i(X ij^i. 12 vai 
yto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų Ir 
uo 6 iki 9 I, vakarį šventų dienų 

pagal susitarimų.

. Tel. So. Boston 2660

- Lietuvis Dantistas

t L KAPOČIUS
251W, Broadvray, So. Ėošton
Ofiso Valandos nuo 9 ikl 12, nuo 
1:30 iki 6 Ir nuo G:30 iki, 9 v,- v. 
Seredomia nuo 9 iltį 12 v. dienį. 
Subirtomis nuo. a Iki 6 vai. Vakarė. 
Nedaliomis nuo 0 iki 12 vai. dienų.

. ••• ■ (pagal sutartų

T®! Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS j J 

HETUVIŠ GYbYTOJAS Į

Ofiso Valandos t 2—4 ir. 6—8 

'f. 278 HarvarčT Sirtet, 
tamp. Ininan arti' Central ŠU-,

■ t Cąmbridge, , J

Praėjusią vasara Lietu
vos knygynuose ir kitose 
panašiose* parduotuvė s e 
pasirodė didelė naujleny- 
bė — Misijų Kalendorius 
1935 mėtams, išleistas 
Kretingos šv. Antano Mi
sijų Kolegijos. Naujieny- 
bė todėl, kad panašaus ka
lendoriaus dar neturėta 
Lietuvoje, o antrą— ka
lendorius išleistas visa pu
sė metų prieš Naujus Me
tus, kas Lietuvoje vargiai 
ar kada . buvo. Tuomi 
Pranciškonų yiėnrtol i j a 
parodė ypatingo sumanu
mo, besirūpindama savo į- 
staigų išlaikymu bei Šv. 
Pranciškaus serafiško'sios 
dvasios skleidimu plačio
je visuomenėje,
—Kalendorius yra -didelio 
formato, i36 puslapių, su 
gražiais viršeliais, gražiai 
išspausdintas, apščiai pa- 

Iveiksluotas. Jo redakto
rius Tėvas Augustinas 
Dirvelė, O.F.M. pradžioje 
kreipėsi į saVo tautiečius 
nurodydamas -būdą vi
siems lietuviairts prisidėti 
prie didelio darbo — iš
kelti. Lietuvės vardą pla
čiajame pasaulyje, ką yra 
pasiryžę lietuvių . misijo- 
nierių ruošėjai. Redakto
rius pamini, jog šis kalen
dorius išleistas kaip, dova
na tiems gėtadariams, ku- 

Įrie Pranciškonų laikonji 
[ Šv. Antano Kolegijai pa
aukos nors vieną litą, va
dinasi, apie 20 ameriko
niškų centų; žinoma, ka
lendoriaus persiuntimas į 
Ameriką pareikalautų dar

į kitų 20 centų..
Kalehdoriatišturines 1M- 

bai - gilūs, įdomus, - patrau
kiantis. Pat pradžioje šu- 
pažindinimaš Su Pranciš
konų misijomis, paduo
dant naujausias žinias; 
čia šūmihiirtbs visuose pa
saulio kampuose vėikian- 
ėios pranciškonų misijos 
ir ■jįjkįaštala- 
Vimo ddrbai.

Yra platūs straipsnis a- 
pie dabartinį Popiežių, Šv. 

[Tėvą Pijų XI ir įdomus 
I aprašymas apie visus bu
vusius Popiežius, prade- 

| dant nuo šv. Petro ir bai
giant Pijų XI. Kas .Jdo-r

i miausia,
Kalendoriuje telpa visų 

Popiežių paveiksiu.
Plačiai aprašoma Šv. 

Antano Kolegija Kretin
goje; straipsnis papuoštas 
paveikslais iš kolegijos

• gyvnimo; iš tų paveikslų 
I galima .. susidaryti S^ą 

I yabsdį apie Kolegijos pa- 
J talpas* tvarką, mokynių 

gyvenimą ir tt.
Toliau telpa įvairiausi 

turiningi straipsniai, kų-
[I rių Skaičiuje verta ypatih- 
Į gai pažymėti Tėvo Augus- 
[ tino Dirvelės* O. F. M., 
Į straipsnį apie Teresę Nėu- 
I manaitę iš Konnersreuth, 
[Į kurią Tėvas Augustinas y- 
t -ra matęs net du kartu ex- 

staęeje bekenčiančią. štai 
kaip jis.tarp kitko rašo: 
“Maciau jos. žaizdas, jos 
pervertas rankąs, mačiau 
jos skruostus, apdžiūvu
sius kruvinomis ašaromis, 
mačiau kaip ji baisiausio
se kančiose mirė drauge 
su ant kryžiaus mirštan
čiu Kristumi. Tik trumpa . , ,, , . .. . ,
Valandėle TniLČiaii ia frpn draugija «avo susirinkimui laiko kai [/ Valandėlę mačiau ją Ken Utarnlnki kiekvieno mtaerto,1

= Abelnai, kalendorius tik
rai vertas jo įsigijimo., 
Reikėtų palinkėti, kMd t jis 
kuodaugiausiai paplistų 
ne tik Lietuvoje, kur jis 
jau gerokai išplatintas, 
bet ir Amerikoje. Užsisa
kyti geriausia keliems su* 
sitarus, kad būtų pigesnės 
pastos išlaidos. Kreiptis į 
patį kalendoriaus redak
torių:

Tėvas Augustinas, 
Pranciškonų Vienuolynas, 

Kretinga, Lithuania.
Juozas B. LauČką

Okupuoto j e Lietttvoj e
VALKININKO KLEBO
NU PASKIRTAS KUN.

Tenka patirti, kad šio
mis dienomis kun. Pranas 
Bieliauskas tmvo paskir
tas Valkinyko klebonu ir 
artimiausiu metu pradė
siąs eiti savo pareigas,

NMM

PažyiHStliia,' ’Rad '.Um '' 
kryžius ir dabar tebeguli 
bažnyčios Šventoriuje... <

šiųmetinis Lietuvos
GYVENTOJŲ JUDEJI- ,

. MAS .

Pereitais metais iki 
gruodžio 1 d; Lietuvoje 
buvd 15,215 jungtuvių. Gi
mė 51.102 kūdikiai, ir mi
rė 29.676 asmenys. Taigi 1 
Lietuvoje priaugo 21.427 
Žmonės.

Lyginaht su užpernykš
čiais metais, Lietuvoje, 
gyventojų judėjimas yra ;
didesnis. Pernai sumažėję z
mirimai it padidėjo gimi
mai. Pažymėtina, kad 
dąugiati; kįip 7^ įfidikių 
yra gimę nė mo’tėryšiejė. f

■ ' Tšb. ■

nis, šulnius ir kitus daly-' 
kus. Jis sakė, kad vienus 
leliušieČius iššiųšį^s Lie
tuvon, o kitus nuvarysiąs 
įLydą įias Storastą. La
biausiai ' grąsino vietos 
Liet. šV~KažSW^o^ 
skyriaus, valdybos na
riams. Atėjęs pas sky
riaus pirmininką Sikorską 
ir neradęs jo namie., pol. 
Subocz ėmė rėkti, išgąs
dinta namų šeimibinke Si* 
korskienė paskui dėl to 
net susirgti.

tol. Subocz surašė pro
tokolus šiems asmenims: 
Juozui Sikorskiui, Anta
nui Ladišiui, Stasiui Ruse- 
lęvičiūi ir Kaziui Rušelė- 
vičiui. Berašydamas pro
tokolus jis pasakę., kad jis 
vietos žmones taip ap
krausiąs protokolais, kad 
jiems nebesinorės nei ‘‘Ry
to” skaityklos, nei Liet, 
šv. Kazimiero d-jos sky
riaus, • •

Gardino Apskr.
MARCINKONYS

LIŪDNOS SUKARTU-' ’ 
VĖS ? ■■ ■:'

Gruodžo 8 dieną suėjo 
lygai vieneri metai;, kai 
Marčinkoiiyšė buvo išver
stas ir sudaužytas kry
žius, šias lūdnas Sukaktu
ves marcinkohiečiai tinka-

JEI NEGRįŠI VILNIUN...

Št. Misiūnas, Lenkijos 
pilietis, Švenčionių gimna
zijos abiturientas, kreipė
si į atitinkamas valdžios 
įstaigas su prašymu leisti 
išvykti N. Lietuvon studi
juoti lituanistiką,. nešto 
dalyko katedros nėra. nė 
viename Lenkijos univer
sitete, šiomis dienomis 
(gruodžio men. pradžioje) 
Si. Misiūnas yra gavęs at- 
sakymą iš Vilniaus vaiva
dijos, kad jam toks leidi
mas bus išduotas, bet su 
sąlyga nebegrįžti Vilniaus 
kraštam Nuo tokio leidi
mo Misiūnas, aišku, atsi^ 
sakęs. d A - ■

*'T- •-
- 1 -.-.if į. J « įį.Sjt. ,1! .u« 1 1

LELIUšiAį, Bodimės vai.

Protokolai ir Grasinimai
Gruodžio 10 d. čia buvo 

atvykęs iš Rodunės pdlici- 
ninkaš Subocz, kuris , ke
liems Vietos ūkininkams 
surašė protokolus už šu- ma paminėjo. .

GRABORIAI

Tel. South Boston. 0815

JOSEPH w, 
(KASPARAS) 

G RABOĖIUS 
494, jį. Broadway^ 

South Boston, Mags. 
Office: Tel. S. B. 1437 

Zes. 158 W. 7th Št. 
Rėš.: Tėl.S. B; 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

. GUABOBIUS .
Jau 16 metų kaip lietuviam? 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kabiomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
‘ SOUTH BOSTON ...

258 W. Broadvray ., 
Tėl: S. B. 4486 

MONTELLO . .
16 Intervale St.

Tek 4110 ‘ ’

Graborius * Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Bes. * 
584 Kąst Broadvray, .

So.Btiston, Mais.

DRAUGIJŲ valdybų 
: ADRT""
Lietuvos dukterų draugijos

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.. .
Pirmininkė — Eva MarksieriA

625 E. 8th St., So. Boston; Mass.
Tėl. Sq'. Botšon .1298 . .

Viėę-pirminĮnk& Ona Siauriems,
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. • 

( Tėl. So. Boston &22 , ,
Prot Rn&t. — Bronė Clunienė,

20GouId St, West Rokbury,. Mass.
Tėl Parkvvay 1864-W

Fin. IlaSt — Marijona MarkonlutS,
83 Nuvarre Št, Roslindale, Mass.

Tel. Parkvay 0558AV
Iždininkė — Ona Staniųllutft,

105 \Vest Oth St., So. Boston, Mass
TvarkdąrC — Ona MisgirdienS,'

1512 Columbia Rd„ So„ Boston, Miuu.
Kaso* Globoji — E. JanuSonienA

1420ColumbląRd(>. So.Boston, Mass.

PAHSIDIMIU - ;
- ,80. BOŠTONĖ , *

Ant Broadway gaujai ištaisy
tas moderniškas storas yįaiiiigai 
tinkamas dėl salino ir restau- 
ranto Sifilio, gražiausioj it ge
riausioj .vištoj. Viskas pilnai 
rengta — šių gražiomis šyiegomis, / 
sienos iš Philįppine Maho^any 
medžio, du ioilęt^i, iš -
tas. padarytas “Vitriolite tile”—< , 
vėliausio išradimo, dydis, apie / 
50x22 pėdą, Šviestis, erdvūs ir 
geros ventiliacijos. Nepaprastai : 
gera proga jsikufti bisių; įg ku- « 
rio šiandien galima daryti didelį 
pelną. Kreipkitės pas,

j. kupstį 
332 W. Broadvray, Sb. Boston, ,

Mass*- • . . - - ’
• Tel. South Bostoh 9428.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PIGIAI TAISOME 

STOGUS
SO. BOSTON ROOFING 00.

Taisome Visokius Stogus
414 W. Brbadvvay 

'TELEFONAI:
South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

skilius 
Perkraus- 

• tome 
VISUR 
PIGIAI

K GREITAI- 
SAUGIAI

UTKUANIAN 
FURNITURECO.

326-328 VV. Broiuhvay 
Tel. South Boston 461$

■T***—*—****"?*■—————^ r ■ ■ 

VllENTINlMim:
Duoda piano mdsikds pamd- - 

kas vaikams ir suaugusiems. 
Vartoja naujausią metodą mo
kinimo. Molina klasišką ir po- 
prastą muxiką.‘ -

Baigusi Naujos Anglijos
: Konservatoriją
Studio adresas:

912 Ę. Broadvray, So. Boston.
• _qfėl So..Boston 3317. .. .

Juozas M. mus

iSAI b
7:3Q vai. vakare, pobažnytinčj sve
tainėj. .

Visais draugijos yęilcalaia^ kreipkite®
- pas protokolų raŽtlnlnkę,

• ■"' J i^/i. j. i.,*................. r'- “- - • ~;

ŠV. JONO E V. BU.
MOS VALDYBA

Pirm. X Petrauskas,
24 Thomas Purią So. Jloiiton, Mass. 

Vieš- pirm. —? V. Medonls,
1430 Columbia. Rd., 8. Boston, Mass. 

prot. RaStinirikas — J, Gliuedds,
5 Thomas Tark, So. Boston, Mass. 

Flu. Raitininkas ** Alb. Nevarą,
16 \Vinfleld 8L, So. Boston, 

Iždininkas Natidiiąnas,
885. H. Broadvray, So. Boeton, Mas*. 

MarSalka — J. Zalkfe,
7 Winfleld $t, So. Boųton, Maw . 

Draugija talko susirinkimas kas tre- 
Į nėdllMnl - ntenaalo,
. 2 vai.,po pietą, Parapijos salėj, 492 
1 B. Tth SU So. Boatoh, Mass. .

Parduodu įvairiausios rOIles 
auksinius ir aidabrinitii daik
tus. Taipgi ir patėtiiau.

866 U.Broadvyay 
SO. BOSTON, MASS.

LAIVAKORdtV
. iNtunAnoM'

i.Wmo
Oflm Natijoj* yUtoje . 

. Iroądųiaą y 
■ . ■ ‘Ant antrų lųbų < 

fln Ttontan ■- > t.
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Auksines Smiltys
(Iš angliško vertė ku
nigas Ant. M. Karu- 
žiškis). , (

*‘AŽ myliu šiuos mažus 
Dievo pasiuntinius; jų 
vienas kartais padaro 
man daugiau nekaip misi- . 
jonorius”. — Pijus IX, į 
Auksinių Smilčių Rašyto
ją.

Vasaros metu, Pietinėje 
Prancūzijoje, maži vaikai 
ir sunegaleję beturčiai, 
nepajėgianti sunkaus dar
bo, kad užsipelnius biskį 
duonos, užsiima rinkimu 
iš dugno pusiau išdžiuvu
sių upių auksines smiltis, 
kurios nešamos vandens 
jo bėgyje ir žiba šaulėje.1 

Ką šie beturčiai ir ma
žytėliai daro su auksinė
mis smiltimis, kurias Die
vas yra išbarstęs šiose ne
žinomosiose upėse, steng- 
kimėš, su šiais mažais pa
tarimais, kuriuos Dievas 
yra išbarstęs visur, kad 
blizgėtų ir žibėtų, ir sura
mintų valandžiukei, tuo
met išnyktų, palikdami 
sielai apgailestavimą, kad 
jų nesurinko.' 

ĮŽANGA
."Jaunas rašto aspirantas, 

beturtis ir nežinomas, tro
ško savo eilutėmis, kurios 
bailiai plaukė iš jo sielos 
verčiau nekaip iš jo plunk
snos, globos pagarsėjusio 
rašytojo; bet neišdrįsda
mas prieiti prie didžiojo 
žmogaus, pasiuntė sekan
čias eilutes: >

Jei tii inatytutnei' yįri- 
tantį žiedą, iėškąnti iš ta
vęs vieno rasos lašo; jei 
tu girdėtumei drebančią 
kregždę trokštančią prie
glaudos nuo tavęs, tams
ta, štai tas augmuo rastų 
atgaivinimą, ir paukštis 
tikrą prieglaudą — kuo 
aš esu tau, rašytojau! 
Kaip tik tas paukštis ir 
nežinoma gėlė?
. Jaunasis aspirantas bu
vo to atsižymėjusio rašy
tojo priimtas kaip brolis; 
Įr uŽ mėtų vėliau geradė- 
jąs apturėjo kas seka: 
.Po rasa gėlė subujojo, 
prie Ugnies paukštis links- 

. mai gieda; štai! tavo ug
nis yra skaisti ir blizgan
ti, ir tavo' langas žiba 
šiandien. I šitą dalį pereitų metų

I knygos; O! Kaip maloniu- 
Ten kregždė suplasnoja,' „yiŽtfe,. kaip

?ie5? , augmuo juosnus Dievas buvo tose
žydi Skaistus ir saldus, t priemonėse, kurias Jis tau 
giesmę, ir gėlė, ir nusize- ' paskolino! Kvapas, kurs 
minusį raštą, tamsta, pa-1 užlaikė tavo gyvybę- 
dedame ties tavo kojomis. kasdieninė kduona, kuri 

j - -. - maitino tave -—prietelys-
tės smagumai - 
nio susinėsimo saldumas 
—- tūkstantis mažų palai
minimų/ kurie suminkšti
na tavo gyvenimą .?— ge
ras patarimas, kurį aptu
rėjai —sūžavęjimas nau* 
dingo užsiėmimo — mal
dingi įkvėpimai tau pa
siųsti —* nuolatinės, pro
gos prieiti prie sakramem 
tų — sveikas susikrimti
mas, kurs pasegė kaltes— 
ištyrimai, suerzinimai, ne
laimingi atsitikimai, kurie 
tarnavo pataisyti biskį 
tuštybes arba meilės per
viršis, kurs būtų užsmauk 
gęs tavo sielos gyvybę, 
kaip perdaug rasos arba

Šios eilutės prisiminė 
mums pradedant vėl spau- ‘ 
sdinimą, rinkinio menkų 
lapelių iš Auksinių Smil
čių. ' *

jau yra dvylika : metų 
kada mes bailiai paauka
vome prie Panelės Šven
čiausios altoriaus keletą 
minčių, kurios melsdami 
Dievo, kad palaimintų, 
mes stengėmės tyliai pa
sėti mažame skaitliuje sie
lų, pavestų mūsų priežiū
rai.

Mintis, kaip gėle turi žy
dėti, kad pralinksminus; 
o kad žydėtų, jūs žiedo la
peliai trokšta atgaivinan- 
čios rasos; mintis, kaip 
paukštis, turi giedoti, 
kad pralinksminus, kokią 
saldžią, kokią sustiprinan
čią, kokią surąminąnčią 
melipdiją mintis kartais 
sukurią sielose! Bet, kad 
giedotų jai reikią prie
glaudos.

Tavo palaiminimas, o 
Marija, o Jėzaus ir mūsų 
mylimoji Motina! Tavo 
palaiminimas buvo visa 
Šituo mūsų Auksinėms 
Smiltims. Jis davė joms 
daugiau nekaip rašytojas,, 
davė nusižeminusiam as
pirantui, kurs ieškojo jo

globos. Po rašytojo globa, i 
eilutės jo jauno bendra- 
brolio džiaugėsi šiokiu to
kiu pagarsėjimu; poiavo 
globa, Auksinės Smiltys i 
džiaugėsi dovana iš dan
gaus: gera darymo galy
bė.

Šioms mintims — Šioms 
sėkloms dėl sielų, kurias 
mes surankiojome diena 
paskui dieną, atnešdami 
savo piūtį pas tave vaka
re, tu davei atgaivinąnčią 
rasą, kuri pražydino jas: 
ir angelai tavo vardu nu
nešė jas į skaitlingas sie
las, kur, rasdamos prie
glaudą jos tyliai atliko 
savo darbą: vesdamos, su
stiprindamos, palinksmin* 
damos, ir kartais, mums 
buvo maloningai pasaky
ta kartais net sužavė- ■ 
damos. Tęsk, o Marija! 
Tęsk savo globą šitam 
mažam darbui/ kuris norė
tų gyventi visad toli nuo 
žmonių.

O aš, nusižeminęs rinkė
jas, leisk man atkartoti 
ką aš tau sakiau dvyliką 
metų atgal, pirmame pus
lapyje mano knygos : ‘Kas I 
mėnesį, kolei gerasis Die
vas leidžia mari gyventi,! 
aš trokštu atnešti tau sa
vo mažas sieloms išmal
das, kad tu palaimintume! 
jas ir padarytumei jas

• vaisingas”.

Auksines Smiltys
Sekime geras sėklas, 
o plausime gerus dar
būs.

I. . . ,
NEPRIRAŠYTA knyga

Pirmoje naujų metų va
landoje nematoma ranka 
perstato jums neprirašytą 
knygą, ir ant kiekvieno iš 
jos trijų šimtų šešiasde
šimts penkių puslapių yra 
įrašyta žodžiai skolininkas 
ir skolintojas, kaip pirk
liaus sąskaitos knyga. Ta
vo knyga yra taipgi sąs
kaitos knyga. '

■ * * *
. Skolos pusėje,, gailį jei 

esi atydus, pasiskaityti 
dieną paskui dieną, vą- 
landą paskui valandą, ka
pitalą, kurį Dievas pasta
to tavo parėdymui,’ pa
dauginti tavo turtą.

Permeškime žvilgsnį į

VIETINĖS ŽINIOS
.. IŠVYKO BOSTONO Jo Eminencija po sun- 

KARDINOLAS | kaus darbo savo diecezijo-

New York — Sausio 11 
d., Jo Eminencija Bostono 
Kardinolas William O’Co- 
nnell Munson linijos laivu 
“Munargo” išvyko į Nas- 
sau, Bahamas, praleisti 
žiemos atostogas.

je jautėsi reikalo pasilsėti, 
todėl ir išvyko į Nassaū, 
kur oras yra šiltas ir ma
lonus, kad ir žiemos metu,

PRAŠALINS POUCI- 
JOS VIRŠININKĄ

Naujai paskirtas' Bosto
no policijos komisionie- 
rius Joseph j. Leonard 
pranešė policijos viršinin
kui superintendant Mar
tin H. King, kad jis ma
nąs jį prašalinti kada nors 
po sekančio antradienio.

Nesudrumstas ūpas, 
priešingumu, kliūtimis, ar* 
ba nuovargiu nesukvar- 
Šintaš.

Darbščios pastangos iš
tobulinti tavo protą, užlai- _ _______ ________ _
kyti tavo širdį nesuteptą, Tas pranešimas visus nu- ’ 
meilę, m dievota. - * ^ 'stebino ~ tokiu netikėtu ■ 

I Nejokis geras arba nau- naujo komisionieriūus žy-

GRĄSINA BANKIERIUI 
SŪNAUS PAVOGIMU

dingas veiksmas,, kurį esi 
padaręs nebus apleistas ši 
tame puslapy, pašvęsto ta
vo darbams ir net troški
mams —; taip, uolūs nors 
nepasekmingi troškimai 
dievotos ir atsidavusios 

į Širdies bus pažymėti jos 
kreditui, ir paskaityti 
kaip jos darbas. . .

Įrašyta ten, rasi irgi, ta
vo nekantrumo veiksmai; 
nuobodumas ir apsivįli- 
mas, kuriems liuosnoriai 
pasidavei/ir, kurie perėjo 
tiems, kuriuos tu turėjai 

1 vesti prie geresnių daik- 
v tų;. tavo tinginystė darbe;

tavo įsivaizdinimų iliūzi- 
jos, kuriomis vėl įtvirtinai 

perdaug saules sunaikina save ka?1ink nuodglhės 
augmens gyvybę.- . J progų, kurioms tu pasida- 

_ |Vei; tavo maži gašlumo 
i; tavo į- saūmeilė 

ir paikas norą£ įrodyti 
biskį geresnis nekaip esi, 
laipsnį, geresnis už kitus; 
taVo blogo ūpo valandžiu
kės; tavo silpnumas leidi
me pikto, ir tavo pastan
gų dvasios bailumas gerą 
daryti./ . .

* * * • • “
Paskutinę dieną, visi 

puslapiai šių knygų, aptu
rimų kas metai, pripildo
mų kas metai, ir. padeda
mų kas metai į dieviškus 
arkyvus, bus išdėti prieš 
tave; matysi šviesą, kuri 
yra tvirtovė prieš visą 
klaidą, tą baisų’daiktą va
dinamą pajamų ir išlaidų 
puslapių, kur kreditas ir 
skola perstatyta prieš ta
ve. Duok Dieve, kad tru
kumo nesirastų.

Sąskaitų vedėjas, atida
ręs knygą, išvedžioja jai 
planą. Kodėl jūs, pradžio- 

' je šių metų, pirm nei vie-

Vi**
75 State Street 

BOSTON

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai, iš 
lauko, au maudy

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietinį agentą 
arba

šeimyni-

PIRK PAS SAVUS!
Mūsų lietuviai fchnieriai nusiskundžia, kad lietuviai ma

žai tcremia savuosius bisnįerius, Lietuviai pirkėjai .taipgi skun
džiasi, kad lietuviai, bknieriai yra atsilikę — kad jie visižkai 
nesirekiemuoja, kad visuomenė neturi progos su jaia ir jų j. 
įtaigomis susipažinti. . ■ . '

Tinkamiausia būdas pasiekti lietuvius pirkėjus yra pjr 
“Darbininkų”, kurį skaito plačioji visuomenė.

Šiame numery Darbininkas” pradeda kooperatyvinį 
skelbimo būdą mūsų maisto produktų parduotuvių.

Tironai norime patarnauti savb skaitytojams, kad jie su
sipažintų su mūsų lietuviais maisto produktų pardavėjais ir 
bisnieriams, kad jie turėtų progų pasakyti “Darbininko” skai
tytojams apie savo bisnį.

Kviečiame visus lietuvius, maisto produktų pardavėjus, 
, prisiųsti “Darbininkui” vardus ir adresus, kad galėtume duo

ti savo skaitytojams pilnų sųražą, iž kurio jie galėtų pasirink, 
ti tų, pas kurį jiems būtų patogiausia pirkti.

SO. BOSTON, MASS. JONAS VALIACKA8 
75 “G” Street, 

Telephone South Boston 1609
PERKIN8 SQr OASH MA&KET 

Povilas BaltraiitliiM, Sąv. 
490Broądway, Tel.S.Boston3120

JBROADWAY MARKET 
387 W- Bro&dway 

Telephoąe South Boston 3591

-K.ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telepjione South Boston 1392

30NAB GLINE0KA8
502 E. Eighth St,

. Žymus Bostono bankie- 
rius Thomas P. Beal, pre
zidentas Second National 
Bank of Boston gavo grą- 
sinantį laišką, kuriuo rei
kalaujama išmokėti $25/ 
000. Taipgi buvo reikalau
jama pranešti kokiu būdu 
jis nori tuos pinigus išmo
kėti ir kad apie tai nebū
tų pranešta policijai. Jei 
jų reikalavimai nebūsią 
išpildyti, tai jų 6 metų sū
nus susilaukisąs tokio pat 
likimo, kaip Lindberghų 
vaikas. Reikalavimas laiš-

ku buvo pakartotas reika
lavimu telefonu, Bankie- 
rius pranešė policijai ir 
savo namus apstatė spe- 
ciale sargyba.

PIBMJ METINIAI 
ŠOKIAI ;

Ukrainiečių ortodoksų 
bažnytinis klubas, šešta
dienį,. sausio 19 d., Ritą 
Plaza, 218 Hųntington A*, 
ve. Bostone rengia pirmus 
metinius šokius. ’

* ■ * *
Tu nežinojai apie šituos I "italai; ’taw • S^meilė 

palaiminimus, ir apie tūk- • - A
stančius kitųrkuriuos Die
vas, suteikė tau kas va
landžiukę, kaip rūpestin
ga motina nepavargstan
čiai prideda prie savo kū
dikio turto be mažytėlio 
žinojimo.

Ką Dievas padarė .perei
tais metais, Jis daro šian
dien, Jis darys rytoj, Jis 
darys per visas dienas!

Ir kadangi šitie palaimi
nimai plaukia iš mylinčios j 
Širdies, jie yra įrašyti am-) 
žinai ant šių metų knygos 
puslapių pusės.

Kitoje pusėje dar nieko 
neparašyta; bet tas kas 
bus parašyta, tas kas va
landą paskui valandą, mi
nutę paskui minutę, yra 
slaptingai atspausta ten, 
yra užrašas tavo darbų, 
tavo žodžių, tavo slapčiau
sių minčių.
/ Nematoma ranka užra-
šo visą SU smulkmeniška nag darbų yra įra- 
priežiūra;-ir šie. darbai ir gytas į šitą neprirašytą 
sios mintys perą įrašytos knygą, kurią Dievas yra 
kaip tu pasigyriančiai įdėjęs į jūsų rankas, neiš- 
perstatai juos kitiems, ir vedžioįate sau planą ir iš- 
hė^Taif, bet, visoje tiesoje, tikimai jį nesekate? .. .
kaip jie yra prieš Dievą, Tvirtai pasiketink ką 
prieš Tąjį, kurs visą mato, manai daryti šiais metais, 
ir kųrię mes niekad nega- gįtuo menesiu, šią Savaite, 
lime prigauti. * • ir rimtai vadovauk savo

Mandagumas, . sągaila intencijoms.
pasigailėjimas kitiems. Ar man patiekti šan- 

Kantrumas panešime, ne trauką to ką turėtumei da 
didelių palietimų, bet ma- ryti? Tavo gyvenimas tū
zų kiekvienos dienos išty- rgtų hati pilnas darbų, ge« 
rtaų. rų darbų; o kiekvienas

Ištikimumas, kuriuo tu darbas išeitų į biskutį 
atlikai savo priedermes, garbės, biskutį džiaugs- 
Dievo akyvaizdoje, ra- mo, biskutį skausmo.

f rniai, ištikimai, dievotai. \ .1 Pavesk Dievui Garbę, 
Duok Džiaugsmą kitiems. 

Pasilik Skausmą Sau.
(Antras skyrius seks ki

tame numeryje)/

• v ■ •••i 't ’ • ‘ -• i ■ * • v *** - J*** į* **priežiūra; ir šie. darbai ir | gytas • neprirašytą
. i 

tu pasigyriančiai | įdėjęs į jūsų rankas, neiš-
I. 

heĮTau; bet, visoje tiesoje, I tikimai jį nesekate ?^ .. 
kaip jie yra prieš Dievą, . Tvirtai pasiketink ką 
prieš Tąjį, kurs visą mato, manai daryti šiais metais, 
įr kurio mes niekad nega- gįtuo menesiu, šią Savaite, 
limę prigauti. * • įy rimtai vadovauk savo

Dievo akyvaizdoje,

Tyki ir nepavargstantį I 
energija.

Kas. valandos atsargu
mas palaikyti save nesu
teptais Jo matyme,

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Kadangi Ukrainiečių 
choras apie du mėtai atgal 
dainavo ‘Darbininko’ kon
certe be atlyginimo, tai jie 
mus kviečia į savo šokius 
gausiai atvykti, kas būtų 
jiems kaip ir atsidėkoji- 
mąs.

Ukrainiečiai yra mums 
artimi. Lietuvoje yra net 
bendra draugija, taip pat 
kažkur' ir Amerikoje. Tai 
40 milijoninė tauta tebėra 
svetimųjų vergijoje, kaip 
ir mūsų Vilniaus kraštas.
. Taigi būtų gražu, kad 
mūsiškiai pasirodytų uk
rainiečių šokiuose.

KETURI IŠGELBĖTA 
NUO APDAUŽYTO 

LAIVELIO

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kuopos mėnesi

nis susirinkinas įvyks 
sausio 15 dieną, 7:30 vai. 
vakare, parapjos svetainė
je. Kadangi šis susirinki
mas yra svarbus, tai mes 
kviečiame būtinai atsilan
kyti visus kuopos narius 
ir prenumeratorius. Turi
me daug svarbių reikalų 
aptart mūšų organizaci
jos labui. Nepamirškime, 
gerbiamieji, kad jau ant-

ras mėnuo eina Darbinin
ko vajus. Stokime darbari!

O ar daug mes pasidar
bavome, kad vajus - būtų 
pasekmingas ? Ar- daug 
mes gavome naujų skaity
tojų? Todėl sukruskim vi
si; nepraleiskime :šio susi
rinkimo. Ateidami ‘atsi- 
veskime ir nąujiį narių, 
nes dabar vajaus metu vi
siems teikiamos lengva
tos. Platinkime, katalikiš
kąją spaudą. Taipgi'bus 
įr valdybos ; rinkimas 
šiems metams.

. Laivas Natalįe Ham- 
mond atplaukė į Glauces- 
ter prieplauką su ketu
riais išgelbėtais jūrei
viais. Išgelbėtieji per dvi 
dieni buvo mėtomi bangų 
be valgio ir dideliame Šal
ty ant jų apdaužyto laive
lio Mariana. Išgelbėtojų 
kapitonas Frank Rose? 
kaltina vieną didesnį lai
vą, kuris pro juos gana 
arti praplaukė, bet į jų 
pagelbos šauksmus ne
kreipė domės;

f Smagiausiai Laiką Galima Praleisti Tai t 
Šv. Petro Parapijos | 

j CHORO ŠOKIUOSE
Kurie įvyks. 1

| Sausio-January 23,1935 | 
| REPERTORY BALLROOM j 

| 264 Hųntington Avė., Boston, Mass. f
X. JAUNIME! 4
V Tai patogiausia proga rimtai ir smagiai pasilinksminti choro meti- j
Y niuoseŠokiuose, kurie jau ir praeityje sutraukdavo rinktinį jaunimą, nes £
*3* jie žino, kur galima turėti “good time”. «
A Susipažinkite bei atnaujinkite pažintis su kitų kolonijų jaunimu, jį 
X kuris skaitlingai pasižadėjo dalyvauti. t

i
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BEKEIK ALINGA BAIME ARI V1ZM AS
NMčių-šmbgikų teismas Lietuyoje sukėlė vokie- 

Člubse ne tik daūg trūkšnio, bet ir pagiežos balsų. Pra
dėta grasinti nbt Lietiivbs heptiklansomybei. Del to 
dalyko ir mūsų visuomenėje kilo nemaža baimės, hes 
Vokietija eina vis stipryn, parodo vis daūgiau sava- 
įarikiŠkUmo politikos ir, kad kokios, vieną gražią 
Hieną gali pultį Lietuvą. Tokio puolimo rezultatas ne
dali būti abejotinas: trijų milijonų tautelė neilgai te
galėtų atsilaikyti prieš didžiulę ir jau galingą Vokie
tiją

Tačiau dalykus šalčiai! apsvarščius,. gailina pri
eiti išvadą* kad toksai puolimas kbl kas dar neįvyks, 
b tas “kpl kas” gali tesėti ilgus metus, šiuo momentu 
vokiečiai nieku gyvu pulti negali. Jie gali grūmoti, d 
juo tas grūmojimas yra smarkesnis, juo daugiau tik
renybės, kad smarkiai grūmojama tik dėl silpnumo, 
Kada'didžiule valstybė noH apsidirbti su mažaja 
jaučiasi turinti gana pajėgos tai padaryti, tai ji siun
čia labai mandagią hotą, bet kiekvienai tos manda
gios notosžodis turi tiek galios, kadmažesnioji vals
tybė tuojau nusileidžia. Vokietija gi grūmoja smar
kiai, reiškia, ji piktai nusiteikusi, bėt Mėti savo pik- 
tiriną neturi pajėgos. Kaip tai gali būt, kad Vokieti
ja jaustųsi persilpna pulti Lietuvą?

Vokietija tam dalykui nebūtų pefsilpna, jei tu
rėtų reikalo tik su Viena Lietuva, bet šis politiškas 
momentas nėra patogus puolimui. Užkliudyt dabar 
Lietuvą, tai reiškia pradėti išhattjo pasaulinį karą. 
Nežiūrint Visų Europos valstybių pasišiaušėjimo, tok
sai momentas dar toli - gražu nepribrendęs. Karo 
niėks nenori ir visi bijosi — Didžiojo Karo prityrimai 
dar perdaug aiškūs žmonių atmintyje* Taigi stambio
siom valstybės sulaiko peštukingus mažesniųjų vals
tybių žygius/Tas kaip tik paaiškėjo po Serbijos ka
raliaus Aleksandro nužudymo. Serbija jau buvo be
šokanti pulti Vengriją, bet Franciją sulaikė.

Bet tur būt svarbiausią karo vengimo priežastis 
bus ta, kad valstybes neturi pinigų. Pereitas karas 
tiek nualino Europą, ka<į per pehkioliką metų ji ne
gali atšigriėbti. Taigi iš visa ko matyt, kad Lietuvai 
netenką bent kol kas paisyti vokiečių, trįukšmavimd. 
O kad ji nori nusikratyti hitlerizmo, tai tuonii tik ei- 
ria savo tiėšibginę .pareigą. į.
Koihtiiiizfhas ir Darbininkas

(LDS. kudpoms pas
kaita. Paruošė••kuri. S. 
Kheižiš).

(Pradžia “Darb.” No. 3.)
Duok darbininkui ne- 

vieh tik teoretiška gąli- 
. mybę nuosavybes, bet ak
tualiai turėti privatinę 
nuosavybę, nežiūrint ko- 
kįęijė formoje ji būtų, ai

^kiltis tiestų pelną, ai-‘ 
būti dalitiinku industrijo
je, ir kohilinizinas jo he- 
pfiviiios. ' -

Dabartine ekonominė 
sistema tūri būti pakeista 
Krikščionybės idealų rea
lizavime. Juos Popiežiai 
Leonas XIII ir Pijus XI 
aiškiai išdėstė: Krikščio
nybės idealai yra, kad 
kūodaugiausiai darbinin
kų būtų privatinių "nuosa
vybių valdytojau arba 
nors dalinai gamybos tur
tų savininkai*

Taigi ne komunizmas, 
kuris atimtų iš Žmbhių Vi
są nuosavybę; ne indivi
dualizmas, kuris palieka“ 
keliems visą turtą valdyti, 
darbininkui neša gerovę, 
bėt Krikščionybė, kuri lie
pia išddlihti tiį*tUs, tūip, 
kad ne viena valstybė ar 
keletas turtuolių visą tu
rėtų ir valdytų, bet kūo- 

’ dkugiausia darbininkų, 
iięs kiekvieriaš turi šveh-

. ią, įgimtą teisp turėti nuo
savybę ir tos jo teisės nie- 
kas nępriyalo naikinti.
Nauja Vęrgya+ ar Krikš-

, čioniškoji Laisvė
Nereikia užmiršti, kadt .

komunizmas atima iŠ dar- Nes jis supranta* juk tdi

BARBIHĮM^AS _____. - |

“Naujoji Romuva” 198 
nr. paskelbė štiaipsnį apie 
arivizmą, kurį sutrumpinę 
ženiiąŪ dedame.

Arlvlžmas — tai psichi
nė patologinė tendęhcija, 
kurios pagautas individas 
stengiasi kuotrumpiausiu 
laiku kūomažesnėinis pas
tangomis bei priemonėmis 
pasiekti kuodidžiausių e- 
gojistinių tikslų. Visų ari
vistų Šūkis: “Tučtuojau 
mums vietas!” ‘^Mažiaū- 
siomis pastangomis dau
giausia pasisekimo”, — jų 
vienintelis principas. Tur
tai* valdžia ir garbe — jų 
vyriausi ir vieninteliai ti/ 

; Jkslai._ ___ __ __ _ /__ _  _
Arivištašį pagautas Vie

no Šių tikslų, pamiršta vi
ską: visas pareigas,visus 
principus ir visus aukštes
nius siekimus, paneigia 
net savo geriausius drau
gus, jei šie kiek nors dar 
jį varžytų, nieko* Švento 
Jani nebelieka, visos prie; 
mones geros, jei tik gali 
būti jam naudingos. 
. Turtai -— štai kas visų 
pirma ariyistus vilioja.

Bet kaip dabar turtą įsi
gyti ? Lojaliu ir uoliu dar
bu to greit nelaimėsi. Tek- 

yra parsidavimas biūrd- 
kfdtiškąi grupei, kuri tu
ri politišką galybę.

Darbininkai priiiną ko
munizmą nė dėt to, kad 
jkih patinka jo mokslas, 
bet, kad jis tikisi geres
nės būkles ir laisvei, negu 
jis tūri, kapitalizmo val
dančioje šąlyjet^Visi mato
me ir pripažįstame daug 
neteisybių ir blogybių da
bartinėje ekonomijos sri
tyje, tačiau nereiškia, kad 
bile . kokia kita sistema 
bus darbininkui naudinga. 
Tikriau, jį nustums daf į 
blogesnį padėjimą. Bėgda
mas į komunizmą, darbi
ninkas nėnusikratys gran
dinių, bet dar 'sunkesnė
mis susikaustys. Tai yra 
kelias ne protavimo, bet 
dešpėracijos. Kelias ne į 
laįsVę, bet į naują, žiaurų 
barbarų vergiją.

Katalikų Bažnyčia užtat 
ir nurodo darbininkui to
kio kelio žalingumą. Ji sa
ko, juk blogybėms praša
linti teikia višką įstatyti 

bininko daugiau negu tik 
viltį įsigyti privatinę nuo
savybę. Komunizmas pa
daro darbininką didžiau
siu vergu. Komunizmo re
žimas atima laisvę. Komu
nizmas reiškia galas spau
dos laisvei, galas auklėji
mo laisvei, galas darbinin
kų organizacijoms, galas 
streikams, per kurias dar
bininkai gali geriausia sa
vo reikalavimus išgauti, 
galas brangiausiai Žmo
gaus laisvei —laisvei gar
binti saVo Sutvėrėją ir 
Valdytoją, Viešpatį Dievą.

Praktikoje, komunistai 
niekad nedavė darbininkui 
naudotis jo įgimtomis tei
sėmis, Sykį jis pasidavė jų 
režimui. Rusija šiandiena Į Krikščioniš ka i s ’ princį- 
yra pavyzdys komunizmo r ‘ 1 -
žiaurumo. Tenai ne šimtai, 
bet tūkstančiai darbinm- 
kų, be jokių tardymų, be 
teismų yra sušaudomi, jei 
kokiu nors būdu jie paro
do bolševikų valdžiai pasi
priešinimą, Jie yra ne lai
svi darbininkai, bet tero
ristų bolševikų vergai; ne 
laimės ir gerovės, jie susi
laukę, tik Skurdą, badą ir 
prispaudimą ;ne patenkin
tai ir linksmai gyveną, 
bet didžiausioje baimėje ir 
desperacijoje: Gruodžio 31 
d„ 1934 m. Lohdoifo laik- 
riištis pranešę, kad po 
Sergei Kirdvo nužudymo, 
į dvi savaites laiko ’ 4Ū0 
darbininkų nusižudė, nes 
bijojo bolševikų valdžios 
žiaurumų.. ;

' Stisipratęs, laisvę bran
ginąs darbinihkas niekad

l neprisidės prie kbfnūnistų.

tų sunkiai dirbti pęr visą 
gyveninių, ir tii tįk būtų 
uždirbama1 žmogiškam 
pragyvenimui./Bef koks 
tai gyvenimas bė liuksuso 
ir be blizgesio? Tai tiesiog 
merdėjimas. O Čia dar ma
lonioji Žmonelė dieną ir 
naktį neduodi ramybes: 
“Man reikia naujų , brili* 
Jautų”, “naūjossūknelės”, 
“teikia vykti į brangiuo
sius kurortus sveikatai 
pataisyti”; “reikaling a s 
aukščiausio liuksuso sa- 
Jionas”, “brangiausi servi
zai” ir taip toliau. Ir dar : 
“jei tu vyras, tai turi pa
rūpinti; kad aš neblogiau 
atrodyČiau užkitas”, “kad 
aš spindėciau ir visus 
svaiginčiau”, “argi tarnai
tė. būti aš pas tave atė
jau?”, “reikia kambarinių, 
virėjų, liokajų”... Vyrūs 
nenori būti žeminamas, jis 
“pasistengs”' savo žmoną 
aprūpinti visais moderni
nės civilizacijos laimėji
mais. Jis nori būti “gar
bingas” ir “kilmingas”. 
Na, o jei dar jam vienos 
žmonos nepakanka, jei jis 
jų nori turėti ir daugiau 
ir jei jų net jau turi, tai 
jam tenka extra padidinti 

goms ir jų institucijoms 
nustatyti privatinių nuo- 
šavybių ribas”.

Toks mokslas yra griež
tai priešingas komuniz
mui. ■

“Mes manome”, rašo Po
piežius Pytis XI, “kkd šių 
dienų šociąlinio gyvenimo 
sąlygosb tbus geriau; jei' 
tik darbo.kohtraktas būtų 
suvaržytas socialinių kon- 
traktii (kolektyvine sutar
timi), kas jau pradėta į- 
vairiais būdais daryti ne 
be žyniios naudos darbi
ninkams ir kapitalistams. 
Taip-tatai darbininkai ir 
tarnautoj^ įtampa tam ti- 
kra prasme nuosavybės 
bendrininkais arba daly
vaują įmonių yeūiihe ar 
pelno padalinime”.

Komunizmo ir kitų izint 
blogumas yra tame, kac 
jie . hera ganėtinai radika- 
liski. jie nepaliečia šaknų; 
pačio bidgiimb žmogaus 
prigimtyje, ir taip negali 
tikėtis geresnio socialinio 
stovio, tik blogesnio* Tik-, 
tai Katalikų Bažnyčią, 
semdama mokslą iš Evan
gelijos, gkii tuo mokslu 
pagerinti Žmonių gyveni
mą. , Žinodami Kristaus 
nįbkslą turtuoliai nesidi- 
džįųbs,. vargšai nebus toki 
nusiminę* vieni yra ragi
nami būti labdaringi, kiti 
kuklus. Tūb būdu paleng
va mažėja piilkybeš kelia
mas skirtumas tarp tų. a- 
biejų luomų, p padavus 
yiėhas . kitaįn draugiškai 
raiikas, bus nėsuhku su
jungti abiejų Iti'omų siekį- 
mūs. Jeigu jie tikrai kiau
šy s krikščioniškų įsaky- 
miį, Iii tds draugiškumas 
virs tikra btolių meilė. 
Tadd stiprus: esą vaikai 
vieno dangiškojo Tėvo, tu
rį vieką betidrą tikęlą — 
DiėyąĮ Kuris gali Žmbgtii 
pilną laiinę' šUteikti. Ar 
toks inokslas neniiramintij 
kovų žmonių gyvenime?...

j Pabaiga.

pais. Nuosavybės teisė y- 
ra labai svarbus principas 
ekonomijos srityje. Ją pa
neigus, nebėra statybai 
pamato, nebėra darbinin
kui vilties į geresnį gyve-* 
riiiną. Taigų darbininko 
būklei’pagerinti Ropiežiiis 
Pijus XI sako:

“Nuosavybės teisė žmo
gui eina iŠ prigimties, tai
gi iš Dievo, kad kiekvie
nas galėtų apsirūpihti rei
kalingais daiktais sau it 
saviškiams, tąip šios tei
sės deįca gerybės, kurias 
Dievas skyrė višai žmoniiį 
giminei, galėtų tarnauti 
savo paskyrimui. Taigi 
Žiūrint į dvejopą nuosavy
bės šaviimą, kurią mes pa
vadiname ihdividualiriiuir 
socialiniu, ji tarnauja ats
kirų žmonių ir bendrajai 
geroVėi. Ir Leonas XIII iŠ- 
rhintingai Sakę, kad Die
vas leido žmonių paštan-

Tai plagijatoriai, automa
tai ir vagys tikra Šio žd* 
džio prasme. Jie nieko'į 
naujo n’egMi sugalvoti, nu- ; 
matyti ir padaryti. Jie tik 
mechaniškai ^nofTclalykU’s 
perkelti i| vfenbs vietos į 
eitą, ir tai vadina “lietu
višku” “Meih Kampf”. Jie 
savo egojistinių tikslų sie
kia sukčiausiomis intry* 
gomiš, vetgi^kiatišiū pa
taikavimu ifc hlekšiŠkiaū- 
siu savo korikUrentų Ūki- 
kihimU, Ir dažnai jiems 
tai pasiseka.

Ariviątai piėgsta gyven
ti visuomenės fasade, nori 
visados būti visų matomi 
ir visų garbinami. Staiga 
praturtėjęs nori visus nu
stebinti savo turtihgumu. 
Netikėtai sudaręs politinę 
karjerą, išdidžiai demons
truoja savo galybę.

Jie pirmos eiles strate
gai. jų lankstumas ir pri
sitaikymo gabumai nepa
prasti. Jie prisitaiko prie 
visokių aplinkybių, prie -,į^ 
vairiausių grupių ir prie 
visų aukštesnių žmonių. 
Jie per vieną naktį iš de
mokratų gali- pasidaryti 
fašistais, ir atbulai, Jie la
bai vykusiai pataikauja 
minių žemiesiems instink
tams. t Jie asimiliuojąs su 
nepaprastu, greitumu ir 
lengvumu. Prisitaikymo ir 
asimiliacijos vyksme jie 
nesutinką jokių kliūčių ir 
jokių sunkumu, nes jie au
tomatai, mechaniški imi
tatoriai, plagijatoriąi, nie
ko savo neturi, bet viską 
vagią, ir skolina. Jie pasi
savina tos aplinkos, į ku
rią nori patekti, manieras, 
gestus, kalbėjimo ir vaik
ščiojimo būdus,, net apsį- 
vilkimo madas, jos žargd- 

: ną, jos dvasią ir jos visus 
prietarus.

Arivištdi nenormalūs s 
patologiniai tipai. Tai dva
sinės menkystos, įvairūs 
neurastenikai,J isterik U i, 

’ impotentai, hibridai ir li
guistai iškrikę* Jie dina 
prie savo tikslo neatsi
žvelgdami, ar kės jiems 
pritaria ar ne, ar kas 
džiaugiasi ar vaitoja, ar 
kas juos giria, ar kas iš 
jų juokiasi, ar turi pritari 
mo ar ne. Tai nesąmonin
gos, aklos, negailestingos, 

. brutalios ir pamišusios
būtybės, neturinčios jokių 
vertybių nujautimo, todėl 
šias gali lengyabūdiškai 
niekinti ir naikinti, jos 
nežįno nieko švento ir 
jonis nėra nieko • neleisti
no.

Arivistai jaučiasi Visa*- 
galįąi. Jokio saiko jie ne
pažįsta. Jie gyvena abso
liučiu egojizmu. Ant jų 
kaktų užrašyta;,nieko ki-

savo pajamas, nes papil- ’ 
'domdš “žmbpos” Žymiai 
irąngiau kąštūoja, neąil 

joms reikalingas dar di
desnis komfortas, kūtįs 
galėtų užpildyti visą jų 
gyvenimo begalinį iūštū- 
mų, .

Tokiose aplinkybėje kas 
įstengs tiek turtų įsigyti 
švariomis priemonėmis?

Keikia griebtis viso
kio biznio, pradėti viso
kias aferas. Gali įkliūti, į- 
sipainioti, patekti kalėji- 
mąn? Visiškai ne. štai 
kiek buvo plikių, o dabar 
jie visi virto turtuoliais. 
Ar jie visi doromis prie
monėmis taip greitai pra
turtėjo ? Juk vakar buvo 
tik skurdžiai, o Šiandie 
jau turtingiausi mūsų vi
suomenės žmonės, Be abe- 
jO;jietaipasiekėįvai- 
riausiomis aferomis, bet į 
kalėjimų nepateko. Vienas 
kitas įkliuvo, bet tai buvo 
paskutiniai kvailiai ir di
džiausi žiopliai, kokius tik 
pasaiilis yra matęs. Reikia 
tik būti gudriu kaip žal
čiui ir naudotis moderniš
kiausiomis, didžiųjų aferi
stų išbandytomis, priemo- 
nėniis, ir viskas bus gerai.

Jis mato tūkstančius pa
vyzdžių, kurie tokiu keliu 
eidami iš skurdžių pasida
rė turtingiausiais žmohe- 

■ miš ir iš ženiUifių iškilo ; 
viršūnes. Šie pavyzdžiai j 
svaigina, hipnotizuoja, ap
temdo protą, sukelia ais
tras, kurių jis jau nebega
li apvaldyti.

Nemažiau sviigiiančios 
galios turi kitas arivistų 
objektas — valdžia. ,

—r Kokia laimė pasida
iryti viešpačiu,Birio ,bijo 

t jei nė milijonai, tai bent 
.. tūkstančiai ar šimtai! Ko- 
. kia garbė iš visų priimti 

nusižeminimą ir pagarbą, 
nuolat matyti laikraščiuo- 
se savo atvaizdą ir skaity
ti pranešimus apie kiek* 
vieną šayo žygį, nuolat 
girdėti aukščiausio laips
nio panegirikas! Koks ma
lonumas jausti, kad, nuo 
tavęs pareina tūkstančių 
ir .milijonų likimas, gauti 
tūkstančiuš~labiausiai nu
sižeminusių prašymų... 
Koks ambicijos patenkini
mas, kai žinai, kad būsi į- 
rašytaš į istoriją, kad tau 
bus statomi paminklai, 
kad tave minės būsimos 
kartos!.*.

Dabartinės visuomeni
nės sąlygos ypatingai pa* 
lankios politiniam ariviž- 
mųi plisti,

Toki politiniai arivistai 
nepasižymi jokia kuriamą
ja inicijatyva. Ne tik bež
džioniaują matytus pavy
zdžius. Jie automatai, to* 
dėl mano, kad galima ‘me
chaniškai kaikuriuos gy
venimo reiškinius perkelti 
iŠ vieno krašto į kitą. Jie 
pasižymi, nepaprast a i s 
prisitaikymo \ gabumu i s. 
Jie labai greitai persiima 
visomis manieromis, kurių 
yra toj visuomeninėj ap
linkoj, kurioj jie hori už
imti reikšmingas vietas, 
'Prisitaikyti, pasikeisti ir 
perbėgti jiems labai leng
va, nes jie neturi jokios 
savo, ihdividuąlybės, savo 
asmenybės,¥' jokių .savo 
principų. Viskas vągiaina 
plagijuojama, viskas me < 
chaniškai pasisavinama, 

»

to nėra, kaip tik hies. Jo
kią tikrovė, jokie nepasi
sekimai jų liguisti iliuzijų 
nesugriauna.. Visko nete
kęs aferistas per naktis 
kilOja vekselių blankus, 
juos klasifikuoja; pasira
šinėja ir vis audžia nau
jus aferų planus. Arivistų 
neatbaido nei pavojai, nei 
riėpasisekiriiai, nei pajuo- . 
ka, nei gėda. Jie visados 
akiplėšiški, agresyvūs ir 
patalogiŠkūi drąsūs.

Ariviznias dažninusiai 
užkrečiamoji liga, plintan
ti imitacijos būdu.Pavel- 
dėjimb keliu - ji retai gau- 
riarna: jį gimdo netikusi 
visuomenine santvarka ir 
ryškūs arivizmo pavyz
džiai'. Jei gabūs, taurūs 
žhidnėš, visą gyvenimą at
sidėję dirba; riiekad nevar- 
tojų alkūnių, intrygų, ne- 
sinaudoją protekcijomis ir 
pataikavimu, pasilieka ne
įvertinti ir apleisti žūsta 
skurde ir varge, o jei ag
resyvūs karjeristai, be ta
lento, be principų, be nuo- 
pėlmį, be kūrybinės inici- 
jatyvbs iškyla į viršūnes, 
tai tokią santvarka yra 
nuolatinė arivizmo provo
kacija. Jei aukštesnės vie
tos ir stipendijos teikia
mos nė gabiems ir taurie
siems, Užsirekomendavu
siems savo talentingu dar
bu ir tauriu pasiaukoji
mu, bet arivistams, aki
plėšoms, apsirūpiniišiems 
gaūsioiniš ir aukštomis 
rekomendacijomis, tai kas 
tada drįs, būti talento, 
darbo, kuklumo it tauru
mo pavyzdžiais ?Kiek tiek 
turės jčįi}, kad galėtų ra
miai if atsidėjęs dirbti, 
kai nieks to darbo neįver
tina* kai kiekyiėtias aki
plėša tave gali išniekinti, 
paneigti, suprovokuoti ir 
SUhaikihti? ir ar ne drivi- 
stai viršūnėfhis yra įkal
bėję, . kUd hera žmonių, 
kad Visi jie yra krbkodi- 
lai, tyko tik jas Suėsti, 
nes jie visi gerai žino, kad 
jie laikosi tik tol, kol nė
rėžmonių, kol visi šviese
sni žmonės laikomi piktdis 
opozicijos natiąis. kol vi
sos idealistinės organiza
cijos yra “priešvalstybi
nes”. štai mūšų visuome
ninio gyvenimo didžioji 
žaizda, kruvina ii* gili žai
zda, per kurią liejas ge
riausias mūsų tautos 
kraujas* ir delko mūsų 
tauta , darosi hiiėmiška; 
dėl ko ji mažakraujyste 
serga. Mes esame vįšokitt 
arivistų aukos. Išsivaduo
kime iš jų — ir atgysim 
naujam, šviesiam ir di
džiam gyvenimui.

Į Tikrą draugą per. sielvar
tą pažinsi* : Žtunias.

Bedarbiai Atsiliepkite
. 3 . . • . • ........................

- ■ t DIENĄ $3,1 feAtAiTĘ $21,1 MBNEŠj 84 ’
■ DbLhRIAI- •

TJž sunkiausią darbą džįaugtiįši gavęš į dieną $8, 
o Čia tik reikia pavaikščioti po libtūviŠkas šeimynas 
ir per visą dieną tik galima prikalbinti 5 naujus skai
tytojus “Daibiniiikui”. Žiūrėk/jau turi $3 pelno, nes 
į redakciją atidudši už 4 skaitytojus, o penkto mokes
nis palieka platintojui. Taigi bedarbiai į darbą! Gali 
ir pašisakyti, kad bedarbis, tai jautresnės štfdies žmo
gus pasigailės ir užsirašys. Tik tų pinigų nepragerk 
ir kak girtiidklis nė nemėgink Ui daryti, nes tik pa
gadinsi tisą platinimą ir pakenksi sau Ir redakcijai.

Penkta prenumerata duodama platintojui tik ga- 
yus 4 naujus prenumeratorius —• skaitytojus “Darbi
ninkui”. Gera proga visiems padirbėti kilniame darbe.
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ALKOLIS IR MOKSLAS

PRIEŠ ŠVENČIONIŲ

(Tęsinys).
Kartais pasitaiko, kad 

vienam ar kitam studen
tui užbaigus mokslus, ruo
šiama tam tikra puota tos 
progos paminėjimui. Tas 
studentas, Žinoma, kaip 
pridera, greičiausiai ir da
lyvauja ten susirinkusio 
jaunimo draugystėj, kūpi 
paprastai neapsieina be 
kokių bent svaiginančių 
gerimų. Tat studentas, vi
są gyvenimą mokykloj 

. praleidę blaiviai, šia pro
ga prisileidžia svaigalų. 
Viso gyvenimo kilnus pa
siryžimas vienu akimirks
niu pamintas po kojomis. 
Vyresnieji bei rėvai priva
lo prižiūrėti, kad tokios, 
puotos būtų blaivios, nes 
nuo jų dažniausiai pri
klauso studento, ar stu
dentės tolimesnis likimas.

Kitu atžvilgiu, įsižiūrė
jus į mūsų blaivininkų ei
les, pastebėsime, kad nė 
daug rasime inteligentų. 
Dėlto ir blaivinimo darbas 
nesusilaukia ganėt i n a i 
vaisių* nes trūksta mums 
susipratusių apsišvietusių 
žmonių, kurie savo įtekme 
bei darbu padėtų šį svarbų 
ir kilnų darbą varyti pir
myn- Žmonės niekad nepa
sitikės ir svarbiais reika
lais nėkreipsis prie tokio 
inteligento;4 kuris nesuge
bą susilaikytu riuo“ degti
nės, bendrai nuo svaigalų. 
Tiesa, girtuoklis inteligen- 

’ du mainydamasis degtine 
lyg išrodo linksmas, neiš
tveria heihėilinęsis, nes 
tokia visų girtuoklių ma
da ir ūpas, tačiau už pe
čių, patsai girtuoklis “iš
sipagiriojęs” tokį inteli
gentą pajuokia ir palaiko 
už nenaudėlį.

Studentui, todėl, pridera 
apsižiūrėti ir atmintį, kad 
alkolis ar kiti svaiginanti 
gėrimai yra didžiausia jo- 

. jo pasisekimui kliūtis. AL 
kolis yra studentu pražū
tis ir nelaimių šaltinis.

. Studentas mokyklos suole 
lavina savo proto pajėgas, 
renka naudingas žinias ir 
medžiagą, kuti bus jam 
reikalinga tolimesnėj gy
venimo profesijoj. Protas 
bus jojo pasisekimo arba 
(neduok Dieve) nepasise
kimo įrankis. O kaipgi ta
sai studentas ar studentė, 
Vartodami svaigalus, gali 
tikėtis susilaukti gilaus 
proto, kuomet tasai alko
lis naikina ir silpnina pro-, 
to pajėgas? Jeigu įsižiū
rėsime į tuos, kurie daž
nai prisileidžia alkolio hr 
kitų svaiginančių gėrimų, 
pamatysime, kad dažniau
siai yra silpno proto arba 
kaip reikiant nesiigeba 
protauti ar orijėntuotis. 
Svaigalai išblaško kil
niausius studento' planiis 
bei pasiryžimus. Todėl 
studentas privalo alkolio 
saugotis kaipo didžiausio 
niado ir nelaimių šaltinio.

Inteligentui-gi, kaipo 
apsišvietusiam ir susipras

tiisiam žmogui, itin pride
ra neprisileisti alkolio. In
teligentas privalo Žmones 
vesti, p ne būti jų veda-į 
mas. Žmonės inteligento į 
asmenybėje tikisi rasią 
sektino pavyzdžio ir pata
rimo, o kaipgi tasai moks
linčius gali kitą vestir Jei
gu nemato kur pats eina. 
Nuo inteligentų pasielgi
mo, dažniausia priklauso 
ir kitų žmonių apsiejimas. 
Todėl juo didesnis inteli- Į 
gentų nuošimtiš dirba iš
vien su blaivininkų susi- 
vįenymu, jttb gausesni bus 
Šio darbo vaisiai. Kiekvie
nam blaivininkui pridera 
kiek .galimą žymesnius I 
mūsų inteligentus bei Vei-1 
kėjus prie šio darbo ir 
pritraukti. \ ' Į

A. Miciūpas. Į

dvi nelaimi/— Viena
PRIEŽASTIS / :

Motiejus— (pasitikęs 
gatvėj savo draugą)I 
“Sveikas, Jokūbai, kaip 
gyvuoji?”
. „Jokūbas “Vai kūmai! 
Matyti tu mano vargų ne
žinai. Mano visos gerybės 
pelenais pavirto!”

Motiejus (nustebęs) “Ši
taip! Tai blogi, brolyt da
lykai?”

Jokūbas — “Nugi žiliai, 
per Kalėdas turėjome ‘ba
liuką’. Aš tą naktį nuėjau 
su žvakė pašerti arklių. | 
Tiesa pasakius, jam buvau 
gerai įkaušęs. Galai žino 
kaip tai atsitiko -L žvakė 
išspruko iš maūo rankų 
ir... Brolyt tu mano, .vos 
išsigelbėjau, ir tripbos 
taip ir supleškėjo!”

Mdliejtis “Aš taip-gi 
per Kalėdas buvau gerai 
įsigėręs. Buvo daug sve- Į 

‘ čių. , Juk nepasirodysi 
kiaule. Nuėjau į skiepą at
nešti dar aidus. Bijoda- 
ttias; kad nėsukelčiad dū
muose gaiši6, tai UŽpūr 
čiau žvakę. Lipdamas ko
pėčiomis kažkaip pasly
dau ir štai dabar vaikščio
ju kriukiais pasiremda- 
ihas —elgeta ant viso am
žiaus!”

Jurgis — (ilgai klausėsi 
jųjų kalbos) “Kaltinkite 
patys: save, vyručiai. Ne
reikėjo girtuokliauti —tai 
šiandie ■ būtumėte kaip ir 
visi žmones. Blogai girtam 
su žvake ,bet dar blogiau 
tamsoj!” ;;

P. Cibulskis

!Jahwiwl?g®S^SlGerb. Vajininkamsį
muį. Tai matydama, Sven-Į ' .. . i . d . ' -h'
čionių lietuvių gimnazijos Į Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir iaikrašČid “Dar- ]

ybe rengiasi teisy Į binihko” vajus prasidėjo gruodžio i d* ir tęsis iki ko- j 
ieškoti aukštesnėse vo 1 d., 1935 m. . . . . I

_ Švietimo įstaigose it Į, Vąjaųs metu yra prirašinėjami nauji nariai prie j 
net teisme.

Matyti, kad šie lenkų 
švietimo valdžios užsimo
jimai prieš lietuvių gimna- 
ziją jai nieko gero neduos. 

| Jie nori rasti mažiausių 
priekabių ir gimnaziją vi
siškai uždaryti. - Tsb.

KLAIPĖDOS; KRAŠTO miš $1$6 vertės. Prenumeratos kaina trumpesniam •’ 
SEIMELIO PdSfeDlS ° -

VELNfcįVYKb'

Gruodžio dieną gU-Į 
bęrhatoriūs dr. Ndyakas 
buvo sušaukęs Klaipėdos 
krašto seimelio posėdį. į 

f Jį buvoatsilankęs pats gu
bernatorius, naujoji kraš
to direktoriją ir kiti ofi
cialūs asmenys. Guberna
torius Novakas Šia proga 
parake labąi reikšmingą 
kalbą, nūrodydarnūs susi- j 

, dariusią padėtį Klaipėdos 
krašte. Jis pažymėjo; kad 
seimelio pritarimo būtinai 
reikalingi kaf kurie paruo 
šti įstatymai. Be šių.įsta- Į 
tymų negalimą tvarkyti 

i Klaipėdos krašto gyveni- 
| mą sėkmingą linkme.
Naujoji, direktorija yra 
pasiruošusi kovoti su sun
kumais, kuriedabar sle
gia Klaipėdos krašto ūkis-1 
ką ir Jcitų sričių gyveni
mą; Tam tikslui reikia lei
sti nauji įstatymai.

Paaiškėjo, kad į seime
lio posėdį atvyko tik 16 
atstovų. Tuo tarpu posė
džio. - teisėtumui reikią, 
kad jame dąlyVautų ma- 

r žiaUsifti-TO atstovų. Tuo 
būdu nesusidarė reikalin
go atštovų skaičiaus ir 
seimelio posėdis neįvyko ! 
jau trečią kartą iš eilės.

Pažymėtina, kad šiame 
posėdyje nedalyvavo ir 
lietuvių atstovai. PO to jie 
išleido atskirą pareiškimą, 

i nurodydami, kad lietuviai | 
negali drauge posėdžiauti 

| su seimelio nariais vokiė-1 
tinihkaįs, kurių draugai 
dabar teisiami Lietuvos 
kariuomenės teisme už

rimo būtinai pašalinti Šios _____ o_____ _____________________ o___________ -__ -
gimnazijos direktorių A. [vadovybe rengiasi tėisy bininko” vajus prasidėjo gruodžio ld. ir tęsis iki ko- 
Petraitį ųesemai ŠyenBid-[bes " 1
nyse vėl buvo gautas Vii- “ " “ 
niaus mokyklų , kuratorl- 
jos raštas, kurįuo gimna-1 
zijos valdybai įsakoma: 
1) pedagogų tarybos ir 
komisijų posėdžių proto
kolus rašyti ne tik lietu
vių, bet ir lenkų kalba; 2) 
mokslo medžiagos suskir
stymą dienynuose, ’ o taip 
pąt savaitinį painokų sus-

Nepriklausomos Lietu
vos visuomenę kas. kart 
pasiekia vis skaudesnes 

i Žinios, kad lenkai pradeda 
> smarkius puolimus prieš 
Švenčionių lietuvių gimna
ziją, tą taip retą okupuo
tų lietuvių mokslo ir apš’ 
krities židinį. Juk Vilniaus 
kraite yra tik dvi lietuvių 
gimnazijos: Švenčionyse 
ir Vilniuje. Sunaikinę dau- kirstymą mokytojų kam’ I 
gumą lietuviškų pradžios bary ir direktoriaus ka- 

I mokyklų, lehkal, matyli, biųete paruošti lietuvių ir 
Į dabar ruošiasi uždaryti ir 
lietuvių gimnazijas. Ypa
tingu smarkumu lenkai 
dabar „puola Švenčionių 
lietuvių gimhąziją, k® 

[dabar yra vienihtčlė liętu- 
Įvių kultūros ir. Švietimo 
tvirtove . rytiniame v it;' 
niaus krašte.

lenkų kalbomis; 3) moky
klos pažymėjimų blando
se pakeisti dalykų eilę, de
dant lenkų kalbą prieš liė- [ 
tuvių ir svetimąsias ItaFl 
bas, Lenkijos istoriją 
.pfje| Lietuvos istoriją vi
suotinąją geografiją.

. Šie kųrątorįjos reikalą-

Kazys Adna.

Girtuoklio Užrašai
T“

(Ištraukos) lis. Prieš m^hė kunkuliuo
ja geltonas vyhąį Širdis

«Rugpjūčio 30 d. ' , at^alaidūbta• Žub liūdesio 
Važiuoti į Eiiropą. Se. Jaučių, fed mario 

nas lilvd -2 feet Mbai. skruostai raudonuoja, — 
l. tr o i v • Klausyti tave, kita bonka ras. Kam? , Girtuokliui 
svarbiausias dalykas, kad 
būtų Šaltinis — smuklė, 
kur deginantį troškulį jis 
galėtų numalšinti, šis 
plaukiąs namas turi smu
klę. Jei sutikčiau tave, 6 
Bache nubučiuočiau tavo 
rahkąš it kojas už tokią— 
laimę! Laivas Vos juda iš 
uosto, aš sėdžiu prie sta- 

| lelio sUxbonka prieš ma
nęs. Švėikaš Bache!

Rugsėjo 1 d.

Rugsėjo 2 d. , ’

Tikėkite manim". Aš iš
radau gerus vaištūs nuo 
jurbš ligoš; RrieŠ kiekvie
ną valgį, išgerk gerą čer- 
kiitę Ugningos degtines.
Neširfeši. Per 

geriau tpt
šešiaš die- 

:iUš vaistus
ir nesirgau..«. 
Nuobodu. įteik 
lę padrėkinti.
Sausą..: Lipu 1: 
nį. Svirdūliub’ 
rili ASfiS lihkSr

v a< k aras f 
ia tik gerk- 
Taip sausa, 
lipiais į dė
ti, bet jau- 
ins Ot kas

čia per daiyl 
lentelėje? “Šv. 
šeštą valandų

JLCLOa Jk.CLO

kas iškabų 
Mišidš bus 
rytoj pii-

mos klases sali 
Įgiltas?! Kas r 
dienis! ! Šitaip 
kelsiu, nueisi

5ne. Ką? As 
yt?Sekma-
1. Na, atsi- 
u į saloną,

Juk ūš katalD:aš, ■

PAMOKAS

Kunigas: “Vaikai! Kam 
skambina bažnyčioje išry
to, vidudienyj ir vakare?” 

Vienas vaikų: ‘Kad žmo- 
skambina ‘Aniolas Dievų-. 
Reikia tuomet pasimelsti, 
hės žinotų, kada pusry
čiai, pietūs ir vakariene’.

■Kunigas: “O tu Užuo
marša! Ar nesakiau, kad 
kad Dievo aniolas ■ vestų 
mus prie gero”... -

Vaikas: ‘Tai kodėl nes
kambina vidunaktyje ?” 
-- Kunigas: ‘O kas tam?’

Neišpildžiau .pareigos iš
klausyti šv. Mišių. Argi 
aš katalikas? Verkti ne
verksiu, bet kaltas esu, 
kad vakar pasigėriau. Be
gėdis! EB, pasivaikščiosiu 
ąnt denio — nuramins su
drumsta sąžinę.

Rugsėjo 4 d.
L Pusiaukelyje. . Per tris 
dienas busime Cherbourge 
Prancūzijos uostė, Priža
dėjau rankos nedėti prie 
stiklelio. Bei, Žinot girtūo- 
klio įasižaūėjihius! Rei
kia riots /‘silpno” vyhd iš
traukti... Tas pats stalę-

Vaikas: ’? ‘Gal tdbmėt 
Dievo aniolas parvesiu 
mano tėtį iš sdllūhb ha- 
mon.’ . X.

saitų. Jaučių, kad mano 
skruostai raudonuoja, —

Čhortrėusio (nežinau, gal 
bus penkta bohka). — Tul 
“pusgalvi”, ką darai? Be: 
veik girtas ir trokšti dau
giau ! Bėk ant denio. Kaip 
galiu? Užsakiau, vis tiek (I 
nepaliksiu kitam gerti, 
reikią išgerti dar lašelį... 
Tį naktį,; šachas savo 
knygoje šalia mano pa-? 
vardes/ ^pastate naują, 
juodą kryželi. 'O kiek tų 
kryželių yra? Daug.

Rugsėjo. 6d,
Svėikinaūsi su baltų ir 

miglotu rytu Cfierbdurge. 
Miestas šmėkliškai atro
dė, Kasgi mari? Deja, ne- 
taip gerai man šiandien. 
Vakkr; gal šį rytą anksti, 
buvau “girtas kūip gai
dys”.. Švęsti reikėjo pas
kutinę naktį laive.

Muitinėje ilgai nėišbū- 
vaU. Mokėjau prancūziš
kai, formalumų nėbiivo, 
susišnekėjau ir ėjau Pa
ryžiaus traukinio link. 
Gerą plie lango vietą ga 
vau. Traukinys slinko iš 
stoties ir prie manęs atsi
sėdo apysenis keleivis.| 
GalVpje kyštelėjo mintis 
— Prancūzai? Taip. Įsi- 
šiiėkėjom. Jis žurnalistas, 
grįžtąs iŠ atostogų į Pary
žių... Sūsibičiuliavom. Pa
pietavom. Nežinau kaip, 
bet įsikalbęjau apie gėri
mus. AŠ bandęs Visokių 
gėrimų Amerikoje nuste
bau išgirdęs' gėrimų var
dus* kuriuos jis man mi
nėjo. Sakiau. negirdėjau 
tokių Vardų? — Ne. Oh, 
tai gaila. , Žinot, jis man 
sako, Paryžiuje sųpažin- 
dirisiii tave.Manožodis— 
,fain.

Gard du Nord stotis. A- 
budu į fiakrą nubildėjo-! 
nįe viena gatve ir po daug 
sukimų atsiradome prie! 
neblogo viešbučio. Pieta- 
vpfee.i Pradėjąu *su koHjK- 
kūį. įt4lpeiįe\Vytro ir 
riaii kuo uŽbaigėm. Pasi
gėręs nieko įiebesupratap.

(Bus Daugiau) Į

Boto, lietuviai nurodė, 
kad esamomis aplinkybė
mis iš seimelio nieko gero 
laukti nbtenka ir reikėtų 
neatidėliojant ieškoti kitų 
teisėtų priemonių krašto 
reikalams tvarkyti. Lietu
vių atstovai sutinka ben- 
dradarBiauįi su Idtais šei- 
mėlio nariais, jeigu tik jie 
atsipalaiduos rilio tamsių
jų gaivalų įtakos ir pa
reikš tikrą norą dirbti 
Klaipėdos krašto gerovei 
bei Lietuvos valstybės la
bui. •

KIEK LIETUVA ĮSISKO 
LINUSI UŽSIENIAMS-.

į Atgavusi nepriklauso-! 
myb'ę, Lietiiva neturėjo 
lėšų net būtiniausiėms 
krašto atstatymo reika
lams. Lietuvos ūkis karo 

įmetu buvo nualintas, o| 
Žmonių šutaupos žUvoJ 
dviem atvejais: kritus vo- 

[kiečių ir rusų ptįĮgąips. 
[Apsigynimo ir krašto rei
kalams Lietuva buvo pri
versta' skolintis pinigų iš 

•užsienių.

Lietuvių Darbininkų; Sąjungos ir užrašinėjamas laL’l 
ęnkij i^failiš “Darbininkas”. LDS. seni ir nauji nariai, ku- J 

[riė iįŽsimokės už visus metus $3.00, gaus dovanų kny- 3 
gordib $Ž.dO vertes: kurie derfeokių priežaščįų nega-.l 
les užsimokėti už Visus metus, bet mokės po 25 centus į 

[mėnesiui, įie nariai,nauji ir seni, gaus dovanas kny- g 
gomis $2.00 vehts pasibaigus metams. - —J

Prenumeratoriai, naiiji ir seni, kurie vajaus metu d 
I ūžsihiokes UŽ visus metus $3.00/ gaus dovanas knygo- >

I laikui, t. y. pteei metų būs $2.00, 3 mėnesiams $100. '
Užšimbkejimąs vajaus nustatytomis kainomis 

skaitosi mib gruodžioL d., 1934 m. Bet užsimokėti va- 4 
jaus įlŪsthlytbthis kainomis gali dviem, trims ir dau-'į 

I giau metų iš ankšto. ; .
Vadinasi vajus yra naujų ir senų narių, naujų ir j 

seni} prehumeratdHų. Visiems lygios teisės. -
—’ Nauji nariai, įsii-aŠydami į Lietuvių Darbininkų :į 
Sąjungą įstojimo nemoka; moka tik mėnesiiliūš mb-,,, 

[ kešČiiiš;

Pirmoji Lietuvos pasko
la bdVo gauta Vokieti joje 
prekėmis* ir pinigais, iš vi- 

l ši 115 milijonų markių. 
Dabar Šį skola jau yra at
lyginta.* Kitą stambi pas
kola, daugiau kaip 5 mili
jonai ddlerių įvairiomis 
prekėmis būvo užtraūkta 
Amerikos Jungtinėse Vąl- 
Stybešė. Šį paškdU dar ir 
dabar mokama. Be to, 
Jungtinėse Amerikos Val
stybėse Lietuva dar tūri 
užtraukusi taip Vadinamą
ją Laisves paskolą. Ji siė- 
kia arti 2 milijonų dole
rių. šią paskolą Lietuva 
pradės grąžinti 1935 me
tais. Dar buvo kelios ma
žesnės . paskdlos, būtent, 
Anglijai už prekių perve
žimą ir Prancūzijai už 
traukinių garvežius*. Ta- 

I eiau šios abi paskolos jau 
I yra apmokėtos. <u'

Kai Lietuva atvadavo 
Klaipėdos kraštą, tai 
draugė įgijo ir nemažas 
to krašto skolas. Dabar 
Lietuvai reikia atsilygin- 
ti Santarvės valstybėms 
Už Klaipėdos krašto val
dymą laikotarpyje nuo 
į918 ligi 1923 metų. Ta 
skola siekia 800.000 aukso 
markių. Grynai ūkiškais 
Sumetimais Lietuva už
traukė tiktai vieną stam-. 
bią paskolą. Tai paskola 
iš Švedų degtukų sindika* 
to, užtraukta 1930-1933 
metais. Už šią paskolą 
Lietuva švedams atidavė 
savo degtukų monopolį. Iš 
viso švedai davė 45 mili
jonus litų. Tą paskolą Liėr 

Į tuva sunaudojo žemės ū- 
kio kredito reikalams.

Be šių paskolų, Lietuvos 
valstybės iždas dar buvo 
skolingas danams ūž Tek 
šių - Kretingos geležinke- 
liostatybą ir už Klaipė
dos uosto statybą, iš viso 
ąrti pustrečio milijono do-. 
lerių. Taip pat belgams 
reikia mokėti daugiau, 

Į kaip 4 milijonus litų už 
geležinkelių bėgius ir ang
lams 30.000 svarų sterlin
gų už automatines telefo-. 
nų s'tdtis Kaune Ir Klaipė
doje. Dalis šių paskutinių 
skolų jau yra apmokėta, o 
taip pat nemažai jos Su
mažėjo po to, kai nukrito 
dolerio, svaro irAkitų va
liutų vertė.

1934 metų sausio i die
ną visos Lietuvos s skolos 
užsieniams sudarė 115 mi-

Ii jonų litų, o1933 metų r 
pradžioje skolų buvo dau- i 
giau, kaip 150 milijonų Ii- > 
tų. Vadinasi, per metus i 
Lietuvos skolos sumažėjo 
apie 35 milijonus litų. ,

Taigi kiekvienam Lietu-'; 
vos gyventojui dabar Išei- ’ 
ha apie 90 litų skolų Už- ■ 

^sięniaiftsr * :
Lietuvos skolos užsie- - 

riiams. ’ . z ;
Lietuvos skolos užsie

niams yra išdėstytos ilge
sniam. laikui ir valstybės 
iždą labai neapsunkina.

MIRĖ V. KUDIRKOS 
LAIŠKANEŠYS

Gruodžio; pradžioje Ku
dirkos Naumiestyje mirė • 
žinomas knygnešys laiš-j 

-kanešys Jonas Stikliorius, j 
88 metų ainžiaus. Tai bu
vo doras ir blaivus žmo
gus, kuris tarnaudavo d„ 
V< Kudirkai. Būdamas,, 
vietos pašte laiškanešiu, 
jis lengvai perduodavo V.' 
Kudirkos korespondenci-/ 
ją į Prūsus, kur buvo lei
džiamas “Varpas”, o iš 
Prūsų į Lietuvą atnešda
vo knygas. Per visą laiką 
Btikliorius iš Prūsų daug 
parnešė ir išplatino lietu
viškų knygų bei ląikraŠ-? 
čių. Paskutiniu laiku jis'3 
buvo jau aklas ir kurčiau* 
ir gaudavo pensiją. Laido-■ 
tųvėse dalyvavo tūkstan-- 
čia! žmonių, nes velionį 
visi vertino, kaip daug 
lietuvybei nusipelniusį pi
lietį. t .-■;••• Tsb.;

/ ...... »■■■■ '1 ' j! '

PER KALINIUS SURAS
TOS SENIENOS- ' į

. JGruodžio pradžioje Gan^ 
diiie buvo rasti XVH—įh 
XVIII . amžiaus šarvaL 
Nustatyta, kad šie Širvįt 
yra Švedų ląikų, kai jte 
Buvo okupavę Gardimį. 
Gana įdomios šių senieni| 
aplinkybės^ Buvusiuo s $ 
jėzuitų rūmuose dabar y£ 
ra įsteigtas kalėjimas. Ka
dangi kaliniai mėgino iš- j 
griauti sieną ir pabėgti^ 
tai kalėjimo administr&dS 
ja praardė kai kurias si^į 
nas ir jas sustiprino. Be^ 
ardant kalėjimo sienas ir 
buvo aptikti geležiniai 
šarvai ir kitos senienųH 
šie brangūs radiniai pad!| 
ti senoje Gardino pilyjS 
kurią pastatė Lietuvos 
Lenkijos karalius Siera 
nas Batoras. Tu
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Knygos Dovanai

.10

.25,
• Nuodai — rū-

.20
.10

.20

15

.15

.25

.20

.65

.15

.10

.25

JONO KMITO EILĖS

.25
su

.10
Malda. Svarbi Išganymo

.10

MASKVOS VYSKUPAS 
PASŠV. MV4

PARSIDUODA
ANT GREITŲJŲ

FAIN-EIPELIER®. 
lh.Ui.ru. M.

Visokiems muskulų 
Bkausmamspalęngvinti 

mudokit. ’ ‘ , 
ANCHOR 

PAIN-E?PELLERJ 
Pain-Espėllerlt visuomet 

palengvint skausmu*,

KULS FUI

KUNIGAS IŠRADĖJAS

Viena Laivakorte į Lietuvą ir' J. Lesauskis. Šv. Kazimiero . 
atgal. Priežastis: pardavėjas dėl 
tam tikrą aplinkybių negalįs da
bartiniame laikė išvažiuoti, Dėl 
platesnių informacijų kreipkitės į 
“Darbininko” Administraciją

366 W. Broadway, . So. Boston, 
Massachusetts.

• 6.

Tel. 5911-W

PONUI W. G. McGLINCHEY
GRABORIUS / .

Greitas patarnavimas. Dėl mo
terų. patarnauja moteris.

GRADORIUS
LIETUVIS 

PETRAS V. ABRAČINSKAS 

187 Ames St.

MONTELLO, MASS. .
Pagelbininkas

Sveikata-Brangus Turtas
Ūį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių. Daktarų Draugija.

Mūsų Jaunuomenėsgdealai 
Paskaita įkaityta Ateitinin
kų konferencijoje; Voroneže, ; 
5 d, birželio, 1917 m. ............ ;10

Šeimyniškiem* Vakarėliams
Pramogėlė/Svirno Žvyne .... ,10

Iš Adomo Mickevičiaus Ra
štų. Mokykloms parinko M. 
Biržiška 30

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose.....................  .10

Pasakėčios, Rinkinėlis kal
bos mokslui ,10

į,Dievo Karalystė Jumyse 
Yra” arba apie gerumo do
rybę. Vertė iš lenkų kalbos 
ir išleista rūpinantis P. L, .... ,10

Ką Kiekvienas Katalikas
turi žinoti arba mokėU.... . .05

; Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybės, = Kun. J. Ambrazie
jus

Ąžuolas, A. Vienuolis ........ .10 
Visas Svietas, žemė, kal

nai, vanduo, upės,, žmonės, 
miestai. Sutaisė ir išleido P. 
iĮikalonis, »«,, .10

MALDAKNYG1S ----- .

Maldų Rinkinėlis, baltais 
viršeliais. 1.50

Mardų Rinhbnėlis, Juodais 
^viršeliais 1.50

Pulkim ant Kelių-—“Dar
bininko” spauda. Odos ap
daru .............................. . $1.50

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi-

.nu. Vieną veikimo juokai.
Sulietuvino Vaidevutis,....;/,,.. )15

Ęlgetų Gudrumas, 3-jų vei
ksmų komedija. Parašė Sei- . . 
rijų Juozukas ...a....................... .25

Giliukingas Vyras. 2-jų ak
tų komedija; parašė S. Tar- 

1 v ydas .25
Ubagų Akademija ir Uba

gų Balius —. komedijos po 
1 aktą. Parašė Seirijų Juo
zukas  ................................ ,35f

Sniegas—Drama 4-rių ak
tų, Vertė Akelaitis...... . .40

Esumūs — 3-čia dalis dra
mos “Gims Tautos Genijus” 
Parašė kun.. L. Vaicekauskas .10

Viši Geri 3-jų veiksmų 
vaizdelis ; parašė F. V....... .10

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė*-^rių 'aktų ’drariia. 
Vertė Jonas Tarvydas  ......  .10

Išganymo Apsireiškimai ...
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidi
nimas su gaidomis....i.......,.;.... .75

Dramos: .1) Germanas; 2) - 
Fabiola 5-kių aktų; 3) Liur-. 
do Stebuklas 4-rių aktų; pa
rašė J. Tarvydas .M.;.....,.,......

Knarkia, Paliepus. Komedi
ja i-me akte. Parašė Gineitis .15

Vaikų Teatrai: dalis i; 1) 
Pagalvok ką darai j 2) Jono 
laimė; 8) Pasakyk mano lai- ' . 
mę. Surinko S. K. D. ir N....,; .15

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Istirsime paskui; 2). Antanu
kas. Surinko S. K;, D; ir N.,.v .15

DAINOS
Jaunimo Aidai, M. Ateivis .10 
Strazdelio Dainos. Parink

tosios kun/A. Strazdo dainos .10 : 
Svodbos Dainos 10..

Birutes Dainos .ii..,.....,..10 
Mūsų Kariuomenės Dainos

20 dainų dviems ir trims bal
sams. Parengė A. Vaičiūnas 
kapo chorvedys ....25,.

SU GAIDOMIS
M. Petrausko

i. Jojau Dieną 40
*Vai as pakirkčiau •••>■.»...««*..» .15 , 
Ligho (Latviška) .15 
Už Šilingėlį .........  .25
Saulelė raudona .20
įių Nakcaly (dzūkiška) .... .20. 
Skyniau skynimėlį .15 
Siuntė man© motinėlė *15 
Ko liūdit Sveteliai! .15

Sasnauskio
Blaivininkų hymnas 

Aleksio
Giesmė Šv. Juozapo .10 .

- Vyčių hymnas .20
• TallatKelpšos 

Liaudies dainos (chorui) 
Aš pas tėvelį-Močiutę mano .15 
Oi tu, lakŠtingėle-Vanagė-

lis tupėjo !*♦,’ i,...,* .15,
Kad buvau mergelė-Ir at* 

lėkė sakalėlis •atima mimt mamom ,15

Yra Žmonių turinčių tą 
ypatybę, kad gali atspėti, 
kurioje vietoje yra pože
minės srovės. Jie padedą 
nustatyti, kur galima ne
sunkiai rasti vandens, Ta
čiau vienas Italijos para
pijos klebonas Rafaelis 
Siattesi, visai nebūdamas 
iš šios rūšies, išrado ins
trumentą, kuriuo galima 
nustatyti požemines sro
ves ir lengvai apskaičiuoti, 
kaip giliai galima rasti 
vandens. Jo išradimas yra 
paremtas elektros veiki
mu. Patsai instrumentas 
yra gana paprastas, leng
vai nešiojamas ir todėl 
praktiškai labai patogus. 
Tai yra 40 centimetrų il- 
gio^ pločio ir aukščio dė
žutė, kurioje yrą voltame- 
tras, milįamperometras, o- 
mometras, keli šimtai me
trų izoliuotos vielos ir o- 
kūmuliątorius. Išradėjas, 
kaip matyt, pasinaudojo 
iki šiolei visiems žinomais 
elektros srityje instru
mentais ir juos sukombi
navęs pritaikė savo apa
ratui. Vis tik, nors apara
tas ir toks paprastas, aps
kaičiavimams reikia tos 
rūšies specialisto.

Kun. Siattesi su Savo in
strumentu nepakeičia tų, 
kurie savyje tijrj ypatybę 
atspėti požemines vandens 
sroves. Vandens ieškoto
jas vaikščioja šen ir ten ir 
sustoja tik tada, kai laz
delė ar pats ieškotojas pa
junta vandens ėsimą; ta
da pasako, kad štai toje 
vietoje yra vandens. Kun. 
Siattesi savo aparatą pas
tato kur nori ten kur 
reikia ištirti ’ požemis ir 
nustato, kas kurioje gilu
moje yrą, kitaip tariant, 
nustato tam tikro gilumo 
žemės sudėtį.

Su naujuoju išradimu 
autorius padarė daug ban
dymų. Jie,, taimtikros val
stybinės. komisijos kon-: 
troliubjami, davė gerus re
zultatus. Įdomūs yra ban
dymai, daryti netoli Ra- 
venos, kur buvo ištyrinėta 
požemis 190 metrų gilumo, 
o ypačiai Florencijoje, kur 
buvo tyrinėta Incontro 
kalno požeminė sudėtis. 
Ten rasta, kad 8—12 met
rų gilume yra drėgna že
mė, 12—14 stilicįdijuš, 14 
—15 gausūs vanduo, 15— 
16 vandens neperleidžian- 
ti drėgna uola, 16—17 ve 
vanduo, 19—20 uoliniai 
sluoksniai, • 20—22 van
dens prisigėrę sluoksniai. 
Iki 36 metrų nieki) neras
ta. Išradėjas tikisi, savo 
instrumentą, tiek patobu
linti, kad juo bus galima 
atspėti net ir cheminė, po
žeminio varidens sudėtis. 
Išradimas tikrai patar
naus mokslui ir gyveni
mui.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir Darbininko va
jaus metu kiekvienas lietuvis gali gauti naudingų 
knygų dykai. LDS. naujas ar senas narys, užsimokė
jęs $3.00, gauna $2.00 vertčs knygų dovanai; Darbi
ninko naujas ar senas skaitytojas, užsiprenumeravęs 
arba atnaujinęs prenumeratą metams ir užsimokė
jęs $3.00, gauna $1.00 vertės knygų dovanai.

Gerb. LDS. naikių ir Darbininko prenumeratorių 
prašome pasirinkti knygas .iš Žemiau talpinamo sąra-

dažnai per klaidą, ar neži- 
nystę, esti paskaitomas su 
laikinais vaikų dantimis. 
Tikrenybėj tai nėra vaiki
nis, bet vienas iš pastovių
jų ir tai pats svarbiausia 
dantis tarpe visų kitų. Ir 
taipgi jaunamečių gyveni
me Šis dantis lošia svar
biausią rolę, sulyginamai 
negu visi kiti paskirai.

Reikia stebėtis Šių dienų 
skaičiumi, matant jaunus 
ir suaugusius, šū dantų ir 
burnos nenormalumų reiš
kiniais. Neabejotina, dide
snė dalis iš jų, tai bus 
priežastimi praradimo šio 
šęštamečio danties dar an-

normalūs dantų, Žandinių 
kaulų ir burnos struktū
ros subudavojimas. žino, 
ma, tobulas veido gražu* 
mas ir asmenybes ypaty
bių riškumas nemažai nuo 
to priklauso. _ 

Čia nors pripuolamai y* 
ra reikalas suminėti kete' 
tą svarbesnių priežaščių. 
dėl kurių burnos aparato 
malformacijos ir dantų iŠ
kripimai neišvengia m a i 
atsitinka.

faežymiai ir visai lengvose svarbiausių prie* 
K>rmose« Malformaeijų * zsšciųyra, tai vadinamie- 
Bfcipimų pasėkos atritūv 6 pastovieji krū- yraT?augi^'mi“i^ dantys.-Jiryr^*e- [**5*?*
■rvystymosi ihetu, būtent, tur^ žande. Užduotis žiu _ e tada
Svarbiausia tame 6 ir 12 dantų ne tik kramtymas, arba užsmuodijimo, kada R“aus Xo Mta/het dar svarbiau tai išlai- U.dantį priseina prarasti, 
hnat fiziologinė veikiamų- ky“as lygsvaros jėgų, ku-,
hų jėgų įtaka, veikia aukš- M0S simetringai budavoja | galima^adaryti tam tdtrų 
»ameS laipsnyje. Nuo šio normalę burnos žattdinių^teli, teikiųąj, kad jšlai- 
beriodo• daugiausia pri- kaulų ir galvos struktūrų. tlr",H ’štranlrtmn danties 
plaušo normalūs arba ne- Jeiėn gie dantys 3™ iSla»- 

komi gerame stovyje jau
nystes metu, paprastai 
komplikuoto pobūdžio de
formacijos neatsitinka. Ži- 

*noma dar yra daugybe ir 
kitokio pobūdžio priežas
čių, kurios išvysto dantų 
netikslumūSj bet jau ma
žesnės vertės ir neturį tiek _ e _ ..
svarbos pavojingumo žvil- šiuo laiku yra - lengvas ir 
gsniu. ‘ _ •, labai naudingas. Ir tuo

Šis šeštametis dantis Iengvu būdu yra galima 
-■——-----—~— -------- [ išvengti vėliau netvarkin-

į .KREIVI DANTYS

.Ražo C.K. Kliauga, D. 
į. D. S., Chicago, Illinois

į Vaikų amžiuje nors ir 
pi mažiausios, kur_norsi 
fcnkcijinių * veikiamųjų 
Egų lygsvaros neišlaikys 
po,, tuojau pasireiškia  ̂ne- 
tikslumai ir susidaro dari- 
įų iŠkripimų žymes.
Į Darttų iŠkripimai pra
džioj paprastai pasireiškia

pvąrbiausia tarpe 6 ir 
toetų amžiaus, i

’jčgą įtaka veikia aukš- rios simetringai bttdavoja | g»l^pa4ai$i tąm tikrą 

kius ištrauktojo danties 
vietą nuo susitraukimo. Ir 
tokiu būdu bus "išvengta 
šiame atsitikime negeisti
nų malformaeijų. '

Be to, šiuo pačiu laiku 
išlaikymas laikinųjų vai
kų dantų irgi turi didelės 
svarbos. Juos būtinai rei
kią užtaisyti, kuomet tik 
pradedą gęsti. Užtaisymas

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

- 1000 Washington St. 
NORVOOD, MASS. 
TEL. Nomood 1503 
Montello Office:

. 10 Intervale St.
t TEL. Brockton 2005

ĮVAIRIOS KNYGOS 
——— ,.t, ■

Auksinio Obuolio Istorija
, (Graikų Mytolo’gijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išvertė Alyva..,...,, .25

Trys Keleiviai —Krikščio
nis, Žydas ir Turkas, Pamo
kinanti apysaka.’ Parašė T, 
Vyšniauskas; Vertė P. B. .... .25

Trumpi Skaitymėliai —la-' 
bai gražūs “pasiskaitymai a- 
pie įvairius gyvenimo atsiti
kimus. Parašė /J, Tarvydas,,.25

Turto Norma — moksliš
ki pasiskaitymai. Bar. Uosis ,25

Tabakas
kymo kenksmas; , pagal Dr. 
Nikolskį parengė S. Kaimie
tis ............................................

* Užkeikta Mergele su Bari- 
da įr Barzdaskutis—apysaka ,15

Katalikų Bažnyčia ir De- . 
mokratizmas. — Parašė kun. . 
Tarnas Žilinskas ................. . .25

Mūsiškiai Užsienyje. Juo- . 
kingas aprašymas • kelionės į. 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 

: ir Glapiros Ivanovų. Išguldė 
Magmis Parvalkįetis .25

Kelionė Aplink PasauŲ per 
80 Dienų.—^Apie visas dery
bas be galo įdomūs nutikiai 
kelionės per įvairius kraštus, 
Parašė Julius Verne. Verti
mas, J. Balčikonis ..........  1,00

i

k

M

g0 dantų sudygimo ir mal* 
| formacijų.
•j Viešoji žmonių opinija 
jį link laikinųjų vaikų yra 

. jį klaidinga ir net blėdinga.
Š! Mat • yra sakoma,5 vūik^ 
! dantys iškris ir jų vietoj 
h kiti išdygs. Taip, kiti arba 
Jį pastovieji dantys išdygs. 

Mokestis: 25c„ 50c, $1, $2, ?3, $5, ir $10 į Savaitę, 1! bet dažniausiai iškrypę ir 
normalė dantų sątaika es- 
ti sugadintą.

į į Yra atsitikimų, kada
4 vaikų dantų kritimas yra 
|į suvėluotas arba dėl sugę- 
i į dimo peranksti prarandą- 
įį mi. Bet pastovieji dantys 
! L dygsta tiktai sąvo laiku. 
! į Todėl ir šios priežastys 

- j j vistiek palieka neįiormalu- 
.££5^ mų žymės ir netikrą dantį i 

*•-•■-• Isątaiką
Šių dienų mokslo žinio

mis šioj srityj yra daug 
atsiekta; kaip tai: apsau
gojimo nuo būsimų ir ati
taisymas jau esančių bur
nos malformaeijų, atitim 
karnų laiku yra galima at
siekti gerų rezultatų. Tai 
yra didelės svarbos reika
las, ne tik gražumo, bet ir 

Į sveikatingumo tikslais.

t

4

*

ĮSTOK ĮMUSŲ

®įrišimas (Klnfr
Jau Laikas Tapti Nariu

BROCKTON SAV1NGS BANK
Kampas Main irCourt Streęts

Nariams geram stovyje dar bus priškaityti 
į * Nuošimčiai. . : . .

ministratoriuš Šv. Liudvi
ko bažnyčios, kurį yra ofi- 
cijali užsienio diplomatų 
] ąarapijįne bažnyčia.. Tbkiiį 
jūdu jb fismėriš Baugumas 
yra gerai užtikrintas. Sa
vo vietoje jis dabar paliko 
amerikietį Tėvą Brauną. 
Su vysk* Niveau pirmta- 
kūnais, būtent, šu arkivy
skupu Ciepliaku; vysk. 
Slonskanu, vysk. Matulio
niu ir vysk. Malecki elgta- 
si kitaip. O vysk. Frisonas 
ir dabar dar bolševikų ka
lėjimuose tebesėdi.

Gegužės Mėnuo — Kun. P,
Žadeikių ...................... ...............40

Aritmetikos Uždavinynaa/ .25
Petriukas laiškas vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas .15
Žaidimų Vainikas —- Savy

bės vakarėliams ir geguži
nėms su gaidomis. Sutaisė 
M, Grigonis .............................. 25

Laimė (poėma). Parašė
Vaitkus *•r • • • :• * • • f t. _25-

Atsargiai su Ugnimi. Ver
tė iš lenldšlco kun. K, Š. ....

Mūsų Tikėjimas — išaiški
nimas pagrindų mūsų tikėji
mo. Parašė^ Širvintas............ .

Lietuves Ženklai. — Išlei
do J; Šeškevičius ir B^vė, 
Kaunas ...... ..........................

Ėmęs’ir Kalbėk: Deklama
cijoj Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas......

Ėueharistikos Stacijos. Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis.... .15

Dangaus Karaliene. Surin
ko kun. M. Galevičius ........ . ,50

Šocialismas ir Krikščiony
bė. Prof. V*. Jurgučio ........... .10 

žmogus, ir Gyvulys.. Para
šė kun. Pr. Bučys. ......... . .

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys.IV-to šimtmečio kri- 
kščionybes. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B..... ........ .........

Apsirikimų Komedija. Ati 
sitikimas iš Amerikoniško 
gyvenimb. Išguldė Lapšiaus • 
Vaikas ..... .05

Jono Kinito Eiles ............... .75
Be apdarų ......................  .50

Lietuvos Albumas, Su pa
veikslais ir aprašymais ........ 1.50

Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka 2 tomai .... .50 

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji, gamta: žemė, van
duo,’oras. Paraše J. Baronas

Vaikų Knygele su . pa
veikslais .......... ........

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1016 ir 1919 m. Para
šė kun. J. F* Jonaitis ■ (Ka
pelionas). ‘......

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido kun. J. Kon
cevičius ... ..........

Vienuolinė Luomą. Vertė
kun. P. Saurusaitis ................ .15

Moterystė Nesuardomybe. .......

Drujos leidinys, Kaune i.....'...... .10
Sunkiausiais Laikais. Para

šė A. Rttcevieius. ..   .20
Meile (Poema). Parašė M. ' 

Gustaitis ...................10
' RELIGIJOS Mokymd Me
todika. K. J. Skruodis ...o.......

Leiskite Mažučiams Ateiti 
prie Manęs* Sutaisė kunigas 
Pranas .... .25

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida.

DARBININKAS
. . (THE W0RKER) -

“Žinokite, kiekvienas kata
likas, kuis be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogai 
laikraštį ar knygą, ne tie 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažin 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”—

'Ptffarohmt
' 'nbhHhPd wery Tuęaday and Fridav except Holidaya such at. . 

Year, Good Ėyiday, Memorial Day, [ndependenėe Day. . 
Labor Day, Thanksgiving and Christmas

■ v by ------*—-
MT JOSEPH’S LITHUANIAN R. 0. ASSOOIATION OF LABOR

J"BSCRn*TION RATUS
A«tlc yėarly ./it.......... 
kh ysarly,.......... ...., 

MMtlc onče į 
onė? per

PRENUMERATOS KAINA ž 
etikoje metam* |4.oo

UIsieny metam* |5.00
per week yearly 12.00 Vieną kart iavaitSje metami ., 12.00 
hr week yėarly,. 12,50 Ulifeny 1 kart savaitėje metama |2.50

DARBININKAS
| Weit Broadway South Boston, Mus.

Telephone South Boston 2680

k*rwi u *er«)nd-cla>« matter Sept 12, 1915 at the post offlce at Boston, 
Mass. under the Act of March 8, 1870

»tĮCT for muillūg at upeliai rate bf postuge provided tor tn Sectlon llOH 
Act nf OctnhPr 8. 1917, author|xed on July 12; 1918

Neseniai priėmė Šv. Tė
vas Maskvos vyskupu Eu
genijų Neveaų, kuris at
vyko čia papasakoti apie 
Rusijos bažnytinę būklę, 
iš liesų, tai yra dar pir
mas kartas, kad katal.vy
skupas gali niekeno ne
kliudomas tai daryti; Mat, 
vyšk. E. Niveau yra Pran
cūzijos pilietis ir yra ad-

Tai gražus mūsų išeivi* 
jos įžymaus poeto kum K* 
Urbonavičiaus, eilių rinki-! Andersono Pasakos 
nys. paveikslais .......o.,..,..,.,

/ inaiaa. svarui išganymo
Šią knygą išgyrė visa priemOn? šv. Alfonso Ligoo- 

rimtesniojį spauda. Visi ri. sulietuvino B. A..... ....... 
gėrisi jos turiniu, gėrėsies 
ir Tamsta ją įsigyjęs. '

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip bran
gią ir naudingą eilių kny-

Knyga gražiai atspaus
dinta ir tūri 191 pusi. Jos 
kaina $1.50. Bet dabar 
“Darbininko” spaudos va
jaus metu, grabais drobes 
viršeliais kaina tik 75 cen
tai; popierio viršeliais 50 
centų. .

^AimiNINKO’’ Adm.
‘ 366 W Broad\vay,
South Boston, Masą*

Novena. Prie Šv. Pranciš- . 
kaus Asyžiečio , su trumpais' 
apmąstymais apie Jo gyveni
mą. Paraše Tėvaa Hugolinus 
$troff> O. F. M. Vertė K. .... .15

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatą. 
Sutaisė Dr. A. L. GraiČiŪnas 1.00

A Brief Lithuanian Gram* 
mar. Lietuviškai- Angliška . 
gramatika. Kun. P* Sauru- 
saitis

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose. (Paskaita) L. Vai- . 
lionis

366 Broadway, So. Boston, Mass,

lh.Ui.ru
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I Prelatas J/ MaežėjaUskaš
Pereitais metais prel; J. 

[Maciejąuskas minėjo savo 
•35 m, klebonavimo Švėkš
noj sukakįj ir buvo insto- 
liuotas neiškeliam ųo j u

motinai žiūrėti į abiejų1 Mot,Lyga) iškovoja či- klebonu. &a proga pra-

Motina
• », • . ■ ■ ■ * 'j/ . C’ g ■

(Pradžia “Darb.” £To* 2) drąsiai iššokdavo su pa
kai Darius > su Giįenu ra&utals, tą rizikingą žy- 

ryžosi iŠ , Afrikos Liętų- gįwk°^vo Džiaus ir 
vbn skriste nuskristi,! •pagarbi Kitos 
skaudu buvo šio kapitono ■ x-r
motinai žiūrėti į abiejų 
pasiryžėlių sunkų darbą, 
vargą, kliūtis ir dargi gir
dėti-kai kurių laikraščių 
ir Žmdnių pajuoką, apkal
bą, Šmeižtus... Pagaliau iš
leidžia ir laimina sūnų ir 
jo draugą, kurie netnikUs 
sugebą tarp . debesų vir- 

_ šiiiti vandenyno nematomą 
kelig Tėvynėn susirasti, r1, . . 
pirmį iš lietuvių per At-\ Jos sunų 
lantą taip toli nuskrenda , 
it prie pat Lietuvos slenk
sčio liko paslaptingojo 
Mirties Angelo sūtriuškim 

—ti:.. - ŠI tragėdija sUdkužė 
ne tik LITUANIKĄ ir jos 
valdytojus, bet ir kapito
no motinos širdį. Senutė 
liko tartum stabo ištikta. 
Tiek mėty džiaugėsi savo 
Stepu ir patrijotiskaiš jo 
dafbais, bet po didelio 
džiaugsmo susilaukė bai
saus smūgio. Šią visuome
nės nežinomą .moteriškę 
susiranda aukštas diplo
matas ir skaito Lietuvos 
Valstybes Prezidento su
raminimą ir užuojautą vi- 

' sos tautos ir yyriąūšybėš
Vardu. Labai iškilmingos 
pamaldos, griaudžios gies
mės, didžiulė ašarojanti 
minią liudijo, kad jau visi 
tiki baisia, įš kdkib. ten 
Soldino atlėkusia žinia... 
Ar męs galim suprasti tos 
ihotmos skausmą? Soldino 
žinia sudaužė jos širdį ir 

. ėinė ją silpninti. Nedauge
lis iš mūsų mate jos aša- 
ršš;
baisiai slėgė; ją. Netrūkūs 
pairiafe, kaip visą tauta j- 
vėftino LITUANIKOS,žy
gį, kuris Sukėlė lietuviu©- . -’ ...
sė kažkokį idealizmo gaiš- ^darnasą Stepas pasidirb- 
rft) skatiko ■ prasimušti g davo lektuvo - odelius ir 
pilkojo kasdienišk ūmo. 
rodė gražų pasiaukojimo, 
pasitikėjimo savim ir pat- 
rijbtiškumo pAvyždį. Dą- 
riąuš ir Girėno žygis ir i- 
dealizmas ėmė kelti tautos 
dvasią naujiems, žygiams.
Štati, kokį dvasios milžiną 
A* Degutienė davė Lietu- 

.. vaį!. - •
Senutė apsidžiaugė, kad 

ir amerikiečiai nori gražiu 
paminklu įamžinti LITU- 
ANlKOŠ žygį. Kiek kartų 
susitikdavo šu manim, vis 
klausdavo, kada tas pa
minklas bus pastatytas, 
ar daug aukų gaunama, 
kiek pinigų jau yrą fonde. 
Matydama sunkų komite
to darbą ir; lėtą fondo au • 
girną, šį rudenį kartą man 
pastebėjo: *'Tai' tur būt 
man jau neteks pamatyti 
ir sulaukti;to paminklo...” 

k O to paminklo ir knygos 
apie Darių ir Girėną ji 
taip lauke! 
jo suprasti.

j įlu pirmaisiais’klebonavi-r 
LJmb .metiia yra aplankęs 

. ; Palestiną^ Egiptą, Romą 
ir kitus Europos centrus* 
Ypatingai jis yra paine-. 
gęs Jungtines Amerikos 
Valstybes ir ten padaręs 
penkias keliones. Tų kelio
nių tikslas nebuvo vien 
medžiagiškas (aukų rinki
mas bažnyčios ir gimnazi
jos statybai), bet ir dva
siškas. Būdamas geras pa
mokslininkas, jis kėliais 
atvejais aplankė su misi
jomis lietuvių kolonijas 
Jungtinėse Amerikos Val
stybėse.

1926 m, kaip Telšių Vy
skupijos delegatas dalyva
vo Eubharistiniame Kon
grese Chicagoję. 1932 m. 
buvo nuvykęs į Ėiicharis- 
tinį Kongresą Dubline, tą 
pačią Vasarą padare misi- 

_ jas jvispseLŠkptijos lietu
vių kolonijose ir surengė 
visų kolonijų bažnytinę 
procesiją Kortine, škoti- 
M ; - . ■/
- Už nuopelnus Bažnyčiai 
ir tautai prel. J. Maciejau- 
skas yrą kėlįąiš atvejais 
pagerbtas.’

Prel. J. MaciejaUskui, iŠ- 
klebonavUšiam Švėkšno/ 
35 metus, reikia palinkėti 
sveikatos dar ilgai dar
buotis švėkšniškių tarpe 
Dievd garbei, Bažnyčios 
įr Tėvynės naudai.

Tarptautine V aikūėhį Pdfėda
nieijatyva ir pastangomis 
juvo Iftte. neįkurta pro 
^imnazŲa, vėliau išaugu- 
si į dabartinį Švėkšnos 
“Saulės” gimnaziją, ku
rios laikymo našta didele 
dalimi gula ant prel. J. 
Maciejauskopėčių (Jis y- 
ra “Saulės” draugijos Švė
kšnos skyriaus piminin- 
kas). Jojo nuopelnas yra 
ir erdvus tos gimnazijos 
rūmai pastatyti 1928 m. 
daugiausia, amerikiečių 
lietuvių aukomis*

Be Švietimo prel. J* Ma- 
ciejauskas yra labdarybės 
organizatorius, Jau 1906 
m. jis įkūrė Švėkšnos Lab
darių draugiją, kurį da
bar turi trejus namus 
Švėkšnoje, 'Šiaip nemažą 
turtą ir išlaiko senelių 
prieglaudą, vedamą Sese
rų elzbietininkių. Vienuo
se prieglaudosjiamuose y- 
ra ir gimnazijos bendra
butis.

Jis savo parapijai ir 
* šiaip yra daug gerą pada
ręs, išrūpindamas plento 
pravedtaįirtt.

Tačiau .prel. J. Maėie- 
jausko veiklos' negalima 
suimti į parapijos remtis: 
ji siekia kur kas plačiau.

Norėdamas susipažinti 
Su bažnyčių statyba, jis

Kauno Mokyklos Parodoje 
irgi dalyvauja

College Art Associątion, 
137 E. 57th St., New York 
City, yra apsiėmusi tą pa
rodą globoti. Todėl norin
tieji smtilfceshių informa
cijų dėl tų parodų turi 
kreiptisį viršminėtą drau
gija

Paroda yrą savotiška ir 
įdomi. Parodos sumanyto
jams rūpėjo parodyti A- 
merikos visuomenei apie 
ką galvoja pasaulio vaiku
čiai nuo 6 iki 12 metų am
žiaus ir kaip jie tas savo 
įdėjęs išreiškia piešiniuo
se. Ši paroda New Yorke 
pirmą kartą buvo atidary
ta per ponią Roosevelt ir

kagos gatvę LTTUANI- vartų; bent trumpai, susi- 
kOŠ garbei, šąlia jos gy- pažinti su jo gyvenimu ir 
venąmo namo liet. taup. - darbais.. . , .
školin. h-yė pasivadino I PreL J. Mąciejauskas gi- 
Dariaus Girėno vardu, mė 1868 m. liepos 1 d. Bai- 
Užsienių liet, studentų j gęs _ Rygos Aleksandro 
dr-ja Čikagoj padovanoja gimnaziją, 1885 m. įstojo 
senutei B. Pociaus nulip- į Žemaičių kunigų seinina- 
dytą Dariaus biustą, kuris riją Kaune. 1891 m. liepos 
tartum vėl sugrąžhid Šei- mėn. 7 d buvo įšvęstas kū
mai jos sūnų - drąsuolį. į mgu ir tais pačiais metais 
Tačiau sūnus - didvyris buvo paskirtas Ramyga- 
baltame biuste nebuvo į- los vikaru. Po ’ penkerių 
dvasintas —r neprakalbe- sėkmingo darbo metų Ra- 
davo į ją, tik ramiomis sa- mygaloje buvo nukeltaš 
vo akimis lydėdavo kiek- Panevėžio vikaru.
vieną mylimos^motinos r 1899 ųn dvasiškoji vy- 
Žingsnį... ' ~ . • rešnybe paskyrė jį švėkš-

Ši garbingoji motina bu- nos klebonu, kur ir dabar 
vo didi patrijotė, pritar- garbingai tebesidarbuoja 
davo visiems savo Stepo kaip parapijos dvasios va- 
darbams, sumanymams ir dus, švietėjas ir įžymus 
siekimams. Ji gerai žįno- organizatorius .
jo, kad dideli žygiai neį- Vienas didžiausių preL 
manomi be pasiaukojimo J. Maciejausko nuopelnų 
ir be aukų. Ir matė, kad | yra Švėkšnos . bažnyčios, 

bet liko tautos] je, pastatymas (1905 m.).
Maldos namų gražumui 
prilygsta ir Švėkšnos pa 
rapijiečių maldingumas;

šalia parapijos* darbo, 
[ prel. J. Madiejauskas rūpi-, 
naši ir švietimu. Jo pąs- 
tangomis-dąr prieš Didįjį 
karį, 1905 m.; Švėkšnoje 
buvo įkurta dviejų klasių 
parapijinė. mokykla. Jo i- : 

' - .■ -/ ■„ ■ t ----- 
pię kokį nors Amerikos 
inžinierių ar lakūną Mr. 
Stephęn Darius. Dabar gi 
didžiuojamės uolių patri- 
j^u, savanorių/ organiza
torium, sporto vadu, Klai- 

] pėdos vaduotoju, Lietuvos 
kapitonu Stepu Darium, 
kuris be to dar sumanė,, 
suorganizuoti ir taip gar
bingai įvykdė šlcrįdimą 
per vandenyną. Kilnūs pa
siryžėliai Darius ir Girė- 

I naš šiandien pagerbiami 
taip, kaip dar nei vienas 

i didvyris nebuvo pagerb
tas, Amerika jais didžiuo
jasi ir kitos tautos gėrisi. 
Jei Darius taip patardavo 
savo Tėvynei, o nė . kam 
kitam, tai Čia yra didžiau
sias motinos nuopelnas, 
nes ji įkvėpė Stepui meilę 
lietuvybei, iš jos Stepas 
paveldėjo lietuvių kalbą 

Į sų žemaičių tarme, nors 
jam Amerikoje neteko jo
kia liet, mokykla lankyti. 
Šis didvyris be galo mylė
jo ir gerbė savo motiną, 
niekad jai pikto žodžio ne
ištarė, dažnai . ją paguos
davo; nenorėdamas jos 
griaudinti, ilgai šlepe nuo 
jos savo lakūnė tarnybą 
ir prisidėdavo prie moti
nos ir patėvio išlaikymo. 
Laiškuose vadindavo ją 
brangiausiąją motinėle ir 
geriausiu pasauly bičiuliu* 

j Brangindami Dariij,. ir 
mes nors Širdy pagerbkim 
tų geriausią jo bičiulį -nio< 
tiną, ktiri tiūs gražūs pa< 
vyzdys visoms lietuvių 
motinoms, yįjač iiė įdėtu- 
voje gyvenančioms. Dainį- 
si Lietuvai didvyrį, ir ji 
pati nors karste ateinan
čią vašdrą atvyks Lietu • 
von, kuriai 4stt Savo sūnų 
mi tUiį gražiai patardavo, 

| Pabaiga.

siekimams. Ji gerai žįno- organizatorius -
jo, kad dideli žygiai neį- Į Vienas didžiausių preL 
manomi be pasiaukojimo J. Maciejausko nuopelnų 
ir be aukų. Ir matė, kad yra Švėkšnos . bažnyčios, 
jos sūnaus auka nenuėjo Į vienos gražiausių Lietuvę* 
niekais, T 
aukštai įvertinta ir bran
ginamą. Jį vis klausinėda
vo: “Kada gi bus stato
maspaminklas, DARIUI ir 
GIRĖNUI?” Tais žodžiais 
ji sąmoningai rodė, kad 
jos Stepas priklausė ne jai 
vienai, bet visai tautai.. ] 
Svajojo ir troško pamaty
ti fą paminklą Čikagoje, 
po to (1935 m. vasarą) 
vykti Lietuvon aplankyti 
savo Stepą stikliniam kar
ste ir Tėvynėje, netoli šu- 
žaloto savo sūnaus-did- 

> vyrio kūno baigti paskuti-' 
neš dienas... Daugiau ji 
nieko netroško.

Dar 15 metų aiiižiauš

Vargšė nėgale- 
kodėl netur

tingo j Liet ūvoj r per kelis 
įnėnesius surinkta1 net 110. 
000 litų aukų Dariaus - 
Girėno, pąminkltiį, ’ d Čia 
per pusantrų metų voš pu
sė tokios sumos .'uždirbta? 
gegužinėmis, vieša rinklia
va ir aVfhčijos šventėmis, 
kuriose ji! mielai lankyda
vosi. Jos širdis kiek nusi
ramindavo, matant, kaip 
Am. Lietuvių Aero klubo 
lietuvaites ii

sakydavo: “Mainyte, kai 
aš užaugsiu,. būsiu lakū
nas, skraidysiu, daug 
skraidysiu, aplink pasaulį 
apskrisiu.ir grįšiu pas ma
mytę!’' Bet kai su Girėnu 
išskrido Lietuvon, taip 
daugiau ir negrįžo.

Ir senatvėje buvo labai, 
darbšti. Per visą gyveni* 
mą buVo labai stipri, pat
vari ir iš viso tik vieną 
kartą sirgo (epidemine in* 
flūenca prieš keletą me
tų). šių metų gruodžio 
pradžioje nusišąldė, sirgu
liavo, bet tragedjos nuka
muota ir hūšilpninta šir
dis neišlaikė plaučių įdegi
mo, Viduriai nepriėmė yaK 

r stiį, ir kilni širdis gruo
džio 10 d. hūštbjo plakti.,. 
Didvyrio motinos Vėlė, ne
sulaukusį LITUANIKOS 
grįžtant, pati nuskrido 
Amžinybėn, susitiko su | 
sūnaus vėlę ir gal jau ir 
Soldino paslaptį patyrę.;.

Ši. lietuvė davė mums 
didžių patrijotiŠkų darbų 
sumaiiytoją - vykdytoją, 
idealizmo įkvėpėją ir dar

ir jaūnūoliai

dyyrį, Už tai; mes turim 
būti dėkingi to didvyrio 
tėvams, o ypač motinai, j 
kuri taip gražiai išaugino ’ 
ir svetimam krašte išauk
lėjo didį patrijotą - lietu
vį. Jei ne motinos tautiš
kas susipratimas ir patri- 
jotiškumaš, gal mes net 

‘nieko nebūtume girdėję a-

Byla Už Napoleoną
• / : - -f"- ‘ . . . *, , ■ .

— Tie pinigai duoti 
muiiis ūbiem, nes gi ir ma
nė sudegė, įrodinėjo be- 
rūnlcis; Bet Štaūčka ne 
girdėt nenorėjo. “Mari da
vė, aš ir pons”. Ir ištiktų
jų Stąučka greįt atsistatė 
ir ibuvbv turtingas, o Be-. 
rankis nuėjo kampinin
kauti.

Laikas bėgo, Staučkos 
sūnūs buvo laikomi beveik 
ponaičiais, o Berankio ėjo 
kitiems. sunkiai dirbti. 
Dėlto ir sunūs tarp savęs 
pykdavdš, Šūkčiaiš viens 
kitą vadindavo. Staučkos 
anūkas Jurgis išvyko A- 
mėrikon; it ten jam pui
kiai pasisekę. Neseniai 
grįžęs Lietuvon, kad ir se
nyvam amžiuje, sumanė 
Čia įsikurdinti kokį nors 
biznį. Susitiko su Beran
kio anūku, Adomu. Užsi* 
įniršę protėvių nesantai
ką, jiedu pradėjo drau
gauti. Berankis pasiūlė 
verstis >(artoių . statau 
Vokietijon, nurodė jam 
geriausius būdus. Rankom 
sumuštą. tTž puikų suma- 
nymį Bėraiikiš gavo tOtf 
dolerių rnargaryčių.

. Apsigyveno draugai Vi
duklėje, kur; Buvo arelių 
išvežimo punktas ; ir .prą- 
dėjo darbą. Berankis buvo 
gyvulių felčeris. Keikėjo 
supirkinėti eržilus, juos 
“išęystyti” ir vėliau sugį- 
jusiūs parduoti, Tokios 
machinacijos duoda gerą 
pelną. Tik pusė mėtų pa
buvo Berankis ‘čistytojų’ 
o jau pusę arelių išdvėsė. 
Staučka labai ant draugo 
supykę, ^argi prilupo, ir 
iškėlė bylą, reikalaudamas 
nuostolių už nudvesiiitus 
arkiiūš.. .
-r- Delko tamsta nėmp- 

kėdaiųas savo amato ė- 
męisį? r— klausia teisėjas 
Berankio, M
. — Ar * aš -nemokėjau?

šalia plento nuo Ma-i 
riampolės į galiną stovi * 
bažnytkaimiu Skriaudžiai. 
Kai gyventojų; padidėjo, 
dvasiškoji yyriau s y b ė 
1778 metais, n Skriaudžias 
pakėlė į parąęįją.

1812 * metais -prancūzų 
garsusis,imperatorius Ne- 
paleonąs Į, eidamas , iš Vil
kaviškio į Kąūną,- Skriąu- 
džiuOs sustojo ir pas kle
boną sode po obelim pie
tavo; Klebonu tuomet bu’ 
vo kun. Žygevįčius.

Apleisdam a s , Škriaų- 
džius, Nąpaląęnas prašė, 
kad jį klebonas lydėtų iki 
Kauno. Iš kairės jojo im- 
peratoriaus adjutantas; o 
iš dešinės klebonas. Kau- - 
ne Nepaleonas užmokėjo 
klebonui už pietus.. 10.000 
lenkiškų auksinų. .

Pralotas Bdkevičius sa
vo raštuose kiek kitaip a- 
pie tą įtykį pasakoji: E- 
są pats Napoleonas sode 
Susigavęs vištą, ir liepęs 
išvirti sriubį., Šiaip ar 
taip, tačiaiitas bažnyt
kaimis garsus/ nes grįž
tant iš nelaimingojo karo, 
klebonijoj būVo apsistojęs 
italų karalius, Napoleono 
švogeris, Jokimas Miira- 
taš. Kareiviai tuokart vis
ką išpiešė ir pačią bažny
čią sudegino:

Na, ir kokiu būdu ši vi
sa istorija galėjo atsidur
ti teisme? Ogi štai kokiu. 
Škriaūdžiuos tuo laiku gy
veno du kaimynai, Petras 
Staučka ir Nikodinias be
rankis. Kada Staučka pa
siskundęs Napoleono ad
jutantui, kad kareivis su
degino jo trobesius, gavo 
keletą tūkstančių lenkiškų 
markių.. Prancūzai ■nužy
giavo Mąskvon? berankis 
ne tik supyko; bet ir pa
reikalavo pusės .pinigų, 
nes ir Berankio trobesiai 

'supleškėjo.

Juk rusų kariuomeneje 
būdamas 1000 eržilų iš- 
čistyjau. Jei kuris stiįib, 
tai aš gi ne Dievas.
— Dokumentus aį tams

ta turį; ką$ ėsi feldŠėtis ?
— Šu dokumentais, pone

teisėjau, toįi neisi, peikia 
darbą mokėti, išdidžiai 
kalbėjo Berankis. — Be 
to jis pats riiail sakė: tik 
tu piaiik, o dokumentai 
tai tik pas ruskius reika
lingi... . '
— Ar daug arklių , nu- 

dvėse ? Klausia teisėjas 
Sfauckbs. ? f

24, pons teisėjau/Vi- 
siis dolerius trotijau...
— Meluoji. NudVėsė tik 

dešimts, Užtat, kad ir 
taip Vįbni kaulai Bitvo. Jis 
man keršija dar už Napb- 
leono laikus. Juk mūsų Se
neliai, kaip vilkas su šu-

h i
> V. -

tęsėsi visą lapkričio ment ei 
ir būyb gausiai lankoma * * : į 
1$ Pabaltijo kraštų paro- 
doje dalyvauja tik Lietu
va ir Suomija. - J

Palyginus Kauno moky- 
klų blokinių ’ darbelius bū 1 
kitų kraštų ėkspbhatai^ ‘ / 
galima pasidžiaugti, kad 
lietuvių vaikų piešiniai y- f 
ra nemažiau įdomūs, kaip; 
ir kitų kraštų, pavyzdžiui/ 
Kduno miesto vaizdas yra”
nupieštas labai “ vykusiai'.'? 1 f 
Taipgi vykusiai t atvaiz- ; ‘; 
duojami Lietuvos kaimo^r ‘ 
gyvenimo bruožai; ’ 411

Pataitįną lietūviŠkani *' r / 
jaunikiui tą parodą pama- ’’ 
tyti, kai ji atsilankys šibs*'*"^ 
se vietose: ’“M
Mayland Instįtūte of Arta J '
Baltimore, fticL sausio 7—’< 
16 dd.. . .. ' . . ' ’ J’" 
Philadėlphia, . Pa. sausio"’ 's 
21 — 30 dd. //
VZilmlngton, Delaware Va-/’ ’ * 
sario 4 — 13 dd. "■ / •' 
NashVille, Teiinęssee vdfx* 
sario 18 — 27 dd. ‘ 
Mūhcie, Indiana kovo 4. — 
įsdd./ ; .... 5-
Richhiond, Vitginią kovę* į 
18 — 30 dd. ' L
Lawrerice, Mass. balam 
džib 4 *7“ 13 dd. «
Toronto; Ontario, Canada I 
balandžio 18 —• 2? dd. : 
Milton, Mass. gegužės 2 — J 
11 dd. ’
Anii Arbdr, Mičh. geg. 15 ;
— birž. 1 dd. . ‘ *

Tolimesnis parodos kel- v 
rodis bus paskelbtas vė< 7 
liąu. . .
Lietuvos Geii. Konsulatas. £

‘ 30 dd.

13 dd.

3
*

nim gyveno.,.
O kuris buVo kalfhs,’ 

-— šoko Berankis. Ta
vo. Napoleonas davė a- 
biem, ę tavasis vienas nū- 
sprogo..> 2

7 ^^i/šugrąžin3, nusidėjėlį 
nuo jo klūidoš kelio, & iš
gelbės jo sielą nuo įhirties 
ir apdengs daugybę nuodė
mių. Šv, JdJMdsi

Teisėjas mėgino sulai
kyti, bet abu tąip išsikar- 
ščiavo, kad viską išsipa
sakojo. Taip ir paaiškėjo, 
ką bendro turi ’ Napoleo
nas Lietuvos teisme.

Tačiau Berankio ir ąnū-

TeleflįaU : Plaza 1350.

IMS CREBLIAUCKftS
Gfrabothft k Balsąmuotojas 

423 ė/Paęa Štreet 
BALTIMORĘ, MD. t

i’ y v- f ; < J--kui nepasisekė. ► Teisėjas 
priteisė jam vieną mėnesį 
kalėjimo už amerikono 
ptigaudinejimą ir be jo
kio mokslo gyvulių “čis- 
tyjimą”

Alė jei jis pirmas 
mirs, tai aš bent ant ka
po.*. -r-- sugniaužė kumštis 
Berankis, o visa publika 
gardžiai juokęsi. Tsb

MS. B. KUGHAUSKAS
LIETUVIS GUAEORIUS 

k Balsamuotojas 
637 S. Paca Št 

Baltimore, Md. -
Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrėbus patūožiu.

Nuo $75-4100-4150 ir 
= . auiūlčiau 
Tel. -r Šouth 0088

«•
y*

s *

Tėvų Jėzuitų Misijonierių = 
Maršrutas

T. Antanas B. Mešlis S; J. T. Pr. Aukštikalnis S.
Sausio 2 — Vasario 15 

Keyšer Išland, 
So. NorWalk, Corin.

Vasario 17 — Kovo 3, 4 ' 
Šv. Andriejaus p. 
396 Church SU .

, New Britain, Conn.
Kovo3 —17

18022 Neff Roąd,
Cleveland, Ohio:

Kovo 17 — 24
1515So.50tĮi.SU
Cicero, III.

Kovo 24
10809 So. State St.,

„ Chięago, iii., .
Balandžio 7 — 14

il£i Temple Št.,
? Nashtia, N. H.

-31

Sausio 13 —- 20
/ Šv. Juozapo p; ;

Pine and Jonės Sts., £į 
Hanover, Pa. ,

Vasario 17 —? kovo 3 
Šv. Andriejatis p. .• 
396 Chūrch St, 
New Britain, Conn.

Kovo 3
18022 NeffRoad, 
Cleveland, Ohio.

Kovo 17 —24
1515 So. 50th. St., 

\ Cicero, M '
KoVo 24•—*. 31 • ”

10809 Šo..State St,
% Chicago, UI.

Balandžio 7 — 14 
119 Temple St., 
NashUa, N. H. (

-17

a1?

1515So.50t%25c4%25aei.SU


t -Antradienis. Sausio 18 d., 1935 D A R BININ KAS -W'8.. ..

Rytinių Valstybių Žinios
f Darbininko Radio Programos Rėmėjai

TELEGRAMA DARBININKUI

- * Šeštadienį, sausio 12 d., prieš pat Darbininko Ra- 
L flio pusvalandį gavome Tretinihkų Brolijos iš Law- 
> rence, Mašs. džuginančią telegramą. Kaip būtų buvę 
f gerai, kad tą telegramą būtume galėję paskelbti per 
J Radio. Bet' to nepadarėme, nes kada telegramą gavo

me, tai visi radio programos dalyviai jau buvo WAAB
į Studijoje. Ateinantį šeštadienį paskelbsime kartu su 

kitais Darbininko Radio Programos Rėmėjais. Štai
L telegramos turinys:
L LAWRENCE,MASS
į DARBININKAS
- 366 West Broadway So. Boston, Mass.
p r Dabartiniais laibais spauda ir radio yra galingos 

priemonės užkariavimui žmonių širdžių. Tretininkų 
Ęrolija šv. Pranciškaus parapijoje, Lawrehce, Mass., 
džiaugiasi Darbininko Radio žavėtinu programų. Dė- 
koja programų vedėjui Rapolui Juškai ir visiems dą- 

į lyviams. Dėkingumą pareiškiame maža dovanėle, ku
rią įteiks mūsų gerb. klebonas kūnigas P. M. Juras.

? Ateityje gal daugiau galėsime prisidėt, paremdamos 
' šią katalikišką akciją. Telaimina jus Dievas— 
į- _ Tretininkų Brolija.
i ‘Dėkojame Tretininkų Brolijai už tokią nuošir- 
J džią paramą ir sveikinimus.

Dėdukas visus patenkino 
suteikdamas šiokią ar to
ną dovanėlę. Valio kolegi
jos Kalėdų Dėdukui.
- Programos paskutinį žo
dį tarė kun. Petraitis, ku
ris savo kalboje išreiškė 
savo linkėjimus bei pasi
tenkinimą studentų suren
gta programa.
Bronius Mažukna (L.K.)

- kum nuo visiš-MIC., magistras

WATERBDRY SAVINGS BANK |
VVATERBGRY,CONNECTKUT 
'’ Brooklyn Office'

# » * ■

Mišias giedojo studentai, 
vadovaujant Bro. J. Ba
niui, .MIC. „ J

Šioms iškilmėms pritai
kinantį pamokslą pasakė 
Jo Ekscelencija vyskupas 
T. Matulionis.

PAGERBĖ M. J.
JAKAITĮ MIC. :

25 m. Kunigavimo Sukak
čių Iškilmės

i*
i ■ . ■ • <!

Waterbury’o Savings Rankos Brooklyn’o Skyrius gali aprtb p 
pinti tavo visus bankos reikalu.

Šventose Mišiose daly-iį!ji 
it turimo;

CHKISTIVLAS IR VACATION CLUBS ji

. TRAVELER’S CHECKS jį
FOREIGNDRAFCS jj

AUMte-me,faW 
793-797 Bank St, h

THOMPSON, CONN.
KOREGUOS ŽINIOS

KALĖDINĖ PRAMOGĖ-
G u . LĖ

Savo kalėdinį džiaugs
mą išreikšti ir duoti Ka
lėdų Diedukui progos at
lankyti kolegijos gyven- 

f tojus, studentų kuopa sų- 
p ruošė Kalėdinę Pramogė
le Įę, kuri įvyko Kalėdų va- 
.• kare. Nors tiesa, nėra kas 
L' tiki į Kalėdų Dieduką, bet 
■ Vis vakaro vedėjui stud. 
7 A. Mažuknai patartis, visi
• nors per šią trumpą va- 
t iandėlę pasinėrė pasakų 
! pasauly ir “įtikėjo” į Le-
• dų Karalijos Dėdę.

Studentų ^džiaugsmą pa-
• didino artimųjų kolegijos

geradarių kunigų klebonų 
Petraičio ir Vaitekūnd ir 
kun. Vembrės dalyvavi
mas. Apart gerbiamųjų 
svečių, programoje daly
vavo pats kolegijos rekto
rius kūn. Dr. Navickas ir 
kaikurie mokytojų fakul
teto nariai.

Programą atidarė stu
dentas A. Mažukna, nusa
kydamas sveikinimo kal
bą. Anot sveikintojo žo
džių, “Privalu pagerbti 
gerbiamą, malonų, ir duo- 
snų svečią Šiokiu ar tokiu, 
būdu, tat kaip tik, kad pa
gerbus Kalėdų Dėduką su
rengė studentai šią šeimi- 
ninę pramogėlę.

Nors programoje daly
vavo suvirs penkiasde
šimts asmenų, bet Kalėdų

Marianapolis. į— Sausio 
10 d. — Gruodžio 19 die
ną, suėjo dvidešimts pen
ki metai kai vienas iš gar
bingiausių lietuvių, visuo
menės vadų priėmė kuni
gystės sakramentą.

Kun, Jakaičio dėka, lie- 
: :uvių visuomenė didžiuo
jasi Marianapolium, nes 
vien per jo nenuilstantį 
darbą galėjo lietuviai nu
pirkti tą nuosavybę, kur 
dabar plėtojasi vienintelė 
lietuvių kolegija. Tat ne
nuostabu, kąd Marianapo- 
lio Vadovybė, nors dalinai 
atsidėkojant šiam garbin
gam savo geradariui, su
ruošė iškilmes paminėti 
jo 25 m, kunigavimo su
kaktuves.

Iškilmingos šventos 
Mišios

Iškilmių dienos, ryte, 
gerb. sblėnmizantas,. cele- 
bravo iškilmingas šventas 
Mišias su asista. Diakonu 
— kun. A. Petraitis, sub- 
diak. — ‘ kun. Andriušius,

SVARBUS PRANEŠI-
■ MAS

vavo virš dvidešimts pen
ki kunigai.

Bankietas.
Po pietų, kolegijos iš- 

puoštame refektuoriuje į- 
vyko iškilminga puota, pa
gerbti gerbiamą solemni- 
zantą. Puotoje dalyvavo 
virš keturiasdešimts kuni-

' “ ’ Rengia ■
■ _ ŠV. PRANCIŠKAUS DRAUGIJA

Sausio January 20,1935
. ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SVETAINĖJE.

■ 339 Greene St.> ' New Ilaven, Conn.
V PRADŽIA 4 VĄL. VAKARE
JiOŠimas 5 vai. vak. šokiai nuo 9 iki 12 vai. vak.

į ‘ Sykiu bus apvaikščiojimas 40 metų Jubilėjaus.
į Bus suvaidinta Dapkus”, 3-jų veiksmų tragikomedija 

... i Į' 'Į ........ . ... . .ii i u. — ■ ■■—- ........ .... .u. ■ ■ i,
f ~ j/ VAIDINTOJAI:

1. Lapaitis, Jonas—Kasininkas—Martinas BėneyiČius 
į 2. Matilda, jo žmona—OnaNorkūnai t e 
L 8. Katre, jų giminaitė—Ona Krepavičiutė .
f 4. Vingilis,—-Lapaičio draugas—Antanas Žiuramskas 

5. Plepaitiene—Stasė Tamulevičienė.
Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės! Kviečiame 

visus atsilankyti gardžiai pasijuokti ir smagiai laiką 
praleisti. Už neatsilankymą nariai bus baudžiami.

i įžanga suaugusiems 35c. Vaikams, 10c.
7 RENGIMO KOMISIJA

Moterų Sąjungos LRKS. 
A. ir LDS. Conn. Apskri
čio kuopoms ir Visuome
nei.

Šiuomi pranešu, kad šią 
vasarą viršminėtų organi
zacijų Trilypė Gegužinė į- 
vyks 9 d. birželio, 1935. 
Maemnar Chor Park, O- 
range Avė, West Haven 
Conn,

4 Vietą lengvai galima 
surasti, nes randasi prie 
Boston Post Roari perva
žiavus Milfprd Turnpike.

Vieta yra graži ir pato
gi, erdvi svetaine su gerai
įrengta scena dainų prog- 

TY1OT icTli.Trl'TFi“*!J. cLUJLęLl Ll»
Taipgi, jei minėtą dieną

lietus ištiktų, tai visvien
galima tęsti programą ir
Ii'mIz’gtvii'H'Hg tioč! trfoIJULLJtktulLLlLJLvlS)^
tainė ir kiti kambariai,
kurie sutalpina apie 5,00(
žmonių.

Prie garbės stalo sėdė
jo jo Ekscelencija vysku
pas Matulionis, Jubi
liatas kun. J. Jakaitis M. 
L C., kun. K. Urbonavi
čius, kun. Fitzgęrald, kun. 
Ąmbotas, kun. Mathiew.

Puotos toastmasterių 
buvo kun. P. Strakauskas, 
gerb. solemnizanto gimi
naitis.

Puotos metu viešai savo 
linkėjimus, bei prisimini
mus, reiškė: kun. Fritz- 
gerald, kun. jt. Urbonavi
čius, kun. Ambotas ir Jo 
Ekscelencija.

Paskutinį žodį tarė ger
biamas solemnizantas.

Koncertas
Po pietų, trečią valandą, 

kad išreiškus savo linkėji
mus bei pagąrbą kun. Ja
kaičiui, kolegijos . studen
tai išpildė koncertą.

Koncerte buvo įtempti 
kolegijos visi gabiausi ta
lentai. Koncerto progra
ma susidėjo iš orkestros, 
choro, kalbų, balso bėi 
muzikališkų instrumentų 
sblųZ ’ " : / i .

Taipgi šiame koncerte 
gėrb. solemnizantas tarė 
žodį į studentus.

Koncerte dalyvavo taip
gi Jo Ekscelencija.

. Linkėjimai
Apart linkėjimų, ku

riuos reiškė atvykusieji 
kunigai bei svečiai, kun. 
Jakaitis, gavo virš trisde
šimts telegramų;
Antanas Mažukna (L.K.)

NEW BRlM CūNN.

Iš kalno kviečiu Visas 
kuopas pasižymėti dieną 
ir ruoštis prie Gegužnės, 
taipgi meldžiu kitą drau
giją nerengti išvažiavimų, 
arba kitiį pramogų, ant 
viršpaminėtos dienos, bet 
visi šios valstybės ; lietu- 
yiąi-tes ruoškitės į Šią Ge
gužinę it padarykim ją 
tikrą Lietuvių Dieną.

. Rengimo Komis jos 
Nare ....

15 Metų, Kai Lietuva Išvijo 
Bermontininkus

Ruošiasi Lietuvos 17-kos 
Metų Nepriklausomybes 

Sukaktuves Minėti.
Vietinę Vilniaus Vada

vimo Sąjungos kuopa sa
vo susirinkime gruodžio 
27 dieną, nutarę šiais me
tais įainėtįLietuvos Ne
priklausomybės 17-k o s 
metų sukaktuvės, Vasario 
17-tą dieną, antrą valandą 
po pietų, lietuvių svetainė
je, 354 Park St. . -

Nutarta kviesti svečią 
kalbėtoja,, vietinį kleboną 
kun. A. Vaškelį ir kun. P. 
Kartoną,

• Programos • išpildymui 
bus pakviesti vietinis šv. 
Cecilijos ir Ukrainiečių 
chorai. Visa tai palikta 
sutvarkyti, valdybąi, kuri 
buvo išrinkta tame susi
rinkime.

Atgimstančiai Lietuvai 
savo laisvę teko ginklu ap
ginti nuo bolševikų, lenkų 
ir bermontininkų. Pasta
rieji buvo aiškus vokiečiij 
padaras. 1918 metų rudenį 
Vokietija pralaimėjo pa
saulinį karą ir pasidavė 
santarvininkų malonei. Iš 
okupuotų kraštų i vokie
čiams reikėjo pasitraukti. 
O vokiečiai juk buvo pra
dėję karą kaip tik savo 
sienoms praplėsti ir naujų 
žemių pasigrobti. Jų tiks
las buvo prijungti prie 
Vokietijos bent Lietuvą ir 
dalį Lenkijos ir LAtįVijos, 
jeigu daugiai! tepasisek
tų. Bet didžio jo karo pa
baiga sunaikino šiuo vo
kiečių planus. Tačiau vo
kiečiai nenorėjo iš karto 
nuo sąvo; sumanymų atsi
sakai.

Į valdybą įeina šie asme
nys: pirm. P. Poškus, vice 
pirm. J. Maksimavičius,5 
rašt. Julė JonuŠoniutė; iž
dininkas J. Petkevičius, 
maršalka M. Nevulis. P. 
Poškus, nors ir vedęs, bet 
aktyviai veikia.

Taip pat ir p-le Jonušo- 
niūte čia gimus ir augus, 
nenuilstančiai veikia vie
tos lietuvių tarpe, Jau ke
lius metus raštininkauja 
V. V.. Komitete. Ji pri
klauso prie Šv. Cecilijos 
chorOi

Neužmirškite Vasario 
17 dieną. Įžanga bus tik 
10 centų, tad visi atsilan
kykite ir kartu pasidžiau
kite mūsų brangios tėvy
nės Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuvėmis. .

TĘVO J. BRUŽIKO, s. L 
MISIJŲ MARŠRUTAS

Nuo sausio 14 iki 27 dd., 
259 N. 5th.St., Brooklyn, 
N. Y. (jaunimui).

Nuo sausio 28 iki vasa
rio 3 dd., 114 Špring Gar- 
den St., Easton, Pa. z 

« Nuo vasario 4 iki 17 dd., 
Box 73, Silver Creek, Pa.

. (New Philą),
Nuo vasario 18 iki 24 

dd.,. St. Casimir’s Church, 
St. Clair, Pa.

Tėvas’ Bružikąs misijų 
metu platina katalikišką 
spaudą* Patariame per jį 
Užsisakyti “Darbininką”.

ko sunaikinimo.
Vokietija kreipėsi į di

džiojo karo laimėtojus —* 
santarvininkus, pražydai 
ma padėti bermontinin- 
kams be kliūčių grįžti į 
Vokietiją. Lapkričio 14 d. 
į Kauną atvyko santarvės 
komisija. Ji pareikalavo iš 
Lietuvos vyriausybės, kad 
bermontinin k ą. m s . atsL 
traukti nebūtų kliudoma. 
Lapkričio 21-22 d. ber
montininkus lietuvių ka
riuomenė sumušę ties Ra- * 
dviliškiu. Į lietuvių ran- 
kas pateko didelis karo 
grobis. Gruodžio 7 d. Lie
tuvos kariuomenė atėmė 
Šiaulius ir pradėjo ber
montininkų vijimą visu 
frontu. Lietuviai gruodžio 
15 d. pasiekė Mažosios — 
Lietuvos — K1 a i p ė d o s 
krašto sieną ir čia susto
jo, nes buvo įsakyta sie
nos neperžengti, ir taip, 
1919 mėti gruodžio 15 d. 
vos besikurianti Lietuva, 
kruvinomis kovomis nuga
lėjo Bermonto gaujas ir. 
jas amžinai išvijo iš Lie
tuvos. Tšb>

MAŽEIKIŲ - TIRKŠLIŲ
■' PLENTAS <

Neseniai atidarytas nau-

Vokiečiai yra nebjogi or
ganizatoriai. Jie tuojau 
surado kažin kokios vo
kiškos kilmės ir praeities 
rusų karininką Bermontą, 
kurį paskyrė naujai suda
romos neva rusų baltosios 
kariuomenės vadu. Kad 
šauniau atrodytų, Ber
montas dar save pasivadi
no kunigaikščiu Avalovu. 
Mintaujoje (Latvijoj) bu- 
voparinkta Bermonto ka-ljas plentas,Mažejkiai-Tir-
riuomenės štabui vieta. 
Pats Bermontas jokios 
valdžios neturėjo. Iš tiesų, 
kariuomenei, kurios buvo 
apie 50.000 Žmonių, vado
vavo vokiečių generolas 
Golcas, o Bermontas buvo 
tik iškaba santarvinin
kams suklaidinti.
, Golcas norėjo įsistiprin
ti Lietuvoje ir Latvijoje, 
kad vėl galėtų amžiams 
pavergti laisvę beatgąu- 
riancius lietuvius ir lat
vius. Lietuvoje bermonti
ninkai pirmą kartą pasi
rodė 1919 metais liepos 2 
d,, kai jų būrys atžygiavo 
į Kuršėnus (Šiaulių aps
krityje). Spalių 5 d. ber
montininkai paėmė ' Šiau
lius, o dar po kelių dienų 
jau buvo Biržiuose, Lin- 
kvoje, Radviliškyje. Jie 
stengėsi į savo rankas pa; 
imti svarbius geležinkelių 
susisiekimo punktus ir sa
vo žinioje laikyti Taura
gės - Šiaulių geležinkelio 
liniją, kad grobuoniškam 
žygiui nepasisekus, galėtų 
pasprukti į Vokietiją! Ber
montininkai buvo puikiai 
ginkluoti, bet nedrausmin
gi, ištvirkę ir neparūpinti 
maistu. Kur jie pasirody
davo, ten. eidavo plėšimai, 
deginimai ir net žudymai. 
Todėl Lietuvos gyvento
jai jų labai nekentė ir su 
jais partizaniškai kovojo.

Tų pačių metų lapkričio 
pradžioje, po nepavykusio 
mėginimo paimti Rygą, 
bermontininkai buvo lat
vių sumušti ir jie pradėjo 
trauktis į Lietuvą. Lietu
vos kariuomenė kiek atsi
traukė nuo bolševikų 
fronto ir pradėjo kraštą 
valyti nuo tų plėšikų — 
bermontininkų. Vokiečiai 
pamatė, kad jie jau pra
laimėjo. Reikėjo bermon-

kšliai. Plentas yra tik pus- ; 
ketvirto kilometro ilgio^ 
Jam statyti lėšų davė Lie
tuvos vidaus reikalų mi
nisterija iš viešųjų darbų* 
fondo, plentų ir vandens 
kelių valdyba ir Mažeikių 
apskrities savivaldybė.

Prie plentb statybos pri
sidėjo ir vietos ūkininkai. 
Veždami žvirą, akmenis ir 
smėlį. , šiemet Lietuvoje 
pastatyta, dar tiktai apie 
2 kilometrai naujo plento 
ties Jurbarku, bet už tat 
buvoi smarkiai varomi 
Kauno Klaipėdos,stą|y- 

e Af?*i^b
i"' - • ■» ..■ • į'

Gėrb. skaitytojų ir prietelių 
luoširdžiai prašome remti tuoi 
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.

į ” Telephone Stagg 2—4409 
NOTARY PUBLIC

ĮALEKS. RADZEVIČIUS
GRABO RITI S -

402 Metropolitan Are. 
BROOKLYN,N.T.

Priešais Apreiškimo parapijos 
BežnySįę .

Parsamdatt Automobilius Vee* 
I tuvėms, Krikštysimą ir viso

kiems pokyjiams.

NOTARY ’ < į Telefonas: 
PUBLIC * ’ STagg 2-5043

MATTHEWP.BM.LAS

(BIELIAUSKAS)

LAIBNIVOSAS 

GBABOBlb

. ėtO Grand I
' BROOKLYN/N. Y.

• . • < *
Puikiai dvi koįųfcto* du* 
damoa mylimiem* paJBrroti dtr 
tanai, Nuliūdima taMto) 
klt«a pu mot. Patarnaįrlmaa yra 
uMlkrlntaa ir ui prbln«H kaUe.
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