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Visiems Lietuvių Darbininkų Są
jungos nariams, Darbininko ben
dradarbiams, skaitytojams, vaji- 
ninkams, prieteliams ir rėmėjams 
laimingų Naujų Metų linki

Lietuvių Darbininkų Sąjungos Centro Valdyba, 
Darbininko Redakcija, Administracija 

ir Spaustuvės Darbininkai

DAJ?RI NIEKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS .

DARBININKO” RADIO 
PROGRAMA

Trečia iš eilės DARBININKO RADIO PROGRA
MA įvyks kaip paprastai iš stoties WAAB, (1410 ki- 
locycles), šeštadieny, gruodžio 29 d., 2 vai. po pietų 
iki 2:30 vai. Visas pusvalandis skiriamas linksmoms 
liaudies dainoms ir trumpai, bet turiningai kun. dr. 
A. Bružo, Nashua lietuvių parapijos klebono kalbai.

Programos pranešėjas ir vedėjas muzikas Rapo
las Juška.

Minėtu laiku pasukime savo radio ant 1410 kilo- 
cycles ir klausykime maždaug šiokios programos:

1. Stoties pranešėjo kalba.
2. Darbininko Radio Programos Vedėjo Balsas.
3. Tu ir Aš .......................................... Vanagaitis

Darbininko Radio Choras
4. a) Chanson Arabesųue..............  Moskowski

b) Lietuviška Mazurka........... Tallat Kelpša
Piano solo — M. Treinavičiutė

5. Kun. Dr. Ą. Bružo kalba.
-6. a) Leiskit^ tėvynę

b) Šia naktelę.....................
Solo — Juozas Antanėlis

7. Vilniaus Kalneliai ............................... Liaudies
P-nios O. Navickienės iš Dorchester prašyta

sudainuoti.
Merginų Choras

8. a) Dzimdzi Drimdzi
b) Štai mėnulis......

Choras
Pereitą šeštadienį sugiedotos Kalėdinės giesmės 

ir Tėvo J. Bružiko, S. J. kalba, matyt iš gautų laiškų, 
visiems patiko. (Laiškai tilps sekančiame Darbininko 
numery). Prašome ir šios programos klausytojų ne
pagailėti popieros, pašto ženklelio ir minutės laiko, 
parašyti Darbininkui, 366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. arba į WAAB Radio stotį kaip patiko ši prog
rama.

Prezidentas Ruošia Gerbu 
viui Atstatyti Planą

Washington
dentas Rooseveltas kas
dien tariasi su savo pagel- 
bininkais ir partijų va
dais. Jis ruošia ekonominį 
planą, kurį patieks Kon
gresui, susirinkus sausio 
mėnesyje.

Prezidentas norįs kuo- 
veikiausiai subalansuoti 
biudžetą. Tas bus galima 
tiktai tada, kada bus su
mažinta milžiniškos su
mos pinigų pašalpomis. 
Nors žymaus bedarbių 
sumažėjimo nesimato, bet 
prezidentas turi viltį, kad 
bizniui gerėjant vis dau
giau bedarbių grįš prie 
darbų privačioje industri
joje-

Nėra vilties, kad val
džios mokeščiai bus maži
nami. Vienintelis mokeš- 
čių įstatymas, kuris gal 
nebus atnaujintas, tai mo
kestis po du centu už

kiekvieną čekį. Kiti politi
kieriai kalba, kad būtinai 
reikės išleisti įstatymą 
uždedant mokesčius ant 
sąskaitų. Toks mokestis 
valdžiai duotų metams a- 
pie 450,000,000 dolerių.

Vatikanas — šv. Tėvas 
atnašavęs trej^fcv. mi
šias vidurnaktyje atsigulė 
poilsiui. Kalėdų dienoj jo
kių audiencijų nebuvo. Po 
pietų Popiežius skaitė lai
kraščių atsinešimus į jo 
pasakytą kalbą Kučiose 
kardinolams.

Sekančią dieną jis prii
minėjo vizitus aukštų val
dininkų ir ministeriu, a- 
kredituotų prie Vatikano, 
kurie atėjo jį pasveikinti 
švenčių proga.

EINĄ ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS

KAINA 5 CENTAI

Šiurpulinga Traukinių Nelaimė
REKOMENDUOJA $24,- KUN. HAAS SIŪLYS PA- . BEDARBIAI GAUS PU-

000,000,000 VIEŠIE
SIEMS DARBAMS

I

KEISTI BATŲ DIRBTU
VIŲ KODĄ

16 Užmušta 30 Sužeista
sę ALGOS

Washington — National 
Resources Board, savo 
projekte prezidentui Roo- 
seveltui siūlo $24,000,000.- 
000 viešų darbų programą 
dešimčiai metų. Tą prog
ramą vykinant, darbą tu
rėtų kiekvienas dirbti ga
lįs žmogus šioj šaly. Šią 
komisiją paskyrė pats 
prezidentas ir jos prieša
ky stovi kabineto narys 
Ickes, kuris pareiškė, kad 
šį pieną vykinant būtų 
plačiu mastu išdalyta 
žmonių gerovė, ir esąs 
mūsų tautinės programos 
siekis. Šiam programui 
pilnai pritaria kitas kabi
neto narys darbo sekreto
rius Miss Perkins. Šis pla
nas bus patiektas kongre
sui. Jis lyginasi panašiam 
planui, kurį kelios savai
tės atgal patiekė ir karš
tai rekomendavo katalikų 
kunigas Coughlin savo 
kalboje iš Šv. Teresės ko
plyčios Detroit, Mich.

PAVALGIDINES PIKTA- 
DARĮ NUŠOVĖ

Chicago — Gruodžio 25, 
Edwin Busch, 32 metų 
amžiaus, užėjo į John 
Consigliario saliūną ir 
prašė, kad jam duotų ką 
nors valgyti.

Kadangi buvo Kalėdų 
diena, tai Consigliari už
rakino saliuną ir nusive
dęs Busch į valgyklą, nu
pirko jam gerus pietus. 
Po pietų Consigliaris į- 
spaudęs Buschui dolerinę 
į ranką, palinkėjo jam lin
ksmų Kalėdų ir nuėjo pas 
draugus į svečius.

Dviem valandom praė
jus, Consigliari grįžo į sa
liūną ir kaip jis nustebo 
radęs Busch įsilaužusį ir 
vagiant pinigus iš regis- 
terio. Išsitraukęs revolve
rį jis Busch vietoje nušo
vė.

Boston — Kun. Francis 
J. Haas, National Labor 
Advisory Board narys, 
kuris kelias dienas pralei
do Bostone tyrinėdamas 
priežastis dėl kurių batų 
dirbtuvės apleidžia savo 
dirbtuves šioje apylinkėje 
ir kraustosi į kitas valsty
bes ir mažesnius mieste
lius, išvyko į Washington, 
kur sausio 22 d. bus pasi
tarimas dėl pakeitimo ba
tų dirbtuvių kodo.

Prie dabartinio kodo, 
darbdaviai didesniu o s e 
miestuose yra verčiami 
mokėti daugiau savo dar - 
bininkams, o mažesniųjų 
miestelių darbininkams y- 
ra leidžiama mažiau mo
kėti. Kum. Haas randa, 
kad tokiu būdu mažųjų 
miestelių darbininkai yra 
išnaudojami, o didžiųjų 
miestų darbininkai yra 
skriaudžiami, nes lieka be 
darbo kada dirbtuvės išsi
krausto.

Kun. Haas siūlysiąs, 
Ijad kodas būtų pakeistas 
taip, kad vienodos algos 
būtų mokamos visiems 
darbininkams nepaisant 
ar dirbtuvės randasi dide
sniuose miestuose ar ma
žuose miesteliuose. Bus 
pasiūlyta mokėti darbi
ninkams sulig kategorijų. 
Kategorijos būsianč i o s 
nustatytos sulig darbinin
kų prityrimo.
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BOMBOMIS SUŽEIDĖ 
KELETĄ ŽMONIŲ

VAGIS, KURS PAVOGĖ 
IŠ BANKOS $590,000 

SKAITOMAS DIDELIŲ x 
ŽIOPLIŲ

New York—Ypatingu ir 
dar nevisai išaiškintu bū
du iš United Statės Trust 
Co. pavogta $590,000 do
lerių popieriniais pinigais. 
Bet policija šią vagystę 
skaito didelių žioplių dar
bu, nes tie pinigai esą di
delėse sumose. Būtent, 
5 “bumaškos” esančios po 
$100,000 viena, o 9 po 
$10,000 viena. Tokiu būdu 
pavogusiems jas beveik y- 
ra neįmanoma jas iškeisti, 
nes keičiant tokias sumas 
į smulkesnius vagys bus 
pastebėti ir suimti. Todėl 
tie pinigai jiems esą be 
vertės.

Washington —Ankščiau 
sudarytas Advisory Coun- 
cil of the Comunitee on 
Economic Security, savo 
raporte rekomenduoja į- 
vesti federalę ir valstybių 
bedarbių apdraudą. Sulig 
jų plano, bedarbiams būtų 
mokama pusę jų pirmiau 
uždirbamos algos. Fondas 
tam turėtų būti sudarytas 

. uždedant specialius taksus 
ant algų. Būtent nuo iš
mokamų darbininkams al
gų 3% turėtų būti paskir
tas į bedarbių apdraudos 
fondą. Tas turėtų būti 
pradėtas vykinti pradžio
je 1936 metų. Jei tam pla
nui prezidentas pritars, jis 
bus patiektas sekančiam 
kongresui, kuris susirinks 
sausio mėnesy.

Hamilton Ont. Canada, 
Kalėdų vakare čia įvyko 
šiurpulinga traukinių ne 
laimė. Traukinys iš Det
roit, Mich. įvažiavo į Ca- 
nados Kalėdų ekskursinį 
traukinį einantį iš Londo
no (Canada) į Toronto. 
Kadangi tas ekskursinis 

i traukinys priklausąs Ca- 
nadian National Railwav

I
UŽMUŠTA 13 ŽMONIŲ 
TRAUKINIO KATAS

TROFOJE

DIDELIS GAISRAS 
BROCKTONE

Brocktone — Gruodžio 
18 — Praeitą naktį kilo 
gaisras Adomo Jesukevi- 
čiaus vaistinėje vadina- 
ųaoj Arthųr Drugstore, 
Arthur gatvės. Gaisras 
taip greit plėtėsi, kad ant 
antro aukšto gyvenančio
ji Antano Garausko šei
myna turėjo vienmarški
niai bėgti dideliame šalty 
į gatvę. Nuostolių padary
ta apie $25,000. Degusio 
namo savininkas yra An
drius Kasparas, gyvenąs 
Howard gatvėje.

Havana, — Kuba vis 
dar nenurimsta. Naktį iš 
gruodžio 17 d. Havanos 
mieste sprogo 40 bombų. 
Sprogimuose sužei stos 
trys moterys ir du vyrai. 
Eina smarkiausia opozici- ' 
jos žmonių persekiojimas.

Pereitą savaitę, gauja 
ginkluotų vyrų puolė laik
raščio Accion redakciją, 
suėmė devynis redakcijos 
narius ir prievarta pavai
šino juos ricina. Kalbama, 
kad tie užpuolikai buvę 
slaptosios policijos nariai.

RIESTAINIŲ PARDAVĖ
JŲ STREIKAS

Varšuva — Kelinta die
na kaip čia eina riestainių 
pardavėjų streikas. Nete
kę riestainių varšuviečiai 
pradėjo siųsti savo vaikus 
į kepyklas riestainių par
nešti, bet streikieriai, kur 
tik jiems pasiseka sučiup
ti vaikus ar kitus nešant 
riestainius, juos atima ir 
išbarsto gatvėj ir keliuose 
atsitikimuose, riestainius 
apipylė benziną.

Į- Policija daug streikierių 
i areštavo.

I
i

Powelton, W. Va. — .... 
Gruodžio 27 d., mainie- 
riams važiuojant trauki
niu, to traukinio lokomo
tyvas ekspliodavo ir eks- 
pliozijoje užmušta 13 mai- 
nierių ir 43 sužeisti.

buvo medinis, tai tapo bai
siai sutriuškintas. Žmonių 
patekusių tarp šakalių 
klyksmas buvo baisus, nes 
jie buvo sužeisti ir pris
pausti. Išgelbėti jų iš to
kios baisios padėties greit 
nebuvo galima. Todėl ne- 

' laimingieji ilgai kankinosi 
iki tapo ištraukti iš tų 
griuvėsių ir nugabenti į li
goninę. Iki šiol užmuštųjų 
skaičius siekia iki 16 as? 
menų, bet manoma, kad 
jų skaičius padidės, nes 
daugeliui sužeistųjų nėra 
vilties pasveikti. Sužeistų
jų skaičius siekia 30 as
menų. Nelaimingieji be
veik visi yra Kanadiečiai.

Nelaimės priežastis dar 
galutinai nenustatyta, bet 
manoma, kad tai buvo 
klaidingai svičiaus pasuk
tos relės.

UŽMUŠĖ STIRNĄ IR 
PATS TAPO SUNKIAI 

SUŽEISTAS

.. Derry, N. H. — Michael 
Massarelli iš Dedham, 
Mass. su savo žmona va
žiavo Manchester keliu 
kuomet jiems ant kelio 
pasimaišė stirna. Stirna 
automobilium užmušė, bet 
pats ir-gi tapo sužeistas 
gana sunkiai, jo moteris 
kiek lengviau; o automo
bilis visai sudaužytas.
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CHICAGOS MAJORAS 
PAREIŠKĖ UŽUOJAUTĄ 

DARIAUS MOTINOS 
GIMINĖMS

Chicago — Mirus mūsų 
garsaus lakūno Dariaus 
motinai, Chicagos miesto 
majoras Kelley pasiuntė 
jos giminėms užuojautos 
pareiškimą. Dariaus moti
na Jucienė, kuri išauklėjo 
lietuvių tautai didį patri- 
jotą ir garsų pasaulio la
kūną, kurs savo žygiu nu
stebino pasaulį, tapo gana 
kukliai palaidota iš lietu
vių Šv. Jurgio bažnyčios į 
kapinių koplyčią. Palaido
ta laikinai, nes jos kūnas 
bus gabenamas Lietuvon 
ir paguldytas šalę jos my
limo sūnelio Stepono Da
riaus.

PATARIA VALDŽIAI 
PAIMTI ELEKTROS 

GAMYBĄ

NAZIAI NUŽUDĖ 230 
ŽMONIŲ

M

Washington — Mississi- 
ppi Valley komisija savo 
raporte prezidentui Roose- 
veltui pataria elektros ga
mybą paimti Federalei 
valdžiai į savo rankas, nes 
tuomet būtų galima žmo
nėms teikti elektros jėgą 
daug žemesne kaina, nei 
privatinės kompanijos tei
kia.

Londonas — Iš Čekoslo
vakijos ir Prancūzijos 
praneša, kad Hitlerio įsa
kymu per pirmąsias dvi 
savaites gruodžio mėnesį 
areštuota ir sušaudyt# 
239 žmonių, kaip neištiki
mų Hitlerio diktatūrai.

Apie šių žinių tikrumą 
galima kol kas paabejoti, 
nes ias skleidžia tik sočia- •r
listinė spauda.

Dėl Vieno 
Sušaudė Apie ISO 

Darbininkų
Bet Komisarų Nešaudo — cūzijoje. Zinovjevas ir Ka- 

menevas esą areštuoti įr 
busią iš Rusijos ištremti 
nes sovietai neturi ganėti
nai įrodymų prieš jų daly- 

| vavimą šioje teroristų 
grupėje”.

Leiba Trotcky - Brauns- 
tein, Zinovieff - Apfeį 
baum ir Kamenew - Ro- 
senfeld yra visi žydeliai ir 
seniau turėjo svarbias 
vietas sovietų valdžioje. 
Jie visi yra pasižymėję 
savo žiaurumu ir vėliau 
buvo pašalinti iš valdžios 
už pasipriešinimą Stalinui,

Paskelbė neva “prisipaži
nimą”

Maskva — Gruodžio 26 
d. sovietų valdžia paskel
bė Leonido Nikolajevo 
“prisipažinimą”, kuriame 
jie pasakoja, kad jis bu
vęs narys “teroristų gru
pės”, kurios tikslas buvęs 
nuversti dabartinę sovietų 
vyriausybę; nužudymas 

! Kirovo turėjęs būti ženk
las kitiems grupės na
riams nužudyti Staliną ir 
kitus sovietų vadus. Ta 
grupė turėjusi “svetimos Leninui - Ulianoffui mi- 
valstybės pasižadėj imą rus. 
teikti pagalbą”. Pats Ni
kolajevas “gavęs 5000 ru- bolševikų sugalvota “te* 
bliu iš vienos svetimos roristų grupė” yra ne kas 
valstybės konsulo Lenin- kitas kaip muilo burbulasį 
grade”.

“Ši teroristų grupė kal
tinusi Staliną, Kaganovi- 

j čių, Molotovą ir Kirovą už 
visas Rusijos bėdas įr bu
vus nutarusi juos visus iš 
valdžios pašalinti Visas 
veikimas buvęs diriguoja
mas Trotckio, ZinovjeVo ir 
Kamenevo. Trotckis dabar 
buk slaptai gyvenąs Pran-

v«

Vadinasi komunistų ’

i Tas burbulas sprogo ir 
pilnoje nuogumoje parode, 
kad teroristais yra patys 
komunistai.

| • ... .,
Kruvinojo Stalino bude

liai dėl Kirovo nužudymo 
sušaudė apie 150 darbinin
kų, bet buvusių komšMzl 
žydelių bijosi šaudyti, sa- 

i ko, nesą “ganėtinai 
I mų”.

įrody'
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' L. Vyčių 17-tos Algif-do 
kp. priešmetinis susirinki
mas įvyko, gruodžio 23 d. 
Šuširihkime užbaigti visi 
nebaigti reikalai ir . užsi- 
briežta daug naujų atei 

f čiai. i c -
Pirmiausia veikimo ko

misija praneša, kad nau
jų metų lauktuvėms yra 
rengiama didžiulė Whist 
party; taipgi sausio pa
baigoj nutarta surengti 
“Beano party”, vadovys
tėje inž. S. Belesko.

Po visų smulkesniųjų 
klausimų apsvarstyta nau 
jų narių vajus. N. Narių 
vajus prasidės nuo sausio 

k 1 d., ir tęsis iki balandžio
■ 1d. Vajaus metu daugiau-
■ šia pasidarbavusiems na- 
į| riams skiriamos trys do-
■ vanos. Vajaus tvarka: už
■ naują narį, kuris užsimo- 
" ka iš karto už visus metus

(»
MUZIKAS
Rapolas juška

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

vaikams.

prirašytejas gauna 6 taš- 
kiiš; kuris užsimoka iiž 
pusę metų prirašyto jas 
gaūha 3 taškus.

Malonūs Vyčiai! Vajaus 
laikas, subruskime dar- 
bah! Draugų turime, už
tat pakviėskime juos prie 
vyčių, kilnios jaunimo or 
ganizacijos, kad vajaus 
metu kiekvienas jaunuolis 
(ė) pasinaudotų gera pro 
ga.

Vajaus metu narių duo
klės tiktai $1.20 metams.

Trečią sausio sekmadie
nį yra rengiama debatai 
su prakalbomis apie vyčių 
vajų. Debatai įvyks temo
je: “Verta lietuvių jauni
mui priklausyti prie lietu
viškų organizacijų”.

Valdybon sekantie m s 
metams išrinkta šie: Pr. 
Razvadauskas pirm.; S, 
Beleskas vice-pirm.; p-lė 
F. Karlonaitė, prot. rašt.; 
p-lė M. Žukauskaitė, fi
nansų rašt.; M. Grilevi- 
čius ižd.; p-lė O. Petružy- 
tė ir J. Griciūnas iždo glo
bėjai; P. Bukota maršal
ka.

Nauja valdyba pasižadė
jo uoliai dirbti sekančiais 
metais, o ypatingai va
jaus metu.

Valio, naujoji valdyba, 
lauksime jūsų gražių ir 
kilnių darbų. P.

| jį J A R AI tęsis iki v^luinos. Su įžan
gos tikietū turėsite pragros 
įsigyti doVan^.

Dovanų yra labai gra
žių; užtat vyčiai tikisi, 
kad jaunimas ir senesnie
ji skaitlingai dalyvaus 
Whi»št party’je įvertinda
mi jų darbus.

Tad, nepraleiskime pro
gos, bet visi į Vyčių Whist 
party praleisti gražiai lai
ką, taip gi draugiškai su
laukti Naujų 1935 metų.

Pasimatysime—

I
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| Tel. Šo. Boston 0823
I LIETUVIS DANTISTAS

ĮDR. M. V. GASPER
,.( KASPARAVIČIUS )

| 525 E. Broadway, S. Boston« k
Ofiso Valandos

|Nuo 9 iki 12 Vyte ir nuo 1.30 Iki 
Į 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
|sas uždarytas subatos vakarais ir 
fnedėldieniais, taipgi seredomis nuo?

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

i
s •

I

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 L vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

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. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)
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414 W. Broadvvay,

AUTOMOBILIŲ NELAI
MĖJE sužeista šouth 

BOSTONIETE

SUŽEIDĖ DARBININKĄ

Nicholas J. Civitares, 
dirbęs prie kasimo darbų 
cottage gatvėje East Bos
tone tapo . sužeistas, kuo
met gazolino pumpa ex- 
pliodavo apliedama jo dra
bužius gazolinu ir uždeg
dama.

Josephine Armeda 15 m. 
gyvenanti 278 K. St. So. 
Bostone tapo pavojingai 
-gal ir mirtinai sužeista, 
kuomet automobilis, ku
riame ji važiavo susidūrė 
su kitu ant Old Colony 
Avė. prie Columbia Circle. 
Kiti, toj pačioj nelaimėj 
sužeisti yra Louis Arma- 
da, Helen Martin, Marjo- 
rie Rose gyveną taip pat 
278 K St. ir James Tava- 
res iš Jamaica Plain.

SUGRĮŽO POLANDO

l

1935, Naujų Mėtų diehdje. 
Prasidės 4 valandą po 

pietų, parapijos šhlėje. 
492 E. Seventh St. Šo. Bo
ston, Mass. Rengėjai kvie
čia So. Bostono visuome
nę, ypač jaunimą gausiai 
ateiti, hes bus labai geras

RASTA NEGYVAS
ADVOKATAS

Lynn’o advokatas, Ja
mes P. Mahoney, 38 m. 
rastas negyvas ant Fof 
Hill Road, Nahant. Nors 
mirties priežastis galuti
nai nenustatyta, bet medi- 
kalis ekzaminatorius Dr. 
Breed išreiškė nuomonę, 
kad tai saužudystė, 
prieš tai labai gėręs.

nes

RINKIMUS LAIMĖJO
* O’BRIEN

Garsusis lakūnas John 
L. Polando, kurs dalyvavo 
tarptautinėse orlaivių len
ktynėse iš Londono į Mel- 
boume, Australiją, sugrį
žo į savo namus Lynn’e. 
Jis, kaip žinoma, orlaiviui 
sugedus buvo priverstas 
nusileisti Persijoj ir ten 
policijos tapo areštuotas 
ir padėtas kalėjiman. Da
bar jis su savo draugu la
kūnu Wright užvedė bylą 
prieš Persijos vyriausybę 
už jų sutrukdymą lenkty
nėse. Jie leidimą lėkti per 
Persiją turėjo.

SAVININKU DĖMESIUI!
Savininkai! Jeigu jūsų “Pro- 

pertės” prižiūrėjimo aplinkybės 
yra sunkokos, aš turiti naują su
manymą, kaip jūsų našta gali 
būti palengvinta. Turiu 30 metų 
patyrimo tokiais reikalais. Taigi 
pranešus man, jūsų “propertes” 
bus kaip ą parduotos. Aš dar
buojuosi tik Bostone, Brightone 
ir Cambridge. Dėl platesnių žinių 
prisiųskite man savo aiškų adre
są ir kada aš galėčiu jūs matyti 
— geriausiai Antradieniais ir 
Penktadieniais. Rašykite laiškus: 
Mr. F. K. E, c-o “Darbininkas”

366 W. Broadway, So. Boston.
Mass

ofkestras. O 
gėrimų tai t
Taip pat pHinename, kad 
dabar yra 'draugijos h&ti- 
jų narių vajus. Tad baliu
je galėsite prisirašyti: 
jaunimas visiškai dykai, o 
senesni už pusę įstojimo;

Ši draugija yra turtin
giausia, tai ir balius biis 
smagiausias.

R. J. Glineckis.

KITA MOKYKLA 
SUDEGS

Nežinomi vandalai pade
gė Abingtono High School 
namą, kuris iki žemės su-« 
degė, padarydamas $75,- 
000. Net iš apylinkių mies
telių pašaukti ugniagesiai 
neįstengė išsiliepsno jusios 
mokyklos užgesinti.

♦
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Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.
ri -'..i

P. Rapolas Juška prane
ša, kad Šv. Petro parapi
jos choras rengia savo 
nįilžiniškus šokius gražio-

A n V n r A T tir Rėpertory salėje, sau-
A U V U K A i A I šio 16 d. Grab. Juozas Ka-

JU8ZAS CUNYSI| t I I 
I 

414 Broadvay, S. Boston, MassĮ

TeL So. Boston 0948

ADVOKATAS

GYVENIMO
Tel. Parkway 1864-W

I

i
-i

speras yra šio baliaus ren
gimo komisijos galva. Tai
gi galime tikėtis, kad šo
kiuose bus visokių įdomu
mų ir naujienybių. Gros 
pragarsėjęs Paramou n t 
Club orkestras iš Bostono. 
Visi mylintieji “good ti
me” nepamirškite atsilan
kyti į šiuos choro šokius 
ir patys persitikrinsite jų 
gerumą.

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

X-Ray 1,
Tel. South BostWL2712 

Jei neatsiliepia tai šaukit: 
Alqonquin 9753 

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.

IR

Revere miesto balsavi
muose, įvykusiuose gruo
džio 18 d. majoro vietą 
laimėjo James M.O.Brien.

Dabartinis majoras pra
laimėjo 2447 balsais.

KŪDIKIS UŽDUSO 
LOPŠY

BALIUS

- r-r*

PARSIDUODA
BARBERNfi

Biznis gerai išdirbtas per 32 
metus toje pačioje vietoje, 314 
W. Broadway, So. Bostone. Ma
ža renda. Parduosiu biznį už ma
žą ir prieinamą kainą kreipkitės 
pas

(Daugiau Vietinių Žinių 
7 puslapyje.

(VAIRŪS SKELBIMAI
i

savininką vakarais po 6 vai. 
9 Bentham Road,

Tel. Columbia 1481
DORCHESTER, MASS.

PARSIDUODA
ANT GREITŲJŲ 

Laivakortė į LietuvąViena 
atgal. Priežastis: pardavėjas dėl 
tam tikrų aplinkybių negalįs da
bartiniame laike išvažiuoti. Dėl 
platesnių informacijų kreipkitės Į 

‘ ‘ Darbininko ’ ’ Administraciją
366 W. Broadway, So. Boston,

Massachusetts.

ir

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

ADVOKATAS

W1LUAM H. HEALEY
18 Tremont St., 

Room 131, 

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

į
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KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS " 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room lj 

366 Broathvay, 6b. Morton.
Tsl. So. Boston 8857 

v Bostono Ofisas: 
60 Statė St, Room 326 

Tel Hubbatd .9896 . 
Gyveninio: 33 Rosetnbnt Street, « 

Tel. Talbot 2878 Dorcbester, Maaa. 
ir—— - 11 <*'—

TeL So. Boston 3520 

ADVOKATAI ŠALNAI 
DARBININKO NAMR ' - • I

M, Mart

POLICIJA PAŠOVĖ SO. 
BOSTONE AUTOMOBI- 

LIAUS VAGILĮ

Gruodžio 19, apie 3 vai. 
po pietų David Sliney, iš 
Brocktono, automobi 1 i s 
tapo pavogtas, kurį buvo 
pastatęs prie 35 Broad- 
way So. Bostone. Trys po
licininkai, važiuodami po
licijos automobiliu Ward 
gatvėje, pastebėjo pavog - 
tąjį automobilį, kuomet 
jie davė signalą sustoti, 
tai vagilis pasileido tiesiai 
į juos ir tik per plauką iš
vengė sUsidaužimo. Polici
ninkai paleido keletą šū
vių ir vagilį pašovę suėmė. 
Pasirodė, kad esąs tūlas 
Walter King, 19 m., ir gy
venąs; ant Mercer gatvės 
South Boston.

KUR LAUKSI NAUJŲ 
/.METŲ? -

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS '

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
278 Harvard Street, 

kamp. Inman arti Centrai Sq.,
Cambridge, Mass.

Dešimts savaičių kūdi
kis, James Mc.Cahe, kurio 
tėvai gyvena 50 Batavia 
St. užduso savo lopšy, 
kuomet įsivėlė į savo blan- 
kietukus. Pašauktų gais
rininkų ir gydytojų pas
tangos nuėjo veltui ban
dant jį atgaivinti.

Šv. Jono Ev. BĮ. Pašal- 
pinės draugijos metinis 
balius įvyks sausio 1,

REIKALINGAS
GARADŽI0 MEKANIKAS

Turi būti jaunas vyras. Galima 
išsirendavoti garadžių sau vie
nam arba prisidėti prie biznio ir 
tapti partneriu. Garadžius yra 
didelis. Reikalinga turėti savo į- 
rankius. Dabartinis savininkas y- 
ra Lietuvis. Kreipkitės:

AVON M0T0R MART, 
AV0N, MASS.

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS 

(KAZYS ČASAS) 
409 Windsor St. 
University 4116 

167 Washington St. 
University 9221

Ofisas:
Tel:

Namai:
Tel:
Cambridge, Mass.

TeL S. B. 2805-R j
LIETUVIS

IOPTOMETRISTASĮ
Išegzaminuoju akis: 
priskiriu akinius | 
kreivas akis atitie-| 
sinu ir amblijoniS-1 

|kose (aklose) akyse sugrąžinu! 
Į šviesą tinkamu laiku.
| J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į
Į 447 Broadway, South Boston Į 
a...............

I VALENTINA MINKIENĖ
| Duoda j)i nuzikos pamo- 
kas 3uragu»ėm£^<

| Vartoji ha į inėtodą mo- - 
•kinimo. Mokina klasišką ir pa- 
| prastą muziką.

Baigusi Naujos Anglijos 
Konservatoriją 
Studio adresas: 

E. Broadway, So. Boston. 
Tel. So. Boston 3317.

I

GRABORIAI

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiute, moky

toja, moko muzikos pianu. 
Ji yra baigusi 

FAĖLTEN PIANO FORTE 
KOLEGIJĄ

444 E. Sixth Street, 
So. Boston, Mass.

KOKSAI $11.75
NĖRA GERESNIŲ
Geriausi Amerikos 

Kietieji Angliai 
$12.50

REIKALINGA GASPAD1NĖ
Lietuvė moteris, apie 45 m. 

amžiaus, nevedusi arba našlė. Ge
ra vieta gerai moterei. Kreipki 
tės:
265 Bolton St., So. Boston, kas 

dieną nuo 2 iki 6 vai. vak.

F. J. ARUNEVIČIUS
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minant, sulaukti N. Metų.
Šita Whist party bus tu

riningesnė nuo būvusiųjų 
praeity, nes paruošta turi
ninga programa. Šokiai

BRIQUETS $10.50

GRABORIUS
Jau 16 metų kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO 
16 Intervale St. 

Tel: 4110

DIXIE KOKSAS

Ką tik sutinku, visi klau
sia, kur eisi laukt Naujų 
Metu?, Visiems atsakau: į 
Vyčių Whist party ir šo
kius. Visi pritaria ir pasi
žada galyvauti. Htikrųjų, 
bus linksma praleisti laiką 
’ietivią tarpe geriausių 
draugų būtyje,: besilinks,

Ligšiolinis Įkrovos rekordas tapo sulaužytas 
DIXIE KOKSŲ krovinio įtalpa, vežamu iš Alaba- 
mos ir Louisiana, dėl White Fuel Corporation, 
Boston, Mass. — šis yra didžiausias krovinys 
koksų, kada buvo vežamas | Boston’o Uostą. — 
10,000 tonų vienu laivu... Naujausis ir geriausis 
te/ ‘■

. DIXIE KOKSAS, *11.75 su atvežimu UŽ toną

WHITE FUEL CORPORATION 
’ d 900 East First St, 

tėL SOŲth Boston 4500=--------------=------

jfis esate vartoje... ir

t
•'.■8 f

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadvay, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

Oi A. ZAlfTSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadvray,

So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva Marksieng, .
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

Vice-pirminlnkė — Ona Siaurienė, 
443 E. 7th St, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3422

Prot. Rašt. — Brone ClmdenC, 
29Gonld SL, West Roibury, Mass. 
Tfel Parkway 1884-W

Fin. Rašt. — Marijona Markonlute, 
88 Navarre St, Roslindale, Maaa 

Tel. Parkway 6S58-W
Iždininkė — Ona Stanluliutė. 

jM5wėat Bth St, So. Boaton, Maaa 
Tvarkdarft Ona Mizgirtiene.

1512 Columbla Rd, So, Boston. Maaa 
Kasos Globėja — K Janušoniene. 
, 1426 Columbla Bd., So. Boaton, Ma*s.

I Draugija savo susirinkimus laiko kas 
|. antrą utarnlnką kiekvieno

S*

KALĖDOMS
Kalendoriai, Paveikslai, Korteles 

Pavieniais ir Biznieriams. 
Užeikite i krautuvę arba laišku 

klauskite katalogo. 
Jonas Kerdiejus

652 Broadvay, So. Boston, Mass. 
(Metropolitan Printing Co.)

■; V

JUOZAS M. DILS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.
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SHENANDOAH, PA.
BANKIETAS

Kun. J. A. Karaliaus 15 
metų kunigystės ir 5 metų 
šioje parapijoje darbuotės 
sukaktuvių proga, parapi
jiečių rengiamas bankie- 
tas gražiai sekasi.

Parapijos bažnyt i n ė s 
draugijos uoliai darbuoja
si bilietų pardavimu ir vi
sokiais bankieto reikalais.

Bankieto rengimo komi
tetas deda visas savo pas
tangas šiame darbe, kad 
visiems patiktų, ir kad bū
tų tikrai ir tinkamai pa
gerbtas kun. J. A. Kara
lius.

Seminarijos mokiniai: 
klier. J. Sukevičius, J. 
Gaudinskas, ir stud. Jonas 
Gibas grįžo namon Kalėdų 
atostogoms.

Daugelis kitų studentų 
iš kolegijų ir universitetų 
irgi grįžo namon praleisti 
Kalėdas ir žiemines atos
togas tėvų ir draugų tar
pe. “Pūtis”.

s-

Nuo Neuralgiskų

naudokite
Skausmų

ANCHOR
PAIN-EXPELLERI
Pain*Expellens visuomet

palengvina skausmus

IŠVALYMAS
ir SUPROSYMAS

SIUTUS AR SUKNIAS

0

Dabar tik už

z

s 
i

į I

Pasaukite:

COLONIAL
CLEANSING SERVICE

271 No. Main St., 
Dirbtuvė: 188 Court St.,
TEL. BROCKTON 79081

I

-

KARŠTO VANDENS
ŠILDYTUVAI

Padaryk žie
mos laiku va
žinėjimą pa
togiu įvedant 

karšio van
dens šildytu

vą savo au- 
tomobilin.

Vario Kldytuvo korys. Kromu 
arba “crackle” padengta. Di
delis įtalpos. Už įrengimą ro- 
kuojama atskirai.

•4.9S
Thermostats nuo 95c ir 

ankščiau
Winter Fronts... 98c.

; SERVICE STORES, Ine.
Warren Avė. at Legion 

Parkway
Phone Brockton 239

SCRANTON, PA.
Šv. Juozapo lietuvių dra- 

gija surengė puotą, kurio
je dalyvavo visos narės. 
Seserys ir Dvasios Vadas 
kun. J. Kuras. Jis prade
dant programą atkalbėjo 
maldelę.

Programa susidėjo iš 
kalbų, dainų ir muzikos. 
Kalbėjo A. Janušytė. Dai
navo Choras ir solistės A. 
Gaveliutė ir duetą V. Gu- 
daičiutė ir J. Černeskaitė: 
piano solo G. Gibaitė, Le- 
liugaitė; deklamavo A. 
Baltrušaičiutė.

Po to visos žaidė žaislus 
ir laimėjusios gavo dova
nas.

Laimėjo šios:
Obuolių konteste laimė

jo A. Raubiutė;
Laikraščių lenktynėse— 

O. Gaveliutė; ‘
Moderniškos artistės —

N. Kervelevičiutė;
Riešutų lenktynėse —A. 

Kizeliutė ir p. Nekrašius;
Riešutų valgyme — L. 

Klebauskaitė ir M. Venz- 
lauskaitė;

Vardų rašyme — S. Šim- 
kiutę ir M. Janušaitė.

Pasibaigus žaislams, už-

v •

Lietuvis Kandidatas Į 
Šventuosius

Prieš 300 metų Kinijoj 
mirė uolus Bažnyčios dar
bininkas lietuvis jėzuitas 
Andrius Rudamina. Savo 
neilgu gyvenimu, vos 36 
metų, jis spėjo pasiekti 
taip aukštos tobulybės, 
kad jam dar gyvam bū
nant visi žiūrėjo į jį kaip 
į šventąjį, o jam mirus 
daugybė žmonių artinosi 
prie jo karsto, kad prilytė- 
tų ražantėlį ar kryželį, o 
jo daiktus nešiojosi relik
vijoms. Jo kapas buvo 
nuolat keliauninkų lanko
ma ir po šiai dienai Kini
joj jo atminimas nenumi
ręs.

Prieš Didįjį Karą Ame
rikos lietuviai ilgiausiu 
raštu kreipėsi į šv. Tėvą, 
kad tasai, patikrinęs mal
dų išklausymus, Andrių 
Rudaminą galutinai pas
kelbtų palaimintuoju, o po 
to šventuoju, Ištikro ka
ras ir dalykas nusistūmė 
tolyn ir kurį laiką net bu
vo užmirštas.

Štai dabar vėl viskas iš
kyla aikštėn. Palaimintuo
ju skelbimo darbas varo
mas pirmyn. Prieš porą 
metų pasirodė Andriaus 
Rudaminos gyvenimo ap
rašymas. Tą knygelę išlei
do jėzuitas T. Benediktas 
Andruška. Patartina, kad 
kiekvienas lietuvis katali
kas įsigytų minimą kny
gelę ir atsidėjęs perskai
tytų ir susipažintų su to 
uolaus Kristaus kareivio 
gyvenimu. O jis toks įdo
mus, pilnas dorybių...

Andrius Rudamina gi
mė 1596 metais Daugėliš
kiu kaime, 12 kilometrų į 
pietus nuo Vilniaus ir mi
rė 1632 metais Kinijoj. 
Jis yra tikras lietuvis iš

I

kandžiauta. Po to ir bai
gėsi vakarėlio programa 
malda.

Varg. p. Nekrašius pas- 
•kambino pianu šokiams.

Tame vakarėly dalyvavo 
šie asmenys:

Klebonas kun. Kuras, 
Šv. Juozapo Mokyklos Se
serys, varg. Nekrašius ir 
šios narės: B. Baranaus
kaitė, a. Baltrušaitytė, B. 
Bulauskaitė. I. Baltrušai
tytė, J. Černeskaitė, H. 
Ditčkiutė, O. Gaveliutė, Ė. 
Gaveliutė, A. Gustaitytė, 
M. Janušaitė, A. Janušai
tė, N. Janušaitė, N. Kirve- 
levičiutė, O. Kizeliutė, A. 
Kutauskaitė, K. Lelingai- 
tė, O. Lazauskaitė, I. Mi
liauskaitė, A. Ramanaus
kaitė, C. Ramanauskaitė, 
S. Ragelskaitė, M. Statke- 
vičiutė, N. Stankiutė, S. 
Simkiutė, M. Vasiliutė, E. 
Žvirbliutė, G.- Žvigiutė, E. 
Noreikaitė, A. Raubaitė, 
G. Gibbiutė, M. Venzlaus- 
kaitė, L. Klebauskaitė, M. 
Ramanauskaitė, K. Juške
vičiūtė, V. Gudaičiutė.

Mes visos esam labai dė
kingos Seselei M. Filicitai 
už jos pasidarbavimą.

Buvusi

didikų giminės. Iš pat jau
nystės Andrius pasižymė
jo savo nepaprastu pamal
dumu. Dar jaunas būda
mas įstojo i jėzuitų vie
nuolyną Vilniuje. Juo pa
sekė ir jo ištikimas tarnas žuvusiųjų" paminklo.
Mikalojus. Andrius naujo
kyne turėjo atlikinėti nuo
lankumo darbus ir dar
buotis virtuvėje, o Mikalo
jus buvo paskirtas už vi
rėją. Pasaulyj Mikalojus 
klausė Andriaus, o dabar 
Andrius Mikalojaus. Ne
jauku buvo savo buvu
siam ponui uždavinėti pa
žeminančius virtuvės dar
bus, bet Andrius ramiai 
atsakydavo: “Tu pirmai 
buvai mano tarnas, o da
bar aš tavo, dėl to drąsiai 
man įsakinėk, o aš klau
sysiu”.

Teologijos mokslus An
drius ėjo Romoje ir ten 
turėjo įdomų sapną. Jis 
mato, kaip ant jėzuitų pe
čių guli visas žemės ka
muolys. Kitose vietose 
lengva, bet vienoj vietoj, 
kur Kinija, baisiai žemė 
spaudžia jėzuitų pečius, 
prakaitas taip ir pilasi 
nuo jų kaktų. Angelas pa
rodė, kad Andrius eitų į 
pagelbą. Tuojau jis pabu
do ir viską papasakojo vy
resniesiems. Šie įžiūrėjo 
tame Dievo valią ir And
rių tuojau išsiuntė į Kini
ja

Neilgai teko Andriui 
darbuotis Kinijos dirvoje, 
tik 5 metus, bet per tą 
trumpą laiką kiek jis nu
veikė, tai kitas ir per 50 
metų vargiai padarys.

Greitu laiku jis išmoko 
sunkios kinų kalbos, jau 
galėjo be vargo sakyti pa
mokslus, vesti katekizaci-

DARBININKAS ~ 3.

Mirė Kan. Maliukevičius

BLAIVININKŲ SUSIVIĘNYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis MIC. —dvasios vadas; Kun. P. Juškaitis— 
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7 Mott St., Worcester, Mass.; O. Sidabriene — ižd., 6 Common- 
uealth Avė., Worcester, Mass.; M. UrmonienS ir A. Zaveckas — 
iždo globėjai; A Miciūnas — redaktorius, Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

LAIKAS PRADĖTI DARBĄ eilėsna.
Sekantis Blaivininką Susivie? 

nymo seimas bus jau iš eilės 25 
as, vadinamas Jubilėjinis seimas. 
Reiškia, 25 metai kai Amerikoj 
gyvuoja ir veikia Amerikos Lie
tuvių Katalikų Pilnųjų Blaivinin
kų Snsivienymas. Todėl privalu, 
kad kiekviena kuopa prisidėtų ir 
tinkamai šias iškilmes paminėtų. 
Tenka pastebėti, kad neužtekti
nai rašoma ir skelbiama apie 
Blaivininkų veikimą. Todėl visos 
kuopos ir nariai yra raginami ra
šyti korespondencijas iš kuopų 
veikimo ir kitus įvairius straips
nius blaivybės reikalais.

Blaivininkai pajudinkime že
mę; atsidėjusiai stokime darban! 

V. J. Blavackas 
Centro Rašt

Štai jau ketvirtas mėnuo kai 
įvyko metinis Blaivininkų Susi- 
vienymo seimas, o blaivinimo 
darbe rodos nieko žymaus dar 
nenuveikta. Artinasi Kalėdų 
šventės, o po to arti Blaivininkų 
šventė —Grabnyčios. Visom kuo
pom priderėtų iš anksto prie šios 
šventės prisiruošti, idant ją tin
kamai paminėjus. Šioj šventėj pa
prastai priimami naujieji nariai. 
Todėl juo daugiau turėsime nau- 
jų narių, juo iškilmingesnė bus 
šioji šventė. Tat iš anksto varyki
me narių vajų. Rengkime įvairius 
vakarėlius, užsiprašykime progai 
pasitaikius sugebančius kalbėto
jus, kurių kalbos arba paskaitos 
paragintų kitus stoti blaivininkų

ĮVAIRIOS ŽINIOS
MINĖJO LIETUVIŲ

SKERDYNES SIBIRE

Kaunas — Šiemet gruo
džio devintą d. Lietuvo
je paminėjo 15 metų suka
ktį, kaipo Sibire, Čeromu- 
šino bažnytkaimy, Ragovo 
raudonieji banditai kar
dais sukapojo Vytauto D. 
vardo lietuvių batalijono 
5 karininkus ir kareiviui. 
Ta proga gr. 9 d. Vytauto 
D. bažnyčioj buvo atlaiky
tos už žuvusius Sibire Lie
tuvos karius gedimosios 
pamaldos, o vakare liku
sieji gyvi batalijono daly
viai uždėjo vainiką ant

PRANAŠAUJA HITLE
RIUI GALĄ

. “Ui

Paryžius — Kalėdų die
ną Prancūzijos “pranašai” 
turi paprotį pažvelgti į a- 
teitį ir pasauliui išprana
šauti ateinančius metus. 
Prancūzijos laikrašči a i 
plačiai aprašinėja jų pra
našavimus.

Vienas iš jų pranašauja, 

ją. Be to parašė kinų kal
ba keletą knygelių, iš ku
rių ypač garsios dvi: 
“Tchen Che Pan Fou Sin 
Tou” (Dvidešimt širdies 
paveikslų”) ir “Che Fou 
Kin Tai Tou” (Darbštaus 
ir tinginio žmogaus de
šimts paveikslų).

Lietuviai katalikai, jei 
norime turėti savo šven
tąjį, tai griebkimės mal
dos. Netrukus pasirodys 
paveikslėliai su maldele: 
kas norės tų paveikslėlių, 
arba Andriaus Rudaminos 
gyvenimo aprašymo kny
gelės, tegul kreipiasi šiuo 
adresu, Amerikoj: Rev. J. 
Bružikas S. J., 259 N. 5th 
Str., Brooklyn, N. Y. o 
Lietuvoj: Jėzuitų Vienuo
lynas, Kaunas.

Jeigu kokie stebėtini at
sitiktų maldų išklausy
mai, malonėkite irgi tai3 
pačiais adresais rašyti. 
Jau vienas kitas maldų iš
klausymas įvyko ir gau
tas pranešimas, laukiama 68 mažiau kiekvienam gy- 
daugiau. ventojui Bostone.

f

kad liepos mėnesyje bus 
padarytas smarkus puoli
mas prieš prezidentą Roo- 
seveltą, bet prezidentas 
laimingai atsilaikys i ą s 
prieš visus užpuolimus.

Daugumas burtininkų 
sutinka, kad karo pavo
jaus artimoje ateityje ne
simato.

Visi pranašauja atei
nančiais metais galą Hit
leriui ir kad pagaliau Vo
kietija susitaikins su di
desnėmis valstybėmis, ku
rios bendradarbiaus su 
Prancūzija.

NEBEREIKS MOKĖTI 3 
CENTŲ UŽ ČEKIUS

Washington — Su Nau
jais Metais baigiasi val
džios uždėtos 2 centų mo
kestis už kiekvieną bankos 
čekį. Pereitais metais to
kių-mokeščių valdžia su
rinko 41,383,198 dolerius. 
Tai pirmutinis palengvini
mas tiems, kurie moka sa
vo sąskaitas čekiais.

$2,044,000,000 TAUPYMO 
BANKOSE

Massachusetts valstybės 
Savings bankose yra 
2,044,000,000 dolerių taup
menų šiais metais. Netik 
sutaupytų pinigų suma 
padidėjo, bet ir indėlinin
kų skaičius padidėjo iki 
3,000,000 asmenų. Per 
šiuos metus bankos savo 
indėlininkams išmokėjo 
65,000,000 dolerių nuošim
čių.

Sprendžiant iš indėlių 
sumos ir gyventojų skai
čiaus ,tai turtingiausis 
miestas valstybėje yra 
Newburyport. kur taup
menų savings bankose yra 
$1194.50 kiekvienam gy
ventojui. Mažiausiai taup
menų yra Everett, kur iš
eina tik po $85.20 kiekvie
nam gyventojui. Bostonas 
turi $818.90 kiekvienam 
gyventojui. Pereitais me
tais taupmenų buvo $22.-

Vilnius — Gruodžio 2 d. 
mirė Valkininkų klebonas 
kanauninkas Klemensas 
Maliukevičius.

A. a. Kan. Maliukevičius 
buvo aukštos moralės ver
tės kunigas ir didelis Vil
niaus krašto lietuvių vi
suomenės veikėjas ir pat- 
ri jotas.

Velionies darbuotė lietu
vių visuomenės tarpe skir
stoma į tris dalis:

1) 1905 — 1911 metais, 
kai Velionis gyveno Vil
niuje. Čia kurį laiką dėstė 
kunigų seminarijoj lietu
vių kalbą, uoliai dalyvavo 
lietuvių visuomenės orga
nizuotame gyvenime, daug 
pasidarbavo globodamas 
lietuvių tarnaičių draugi
ją, įvedė katedron lietu
viškus pamokslus ir šven
tadienių rytais pamaldas 
ir pan.

2) Trakuose 1911—1933 
metais. Trakai yra nelie
tuviška parapija. Dėlto 
Velionis pašventė savo jė
gas Vilniaus lietuvių orga
nizacijoms, su kuriomis 
ne tik palaikė ryšius, bet. 
kaip minėjau, jose buvo 
uolus narys.

3) 1933 — 1934 metais 
Valkininkuose. Iš čia Ve
lioniui jau buvo kebliau 
dažnai lankytis Vilniuje, 
bet užtat vietoje darbo 
dirvą turėjo labai plačią 
ir Velionis šalia tiesiogi
nių, kaipo kunigo, pareigų 
tam darbui paaukavo pas
kutines savo jėgas, kol jos 
išsisėmė ir šio mėn. 2 die
ną viso Vilniaus krašto 
lietuvių mylimas ir nuo
širdžiai gerbiamas atsis
kyrė su šiuo pasauliu.

Velionis palaidotas Val
kininkuose gruodžio mėn. 
4 dieną. Vieta kapui pa
rinkta bažnyčios švento
riuje, kairėje pusėje prie 
įėjimo.

NERAMUMAI IRT 
RAS KUBOJE

m kib

Havana — Gruodžio 18 
— Neramumai ir teroras 
siaučia Havanoj. Valdžios 
opozicijinės grupės, ligšiol 
kovojusios savo tarpe, da
bar susijungė bendram ti
kslui — nuversti dabarti
nį provizionalį Kubos pre
zidentą Charles Mendieta. 
Tik per pereitą naktį 40 
didelių bombų sprogo į- 
vairiose vietose sužeisda- 
mos 5 žmones ir padary
damos didelius nuostolius. 
Vyriausybė įsakė visiems 
savo kareiviams ir polici
jai būti budrioje sargybo
je ir pasirengusiems mal
šinti naują sukilimą. Apie 
79 vyriausybės oponentai 
suimti, o vienas įtariamas 
bombininkas nuo policijos 
primušimo mirė. Visoje 
Kuboje padėtis labai įtem
pta.

SUDARYTA NAUJA 
KLAIPĖDOS KRAŠTO 

DIREKTORIJA

Jau buvome pranešę, 
kad gruodžio 1 d. iš savo 
pareigų pasitraukė ligšio
linė Klaipėdos krašto di
rektorija, Martyno Reiz- 
gio vadovaujama. Tuojau 
gubernatorius dr. Nova- 
kas naują direktoriją pa

vedė sudaryti krašto sei
melio nariui Jurgiui Brū% 
velaičiui. Gruodžio, 4 d. 
Brūvelaitis direktoriją su
darė ir ją tuojau pristatė 
krašto gubernatoriui.

Naujojon direktorijon. 
be Jurgio Bruvelaičio, dar 
įeina: dr. Martynas Any- 
sas, Martynas Grigaitis ir 
Andrius Butkeraitis. Pa
žymėtina kad du paskuti
nieji (Grigaitis ir Butke
raitis) yra vokiškos žemės 
ūkio partijos nariai. Į 
Bruvelaičio direktor i j ą 
jiedu įėjo su savo partijos 
žinia ir sutikimu.

Kas yra naujieji Klaipė
dos krašto direktoriai?

Pirmininkas Jurgis Bru- 
velaitis gimė 1900 m. Klai
pėdos apskr. ūkininkų šei
moje. Baigęs vidurinę mo
kyklą, kurį laiką mokėsi 
prekybos. Didžiojo karo 
metu tarnavo vokiečių ka
riuomenės karo laivyne. 
1919 m. grįžęs į tėviškę 
tuojau stojo dirbti lietu
viško visuomeninio darbo. 
Jis buvo aktingas Klaipė
dos sukilimo dalyvis ir ta
da ėjo Šilutės miesto ir 
apskrities komenda n t o 
pareigas. 1923 m. pabaigo
je buvo išrinktas Klaipė
dos šaulių rinktinės vadu 
ir šias pareigas ėjo ligi 
paskiriant direktori jos 
pirmininku.

Dr. Martynas Anysas 
gimė 1895 m. Kintuose, 
Šilutės apskr. Ten išėjo ir 
pradžios mokslą. Aukš
tuosius teisių mokslus ėjo 
Kaune, Berlyne ir Ham
burge. 1920 metais jis re
dagavo “Prūsų lietuvių 
Balsą” Klaipėdoje. Tais 
pačiais metais jis pradėjo 
tarnybą Lietuvos Užsienių 
reikalų ministerijoje. Bu
vo Lietuvos pasiuntinybės 
Berlyne sekretorium ir a- 
tašė, o nuo 1929 m. konsu
lu Hamburge. Paskutiniu 
laiku buvo Klaipėdos kra
što gubematūros patarė
ju.

Martynas Grigaitis gimė 
1869 m. Kukairaičiuose. 
Jis kilęs iš senos lietuvių 
giminės, kuri Klaipėdos 
krašte gyvena jau 400 me
tų. Didžiojo karo metu jis 
tarnavo vokiečių kariuo
menėje ir ties Vilnium bu
vo sunkiai sužeistas. Prieš 
karą ir po karo jis daug 
dirbo įvairiose žemės ūkio 
organizacijose ir įstaigo
se. Grigaitis dalyvauja ir 
bažnytiniame gyvenime: 
jis yra Šilutės apskr. e- 
vangelikų bažnyčios sino
do narys.

Andrius Butkeraitis gi
mė 1884 m. Pašyšiuose. 
Dabar nuolatos gyvena 
savo ūkyje Rusnėje. Di
džiojo karo metu jis tar
navo Prūsų lietuvių arti
lerijos pulke ir buvo su
žeistas. Jis visą laiką dir
bo ūkiškose organizacijo
se. Be to, yra Klaipėdos 
krašto evangelikų sinodo 
ir Šilutės apskrities sino
do narys. Andrius Butke
raitis, lygiai kaip ir Mar
tynas Grigaitis yra vokiš
kos Landwirtscheoftspar 
tei narys. Savo visuome
ninio darbo tikslu jie lai 
ko dirbti Lietuvos valsty
bės gerovei ir krašte įvyk- 
dyti sugyvenimą.
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DARBININKAS
Protestai Prieš Meksi 

kos Vyriausybes 
Žiaurumus

Persekiojimai katalikų < 
tikėjimo Meksikoj sukėlė 
daug smarkių protestų 
Jungtinėse Valstyb ė s e. 
Protestuoja ne vien ka
talikai, bet ir protestantai 
ir žydai. Visi gyvai nujau
čia, kad bendras tikėjimo 
paneigimas prives galuti
nai prie socialinės suiru
tės — visiško esamosios 
tvarkos suirimo. Visiems 
rimtiems žmonėms, nežiū
rint kokios tikėjimo pa
kraipos jie būtų, darosi ai
šku, kad su bet kokio ti
kėjimo išnykimu, atsida
rys kelias pilnai anarchi
jai. O prie visiško tikėji
mo panaikinimo Meksikos 
vyriausybė aiškiai eina ir 
su tuo nė kiek nesislepia. 
Jei savo žygyje ji kiek 
staptelia, tai tik laikinai— 
tartum prisižiūrėtų, kaip 
pirmieji bedieviškos i o s 
propogandos žingsniai pa
vyks ir kaip platesnė vi
suomenė Meksikoj ir už
sieny į tai reaguos.

Visuomenė reaguoja 
smarkiai. Pačioj Meksikoj 
vyksta stiprios demons
tracijos ir nors valdžia vi
soms pajėgoms jas slopi - 
na, vis dėlto nepajėgia pil
nai situaciją sukontroliuo
ti. Meksikos persekioto
jai - masonai mato, kad 
urmu raudami tikėjimo* 
principus iš visuomeninio 
gyvenimo, jie susiduria su 
masiniu žmonių nepasiten
kinimu ir net pasipriešini
mu ir tuo būdu sukelia
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masinę opoziciją prieš sa
vo režimą. Tas pavojinga, 
ir todėl jie kartkartėmis 
padaro pauzą žiaurių 
prieštikybinių įstaty m ų 
vykdyme.

Be pačios Meksikos ka
talikų pasipriešinimo, pa
sipylė protestai ir iš užsie
nio. Stiprios katalikų or
ganizacijos mūsiškėj A- 
merikoj daro demonstra
cijas, eisenas, mitingus 
prieš žiaurią Meksikos vy
riausybę. Tie protestai nė
ra tušti. Jų rezoliucijos 
skamba griežtai ir pas
merkiančiai ir jos pasiro - 
do ne tik viešoj Amerikos 
spaudoj, bet yra siunčia-, 
mos į Washingtoną su rei 
kalavimu, kad būtų įteik
tos Meksikos ambasado
riui. Amerikos katalikų 
balsas yra garsus ir įta
kingas. Su juo daug skai
tosi Washingtono vyriau - 
sybė, ypač kuomet prie to 
katalikų protesto priside
da protestantų ir žydų pa
reiškimai, smerkią Meksi- 

i kos žiaurumus. Su viešąją 
Amerikos opinija Meksi
kos persekiotojai negali 
nesiskaityti. Jau tik dėl 
vienos sarmatos, kad dvi
dešimtam amžiui smau
giama asmeninė ir tikybi
nė žmonių laisvė, turėtų 
Meksikos vyriausybė susi
mąstyti ir susirūpinti ir 
noroms - nenoroms pasuk
ti nuo žiaurumų ir pries
paudos kelio. K.

Spauda ir Radio
(Kun. J. Švagždžio kalba, pasakyta per radio iš 
stoties WAAB, gruodžio 15 d, 1934)

“Darbininko” radio pusvalandį pradedant, svei
kinu jus, gerbiamieji radio klausytojai organizuoti} 
lietuvių katalikų darbininkų vardu.

Milijonams pasaulio darbininkų pats gyvenimas 
aiškiai išparodė, kad ištrėmus religiją iš ekonominio, 
socialio ir politinio žmonių gyvenimo, tas gyvenimas 
virsta pragaru. O visad nesąžiningai išnaudojami, 
skurde ir varge kas gyventi norėtų? Minios tad dar
bininkų amžiais ieškojo ir dar tebeieško kelio į gerbū
vį, bet jo surasti jiems niekaip nesiseka.

Kas Kristaus nurodytas gyvenimo kelias yra dar
bininko ir kiekvieno žmogaus laimės kelias, toli gra
žu ne visi norėjo tam patikėti.

Paskutiniais laikais du žmonijos vadu aiškiau
siai pasauliui išdėstė ir nurodė, kad vienatinis kelias 
gerovėn tai Kristaus nurodytas kelias. Tie du vadu 
tai, popiežius Leonas XIII ir dabar įstabi gabumų Ka
talikų Bažnyčios laivą vairuojantis Pius XI.

Gilaus vidujinio įsitikinimo vedami, katalikai 
darbininkai laiko sau švenčiausia pareiga kiekvienas 
(visomis savo išgalėmis) prisidėti prie supažindinimo 
darbininkų minių su Katalikų Bažnyčios nurodytu 
gyvenimo keliu. Tam tikslui atsiekti lietuviai katali
kai darbininkai įsikūrė So. Bostone laikraštį “Darbi
ninką”. Dabar “Darbininkas” žmonijai brangias idė
jas sumanė nešti į žmones ir gyvu žodžiu, radio pa- 
gelba.

Spausdintas žodis, tiesa, pasiekia plačias rftinias. 
bet jis tylintis, lyg nebylys, lyg negyvas. O lietuvis, iš
eivis ir liet jo ča gimę vaikai pajunta didį džiaugsmą, 
kada viešai užgirsta gyvą žodį, tartą skambia savo 
protėvių kalba. Ta gyva lietuvių kalba laiks nuo lai
ko atsiliepsime į jus, per radio, gerbiamieji klausyto- 
M . ■ > . u

Jei savoj kalboj gyvą žodį malonu/išgirsti, tai ar 
nebus tik dar maloniau išgirdus jautrią, gilią, misti
cizmo pilną lietuvišką dainą.

Mūsų išeivija yra sukūrusi savą lietuviškąjį me
ną. Bet jo išteklius jau išsisėmė. Visos dainos jau yra

DARBININKAS
366 W. BROADWAY 
sa BOSTON, MASS.
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buvę sudainuotos, visos operetes jah po kelis kartus 
pastatytos. Ne tik artistų skonis, bet ir eilinio žmo
gaus įgimtas dailės instinktas prašyte prašosi išgirs
ti ką naujo, įspūdingo, sutampančio su Didžiosios 
Lietuvos artistiniais kūriniais. Taigi mums reikia su
sipažinti su Lietuvos meno progresu. O jis yra jau di
džiulis ir vis žengiąs pirmyn, šimtai kompozitorių ku
ria vis naujus muzikos veikalus, pradėjus nuo papra- 
ščiausių tiksliai jau suharmonizuotų liaudies dainų, 
baigiant tikrai stambiomis operetėmis. Nepriklauso
mosios Lietuvos dvasia yra pagimdžiusi daug talen
tų, kurie savo jausmus išlieja kilniose dainose, kanta
tose, operose. Lietuvių, muzikalumas yra plačiai žino
mas. Pasaulis neatsidžiaugia lietuviškųjų dainų skam
bumu, gilumu, harmonija. Stambesnieji kompozitoriai 
pilnai išlaiko tuos mūsų tautos dvasios požymius. 
Tad’ tikrasai lietuvių menas prašyte prašosi jį išplės
ti tarp mūsų išeivijos Amerikoje. O radio yra kaip 
tiktai geriausias tam įrankis.

Todėl tame radio pusvalandyje mes stengsimės 
patiekti ką nors naują iš moderniškojo lietuvių meno. 
Kol kas dar negalime pažadėti, kad patieksime viską, 
kas yra muzikos srityje pagaminta. Tas būtų reika
linga milžiniškų lėšų, kurių kuklios mūsų pajėgos ne
galėtų pakelti. Bet mes duosime tą, kas bus prieina
ma, ir viskas, kas čia per radio bus patiekta, bus nau
ja, skambu, originalu.

Tiek dėl muzikalio repertuaro.
Kai dėl muzikalinių pajėgų, tai mes jau sutrau

kėme žymiausius Bostono ir apylinkių talentus. Visi 
žymiausi solistai ir solistės jau yra užkviesti, užan- 
gažuoti. Bus duetų, kvartetų, sekstetų ir oktetų. Vo
kaliniu atžvilgiu bus pasistengta programą tiek paį
vairinti, kad į dainuojamųjų dalykų tarpą įeitų įvai- 
rių-įvairiausių rūšių kompozicijos. To dar negana. 
Jei radio pusvalandis tinkamai išsivystys ir ras ger
biamoje visuomenėje atitinkamos paramos, tai mūsų 
programan įeis ir sceno-dramatiškų dalykų, kaip an
tai, dialogų, komedijėlių ir tt., lygiai kaip, kad girdite 
angliškose programose. Retkarčiais, dėl įvairumo, ga
lima bus patiekti kalbų, paskaitų, naudingų patari
mų, svarbiausių žinių apie einamus pasauly nuoti- 
kius. žodžiu, mūsų radio pusvalandis tarnaus lietuvių 
reikalams koerdviausioj plotmėj.

Dabar teks tarti nuoširdus atvirumo žodis į už
jaučiančios visuomenės ausis. Teikiama jums “Dar
bininko” radio valanda yra visuomeninis dalykas. Tai 
ne privatinio biznio kromelis. Tad gerbiamoji visuo
menė turėtų priimti mūsų pastangas savo nuosavy
bėn. Suprantama, kad tam viskam tinkamai įvykdint 
reikia bendrų pajėgų ne vien tik iš pusės artistų-mė- 
gėjų, bet drauge ir iš klausančios visuomenės pusės. 
Užuojauta, pritarimas, visuomenės bendra parama — 
tai būtinos pasisekimo sąlygos. Kartoju: “visuomenės 
bendra parama — tai būtinos pasisekimo sąlygos. Vi
suomenė turi pastatyti sau prieš akis tą neišvengia
mą faktą, kad tinkamas mūsų pasirodymas meno sri
tyje prieš kitataučių ausis yra vienas svarbiausiųjų 
mūsų išeivijos uždavinių. Menas — tai tautos kultū
ros požymis. Dėl mūsų meno kilnumo Lietuvoje raus
ti netenka. Taigi pastatykime dalyką taip, kad dėl 
mūsų meno vertės netektų mums rausti ir čia Ameri
koje. Lai pasaulis žino, kad lietuviai myli ir moka dai
nuoti ir kad lietuvių visuomenė moka jų dainas pilnai 
įvertinti ir tinkamai paremti. Taigi, Dievo ir jūsų pa
dėdami, naudodamės modeminėmis radio priemonė
mis, imamės siekti viršminėtų tikslų.

Gyveniman Pažvelgus
J. p. p.

Smolny Institute, Lenin- vič, Postišev, Yeškov ir 
grade, nužudytas žymus' 
komunistų vadas, Sergie- 
jus M. Kirovas. Jis buvo 
vienas dešimties Politbu- 
reau narių, kitaip, viena 
dešiniųjų Stalino rankų ir 
tikrųjų Rusijos valdovų.

Tiesa, Stalinas yra dik
tatorius, bet jis, kaip ir 
kiti diktatoriai, negali ap
sieiti be žmonių, kuriais 
jis pasitiki.

Tie jo artimieji nebūti
nai yra Litvinovai ar Buk- 
liarinai, kuriuos visas pa
saulis žino ir kurie grei
čiau yra galingi konku
rentai.

Šiandie tvirčiausias Sta
lino ramstis yra Politbu- 
reau, kuris sudarytas iš 
jo šalininkų.

šalia žuvusio Kirovo ar
timiausi Stalino patarėjai 
ir šalininkai yra Kagano-

Stezki.
Postišev, “antrasis gene

ralinio sekretoriaus repre- 
sentantas” visa siela atsi- 
davs Stalinui. Jis yra Si
biro darbininkas, kuris 
suorganizavo Amūre suki
limą prieš Japonus.

Postiševas, greičiau fle- 
gmatas, greit įsikarščiuo 
ja, kai pradedama kalbėt 
apie 1918—1922 metų įvy
kius. Kai 1930—1931 me
tais iškilo klausimas iš
traukti raudonąją armiją 
iš Tolimųjų Rytų Postiše
vas aiškiai pasipriešino.

Jo silpnybė yra alkoli, 
tačiau Stalinas jį laiko 
prie savęs, nes nors dikta
torius nepasitiki beveik 
kiekvienu kitu, jis tiki 
Postiševo lojalumu.

Koganovičius, Stalino 
“pirmasis representantas” 
labai skirtingas charakte-

ris. Nors Stalinas ir žino, 
kad Koganovičiaus atsi
davimas savo valdytojui 
*nėra toks nuoširdus kaip 
Postiševo ir kad Kogano
vičius kritingu momentu 
gali jį palikti, vis dėlto 
diktatorius pavedė jam 
partijos administraciją.

Koganovičius, nors save 
vadina tik Stalino šešėliu, 
daro į Staliną didelės įta
kos. Jis yra typiškas išsi
lavinęs sau žmogus, kuris 
save vadina darbininku, 
nors ištikrųjų tėra dirbęs 
karo metu odų dirbtuvėse, 
kad išvengtų kariuome
nės.

Be Koganovičiaus ir Po
stiševo, dar du artimus 
Stalino žmones reikia į- 
skaityti į tikrųjų Rusijos 
valdovų skaičių, Yešovą ir 
Stezkį.

Yešovas yra Orgras- 
pred, t. y. partijos depar
tamento, kuris atsakingas 
už priėmimą ir išmetimą 
partijos narių išskyrus 
tuos, kurie užima aukštą
sias vietas, galva, šio de- 
partmento jėga yra bega
lo didelė ir kvietimas į Or- 
graspred kiekvienam ko
munistui yra pabaisa.

Yešovas buvęs plieno 
darbininkas, mažai dides
nis už neužaugą, žiaurių 
akių, žvarbaus balso ir aš
traus liežuvio. Baisiai ne- 
apkenčiąs “aukštesnės kil
mės” žmonių, ypač inteli
gentų.

Stezkis kaip tik priešin
gai yra inteligentijos na
rys ir vadinamas “Raudo
nuoju profesorium”. Jis y- 
ra Kulturprop galva. Jo 
rankose visa Rusijos 
spauda ir propaganda.

Jis samdo ir atleidžia 
redaktorius. Taip pat jis 
yra ir “politiškuoju direk
toriumi” visų Rusijos ra
šytojų, nors popieroj rašy
tojų galva yra Maxim Go
rki.

Štai keturi žymesnieji, 
be nužudytojo Kirovo, Ru
sijos valdovai, kuriais 
Stalinas daugiausia pasi
tiki ir myli (jei, bendrai, 
sužvėrėję Rusijos valdo
vai turi supratimą apie 
meilę).

Žuvus Kirovui, Stalinas 
paskelbė gedulą visoj Ru
sijoj.

Nors teroras nėra girti
nas veiksmas ir kiekviena 
žmogžudystė netoleruoja- 
tina, bet kiekvienoj vals
tybėj galvažudžiai ir kri
minalistai teismo dažnai 
baudžiami mirtimi. Rusi
jos komisarams (kurie fa
ktūrai yra didžiausi krimi
nalistai) teismo nėra, to
dėl teismą 
ras asmuo.

Lietuvos
šo, jog išeista įstatymas, 
kuriuo pasiremdamas tei
singumo ministeris gali 
kilnoti advokatus.

To dar betrūko!
Neužtenka, kad švieti

mo ministeris žaidžia mo
kytojais direktoriais ir 
mokyklų inspektori a i s, 

, kurie, aišku, pagal jo norą 
■ šokina žemesniuosius už 

juos. Na, ir šoka Lietuvos 
: mokyklos, jų auklėtiniai 
i ir auklėtojai “tautinį” šo

kį. Jei nenori tautininkų 
> dūdon pūsti, — ponas mo- 
’ kytojau važiuok “atosto

goms”, kurios dažniausiai

įvykdė atski-

* «
laikraščiai ra*

4.

Ar Jis Tikrai Gyveno?
Apie Jėzaus Kristaus 

užgimimą žinome netik iš 
Evangelijų, bet ir iš seno
vės pagonių istorijų.

Garsus žydų istorikas 
Flavius Josephus, kuris 
gyveno A. D. 37-94, savo 
raštuose kalba apie Kris
tų. Vienoje vietoje, (Ant. 
XX, IX, 1) jis mini “Jokū
bą, Jėzaus brolį, kuris bu
vo vadinamas Kristus”. 
Kitoje vieto j e, (Ant. 
XVm, m, 3) rašo: “Apie 
šį laiką pasirodė Jėzus, iš
mintingas žmogus (jei iš- 
tikrųjų Jį galima žmogu
mi pavadinti, nes Jis darė 
stebėtinus darbus. Buvo 
tokių žmonių mokytojas, 
kurie, tiesą su džiaugsmu 
priėmė). Jis daug žydų 
prie Savęs patraukė ir 
taipgi Graikų. Jis buvo 
KRISTUS. Ir kada Pilo
tas, prieš kurį mūsų vy
resnieji Jį apkaltino, nu
teisė Jį mirtimi ant kry
žiaus, tie, kurie pirma Jį 

esti neribotam laikui, o 
mokinys pas tėvus, kur 
dažnai laukia “šiltos” pri
imtuvės.

Deja, šiandie ir ponas 
teisingumo ministeris už
simanė pažaisti advoka
tais. Vadinasi, jei koks 
nors neatsargus advoka
tas išsitars, kad tautinin
kai, visdelto, nėra tokie 
dideli tautos geradariai, 
kokiais, jie sakosi arba, 
jei jis kartais išdrįstų per- 
drąsiai ginti kokį nors 
“pavojingą” politinį nusi
kaltėlį, teisingumo minis
terija pasiųs jam raštą, 
kad išsinešdintų kur ki
tur, kur, gal būt, sausos 
duonos plutą griauždamas 
gerai apdūmotų apie val
dančiųjų gerumą ir išmo
ktų laikyti uždarą burną.

Čia reikia pažymėti, kad 
ponai įstatymų leidėjai, 
berods, nesusiprato išleis
ti įstatymo, kuriuo ir tei
sėjai priklausytų pono mi
nisterio. Beto, Sveikatos 
Departamentas, turėtų su
sirūpinti gydytojais, kad 
ir juos galėtų kilnoti iš 
vietos į vietą. Tada viskas 
būtų tvarkoj. Tačiau, rei
kia tikėtis, kad ir tokie į- 
statymai pasirodys. Tokiu 
būdu susidarys visai pa
dori situacija.

Tada Lietuvos valdinin
kai ir bendrai visi kultū
ros darbininkai taps pa
prastomis šachmatų figū
romis, kurias ponai minis- 
teriai pagal savo norus ki
lnoja ten, kur jiems patin
ka.

Įdomus žaidimas! Ar ne 
tiesa?

mylėjo, Jo neapleido. Nes 
Jis pasirodė jiems gyvas 
trečioje dienoj, kaip šven- ( 
ti pranašai apie Jį buvo 
sakę. Krikščionys, kurie 
nuo Jo ėmė sau vardą, iki 
šiai dienai neišnyko.”

Romos istorikas Taci
tus, kuris gyveno A. D. 
54-119 irgi rašė apie Kris
tų. (Ann. XV, 44) “Krikš
čionių tikybos Įsteigėjas, 
Kristus, prokuratoria u s 
Pontijaus Piloto, Tiberijui 
viešpataujant, buvo pas
merktas mirtimi. Jo tiky
ba, užspausta per nekurį 
laiką, vėl iškilo ir išsipla
tino, netik Judėjoje, kur 
prasidėjo, bet ir Romoje”.

Kitas garsus senovės 
Romos istorikas Sueto- 
nius, kuris gyveno A. D. 
75-160, savo raštuose kal
ba apie Kristų ir Krikš
čionis. Ir aprašydamas 
Romos ciesoriaus Klaudi
jaus gyvenimą, sako: “Ju- 
daeos, impulsore Chresto, 
assidue tumult u a n t e s 
(Claudius) Roma expu- 
lit”.
Gerai studentams žino

mas Romos istorikas Pil
ny Jaunesnysis, kuris bu
vo paskirtas Bitynijos val
dovu, rašė ciesoriui Tra- 
janui (A. D. 61-115) ir 
klausė ką jam daryti su 
jo apskrityje atsiradusiais 
Krikščionimis. “Jie gyve
na padoriai”, Pliny rašė”, 

i jokių prasikaltimų jiems 
primesti negalima, kip tik 
jų Krikščionišką tikėjimą, 
kuris Romėnams atrodo 

i priešingas ir prietaringas. 
Bet Krikščionių negalima 
atitraukti nuo ištikimybes 
Kristui, Kurį ankstį ry
tais susirinkę, jie garbina 
Jį kaip savo Dievą”. (Ep. 
X. 97, 98).

Akyvaizdoje tokių isto
rinių faktų, kad begalėtų 
abejoti Kristaus buvimu? 
Tačiau yra žmonių, kurie 
savo apakime nei su isto
rija, nei protavimu nebe
siskaito. Šviesa atėjo į 
pasaulį, bet žmonės labiau 
mėgo tamsybę, nes jų dar
bai pikti. T.
—— ui ■■

“Geras katalikiškas laik- 
jaštis yra nuolatinė misi
ja”.—
“Žinokite, kiekvienas kata

likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybes reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”—
Panevėžio vysk. Paltarokas.

Bedarbiai Atsiliepkite

Į DIENĄ $3, j SAVAITĘ $21, Į MENESĮ 84 
DOLERIAI

Už sunkiausią darbą džiaugtųsi gavęs į dieną 83, 
o čia tik reikia pavaikščioti po lietuviškas šeimynas 
ir per visą dieną tik galima prikalbinti 5 naujus skai
tytojus “Darbininkui”. Žiūrėk, jau turi $3 pelno, nes 
Į redakciją atiduosi už 4 skaitytojus, o penkto mokes
nis palieka platintojui. Taigi bedarbiai į darbą! Gali 
ir pasisakyti, kad bedarbis, tai jautresnės širdies žmo
gus pasigailės ir užsirašys. Tik tų pinigų nepragerk 
ir kas girtuoklis nė nemėgink tai daryti, nes tik pa
gadinsi visą platinimą ir pakenksi sau ir redakcijai.

Penkta prenumerata duodama platintojui tik ga
vus 4 naujus prenumeratorius — skaitytojus “Darbi
ninkui”. Gera pttiga vtifeap padirbėti kilniame darbe.
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ŠV. KAZIMIERO PAR-JA
NEKALTO PRASIDĖJI

MO ŠVENTE

Dalyvavo šie Svečiai ku
nigai:
. Gruodžio 9 dieną, 11 vai. 
ryte iškilmingas šv. mi
šias atnašavo kun. A. 
Morkūnas, MIC., kun. P. 
Skruodenis MIC. buvo dia
konu; klier. E. Andrulio- 
nis, MIC. subdiakonu; ku
nigas J. Vaškas, MIC. sa
kė pamokslą. Tą dieną 
7:30 vai. vakare iškilmin
gus mišparus laikė kun. 
K. A. Vasys. Asistavo ku
nigas J. J. Bakanas ir ku
nigas V. Puidokas.

Kun. J. Vaitkūnas pasa
kė pamokslą.

Gruodžio 8 d., Šv. Kazi
miero bažnyčioje įvyko iš
kilmingos pamaldos Švč. 
Panelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventėje. Tą 
rytą Šv. mišios buvo 5:15 
ir 7:30 ir iškilminga suma 
9 vai., kurią atnašavo kle
bonas kun. A. Petraitis.

Laike minėtų iškilmin
gų pamaldų dalyvavo virš 
šimtas jaunų mergelių So- 
dalicijos. Visos mergelės 
buvo pasipuošusios baltais 
valionais.

Šv. mišių metų bendrai 
priėmė Šv. Komuniją. Šiai 
jaunų mergelių Sodalici- 
jai vadovauja Seselės Ka- 
zimerietės. Pabaigoje šv. 
mišių, vadovaujant kun. 
A. Petraičiui, visos mer
gelės atnaujino įžadus. Po 
iškilmių virš 50 naujų 
mergelių priimta į Sodali- 
ciją. Minėtas iškilmingas 
apeigas atliko kleb. kun. 
A. Petraitis. Tą dieną šim-jjandą ryte kun. A. Bružas 
tai suaugusių žmonių pri
ėmė šv. Komuniją.

Valdyba išrinkta 1935 
metams sekanti:

P. Mankus pirm.; L. Ta- 
parauskaitė vice-pirm.; J. 
Svirskas nutarimu rašt.: 
V. Blavackas Turto rašt.; 
M. Ščiukienė iždininkė; 
M. Ruginienė ir V. Sipavi
čienė iždo globėjos; J. Sla
vickas maršalka. V. Rim
ša, Vėliavos nešėjas. Šiai 
valdybai linkime geriau
sių pasekmių darbuotis 
blaivinimo darbe.

Reporteris.

AUŠROS VARTŲ PARAP.

MOTERŲ SĄJUNGA

• Gruodžio 10 d. 8 vai. ry
te, kun. J. Valantiejus pa
sakė pamokslą vaikams.

9 vai. kun. P. Skruode- 
nis, MIC. sakė pamokslą 
suaugusiems.

7:30 vai. vakare iškil
mingus mišparus laikė 
kun. Pr. Strakauskas. A- 
sistavo kun. dr. A. Bružas 
ir kun. A. Morkūnas, M. I. 
C., kun. V. Puidokas pasa
kė pamokslą.

Gruodžio 11 dieną, 8 va-

40 VALANDŲ ATLAI
DAI

Šv. Kazimiero bažnyčio
je 40 valandų atlaidai pra
sidėjo gruodžio. 9 dieną iš
kilmingomis šv. mišiomis 
ir procesija 11 valandą iš 
ryto. Baigėsi gruodžio 11 
d. iškilmingais mišparais 
ir procesija 7:30 vai. vak.

Užbaigimo atlaidų pro
cesijoje dalyvavo apie du 
šimtai jaunų mergelių So- 
dalicijos ir 60 altoriaus 
ministrantų; dalyvavo P. 
Blaivininkų ir Šv. Onos 
draugijų atstovai su vėlia
vomis. Šioje iškilmingoje 
procesijoje dalyvavo J. E. 
Vyskupas T. Matulionis ir 
166 kunigų. Visi altoriai, 
ypač didysis, buvo turtin
gai papuošti gyvomis gė
lėmis, kurių nupirkimui 
geraširdžiai parapijiečiai 
suaukojo, o taip gražiai ir 
išmintingai sutvarkė šv. 
Kazimiero Seselės, už ką 
Šv. Kazimiero par. para
pijiečiai yra dėkingi.

' CHARBONNEAU'S :
Catholic Art Shop and 

BOOK STORE 
Lietuviškos Maldaknygės, Žva- . 

į kė3, Rašančiai, Stovylos, ška- 
i plieriai, Paveikslai ir Rėmai i 

Sulig Jūsų Reikalavimo
TAISOME LAIKRODŽIUS

Tel. 54516
10 TrumbulI St.,. Worcester Į

pasakė pamokslą vai
kams; 9 vai. kun. A. Mor-» 
kūnas, MIC., sakė pamok
slą suaugusiems.

7:30 vai. vakare prieš 
užbaigimą atlaidų ir pro
cesijos iškilmingus mišpa
rus laikė kun. J. Valantie
jus. Asistavo kun. Pr. Vir
mauskis ir kun. Pr. Jus 
kaitis. Kun. J. Bakšys pa
sakė pamokslą. Dalyvavo 
ir kun. A. Bublys, MIC.

Laike šių šv. Kazimiero 
bažnyčioje metinių 40 va
landų atlaidų kaip rytais, 
taip ir vakarais mūsų rui
minga bažnyčia buvo pil
na žmonių, šimtai žmonių 
ėjo prie šv. Sakramentų 
kiekvieną dieną. Dėkų kle
bonui kun. A. Petraičiui 
ir kun. S. J. Vembrei už 
rūpestingą šių iškilmingų 
atlaidų priruošimą.

Šv. Kazimiero Seselės 
gražiai išlavino vaikučius, 
kurie ^alyvavo procesijo
je.

ŠV. KAZIMIERO PAR. 
CHORAS

Mūsų choras, vedamas 
mUz. J. K. Žemaičio, atlai
dų metu gražiai pasižymė
jo giedojimu. Šiame chore 
dalyvauja rinktinės jauni
mo pajėgos. Jaunesnysis 
choras, kuriam irgi vado
vauja muz. J. K. Žemaitis, 
puikiai išlavintas ir gra
žiai gieda sekmadieniais 
laike trečiųjų šv. mišių.

Du-škis.

Moterų Sąjungos 5 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyko gruo
džio 4-tą. Susirinkime dalyvavo 
daug narių, ir buvo matyt geras 
Opas ir energija pakilus dėl to, 
kad galima pilnai ir atvirai veik
ti. 5-ta kuopa šiais metais gra
žiai ir daug darbavosi, tą paste
bėjau iš įvairių komisijų raportų. 
Atstovės iš Labdaringos draugi
jos, Tėvų Marijonų ir seserų Ka- 
zimierieeių išdavė raportus. Taip
gi atstovės iš apskričio suvažiavi
mo išdavė puikius raportus: M. 
Delionienė, M. Urmonienė, ir U, 
Jokubaitė. Pilną veikimą šių me
tų parodysime Sausio mėnesy 
1935. Išrinkta nauja valdyba a- 
teinantiems metams: pirm, liko 
ta pati M. Urmonienė, vice pirm, 
ta pati O. Bruožienė, finansų raš
tininkė senoji V. Ručinskienė, 
užrašų rašt. M. Vaitekūnienė už
leido savo vietą naujai jaunai, 
gabiai veikėjai M. Delonienei. Iž
dininkė M. Giraitienė atsisakė, į 
jos vietą išrinkta įžymaus Wor- 
ceąierio biznieriaus žmona ir di
delė veikėja P. Baeinskienė. Iždo 
globėjos tos pačios: E. Kupstienė 
ir M. Ščiukienė. tvarkdarė E. 
Nevulienė, kuri tas pareigas eina 
daug metų ir nuolat darbuojasi.

Ateinantiems metams išrinkta 
ir veikimo komisija. Šioji komisi
ja pagelbės valdybai, darys pla
nus veikimui, rengs įvairumynus 
ir kvies katalikes moteris ir mer
gaites prie katalikiško veikimo. 
Į minėtą komisiją įeina U. Joku
baitė. G. Vaitekunaitė, O Sida
brienė, ir Liutkienė. Negalima 
praleisti nepažymėjus mūsų bu
vusios valdybos narių nuopelnų. 
Buvusi užrašų raš. M. Vaitekū
nienė uoliai darbavosi ir ėjo sa
vo pareigas labai gražiai per 5 
metus, ir nors iš valdybos išėjo, 
visvien pasižadėjo dirbti ir to
liau. Įėjo į spaudos platinimo ir 
naujų narių prirašymo komisiją. 
Taipgi jos dukrelė prisirašė į 
kuopą G. Vaitekūnaitė, gabi jau
nuolė kuri lanko Teachcrs Statė 

, College. Ateity tikimės turėti ga- 
gią veikėją. Dabar lauksime vei
kimo komisijos ką naujo pradės, 
tad patarčiau, kad visos narės a- 
teinančiais metais lankytųsi į su
sirinkimus, kad tuomi kelti ir 
jungti visas katalikes moteris 
prie katalikiško veikimo. Jei esa
me katalikės širdyse, tad būkime 
tokiomis ir viešumoj.

Klodija

BILUNG'S SQ. 
TAILORS &

CLEANERS.
MARTINAS KAZLAUSKAS 

ir 
JACK-ELLER Savininkai

Siuva Naujas, Taiso ir Valo 
Senas Drapanas 

Taipogi 
Taipogi 

Taiso ir Guarantuoja Darbą 
— FUTRŲ — *

IŠRINKTA VALDYBA
Pilnųjų Blaivininkų 25 

kuopos metinis susirinki
mas įvyko'gruodžio 14 d. 
Šiame susirinkime dalyva
vo kleb. kun. A. Petraitis 
ir kun. S. J. Vembrė, kurie 
suteikė daug gražių suma
nymų.

Šiame susirinkime nu
tarta iškilmingai minėti 
metinę Blaivininkų šven- 

: tę. Nutarta suvaidinti vei
kalą ir kviesti kalbėtojus.

"Ar tamsta girdėjai, kad Me- 
jerai persiskyrė!”

"Taip — kodėl taip!”
"Jis norėjo gyventi kaime, 

ji norėjo būti mieste”.
"Kame jie yra dabar!”
"Ji grįžo j kaimą pas

o

"Ji grižo į kaimą pas savo 
motiną — jis yra mieste su savo 
tėvais”. (Dorfbarbier”, Berlin).

MODERNIŠKA UCTUVIŲ 
KRAUTUVĖ

UŽLAIKO
JONAS B. BAŠINSKAS

(SŪNUS)
344 Millbury St Tel. 5-5746
Namą, Ūkių, Pirkimo, Parda

vimo Reikalus Veda
JONAS V. BAČINSKAS 

(TĖVAS)

Gruodžio 16 įvyko Lie
tuvių Darbininkų ir Mote
rų Sąjungos prakalbos. 
Vakaro tikslas, platinti 
katalikišką spaudą, ypa
tingai laikraštį “Darbinin
ką” ir prarašyt naujų na
rių į abi organizacijas.

Klebonas kun. K. Vasys. 
kuris yra didelis Darbi
ninkų Sąjungos rėmėjas 
atidarė vakarą, paaiškin
damas tikslą. Kalba buvo 
interesinga ir pilna juokų 
iš įvykių, kuriuos patyrė 
Lietuvoje.

Antras kalbėjo naujas 
Worcesterio advokatas K. 
Tamulionis. Kalbėjo apie 
spaudą, kaip žinios buvo 
skleidžiamos Amerikoje 
porą šimtmečių atgal ir 
kokios permainos įvyko.

Trečias kalbėtojas buvo 
tai kun. J. Vaitekūnas iš 
Providence, R. I. Jo kalba 
tęsės visą valandą. Jis nu
švietė reikalingumą dar
bininkams, ypač lietu
viams, spiestis į skaitlin
gą organiząciją kuri turi 
įtekmę į valdžią, kuomet 
reikalas — taipgi aiškina 
reikalingumą apdraudos 
bedarbiams. Nors valdžia 
dabar ir šelpia, bet ne 
proporcionaliai, kad šei
mynos galėtų pragyventi.

Toliau ragina skaityti 
“Darbininką”, kuriame 
dabar yra paskirtas visas 
lapas Worcesterio ži
nioms. Jo kalba buvo taip 
interesinga, kad nors sve
tainė ir buvo- šalta, bet 
pilna klausytojų ir visi 
kantriai klausėsi iki pa
baigos. Darbininkų Sąjun
gos kuopai, pasekmės buvo 
geros. Prisirašė naujų na
rių ir taipgi prenumeratų.

Dainavo mažesny sis 
choras tris daineles, ku
rios gražiai išėjo.

Po dainų sekė Moterų 
Sąjungos programos dalis.

Kuopos pirm. T. Mažąja 
kienė perstatė p-lę U. T. 
Jokubaitę kalbėti Moterų 
Są-gos reikalais. P-lė Jo
kubaitė plačiai paaiškino 
skyrius į kurį naujos na
rės gali įsirašyti, naudin
gumu, lengvatas vajaus 
metu.

Laimėti dešimts naujų 
narių ir tikimės daugiau 
iki susirinkimo. Kadangi 
Moterų Są-gos Apskr. yra 
paskyręs $5 dovaną narei, 
kuri prirašys į Moterų Są
jungą daugiausia narių, 
tai ponia Putelienė eida
ma 69 kps. vice - pirm, pa
reigas darbuojasi, kad 
daugiausia narių prirašy
ti.

Po kalbos sekė solo są- 
| jungietės p-lės M. Mana- 
saitės ir duetas p-lės Ma- 
nasaitės ir Varg. Justino 
Balčio labai gerai pavyko.

Gaila, kad Darbininkų 
Sąjungos kuopos pirmi
ninkas nepribuvo; praneš
ta, kad susirgęs. Linkime 

: greit pasveikt.

Garsiosios Merkinės Didin 
ga Praeitis

Garsi senovėje buvo 
Merkinė. Apgriuvę stulpai 
už poros kilometrų nuo 
dabartinio miestelio vie
nas į Rytus, kitas į šiaurę 
liūdja senovėje buvusius 
miesto vartus. Pačiame 
miesto viduryje, kur stovi 
dabartnė cerkvė, anais lai
kais stovėjo garsi rotušė. 
Negana to, kad Merkinė 
senovėje turėjo Makde- 
burgo miesto teises, bet ji 
turėjo ir savus pinigus. 
Ten, kur įteka Merkys į 
Nemuną ant aukšto kalno 
stovėjo galinga pylis. Šio
je pylyje gyveno Merkinės 
kunigaikštis. Į šią pylį kas 
vasarą atostogauti atva
žiuodavo pats Jogaila su 
savo palydovais. Jis čia ir 
bažnyčią ant senovės die
vų žinyčios pastatė ir joje 
pats žmones krikštijo. O 
Vytautas Didysis šiai baž
nyčiai gražų paveikslą pa
dovanojo.

Dešinėje bažnyčios pusė
je yra įmūrytos dvi grin
dys. Apie jas štai kaip se
ni Merkinės gyventojai at
siliepia. Anais senais lai
kais. kada dar lietuviai 
baudžiavą ėjo, prie šių 
grindų pririšę ponai nepa
klusnius baudžiauninkus 
plakdavo rykštėmis.

Toje vietoje, kur dabar 
stovi bažnyčia; senovėje 
buvo dievų žinyčia, dar ir 
dabar po didžiuoju alto
rium yra žymu žinyčios 
aukuras, kur lietuviai sa
vo dievams aukas atna
šaudavo. Po žinyčia į visas 
puses ėjo paslaptingi ur
vai, kurie požeminiais ur
vais susisiekdavo su Lyš- 
kiavos pylimu ir Šarūno 
kalnu. Seni dzūkai pasa

v •

Jaunimo organizacijos 
sekantiems metams per 
savo metinį susirinkimą 
išsirinko sekančius gabius 
vadus:
STUDENTŲ KLUBAS
Pirmininkas — Tarnas 

Stoškus; Vice - pirm. — 
Juzė Latokaitė; Raštinin
kė — Pranė Banionytė; 
Iždininkas — Petras Kar
pavičius; Maršalka —Juo
zas Bolonka.

VYČIŲ 116 KUOPA
Pirm. — Juozas Leikus; 

Vice - pirm. Marijona Pi- 
gagiutė; Raštininkė —Lu- 
dvina Tobiliutė; Finansų 
rašt. 
tė;

— Lietuvoje yra parua 
tas teismų sutvarkymo 

i statymo pakeitimas. Suli 
juo teismai galės skir 
neturtingiems žmonėm 
advokatus ir civilinėse b; 
lose. Tačiau jais pašinai 
dos tik tie, kurie bylinėj;

koja, kad šiuose paslaptin
guose urvuose yra paslėp
ti senovės lietuvių stabai, 
kurie, jai nebūtų bažny- si neturto teisėmis. Li; 
čioje Švenčiausiojo, tuo- šiol teismai skirdavo g 
jau iškiltų į žemės pavir- nėjus neturtingiems žmc 
šių ir atsistotų savo vieto- nėms tik baudžiamose h 
se prie aukuro. lose. Ts‘

i
Taip pat seni Merkinės | 

dzūkai pasakoja, kad prieš 
daugelį metų iš Merkinės 
bažnyčios buvo išvogtos 
visos brangenybės, drauge 
ir Švenčiausias. Po to a- 
piplėšimo atėjęs zakristi
jonas į bažnyčią pamatė 
keistą reginį: šventųjų: 
statulos buvo nuvarytos, 
o jų vietose stovėję sta
bai. Ir nuo to laiko visa
me krašte prasidėjo bai
sus maras, žmonės krito 
kaip rudenį lapai, visi bė- 

bet maras ir ten juos atra
sdavo. Vieną kartą sene
liui dzūkui per sapną pa
sirodęs Šv. Rokus ir taręs:
— Tegul apneša mano 

paveikslą aplink' miestelį 
tris kartus ir įeina su visa 
procesija į bažnyčią ir ne
laimės nuo dzūkų atsito
lins.

Senelis tą keistą sapną 
pasakė Merkinės klebonui. 
Klebonas taip ir padarė* j;||^ 
Ir kaip tik įnešė į bažny
čią stebuklingą paveikslą, 
staiga pradėjo skambinti 
visi bažnyčios varpai ir 
stabai pradingo. Nuo to 
laiko dzūkai pradėjo Šv. 
Rokaus paveikslą laikyti 
didžiausioje pagarboje ir 
saugojo, kad niekas iš Me
rkinės bažnyčios neišneš
tų švenčiausiojo. Be to. 
seniai dzūkai sako, kad 
tuose paslaptinguose ur
vuose yra paslėpta daug 
aukso, bet auksas užkeik
tas ir vargas tam žmogui, 
kad drįstų jo ieškoti.

Tsb

F. A. VAIŠNORA, M. D
(VEIKSNER) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
96 Vernon St., Tel-5-7811

Ofiso Valandos:

10-12, 2-4 Dienos,—6-8 Vakari 
SEKMADIENIAIS 

SULYG SUTARIMO 

WORCESTER, MASS.

go iš čia į gilumą Rusijos, 
i

I

f

— Vita Ramkeskiu- 
Iždininkas — Jonas 

Marcinkus; Maršalka — 
Juozas Gudokas.

CHORO KLUBAS
Pirm. — Bronius Bary

sas; vice-pirm. Juozas 
Bielonis; raštininkė—Te 
kle Kazlauskaitė; fin. raš. 
— Vita Raukeskaitė; Iž
dininkas Juozas Kukaus- 
kas; maršalka — Juozas 
Gudokas.

I

URAGVAJAUS LIETU
VIAI

Apytikrėmis žiniom i s, 
Uragvajuje gyvena arti 
10.000 lietuvių. Daugiau
sia jų susispietę Montevi- 
deo mieste; daugumas jų 
dirba skerdyklose. Apskri- • 
tai, išskiriant paskirų as
menų, lietuviai turi darbo, 
ir gyvena vidutiniškai.

Turi keletą savo kultu-■ 
ros organizacijų; beveik 
visos jos susispietusios į 
Uragvajaus lietuvių klu
bą, kuris ir vadovauja vi
sam kultūriškam Uragva
jaus lietuvių gyvenimui.' 
Montevideo lietuvių mo
kykla turi penkis skyrius 
su 65 vaikais. Joje dirba 
trys mokytojai, iš kurių 
du lietuviai, šiai mokyklai 
neseniai pasiųsta arti 300 
lietuviškų vadovėlių ir ki
tų knygų. M

Remkite profesionalus ir biznierius, kurie skelbiasi
“Darbininko” “Worcesterio Žody

Tel. 5-6753, Namai Tel. 4-914 
” 3-3760

FRANK J. BOBELIS
ADVOKATAS

Office:

638-642 WORCESTEB
Slater Bldg. MASS.

Tel-5-5452, Namai—Tel. 5-207!

ANTHONY J. MILLER
ADVOKATAS

Office
406-408

Slater Bldg.
I___________

WORCESTE1

MASS.

-

Tel. 5-2576 Namai: 2-09E

KAZ. W. TAMULIONIS
ADVOKATAS

Office:

527 WORCESTER
Slater Bldg. MASS.

Tel. 43501 arba 4-3865

JUOZAS J. DIRSA
Graborius ir Balsamuotojas 

"Funeral Parlors” ir Namai 
ant

13 ELLSWORTH ST.

Išnuomojam Automobilius 
Visokiems Reikalams.

JONAS ČERNIUS-Sa

VERNON STUDIO

8 Vernon St. TeL

VIENINTELIS
WORCESTERIO

FOTOGRAF

e-

GREEN MDUNT 
DAIRY

SAVININKAS — JU
BALTRAM AITUS 

WORCESTER To WEBST 
ROAD

Visokių Valgių, Uflomdžų 
Gėralų 

PARDUODA
Kai-tik Pravaži 

"TRAFFIC LIGI

M

t
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KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

The CorcoranSupplyCo.of Brockton

ATHOL, MASS.
Gruodžio 15 d. šioje ko- s 

lonijoje lankėsi J. E. Vys
kupas Matulionis. Sekma
dienį, gruodžio 16 d. Jo 
Ekscelencija atnašavo šv. 
mišias — sumą 10:30 vai. 
ryte ir pasakė pamokslą. 
Taipgi ir per antrąsias šv. 
mišias pasakė pamokslą.

ĮanrninTT'i!,Tn;n,irninnn»nwininnmiinii

Programos vedėju buvo 
p. Velička.

Šios vakarienės pelnas pa
skirtas bažnyčios naujiems 
langams. Dzūkelis.

MONTELLO, MASS.

I

SODALICIJOS VEIKI
MAS

Prieš Nekalto Prasidėji-
Vakare, bažnytinėje sa-,mo P• Švč. šventę mūsų 

Įėję įvyko J. E. Vyskupo parapijos bažnyčioje įvy- 
Matulionio viešas priėmi- ko Sodalicijos draugijos 
mas ir sveikinimas. Para- rekolekcijos, kurių meturekolekcijos, kurių metu
pijiečiai gausiai susirinko vien4 pamokslą pasakė J.

• L"* 4-11 ■?osavo Ganytoją pasveikin- 
i ti ir pasiklausyti Jo turi- 
i ningos kalbos.
, Jo Ekscelenciją į svetai
nę atlydėjo kleb. kun. P. 
Juraitis ir kun. A. Petrai-

I tis iš Worcester.
Kleb. kun. P. Juraitis 

pasakęs įžanginę kalbą, 
pakvietė J. E. Vyskupą 
pakalbėti apie Rusijos ti
kinčiųjų gyvenimą ir ben
drai darbininkų gyvenimą. 
Iš ilgos ir turiningos Gar
bingojo Ganytojo kalbos 
klausytojai suprato kaip 
baisiai kenčia tikintieji ir 
bendrai visi darbininkai. 
Sovietijoj tik komisarams 
rojus-

į Po prakalbų vėl visi su
sirinko bažnyčion ir Vys
kupas Matulionis suteikė 
palaiminimą su Švč. Sa- j 
kramentu.

Atholietis.
1

I

E. Vyskupas Matulionis.
Gruodžio 8 d. įvyko So

dalicijos draugijos naujų 
narių iškilmingas priėmi
mas. Priimta 15 naujų na
rių, tarp kurių buvo šios; 
Albina Treinavičiutė, Jule 
Česnauskaitė, Adelė Ston- 
kiutė, Virginija Skar, Al
bina Andriušiutė, Marijo
na Kumpaitė, Eleonora 
Fabianytė, Rožė Dam
brauskaitė, Elena Šimkiu- 
tė, Olga Piečikiutė, Virgi
nija Jakavonytė, Florenci
ja, Kalpokaitė, Ona Bal- 
berytė, Kristina Jonytė, 
Adelė Bariutė.

Gruodžio 9. d įvyko So
dalicijos draugijos šv. mi
šios ir bendra komunija. 
Po mišių bendri pusryčiai, 
kuriuose pasveikinta nau
jos narės. Mergaičių Soda
licijos pirmininkė yra p. 
Agnieška TamuTevičiutė. 
Moterų Sodalicijos pirmi- 
liinkė yra p. Jieva Kubi
lienė. Abi pirmininkės pa
sakė kalbas. Taipgi kalbė
jo ir senoji pirm. J. Saka
lauskaitė, p. Ona Sokienė. 
p. Margarieta Mazgalienė,

• v •

I
' Lapkričio 18 d. įvyko šv. 
Onos Moterų draugijos va
karienė. Dalyvavo apie 300 Dr. Budreskio žmona ir 
žmonių. Vakarienėje daly- Julė Jakavonytė. Užbaigi 
ravo Šv. Kazimiero parapi- mo turiningą kalbą pasa
los choras ir vadovaujant kė kun. J. Švagždys. 
zarg. J. Tamulioniui, sudai- 
lavo keletą dainelių. Buvo 
tolių, duetų, kvartetų. Dai- 
įavo šie: J. Tamulionis, O. mulevičiutė, A. Kubiliutė 
Markevičienėj 0. Virkaus- q Dany  liūtė, Emilija Jar- 
caitė, J. Kudžma, S. Raškė- molavičiutė, S. Jarmolavi- 
^čiutė, 0. Jezukevičiutė. čiutė, A. Fratičiutė, A.

Pianu akompanavo p. Babuliutė, Ona Ratkevi- 
Jrausliutė. Kalbėjo Mr. W. čiutė, A. Kašėtaitė, F. Pui- 
Molloy, Fire Commisioner; dokaitė, A. Treinavičiutė, 
Mokytojas P. Česnulevičius; F. Kalpokiutė. 
biznierius T. Bakanauskas;į 
graborius J. Mikelionis; T. 
Brigas ir klebonas kun. dr. 
A. Bružas. Keletą žodžių 
pasakė ir šeimininkė p. Ar- 
£

I Vyriausioji šeimininkė 
buvo p. Petronė Akstinie- 
nė, darbuotojos pp. A. Ta-

• v •

Šv. Monikos draugijos me
tiniame susirinkime išrin
kta valdybon šie nariai:

Pirmininkas — Juozas
ienė, draugijos pirmi- Treinavičius; vice - pirm.

B. Tamulevičius; Ona De^ 
besienė, prot. rašt.; Mar
garieta Mazgalienė, finan
sų rašt.; Marcelė Miliaus
kienė, Antanina Treinavi- 
čienė trustisai; Petras

laikė. Ji dėkojo svečiams 
lž atsilankymą, daininin
kams už dainas ir kalbėto- 
įans už turiningas kalbas.

Užbaigiant dar choras 
Hidainavo keletą dainelių.

Praneša Kaip Įsigyti Naują Maudynę ir 
Namui Apšyldyti Įtaisus

tandard*)

Užeikite Į Musę Krautuvę

ARBA

Telefonuok 880 -- 881

Sekant Co r c o r a n 
Planą įsigyti nau
jausios rūšies minė
tas įtaisas ne tik . 
bus pigiausia, bet 
mūsų ekspertai pa
gelbės išrišti visus 
detalius dykai, kaip 
tas įtaisas įsgyti 
naudojant Federal 
Govemment N. H. 
A. Plan of Finan- 
cing. Jūsų pripras
tas ‘plumeris’ galės 
vis tai įtaisyti taip, 
kaip jūs norėsite.

PLANAS TAS TOKS:
1- mas. Musę, prityrimas iš- 
skaitliuos visus darbo deta
lius.
2- ras. Jūsų pačių plumeris 
patieks jums savo sąskaitą 
už darbą ir įtaisus.
3- čias. Mes pagelbėsime iš
dirbti išmokėjimo planą. 
Mūsų pagelba jums nieko 
nekainuos.

CORCORAN SUPPLY CO
300 MONTELLO ST., BROCKTON, MASS.

Skeivis, ligonių pašalpos 
rašt.; Petras Danyla, ižd.; 
Steponas Kašėta, maršal
ka; p. Elena Jezukevičie- 
nė ir Steponas Kašėta, at
stovais Katalikų Federa- 
ei jon.

Kun. J. Švagždys, šios 
draugijos Dvasios Vadas 
pasakė trumpą kalbą.

Nutarta Naujų Metų 
dienoje, 9 vai. ryte užpra
šyti šv. mišias draugijos 
intencijai. Vakare įvyks 
vakarėlis Lietuvių svetai
nėje.

PEABODY, MASS.
Šioje kolonijoje yra Lie

tuvių Pašalpinė draugija, 
kurios nariai pasiskirstė į 
grupes. Labai dažnai toje 
draugijoje kyla nesusipra
timai, nes viena grupė na
rių bando pakenkti kitai.

Lapkričio 3 d. toji drau
gija buvo surengus vaka
rėlį neva neturtingą šei
myną sušelpti. Tame va
karėly buvo visokių šposų, 
nes žemutinėje salėje yra 
baras, tai pasigėrę išdari-

nėjo viską. Ypač viena — t. y., išmokėti bent dali 
“gražuolė” pasižymėjo. Šį; įdėto turto, ir artymoj a- 
kartą pavardes praleisiu, 
bet jeigu ir ateity taip elg
sis, tai paskelbsiu viešai, 
kad visi žinotų kokių žmo
nių yra šioje 
Tiesa, yra ir 
žmonių, kurie 
nyčią ir remia 
bus, bet tokių ant nelai
mės mažai.

Draugijoje labai dažnai 
kyla nesusipratimai kai 
reikia mokėti pašalpas. 
Priešingos grupės nariai 
visuomet balsuoja prieš, ir 
jeigu pasitaiko dauguma 
tokių narių, tai žiūrėk na
rys, kad ir teisingai pašal
pos negauna. Tokių kraš
tutinumų reikėtų vengti.

Nelabai seniai šioje ko
lonijoje lankėsi nezalež
ninkų dvasininkas p. Va
latka su “spyčių”, bet jam 
nekaip pavyko. Mažai ra
do mulkių, kurie besiklau
sydami plepalų pliaukšte
lėjo delnais. Bet toki žmo
nės ir pačiam velniui už
degtų žvakę.

kolonijoje, 
laba i gerų 
eina j baž- 
gerus dar-

Pilietis

BOFROS REIKALAI
Netikėtą Kalėdų dovaną 

sulaukė kiekvienas Pir
mos Lietuvių Paskolos ir
Statymo Bendrovės narys ’ gą sąrašą norinčių palai- 
šiais metais. Prieš pat Ka
lėdas gavo čekį nuo Recei- 
verio 10% viso savo tur
to.

Šios “dovanos” istorija 
gana įdomi. Hopkins, kai
po Receiverio advokatas, 
po ilgų tyrinėjimų, nūs- kalbų, ir nutarė išklausyti 
prendė pamažu visą Ben-1 p. Hopkins’o reikalavimus

drovę likviduoti. Pačių šė- 
rininkų didžiuma, vado
vaujant Advokatu Levy ir 
Kartmano, buvo sudarę ii-

I kyti Bendrovę ilgesniam 
laikui

Abi pusės galutinai nu
tarė kreiptis į Teismą, su 
prašymu galutinai išspręs
ti dalyką. Teisėjas OThm- 
ne išklausė abiejų pusių
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kas Londone) ir Jonas 
Jonča, kurie aukavo po 
penkis dolerius, ir Dantų 
Gydytojas ir Ponia Želviai 
— su Jonu Kairiu, kurie 
irgi sudarė penkis dole
rius.

Dar kartą kviečiami vi
si Lietuvių Literatūros 
mylėtojai prie šio gražaus 
darbo prisidėti. _

Be virsminėtų reikalų, 
Federacija užsimojo reng
ti metinę Nepriklausomy
bės Dieną, Vasario 17 die
ną. Žinys.

DETROIT, MICH.

Į

teity, daugiau. Šiuo būdu 
sakoma kad šėrininkai 
gaus tokį savo indėlių 
nuošimtį, kiek esamasis 
Bendrovės finansinis sto
vis leis. Matyti iš Teisėjo 
sprendimo, kad jis linkęs 
manyti, jog nėra vilties 
atstatyti tvirtai ant kojų, 
ir geriausias išeitis — lik
viduoti.

Nors yra kai-kurių, ku
rie sako būk nemainysią 
savo čekių, didžiuma žmo
nių perėmė juos, ir sunau
dos, kai atėjo tokiu laiku.

Eina gandai, būk Advo
katas Hopkins daręs pas
tangų raštininką Juozą 
Vasiliauską pašalinti iš jo 
pareigų prie Bendrovės. 
Hopkins sakąs, kad šiuo 

j tarpu apie 8,000 dolerių e- 
są negalima susekti —kur 
jie dingę. Spėjama, kad 
jei Broeningas sutiktų, p. 
Vasiliauskas iš savo tar
nybos tuoj išeitų. Ką Ęro- 
eningas apie tai mano, ne
žinoma.

X __________________

FEDERACIJOS POSĖ
DIS

Pereitą Sekmadienį vie
tinė Federacijos kuopa tu
rėjo savo mėnesinį posėdi, 
atidėtą nuo antrojo mėne
sio Sekmadienio. Tarp ki
to ko buvo plačiai kalba
ma apie Marijampolės Ko
legiją, Vilniaus Geležinio 
Fondo ženklelių ir p. Na- 
gornauskio Vyties Kanki
nio.

Vajus, kurs buvo pradė
tas vos du mėnesiu pir
miau, surinkti šimto dole
rių VYTIES KANKINIO 
spaudos reikalams, jau ar
tinosi prie galo. Iki Kalė
dų jau buvo surinkta $75.- 
00. Be tų, kurie ankščiau 
buvo paskelbti rėmėjais, 
pastaruoju laiku prisidė
jo sekantieji: Ladislovas 
Esiunas (iš Vašingtono), 

1 Juozas Rajeckas, (Lietu- 
l vos Atstovybės Raštinin-

y

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju
ir pigiai. Pagrobus paruošiu.

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0083

gerai

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas:
SANBORN BLOCK
681 Washington St.
NORWOOD, MASS.
Tel. Nonvood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Norwood 1020

WILUAM KIARSIS, JR.
ADVOKATAS

202-203 Coombs Bldg.
3 Washington Sąuare 
HAVERHTLL, MASS.

Telefonas: 6080

i1 s

Paukščių lošimai pavyko 
daug geriau kaip kitais me
tais. Tvarka buvo gera. Lo

šikus prižiūrėjo šie: Jonas 
Alkevičius, Stasys Vasiliau
skas, Jurgis Bražinskas, 
Mindaugas Sirvydas, Jonas 
Grigas ir Jonas Gimnickas.

Žinoma, nebūtų Šv. Pet
ro par. vakarėlis be pp. Lu- 
beko ir Misevičius, kurie 
jau per daug metų žmones 
mandagiai prie durių pasi 
tinka ir palengvina jų kiše- 
les.

Jaunimo bankiete laimėjo 
gražią sidabrinę p. Ona Ši- 
vidienė. Kasmet literatū
ros draugijos nariai skiria 
dovaną tam nariui, kuris 
parodo gabumus literutoje.

Tą patį vakarą jo vyras 
paaiškino apie pasekmes ir 
draugijos veikimą.

Jonas Miglinas, kurio tė
vai gyvena Chamberlain, 
lankėsi pas juos. Jonas yra 
Dėdės Šamo jureivijoje.

Detroito miesto valdžia 
nutarė nepriimti į darbą jo 
kio darbininko, kuris nėra 
išgyvenęs metų laiko šiame 
mieste. Tokį patvarkymą 
nori įvesti visose dirbtuvė
se.

Taigi, kurie manote čia 
važiuoti darbo ieškoti, pir
ma susirašykite su savo pa
žįstamas.

PANAIKINO PROHIBI- 
CUĄ

4 
f

BI Š I 
I I I 
I iI
i 351 Essex St., Lavrenoe, Man. 

Room 38, Gleason Bljlg.
Tel: 26137

n................................. ..

Reyk javik — Icelandija 
sekdama Jungtinių Vals
tybių pavyzdį, nutarė pa
naikinti prohibicijos įsta
tymą, kuri buvo išleidę 
1912 metais.

Jei kas tariasi esąs mal
dingas ir nesuvaldo savo lie
žuvio, to maldingumas tuš
čias. Sv. Jokūbas.

ĮSTOK Į MUSŲ

! 
!
!
1 
!
! 
!
!
! 
!

1 
!

^risimas Clnh

Jau Laikas Tapti Nariu
Mokestis: 25e, 5Oe„ $1, $2, S3, S5. ir $10 j Ssviit?.

BROCKTON SAVINGS BANK

Nariams geram stovyje dar bos priskaityti 
Nuošimčiai.



WEST STOUGHTON, MASSCANTON ST

PETER HAtENTUKEVICH, Prop

AUTOMOBILIŲ AUKOS

SILENT GLOVV

čiamuoju 
l, su tais,

beveik Visi orlai
viai buvo PAKILŲ į 

padangų

......... į ........ ........... .. ........ .

asmenis
Svetimo turto pasisavi

nimų įstaigose — 1.333;
Vagysčių — 15.208;
Plėšimų — 207; 
Bankrotavimų — 181; 
Padegimų — 421 ir tt.
Nuo 50—75% visų nusi

kaltimų priskaitoma dėl 
girtavimų.

Pradžios mokyklos vai
kų fiziniai sveikų rišta 
tik 47%.

Nuo 1931 — 1932 m. iš 
222.584 pradžios mokyklų 
lankančių vaikų įregis
truota 62.072 nusikalti-

Raštų suklastojimų — 
4.259.283;

Kūnų sužalojimų ir 
smurto panaudojimo prieš 

3.212;

Policijantas . sužeistas, 
du revolverio šūviai buvo 
paleisti ir du 15 metų 
High School ihokiriihi i- 
reštuoti Kalėdų vakare, 
po keturių mylių ieiikty- 
nių tarp vagilių vaikų vo
gtų automobilių ir polici
jos automobilio Old Cblo- 
ny Boulevard, South Bos-

ScM^'C 
kt** 

175 Štate Street 
BOSTON

Telefonuok saVo orderį šiandie — reikalaukite 
CLEERCOAL

Pereitą sekma d i e n į, , 3 
Darbininko Redakci jos. J 
kambary įvyko profesijo- .* . I 
nalų ir šiaip veikėjų susi
rinkimas tikslu pasitarti 
kas ir kokia tema galėtų 
skaityti paskaitas, šakyti 
prakalbas, debatuoti. Su- J 
sirinkimui vadovavo kun. 
Pranciškus Juras, Law- 
rence lietuvių parapijos 
klebonas, A. L. R. K. Fe
deracijos Apskričio* Kata- <
Ūkiškosios Akcijos Vadas. į

Susirinkime dalyvavo 
profesijonalai ir veikėjai 
iš So. Boston, Montello, □ 
Lawrence, Worcester, ir . i 
Norwood.

Dalyviai pasiskirstė te- 
mas ir pasižadėjo toje sri
tyje pasidarbuoti. • J

Kun. Jurui ir kun. Švag- J 
ždžiui padėjėjais iš pašau- -*-'i 
lionių išrinkta adv. B. Sy- j 
kės iš Norwood ir p. Julė " -l 
Jakavonytė iš Montello.

Kitas susirinkimas į- 
vyks Montello, Mass. • • J

1. 95 Nuošimčių tyrus
2. Duoda Nuo 20 iki 30 Nuošim
čių Daugiaus Šilumos Kiekvienoje 
“Shovelfui”
3. Mažiau Negu Bačka Pelenų 
Lieka Nuo Kiekvieno Tono

Tel. 6394
588 No. Main St.,

BROCKTON, MASS

Kalėdos
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ.
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietinį agentų 

- arba

CLIFFORD’S 
ŠERVtCE STATIOJf 

VtRTtJVĖS PEČIAUS 
Aliejus — 7*/2c. 

Taipgi parduodame: 
LYNN ALIEJAUS 

ŠILDYTUVUS
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DARBININKAS
= 8.

Rytinių Valstybių Žinios
y?

Sveiki Sulaukę Naujų Metų
dingą, geros ir katalikiš
kos spaudos platinimo 
darbą, įpratinti juos tik 
vien gerus ir katalikiškus 
raštus bei laikraščius 
skaityti, remti, palaikyti 
ir platinti. L. S.

MASPETH, L k N. Y.

Naujus Me- 
lietuviai tu- 
ranką ran- 
imtis gra-

Ifl I 4 t h I»l» * r Z R M • i I iii ii Iių k
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Maspetho Lietuviai Šven
tas Kalėdas Džiaugsmin

gai Praleido
Maspetho parap. bažny

čia šiemet buvo labai gra
žiai išdekoruota kalėdinė
mis eglaitėmis. Betliejaus 
Kūtelė taip artistiškai su
derinta, išrėdyta ir ilumi- 
nuota sudarė jaukaus ūpo 
maldininkams. Altor i a i 
tirštai gėlėmis apkrauti 
kėlė žmonėse gilaus dievo
tumo ir pamylėjimo Dievą 
vertai pagarbinti. Berne
lių Mišiose harmoniningai 
sugiedojo didysis parap. 
choras naujas giesmes, 
smuiku akomponavo Dr. 
Brusokas. Iškilmingas Be
rnelių mišias aukojo kun. 
J. Aleksiunas, jam asista
vo dijakonu kun. P. Leke- 
šis, sub. klier. J. Varnai
tis. Ypatingai gražų pa
mokslą pasakė kleb. kun. 
tl. Balkunas. Paskutines 
mišias 11 vai. iškilmingai 
atnašavo kun. P. Lekešis, 
jam asistavo dijakonu ku
nigas J. Aleksiunas, subd. 
klier. J. Varnaitis. Gražų 
pamokslą pasakė kun. Le
kešis - celebrantas.

* * ♦

Kalėdų Diedukas 
Maspethe

Kalėdų Diedukas kvie
čiamas kleb. kun. Balkuno 
atvyko į Maspethą. Kiek 
džiaugsmo atrado Maspe
tho parapijos vaikučiai, 
viską sunku ir pasakyti. 
Parap. svetainė tam tiks
lui gražiai eglelėmis išrė
dyta, o vaikučių pilnutė 
svetainė, o tos Dieduko 
reikšmingos dovanos tik
rai nebus greitai pamirš
tos. Ypač altoriaus ber
niukai stambias dovanas 
laimėjo. Maspetho parapi
jos vaikučiai nuoširdžiai 
dėkoja savo mylimam kle
bonui ir visiems parap. 
kunigams.

* * *
Šiemet Maspethas Rengia
si Iškilmingai Triumfuoti 

Naujus Metus
Kitados Maspethas sku

ndėsi savotiško tipo bėdo
mis. Naujas Maspetho kle
bonas kun. J. Balkūnas vi
sas tas “bėdas” amžinai 
palaidojo. Jų dabar nėra, 
Tik vienų metų laikotar 
piu naujas klebonas per
taisė visą kleboniją ir baž
nyčią kaip vidury, taip ir 
iš lauko. Bažnyčios vidu
ry naujos šviesos, nauji 
vargonai ir naujas apšil
dymo aparatas. Iš lauko: 
bažnyčia ir klebonija bal* 
tai nudažytos. Bažnyčios 
bokšte nau& garsūs var
pai

darbais atsidžiaugti ir at
sidėkoti klebonui. Gi pa
vasary, kovo pradžioj jau 
pradės statyti naują Mas- 
pethui bažnyčią. Čia vėl 
didelis darbas. Reikia ti
kėtis, kad sumanus klebo
nas su Dievo pagelba in 
visiems Maspetho ir šiaip 
geraširdžiam žmon ė m s 
pilnai pritariant, gal tik 
su maža paskola sugebės 
pastatyti naują Bažnyčią 
— Dievui namą.♦ » ♦

Maspetho Bažnyčioje 
Naujiems Metams Mišių 
tvarka: pradžia 8, 9, 10 ir 
11 vai. Paskutinės mišios 
už parapiją bus laikomos 
su asista iškilmingai. Tai 
okazijai specijalų pamoks
lą sakys kleb. kun. J. Bal- 
kūnas. Naujų Metų pra
džią Maspethas rengiasi 
pažymėti iškilmingai ypa
tingais pasiryžimais Nau
jų Metų Dienoje. Rep.

BROOKLYN, N. Y.
LEGIONAS 1935 M.

Šių metų Dariaus - Gi
rėno Posto Štabas savo 
darbus baigs naujų metų 
sutiktuvių vakarėliu Pos
to bute, 262 Humboldt St. 
ir sausio 3 d. Estijos karo 
paliaubų dienos paminėji
me, išvien su latviais ir 
suomiais. Sausio 10 d. į- 
vyks naujojo Štabo narių 
įpareigojimo ceremonija.

Naują Štabą sudaro: va
das Juozas Očikas, Ameri
kos ir Lietuvos veteranas, 
padėjėjai K. Labanas (U 
S. A.) ir P. Mikalauskas 
(Lietuvos savanoris), ad
jutantas V. Trainaitis, ka
pelionas K. Jovaiša (“Pur
ple Heart” karžygis), iž
dininkas V. Kuras, teisė
jas - gynėjas A. Povilans- 
kas, ginklininkas V. Ka
minskas, vėliavininkai J. 
Šimonis ir M. Sabenka. 
sargai J. Smitrus ir K. 
Jurgėla, iždo globėjai P. 
Pečelis ir J. Šimonis. Šių 
metų Štabui, vedamam V. 
Vyšniaus (kuris pareigas 
ėjo per du metu) išreikšta 
padėka už didelius atlik
tus darbus. Štabo rapor
tas bus veiklumo pavyz
džiu naujajam štabui.

Sausio 12 d. Posto vėlia
vininkai ir sargyba vyks į 
4-jo Posto, New Britain, 
Conn. štabo narių įparei
gojimo ceremoniją. Sausio 
19 d. Aero - Sekcijos va
karėlis. Sausio 20 d. Da
riaus - Girėno Fondo šau
kiamas draugijų atstovų 
seimas, kame Postą atsto
vaus J. Očikas, K. Laba
nas ir A. Povilanskas.

Tarp - Legioninė Estų; 
Lietuvių - Latvių Komisi
ja nutarė atskirų tautų 
nepriklausomybės dienų 
iškilmėse dalyvauti tiktai 
tada, kai iškilmės bus vf&ų 
tautiškų grupių vieningai 
rengiamos. Jei vienybės 
nebus ,tai visų trijų tautij 
veteranai turės savo spe- 
ciales ceremonijas vien sa
vo nariams.

Naujas Posto Garbes ninkas: 
negalės tais Narys, lakūnas Ant Kiela,

i < —

Žinios Iš Lietuvos 
sigailėjo vargo, triūso ir 
kapitalo. Savo lėšomis 
daug gero bažnyčiai įtai
sė.

Misijonorius, kuris čia 
laikė misijas,, misijų ir 
šventų jubilėjinių metų 
atminimui, pašven tino 
kryžių.

200 METŲ PARAPIJOS 
JUBILEJUS

Žem. Panemunė, Šakių 
apskr. Lapkričio 9—11 dd. 
čia Įvyko ypatingai dide
lės iškilmės. Buvo švenčia
ma dviejų šimtų metų pa
rapijos įsikūrimo ir jos 
gyvavimo jubilėjus. Jubi
lėjaus proga dabartinis 
parapijos kun. dekanas 
Skinkys Juozas suruošė 
misijas. Misijos, kurios tę
sėsi tris dienas ir per ku
rias buvo pasakyta 12 pa
mokslų, praėjo su didžiau
siu pasisekimu. Trečią mi
sijų dieną įvyko ir šv. 
Martyno atlaidai. Žmonių 
tą dieną buvo prisirinkę 
tiek, kad buvo didžiausia 
spūstis ne tik bažnyčioj, 
bet ir šventoriuj.

Po misijų, misijonierius 
ir kunigai, kurių buvo virš 
dviejų dešimčių, aplankė 
seniausią, gal ne tik šiam 
kampely, bet ir visoj Lie
tuvoj, sunkiai sergantį ku
nigą J. Skinkį (kun. deka
no dėdę). Minimas senu
kas jau baigiąs šimtą me
telių.

Senelis kun. Skinkys, 
kunigaudamas kėlė kultū
rą ir švietė rusų okupuo
tą ir slegiamą kraštą, ne-

neužilgo atvyksta čia ap
sigyventi. Jam atvykus, 
prasidės pamokos skrai
dymo mokykloje, kuri jau 
turi 14 vyrų ir 2 paneles. 
Gegužės 8 d. ši mokykla 
taps savistoviu Dariaus - 
Girėno Aero - Klubu.

Rep.

Gruodžio 16 d. įvyko 
Newabko lietuvių viešas 
susirinkimąs reikalu vasa
rio 16 d. Sena valdyba iš
davė raportą, kurį visuo
menė priėmė su pagyrimu. 
Po to buvo renkama atei
nantiems metams valdy
ba, ir komisija renkti Lie
tuvos nepriklausomybės 
minėjimą 16 vasario. Ka
dangi jau senai buvo pa
geidaujama, kad jaunimas 
užimtų šį darbą, tai taip 
ir įvyko. Visa komisija su
sideda iš jaunimo. Į komi
siją įėjo šie asmenys: p. 
P. Alseika.'p. P. Kilda, p. 
S. Pocius, p. K. Balčiūnas, 
p. J. PoneliB, Jr., Z. Stan
kūnas, ir pp. " “ 
tė, J. Jociutė 
čiutė.

Ši komisija pasiskirstė 
pareigomis

J. Demskiu- 
, M. Sekevi-

parciguuiia — Pirminin
kas P. Alseika, vice-pirm. 
p. M. Sekeričiutė, rašti
ninkas J. Ponelis, Jr., iždi
ninkas P. Kilda, kiti visi 
pasiskirstė sau darbus.

Garbės p 
Kelmelis, 
ma laukti 
:š šių jaunuoliu, 
moka 
anglų

Bendro

“M. L.”

VOKIEČIAI NORĖJO 
UŽTVENKTI NEMUNĄ

kun. Ig. 
bar tik gali

us darbo 
nes jie 

lietuvių ir

Didžiojo karo metu, kai 
vokiečiai buvo okupavę 
Lietuvą, tai Kauno apskri
ties viršininkas sumanė 
ties Mergelių sala užpilti 
Nemuno vagą. Tam reika
lui jisai sušaukė visų kai
mų seniūnus ir jiems įsa
kė užraginti apie 60 pas
točių iš visos Kauno aps
krities. 1916 metų vasarą 
prasidėjo smarkus darbas. 
Rusai belaisviai kalė kuo

pus, o lietuviai skubiai ve- 
|žė smėlį. Nemuno vagą 
pradėjo pilti ties Pažais
liu. Mat, vokiečiai norėjo, 
kad Nemunas bėgtų iš 
kairės Mergelių salos pu
sės, o dešiniąją jie mėgino 
užpilti. Tas vokiečiams 
tur būt buvo reikalinga 
jų karo tikslams. Esą jie 
šioje vietoje buvo sumanę 
pastatyti tiltą. Apie 4 mė
nesius virė darbas, bet 
Nemuno vagą visdėlto už
pilti nepasisekė. Vieną 
dieną darbų pažiūrėti at
jojo pats apskrities virši
ninkas. Dar neprijojęs iš 
tolo keikėsi, kad Nemunas 
baisiai stiprus. Apskrities 
viršininkas barė žandarus 
prižiūrėtojus, kad kam jie 
nežiūri rusų belaisvių, ku
rie tingėdami dirba. Kitų 
metų pavasarį Nemuno 
srovė išplovė visą supiltą 
smėlį. Taip apie 300.000 
vežimų smėlio nuėjo nie
kais, ir apskrities viršinin
kui nepavyko įveikti Ne
muno.

Dar ir dabar aukštosios 
Panemunės gretimi kai
mai- Vičiunai, Zuikinė ir 
kiti gerai atsimena piktą
jį Kauno apskrities virši
ninką ir tą baudžiavą su 
smėliu.

Mergelių sala yra gana 
didelė ir stovi ties Pažais
liu. Ši sala iš visų .pusių 
apaugusi dideliais kark
lais, kurių tankumynuose 
vasarą slepiasi šimtai lak
štingalų, kurapkų, griež
lių ir kitų paukščių. Pa
krantėmis bėgioja būriai 
greitų tilvikų. Kada arti
niesi salon, tai iš tolo pa
sitinka įkyrios žuvėdros, 
žodžiu, šioje saloje yra 
daugybė paukščių, kurie 
peri savo vaikus, nes 
jiems čia mažiau pavojin
ga ir patogu. Tai tikras 
paukščių rojus.

Nemunas ties Mergelių 
sala yra gana platus. Gal 
plačiausias ligi pačių jo 
žiočių. Apie 750 metrų 
vandens vaga skiria abu
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tiek nusenka, kad ir givu- 
Jius galima pervaryti. Gal 
būt tiktai dėlto vokiečiai 
ir buvo sumanę ties Mer
gelių sala užpilti Nemuną 
ir pastatyti geležinį tiltą.

KUN. BALTUŠKA 
VIENUOLIS

Kun. Baltuška; buv. žy
mus veikėjas Dzūkijos 
krašte, išbuvęs klebonu 
Nemunaityje 32 metu, lap
kričio 18 d. Vyt. D. bažny
čioje padarė Šv. Pranciš
kaus Ordeno vienuolio am
žinuosius įžadus. Į iškil
mes atsilankė prel. Grigai
tis, jo buv. draugai Kai
šiadorių Vyskupijos kuni 
gai: dek. Juknys, dabart. 
Nemunaičio kleb. kun. žel- 
nis, kun. Baltrušaitis ir k.

“ŠUNŲ KAPAI” LIETU
VOJE

miteto Rašti- krantu. Bet užtat čia Ne
munas visai negilus. Sau- 

» Ponelis, Jr. sesnėmis vasaromis jis

Dar daug kas ir Lietu
voje nežino, kad netoli 
Kauno, Petrašiūnų smilty
nuose yra dideli “šunų 
kapai”. Tuose smiltynuo
se jau yra užkasta apie 
10000 šunų. Tai vieni nuo
stabiausių “kapų”, kuriuo
se užkasama tiek daug tų 
nekaltų gyvulių. Ir visa 
tai daroma prieš pačių šu
nų norą.

Kaimo gyventojai pui
kiai pažįsta keistą vežimą, 
panašų į dėžę ant ratų, i 
kuris kiekvienos dienos 
ankstyvų rytą slankioja 
laikinosios sostinės gatvė-: 
mis. Tai 4 langais, apkal
tais geležinėmis grotomis, 
“šunų kalėjimas”. Prieša
ky vežime sėdi du^žmonės, 
ginkluoti lazdomis ir gau
domaisiais tinklais. Šio 
“šunų kalėjimo” durys 
apkaustytos didelėmis ge
ležinėmis spynomis, “šu
nų kalėjimas” — tai pa
baisa šunims valkatoms, 
kurių dar vis nemažai at
siranda Kauno gatvėse.

Šunų gaudytojai gerai 
žino savo amatą ir puikiai 
pažįsta šunų psichologiją. 
Kai tik gatvėje jie pastebi 
palaidą šunį be antsnukio, 
vežimas - kalėjimas tuo
jau sustoja. Vienas vežė
jų, ginkluotas didžiule laz
da ir revolveriu ima šunį 
varyti, o antras su specia
liu tinklu ant ilgo koto ty
koja užkampyje, kur turi 
bėgti šuo valkata. Prisi
artinus aukai, jis akimir-

i

ksniu užmeta tinklą ir šuo 
jau sugautas. Dabar abii 
šunų gaudytojai jau nus
prendžia į kurią “kalėji
mo” kamerą šunį patal
pinti. Didelius ir piktus 
šunis talpina į karcerį, o 
mažus — į bendrą skyrių.

Ir taip kas rytas Kauno 
gatvėse dirba šunų gaudy
tojai. Apie 7 vai. jie grįž
ta atgal į Petrašiūnus su 
pilnu šunų “kalėjimu” — 
savo laimikiu. Visiems su
gautiems šunims jau iš 
anksto parengtas sprendi
mas: mirtis arba laisvė. 
Šuo “kalėjime” išbuvęs 3 
dienas savaime pasmer
kiamas mirti. Tik gailes
tingi šunų savininkai su
moka išperkąmąjį mokės- '! 
tį ir šuo vėl tampa laisvas., j

Šis šunų kalėjimas yra 
įvestas tam, kad Kauno 
gyventojai į gatves neleis
tų šunų be antsnukių, nes 
į miestą subėga šimtai 
kaimo šunų ir dažnai gat
vėse kandžioja praeivius 
Atrodo, kad tas “šunų ka
lėjimas” ir šunų kapai” 
Kauno gyventojams yra 
gana naudingi. Tsb.
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21 UŽMUŠTA PHHJPI-
NUOSE

Manila — 21 Philipinie- 
tis tapo užmuštas, kuo
met laukinė gentis gyve
nanti Mindanao saloje į- 
siųto ir užpuolė valdinin
kų kempę toje saloje. IŠ 
užmuštųjų 16 priklauso 
tai laukinei gentei.
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