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Naciai Pradėjo Smarkią Kovą Prieš 
Katalikų Organizacijas Vokietijoje
BERLYNAS — Visoje 

Vokietijoje naciai pasiruo
šę pulti katalikų organiza
cijas, mokyklas.

Sulyg patikimų šaltinių, 
nacių valdžia pasiryžus už
grobti Katalikų privatiškų 
mokyklų fondus. Jeigu tą 
jiems pavyks padaryti, tai 
dauguma katalikų mokyk
lų turės užsidaryti. Prie
žastys to naujo puolimo e- 
są ta, kad labai daug vai
kų meta viešąsias nacių 
mokyklas ir pereina į ka
talikų mokyklas.

Šiomis dienomis slaptoji 
nacių policija padarė kra
tą Katalikų Jaunimo orga
nizacijos centre, Duessel- 
dorfe. Spėjama, kad polici-

ja ieškojo narių sąrašo, 
kad sužinotų ar nėra na
rių, kurie priklauso prie 
Katalikų organizacijos ir 
nacių, nes priklausymas 
prie dviejų organizacijų y- 
ra draudžiamas.

Pereitą penktadienį na
cių policija areštavo Vys
kupą Bannasch ir jo Se
kretorių kun. Boese. Vys
kupo kancelerijoj padary
ta krata. Taipgi areštuota 
kun. Sinnigen, Domininko
nų Vienuolis, bet už ką jį 
areštavo nepaskelbė.

Naciai tenemano, kad 
teroru jie nuslopins kata
likų veikimą. Beterorizuo- 
dami katalikus jie sau ka
sa duobę.

A. L. Katalikai Pasiuntė 
Protestą Prez. Smetonai
Kunigų Vienybes Kablegrama 

Lietuvos Prez. Smetonai t
į’ I ~-------------

SANKCIJOS NESUMAŽI-; JO EKSCELENCIJAI
NO ITALIJOS KARIN- į LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI 

GUMO i ANTANUI SMETONAI

PAGERBĖ LŪS. 
PIRMININKĄ

Montello, Mass. — Sek
madienį, lapkričio 24 d., 
kun. Jonas Švagždys, šv. 
Roko parapijos klebonas, 
LDS. Centro Pirmininkas 
ir L. K. Federacijos Dva
sios Vadas minėjo savo gi
mimo ir varduvių dieną.

Gerb. mūsų Vadą, jo pa
rapijos vaikučiai, Seserims 
Jėzaus Nukryžiuotojo vie
nuolyno iš Cambridge va
dovaujant, labai gražiai 
pagerbė svetainėje atitin
kama programėle ir dova
nėle.

Amžinojo Ražančiaus ir 
Tretininkų draugijų nariai 
ir šiaip dauguma parapi
jiečių savo klebono kun. 
Švagždžio intencijai sek
madienį priėmė šv. Komu
niją.

Darbininko štabas savo 
Vadą sveikina ir linki Il
giausių metų!

SUTARTYS RIŠA JUNG
TINES VALSTYBES SU 

TAUTŲ SĄJUNGA

LOS. IR DARBININKO 
VAJUS

dienąŠ. m. gruodžio 1 
prasideda LDS. narių ir 
Darbininko prenumerato
rių vajus. Vajus tęsis iki 
LDS metinės šventės.

Vajaus komisija jau yra 
paruošus valaus sąlygas 
ir jas oficialiai paskelbs 
kituose Darbininko nume
riuose.

Švenčių metu gerb. LDS 
nariai, Darbininko skaity
tojai tepasiruošia spaudos 
platinimo darbui. Vajaus 
darbininkai turės progos 
laimėti dovanų.

Taigi kyiėciame visus už
siregistruoti. Rašykite: 
Darbininko Administraci
ja, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir gausite 
visas informacijas.

Vajaus metu Darbininko 
prenumeratos kaina tik 
$3.00.

20 NAUJŲ KARDINOLU

ROMA — Italija pergy- Į Šiurpulingos žinios dėl paneigimo katalikiškų Or- 
veno visą savaitę beveik i- ganizacijų verčia mus kreiptis į Tamstą, ponas Prezi- 
zuliuota nuo viso pasaulio.: dente, sustabdyti kataliku persekiojimus. Memoran- 
Penkiosdešimts dviejų vai- durnas seka, j
stybių sankcijos nepaveikė! 
italų karingumo. Visos 
valstybės piliečiai vienin-j 
gai dirba, kad savomis jė< 
gomis nugalėtų ethiopie-; 
čius ir ekonominį ir sočia-Į 
lį krizį. ‘frontą ir sustiprino ka-

Vienok sankcijos pakei-! riuomenę. ?- 
tė tvarką Italijoj. Valdžia 
nustatė darbo valandas 
nuo 9:30 vai. ryto iki 4:30 
vai. po pietų.

Kunigų Vienybės Centro Valdyba
Kun. K. Urbonavičius, prezidentas, 
Kun. Pr. M. Juras, sekretorius, 
Kun. J. Simonaitis, iždininkas.

KATALIKAI I SUTAUPO
VALSTYBEI $58,000,000

ŠVENTASIS TĖVAS
PRIEŠINGAS KARUI

ETHIŪPIJOJ

ETHIOPIEČIAI SUMUŠĖ 
ITALUS

Pradinis mokslas Ameri
koj yra priverstinas. Jei 
nebūtų katalikų parapiji
nių mokyklų, tai katalikų 
vaikai eitų į viešas moky
klas. Yra išskaičiuojama, 
kad katalikai, užlaikydami 
savo mokyklas, valdžiai 
kasmet sutaupo 258.000.- 
000 dolerių. Amerikos lie- 

I tuviai katalikai įeina į 
■skaičių tų Amerikos kata
likų, kurie aukojasi ir sa-

Addis Ababa — Ethiopi- 
jos valdžia praneša, kad 
los kariuomenė sumušė i- 
talus Gorrahei miesto pie
tinėje dalyje. Italų kariuo
menė bėgdama paliko 
daug kariniu ginklų ir a- 
municijos. Daug užmuštų 
italų liko karo lauke.

Ethiopijos kariuomenė 
stumia italus atgal nuo to, . ... - ...
laiko, kada karalius Haile vas katalikiškas mokyklas 
Sesassie aplankė karo steigia ir užlaiko.

Vatikanas — Šiomis die
nomis Italijos vyriausybė 
norėjo gauti Popiežiaus 
Pijaus XI pareiškimą, ku
riuo jis pateisintų Italijos 
karą Ethiopijoj.

Popiežius Pijus XI atsi
sakė’ užgirtrkarąrir-pakar- 
tojo, kąd vyriausybė gali 
tenkintis seniau Šventojo 
Tėvo pareiškimu, kad Jis 
yra priešingas karams, ne
žiūrint kokiais sumetimais 
jie būtų vedami.

SHARKEY LAIMĖJO

Detroit, Mich. — Garsu
sis kum Charles E. Cough- 
lin, kalbėdamas per radio 
pareiškė, kad Jungtinių 
Valstybių pusiau slaptos 
sutartys su Tautų Sąjun
ga jas riša, ir kad Jung. 
Valstybės yra priverstos 
paskelbti sankcijas Itali
jai.

Kun. Coughlin sako, kad 
1933 m. Jung. Valstybių 
ambasadoriai yra pasira
šę sutartį, pasižadėdami 
Tautų Sąjungai, kad J. V. 
rems Tautų Sąjungos san
kcijas.

Toks pasižadėjimas yra 
priešingas Amerikos vi
suomenės ir prez. Roose- 
velt nusiteikimui.

Vatikanas — Šventasis 
Tėvas Popiežius Pijus XI 
naskyrė 20 naujų kardino
lų, kurie bus priimti kardi
nolų kolegijon gruodžio 16 
d. per Popiežiaus slaptą 
konsistoriją ir vėliau per 
viešąją — gruodžio 19 d, 
Naujų kardinolų sąraše y- 
ra: 15 italų, 2 prancūzai, 1 
argintinietis, 1 čekoslova- 
kas ir 1 ispanas.

PADĖKONĖS DIENA

23 KATALIKAI ANGLI
JOS PARLAMENTE

Londonas — Per pasku
tinius Anglijos parlamen
to rinkimus iš 40 katalikų 
kandidatų išrinkta 23.

DARBININKO 
RADIO 

PROGRAMA

Lietuvos Valdžia Susirgo 
Hitlerizmo Liga

Ketvirtadienį, lapkričio 
28 d. yra valstybinė šven
tė. Tą dieną laikraščio 
“Darbininko” ofisas bus 
uždarytas ir penktadienio 
numeris neišeis. Kitas 
“Darbininko” numeris iš
eis kitą antradienj, gruo
džio 3 d.

Gerb. LDS. nariams, 
“Darbininko” bendradar
biams, skaitytojams ir 
prieteliams linkime links
mų ir laimingų švenčių.

VALANDĄ

PO PIETŲ

Darbininko Radio Programa įvyks kaip papras
tai, šeštadienį, lapkričio 30 d., 5 vai. po pietų. Visus 
kviečiame pasiklausyti. Pasukite savo radio aparatus 
ant 1410 kilocycles ir klausykitės gražių dainų, muzi
kos ir kalbų iš stoties WAAB ,Boston, Mass.

Kaunas — Lietuvos tau
tininkų valdžia su savo 
“tautos vadu” neriasi iš 
kailio dėl opozicijos me
morandumo, kuriuo Krikš
čionių Demokratų ir Liau
dininkų vadai pareiškė 
valdžiai nepasitikėjimą.

Visoje Lietuvoje uždrau
sta veikti Krikščionių De
mokratų ir Liaudininkų 
partijų skyriams, žodžiu, 
tos partijos likviduotos.

Tautininkų valdžios or
ganai areštavo kelioliką 
žymių asmenų ir jiems ke
liamos bylos. Taigi “tau
tos vado” valdžia dar kar
tą bando nustumti perver
smo pavojų. Bet ar ilgam?

Tautininkų valdžios ofi
ciozas labai nervingai ra
šo apie “Partinės demo
kratijos galą”, kad opozi
cija yra pasiryžus nuvers
ti tautininkus ir, kad jai 
sąlygos lengvėja. Vadina
si, tautininkai griebiasi 
priemonių tas opozicijai 
sąlygas apsunkinti, kad 
galėtų pratęsti savo gyvy- 
bę.

Jaunalietuviai, kurių va
dai platino proklamacijas 
prieš savuosius tautinin
kus, pradžioje lapkričio 
mėnesio suvažiavo ir priė
mė rezoliucijas prieš Krik
ščionis Demokratus ir

Kaip tik gauta žinia, kad Lietuvos tautininkų 
partijos vyriausybė uždarė ne tik politines partijas— 
krikščionis demokratus, liaudininkus, bet ir kultūri
nes ir grynai religines organizacijas — ateitininkus, 
pavasarininkus ir angelaičius, A.L.R.K. Federacijos 
centro valdyba išsiuntė p. A. Smetonai, Lietuvos Pre- r 
zidentui, tokio turinio kablegramą:

“Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos ir šim
tų katalikiškų draugi jų vardu griežtai protestuo
jame dėl uždarymo ateitininkų, pavasarininkų ir 
kitų katalikių organizacijų ir bendrai dėl varžymo 
katalikių veikimo Lietuvoj”.
Po šios kablegramos pasirašė A.L.R.K.F. Centro j 

Valdyba.
Taip pat padaryta žygiai susisiekti su kunigų 

Vienybės Centro valdyba, kad šiuo kritingu Lietuvos * 
katalikų gyvenimo momentu veikti bendrai ir energin
gai.

Mes šiame krašte turime tikėjimo, spaudos žodžio ■■ 
ir veikimo laisvę. Ją įvertindami turime žiūrėti, kad 
ir kitų kraštų katalikai turėtų laisvę. Ypač mums tu
ri rūpėti Lietuvos katalikai, kuriems baigiama atimti 
religinio veikimo laisvė, uždaromos organizacijos, ku
rios tiek daug nusipelnė Bažnyčiai ir tautai praeityje 
ir kurios tiek daug žada.

. Lietuvos katalikų veikimo teisės ir laisvė atima- ; 
ma be jokio pagrindo, vien tik dėl to, kad jie nori or- 
ganizuotis ir veikti kaip Bažnyčios, taip ir valstybės 
gerovei. Tautininkų vyriausybė savo santykiuose su 
Bažnyčia vis darosi panašesnė į Meksikos, Vokietijos •_ 
ir net bolševikijos diktatorius.

Tai liūdna ir skaudu.
Bet liūdėjimu Lietuvos Katalikams nepagelbėsi- • 

-me.-Reikia veil
ir kablegramomis protestus p. Smetonai, kad jis ne
žaistų tautos likimu, kad šiuo pavojingu Lietuvai mo- . 
mentu neardytų tautos vienybės ir nemindžiotų kata
likiškos daugumos žmonių teisių.

A.L.R.K. Sekretorius,

r4uoj.Tki^-^iųsk-m^aiškais-^

Boston, Mass. — Pereitą 
penktadienį, lapkričio 22 
d. š. m., Boston Garden į- 
vyko kumštynės Jack Sha
rkey su negru Eddie “Un- 
known” Winston.

Sharkey laimėjo dviem 
“knockautais”. Pirmą kar
tą išmušė Winstoną pir
mame rounde, bet teisėjai 
pripažino Winstoną netin
kamu kumščiuotis.

Sharkey nusiminė; jo 
manadžeris Buckley pra
dėjo nervuotis.

Kumštynių žiūrėtojai su-

Liaudininkus, kurio m i s 
reikalavo, kad “nė vienai 
organizacijai, nenorinčiai 
eit Tautos Vado keliais, 
neturėtų būti leidžiama 
veikti”: kad Pavasarinin
kų ir Ateitininku organi
zacijos būtų uždarytos; 
kad opozicijos snauda bū
tų uždaryta. Nieko sau 
reikalavimai. “Tautos va
do” valdžia tuos jaunalie
tuvių reikalavimus paten
kina.

Vadinasi, kada reikia di
džiausio vieningumo, kada 
reikia visas pajėgas su
koncentruoti prieš išori
nius priešus, tai “tautos 
vado” valdžia dar labiau 
suskaldė tautos vienybę, 
kad tik pasilaikytų prie 
valdžios lovio, nepaisant 
daugumos reikalav i m ų, 
sudaryti koalicijinę vy
riausybę, kuri atstovautų 
visą tautą, visus piliečius, 
kurie iškovoję Lietuvos 
Nepriklausomybę tebesto
vi jos sargyboje, nors ‘tau
tos vadas’ traktuoja juos 
posūniais ir valstybės 
priešais.

Mūšų išeivija turi reika
lauti, kad Prez. Smetona! 
tuojau pakviestų prie vals- ’ ambasadorium

Lietuvos Kataliku Vadai 
Protestuoja Prieš Valdžią

KAUNAS— Lapkričio 
21 dieną įvyko Lietuvos 
Vyskupų konsis t o r i j a 
svarstyti tautininkų val
džios užsimojimus su* 
griauti katalikų organiza
cijas. Vyriausybė užsimo
jus suvaržyti Bažnyčią, 
kad ji negalėtų organizuo
ti į bažnytines organizaci
jas pradinių ir vidurinių 
mokyklų vaikų ir universi-

darmo klausimas ir kt. Pa
sikalbėjimas įvyko abipu
sio noro bendradarbiauti 
ir švelninti esamą krašte 
padėtį atmosferoje.

ŠIAURINĖS KINIJOS 
VADAS PASKELBĖ 

AUTONOMIJĄ

kilo ir nradėjo reikalauti i te to studentų.
gražinti pinigus. * Krikščionių Demokratų

Sharkey pasisiūlė prade-! partiją jau uždarė. Ateiti- 
ti kumštynes iš naujo. Į ninku ir Pavasarininkų or- 
Winston nenorėjo sutikti,; ganizacijas taip pat nuta- 
bet kaip sako, kada jam, rė panaikinti. Dabar puola 
pasakė, kad jis negaus mo- Lietuvos vaikus, kurie or- 
kėti, jei nesikumščiuos, tai ganizuotai veikia parapi- 
jis buvo priverstas užsi- jose.
mauti pirštines ir kumš
čiuotis. •

Sharkev antrame rounde griežtai smerkiamas, 
vėl išmušė Winstoną. Va- -------------
dinasi Sharkey laimčio SEIMELIO PREZIDIU- 
“knockoutu” nirmose ir MAS PAS GUBERNATO- 
antrose kumštynėse, tą 
patį vakarą.

Toks tautininkų vyriau
sybės užsimojimas yra

KIŲ

HITLERIS TARIASI SU 
PRANCŪZIJOS ATSTO

VU

BERLYNAS — Pereitos 
savaitės pabaigoje dikta
torius Hitler turėjo pasi
kalbėjimą su Prancūzijos 

* L Andrė
tybės vairo žymiausius va-' Francois Poncet. Pasitari- 
dus ir sudarytų koalicijį- mas buvęs tikslu sudaryti 
nę vyriausybę. glaudesnius ryšius.

Klaipėda — Lapkričio 8 
d. Naujo Klaipėdos krašto 
seimelio prezidiumas —pp. 
Baldžius, Betche ir Monien 
— Šiandien 12 vai. prisis
tatė Klaipėdos krašto gu
bernatoriui, p. V. Kurkau- 
skui. Ilgoje daugiau kaip 
dvi valandas užtrukusioje 
audiencijoje buvo paliesti 
svarbesni ekonominiai ir 
politiniai • krašto klausi
mai, kaip direktorijos su*

Peiping, Kinija — Yin 
Ju-Keng, demilitarizuotos , 
zonos komisijonierius pa
skelbė autonomiją Šiauri- S 
nei Kinijai.

Naujoji autonominio 
krašto valdžia pasivadina 
Rytinė Kopei anti - komu* 
nistinė autonomiška tary
ba. Ji valdys 25 apskričius 
Hopei provincijoj, kuri bu-, \ 
vo demilitarizuota sulyg , ’ 
Tangku 1933 m. sutarties ; 
ir vėliau padarytų sutar* 
čių.

Naujas autonominis kra* - 
štas apima 8600 ketvirtai
nių mylių. Japonijos aps- 
kaitliavimu yra apie 4,000, ,
000 gyventojų.

Naujoji autonominio 
krašto valdžia įvesdintą 
pirmadienį, lapkričio 25 
Tungchovve, 30 mylių nuo j 
Peipingo. g

Yin savo proklamacijoje g 
pripažįsta Nankingo vai* i 
džįą kaip aukščiausią, bet s 
perspėja, kad jį nesikištų y 
į autonominio krašto vidų- J 
jinius reikalus. . ;*
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LDŠ. I KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

įvyks antradienį, lapkri
čio Ž6 d., 7:30 vai. vakare, 
parapijos salėje, 492 E. 
7th St. Visi nariai kviečia
mi ateiti ir atsivesti iiors 
po Vieną naują narį prira
šyti. Ypatingai kviečiame 
tuos narius, kurie yra už
silikę su mokesniais. Jeigu 
negalite už visus metus ar 
kiek užsilikę užsimokėti, 
tai nors dalimis mokėkite, 
nes neužsimokėjusius tu
rėsime išbraukti iš kuopos 
ir pranešti Centrui, kad 
sulaikytų laikraštį “Dar
bininką”.

Jauskimė pareigą daly
vauti susirinkimuose ir už
simokėti už organą. Be to 
pieš turime pasidarbuoti, 
kad narių skaičiumi pri
lenktume kitas kuopas.

Artinasi žiemos sezonas. 
Turime prisiruošti veiki
mui.

Taigi kuopos Valdyba 
Visus kviečia susirinki- 
man.

kurio vairuotojas sustojęs 
apžiūrėjo Ir pranešė poli
cijai. Policija atvykus prie 
Technologijos laukia ar 
tas vėl nepaleis šūvio, kad 
ji galėtų surasti kaltinin
kus. Kaip sykis, studentai 
pastebėję automobilį, pa- 
eido šūvius. Policija įėjus 

i vidų greit susekė “striel- 
čius”.

Abu studentai prisipa
žinę kaltais. Jie turėję pa
sidirbę revolverį, panašų į 
vokiečių Lueger pistalietą.

Lapkričio 23 d., po pas
kutinių šv. Mišių apsivedė 
Jurgis Žukauskas, gyv. 
190 Athens St., su Marijo
na Masionyte, gyv. 252 W. 
4th St., So. Boston. Liudi
jo Jonas Valungevičius ir 
Veronika Moore.

Lapkr. 24 d., po sumai 
Antanas Balkus, gyv. 206 
W. 5th St., apsivedė su E- 
leonora Likaite, gyv., 57 
Gatės St., So. Boston, 
Mass. Liudytojais buvo 
Leonas-Likas ir Alena Ta- 
mutis. Jaunosios tėvai iš
kėlė, salėje, vestuvių 
kietą.

MIRĖ

ban-

AREŠTAVO 
“STRIĖLCIUS

VAIKAS SUDEGĖ, PEN
KI APDEGĖ TRIJUOSE 

GAISRUOSE

Lapkričio 20 dieną poli
cija areštavo Cornelius 
Van Shaack Roosevelt, bu
vusio prez. Theodore Roo
sevelt anūką, Technologi
jos studentą ir jo draugą 

, Florez už šaudymą į pra
važiuojančius automobi
lius.

Policija sako, kad tre
čiadienio vakare viršui pa
minėti studentai iš M.t.T. 
dormitotijos pro langą pa- 

: leido šuvius į automobilių,

Pirmadienio anksti ryte 
<ilo gaisras trijuose mies
teliuose, būtent, Everett, 
Nahant ir . Peabody. Vie
nas vaikas visai sudegė, 
□enki pavojingai apdegė ir 
12 kitų išgelbėjo.

Everette kilo gaisras Be
acon Oil kompanijos įstai
goje trukus garo dūdai, 
let gaisras greit užgesin
tas ir tokiu būdu išvengta 
ekspliozijos.

Nahante užsidegė Geor
ge White, 76 Willow Road, 
namelis, kuriame sudegė 3 
metų mergaitė. Kiti išsi
gelbėjo, bet labai apdegė.

Peabody kilo gaisras 
dviejų šeimynų name. Gy
ventojai išsigelbėjo.

Lapkričio 22 d., Carney 
ligoninėje, mirė širdies li
ga, Petras Naraškevičius, 
53 metų amžiaus, gyv., 17 
Beach St. Charlestown, 
Mass. Paėjo iš Musininkų

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ 

Katalogas 1936 m.
SIUNČIAMAS DYKAI

Parašykite paprašydami pas —
JONAS KERDIEJUS

652 Broadway, So. Boston, Mass.

Tėl. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V.CASPER
Arti Municipal Building 

525 E. Broadway, g. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
5 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedėldlenlals, taipgi semtomis nuo 

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

E; ’

ADVOKATAI

Švento Kazimiero Romos 
Katalikų draugijos meti
nis balius įvyks Padėkohės 
Dienoje, lapkričio 28 die
ną, Lietuvių Svetainėje, 
kampas E ir Silver Sts., 
So. Bostone. Gros L. Sti- 
vens orkestras. Svetainė 
paimta viršutinė ir žemu
tinė. Taip, kad vietos vi- 
siėfris užteks. Įžanga Vy
rams 35 centai; moterims 
25 centai. Balius prasidės 
6 valandą vakare. Kviečia 
visus ateiti Rengimo Ko
mitetas ir Valdyba.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

TAISOME ir PARDUODAME RADIOS
GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADlO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558

Inž. Stasys Beleskas, Sav. 343 Broadway, So. Boston, Mass.

parapijos. Amerikoje pra
gyveno 28 metus. Paliko 
moterį (Petrauskaitę, ku
rią vedė šv. Petro bažny
čioje ir kuri seniai jau su 
juo nebegyveno) ir dukte
rį, Stefaniją. Palaidotas 
stt Mišiomis iš šv. Petro 
bažnyčios, lapkr. 25 d., 9 
vai. ryte, Šv._ Mykolo ka
puose.

Lietuviai komunistai ta
po net 100% patri jotai. 
Sėt neapsigaukite. Tai tik 
meškerė. Komunistai buvo 
ir yra aršiausi Lietuvos ir 
lietuvybės priešai. Prisi
minkime kovą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Lietu
vos demokratinius laikus.

ne atvirai, bet, kai£ čigo
nė, apsisiautusi nešališku
mo skraiste. Jūsų šeimose 
tesilanko grynai katalikiš
kas laikraštis; savo nusis
tatymą skleiskite visur: 
tarnyboje, prekyboje, a- 
mate, dirbtuvėse, mokyk
lose, teismuose, valdžiavie- 

I tėse...

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
BROADVVAY LUMBER 

CO.
Lentos, durys langai ir kitokia 

namams materijolas
312 W. Broadvvay
So* Boston, Mass.
TEL. ŠOU 9419

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS 8. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namą: Talbot 2474

NETIKRA DEŠIMKE 
NEPAVYKO APGAUTI, 

BET PENKINE...

JOHN J. GAIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS 
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

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

Sekmadienio vakare pas 
Anthony Zeoli, Weymouth, 
Mass. užėjo klientas ir nu
sipirko cigarų už $1.10. 
Pirkėjas padavė $10.00. 
Gavęs grąžą išėjo. Krautu
vininkas apsižiūrėjo, kad 
dešimkė netikra. Išbėgęs 
iš krautuvės pasivijo pir
kėją ir jam pareiškė, kad 
dešimkė, kurią jis davė 
yra netikra. Pirkėjas labai 
apgailestavo, kad taip įvy
ko ir grąžino duotą jam 
grąžą ir tuo pačiu sykiu 
davė penkinę, iš kurios 

; krautuvininkas atsiėmė už 
cigarus ir davė grąžos pir- 

I Akėjui..
i krautuvininkas sugrįžęs 

■? i krautuvę apsižiūrėjo, kad 
Į ir penkinė buvo netikra,

Tel. So. Boston 2680

Lietuvis Dantistas

A. L, KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Suimtomis nuo 9 iki G vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti)

IR

DR. J. LANDŽIUS
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai saukite
Algonąuin 9753

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI jau pirkėj0 nebesuga‘
DARBININKO NAME

366 Btoadway,
South Boston, Mass

Policija sako, kad netik
rų pinigų labai daug pa
skleista Hingham ir Wey-I

.& mouth apylinkėje.

Ketvirtadienį, lapkričio 
28 dieną (Padėkonės Die
noje arba paprastai sako
ma Kalakutų dienoje) 4 
valandą po pietų, Šv. Pet
ro parapijos svetainėje, 
492 East 7th St.- So. Bos
tone • įvyks Saldžiausios 
Širdies Jėzaus draugijos 
metinis balius. Bus skanių 
užkandžių ir gėrimų. Gros 
George Lang’s Hi-Hatters 
broadeasting < 
Rengėjai ir draugijos val
dyba visus nuoširdžiai 
kviečia ateiti ir praleisti 
Padėkonės dieną linksmai.

Ką darė komunistai ir so- Vyskupas K. Paltarokas, 
cialistai? Jie šmeižė Lietu-,‘■*«-—— 
vą, jos vyriausybę; atkal
binėjo žodžiu ir per spau
dą nepirkti Lietuvos Lais
vės Paskolos bonų, neau
koti Lietuvos reikalams.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Bfoadvvay, 

South Doston, Mass. 
Office: Tel. S. B. 1437 

ztes. 158 W. 7th St. 
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patainavimas dieną ir naktį.

DIEVO MOTINOS APSI
REIŠKIMAS ANT KAL

NO LA SALETTE
Ką tik išėjo iš spaudos

orkestras, labai įdomi knygutė “Die-
,vo Motinos Apsireiškimas 
ant kalno La Salette”. Ją

p. King, gyv. White St. 
paskelbė savo dukters Ge- 
nevieve Teresos susitari
mą apsivesti su Petru Ba- 
lick . Petras gyvena So. 
Bostone. Jisai turi valdiš
ką darbą. Petras yra bai
gęs Westfield High School 
ir Northeastern Universi- 
ty.

parašė kun. Wolfgang J 
Fortier, išvertė kun. Ig. A. 
Abromaitis. Knygutė turi 
65 pusi., jos kaina tik 25c. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar* 
bininkas’, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass.

Katalikai! laikraščių at
žvilgiu privalome turėti 
jautresnę sąžinę. Išvaryki
te neutralią spaudą iš sa
vo namų, nors ji lankosi

ANT KELIŲ KĖDŽIŲ SĖDI 
SOCIALISTAI?

Chicagos lietuvių socia
listų organas primeta ko
munistams, kad jie sėdi 
ant dviejų kėdžių ir kaip 
su tokiais ispęialistai nega* 
11 dėtis į bendrą frontą. 
Socialistų internacionalas 
irgi yra atmetęs kominter- 
no pasiūlymą eiti į bendrą 
veikimą. Jeigu taip, tai 
lietuviai socialistai eina ir 
prieš socialistų internacio
nalą, nes jie susidėję su 
komunistais užsimojo už
grobti SLA. ir kitas orga
nizacijas. Taigi ant kelių 
kėdžių sėdi lietuviai socia
listai?

BROADVVAY FRUIT 
MARKETS

WHOLESALE & RETAIL
Švieži vaisiai, daržoves ir riešutai 

žemomis kainomis visuomet.
463 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU. 2761

Šiais laikais komunistai 
pasidarė labai nuolaidūs, 
ipatrijotai ir net tikintieji. 
I Prieš rinkimus savo kan- 
ididatus komunistai atšau
kė ir -visiems komunis
tams įsakė balsuoti už so
cialistų kandidatus.

PETER KISIEUS
339 Dorchester St.,

So. Boston, Mass.
Geriausia ir šviežiausia Mėsa 

žemos Kainos. L’ždyka pristatome.

Ireitas patarnavimas.

SOUTH BOSTON 
STOVE EXCHANGE

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
tes pamokas duoda 

vaikams.

’ Adresas! t
į 933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS

F. ĮMUKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas
PATARNAVIMAS

IšSIRENDAVOJA tinkamas 
profesijonalui ofisas, 517 Broad.- 
way, So. Boston, Mass. Ofisas ga
li būti pilnai Įrengtas arba ne. 
15 m. yra išbuvęs gydytojas, ran
da maža. Pašaukite; Beacon 4361 j 
arba užeikite tam pačiam name i 
ant viršaus.

Garantuoti Aliejiniai Bu r neriai—-$7.75 
Dalys visokių išdirbysčių

Pečiams ir Aliejiniams šildytuvams. 
Pečius parduodame, perkam ir mainom 

Grindims patiesalai ir matrosai

269 Broadway, So. Boston, Mass.

. Tol. s. B. 2805-R Ė 
LIETUVIS

OPTŪMETRISTAS] 
įSegzamlnuoJu akis S 
priskiriu akinius | 
kreivas akis ntltie- f 
ginu ir amblijoniš-i 

koše (aklose) akyse sugrąžinu | 
šviesą tinkamu laiku.

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

BALDUS
Perkraus- 

tome
VISUR
PIGIAI 

GREITAI 
SAUGIAI

LITHŪANIAN 
FURNITURE CO. 

326-328 W. Broadvvay 
Tel. South Boston 4618

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Baigės N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegija, pirmiausiai praktikavo Ft. 
Hamilton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Lowell Hospitaly, gydy
tojas City Dispensary; gydytojas prie 
St. John’s Hospitalės; Medicinos eg- 
zaminleris prie Metropolitan Life 
Ins.; Lowell Y. M. C. A. Gym.; A. O. 
Foresters of America. Ofiso valandos: 
Utar., Ket., Sub. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, dieną, nuo 7—8 vak. Nedėliotu 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST., BOSTON.

Tel. South Boston 0815

D. A, ZA1ETSKAS
Graborius • Ealsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Funeral Home ir Rėš.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

dUEEN ANN LAUNURY,
INC.

1IETUVIU SKALBYKLA 
Skalbiame ir prosiname visokius 
drabužius. Mes paimame Ir prista
tome drabužius Visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
Ir patyrslte, kad gaunate patarna

vimą už pigią kalną.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING CO.

JOHN MARTIN k CO.
Taisome Visokius Stogus

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. 0.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

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

Cambridge, Mass.

Nuo
NeuralgiŠkų

Skausmų
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusia 
ANCHOR

PAIN-EXPĖLLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimu

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržovės it 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus lt maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSttMANAS
48 Orescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

dorchLstėr. Mass.
45 Hampden St„ 

Tel. HIGhlands 4855 
ROXBURY. MASS.

perkiKs sq. cash market
Povilas Baltfašlūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Bmdway 

Telephone South Boston 9367

Mūšy patarnavimas neužsibaigia, kada mes pristatome New Engianti Coke.

Mes Užlaikome specialistus centralinio apšildymo inžinierius, kurie su malonumu Tamstoms patars ir paro
dys, kaip reikia kūrenti New Engianti Coke, kad gavus geriausius rezultatus.

šis patarnavimas yra teikiamas veltui.

Pašaukite
BATCHELDER VVHITTEMORE 

834 Massachussetts Avenue, Boston 
Tel. HIGlands 1920

La

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

S. RARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVI!? GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 feroadway, So. Boston
Tėl. Šou. Boston 2590

113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390

Guven- vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

SKYRIAI:
Brighton 314 Wash................. ALGonqn-3108
Cambridge 4 Brattle ..............  KIRklnd-6820
Charlestovn 161 Medford.......CHA ston-0086
Dorchester 346 Talbot av. ....... GEN eva-1350
Malden 69 Pleasant ..............  MALden-6800
Norwood 269 Lenox .............. NOR wood-0764
Roslindale 6 Čorinth ........PARkway-3900
Roslindale 6 Corinth..............PAR kway-4210
Roxbury 99 Warren............ .. HIG hlnds-6450
South Boston 463 Broadway.... ŠOU Bos-1830 
Executive Office 834 Mass. ar. HtG hlnds-1920
Nights Sundays Holidays ........ KEN more-8100
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Lietuvos Kariuomenės
Sukaktuvės

Š. m. lapkričio 23 d. su
kanka lygiai 17 metų, kai 
1918 m, Vilniuje išleistas 
pirmasis įsakymas kariuo
menei ir juo remiantis bu
vo pradėti organizuoti ir 
steigti savos kariuomenės 
pulkai. Darbas buvo ne
lengvas, nes ne tik nebuvo 
nei ginklų, nei drabužh] 
nei reikalingų prityrusių 
vadų, bei specialistų, bet 
buvo tas darbas įvairiais 
būdais ir įvairiai trukdo
mas tiek vokiečių buvusios 
okupacinės valdžios, tiek 
atskirų vokiečių kariuo
menės dalių vadų. Bet Lie- stumdama, bet mums ture-

Mūsų laikinoji vyriausy
bė persikėlė į Kauną ir tę
sė savo kariuomenės orga
nizavimą, kad būtų gali
ma buvę pasipriešinti ir 
atremti gresiantį pavojų.

Raudonoji kariuomenė 
jau buvo užėmusi didelius 
Lietuvos plotus: sausio 
mėn. d. Ukmergę, Pane
vėžį ir sausio mėn. gale 
Šiaulius. Nors vokiečių o- 
kupacinė kariuomenė šiek 
tiek prilaikydavo rusų 
raudonosios kariuomenės 
skverbimąsi į Lietuvos gi
lumą, kai kur ir atgal at-

tuvos piliečiai, pakėlę sun
kius laikus, privarginti ir 
iškankinti okupantų vokie
čių, kuriems apleidžiant 
Lietuvos teritoriją, pama
tė gresiant naują pavojų 
dar nuo žiauresnės, tuo 
metu mažai tvarkingos ir 
nekultūringos bolševikų 
raudonosios kariuomenės 
ir pasiryžo, nors ir mažai 
apsirengę, bei silpnai gin
kluoti, burtis į kariuome
nės eiles ir žūt būt ginti 
kraštą nuo visokių atėjū
nų bei priešų.

Vos 1918 m. lapkričio 
mėn. pradžioje buvo išleis
tas Laikinosios Lietuvos 
Vyriausybės atsišaukimas 
tuoj pradėjo plaukti įvai
raus amžiaus savanoriai iš 
įvairių Lietuvos kampų 
vieni į Vilnių, kiti į Alvtų. 
kur buvo kuriamas 1 p. 
pulkas, o kiti į artimiau
sius miestelius, kur steigė
si apsaugos būriai.

Lig tik vokiečiams pra
dėjus trauktis iš Lietuvos 
žemių, pradėjo skverbtis 
rusų raudonoji kariuome
nė į Lietuvos teritoriją ir 
1919 m. gruodžio mėn. 9 
d. užėmė Vilnių.

Florist’s 
naryš

Bile kada
Bile kur

Vienatinis bonsuotas
Telegraph Delivery

So. Bostone
Pristatome gėles

Telegrafu

THORNTON’S 
ELOVVER SHOP

John J. Hayes, savininkas 
Vestuvių bukietai ir Pagrabų gėlės 

—mūsų specialybė
Tel. ŠOU Boston 3198 

111 Dorchester St. So. Boston.

jo rūpėti, kad be savo jė- 1 
gų nebus galima priešo iš
varyti ir kad reikia kuo 
greičiausiai priešintis bei 
didesnių jėgų telktis.

Vasario mėn. pradžioje 
mūsų kariuomenė pradėjo 
karo žygius, susiremdama 
su raudonąja kariuomene 
ties Kėdainiais, Jeznu, A- 
lytuje, kur vasario mėn. 
13 d. žuvo pirmasis Lietu
vos karininkas A. Juoza
pavičius.

Lietuviai su dideliu pa
siryžimu ir pasisekimu vi
su frontu bolševikus pra
dėjo stumti iš savo krašto. 
1920 m. rugpiūčio mėn. 
24—30 d. ėjo didelės kovos 
ir mūsų kariuomenė galu
tinai rusų raudonąją ka
riuomenę išstūmė iš Lie
tuvos, nublokšdami juos 
už Dauguvos. Po to liepos 
mėn. 12 d. buvo pasirašyta 
Maskvoje tarp Lietuvos ir 
Tarybų Rusijos taikos su
tartis ir nustatyta Lietu
vos siena su Vilnium ir 
Gardinu.

Žiemiuose kilo naujas 
oavojus. Vokiečių genero- 
’as Golk’as, po Versalio 
sutarties nebegalėdamas 
atvirai kariauti iš savo 
pairusios divizijos ir rusų 
belaisvių sudarė tarytum 
Bermonto - Avalovo rusų 
kariuomenę, labai gerai 
apginklavo ir alkaną palei
do prieš Lietuvą ir Latvi- 
ią. Ligi 1919 m. lapkričio 
20 d. bermontininkai buvo 
užėmę ir plėšė visą žiemių

J. P. AKUNEVICH IR SUNUS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
SO. BOSTON, MASS.

Boston 4486.
Tel. Brockton 4110

Montello, Mass.

258 W. BROADWAY, 
Telefonas SOUth

BROCKTONO OFISAS: 
16-18 Intervale Street,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Plrminlnkfi — Eva Marksieng, 
625 E. 8th S t., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

Vlce-plrmlnlnkC — Ona Slaurlenū, 
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422

Prot RaBt. — Brone ClunlenO, 
29Gould St, West Roibury, Mass. 
Tel Parkway 1864-VV

Fin. Rašt. — Marijona MarkonlutB, 
83 Navarre St, Rosllndale, Mass.

Tel. I’arkway 0558-W 
Iždininke — Ona Stanlullute,

105 West 6th St., So. Boston, Mass 
TvarkdnrO — Ona MizglrdlenC,

1512 Columbla Rd., So., Boston, Mass. 
Kasos Globėja — E. JanuSonlenė.

1426 Columbla Rd., So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antri ntamlnkę kiekvieno menesio,

ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Masą 

Vice- pirm. — V. Medonis,
i 21 Sanger S t., So. Boston, Mass.
i Prot. Raštininkas — J. Glineckls,
i 5 Thomas Park, So. Boston. Mass
i Fin. Raštininkas — Alb:’ Nevieta,

16 Wlnfleld St, So. Boston, Mass.
Iždininkas — P. Tulelkis,

109 Bo\ven St., So. Boston, Mass.
Maršalka — J. Z ai kis,

7 yVinfield St., So. Boston, Mara.
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čia nedūldtenj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų, Parapijos snlfij. 49? 
E. 7th St., So. Boston. M n ra.

7:80 vai. vakare, pobnžnytiuAj avė 
tnlnūj. •

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokoly raitininke.

sietuvą. Šu jais karŽygiš- ; 
kai kovojo partizanai. Mū- ; 
sų kariuomenė, atsigręžu
si nuo rusų fronto, sukėlė i 
bermontininkus, kurių 
gruodžio 15 d. Lietuvoj ; 
/au nebuvo. Kovos su ber
montininkais davė lietu
viams daug karo turto, 
euriuo geriau buvo apgin
kluota mūsų kariuomenė. 
O jos tuo tarp jau buvo 3 
divizijos su įvairiomis gin
klų rūšimis.

Ilgiausiai teko kariauti 
su lenkais. 1919 m. balan
džio 20 d. lietuvių kariuo
menė, bevydama bolševi
kus, prisiartino prie Vil
niaus, bet lenkai užlindo 
už akių ir jį paėmė. Kai 
1920 metais rusai sumušė 
lenkus ir šie atsitraukė net 
ligi Varšuvos, tai Vilnių 
užleido rusams, fronte su
stabdydami lietuvių ka
riuomenę, kuri tik vėliau 
Įžengė į Vilnių ir užėmė 
Maskvos sutartim numa
tytas sienas.

Tuo laiku prancūzų su
tvarkytas ir vadovaujami 
lenkai pradėjo pulti rusus 
ir kartu lietuvius, nors 
Lietuva buvo pareiškusi 
bešališkumą (neutralite
tą) ir pasiūlusi naują de
markacinę liniją. Šitoj o- 
ąeracijoj lietuvių kariuo
menė labai nukentėjo ir 
dėl to nebepajėgė atmušti 
Želigovski’o smurto. Spa
lių 7 d. lenkai pasirašė su
tartį, kuri nustatė demar
kacinę liniją ir paliko Vil
nių Lietuvai, o spalių 9 d. 
Želigovskis įsiveržė į Vil
nių ir ėjo toliau į Lietuvą 
Šis skaudus smūgis padi
dino tautos atsparumą: 
buvo papildytą ir pądidin- 
ta kariuomenė (ligi 4 divi
zijų) , kuri pagaliau nar
siai sumušė Želigovskio 
kariuomenė ties Širvintais 
ir Giedraičiais ir lengvai 
būtų ją išvijusi iš Vil
niaus, jei vėl ne Santarvės 
komisija, kuri pareikalavo 
sustabdyti karą ir nutiesė 
neutralią zoną, vėliau de
markacinę liniją, kurią 
Ambasadorių konferenci
ja 1923 m. pripažino Len
kijos siena. Lietuva nepri
pažino to sprendimo, nes 
jis atplėšė nuo jos vieną 
trečdalį krašto.

i Tačiau Vilniaus žemės 
i laikinis netekimas nepa- 
i kirto Lietuvos gyvybės.

Ti toliau stiprėjo ir jungė 
savo krašto sargyboje. 
1922 m. kovo 31 d. mūsų 
kariuomenė įžygiavo į Pa
langą, o 1923 m., vasario 
20 d. — į Klaipėdą.

Pirmieji tais 1918—1920 
m. mūsų tik besitverian
čios jaunos kariuomenės 
žygiai buvo be galo sun
kūs ir dabar mums tenka 
tik stebėtis, kaip pirmieji 
mūsų kariuomenės sava
noriai, mažai kariškai mo
kyti, blogai ginkluoti, a- 
oiplyšę, bet tvirtai buvo 
nasiryžę žūt būt savo tiks
ią pasiekti. Jie atliko prieš 
'enkus ties Giedraičiais ir 
Širvintais, prieš rusus ties 
Panevėžiu ir Zarasais, 
orieš bermontininkus ties 
Radviliškiu tokius darbus, 
orieš kuriuos su pagarba 
turime nulenkti savo gal
vas.

Lietuvos kariuomenė 
steigėsi karo ir revoliuci
jų ugny, todėl ji negalėjo 
iš karto turėti tobulos or-

ganizacijos. Nebuvo nė 
aukštojo karo mokslo pri
tyrusių karininkų, nes Ru
sijos laikais liėtuvių kari* 
ninku, kaip katalikų, mok
slo ir tarnybos teisės buvo 
aprėžtos. Išėjus iš karo 
ugnies, patiems lietuviams 
prireikė tvarkyti, naujinti 
ir mokslinti savo kariuo
menę.

Šioj srity jau daug pada
ryta. Pirmiausia nustaty
ti kariuomenės mokymo 
pagrindai (karo doktri
na) . Karininkų mokslingu
mui pakelti patobulinta 
karo mokykla ir buvo į- 
steigti aukštieji karininkų 
kursai, su įvairių specialy
bių skyriais, per kuriuos 
jau yra perėję daugumas 
karininkų, įsteigti genera
linio štabo kursai, kurie 
jau davė kelias dešimtis 
gerai paruoštų specialistų. 
Be to, kasmet siunčiama 
karininkų į Belgijos, Če
koslovakijos, Italijos ii* 
Prancūzijos karo akademi
jas ir specialias mokyk
las.

Taip pat daug padaryta 
puskarininkų lavinimui, 
žymus jų procentas 
lieka kariuomenėj, 
karininkai jau turi 
prityrusių padėjėjų..

Kareivių mokymas pa
lengvėjo. Rusų palikimu 
kariuomenė pirmais me
tais gaudavo iš 100 naujo
kų arti 50 neraštingų. Da
bar neraštingų beateina į 
kariuomenę arti 30% ir 
tie procentai kas met ma
žėja. Bet laikantis dėsnio, 
kad tik sąmoningas pilie
tis tegali būti geras ka
reivis, kareiviai mokomi 
ne tik kariškų dalykų, bet 
ir skaityti, rašyti. Be to. 
jiems laikomos paskaitos, 
rengiamos ekskursijos ir 
teatro vaidinimai, net o- 
peros, kareivinėse įvesti 
radio, jie dovanai gauna į- 

( vairių dienraščių ir žurna
lų. Visa tai išlavina karei- 

; vius ir neraštingų iš ka
riuomenės mažai beišeina

Kariuomenės raštai irgi 
gerėja. Pradedama steig
tis, ji neturėjo nė vienos 
kariškos lietuviškos kny
gos tinkamos darbui, o da
bar kariuomenė jau turi 
daugiau kaip 300 savo 
knygų (statutų, vadovėlių 
ir t.t.), laikraštį “Karį” 
kareiviams, karo mokslų 
žurnalą “Mūsų Žinyną” ir 
“Kardą” karininkams.

Visiems kariuomenės nu
veiktiems darbams ir Ne
priklausomybės karui vai
zduoti yra įsteigtas karo 
muziejus.

Taigi kariuomenės 17 
metų sukaktuvės rodo, 
kad lietuvių tauta, amžiais 
priešų engta, pajėgė suda
ryti ginkluotą jėgą, kuri 2 
metus grūmėsi su galin
gesniais priešais, apgynė 
nepriklausomybę ir davė 
jai politiškai sutvirtėti.

pasi- 
todėl 
daug

Žinios Iš Lietuvos i
F. VAITKUS JAU Lapkričio 2 d. rytą BerJ

KADA BUS PASAULIO 
PABAIGA?

Jei nori sužinoti kada 
bus pasaulio pabaiga ir 
kokios jo bus paskutinės 
dienos, tai tuojau įsigyk 
knygutę: Ką mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio pa
baigą. šią knygutę yra 
oarašęs A. Jakštas. Jos 
kaina 10c. Su prisiuntimu 
15c. Užsakymus siuskite: 
“Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

AMERIKOJE

“Lituanika H” liko 
Lietuvos Karo Aviacijai ;
Kaunąs — Ruošiant ant- 1 

tąjį transatlantinį skridi
mą, ALTASS’as su Itn. F. : 
Vaitkum buvo sudaręs su- ' 
tartį, kurioje buvo numa
tęs, kad Vaitkui sėkmingai 
perskridus Atlantą jo nuo
savybėn pereina ir lėktu
vas “Lituanika II”. F. Vai
tkus Atlantą perskrido, 
todėl ir “Lituanika II” da- 
jar jau yra jo nuosavybė.

Paskutiniuoju metu Lie
tuvos aero klube ir kitose 
Įstaigose kilo sumanymas, 
tad “Lituanika II” turi 
likti Lietuvoje ir ją reikia 
iš Itn. Vaitkaus atpirkti. 
F. Vaitkus sutiko savo 
lėktuvą parduoti už pusę 
kainos, kiek ‘Lituanika II’ 
kaštavo Amerikoje. Tai iš
eina apie 90.000 litų. LAK 
tuojau ėmėsi žygių “Litu
anikos II” nupirkimą rea
lizuoti. Buvo kreiptasi į 
vyriausybę, prašant pašal
pos lėktuvo pirkimo reika
lams. Savo rašte aero klu
bas nurodo, kad “Lituani
ka II” yra brangi visiems 
lietuviams, kaip mūsų tau
tos ryžtumo atminimas. 
Jai pirkti bei įrengti au
kojo ir nepr. Lietuvos lie
tuviai. Su “Lituanika II” 
būtų galima dalyvauti pa
saulinėse lėktuvų skraidy
mo rungtynėse, ją panau
doti didesniems skridi
mams į Šiaurės ir Pietų 
Amerikos lietuvių koloni
jas. Toki žygiai galimi at
likti tik su “Lituanika II”.

Vėliau kilo klausimas, 
kam perduoti “Lituanika 
II”: aero klubui ar karo a- 
viacijai? Abi įstaigos su 
savo svariais motyvais 
kreipėsi į vyriausybę. Mi- 
nisterių kabinetas nutarė 
“Lituaniką II” perduoti 
karo aviacijai.

Spalių 30 d. “Lituanika 
U” traukiniu buvo atga
benta iš Klaipėdos į Kau
ną. Tą pačią dieną speciali 

į komisija lėktuvą apžiūrė- 
> jo. Kartu, lėktuvą apžiū

rint, dalyvavo ir pats F. 
, Vaitkus ir karo aviacijos 

viršininkas pulk. inž. A. 
Gustaitis.
surašytas smulkmenų ak
tas, kuriame sužymėti visi 
oastebėjimai.

Karo aviacijos viršinin
kas pulk. inž. Gustaitis pa
reiškė, kad ‘Lituanikai II* 
reikės pagrindinio remon- 
too Vienas sparnas neturi 
didelio, apie pustrečio me
tro galo, sulaužytas lie
mens priešakys; numušta 
važiuoklė ir sulankstytas 
oropeleris. Tačiau lėktuvo 
motoras nedaug nukentė
jęs, instrumentai tvarkoje, 
lėktuvas bus sutaisytas ir 
juo bus galima skraidyti. 
Lakūnas F. Vaitkus dar 
naaiškino, kad “Lituanika 
U” yra nukentėjusi ir pa
čio skridimo metu. Ats. 
av. mję. Garolis pažymėjo, 
kad lėktuvas dar yra nu-, 
kentėjęs jį išardant ir per
vežant laivu bei traukiniu, 
tačiau jis yra vertingas, 
nes turi daug tolimojo 
skridimo prietaisų, kurie 
yra nauji, moderniški ir 
brangūs.

— - gė Malėtų Dekanas gerb/
kun. M. Lajauskas spalių 

j 29 dieną pas save kleboni- - 
Lapkričio 2 d. rytą Ber-Į J°je> i kurias susirinko 

lyno traukiniu Vaitkus su.v\etos inteligentų būrelis, 
žmona išvydo į Ąmeriką. | Visi linkėjo nuvykus į 
Dar spalių 30 d. jis daly* nau^ viet4 geriausio pa- 

sisekimo, nes p. A. Jucevi
čius nuo pirmo lapkričio 
išvažiavo iš Malėtų taikos 
teisėjo vietą užimti į gar
sųjį Lietuvos Sibirą, Var
nius.

Ex-Amerikietis.

vavo Vytauto Didžiojo u- Į 
niversiteto suruoštame iš- 
kilmingme posėdyje, ku
riame buvo išrinktas stu
dentų korporacijos garbės 
nariu.

(Vėliausios žinios prane
ša, kad Vaitkus jau Ame
rikoje).

MAISTAI

Teisėjo Išleistuvės
Maištuose (Utenos aps.) 

Įvyko net dvejos taikos 
teisėjo p. Aleks. Jucevi
čiaus išleistuvės. Pirmas 
išleistuves surengė vietos 
inteligentai spalių 22 die
ną š. m. gimnazijos salėje 
į kurias susirinko plačioji 
visuomenė ir jam užjau- 
čiantieji.. Išleistuvėms bu
vo surengta balius - vake- 
rienė. Teisėją visi gerbė ir 
mylėjo, nes p. A. Jucevi-j 
čius buvo teisingas ir są
žiningas; vagilių ir dektin- 
darių jis nekęsdavo, juos 
aštriai bausdavo. Apart to 
buvo geras praktikuojan
tis katalikas, kuris vesda
mas gražų gyvenimą ir ki
tiems davė gražų pavyzdį. 
Teisėjas A. Jucevičius ne
ilgai buvo Maištuose, tik 
porą metų su viršum, bet. 
nuo visų įgijo aukštos pa-1 
garbos.

P. Aleks. Jucevičius yra 
gimęs ir augęs iki 8 metų 
Amerikoje, Homestead, 
Pa. Jo tėvelis prieš karą 
atvežė mažą į Lietuvą tįk 
astuonių metų. Lietuvoje, 
užaugo ir mokslus išėjęs 
liko teisėju. Dabar jau ne- 't 
bemano grįžti į Ameriką, j 
Jis sako, kad man ir Lie-j 
tuvoje Amerika, nes darbo 
turiu užtektinai taikyti ■, 
Lietuvos piliečius.

Antras išleistuves suren-1

ATSARGIAI SU UGNIMI!
Jei nori sužinoti kiek ža

los padaro skaitymas be
dieviškų knygų ir laikraš-' 
čių, nusipirk knygutę “At
sargiai su ugnimi”. Jos 
kaina tik 10c. Užsakymus 
siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330
Gyvenimo Vieta: 

32 VVALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių Išdirbysčlų auto
mobilius. Taisymo Ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlih Street 
ir E. Eightb St 

tfOUTH BOSTON, MASS/ 
Joe. Kapočiunaa ir Peter Trečioko* 

savininkai

BR0N1S KONTRIM
REAL ESTATĖ 

INSURANCE 
CONSTABLE

Justice o/ the Peace
Visokios rūšies apdraudė ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadwa>y, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761 .
Residenee:

120 Marine Rd.. So. Boston 
Namu tel.: Šou. Boston 2483-W

Po žiūrėjimo.

Spaudos Darbus
Kaip Tai:

Vestuvėms užkvietimus,Atsišaukimus,

Laiškus,Korteles,

Konstitucijas,Atvirutes,

Posterius,Programus,

Tikietus, Blankas,

Vizitines korteles, ir t.t. ir t.t.

DARBININKAS,
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Padarome Įvairius i

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published fevery Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

SAIJtT JOSEPH’S LITHUANIAN r. 0. ASSOOIATION OF LABOR
Entered au sccond-clara matter Sept 12, 1015 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of Mntch 3, 1870
Acceptance for malling at special rate of postage provided tor ln Soct.lon 1103 

Act of Oętober 8, 1017, authorlaed on July 12, 1018
SUBSORIPTION RATES:

Domestlc yearly .............. . ......... $4.00
Forelgn yeariy .......................... $5.00 ussieoy metams ,
Doinentic ončo per week yearly $2.00 vien* kurt Brtvnltfcje metamu
Forelgn once per vveek yėarly.. $2.50 T“ k ‘ ‘

darbinuikab
366 Weit BroadwBT South Borton,

Toltphone South Bortoa 2680

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams |4.00
Užsieny metams ,$5.00
• _   $2.00

Užsieny l kart ravaitBje metams $2/M)



Antradienis, Lapkričio 2į 1935 DARtTNTNKAS 4.

2680 DARBININKAS 366 W. BR0ADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

Mokslininkai Paneigia 
Evoliuciją

Į Nerarnią Ateitį Žiūrint
Lietuvos laisvei graso fė šventąją Imperiją, pa- 

didziuliai pavojai, ypač iš veldėjusią Romos impera- 
Vokiečių pusės. toriaus titulą. Tada Pran-

Mes surišome savo liki- cūzija buvo maža ir silpna 
mą su Tautų Sąjunga, ku-valstybėlė.
rioje vadovaujamasis vai-| Tačiau prancūzai turėję 
dmuo priklauso Prancūzi- tą pirmenybę prieš vokie- 
jai ir Anglijai. čius, kad jie turėję vieną

Prancūzija mums visada karalių ir buvę vieningi; 
atrodė saugesnė ir rimtės- ; vokiečiai gi buvo pasis- 
nė atrama, kaip Anglija, klaidę į šimtus mažų ir ne- 
Kada Prancūzija yra gy- priklausomų valstybių, 
vai suinteresuota Vokieti- Prancūzai per šimtmečius 
jos silpninimu (rivalizaci- vis stiprėjo, vokiečiai gi 
ja tarp Vokiečių ir Pran- skendo chaose. 1648 me- 
cūzų tęsiasi jau apie tūks- tais buvusi sudaryta West- 
tantį metų), Anglai tuo talijos sutartis, kuria ei- 
tarpu neturi savo giminie-inarit vokiečių tauta buvu- 
čiams vokiečiams jokių si suskaldyta į daugiau 
blogų jausmų ir lengviau ,kaip 2000 atskirų valsty- 
pasiduoda vokiečių įtakai, bėlių. Įdomu, kad vokie- 
Buvo žinių, kad angluose čiai buvę labai patenkinti 
vokiečiams jau žymia dali-, ta sutartimi, nes ji garan- 
mi pasisekė įskiepyti min-tavosi (visoms toms vals- 
tį, jog jiems turi būti lais-! tybėlėms pilną nepriklau- 
vos rankos Rusijoje ir Pa-'somybę nuo kitų.). Pran- 
baltėje. Icūzų karaliai ir ištikrųjų

Bet štai laikraščiai pra-'mielai prižiūrėjo, kad jos 
neša, kad einą nuolatiniai visos ir liktų nepriklauso- 

! pasitarimai Berlyne tarp mos.
(Hitlerio ir prancūzų am-l Ilgą laiką didysis vokie- 
'basadoriaus Francois Pon- čių centras buvęs Vienos

Dr. Max Westenhoefer, profesorius antropologi
jos ir patologijos Berlyno universitete, savo knygoje 
“Žmogaus sutvėrimo problema”, pareiškė, kad būtij 
„absoliučiai bergždžias darbas surasti sąryšį tarp 
žmogaus ir beždžionės, nes tokio ryšio nėra”. Dr. 
Westenhoefer, kurs yra nekatalikas, remia tą savo iš
vadą ant galvos ir smegenų išmatavimo. Jis pilnai su
tinka su garsaus švedų botanisto Lanųe nuomone, 
kad pasauly yra tiek gyvūnų, kiek jų buvo sutverta 
Aukščiausios Būtybės, t. y. Dievo. Tuo būdų atmeta
ma evoliucijos teorija, kuri stengiasi įrodyti, kad žmo
gus yra išsivystęs iš žemesniųjų gyvūnų.

Ir ne viens Dr. Westenhoefer taip pasisakė. Ran
dasi ir daugiau mokslininkų, nuėjusių ta kryptimi. 
Dr. Edgar Dacąue savo knygoje “Die Erdzeitaltes” 
(Žemės amžius) po ilgų tyrinėjimų prieina išvadą, kad 
nėra tinkamai išaiškinta, kodėl tiek daug rūšių aug
menų ir gyvūnų atsirado žemėje tuo pačiu laiku ir tai 
staiga. Taigi jie turėjo būti sutverti atskirai, nes ne
buvo laiko vienam iš kito išsivystyti. Kalbėdamas a- 
pie Kosmišką pasaulio išsivystymą, arba tuos pasikei
timus, kuriuos pergyveno žemė galiausioj savo forma
cijoj, Dr. Daeųue daro išvadą, kad joje turėjo būti 
koksai milžiniškas tvanas. Apskritai kalbant apie bet 
kokios gyvybės pradus, tenka susidurti su tokiomis 
paslaptimis, kurių mokslas negali išaiškinti.

Dr. H.Muehlmann iš Munsterio ir profesorius lcet Vokiečiai dar sykį miestas, iš kurio galėjęs 
Wohlbold iš Muncheno, abudu gamtologai bei gamtos• siūlą prancūzams jų sienų eiti prancūzams vokiškas 
tyrinėtojai taip pat prisideda prie tų pažiūrų ir pa-1 neliečiamybės garantiją, pavojus. Tačiau 18-ame 
reiškia, kad ligšiol perdaug paviršutiniškai žiūrėta į žadą nesikišti į Austrijos šimtmetyje Hohenzoller- 
gamtos sutvarkymą ir perdaug skubotai griebtasi to- į reikalus, bet užtat reika- nai įkūrė savo dinastiją 
kių teorijų, kurios atitinka ne”faktus, bet kaikurių i Jaują sau laisvų rankų Pa- Prūsų ^karalystėje ir ka- 
žmonių pageidavimą, kad nėra buvę gamtos Kūrėjo— 
Dievo. K.

Ilovakiibje, na... ir Klaipė- 
’doš krašte.

Naujo Europos karo pra
džia numatoma, greičiau
siai 1937 metais, kuomet 
Vokietija bus jau visiškai 
apsiginklavusi, (jeigu al
kani vokiečių darbininkai 
savo riaušėmis neprivers 
Hitlerį ankščiau mestis į 
avantiūrą). Karas galės 
baigtis arba vokiečių žy
miu laimėjimu ir praplėti
mu Vokietijos rubežių toli 
į rytus, arba — jų visišku 
supliekimu ir issiskirsty- 
mu vėl į atskiras mažes
nes valstybes.

Lietuvos pavojai, vargai 
ir nelaimės naujo karo at
sitikime — lengva numa
tyti.

Tuo tarpu mūsų tautos 
politika turi eiti aiškia 
kryptimi: a) tautos vie
ningumo (visų gražaus sa- 
vytarpeje susitarimo ke
liu), b) didesnio suartėji
mo su Pabaltes valstybė
mis, c) pripažinimo —ka
ro atveju — Pabaltės vals
tybių neitraliteto, d) stip
rinimo Tautų Sąjungos au
toriteto ir visų jos daro
mų žygių gelbėti žmoniją 
nuo besiartinančios katas
trofos.

ralius Fridrikas Hohenzol-

Meksikoj ir Toliau Bus 
SmaugiamasTikėjimas

Meksikos vyskupai buvo prašę prezidento, kad 
nors kiek pakeistų smaugiančius tikėjimą konstituci
jos punktus, bet prezidentas griežtai atsisakė tai pa
daryti, prie to dar iškoneveikė kunigiją, prikišdamas 
jai viduramžių inkviziciją. pats tą inkviziciją da
bar naudoja, nė nepadėkodamas už tokį puikų įrankį 
katalikams smaugti). Tarp kitko, Meksikos vyriausy
bė su nekalta mina pareiškė, kad persekiojimo kata
likų tikėjimo visai nėra, tik reikia kunigams prisilai
kyti šalies įstatymų.

Toks pareiškimas yra skaudus pasityčiojimas iš 
žiauriai kankinamų katalikų ir nekultūringa melagys
tė. Bažnyčios sukonfiskuotos, pamaldos uždraustos, 
keturiolikoje Meksikos apskričių visai panaikinti ku
nigai, kitose jų skaičius tiek sumažintas, kad 334- 
riems kunigams tenka aprūpinti 15 milijonų žmonių, 
—dr dar drįstama sakyti, kad ten tikėjimas turi lais
vę! Toks banditiškas cinizmas tiktai Rusijoj tegalima 
išgirsti. Žinoma, iš pusiau-laukinių Meksikos “džentel
menų” nieko geresnio negalima nė laukti. Tik tiek 
nuostabu, kad prisilaikydami tokios taktikos, jie dar 
tikisi įsigyti bet kokią civilizuoto pasaulio pagarbą. 
Bet žmoniška savigarba jiems, tur būt, neprieinama. 
Banditai prie to nepriauga.

Kas liūdniausia, vargšų meksikiečių nėra kam už
tarti. Dar šmeižtais ir pasityčiojimais juos pavaišina
ma. Girdi, išeina kunigas su paniurusiu veidu ir pa
skelbia miniai, kad nėra kaip išganyti jų sielų, nes 
tai bedievių darbas, kad jiems atimta proga atlikti ti
kybines pareigas. Minia tuoj puolanti bedievius ir ky
lančios riaušės ir žudymai. Ir tada kunigai kaltinami 
kaipo maišto kurstytojai, kuomet tiesioginiai maišto 
kaltininkai yra tikėjimo smaugėjai — Meksikos valdi
ninkai. Bet kągi kunigas turi daryti, kada žmonės iš 
jo reikalauja pamaldų ar Sakramentų administravi
mo? Jis turi pasakyt teisybę, kad valdžia tai uždrau
džia, nes žmonės tada kaltins jį ar vyskupą. Kad jis 
tai paskelbia paniurusiu veidu? Ar norite, kad jis bū
tų linksmas? Kas gi juokiasi per šermenis? Bene tik 
beprotis. O juk Meksikos valdžia surengė laidotuves 
tikėjimui. Ko gi Čia kunigui džiaugtis? Ištiesų, tik be
protis gali kunigui padyviti, kad tokią baisią naujieną 
skelbia paniurusiu veidu. Deja, nėra kam meksikiečių 
užtarti. Net Prezidentas Rooseveltas atsisakė, tai pa
daryti. Girdi, nenorįs kištis į svetimos valstybės vi
daus reikalus. O bet gi kitaip yra pasielgęs jo vien- 
vardis, buvusis prezidentas Teodoras Rooseveltas. Jis 
smarkiai protestavo prieš persekiojimą žydų Rusijoj 
ir armėnų Turkijoj. Ir jis tada sakė, kad nedera kiš
tis į svetimųjų valstybių vidaus reikalus, bet pridūrė, 
kad yra tokių žiaurių ir kruvinų persekiojimų, į ku- 
fiups civilizuotas žmogus negali ramiai žiūrėti. Kodėl 
taip nepasakė Teodoro Roosevelto viėnvardis? K.

i baltėje ir Rusijoje.
I Prancūzai perdaug gerai lemas buvo vainikuotas 
i vokiečius pažįsta, kad ga-, Karaliaučių je. Vokiečių 
(lėtų jais pasitikėti. Jie ži- tautos centras nusvyro į 
' no, kad praplėtę savo im- Berlyną ir iš ten ėmė gra- 
periją į rytus, iš ten nau-įsyti prancūzams. Iš ten 
jų jėgų gavę, jie greičiau- vokiečių tauta ėmė vieny
sią atsuktų vėl į vaka- tis. Keistas prancūzų buvo 
rus ir vėl imtų grasyti likimas, kad galutina Ger- 
prancūzams. Prancūzai ne- manijos vienybė buvo pro- 
pamiršta ir to ką Hitleris klamuota 1 ne kur kitur,' o 
savo garsioje knygoje Paryžiuje 1871 m. po ne- 
“Mein Kampf” (išplatinta laimingo prancūzų karo su

Vokiečių

Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan
gus. ' Milton.

Vokietijoj 2 milijon. egz.) 
yra pasakęs apie prancū
zus: pakol yra Europoje 
stipri Prancūzija, Vokieti
ja negalės vystytis taip, j 
kaip, ji nori ir turi vysty-j 
tis.

O vis dėlto prancūzai. 
greitai neatstumia vokie-1 
čių ir su jais tariasi, kad 
ir nelabai tikėdami pasita
rimų rezultatais.

Mat ir prancūzams, kada 
reikia rinktis vieną iš1 
dviejų kombinacijų, tai 
tenka pagalvoti. Jiems yra 
du keliu prieš akis: arba 
laikyti Vokietiją apsuptą 
geležiniu retežiu nepalan
kių vokiečiams valstybių 
ir tuo būdu neprileisti prie 
jos ekspansijos ir stiprėji
mo (tuo keliu Prancūzija 
ligšiol ir ėjo, tik lenkai 
kiek buvo įnešę į tą planą 
suirutės), arba — už savo 
saugumo garantiją — leis
ti nukrypti vokiečių ener
gijai į rytus, tuo būdu gal 
ir ilgokam laikui užtikri
nant sau ramumą.

Tą antrąjį kelią dabar 
prancūzams ir siūlo Hitle
ris. Jiems labai nesinorėtų 
eiti tuo antruoju keliu. 
Prieš tai protestuoja jų 
jausmai, jų tradicijos.

Dienraščio “Washington 
Post” lapkričio 23 d. laido
je randame • straipsnį p. 
Andre Vulliet, specialaus 
korespondento iš Pary
žiaus. P. Vulliet trumpai 
atpasakoja prancūzų ir vo
kiečių kaimyniškų santy
kių istoriją bėgyje pasta
rojo tūkstančio metų. Sju- 
si nuolatinė rivalizaeija 
tarp Gailų ir Teutonų 
(prancūzų ir vokiečių). 
Prancūzija didžiausios ga
lybės Europoje buvusi pa
siekusi 17-ame ir 18-ame 
šimtmečiuose; Vokietija 
aukščiausio galybės laips
nio pasiekė antroje pusėje 
19-jo šimtmečio.

Viduramžio pradžioj ir 
toliau vokiečių tauta suda-

vokiečiais.
Tačiau tik Hitleriui buvo 

lemta galutinai ir visiškai 
suvienyti ir sucementuoti 

165-ių milijonų vokiečių 
i tautą. Tik nežymios vokie- 
| čių tautos dalys liko Aus
trijoje, Lenkijoje, Čekos-

Ypatingą uždavinį šiuo 
istoriniu momentu turi pa
siimti Lietuvos išeivija, 
sudaranti apie 40% visos 
lietuvių tautos.

Kad įvykiai neužkluptų 
mūs netikėtai — turime 
nebetrukdami susispiesti į 
Pasaulio Lietuvių S-gą. 
Ar šiaip ar kitaip nukryps 
žmonijos likimas — ar į 
chaosą ir begalinį vargą, 
ar į šviesesnį rytojų —Pa
saulio Lietuvių Sąjungai 
teks atlikti mūsų tautos 
istorijoj milžiniškus dar
bus.

Karo metu — toji sąjun
ga gali virsti didžiąja mū- 
|sų tautos jėgų atsarga, iš 
(kurios kils naujos viltys 
i mūsų tautai; taikingos gi 
; ateities atveju — Sąjunga 
; bus milžiniška pagelba lie
tuvių tautos bei valstybės 
džiugiai pažangai. 
1935.XI.24. Uosis.

Gemma Galgani

sveikatos, stovi vargšė, 
angoje. 

Šiaip tai prasidėjo gyveni
mas vienos gražiausių mū
sų laikų Kristaus kančios 
gėlių. Kaip nuostabiai tin
ka, kad Tas, Kurio gyve
nimas buvo vien eilė var
gų ir skausmų, mokytų tą, 
kuri Jį taip pamilo kilnirj 
bandymų bei sielvartų pa
slapčių.

Josios biografai vadina 
ją “Kristaus Gemma”, tai 
yra Kristaus brangakmuo, 
kuomi kaip tik ji ir buvo: 
brangakmuo, kurio gyve
nimas buvo kartu su Kris-

Apie dvidešimts metų Skurdas ir sunki liga sekė, 
atgal, mirė Gemma Galga- Be namų, mylinčių tėvų ir 
ni, prasta dievota italė, ne
pažįstama pasaulio, pame- kieto gyvenimo 
narna tik mažo ištikimų 
draugų būrelio, kurie ma
tė josios švento gyvenimo 
pradžią, augimą dorybėse, 
visišką maloniai Dievo | 
tarnybai atsidavimą, ir 
galutinai, josios pergalės 
valandą, kada daugiau die
viškąja meile liepsnodama 
nei žemiškųjų ligų kanki
nama, josios jaunutės sie
la kaip baltas balandėlis į 
dangiškąsias dausas nu
skrido.

Lapkričio 29-tą d. 1931 
m. Šventasis Tėvas paskel-'
bė Gemma Galgani “Gar-' tum paslėptas Dievuje. 
bingą”. Kaip visų kitų Die- Kaip pilnas josios gyveni- 
vo tarnų skaitomuose at-jmas atspindi dieviškąjį 
vėjuose, josios herojiško grožį To, Kuris buvo jai 
laipsnio pasiekimas visose viskas! Kas skaito josios 
dorybėse nupelnė jai šį gyvenimo karšta 
garbės titulą.

Gemma Galgani gimė 
kovo 12 d. 1878 m. gražia
me kaimely j, Camigliano, 
Italijoj. Pirmąsias tikybos 
bei doros pamokas išmoko 
iš šventos ir dievotos mo
tinos lūpų. Iš to pat šalti
nio išaugo ir josios meilė 
Jėzaus Nukryžiuotojo, jo
sios jautrus maldingumas, 
kruvina Jėzaus kančia. 
Dar jai jaunai beesant, 
mirtis pakirto josios moti
ną, neilgai po to ir tėvą, no sudėjimo, o dar vargi-

Dievo 
meile žadinančius lapus, 
jaučiasi save traukte trau
kiamu arčiau to grynos 
meilės Šaltinio, kuriuomi 
jos gyvenimas buvo taip 
gausiai laistomas. Josios 
gyvenimas buvo visokerio
pai nuostabus ir pavyz
dingas, tačiau pati žy
miausia ypatybe tų kelių 
žemiškų metų, kurie it pa
viršine srove perbėgo per 
visą jos būseną, buvo ken
tėjimas. Iš prigimties silp-

namu įvairių kūniškų 
skausmų, visas josios gy
venimas buvo lėtas kanki
nimas. Josios ypatingas 
maldingumas į Kristaus ' 
kančią mokė ją kentėti 
kantriai ir sū stebinančiu 
tvirtumu. Skausmas, dirk- 
snius ardąs skausmas, 
kurs kitame būtų užsmau
gęs kilnius savęs Dievo 
valiai atsidavimo jausmus, 
ir jų vietoj įskiepijęs nea
pykantą ir sukilimą prieš 
Dievą, josios jauname gy
venime ugdė tik malonu
mą ir ramumą. Malonė už
liejo josios sielą ir ji mel
de Dievą daugiau kentėji
mų, daugiau bandymų, 
kryžių. Bet Dievas, išban
dęs savo ištikimos tarnai
tės meilę ir teisingumą ir 
radęs ją ištikimą buvo be- 
skiriąs josios sielai laimin
gesnį gyvenimą.

Velykų išvakarėse, ba
landžio 11 d., 1903 m. šioji 
skaisti lelija, kuri pražy
dėjus, tiek metų džiugino 
dangaus gyventojus savo 
neapsakomu kvapsniu, bu
vo nuskinta persodinimui 
Dievo šventųjų darže. Taip 
gyveno ir mirė Garbingoji 
Gemma Galgani.

Skaitant šventųjų gyve
nimus, dažnai jaučiame, 
kad daugelyj atvejų nega
lėtume jų pasekti, kad jų
jų galia pernešė mūsų ga
lią, tačiau palaimintos Ge
nimos gyvenime randame 
visiems galimas dorybes. 
Kentėjimas, kas nėra jau
tęs jojo širdyj sunkinan
čias pasekmes, kuris įvai
riausiais būdais, tai fizi
niais tai protiniais, jis 
veržiasi į mūsų gyvenimą, 
silpnina mūsų jėgas, ma
žina laimę, palikdamas tik 
karčias nuosėdas ir aitrą 
Paklausk jaunos motinos, 
kuri mirties tamsumos ap
gaubta gimdo savo pirm- 
gimį; paklausk jaunikai
čio klūpančio prie naujai 
užkasto tėvo kapo, ar žila
plaukių tėvelių, kurių mei
lė ir ilgų metų pasiaukoji
mas nedėkingumu atmo
kamas; paklausk teisingo, 
doro, sunkiai dirbančio 
darbininko, kuris šiandien 
dėl nedarbo neišgali nu
malšinti namie sergančių 
mylimųjų vaikelių alkio— 
visų vienoda pasaka — 
skausmas, — gilus, aštrus, 
sielingas.

Tačiau 
dviašminis 
kerta arba 
dyti arba užmušti. Kentė
ti kantriai ir tvirtai, pasi
duoti visagalingai Dievo 
valiai nupelnys mums am
žinąjį gyvenimą ir laimę. 
Priešingai, priešintis Die
vo valiai, ne tik, kad ken
tėjimo nepalengvins, bet jį 
padidins ir tai ne vien lai
kinai, bet kas svarbiausia, 
amžinai.

Štai viena palaimintos 
Genimos dorybių, kurią 
galime pasisavinti, būtent, 
'krikščioniškąją tvirtybę ir 
I atsidavimą Dievo valiai į- 
i vairiuose gyvenimo ban
dymuose bei sielvartuose, 
o jeigu ir negalėtume pa* 
siekti tokio tobulo laipsnio 
joje kaip, kad Gemma Gal
gani pasiekė, vienok prasi
lavinus sulyg mūsų išgalės 
pritinkančio laipsnio, ne
išvengiamai ji turės ką 
nors naujo į mūsų gyveni
mą įvesti, didesnį pasitikę*

PADĖKOS DIENA

skausmas yra 
kardas. Jis 
amžinai pagy

Pirmiausias padėkojimo 
apvaikščiojimas Ameriko
je įvyko Maine valstybėje 
rugp. 9 d., 1607 m., kada 
būrys anglų kolonistų at
vyko į Popham. Buvo la
bai rimtas apvaikščioji
mas, be jokių papuošimų, 
kolonistai pastatė didelį 
kryžių lauke, ir anglų ka
pelionas laikė mišias. Jo 
pamokslas buvo “duokime 
padėką Dievui už linksmą 
susirinkimą ir saugų atvy
kimą į šitą šalį”.

Pilgrimų apvaikščioji
mas buvo pirma padėka 
surišta su javų kirtimu. 
Massachusetts kolon i j a 
paskyrė gruodžio 13 d. 
1621 m., kaip padėkonės 
šventę po vienų metų viso
kių bėdų ir vargų. To ap- 
vaikščiojimo palikti apra
šymai perstato linksmą 
paveikslą to pokilio. Kolo- 
niališkas gubernatorius 
Winslow sakė, kad po nu
pjovimo pirmų javų val
džia išsiuntė keturis vyrus 
šaudyti paukščių, kad mes 
galėtume sykju pasilinks
minti.’ Ir kurkęs buvo pri
dėtos prie valgio žvėrie
nos. Garsus indijonų ve
dėjas, Massasoit, ir 90 jo 
sekėjų buvo ypatingai pa
kviesti į Pilgrimų pokylį, 
kuris tęsėsi per tris die
nas. Gaila, kad šitas drau
giškumas tarpe raudonųjįj 
ir baltųjų žmonių ilgai ne
egzistavo. Neužilgo kįlo 
karas tarpe naujai atvy
kusių baltų ir indijonų ir 
puritanai su nepasitikėji
mu žiūrėjo į indijonus.

Dviem metais vėliau įvy
ko antras Padėkonės ap
vaikščiojimas ir tada žmo
nės padėką davė už pasek
mingą atvykimą laivo su 
maistu. Oficiališka dėka- 
vonė įvyko 1688.

New Yorko valstybėje 
pirma Padėkos diena įvy
ko lapkričio 26 d., 1795 m.

Laike Nepriklausomybės 
Karo, kontinentinis Kon
gresas paskyrė dieną, ar
ba ilgiaus, padėkos davi
mui kas met, apart 1777. 
Jurgis Washingtonas iš
leido pirmą proklamaciją, 
skirdamas ketvirtadienį, 
lapkričio 26 d., 1789 m., 
kaipo dieną padėkos davi
mui. Washingtonas išleido 
ir antrą tokią proklamaci
ją 1795 m. Prezidentas 
Madison įsakė kitą Padė
kos Dieną po 1812 metų 
karo užbaigos.

Kažkuriose pietinėse val
stybėse pasirodė pasiprie
šinimas prieš Padėkos 
Dieną, nes manė, kad tai 
yrą puritanų tradicija. 
1858 m. gubernatoriai 25 
valstybių ir dviejų terito
rijų išleido padėkonės die
nos proklamacijas. Prezi- 

1 dentas Lincolnas paskyrė 
ketvirtą ketvirtadienį lap
kričio mėn., 1864 m. kaipo 
Padėkonės Dieną ir nuo 
tų metų, kasmet, paskuti
nis ketvirtadienis lapkri
čio mėnesyje, skiriamas 
Padėkonės prezident i n e 

1 proklamacija. FLIS.

nimą, išmintingą, nepa
baigtai teisingą ir gaile- 
širdingą Dievo valiai, tik
rą ir pastovų širdies ra
mumą, bet visų svarbiau
sią laimę. , K.J.V.
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Pasikalbėjimas Tėvo Su Dukrele

K. P. J.

Tapkime Blaivybės Apaštalais

melskis Maryte, kad a§ 
nugalėčiau tą baisią bai
mę...

Tėvas, — Ko tu, Maryte, kalbėčiau. Jau atsiduso!] Marytė,_ Ką aš girdžiu,
taip nusiminus? Visa išba- Gyva! Marytė, klausyk, Tėveli, ar ištiesų eisi išpa- 
lusi. Mamė sakė, kad ir prašnekėk nors žodelį. Kas ginties?
valgyti nevalgai. Kas pasi- tau pasidarė?...
darė? Sakyk. Ar nuvežti j Maryte,
tave pas_gydytoją? O, ^1CLU5^iq;

Marytė, — (Liūdnai) O, Kas man pasidarė? Aš tave be reikalo kankinu, o 
tėveli! Manęs jokĮs gydy- maniau, kad mirsiu, tu antra, — aš esu katalikas, 
tojas nebegali išgydyti, mane tėveli, atgaivinai, a- tai turiu išpildyti visas 
nes aš sveika, tik man šir- čių, tėveli. Aš tave labai Bažnyčios išakytas parei- 
delę taip skauda... taip myliu (bučiuoja veidą).

Tėvas, — Taip, Maryte, 
v > — O je! Kur aš1 eisiu. Viena, kad tau 

esu. O, kaip skauda širdį.1 džiaugsmą suteikti, nes

talų kodaugiausiai rastųsi j 
tai blaivybės reikalai ki- ] 
taip stovėtų. . j

Tikrų blaivybės apašta
lų mes turėjome. Pavyz- < 
džiui, ' amžinos atminties i 
Vyskupą Motiejų Valam 1 
Čių, Kun. Petrą Siaurusai- 
tį, Juozapą Kovą ir kitus : 
mažiau žinomus. Turime 1 
keletą ir tarp gyvųjų, ku- : 
rie yra tikrais blaivybės ; 
apaštalais: Kun. Jonas Ja- . 
kaltis, kun. Jonas Navic
kas ir kiti, kurie yra įsiti
kinę, kad susiturėjimo do
ra yra brangus ir prakil
nus siekis.

Romėnai dorą . vadinda
vo virtus. Virtus — dorą 
be narsumo ir kovos su 
pačiu savim negalima įsi
gyti. Nebereikalo ir mūsų 
Išganytojas, norintie m s 
tobulesniais būti pasakė: 
“Kas nori eiti paskui ma
nę, teišsižada pats savęs“ 
—kovoja su savimi — “te
gul kasdien neša savo kry
žių ir teseka manę’’. “Ne
tikęs yra toksai sodaunin- 
kas, sako vienas rašėjas, 
kuris gailėdamasis rožės, 
leidžia augti laukinėms at
žaloms^ Kaip nekarpoma 
rožė nesukrauna puikių 
žiedų, taip lygiai ir žmo
gus tol neįgis tvirtos va
lios užsilaikyti blaiviu, 
kol neišmoks savę nugalė
ti“.

Apie savęs nugalėjimą, 
susiturėjimą, tas pats ra- 
šėjas sako: “Kas suka lai
krodžio ratelius? Spiruok- 
lė. Savęs išsižadėjimas ir
gi yra tokia spiruoklė”. 
Kai kurie mano, kad susi
turėjimas nuo gėrimo tru
kdo džiaugtis gyvenimo 
malonumais. Tas netiesa. 
Goethe įžymus Vokietijos 
autorius pasakė: “Kad 
žmogus, kuris savę' nugali 
—susivaldo — jis išsilais
vina iš visokios priklauso
mybės“.

Blaivybės —susivaldy
mo dora teikia mums vi
daus laisvę. O susivaldy
mas be savęs išsižadėjimo 
yra negalimas. Šv. Tomas 
a Kempis Sekimo Kristaus 
knygoje pasakė: “Tiek pa
žengsi gerame, kiek galėsi 
savę pergalėti, prisivers
ti“. Todėl rūpinkimės savę 
pažinti, su savo blogais 
palinkimais kovoti, vešti 
gerą pavyzdingą krikščio
nišką gyvenimą, būti vi- 

, o tuo- 
j met būsime tikrais blaivy

Kiekvienas geras darbas I 
išlengvo ir sunkiai vyki- i 
namas. Dorybės ne į trum- ’ 

' pą laiką atsiekiamos. Iš
ganytojas per trejus me
tus žmones mokino, gydė i 
jų negales; savo mokslą 
stebuklais tvirtino. O vie- < 
nok, kuomet Jis mirė pri- 
kryžiuotas, visi Jo sekėjai 
Jį apleido. Išganytojas dėl
to nenusiminė. Savo dar
bą pavedė Apaštalams ir 
įų įpėdiniams. Jiems ėmė 
apie tris šimtus metų pa
gonišką Romos Imperiją 
atversti prie Kristaus. Jau 
arti du tūkstančiai metų 
kaip Kristaus mokslas 
skelbiamas, o dar vos tik 
penkta dalis iš viso pasau
lio žmonių tėra katalikais. 
Geri ir prakilnūs darbai 
laipsniškai vykdomi.

Pilnosios Blaivybės dar
bas irgi tai doras darbas— 
prakilnus darbas. Jo vei
kimas bei vykdinimas šuo
lių nemėgsta. Žmonės, se
kanti šią dorą, privalo bū
ti gerai įsitikinę, ką blai
vybė jiems teikia. Tokie, 
kurie išklausę kalbą, tuoj 
sudeda įžadus nevartoti 
svaigalų, be tikro įsitiki
nimo, dažnai tuos įžadus 
pirmai progai pasitaikius 
sulaužo ir dar tampa dide
sniais girtuokliais.

Kad tas aiškiau būtų su
prantama pasakysiu tikrą 
iš gyvenimo atsitikimą. 
Netoli Bostono, vienoje 
lietuvių kolonijoje klebo
nui raginant pamesti gėri
mą, vienas didelis girtuok
lis viešai ir iškilmingai 
sudėjo priesaiką negerti 
jokių svaigalų. Užlaikė sa
vo pasiryžimą per tūlą lai
ką. Klebonas nekartą tą 
žmogelį statydavo visiems 
girtuokliams pavyzdžiu. 
Jam leisdavo net ir viešuo
se susirinkimuose kalbėti 
apie blaivybę. Eidavo pra
džioje dažnai ir prie Šv. 
Sakramentų. Saugojosi su
tikti savo senus girtuok
lius draugus. Buvo, tarsi, 
tikras blaivybės apašta
las. Bet štai vien vakarą 

. gatvėje susitinka su senu 
savo girtuoklybės draugu. 
Tas jį pasikviečia pas sa
ve ir pradeda vaišinti. Iš 
karto jis priąšinasi. Vė
liaus paragavo ir vėl atgi-

. jo, jame noras gerti. Grįžo 
nelaimingas vėl atgal prie 
savo įprastos girtuokly-į 1 -
bės. Tai nebuvo persitikri- (suomet blaiviais, 
nes blaivininkas.

Nemažai randasi tokių! bės apaštalais, 
blaivininkų, kurie su blai-, 
viais suėję negeria, bet su! 
girtuokliais, nenorėdami j 
pajuokos susilaukti, geria. Į

. . _ - ' • Sas- '
skauda. Aš nebegaliu nie-| Tėvas, — Koks aš links- Marytė, — O, tėveli, ko
ko valgyti. Kai tik įdedu mas> kad tu dar gyva, vai-'kia aš laiminga! Aš dabar 
kąsnį į burną, tuojau ger- keli. Aš taip nusigandau, būsiu visados linksma. O, 
klėj sustoja ir nebegaliu neį dabar mano širdis dre- kaip mamytė džiaugsis! gi 
nuryti... - -

Tėvas, —Tai kas tau pa
sidarė, mano mažyte? Jau 
tu kelios savaitės, kaip to
kia: išblyškus, nusiminus, 
lyg nesava. Aš tave labai 
myliu (bučiuoja į kaktą) 
mano mažyte. Pasakyk, 
ką aš turiu daryti? Aš vis
ką pasirengęs atlikti, ką 
tik sakysi. Nors ir į kraš
tą pasaulio siųsi, eisiu. 
Nors ir iš Chicagos ar Wa-

iba. Dovanok, Maryte, aš Juozukas ir Jonukas ke
tau savo žiauriu atsaky-'kie bus patenkinti. Visi 
mu, kad neisiu išpažinties žmonės tėvelį labai mylės 
skaudžiai sužeidžiau tavot ir gerbs. O po mirties visi 
širdelę. Dabar aš nutariau būsime kartu... 
daugiau nesipriešinti. Tiki B.

Iš Vokiečių Okupacijos 
Lietuvoje

Specialus Geležinkeliukas 
shingtono daktarus parve- Suvalkijos Javams Vežti, 
šių Yra visokių specialia-. Už R . Centnetj _ Sva. 
tų. Jie tau tikrai pagelbės. I

Marytė, — Ne, tėveli, jie 
man nieko nepagelbės, nes 
mano liga yra sielos skau
smas. Tik vienas pasauly
je gydytojas yra, kuris ga
li mane išgydyti ir tada 
aš vėl būčiau linksma, 
kaip būdavau...

Tėvas, — (susijaudinęs) 
Ar yra toks gydytojas ? Ir! 
tu žinai, kur? O, koks aš 
laimingas būčiau, kad tai: 
sužinočiau. Tai pasakyk, kus teko pergyventi mūsų 
Maryte. Aš tuojau jį par- kraštui prieš 20 metų, kai 
vešiu, arba tamstą nuve- [Lietuva T 
šių pas tą gydytoją. (vokiečių kariuomenės.

Marytė, — (Apkabinus! p)aUg liudininkų tų sun- 
kių laikų jau nukeliavo 
amžinastin, tačiau daug 
kas tuos sunkius laikus 
dar atsimena.

-yayiojas.. i 1915 m‘> kai> YokiečiU ar* j j 
L Dėl Die- mUa okupavo Lietuvą, vy-1

ras Cukraus. Javų Sandė
liai. XX Amž. Baudžiava. 
Padirbti Ostai Už Javus. 

Arkliams Draudžiama 
Dvėsti.

Šį rudenj sueina 20 me
ti], kaip visa Lietuva buvo 
vokiečių kariuomenės užim
ta ir pradėjo vilkti sunkų 
žiaurios okupacijos jungų.

Nepaprastai sunkius lai-

visoms gėrybėms kainos. 
Pav., 1916 m. rugių cent
neriui iy2 markės, kviečių 
— 2, miežių — 1, avižų — 
l1/^, sėmenų centneriui 31/? 
markės. Pinigus ne visuo
met mokėdavo. Dažniausia 
išduodavo tam tikrus kvi
tus, “šeinėmis“ vadina
mus, tačiau žmonės už to
kias “šeines“ tik retais at
sitikimais pinigus gauda
vo.

Miestuose nei cukraus, 
nei druskos pirkti nebuvo 
galima. Tiesa, žydeliai 

| slapta varė prekybą, bet ši
buvo °kupu°ta. k fca ]3UV0 maįnų pre-

■ z\w^ avi nn *■
kybą. Atveš ūkininkas 
miestelin slapta rugių, ar 
kitų javų pusmaišį, tai už 
juos gauna muilo, druskos 
|ar kitų prekių. <Jž rugius 
| ir kviečius miesteliuose 
rbeveik kiekvienoj krautu- 
'vėj galėjai gauti prekių.

. - . , _ . . ........... Beveik nusistovėjo ir mai-
žyte. Kokiu būdu aš galiu įsake visiems ūkininkams santykis Už centnerį 
tave pagydyti? ;savo javus atiduoti vokie-i ž deįiai duodavo

Marytė, — Eik išpažin- cių vyriausybei. Ūkininkai svarą ,400 gramų) cuk. 
ties, tėteli, (glosto ranką Į daugumoje tą įsakymą ■ raus arua 3 svarus muilo, 
tėvui). As tada tuojau bu- 
čiau sveika. Aš tave labai 
mylėčiau, tavęs klausy
čiau, visados būčiau gera, 
o kai numirsime, tai abu
du pas Dievulį eisime...

Tėvas, — (kąsosi galvą), ■ 
A, vaikeli tu mano! Tu1 
mane dabar pagavai. Aš

džia ir maldavimo pilnas 
akis įsmeigia į tėvą). Tu, 
tėveli, gali mane pagydyti.
Tu būtum tasai vienintelis , 
pasaulyj mano gydytojas.. į

Tėvas, —Aš?... v - -x - - - .
vo švento, ką tu kalbi, ma- riausias rytų fronto vadas 

. ___ ___ . « — <■ w • •___ __________ • •____ _____________ • _ 1__________

vykdė, nes bijojo sunkių 
bausmių.

Suvalkiją vokiečiai užė
mė kiek anksčiau, negu ki-1 
tas Lietuvos dalis, tad jie 
čia rado gana didelius kie-

Jkius gyvulių, javų; pašarų Į 
: ir kitokių gėrybių. Tuo lai-; -

tau žadėjau visokius gy-1 r uv_^. e^° _ lk I ir kitų žemės ūkio produk-
dytojus parvežti, viską iš
pildyti, ko tik prašysi, ir 
tu dabar paprašei tokio

Kaune, kaipo vyriausiojo 
rytų fronto vado buveinė- 

, je, okupantai įtaisė centrą- 
,linį javų sandėlį. Jį vadi
no “Zėntrale getreidesam- 
jmelt stelle“. Į šį sandėlį iš 
| visos Lietuvos siųsdavo 
(javus. Čia įvykdavo javų

Kamo - Virbalio ir šeš- ’ “ p^k7^"a‘“ “pk-miau- 
tokų geležinkelis, todėl °-; sia javai turgjo būti siun. 
kupacine vynaurybe su-. didžiulius malūnUs,

miai, privalėjo padėti oku-|dytų fronto vado įsakymu 
pantams apdirbti žemes, yra surašyti.
suvalyti javus ir t.t. UŽ 
tokį darbų niekas užmo- 
kesnio negaudavo, nes ir I 
nereikalaudavo, nes žino
jo, kad už šios baudžiavos 
neatlikimą gali būti smar
kiai vokiečių žandarų nu
baustas.

Kai apskričių viršininkai 
—karininkai bemaž į kiek
vieną didesnį sodžių pas
kyrė po žandarą, tai aiš
ku, ūkininkai negalėjo iš
sisunkti nuo rekvizicijų, 
ir javų statymas okupan
tams padidėjo. Kiekvie
nam ūkininkui, kad ir ne 
po daug mokant, vistik su
sidarydavo kelios dešim
tys markių. Bene 1917 m. 
Suvalkijoj vokiečių žanda
rai ūkininkams už įvairius 
maisto produktus ir javus 
sumokėjo naujais gražiais 
banknotais — “ostrub- 
liais”. Bet koks žmonii] 
buvo nusivylimas, kai se
kančią dieną tie patys žan
darai paskelbė, kad apy
vartoj pasirodė padirbtų 
oštų, ir kas jų turi ir mė
gins išleisti bus sušaudy
tas, o jų laikytojai būsią 
baudžiami iki 8 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo. Iš 
tikrųjų ūkininkai, patikri
nę savo naujuosius bank
notus, rado, kad jie yra 
padirbti. Žmonės, bijoda-

> mi bent kokios atsakomy-; 
1 bes, naujuosius ostus su- • 
i degino, arba paslėpė.

Taip vokiečiai sumokėjo 
mūsų ūkininkams padirb-, 
tais ostais, kuriuos jie 
spausdino Kaune, Mairo
nio gatvėje dabartinėje 
Lano ir Sokolovskienes 
spaustuvėje. Tiesa, toje 
spaustuvėj vokiečiai spau- 
sdinos visus pinigus užim
tam rytų kraštui. i

Okupantai labai žiūrėda
vo, kad surašyti pas ūki
ninkus arkliai nežūtų. Jei
gu kurio ūkininko arklys 
nudvėsdavo, tai žandarai 
jį tardydavo, o paskui sių
sdavo į apskr. miestą, kur 
vėl žmogelį po kelis kar
tus apklausinėdavo. Vie-. 
nas žandaras Vilkaviškio į 
mieste pasakęs, kad ark
liams draudžiama dvėsti, 
nes jie pagal vyriausiojo

daikto, kurio aš nesitikę- manė keliose vietose pas-'o kui eil-/
jau. Ne, vaikeli. To dalyko Jatyti nedidelius gelezin-| miltus turėjo ti vokie. 
npcrolni įsnilavri Cimin ra- kplmkiis kuriais niitu £ra~!„. __ . .

Tai taip mūsų kraštas? 
vargo ir kentė žiaurios vo
kiečių okupacijos metu.

D. MAŽEIKA
Geriausi, moderniškiausi ir 

draugiško patarnavimo lietu
vių savininkų KIRPYKLA ir 
barzdaskutykla.

D. MAŽEIKA ir J. JONAITIS
12 Vernon St., Worcester, Mafis.

“Daugiausia Geliu Už Jūsų. 
Pinigus” 

pas

GEORGĖS FLOWER
SHOP

30 Trumbull St.
Krautuvės Tel. 5-1384 

Namo Tel. 5-3524 
“Gėlės siunčiamos per paskui- 
tini i visas dalis pasaulio”.

Tel. 2-8186

A. J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuves

Užlaikome puikiausių drabu
žių visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA- 
DIOS aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS.
872-376 Millbury St.

Worcester, Mass.

Dial 6-1944

POPE OPTICAL 00,
ALBERT R. BARKER
Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akinių.

397 Main St., Worcester, Mass.

MODERNIŠKA LIETUVIŲ 
KRAUTUVĖ

Jonas B. Bučinskas, 
Savininkas

Mes visuomet užlaikome švie
žių tavorų. Pamėgykite mūsų 
patarnavimą. Už pristatymu 

nieko neskaitome.
344 Millbury St., Tel. 5-5746.

KŪDIKIO MALDA 
DIEVUI MALONI

Tėveliai, jei norite, kad 
Tokie irgi nėra tikri blai- Jūsų vaikeliai būtų paklu- 
vybės apaštalai.

Tikrais blaivybės apaš 
talais yra tie, kurie nieka
da nevartoja jokių svaigi
nančių gėrimų.

snūs ir geri, tai pratinkite 
juos prie pamaldumo. Nu
pirkite jiems specialiai iš
leistą mažytę maldaknygę 

7.sval8!-j “Maldų Rinkinėlis”. Jos 
Jie netlk! kaina tik 50c. Ją galite 

žodžiu, bet daugiau pavyz-|gauti “Darbininkas”, 366 
džiais skelbia blaivybę. O;w. Broadvvay, So. Boston, 
kad tokių blaivybės apaš-’Mass^

negaliu išpildyti. Gaila ta
vęs, bet tavo prašymas 
persunkus.

Marytė, —(verkia). Tai, 
tu tėveli, manęs nemyli. 
Oh! širdį... Širdį... Man 
silpna... (apalpsta) susi- 
beldžia, kad būtų girdima, 
lyg puolimas).

Tėvas, — O, dėl Dievo 
meilės... Kas tau pasidarė? 
Maryte, Maryte, ar girdi, 
Klausyk. Aš eisiu išpažin
ties. Klausyk, ar tu negir
di... O, Dieve, Dieve... aš # 
vaikelį pražudžiau, kelkis., Į nai tik javai, nes kitos ge- 
Bėgsiu vandens atnešti.., rybės iš ūkininkų jau bu- 
(trumpa pauza). Te, ma- vi atimtos, 
žyte, vandens. O, kaip dan
tukai sukąsti, tai nuo šir- patys statyti, kaip vokie- 
dies skausmo, mano ma
žytė. Aš .tironas tėvas.j 
Taip aš tave nemyliu. Tu 
dėl manęs tiek turi kentę-1 
ti, o aš toks kietas kaip1 
akmuo.
ir gana. Žinau, kad negerai!
< . , - x v ___
tur būt, mane traukia ša-! Gausiojo rytų vado įsaky- 
lin. Kad tik mano mažytė mą, kiekvienais metais ru- 

‘ atsigautų, aš jau kitaip t denį būdavo nustatomos

tetukus kuriais butų ga-|čį x armij kuri buvo 
hma is Suvalkijos gilumos ;užėmu3i pozicijas švenčio- 

Daugpilio rajone. 
Taigi, mūsų ūkininkai tu
rėjo išmaitinti didžiulę vo
kiečių armiją, o vėliau, 
kas likdavo, gaudavo mie
stų gyventojai ir rusų be
laisvių stovyklos.

Kai ūkininkai mažiau 
statydavo javų, tai oku
puoto krašto miestai ken
tė badą. Ypač smarkus ba
das teko kęsti Vilniui ir 
Kaunui.

Iš dvarų vokiečiai turė
jo irgi nemažos naudos. 
Mat, dvarų dauguma bu
vo majoratai, arba savi
ninkai nebuvo namie, tad 
okupantai tuojau ėmėsi 
tokiuose dvaruose šeimi
ninkauti. Jie atiminėdavo 
iš apylinkės ūkininkų ark
lius, gyvulius ir kitą man
tą ir vertė apylinkės gy
ventojus dirbti.

Ūkininkai, ypač mažaže-

tus javus. Pirmoj eilėj 
toks geležinkeliukas buvo 
pastatytas Marijampolės 
kareivinės — Vilkaviškio 
geležinkelio stotis. Šiuo 
geležinkeliuku vokiečiai 
dieną ir naktį vežė javus, 
'galvijus, mišką ir net a- 
i timtas iš ūkininkų įvairias 
| mašinas. Nuo 1917 m. šiuo 
geležinkeliuku buvo veža-

Javus ūkininkai turėjo

' | čiai sakydavo “lyferiuoti“, 
i į dvarus, o iš ten jie būda- 

1 j vo gabenami į apskrities 
’' sandėlius. Čia juos valyda- 

Neinu išpažinties ;voT Tlr vežda™ Vokietijon.
_ Žinau, kad negerai I Uz. Javus b.uvo mokama 
darau, bet piktoji dvasia, : labai menkai. Pagal vy-

Pianos — Radios 
GRUNOW 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI 

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metų patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais

CHARRON'S
Trumbull St. Worcester, 
Tel. 49430 Mass.

2Q

Tel. 3-5710

GREENWM DAIRY
Mūsų pienas ir Smetoną 

užganėdina visus.
WORCESTER, 

MASS.

NATIONAL BŪTTLINGi
COMPANY

Lozoraičiai — Savininkai I 
Išdirbame gerus minkštus gė-| 
rimus. Geriausias patarnavi-Į 
mas vakarėliams ir piknikamsl 

bei išvažiavimams.
Tel. 3-6525

495 Millbury St.,
AVORCESTER, MASS. I

GROCERNE ir BUCERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

SAVININKAI
63 PENN AVĖ. VVORCESTER, MASS.

DIAL 5-6367

THE PEOPLE’S

SAVINGS BANK
Draugiško Patarnavimo Bankas

450 Main Street, VVorcester, Mass. d
Skersai Gatvės Nuo City Hali

J
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Lietuvoje
r / Valdančiųjų srovė nesis- 
f tengia eiti vieningai su ki

tomis srovėmis; priešin
gai, norį kitas sroves tem
pti apt savo kurpalio, štai,

* dabar provincijoj važinėja 
i tautininkų partijos apskri- 
; čių komitetų nariai bei

šiaip siųsti asmens ir kvie- 
. Čia visus valdininkus bei 

šiaip ūkininkus padėti už-. 
' kirsti kelią įvairiems gan- 

dąms ir kalboms apię nu
matomus perversmus ar 
pakitėjimus vyriausybėj. 
Taip pat kviečia tarnauto
jus ir valdininkus bei šiaip 

v visus kitus padėti atremti 
h užmetimus bei priekaištus, 
i daromus valdžioj bei tau

tininkų partijos viršūnėse 
p- stovintiems asmenims. Žo- 
Į.j_. džiu, valdininkai bei tar- 
r nautojai, na, ir visi kiti 
i' tautininkams prijaučiu ar 
j neprijaučią kviečiami būti 

vyriausybės bei tautininkų 
aukštumose stovinčių as- 

i menų gynėjais — apologe- 
k; tais, ar advokatais. Labai 
p įdomu, kaip panašūs “apo- 
f logetai” atrems priekaiš- 
į tus, daromus Lapėnui, iš- 

. eikvojusiam milijonus tau
tos pinigų, kaip apgins vi- 

P sus kitus valdžios aukštu- 
t Įnose stovinčius arivistus, 

nežinia iš kokių šaltinių
• staiga pralobusius ir už 
V tai kada nors pateksian- 
’ čius į kalėjimus. Juk ofi-

galvas guldė, visus kitaip 
apie jį manančius vadin
davo šmeižikais, nešvarios 
sąžinės žmonėmis bei ne- 
patrijotais. Tuo gi tarpu 
matome, kad šitas valdžios 
asmuo bei tautininkų vei
kėjas, na, ir įvairiais or- 
denais bei žvaigždėmis de
koruotas ir nusipelnęs as
muo — J. Lapenas —šian
die pateko kalėjimam Ne
žinia kodėl tardymo davi
niai yra laikomi paslaptyj 
— slepiami. Matyt, dar 
kam nors šiuo tuo kvepia. 
Reikėtų panašiems reiški
niams išanksto užkirsti 
kelią, o ne tada rūpintis, 
kai išeikvojimai spėja pa
siekti dešimtimis ar net
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šimtais milijonų litų. Ne- “Muzikos Žinioms” palai- 
reikėtų pamiršti, kad mū- kyti.
sų vargšei šalelei dabar Taipgi nutarta visiems 

yra į bendrai dalyvauti “Darbi- 
brangus. Gaila, kad nema-l ninko” koncerto progra- 
tome, kai būna centai išei-[mojė Bostone, 1936 metais, 
kvojami, o pamatome nuo-: Programa bus nustatyta 
stolius tik tada, kai jie sekančiame susirinkime, 
siekia milijonus litų. De- Kitas susirinkimas įyyks 
retų susirūpinti. pas muz. R. Jušką, 933

Giriamasi, kad mūsų ša- Broadway,
lyje esą visiems linksma Mass., gruodžio 14 d., šeš- 
šilta, miela, malonu, žo
džiu, tikras Rojus. Melas i 
Jei būtų visiems gera, tai Į 
nebūtų ūkininkų streikų i 
bei neramumų, nebūtų o-| 
pozicijos, nebūtų jokių i 
bruzdėjimų. Tenka nugirs
ti, kad ir pačių tautininkų 
tarpe esą nesutikimų ir 
bruzdėjimų. Vadinas, ir 
prie valdžios lovio esan
tiems darosi rūkštu. Ts.

kiekvienas centąs

So. Boston,

tą vai. vakare.
J. Tamulionis, 

Protokolo raštininkas 
6 Scripture St., 

Nashua, N. H.

ROCHESTER, N. Y.

I, P-JB'". --- l'lll I .. ---------- X ».

Brockton’o Biznio Apžvalga
VV. B. SUTHERLAND

W. B. Sutherland, kuris 
garsinasi “Darbininke” y- 
ra pianų tuneris per dau
gelį metų. Jo patarnavimu 
visi labai patenkinti. Mr. 
Sutherland gyvena Brock- 
tone per 20 metų ir yra ži
nomas kaipo pianų taisy
tojas ■— tunytojas. Jis yra 
tuo žvilgsniu tikras spe
cialistas. Skl.

DEL KALĖDŲ PIRKITE DABAR
Pirkdamas dabar sutaupysite laiką ir pinigų.

Dabar yra geresnis pasirinkimas. Mes turime į- 
vairų pasirinkimą žaislų dėl Kalėdų ir eilę baldų.

ŠTOUGHTON FURNITURE CO.
On the. Sąuare 

Štoughton, Mass.

J.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

ABOVE ALL SHINGLING CO.
Mes specelizuojamės

Etemit Timbertey Colonial Siding 
Shingles

Seniausia “asbestos siding” 
Įstaiga Broektono

1004 MAIN ST. TEL. 5620.

DR. F. H. WORTHING
Optometristas

Room 206, 142 Main St.
Tel. 1046, Brockton, Mass.

Valandos: Pirmad., Antrad., Ket
virtadienį ii’ Šeštad. 9 iki 6 vak.

Trečiadieniais pagal sutartį.

EMMETT SULLIVAN 
& SON 

Laidotuvių Direktoriai
Š. m. sekmadienį, gruo

džio 1 d., Šv. Jurgio para
pijos svetainėje, vakare, į- 
vyks Studentų kuopos me
tinis bankietas. Yra pa
ruošta nepaprasta įvairi 
ir įdomi programa. Šeimi
ninkės vra ponios Samolie- 
nė ir Kovienė. Kabėtojai 
bus: Teisėjas Mix, žymus 
visuomeninis veikėjas ir 
vyriausias Knights of Co- 
umbus apskrities vadas 
New York vastybėje. Ki
tas kalbėtojas bus Mr. Gu- 
nnar Wiig, manager of the 
WHEC radio station ir 
vienas iš žymiausių ir po
puliariausių ‘Anouncer’ių’, 
kuri dažnai girdime laike 
sporto programų. Be to, 
bus nepaprasta 
show” ir šokiai.

Iš ryto bus Šv. Mišios ir 
visi nariai eis prie šv. ko
munijos “in corpore”.

Tikimasi, kad dalyvaus 
svečių ir iš kitų kolonijų 
Studentų kuopų. Rocheste- 
riečiai, studentų kuopos 
nariai, nuoširdžiai kviečia 
visus į šią didelę ir nepa
prastą metinę šventę.

BAY STATE BAKERY 
Aukštos Rūšies Kepykla 

91 FOSTER ST.
Tel. Brockton 3663

cox BATTERY EXCHANGE 
226Į Belmont St.
2712 Brockton, Mass.

Ši įstaiga randasi Rock- 
lande, 41-45 E. Water St., 
telefonas 920. Ji yra įsigi
jusi labai gerą vardą dėlei 
jos nuoširdaus ir gero pa
tarnavimo.

J. Emmett Sullivan & 
Son kaipo laidotuvių di
rektoriai yra per ilgus me
tus ir nuliūdimo valandoje 
jie stengiasi kuo geriau
siai patarnauti ir sura
minti mirusio gimines. Ši 
įstaiga .turi vėliausios ma
dos papuošimus dėl laido
tuvių.

Kada žmogus pašaukia 
J. Emmett Sullivan & Son 
prie mirusiojo, jie su di
džiausiu atsidavimu ir 
mandagumu jį aprengia ir 
pašarvoja.

Jie turi labai gražių gra
bų ir labai prieinamomis 
kainomis. Taigi nuliūdimo 
valandoje kreipkitės prie 
šios įstaigos, o josios nuo
širdžiu patarnavimu ir 
kainomis būsite pilniausiai 
patenkinti.

Mums yra malonu pa
sveikinti J. Emmett Sulli
van & Son Laidotuvių Di
rektorius, kurie yra pasi
rengę taip nuoširdžiai pa
tarnauti ir paguosti nuliū
dimo valandoje. Skl.

Tel.
Ant Kelio Patarnavimas 

Baterijos — Alidjus — Tajariai,

J. P. CREEDEN
D0WD FURNITURE 00. Inci
Congoleum rūgs 36X54 —98c. 

pirmiau buvo kaina $1.67
335 Warren Avė.
prieš Motor Reg.
Tel. Brockton 600

Seniausia krautuvė Broektono

PLUMBING COMPANY

Plumbing & Heating

Kontraktoriai

Ward St. Tel. Brockton 669.NUOŠIRDUS AČIŪ 1RovkJ ™os svetainėj 
| Prašome visų būtinai da- 
i lyvauti šiame svarbiame 
i susirinkime, kaip narių, 
taip ir prenumeratorių, 
nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti mūsų orga
nizacijos labui. Taipgi bus 
naujos valdybos rinkimai. 

Dar kartą primename 
tiems, kurie dar neatsily
gino už laikraštį “Darbi
ninką”, kad ateitų į šį su
sirinkimą ir atsilygintų, 
nes kitaip būsime priversti 
sulaikyti laikraštį.

Atsiveskite ir naujų na
rių prirašyti, nes nuo 
gruodžio 1 d. 1935 metų 
jau prasideda vajus ir pri
rašymas bus palengvinto
mis sąlygomis.

Valdyba.

Maloniai prašau “Darbi- ‘ 
ninko” Redakciją leisti sa-; 
vo skiltyse pareikšti mano 
sekančią padėką:

Iš visos širdies dėkoju 
LDS. garbės nariui A. Vai- 
siauskui ir LDS. 8-tai kuo
pai, Cambridge, Mass., už 
suteiktąją man paramą 
mokslui baigti. Prieš kiek

cialioji valdžios bei tauti- > iaįį£0 gerb. A. Vaisiauskas 
ninku spauda už Lapeną prisiunt§ raan įekį 70 do-

COLDEST

55

ELMER F. JACOBS 
Kvietkininkas

Gėlės visokioms progoms už 
prieinama kninij.

Mes specellznojamės pagrabų gėlėmis 
Siunčiame gėles telegrama visur.

Gėlįinas; 73 Buities St. Brockton 3180

i

VVEATHER

JOHN A. WHITTEMORE’S
SON’S INC.

Norwood Tel. 0764
Aplankykite Mūsų Show Rooms 
PAMATYKITE NAUJUS 

PACKARD 
DODGE 

IR 
PLYMOUTH 

AUTOMOBILIUS 
NORWOOD MOTOR 

SALES 
Tel. 0061

117 Central St. Nonvood, Mass.

1936

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St. 
TEL. Brockton 2005

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados

ČEVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ
Vytams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
Darbinius ir Šventadieninius

1152 Washington St., 
Nonvood, Mass.

lerių sumai, kaip Cambrid- 
ge LDS. 8-tos kuopos su
keltą man paramą. Sužino
jau, jog šiame paramos 
darbe mano geradariais 
buvo: LDS 8-ta3kuopa (pa
aukojo iš kuopos iždo $25. 
00), Ant. Vaisiauskas (pa
aukojo išlaįmėjimui pini
ginę dovaną ir pravedė vi
są paramos organizavimo 
darbą), D. J. Averka (nu
pirko laimėjimo knygutę 
ir patarnavo spaudos dar
bu), LDS. garbės narys V. 
J. Kudirka (nupirko bei 
išplatino 5 laimėjimo kny
gutes) ; kiti asmens parė
mę šį darbą: So. Bostone— 
Kleb. kun. Pr. Virmaus- 
kis, Ad. ir P. Likai, F. Za- 
leckas, J. Romanas, Širka. 
Šejefkaitė - Valatkevičie- 
nė, Pr. Galinis; Cambridge 
— J. Tomašauskas, Mali
nauskas, J. Smilgis, Žilie
nė, Plekavičius, Jakas, Su
tkus, Mockevičius, Norbu- 
tas, J. Jankauskas, F. Jan
kauskas, Kisielius, Gaiga
las, Raudoliūnas (Brigh- 
ton), Morkūnas, Potem- 
bergas, Sokolis, Liepas, Si
pavičius, Gendvilis.

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems šiems asmenims ir 
tiems, kurių vardų nesuži
nojau. Toks brangus ma
nęs atminimas, nors mano 
ir neužtarnautas, visados 
bus lydimas mano didžiau
sio dėkingumo.

Jūsų —
Stud. J. B. Laučka, 

Kaunas, 1935, lapkr. 7. d.

Montello, Mass. — Padė- 
konės Dienoje, lapkričio- 
November 28 dieną, Lietu
vių svetainėje, kampas 
Vine ir Main Streets, 7 va- 
andą vakare įvyks Nuola

tinės Pagelbos Pan. švč. 
draugijos metinis balius 
su šokiais paminėti 25 me
lų gyvavimo sukaktuves. 
Gros Billy Stivens orkes
tras. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Rengimo Komisi
ja ir Valdyba kviečia vi
sus į ši jubiliejinį balių a- 
teiti. Užtikrina, kad visi 
praleis linksmai laiką. Tą 
vakarą į draugiją įsirašy
mas nupigintas.

LAWRENCE, MASS.

“floor

LAIŠKAS REDAKCIJA!

KOMPLIMENTAI
NUO

HATHAWAY BAKING CO.
15 Perkins Avė., 

Brockton — 260.

Tel. Brockton — 1076 
Darbas Garantuotas.
MODERN 

UPHOLSTERING CO.
Parlor setus darome ant 

užsakymų
Apdengiame ir pertaisome 

VELTUI APSKAIČIAVIMAS 
H. Golding, sav. 173 Main St.

HOBART - FARRELL, 
Plumbing & Heating Co. 

Ine.
26 Court St., Brockton, Mass. 

TEL. 375.

AGME ROOFINGCO.

Tel. 3368

ADAM WAITEIUNAS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių įstaiga:

124 Ameg St., Brockton, Mass.
Gyvenimo vieta:

5 Enterprise St., Brockton

MONTELLO, MASS.
SVARBUS SUSIRINKI

MAS F

LDS. 2-ros kuopos, mė
nesinis ir extra susirinki
mas, įvyks antradienį, 
gruodžio 3 dieną, 1935, Šv.

Lapkričio 16 dieną pas 
D-ną muz. A. Visminą, 16 
Green St. įvyko Mass ir N. 
H. Vargoninkų suvažiavi

mas.
Mass. ir N. H. Valstybių 

lietuvių parapijų vargo- 
ninkai sutvėrė, Varg. Są
jungos kuopą.

Valdybon išrinkta šie 
vargoninkai: Pirmininkas 
— Antanas Visminas, 
(Lawrence, Mass.), proto
kolų raštininkas — Jonas 
Tamulionis (Nashua, N. 
H.), finansų raštininkas—• 
Mamertas Karbauskas, 
(Cambridge, Mass.), ka- 
sierius — Rapolas Juška, 
(So. Boston, Mass.).

Nutarta bendrai veikti 
muzikos srityje, kaip tai: 
rengti koncertus, skiriant 
dalį Vargoninkų Sąjungos

St. Charles Seminary
Overbrook, Phila., Pa.

Lapkričio 21 d., 1935 m. 
‘Darbininkas,’ 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
Gerbiamasai Redaktoriau:

Švento Karoliaus Semi
narijos lietuviai studentai 
malonėtų, kad paskelbtu
mėte jūsų laikraščio skil
tyse šiuos padėkos žo
džius :

Švento Karoliaus Semi
narijos lietuviai klierikai 
reiškia savo nuoširdų dė
kojimą Gerbiamam Kuni
gui Aleksandrui Alauskui, 
Šv. Liudviko parapijos kle
bonui iš Maizeville, Pa., O- 
nai Unguraitei ir Adelei 
Lukoševičiūtei iš Šv. Kazi
miero parapijos, Philadel- 
phia, Pa., už aukotas kny
gas dėl bibliotekos.

Su aukšta pagarba, -
Juozapas Gaudinskas 

Bibliotekarius.
P. S. Mūsų Seminaristai 

steigia lietuvišką knygy
ną. žinonės, kurie norėtų 
paaukoti tinkamų knygų, 
tesiunčia viršminėtu 
rašų.

(CLASSIFIED ADV.)
RIPLEY UPHOLSTERING CO.
APDENGIAME - PERTAISOME

PARDUODAME NAUJUS 
BALDUS

SPECIAL Dovanų suolelis prie 
kiekvieno 3 šmotų seto

862 Centre St. Tel. Brockton 1077

AUTO SPRINGS
Jei reikalinga springsai auto

mobiliui ar trokui, mes turime.
Mes mijamam ir uždedam.

Woodward’s Auto Spring Shop
172 N. MONTELLO ST.

BROCKTON 3609

ant-

visy DĖMESIUI
Kan. Prof. F. Kemėšis, 

LDS. Garbės Narys ir Įi 
steigėjas atvykęs į Jung. 
Valstybes apsistojo Wa- 
shington, D. C.

Taigi Vilnių Vaduoti Są
jungos, Vilniaus Geležinio 
Fondo ir kitais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

Very Rev. F. Kemėšis, 
640 East Capitol St., 

Washington, D. C.

JAMES ALFRED, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas

591 N. Main St. Brockton, Mass.’ 
Valandos. 2—4 ir 7—9 vai vak. 
Nėra ofiso valandų, antradieniais 
ir ketvirtadienio vak. šeštadie
niais pagal sutartį.

BROCKTON PHOTO 
STUDIO

Fotografijos imamos visokio 
Dydžio.

24 Main St. Brockton, Mass.

STOGŲ 
KONTRAKTORIUS 

Apdengia
Slatėms - Žvyru - Asbestu 

JOHN HICKMAN 
46 Ford St. Tel. Brockton 599

J. EMMETT SULLIVAN & SON 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Telefonas Rockland 920 
Mandagus Patarnavimas

Fanerai Home 41-45 E. Water St. 
Abington Rockland Hanover

ABINGTON, MASS.

Mes specilizuojamės stogų ir 
sienų apdengimu 

TEL. 249-W.

OSCARSONS 
UPHOLSTERING CQ.

Išdirbėjai seklyčių setų.
Taipgi taisome senus baldus ir 

matrosus
Matrosai pertaisomi už $3.00
Mes paimame ir pristatome

679 Centre St. Brockton
TEL. 7737

PASIRENDUOK KARĄ ;
Pats draivink.

THEATRE PARKING
Pigi kaina mokasi nuo mailės.

EAST ELM ST. GARAGE
Prie City Hali.

Tel. Brockton 988.

DIRBTINI DANTIS
Fleitos padaromos ir pataisomos 

už prieinamą kainą. Čia sutaupysi 
pinigu..

G. W. GILBERT, D. M. D.
106 Main St. Room 328

Tel. Brockton, 1010._____
OIL BURNERS

Nuolatinė Šiluma - Neatsiduoda— 
Patikimas

Suvartoja 1| gal. vandens su 
kiekvienu gal. pigiu aliejumi.

NEW ANDERSON OIL BURNER 
Patentuoti S. V. ir Kanadoje 

48 Rockhind St. TeL Brockton 2280

Tel. 574-R.
SIMONOS GARAGE

Chevrolet Sales and Service 
287 Washington St., 

ŠTOUGHTON, MASS. 
Fred J. Simonds, Sav.

Jeigu prie mano kojų su
dėtų visų viešpatijų vaini 
kus vietoj mano knygų ii 
mano pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atstnmčiau.

Piano Need Tuning ?
S7J comein a hurrt/

W. B. Sutherland
Tel. 5834-J:
BROCKTON . v

STENGEL’S 
DELICATESSEN

20 Legion Parkvvay, 
Brockton, Mass.

“Maža. Krautuve su Dideliu 
Bizniu”

Čia galima gauti lietuviškų 
Valgių,

Ir aukštos rūšies gėrimų.

KIBART MOTOR SALES
INC.

Antanas Kibart, Sav.,
Aukštos rūšies vartoti karai
Perkam - Parduodam • Mainom

Taipgi taisome karus

120 Market St. Brockton.
Tel. 835

Tel. Brockton 2316

SMITU UPHOLSTERING
COMPANY

Nesunaikyk savo senus rakandus! 
Duokite juos mums apmušti su 
nauju apdangalu. Nes mes užlaiko
me visų eile rakandams apdanga
lų, kaip tai: tapostries, volours, 
mohair, damas k Ir tt

16 Belmont Street, 
BROCKTON, MASS.

NEW ENGLAND FURN, 
& CLOTHINGSCO.

Pilnas Pasirinkimas baldų 
Pečiai - Grindims patiesalai 
Vyriški siutai ir paltai 

MORTIN SQUARE 
Štoughton, Mass.

PvieS Štoughton Stot),

t FARM SERVICE 
STORES INC.

štenos, Grūdai ir Vištoms lesalas.

Gera rūšis, Pigi Kaina
51 Frolght Št., Brockton, Tel. 114
Railroad Avė., Štoughton, Tel. 54
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D K R B ĮNINKĄS

Okupuotoje Lietuvoje
SKURDO VAIZDELIS IŠ

* vienos Parapijos

“Frontem do wsi” — ne
perseniai nuskambėjo len
kų dienraščių skiltyse. Į- 
vairūs publicistai pabėrė 
ištisą eilę straipsnių apie 
pilksetmėgio buitį, ėmė ie
škot kelių tai buičiai page
rinti, ėmė gilintis į kaimo 
skurdo ir moralaus nusi- 
gyvenimo priežastis.

Vargu ar nuo to paleng-j 
vėjo Lenkijos kaimiečiui, 
tam kaimiečiui, kurs deg
tuką į kelias dalis skaldo, 
kurs žibalą tik didelių 
švenčių metu vartoja, bet 
mums ti nesvarbu. Mums 
pravartu būt žvilgtert, 
kaip tas lenkų “frontas” 
atsigręžė į lietuviškąjį kai
mą. O reikia konstatuoti, 
kad atsigręžė visu smar
kumu. Tik anaiptol neat
nešė tam kaimui kurių 
nors lengvatų, kurį nors 
šviesesnį pragiedrulį, o tik 
dar didesnę priespaudą, 
dar didesnį vargo ir skur-i 
do antplūdį.

Šiandien permesim a' 
mis vieną Vilniaus krašto, 
vietą, valdžios pasmerktą 
mirti. Mirti lėta, silpnos, 
iškankintos būtybės mirti
mi. Ir čia noris nukrypti 
nuo temos. Kai kam, mat, 
gali būt nesuprantama, 
kaip, pavyzdžiui, lenkų 
tauta, pati amžiais kentu
si rusų valdžioje, šiandien, 
vos gavusi nepriklausomy
bę ir dar atmenanti, kaip 
karti esti nelaisvė, — kaip 
tokia tauta gali su ramia 
širdimi gniaužti pavergtų
jų dvasią? Atsakymas 
trumpas: gali. Ir dar pa
gerintais, rafinuotais me
todais. Rusai težinojo 
kumščio jėgą. — nagaiką, 
ištrėmimą, kalėjimą, o len
kai, be to, turi dar begaly
bę gudrių priemonių lietu- 

, viškąją dvasią iškreipti ir 
ją savo pusėn patraukti.

Grįždami prie konkrečių 
faktų, sustosim ties Die
veniškių parapijos lietuvių 
gyvenimu, ši parapija yra 
Ašmenos apskrity ir suda
ro 30-ties kaimų lietuviš
kąją salą tarp apgudėjusių 
ir gudiškų žemių. Jei im
tum rašyt apie tai, kad ten 
lietuviškos mokyklos jau 
prieš keletą metų buvo už
darytos, kad dabar užda
romi šv. Kazimiero Dr-jos 
skyriai ir skaityklos, kad 
labiau susipratę žmonės 
užpilami protokolais ir by
lomis — tomai galima būt 
prirašyt. Bet jei ten nuva
žiuotum vienai dienai į ku
rį nors kaimą — pirm vis
ko kristų į akis štai kokie 
vaizdai: sodžiaus viduriu 
važiuoja didelian tuščian 
vežiman įsėdę sekvestrato- 
rius su šaltyšium. Ir užsu
ka kiekvienan kieman ir 
iš kiekvieno kiemo išeina 
glebiu lietuviškų audinių 
nešini arba bliaujančiom 
avimis, teliukais, karvėm 
vedini. Kai nebėra ko ve
da — galvę ar kailinius ve
žiman krauna. Vis už ne
sumokėtus mokesčius.

“Kad jūs kur prasmeg* 
tumėt”, rauda moterėlė, 
“paskutinius' kailinius ju
desiai išplėšė. Nė bažnytė- 
lėn šventu dieną nebenuei- 
fiiū”... “Už pasipriešinimą 

. valdžiai tuoj gausi proto-

kalą”, “nuramina” sekves^ 
ttatorius ir vaduoja su ap
raudotais kailiiiiais į gre
timą kiemą. Palieka kai
mą apiplėštą, prislėgtą, 
nualintą. Kiekvienoj tro
boj ašaros ir dar juodes
nis vargas.

Medinės žagrės, kurias 
ten vartoja, ir bloga, išse
kusi, visas jėgas atidavusi 
žemė, nebegali kaimiečiui 
net duonos, parūpinti. Bul
vės, bulvės ir dar kartą 
bulvės — vienintelis mais
tas. Del skurdaus ir nešva
raus gyvenimo kyla kai
muose ligos. Tenka matyt 
visą kaimą trachoma už
krėsta. Taip gaila ir sun
ku žiūrint į skaidrias vai
kų akis su pirmaisiais tos 

[ligos simptomais. Vaikai 
ten vienatinė genesnės a- 
tėities prošvaistė. Jie, di
deliais nuo bulvių pilvu
kais, raudonom nosytėms, 
visada basi ir nušalę, yra 
lyg maži lietuviškumo ži
buriukai, išdygę taip tam
siam ir beviltiškam fone, 

y Vos tik baigiasi pamoka 
lenkų mokykloj, jie bėga 

j ne namo pietų valgyti, bet 
pas panelę lietuviškos 
skaityklos vedėją ir čia, 

1 stovėdami, skaito, rašo ar- 
, ba poterių lietuviškai mo
kosi. Įdomus ir keistas 

i vaizdas: mažam kambarė
ly, kur vos lova, stalelis ir 
pora kėdžių telpa, stovi 

|maži sutvėrimėliai su var- 
| go antspaudom ant veide
lių. Jie neišdykauja, nesi
juokia kaip miesto vaikai, 
bet rimtai, susikaupę rašo 
lietuviškus sakinius, kar
toja garsiai poterius, skai
to apsakymėlius. O visi bi
jo, visi žiūri į langą, ar 
neina kur mėlynsiūlis, ku
ris tuoj galėtų gerąją pa- 
pelę nusivesti, o nuo jų lie
tuviškas knygeles atimti.

Susirenka retkarčiais vy
resnieji, priklausą Šv. Ka
zimiero dr-jos skyriui. Su
sirinkimas legalus, bet už 
lango visada tupi viens ki
tas parsidavėlis, kurs už 
grašgalius tyko bene neiš
tars jo kaimynas laisvesni 
žodį. Vienam tokių susi
rinkimų nutaria vyrai 
steigti savo kaime lietuvių 
ūkio dr-jos skyrių. Gal gi 
duonos daugiau būtų, jei 
iš Vilniaus savas agrono
mas atvažiuotų mums pa
tarti — galvoja. Valdžia 
neleidžia tokio skyriaus 
steigti, o gretimam mies
tely įkuria savąją ūkišką 
organizaciją, prisiunčia jai 
mašinų, sėklos, medelių. 
Tik stokit, įsirašykit — vi
liote vilioja.

O tuo pat metu mergai
tės verpdamos vakarais 
nebeseka pasakų apie už
burtus karalaičius, apie 
raganas ir vaiduoklius — 
ne! Liaudyje plečiasi iš lū
pų į lūpas žinios, kaip an
dai Joną policija tardyda
ma kankinusi, kaip Petras 
grįžęs po tardymo juodas, 
lyg žemė, kad jo tikra mo
tina pažint negalėjusi, 
kaip Pranas gavęs šimtą 
zlotų užmokėti už lietuviš
kų laikraščių skaitymą ir 
t. t.

‘Prie ruskio buvo bloga, 
nu dabar tai jau pekla”, 
sako senelis džiovintais

vyšnių lapais pypkę kimš
damas.

“Tie paliokai kaip pur
vas — kur žengsi, ten pri
lips**, skundžias kaimiečiai 
ir... bijo žengti. Visur jų 
laukia bausmės, protoko
lai, mokesčiai ir vargas, 
neišbrendamas vargas. O 
kitam gale kaimo šilta, 
šviesi lenkiška skaitykla 
su tabakos pokeliu ant 
stalo, su grojančiu radio 
aparatu ir linksma lenkų 
mokytojo seserim. Ten juk 
niekas nedraudžia eiti. Ten 
pasiūlo mokytojas jau
niesiems į “strzelcus” įsi
rašyti, čia žada rūbus su 
blizgančiom sagutėm duo
ti ir nuo “šarvarko” (pri
valomųjų viešų visiems 
kaimiečiams darbų) pa- 
liuosuoti. Ir yra tokių, kur 
eina. Ir lietuviškąją dvasią 
už blizgučius pamaino. Al
kstančiam parodo duoną, 
o šis, vargo aptemdytas, 
nežiūri iš kieno rankų ima.

Valdžia eina prie tokio 
naujai iškeptų “lenkų” fa- 
brigavimo apgalvotais ke
liais: 1) Neleidžia šviestis 
savojoj kalboj, nors žino, 
kad lenkiškos mokyklos 
ragavęs vaikas esti tik ap
kvailintas, nepajėgdamas 
nesuprantamoj kalboj jo
kių žinių įsigyti. 2) Ap
krauna dideliais mokes
čiais be lengvatų ir baus
mėmis be priežasčių; kiek
vieną menkniekį, už kurį 
nebūt baudžiamas nė vie
nas lenkas ar žydas, lietu
vis turi apmokėt pinigais 
ar kalėjimu. Ir taip tamsų, 
iš visų pusių prislėgtą, ū- 
jamą ir persekiojamą kai
mietį ima traukti į savą
sias pinkles, žadėdama vi
sokių gėrybių.

Visus tuos reiškinius ir 
faktus abservuojam vienoj 
parapijoj. Daugelis jų, gal 
būt, ryškesnių, kartojas ir 
kitose Vilniaus krašto vie
tose. Jeigu tai vadina len
kai “frontem do wsi”, tai 
tas jų frontas yra ir ne
žmoniškas ir neetiškas, ne
šąs’ į lietuvišką kaimą ne 
tik didesnį vargą, bet 
drauge demoralizu o j ą s 
sveiką lig šiol kaimiečio 
dvasią. “M. V.”

MAŽAJAI LIETUVAI
KANTATA

NUOTRUPOS
Aš TURIU KLAUSYTI 

TĖVO
Paskutinės Vakarienės pa
veikslą, pradėjo griaudžiai 
verkti. Mat tas žmogus, 
keli metai atgal buvo at
vaizduotas kaip šv. Jonas. 
Girtuokliavimas ir ištvir 
kavimas jį padarė biauriu.

VEDYBOS IR PERSISKY
RIMAI SSSR

BkMMa

J

KARALIAUS PRIŽADAS

Švedų karalius Karolis 
XII, pasižymėjęs karo vy
ras, nugalėjęs Rusijos ca
rą Petrą Didįjį prie Nar
vos, iš jaunų dienų mėgda
vo įsigerti. Kartą, išsigė
ręs daugiau vyno, jis šiur
kščiai prakalbėjo į savo 
motiną. Jo geriausias 
draugas jam pasakė, kad 
jis labai negerai padaręs,

Vienoje prancūzų šeimo
je jau senai buvo nebesi
laikyta pasninkų. Taip bu
vo auklėjami ir vaikai. 
Bet vienas sūnus, lankyda- 
mas katekizmo pamokas, 
sužinojo, kad penktadie
niais draudžiama valgyti 
mėsa. Nutarė tą dieną ne- 
bevalgyti mėsos, nors ži
nojo, kad dėl to tėvai jį 
bars. “A, tau pasninkai 
rūpi. Marš nuo stalo į 
kambarėlį ir ten išbusi per 
visą dieną nieko nevalgęs”, 
supykęs rėkė tėvas. Vai
kas pasišalino nuo stalo. 
Motinai jo pagailo. * Kaip
tėvas po pietų išėjo, ji nu-1 Karalius ramiai išklausė 
nešė badaujančiam vaikui draugo žodžių ir rimtu to- 
valgyti. Bet vaikas valgy-!nu tarė: “Atnešk mari ge- 
mo nepriėmė, sakydamas: Iriausio vyno butelį ir 
“až b-imicrtrH ta™ c i brangiausią taurę”. Pas

kui karalius priėjo prie 
motinos ir tarė: “Brangio
ji motina, aš vakar tamstą 
labai įžeidžiau”. Tada jis 
įsipylė vyno į taurę ir, iš
gėręs jį tarė: “Tai buvo 
paskutinė. Aš gyvenime 
niekad svaiginančių gėri
mų nebegersiu”. Tai buvo 
1700 m. Karalius tą priža
dą išlaikė iki mirties.

“Aš turiu klausyti tėvo į- 
sakymo. Bet kaip jus man 
įsakote neklausyti Bažny
čios įsakymo, aš to nega
liu daryti. Mūs kunigas iš! 
šv. Rašto mokė, kad rei
kia daugiau klausyti Die
vo, negu žmonių”. Motina, 
vaiko pamokymo išklau
siusi apsiverkė. Ir tėvas 
sužinojęs vaiką pabučiavo. 
Taip ta šeima susitvarkė. -

Kai kuriose Indijonų gi
minėse yra šitokis papro
tys. Kaip indijęnukas bai
gia savo vaikystės amžių, 
jis būna su didžiausiomis 
iškilmėmis pakeliamas į 
vyrus. Bet prieš tai turi 
dar porą savaičių pabūti 
dykumoje. Išeinant jam 
duodamas saidokas, strė
lių peilis, bet jis neturi nu
šauti nė vieno gyvulėlio. O 
tų gyvulėlių tokia daugy
bė. Jaunas vyrukas baisiai 
norėtų pamedžioti. Veltui, 
jam užginta šauti. Tai jis 
ten daro tas dvi savaites? 
Jis pasninkauja. Jei jis iš
laiko per dvi savaites, tai 
būna priimamas į vyrus, 
bet jei ne, tai ne.

Sunkiai susirgo mylima 
motinos dukrelė, kuri dar 
nėjo išpažinties. Pakvies
tas kunigas paklausinėjo 
mergytės tikėjimo dalykų, 
išklausė jos išpažinties ir 
ir suteikė šv. Komuniją... 
Atėjęs gydytojas pasakė, 
kad ligonis vargu vieną 
dieną beišgyvens. Nusimi
nusi, motina sušuko: “Ot, 
vargšas vaikelis”. Mergy
tė atsakė: “Mamyte, aš ne 
vargšė,-nes su manim yra 
Jėzus.” Ir ramiai atidavė 
Dievui sielą.

SOVIETAI LEIDŽIA MIC
KEVIČIAUS RAŠTUS

ŠV. JONO IR JUDO 
PAVEIKSLAI

I.

Viešpaties pranašas tarė:
— Kelkitės, kaulai sudžiūvę!
Dievas stebuklą padarė, —
Kyla iš grabo... lietuviai...

Broliai, ko žiūrite?!
Pajėgų, turite,

Laisvei gadynė atėjo!
Kelkite, stokite!
Veikit, kovokite!

Už lietuvystės idėją!
n.

Svetimai dvasiai vergavę, 
Klaipėda, Nida, Šilutė, 
Brangią nūn laisvę atgavę, 
Kelkite kraštą nukrutę...

Broliai, ko žiūrite?!
Pančių, nebturite,

Trūko jų grandys šiandieną...
Dirbę neliaukite.
Verskite, griaukite

Seną, mus skiriančią, sieną!..
in.

Mažvydo, Vilento sūnūs, 
Branginsiu! garbę mes jūsų, 
Jūs’ Duonelaičius, Vydūnas — 
Jie juk poetai ir mūsų...

Broliai, ko žiūrite?!
Dainių tiek turite,

Lietuvą visą jie puošia.
Jųjų dainavimas, 
Jų pranašavimas,

Sielų vienybę mums ruošia...

Garsusis italų piešėjas 
Leonardo da Vinci, piešė 
Paskutinės Vakarienės pa
veikslą. Jam reikėjo gra
žaus šv. Jono ir biauraus 
Judo veidų. Eina jis gatve 
ir sutinka nepaprastai 
skaistaus veido jaunikaitį. 
Užkalbintas jaunikaitis

Netrukus išeina iš spau
dos SSSR valstybinės lei
dyklos leidžiami Mickevi
čiaus raštai lenkų kalba. 
Jo raštai leidžiami vienu 
dideliu tomu, kuris apima 
Krymo sonetus, “Farys”, 
“Vėlinės” ir kritišką įver
tinimą. “Ponas Tadas” lei
džiamas atskiru leidiniu.

Sovietų spauda tęsia 
kampaniją už “tvirtą so
vietų šeimą”. “Izvestija” 
neseniai įdėjo straipsnį, 
antrašte “apie meilę ir šel
mystę”, kuriame parduo
dama įdomių žinių. %

1934 metais 100 vedybų 
teko 37 persiskyrimai. Per 
pirmuosius šių metų 5 mė
nesius persiskyrimai suda
ro 38,3%, o 1935 metų ko
vo mėnuo davė 44,3%. Tai 
labai reikšmingi skaičiai, 
— rašo toliau laikraštis,— 
ir jų ignoruoti negalima. 
Toliau “Izvestija” giria 
gerus pasikeitimus, kurie 
įvyko valstybės vedybų 
registracijų įstaigose: val
dininkų malonumas ir 
mandagumas, gera doku
mentų popieriaus rūšis. 
Pagaliau

reikalaujama moterys
tės ir persiskyrimo įsta

tymo revizijos.
“Gali būt, kad reikia už
drausti persiskyrimų re
gistraciją, jei persiskyri
mo metu nenutarta apie 
pagalbą vaikams. Reikia 
padidinti sankcija tiems 
tėvams, kurie neužtikrina 
savo vaikams ateities iš 
materijalinės pusės, ypač 
tiems, kurie vaikus užmir
šta. Galimas daiktas, kad 
reikia įsteigti specijalų 
žmonių tribunolą reika
lams susijusioms su šei
mos tikslais. Pagaliau, val
stybė gali kontroliuoti ne
tikros moterystės garbin
tojus, kurie, naudodamiesi 
sovietų tvarka, nori pra
vesti savo smulkius asme
niškus reikalus”.

Taip rašo sovietų spau
da. Jei pagaliau sovietų 
valdžiai ir pavyktų pakelti 
ir padidinti šeimas — tai 
tas nepridengs visos biau- 
rios ankstyvesnės veiklos, 
siekusios betesinės padė
ties, žmogaus sugyvulini- 
mo ir šeimos išardymo, 
kuri gali būti atitaisyta 

įtik Dievo ir prigimtosios 
(teisės saugojimu, bet ne 
i nuostatais, sankcijomis ir 
'ateistinės valdžios kontro- 
jle.

Nuo lapkr. 30 iki gruod. 8£ 
432 Windsor St., 
Cambridge, Mass.

Nuo gruod. 9 iki 22, — 
349 Smith Str., 
Providence, R. I.

Nuo gruod. 23 iki grd. 29;::
53 Capitol Avė., 
Hartford, Conn.

Nuo gruod. 30 iki sausio 4^/ 
So. Norwalk, Conn.
(Keyser Island) poilsis?.,\

Nuo sausio 5 iki 12, -y,.
St. Vincent de Paul
Church, Girardville, PaJ;

Nuo sausio 13 iki 26, r-
Box 383, P. O. .. f
St. Clair, Pa.

Nuo sausio 27 iki vas. 2,-7’ 
St. Louis Church, P. 0; 
Gilberton, Pa.

Nuo vas. 3 iki 10,-— 
624 Main St.
Sugar Notch, Pa.

Nuo vals 10 iki 23, — 
3230 So. Auburn Avė., 
Chicago, III.

Nuo vas. 23 iki 25, — 
1076 W. Roosevelt Rd., 
Chicago, III. (poilsis).

Nuo vas. 26 iki kovo 8, L
5 Highfield Rd., 
Worcester, Mass.

Nuo kovo 9 iki 22, —
46 Congress Avė, 
Waterbury, Conn.

Nuo kovo 23 iki 29, —
105 Main St., 
Athol, Mass.

Nuo kovo 30 iki bal. 12, ;,
20 Webster St., 
Brockton, Mass.

Nuo bal. 13 iki 18, —
Keyser Island, So. Nor- 
walk, Conn. (poilsis).

Nuo bal. 19 iki geg. 5, —<
220 Ripley pi., ?
Elizabeth, N. J.

Nuo geg. 6 iki 17, —
47 Montgomery pi., 
Paterson, N. J.

Nuo geg. 18 iki birž. 2,—»’ 
207 Adams St., 
Newark, N. J.

Nuo birž. 3 iki 7, — 
32 Dominick St., 
New York, N. Y. į

Nuo birž. 8 iki 14, —
Keyser Island, So. Nor< . 7 
walk, Conn. (poilsis). ? - - 

Nuo birž. 15 iki 24, — r
2601- Wf Marųuette Rdį .: : 
Chicago, III. X

Nuo birž. 25 iki rūgs. 1, .7
Jėzuitų Namai, 

| Kaunas, Lithuania.
Tėvas J. Bružikas,

.3

S. Ji

VIENUOLINĖ LUOMĄ 
PAŠAUKIMAS 
KUNIGYSTĖN

MANO MARŠRUTAS
Jeigu aš turėčiau dvyliką 

sūnų, norėčiau, kad jie bū
tų ištikimi tėvynei.

Jeigu kam reiks adreso, 
prašau išsikirpti: 

Nuo lapkr. 25 iki 29, — 
1078 W. Roosevelt Rd. 
Chicago, III. (poilsis).

Jaunikaitis ar mergaitė ■-- 
manantieji stoti į vienuo- y 
lyną ar norintieji arčiau \ 
susipažinti su savo pašau- . ‘ 
kimu, įsigykite kun. P. 
Saurusaičio parašytą kny
gą “Vienuolinė Luomą it < 
patarimas apie pašaukimą 
kunigystėn”. Jos kaina 20 • < 
centų. Užsakymus siųski- 
te: “Darbininkas”, 366 W. . '' 
Broadway, So. Boston, y 
Mass.

sutinka, kad dailininkas 
panaudotų jo veidą šv. Jo
nui apaštalui atvaizduoti. 
Žiūrėtojai negalėjo atsige-

Lawrence Biznio Apžvalga
rėti nupieštu paveikslu, 
nors jame dar trūko Judo 
paveikslo. Po kelių metų 
Leonardas da Viiici eina 
gatve ir mato bjauriausio 
veido žmogų. Pasiūlo jis 
tam žmogui nemažai pini
gų ir jis sutinka, kad dai
lininkas nupieštų jo vei
dą. Bet kuomet jis atėjo į 
artisto stadiją ir pamatė

iv.
Lietuvą tverdamas Dievas 
Josios pusiau nedalino; 
Bendros mūs girios ir pievos, 
Bendrą sudarom šeimyną...

Broliai, ko žiūrite?!
Vieną teturite

Lietuvą, brangią tėvynę...
Lygiai Mažojoje, 
Lygiai Didžiojoje

Mūs ją tegina krūtine...
A. Jakštas.

Optometristas
DR. J. R. LEAVITT

Ofiso vai. nuo 9 iki 12 ir 
nuo 1 iki 5 vai. po pietų

Sekmadieniais ir vakarais 
pagal sutartį.

574 A Essex St. - taw. 31623

Daktaras Sako Kaip 
Išvengti Slogų 

žymus sveikatos specialistas yra 
reiškęs, kad 83 nuoš. Šios šalies
meną yni paliesti slogą. Jla nurodo, 
kad “raktas" išvengimui slogą, yra 
palaikyti atsparą, kuri nugali daug 
maž pakenčiamai susirgimą priežastį. 

NCGA-TONĖ pasięode stebėtinų to
nikų btidavojlmul ir palaikymui ats
paros. Jis tiesiai pasiekia nusilpusius 
organus. Teikia jiems daugiau jčgos, 
ir jie išmeta nuodus, kurie būnu prie
žastimi įvairią negalią. Dabar laikas 
Jums būdavot! atsparą. Imkit NTGA- 
TONE tik trumpą laiką ir tčmyklt 
stebėtinos režuitntus. Parduoda Ir ga
ruotuoju visi apttekoriiil. Pinigai grą
žinimui, jei esant nepatenkinti. Mėne
sio trytmentas už Vieną Dolerį. LShg- 
va priimti Ir palaiko jus tvarkoj.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotują vidurių 25c. 
Ir 50ę.

pa
lis-

444
U. S. GOV’T 
STAMP

NATIONAL DISTRIBUTION
Kiti produktai neturi val

džios stempo Nr. 444. Kada 
perkate mėsą, reikalaukite Es- 
sen, ir žiūrėkite, kad būtų 
stempas Nr. 444, ant kiekvieno 
produkto.

ESSEM PACKING CO. INC.
LAVVRENCE, MASS.

Plumbing- - lieating - Elektrikiniai reikmenys.
Carey stogams materijolas,
Lucas maliava — aliejai — varnižiai
Sienoms popiera — statybai haYdwaris ir įrankiai.
SĖKLOS — daržams įrankiai ir trąšos.

ESSEX HARDVVARE & PLUMBING SUPPLY Co. 
“Gyva Krautuvė**

TEL, 9000 UŽDYKA PRISTATOME
565 Esšefc St., LawrCnce

“1HE HOUŠE OF BETTER

i'



NUOŠIRDŽIAI AČIŪ!
< Pennsylvanijos Valsty

bės seimelis, kalbėdamas 
. Lietuvių Dienos Lakewood 

'. Parke reikalu, nutarė dalį 
pelno paskirti Marianapo- 
lio Kolegijai.

Rugpjūčio 15 d. 1935 m. 
įvykusi Lietuvių Diena 
Lakewood Parke buvo di- 

. /' delis pasisekimas visais 
£-'•* atžvilgiais. Ji davė nemaža 

finansinių pajamų, kurių 
nuskirta dalis $263.97 bu-'piniginę sumą $25.00. 
vo prisiųsta Marianapolio 
kolegijai.

Šiuomi noriu tarti Ma
rianapolio Kolegijos var
du NUOŠIRDŲ LIETU
VIŠKĄ AČIŲ Pennsylva
nijos Gerb. Visuomenės 
Vadams ir Darbuotojams 
už pareikštą bernaičių ko
legijai palankumą ir su 
teiktą gausią auką.

Giliai dėkingas —
Kun. Dr. J. Navickas, 

M. I. C.
Marianapolio Kolegijos 

Rektorius.

J"

NAUJOS ANGLIJOS 
VYČIAMS

Atlikime Savo Pareigas!

Lietuvos Vyčių metinis 
seimas, priėmė vieną rim
tą, naudingą ir svarbią re
zoliuciją mūsų organizaci
jai, būtent, įsigyti nuosa
vus namus Centre, kad bū
tų galima įsitaisyti tinka
mos patalpos raštinei ir 
spaustuvei.

Ką kp. atstovai suvažia
vę seimuoti atsakė į šį 
klausymą ? — Labai palan- 
kiai, nes visi suprato.

u r

WILUAM J. CHiSHOLM
GRABORIUS

‘ASMENIŠKAS PATAKNAVIMAS’ 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso; Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Grabelius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTEVIORE, MD.

;•

■

T

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošes patarnauti 
kuoReriausiai dieną ir nakt) 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Ohestnut St.
Tel. NĖW BRITAIN 675 R.

Cortlandt 7-4305
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau
38 Bark Row ,

Prieš City Hali 
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA 
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

ĮSTAIGA

parapijietį daktarą Matą 
Aukštakalnį. Girdėjau, 
kad jisai dabar mokyto
jauja Hartforde, 840 Asy- 
lum Avenue, kur randasi 
naujas University of the 
Healing Arts. Jisai tenai 
mokytojauja kas antradie
nį, rytais nuo 10:30 iki

svarbą ir reikalingumą na
mų.

Kadangi kuopos siunčia 
į Šeimą tik gabiausius ir 
darbščiausius kp. narius 
ir tie nariai, kaipo atsto
vai, priėmė šitą rezoliuci
ją, todėl dabar belieka tik 
įgyvendinti.

Kaip įgyvendinti. Aišku Ji^ai dėstė filosofi- 
jau čia turėsime dasidėti j°s mokslus apie natūra- 
finansine parama, nes su-1 '*šką gydymą. Siame uni- 
lyg seimo pageidavimo.: versitete moko kaip ir Dr. 
kiekviena gyvuojanti kuo- Aukštakalnis praktikuoja, 
pa, suteikia namų fondantai Sydo sauIės arba elek’ 

tros spinduliais ir kito- 
[kiais be gyduolių būdais. 
Tai bene bus vėliausi me
todai. Paskui antradienio 
popiečiais daktaras turės 
savo kliniką, ypatingai 
lietuviams. Taipgi bus at
dara klinika lietuviams ir 
antradienio vakarais. Lie
tuviai pasinaudokime mū
sų gabaus ir sąžiningo lie
tuvio daktaro Mato Aukš
takalnio pagelba.

Sveikiname savo seną ir 
gerą lietuvį kataliką prie- 
telį daktarą Aukštakalnį 
ir linkime jam naujoje sri-

Kurios kuopos negalėtų 
iš iždo tiek aukoti,, seimo 
pageidavimu, turi sureng
ti vakarėlį namų fondo 
naudai.

Ar daug kuopų šiuo rei
kalu susirūpino? Labai 
mažai, ypač mes Naujos 
Anglijos Vyčiai, tuo klau
simu visai neužinteresuoti. 
Ar mūsų organiazcija ga
lės gyvuoti ir bujoti, jeigu 
mes nesistengsime įgyven
dinti patys, savo nutari
mų? Juk toji našta, netu
rėtų būti uždėta tik. 10 kp.

ir Amerikos Valstybės se- f 
kretoriaus Hull. Jie atsako 
į mūsų waterburiečių pro-į 
testus, padarytus Vilniaus 
Minėjimo proga, spalių 9, 
Waterburyje. . Mes tuos 
protestus pasiuntėme Tau
tų Lygai, lenkų ambasado- ANKSTI SUSIDOMĖSI — kad visokių grūdų (miltų) 
riui Washingtone ir Sec. GERUS DANTIS TURĖSI maistas neutralizuoja (sil

pnina) vitaminą D, ir to
dėl tokį maistą valgan- 
tiems yra reikalinga juo 
daugiau vartot vitamino 

reiškė, kad Amerika nega- numo, skausmo ir ligų vy-i^ ,pieną, saulėj įsirpusias 
•Ii kištis į svetimus ginčus, 'ksta nuo silpnų apleistų į daržoves ir saulės spindu- 
1 kurie tiesioginiai neliečia dantų negu nuo kitų kūno'liltcA 
jos piliečių. O Tautu Lyga dalių netvarkos, 
tik užrekordavo. kad pri-, _ , ._ _ . .v, , , - Dauguma mus turimeeme laišką — protestą. _ • ... , .tik du dantų pasėlius bei 

Taigi matosi, kad jie augimus mūsų gyvenime.
protestų neignoruoja. Tai- ’ Pirmasis (laikinas) dantų 
gi būtų pravartu, kad lie- augimas susideda iš 20- 
tūviai prie kiekvienos žy-'ties, kurių 6 ar 8 dygsta 
mesnės progos parašytų pirmame vaiko amžiaus 
protestus ir jus pasiųstų 
minimoms įstaigoms. Te
gul pasaulis žino mums 
padarytas skriaudas.

IS veikata-Brangus Turtas
šį Skyrių. Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

riui Washingtone ir Sec. GERUS DANTIS TURĖSI 
of State Hull. Lenkų am
basadorius neatsakė, bet
Tautų Lyga ir ponas Hull j Labai teisingas prileidi- 
atrašė, kad gavo. Hull pa- mas, kad daugiau nemalo-

Rašo Dr. K. Draugelis

X

KETURDEŠIMTĖ 
ATHOL, MASS.

Athol, Mass., 41 kp. Broo-[tyje aukščiausiai prasi
mušti. Jo žmona taiogi kli
nikoj tur būt nemažai jam 
padės.

klyn, N. Y. ir 12 kp. N. H. 
C., kur visos kitos kuopos? 
Kur vienybė, kur mūsų i- 
dealizmas ir pasišventi
mas mūsų organizacijai?

Namų fondą turime su
kelti ne vėliau, kaip iki 
Naujų Metų, o ar daug nu
veikėme šioje srityje?

Brangūs draugai, Vy
čiai! Susirūpinkime ir 
bandykime sulyg išgalės 
savo pareigą atlikti. Jeigu 
neturite pinigų kasoje, su
renkite kokį vakarėlį tam 
tikslui, jei negalėtumėte 
surengti bandykite sukel
ti virš minėtą sumą auko
mis dasidėdami patys ir 
prašydami paramos pas 
Vyčių rėmėjus. Tą darbą 
lengvai įvykinsime, jei tik 
tuo susirūpinsime.

Kiekvienas kuopos ir, vi
sų pavienių asmenų - au
kotojų, vardai bus įrašyti 
į tam tikrą knygą ir bus 
patalpinta naujoje raštinė
je. Aukavę $25.00 ir dau
giau, bus užrašyti auksi 
nėmis raidėmis garbės au
kotojais.

Vyčiai, jaunime, nebūki
me paskutinieji, bet visi 
smarkiai į darbą! Į darbą 
mūsų brangios organizaci
jos gerovei.

Vienybėje la i m ė s i m e 
kiekvieną žygį ir, trumpoj 
ateity įsigysime gražius 
namus, kurių seniai trokš
tame;

Turiu viltie^, kad mano 
šitas raginimas nenueis 
veltui, bet kiekvienas pa
jusime savo pareigas ir 
stosime į bendrą darbą.

Visus Prašau
P. Razvadauskas,

L. V. Centro Vice-Pirm.

“ANDRIAUS ŠELMYS
TĖS” WATERBURY’O 

SCENOJE

Pereitą sekmadienio va
karą vadovaujant mūsų 
gąbiam » profesoriui, ir 
kompozitoriui Aleksandrui 
Aleksiui, abu chorai, Litt- 
le Symphony Orkestras ir 
Young Melodians Orkes
tras ir mėgėjai suvaidino 
linksmą trijų aktų kome
diją užvardintą “Andriaus 
Šelmystės”. Daug žmonių 
atsilankė ir labai prisijuo
kė, nes komedija buvo juo
kinga. Pats nebuvau, bet 
girdėjau nuo kitų, kad pa
sisekė. Teko man girdėti 
kaip raporteriui, kad su
vaidins tą pačią komediją 
ir New Haveno ir Ansoni- 
jos lietuviams. Buvo ir 
svečių kunigų, kaip tai: 
Karkauskas, Kazlauskas 
ir Lutkus. O žmonių buvo 
pilna salė. Tai buvo Šven
to Juozapo Naujoje Audi
torijoje.

Ten klebonauja kunigas 
Pijus Juraitis. Nors nedi
delis miestukas ir nedi- 
džiausia parapijėlė, bet 
per keturdešimtę bažnyčią 
buvo pilna kiekvieną vaka
rą. Dalyvavo daug svečių 
kunigų. Bažnyčioje tvarka 
puikiausia. Tai garbė kle
bonui kunigui Juraičiui ir 
parapijonams už gražų va
dovavimą ir susiklausymą. 
Šie kunigai dalyvavo at
laiduose: Navickas, Bub- 
lys, Vaškevičius (visi Ma
rijonai), Vasys, Petraitis, 
Bakanas, Karkau s k a s, 
Vembrė, Juras, Bružas 
(LaSelette Kongregacijos 
narys), Simonaitis, Kri- 
pas, Puidokas ir keli vieti
niai svetimtaučiai kunigai.

VIEŠAS KVIETIMAS LOS.
CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS

VVATERBURY, CONN.
SMAGI LIETUVIAMS 

ŽINUTĖ
Šiomis dienomis teko 

man iš netyčių sužinoti 
malonią žinutę, būtent, a- 
pie mūsų gerą lietuvį ir

ĮDOMUS GINČAI HOLY 
NAME BULLETIN’E

Mūsų Šv. Vardo Drau
gija leidžia mėnesinį laik
raštuką, kurio redakto
rium yra kunigas Gradec- 
kas. Pastaruosiuose nume
riuose pasirodė man labai 
įdomūs ginčai, būtent ko
dėl lietuviai vaikinai neina 
su lietuvaitėmis ir atvirk
ščiai? Iš laiškų gerb. re
daktoriui matyti, kad vai
kinai ir mergaitės moka 
savo pozicijose laikytis. Y- 
ra didelis susidomėjimas! 
tuo klausimu waterburie- 
čių tarpe.

LAIŠKAI NUO LEAGUE 
of Nations ir Washington.

Šiomis dienomis gauta 
laiškai nuo Tautų Lygos

LDS. Conn. Apskričio 
metinis suvažiavimas į- 
vyks gruodžio 15 d., 1935, 
Šv. Trejybės par. mokyk
los svetainėje, 399 Capitol 
Avė., Hartford, Conn.

Posėdžiai prasidės 1 vai. 
po pietų.

Visos LDS. kuopos nuo
širdžiai kviečiamos ir ra
ginamos išrinkti atstovus 
ir prisiųsti į šį suvažiavi
mą. Taipgi prašome paga
minti naudingų įnešimų ir 
pareiškimų iš savo kuopų 
veikimo.

Taipgi primenu, kad šv. 
mišios už gyvus ir miru
sius narius įvyks tą pačią 
dieną, gruodžio 15, 8:30 
vai. ryte, šv. Trejybės par 
bažnyčioje. Visi LDS na
riai tesusirenka išklausyti 
šv. mišių.

Girdėjau, kad hartfor- 
diečiai rengia margumynų 
vakarą su prakalbomis. 
Taigi visiems bus proga 
išgirsti daug naujienų ir 
išsinešti daug gražių įspū
džių.

mete, 16 sudygsta iki metų 
ir pusės, arba visi 20 iki 2 
metų ir pusės. Antrasis 
(pastovus) — augimas su
sideda iš 32 dantų.

Jau su pirmo danties 
prasikalimu (dygimu) vai
kai turi karščio, skausmo, 
net dažnai serga. Dygi
mas kai kurių antrosios 
eilės dantų sudaro ypač 
daug nemalonumo.

Apie 6-tus amžiaus me
tus dygsta pirmasis pasto
vus dantis — “6-tų metų 
krūminis”. Tik 6-tų metų 
keturiems krūminiams iš
augus pirmieji pradeda 
kristi, užleisdami vietą ki
tiems antrosios eilės dan
tims.

Daugelis tėvų permaža 
domisi pirmaisiais vaikų 
dantimis manydami, kad 
greit iškris. Tad juos ap
leidžia.

Blogi dantys sudaro 
daug nemalonumo ir daž
nai darosi sveikatai pavo
jingi, kai jie pradeda pūti. 
O apleisti, jie visuomet pū
va ir esti nuodingi. Pūvan
čių dantų nuodai (toxinai) 
sriuvena į kraują su dide
le skriauda širdžiai, inks
tams, kraujo indams ir ki
tiems svarbiesiems orga
nams.

Nors danties paviršis y- 
ra labai kietas, jo nelaimės 
yra labai skaitlingos.

Pastebėjus smarkų gedi
mą, būtinai reikia domėtis 
maisto sudėtimi, nes mais
tas turi daug įtakos sei
lėms, burnos mikrobams 
ir bendrai sveikatos sto
viui. Silpni dantys rodo 
asmens blogą sveikatą iš 
jaunystės, kartais net 
pirm gimimo. Minkštas 
maistas nepadeda tvir
tiems dantims užaugti.

Kas maiste negauna pa
kankamai kalkių (cal- 
cium), fosforo, mineralų, 
proteinų ir vitamino D 
(patogiausia iš pieno), tas 
nesutvers gerų dantų.

Yra jau mokslo įrodyta,

liūs).
Dar vienas dalykas mo

tinoms verta atminti: val
gant daug saldaus maisto 
(cukraus, saldainių ir kra
kmolų) kūnas iš meta lauk 
daug kalkių. O dėliai to 
silpnėja kaulai, ypač dan
tys. Ne be reikalo sakoma: 
dantys pūva nuo saldainių.

Kaip jau buvo ankščiau 
pasakyta, pūvanti dantys 
rodo asmens silpnos svei
katos stovį ir jo klaidingą 
dietą. Toms klaidoms gali
ma užbėgti už akių, ypač, 
jaunųjų burnose, kuomet 
jie pasiduoda gydytojo 
dažnai .priežiūrai.

Žiūrint į tai, kiek dentis- 
terijos profesija išsitobuli
no ir kiek daug ji gali 
žmonijai gelbėti, yra dide
lė skriauda likti be dantų, 
ypač neapsakomai didelė 
skriauda nekaltiems, jau
nučiams vaikams.

Apart miego, poilsis die
nos laiku didelė pagelba 
sveikatai. Kiekvienas turė
tų stengtis dienos metu ir 
vakare pasilsėti. Kelių mi- 
nutų poilsis ryte, vidur
dienį, po piet ir po vaka
rienės nuramins nervus ir 
kitus kūno sąnarius. Kur 
galima tai patartina per 
kelias ’ minutas atsikratyti 
vargus ir bėdas, ir bandy
ti visai nei nemislyti ir ne
judėti. Pamatysite kaip 
gerai galėsite vėl imtis 

| darbo ir atlikti neužbaig
tą darbą.

Kokis nors pasilinksmi
nimas kiekvienam žmogui 
yra svarbus: skaitymas, 
kortavimas, krutami e j i 
paveikslai, teatras, kas tik 
pamainys mintis ir kūno 
veikimą visiems pageidau
jama. Tie pasilinksmini
mai duoda naujų jėgų, y- 
patingai jeigu verčia žmo
gų pasijuokti tai neišpasa
kytai sveika netik kūnui, 
bet ir protiniai sveikatai.

Per daug žmonių šian
dien užmiršo kaip juoktis.

MIEGAS
Dr. John L. Rice 

New Yorko Miesto 
Sveikatos Komisijonierius

JO EKSELENCIJOS VYS 
KUPO T. MATULIONIO 

MARŠRUTAS

Taigi dar kartą visus 
kviečiu dalyvauti šv. mi
šiose, apskričio suvažiavi
me, na ir vakarėlyje. • 
LDS. Conn. Apskr. Rast.
74 Belden St., New Bri

tam, Conn.
B. Mičiunienė,

Paprastas žmogus pilnai 
neįvertina kokią svarbią 
rolę miegas lošia jų gyve
nime ir mažai žmonių rea
lizuoja, kad jie ilgiaus ga
li apsieiti be maisto negu 
be miego. Laboratorijos 
bandymai rodo, kad stoka 
miego užmuša gyvulius 
greičiaus, negu stoka mai
sto. Ir studijavimai žmo
gaus kūno parodo tas pa
čias pasekmes.

Dėl tos priežasties gydy
tojai ir viešos sveikatos 
vedėjai nuolat kalba apie 
reikalingumą aštuonių va
landų miego kas nakt ir 
prašo, kad kiekvienas iš
mintingas žmogus to rei
kalavimo prisilaikytų. Mes 
visi žinome kaip jaučia
mės, kuomet nors vieną 
naktį neužtektinai miega
me. Be vieno valgio žmo
gus gali lengvai apsieiti, 
bet kas kitas su miegu.

Sunkiai sergantis ligonis 
negali miegoti, bet kaip 
tik nors pradeda sveikti, 
jis ilgai ir giliais miega. 
Tai geras ženklas, nes per 
miegą netik kūnas pasilsi, 
bet jis gauna progą atsi
gauti ir pasveikti. Tas at
sigaivinimas, kurį vadina
me metabolizmu, nuolat 
veikia mūsų kūnuose, tai 
naujos dalelės ima vietą 
išsibaigusių. Tas atsigaivi
nimas įvyksta, kuomet 
mes miegame, kuomet kū
nas ir organai neveikia, 
bet ilsisi.

Chicagos ir apylinkės 
lietuvių parapijas J. E, 
Vyskupas T. Matulionis 
baigs lankyti iki lapkričio 
15 d.

Lapkričio 17 d. — pas 
kun. J. Šliką, 929 Erie A- 
ve, Sheboygan, Wis.

Gruodžio 1 d. pas kun. I, 
Boreišį, Vernon Highway 
& 25th St., Detroit, Mich.

Gruodžio 8 d. — pas 
kun. F. Garmų, 114 Spring 
Garden, Easton, Pa.

Gruodžio 15 d. — Kulp- 
mont, Pa.

Per Kalėdas — Mt. Car
inei, Pa.

Nuolatinis J. E. Vyskupo 
T. Matulionio antrašas A- 
merikoj: The Holy Cross 
Rectory, Mt. Carmel, Pa.

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas

340-342 Harding St.
WORCESTER, MASS.

Atdara
Dieną ir Naktį Dial-5-5898

Tel.

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai, Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Radioa ir Elektri- 
kiniai GRUN0W Šaldytuvai.
GLENW00D ir ATLANTIC

Virtuvas Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau
sia kainą. Mokant tuojau arba 

išąįmokčjimui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury St.,
VVORCESTER. MASS
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