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KAZIAI RUOŠIASI AT- 
STATYTI PRIEŠKARI

NĘ VOKIETIJA

• IR SIENOS LIUDIJA
PRIEŠ HAUPTMAN4

tatinkami biliai praVedi- 
mui Prezidento rekomen
duotų {statymų dėl socia- 
lėš žmonių gerovės. Bilius 
{nešė atstovas Wagner.

Kataliku, kuri neremia kaUHkiikoa 
■pandų, neturi tdrta vadintu geru Balny- 
Žida vaiku. 4 }

Vyskupu Kettėltrii
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[Našiai Vėl Puola Lietuvą 1Prez. Roosevėl t Reikalauja 
Apdraudos Nuo Nedarbo

Washington •— Prezi
dentas Rooseveltas savo 
kalboje Jungt. Valstybių 
Kongresui, patiekė planą 
ir reikalavimus pravesti 
atatinkamus įstatymų s 
užtikrinimui Amerikos 
žmonėms ekonominio sau
gumo ateity. Būtent, tuo
jau įvesti apdraudą nuo 
nedarbo, seniems žmo
nėms pensiją sulaukus 65 
metų ir neturintiems iš ko 
pragyventi, pašalpą naš
lėms, kurios be tėvo turi 
auginti Šeimyną, ir pagel
tą ligos' ištiktiems žmo
nėms ir pabėgusiems vai-’ 
kąms;

, Po prezidento kalbos 
Kongresan buvo įnešta a-

TIKISI, KAD KAREIVIŲ 
BONUSAI BUS APMO

KĖTI

Ventura, Cal. — James 
E. vau Zandt, Karo vete
ranų vadas savo kalboje 
pareiškė, kad kongresas 
perleis bilių, sulig kurio 
karo veteranų audraudos 
bonusai busią išmokėti. 
Kad prez.Rooseveltaš už
dėtų savo “veto? vistiek 
praeisiąs.

Flemington, N. J.—Gar
siojiHauptmano byla už 
pavogimą ir nužudymą 
Lindberghų vaiko dar te
besitęsia ir galo nesimato, 
Penki rakraščio ekspertai 
liudija, kad visi laiškai ir 
notos gautieji reikalau
jant pinigų už vaiko grą
žinimą esą Hauptmano 
ranka rašyti. Kas indo- 
miausia, kad prieš Haupt- 
maną atsistojo teisme liu
dyti ir jo paties namų sie
nos. Policija pristatė teis
me dalį Hauptmano namo 
sienos ant kurios parašy
ta Dr. Condono adresas ir 

“telefono numeris. Telefo
no numeris buvo ne toks 
koks dabar, bet toks koks 
Condonb buvo kovo 1 d. 
1932 m.

Byloje liudyti atvyko 
net 4 asmens iš Vokietijos.

A. L. R. K. Federacijos N. A. Apskritis skelbia 
Lietuviu Katalikų Seimelį, penktadienį, vasario 22 d. 
(WašĮiington Gimimo( Dienoje), 1935 m., Šv. Pranciš- 
kaus.parapijos svetainėje, 94 Bradford St., Lawrence,

Žeimelis prasidės 9 vai. ryte iškilmingomis Šv. 
itiįšiomis, kurias atnašaus kun. K. Urbonavičius. A- 
sįštuos kųn. P.. Strąkąuskas ir kun. K. Jankūs. Pa- 
mbksją pasakyskun.K.Vasys.

: Paniąidoms pasibaigus, Seimelio posėdžiai prasi
dės svetainėje.

Seimelio dienotvabke: .
į; VĮ, Paulauskas, Federacijos apskričio pirm, 

pasakys atidarymo kalbą ir kviečia Dvasios Vadą 
kun. P. M. Jurą sukalbėti maldą ir pasakyti sveikini
mo kalbą. ‘

2; Registracija Seimelio dalyvių.
3. Prezidiumo ir Komisijų rinkimai.
4. Syeikimmąi, . /. *
5. Kun. K. Urbonavičiaus referatas. . ■
6. Referato kritikai: adv. Antanas Mileris iŠ 

Worcester, adv. Benjaminas Sykes iŠ Norwood ir mp-
1 kytojas Pranas Galinis iš Dorchester.

7. Nauji sumanymai.
8. Rezoliucijų skaitymas ir jų priėmimas.
9. Vieta sekančiam Seimeliui.
10. Užbaigimas — malda.

1 v Naujosios Anglijos lietuvių katalikų draugijos 
{ ir kuopos kviečiamos išrinkti kuodaugiausiai atstovų. 

Atstovams įduokime įgaliojimus su valdybos ir Dva
sios Vadų parašais.

: ' Visus Seimeliui įnešimus ir sumanymus prašo
me siųsti Apskričio Dvasios Vadui adresuodami:

Rev. F. M. Juras . .
94 Bradford St., • .

į Lawrence, Mass.
; Seimeliui pasibaigus, 7 vai, vakare, toje pačioje 

svetainėje įvyks teismas.
Teisėju pakviestas Teisėjas B. A. Degasis iŠ Na- 

shua, N. H.; teismo raštininku — adv. Povilas Sykes 
iš Norwood; kaltintojai — • adv. Juozas* Vervečka ir 
Dr. Alfonsas Budreskis iš Brockton; gynėjai — adv. 
Pranas Bobblis iš Worcester ir adv. V. Kiaršis iŠ Ha- 
yerhill. ,

Lįudininkai bus paskelbti vėliau.
Dvasios Vadas Kun. P. M. Juras 
Pirm. VI. Paulauskas

; Rašt. Benediktas Jakutis.

ETNA ANTRADIENIAIS IR
■ * ■ *

PENKTADIENIAIS

riausybė praneša, kad 
4000 japonų ir manchu- 
kuos kariuomenės yra su
sikoncentravę vakarų Je- 
lol provincijos parubežy- 
je. Sausio 16 d. ten įvy- 
<ęs susirėmimas. Jėhole 
nėra Kinijos reguląrės ka
riuomenės, bet tik milici
ją. Ten po kelių valandų 
mūšio, japonai išmetė la- 
jelius, kuriuose įspėjama 
kiniečių ginkluotoms pa
jėgoms atsitraukti.

MASS. VALSTYBE TURĮ 
MILIJONĄ DOLERIŲ 

DEFICITO, SAKO GUB.
CURLEY •

Boston —Gubernatorius 
Curley sugrįžęs iš Wa- 
shingtono, kur jis turėjo 
pasitarimus su prezidentu 
Rooseveltu ir kitais va
dais pasakoja, kad Massa- 
chusėttsvalstybei federa- 
lė. valdžią pasižadėjusi su
teikti 70,000,000 dolerių 
viešiesiems darbams. '

Gubernatorius pasitaręs 
su valstybės valdininkais, 
pareiškė, kad Massachū- 
setts valstybės biudžetą' 
šiems metams reikės padi- 
dinti 3,^08,000 dolerių,z nes 
jopirmtakūnas, buvęs gu
bernatorius Ely nepaė
męs dėmesin, kad valsty
bės tarnautojų algų suma
žinimas baigiasi sausio 1 
d., o tas padidins valsty
bės išlaidas 1,308,000 do
lerių. Apart to, įstatymuo
se numatytą algų padidi
nimas dar reikalaus 450,- 
000 dolerių ir apie pusę 
milijono dolerių reikės 
pirkimui daugiau maisto 
valstybės įstaigoms, nes 
maisto produktų kainos 
pakilusios'lO nuošimčių.,

Kadangi gubernatorius 
Curley yra nusistatęs, kad 
valstybės tarnautojai ne
dirbtų daugiau kaip 48 va
landas į savaitę, tai reikės 
samdyti apie 2500 naujų 
tarnautojų ir tas valsty
bei kainuos apie milijoną 
dolerių metams.

Gubernatorius Curley 
nurodė, kad nors buvo 
skelbta, kad valstybes iž
de pradžioje metų buvo 
650,000 dolerių perteklius, 
bet fąktinai buvo 1,050,- 
000 dolerių deficito, neš 
apyskaitoje figūruoja 1,- 
700,000 dolerių valstybės 
pinigų uždarytuose ban
kuose. Bankas likvidiio* 
jaht valstybė turės ‘ apie 
60 nuošimčių . tos sumos 
nurašyti; nes nėra jokios 
vilties visą sumą atgauti.

Berlynas — Sausio 19 d. 
Bazių spaudą sutartinai 
paskelbė, ‘ kąd v lietuviai 
mobilizuoja’ savo kariuo
menę prie Tauragės. Jie 
tvirtina, kad atsargos ka-~ 
riai iššaukti trijų mėnesių 
tarnybai ir, Md tokiu bū
du kariuomenes skaičius 
Klaipėdos kraite padidin
tas dvigubai. '..v''' ■ . ;

kantonai buvo iš vokiečių 
atimti ir priskirti Belgi
jai. Matyt, kad vokiečiai 
padrąsinti Sąaro laimėji
mu dabar dės pastangas 
ir reikalaus, kad būtų leis
ti balsavimai visuose kra
štuose, kurie buvo po ka
ro iš Vokietijos atimti.

šo, kad LfcĮtųjįk tą žygį 
įteisinantį tuomi, kad 
?rusų smogikų būriai ren

giasi - užimti ^Klaipėdos 
iraštą.. Jieįtvirtina, kad 

fO-z-klrct no^autKn'maa fiCtaa

Jau. nuoj£ seųįau buvo 
spėjama, kad vokiečiai ap
sidirbę su Saarp , kraštu, 
nukreips -vjsą^ sąvp pro
pagandos rpįj^as., prieš. 
Lietuvą,; ką< kaip nors at
grėbti klaipądą^ kraštą, 
šis naujasisj • jji “lermas” 
tuos spėliojimui i patvirti-. 
na.

Lietuviai bųdekime,kad 
vokiečiai neiškirstų šposą 
ir neatimtų^ Klaipėdos 
krašto. h ;

Vokiečių^aiidos žinios 
apie Lietuvos ..kariuome
nės koncmtirąvpną yĮęą nė 
kis^itw >š^xpątmmnfc 
inas teisiamųjų nazių 
Klaipėdpjėi^už išdavikiš
kus darbus. *

KOMISARAI BAUDŽIAMI KALĖJIMU

* Maskva — Buvę sovietų komunistų žymiausi šu*
nors tokių balsavimų nėra i G^^ Z^vjev ir Leonas Kamenęv gavo . 
numatyta tarptautinėse įaų,> nuo Stalino už ■ “krabrastj”. Zinovjey gavo .10

Manoma, kad Belgija 
dėl šių įvykių pasiųs Ber
lynan smarkų protestą ir 
paduos skundą Tautų Są^ 
jungai, nes aišku kad pro
paganda yra diriguojama 
išBerlyno.

BELGUAJPRIEŠ 
NAZTOS;.

BrusselsppŠd^jąSau 3 
šio 20 d. Belgija pasiuntė, 
sustiprintus; policijos bū
rius į Eupen ir Mabnedy 
kantonus, kur nazių šąli* 
ninkai prade jo vėsti smar
kią agitaciją už šių kan
tonųgrąžinimą Vokietijai. 
Keletas agitatorių areš
tuota.

Taikos sutartimi šie du

Geneva — Sustiprintas 
nazių veikimas Austrijo
je ir sensancingos žinios, 
.pasirodžiusios vokieč i ų 
spaudoje apie Lietuvos 
kariuomenės koncentravi
mą Klaipėdos krašte ir 
reikalavimas voki e č i ų, 
kad Klaipėda būtų Vokie
tijai grąžinta, patvirtina 
gandus, buk Vokiečiai rei- 
kalaus, kadjidms^būtų 
grąžintos ferrifdrijbK^i^ 
yios buvo po karo ntio jų 
atimtos ir priskirtos Aus
trijai, Lietuvai ir Danzi- 
gas, kuris dabar yra lais
vas miestas.

- ■*

2,604,000 BEDARBIŲ 
VOKIETIJOJ

AMERIKA ORLAIVI- 
NINKYSTEJE STOVI 
PIRMOJE VIETOJĘ

Bridgeport, Conn.—Gar
sus orlaivių išdirbėjas ir 
naujų tipų' išradėjas, Igpr 
I. Sikorsky, sugrįžęs iŠ 
Europos, kur praleido pas*

metų kalėjimo, o Kamenev — 5 metus kaip bausmę 
UŽ jų “netiesioginį dalyvavimą Kirovo nužudyme”. 
Kartu su jais Leningrade nubausti kiti 17 žmones 
nuo 5 iki 10 .metų kalėjimo. /

Visi nubaustieji yra buvę patys žymiausieji bok 
ševikų raudonosios partijos vadai — komisarai. Kiti 
78 komunistai — darbininkai nubausti ir išsiųsti ik 
giems metams į Soloveckų saląs ir kitas nuo pasaulio 
izuliuotas vietas. \ ,

Vadinasi bolševikų budeliai komisarai buvusių 3 
komisarų nešaudo, šaudo darbininkėlius, kurie įtikę- 
ję bolševikų saldiems žodžiams aklai dirbo komisarų-: S 
naudai ir tik išsisėmus jėgoms ir bado paragavę, pra- n 
sitarė kur prieš, raudonųjų budelių diktatorių ir be a 
jokio pasiteisinimo gavo kulką į pakaušį. Bet Trockis,' 3 
kuris taipgi skaitomas išdaviku tik ištremtas į užsie* 1 
nį, o dabar štai Zinovjey ir Kamenev taip pat tik ka- 1 
Įėjimu nubausti. Tas dar aiškiau darbininkams paro* S 
do, kad sovietijoje tik komisarams rojus, o darbiniai £ 
kams pragaras ir kulką pakaušin, "S

KADA BUS GALAS 1
ŠAUDYMAMS RUSIJO- i

JE? ■ 4

Berlynas — Darbo Biu
ro paskelbtomis skaitlinė
mis paaiškėjo, kad per 
gruodžio mėnesį bedarbių 
skaičius Vokietijoje padi
dėjo 252,000 žmonių. Da
bar Vokietijoje yra 2,604,- 
000 bedaibių.

KUN. COUGHLIN PRIEŠ 
AMERIKOS ĮSTOJIMĄ 
Į PASAULINĮ TEISMĄ,/

20 d. kun. Chatfes E. Coū-^ 
ghlin, kalbėdamas per ra- 
dio pareiškė, kad Ameri
kos prisidėjimas prie pa
saulinio teisino atsiduoda 
diplomatišką apgavystę.

s .Jis laikosi Jungtinių Vals-
J tybių pirmojo prezidento 

Washingtonoprincipų, ku
rie yra priešingi Wilsono 
ir jų pasekėjų politikai.

Washingtonas. stovėjo 
už tai, kad Amerika nesi-v . LiCHJtZMJUtUį auouu U. O 1 UI W . ^3

šaudomi ir kalinami dar- J 
bininkai; dėl vieno komi- j 
saro nužudymo sušaudyt į 
ta 117 komunistų ir šim* į 
tai sukižta. į kalėjimus. • , j

Tekstiliečiai Vėl Ruošiasi Streikui
Washington,^Sausio 

19 d. darbo .statistikos 
biuras pasiūiffeiJO. pusią-.

taruosius * du 6 mėnesius 
studijuodamas orlaivinin- 
kyštę įvairiose' Europos 
valstybėse, pareiškė, kad- 
Jungtinės Valstybės 'or* 
laivininkystėje stovi net 
penkiais metais prieky 
Europos. Jam tik įspūdį 
padare Europos energin
gumas kariškų orlaivių iš- 
dirbysteje. Ši šalis 4gi va
dovauja transportinių or
laivių išdirbystėje. šioj 
šaly pagaminti orlaiviai 
netrukus apipins visą pa
saulį,. nepaisant okeanų 
platumo. Amerikos kelei
viniai ibei transportiniai 
orlaiviai sau lygių niekur 
neturi. • 1 „

• v

Tokias tai pastabas pa- 
, darę tas genialus rusas, 
orlaivių- išdirbėjas 'Igor L 
Sikorsky. •

Rf, — Sausio19 A, M. Gu* i 
zėv, buvęs gelžkelio sto* | 
ties Koisug viršininkas; 
tapo sušaudytas? UŽ tai/ j 
kad arti Koisug stoties j 
susidūrė du traukiniai J 
sausio 6 d. ir buvo užmuš* | 
ta šeši žmonės. Aštuoni 
kiti gėlžkelįečiai darbiniu- i 
kai nuteisti kalėjiman nuo | 
trijų iki dešimites metų. Į

Štai tau ir “rojus”. Dėl j 
traukinių susim ūžimo 3

o Wilsonas stovėjo už 
Tautų Sąjungą ir norėjo, 
kad Amerika liktų Tautų 
Sąjungos nariu.
. Kun. Coughlin^ako: “ne 
ūkininkas, ne darbininkas 
nori, kad mes taptume 
tarptautiniais. Jų noras 
yra, kad męs išlaikytume

_ Amerikos^ norą gyventi, ’ vyriausybė provincį j o s j 
arba grąžintume gerbūvį, gubernatoriams išsiuntė M 
vietoj maišytis į tąrptau- nėjo įsakymą; kuriame ki- i 
tinius klausimus”. mėčiams duodamos‘trys i

Pasmerkdamas Tautų dienos nukirpti kasoms; ir 1

KINIEČIAI TURI NUSI
KIRPTI KASAS

Nankinas .. Nahkinopių raportą NRA valdy
bai apsvarstyti ir padary
ti savo sprendimą, šis ra
portas buvo paruoštas ei
nant susitarimu, kuriuomi 
pereitą rugsėjo mėnesyje

dustrijoje generalis strėi- Sąjunga ir tarptautinį tei- kuriuo uždraudžiama mo- | 
įas. 1 smą, jis nurodė, kad Ame-] ^erims žaloti kojas. |

medvinių dirbtuvių darb-™amkraštui žalingasir ■ LWn ARKW J
daviai visur moka algas būtu naudingas tik tiems, 
nustatytas NRA- kode, is to pasipelnytų, 
bet, medvilnės pramones m? L-• i F iy. KARPIS VĖL PASPRU- darbmmkai yra praščiau- - ■

, šiai apmokami iŠ visų kitų 
svarbesnių pramonių dar
bininkų. ’

Francis J. Gorman, vi- 
Če - prezidentas United 
Textile Vorkers unijos, 
pareiškė, kad jie reikalaus 
algų padidinimo ir darbo 
valandų sumažinimo ir jei 
jų reikalavimai nebus iš
pildyti, tai jie yra pasi
ruošę savo narius vėl iš
vesti į streiką/

KO

Atlantic City, N. J. — 
Sausio 20 Čia tapo užklup
tas garsus plėšikais dabar 
vadinamas “Public Ene- 
my No-1”, bet su savo sė
bru Harry Campbell atsi
šaudydami kulkosvaidžiu 
pabėgo. Jo mylimoji Dolo* 
res Delaney tapo policijos 
šūviais sužeista. Jie buvo 
apsistoję vietiniame vieš
buty. . »

4000 LITŲ UŽ ARKLĮ | 
Klaipėda — Eltą. Pagė- | 

giuose įvykusiame arklių | 
'jomarke arklius supinki-, j 
nėjo ir SSSR speciali ko- J 
misija, kuri už geresnius 1 
kavalerijos arklius mokė- 1 
jo po 4.000 litų. 3

' MIRĖ ADATČI S

Amsterdamas — čia mi- ‘:j| 
re MinšiČiro Adatči, kuris 
pirmininkaują Hagos Tw> 
ptautiniam Teismui nuo 
1931 m. Adatėlėje 65 me- 1 
tus. jiš jauRgesnį laiką I

■j
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VIETINĖS ŽINIOS
» į "

hol t įzaą toli Įienųžęngėiųe.
. Užtat viši stokime į ben
drą1 darbą. } /

kuopos' Vaidyba.
< - --■■ -t—

KALĖDINI DOVANOS

' . .* -t ''

tns, l-MOS KUOPOS

DAKTARAI
■■^■<1 I to r r | ■ fciM, ai K «■«»,,

DR. ROGER J. ABIUJD
Tel. Devonshire 7906

OFISO VALAMDOS:
t JL.-JLLJ.UQ . ,**p* jULU Lliua

susirinkimas įvyks sausio 
22 d., 7:30 Vai. vakarę, 
parapijos salėje.

Šitas susirinkimas yrą 
labai svarbus, nes metinis 
visi turėsite progos išgirs
ti visli metų veikimo ra
portus bei finansinį stovį.

Apart to, visi žinome, 
kad dabar LDS. ir “Dar* 
bimnko” vajus, Kas turi
te pagerinimų, įneškite su
sirinkime. Brangieji, va
jus netrukus praeis, o mes

3 Malden Street, 
Boston

Mūsų parapijos biednie- 
ji buvo laimingi Kalėdose, 
nes juos aprūpino dovano
mis, Šv. Vincento de Pau
lio skyrius, vadovaujant 
pirmininkui p. K. Šidlaus
kui. 73 kalėdines pintinės 
buvo išdalintos biednoms 
šeimynoms. Nėra abejo
nės, kad šios pintinės pa
dare daug džiaugsmo irrwirfi vi r It malonumo dideliam skai- AD VOK Al Ali’., čiui nelaimingųjų.

j LIETUVIS DANTISTAS

1 DR. M. V. CASPER
C ‘ ■

j Arti Municipal Building
I IKK M. Btowiway, <’ Boiton
t Ofito VaUnfat
|Nuft 9 iki 12 ryte ir nuo 1.80 iki 
tft.ir nuo 6 iki S vai. vakare. Ofi- 
i MrUB uždarytu eubatou vakarai* lt| 
= nedSIdienlalK, taipgi eeredomli nuoj 
į 12-to8 dienu tiidaryUe. |
| Taipgi nuimu ir X-Ray j

ŠIMTAI.IŠKEPI

r *c • ©imtaiviSt<iikepB,ImęhSmagiausiai Laiką Galima Praleisti Tai'
Šv. Petro Parapijos

CHORO ŠOKIUOSE į
Kurie |vyks x

Sausio-January 23,1935 |
REPERTORY BALLROOM |

264 Huntington Avė., Boston, Masą. |
JAUNIME! .

mėt didelis vištinlnkas ant *i 
Mystic Avė? {Somervįllej, 
sudegė. Visos vištos Žuvo 
gaisre. NūostoUiį padary
ta už virš $3000,

.z:,
MIKE NUd ŠALČIO

Nichol McNicol 73 m. 
m. gyvenąs South St, Ro- 
siindale mirė nuo Žalčio, 
Mirė pasiekęs savo darbo 
vietą, Condit Electrical 
Co. Lydė Parke. Kelionėje 
nušalo ir mlrėi ,

Pranelis.

JUOZAS CUNTSi
ADVOKATAS j

414Eroadway/S. Boston, Mass|

Tel. Sb. Boston 0948 I

NUOŠIRDUS AČIŪ

GYVENIMO 
Tel. Tark\vay 18G4-W

Prilėkęs Advokatas

JUOZAS B. BAILIUS
Veda visokias provas. Daro .vi- 
į šus legalius dokumentus

317 Ė St. (kampaš Broadway)
South Boston, Mass.

Telefonas; Šou Boston. 2732
Namą: Talbot 2474

Šių mokslo metų pra
džioje, rudenį susilaukiau 
didelio siurpryzo. “Darbi
ninke” radau žinutę apie 
įvykusią pramogėlę pas 
ponus KEREIŠAS,. W- 
Bridgewater, Mass., kur 
aš buvau savo priętelių ir 
draugų maloniai atsimin
tas ir netrukus .gavau pa
kvietimą į paštą pasiimti 
man siųstą piniginę dova
ną/ ' s . . - •. I

Aš nerandu tinkamų žo-1 
džių išreikšti nuoširdų 
dėkingumą mano gerie
siems prieteliams bei 
brangiesiems draugams. 
Aš nesitikėjau, jog būsiu 
kuomi nors užsitarnavęs

_<__ LietuVisDantiste >_

DR. Š. A. GALVAR1SKI
(GAimuŠKAflj \

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

Ofisas atdarus nuo 10 Iki 12 imt 
ryto, nuo 1:30 iki 5:80 po pietą ir 
nuo 6 iki 9 L vakare. Šventa diena 

pagal susitarimą.
................ • I' "Mi - ■ ' ■ 'i .-ltii

i • ' i ■■■■■-

TeL So. Boston 2660 

Lietuvia 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. 
SerėdOiriiš nuo 9 iki 12 ,v„ dieną. 
Suimtomis nuo 9 iki R Viii, vakarė. 

'NedSIiomis nuo 9 iki. 12 vpl. .dieną;.
(pagal sutarti) - . ■ ■>

Sekmadienio vakare, (M 
pley Sq. stoty, tunely, pd

*

"' a

Mįlffll H. HEALEY
‘ ' .13 Tręmont Si.?

Boom. 131, 
Boston, Mass.

Tel: LAFayette 8448 
, ' ž

Į

i
i

KAI. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

HDaTbimnko”Name 
, (antroš lubos, Room 1) 

366 Broadway, So. Boston.
Tek So. Boston 3357 ■'

Bostono "Ofisas!: ’
60.State St„ Room 326

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: SS Rosemottt. Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, jįass.

Draugai^ atsiminimo ir pa* 
ramos. Gal sulauksiu ka
da progos kitaip padėkoti, 
negu dabar galiu. Iš visos 
širdies Jums dėkodamas, 
aš dėsiu visas pastangas 
Jūsų lūkesčiu neapvilti.

^Darbininko” Redakciją 
prašau suteikti vietos pa
minėti ašmenis padariu
sius man didelį, nuširdu : 
šiurpryzą ir suteikusius 
man nemažą paramą:

I. Kun. J. A. Vaitekū
nas, kun. Pr. Virmauskis, 
kun. K. Urbonavičius;

’ Telr So. Boston 3520-. 1

ADVOKATAI ŠALNAI |
DARBININKG NAME i

‘ 866 Broadvray, |
South Boston, Mase I

j fltortiriitrtHrtUuhbiimirtit'rtimhiiiatti

LIETUVIAI TAUTIEČIAI!

T Mįątoglaitela proga rimtai ir smagiai pasilinksminti choro meti- X 
T niuose šokiuoSe, kurie jau ir praeity je sutraukdavo rinktinj jaunimą, nes X 
X jte Žino, kur galiiiia turėti “g<HMl timė’*. T
A Susipažinkite bet atnaujinkite pažintis sii kitų kolonijų jaunimu, 
ę . kuris skaltiingai pasižadėjo dalyvauti.

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS. GYDYTOJAS r ■ • ■ ■ <

t. ’’ ‘278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Są., 
Į Cambridge,Mass.

Tomas Likas. Ir jiems ma
no nuoširdus ačiū.

Jūsų
Studė Juozas B* Laučka.

1934 m. Lapkričio ! d. 
Kaunas* *

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES DIE
NOS PAMINĖJIMAS

I ' • I i'rr-i' I ĮiriftTi,'

Mirsk, Mr. & Mrš. Daniels, 
M. Abračinskaš, Andrius 
Kasparas; . '

V. J. Vitkauskaitė, J. W. 
Kasparas, FL Venytę, Em. 

| Oksaitė, D. J, Averka^ Au
na Vaitkus, J, Oksaitėj A. 
Ę, Palloh, S. Grublin, V. 
P. Jankus, E. Jonošonis, 

IW. .Samson, A. Grublin, O. 
Marksienė, M. Pinigis, Ge
dvilą, Jaudaitis, P. Apšie- 
ga, P. Apšiegienė, J. Stu- 

| kas, Helen Norkus, K. 
i Svioklienėj Br. Aymond, 
.0, Siaurienė, F. fe. Žalets- 
kiėne, Francis Pingiš, Br. 
Apšeiga, Fl. Jermolavi-

Federacijos vietinio sky
riaus susirinkime, sausio 
15 d., paaiškėjo, kad vis* 
ras jau prirengtą south- 

bostoniečiąms paminėti 
: sietuvos JJępriklausomy- 
jęs metine^kilmę, vasa
rio10 dieną, 2 vai. po pt.į 
Municipal BuĖding salėje, 
: 3roadway, So. Boston, 
Mass. , ♦ ■

80. balsų parapijos cho
ras, vadovaujant p. artis
tui, Rafolųi Juękai, yra 
pasirengęs dųoti taųtiniai 
šventei tinkamą koncertą. 
Pertraukose kalbės įžy
mūs mūsų . visuomenės 
kalbėtojai kun. K. Urbo
navičius it Įrub. K. Vasys.

Ktin. Vasys seniai mums 
kalbėjo ir. dabar bus nau;

F. Kneižys, Mr. & Mis. J.
Mickevičius, ‘ Pr. E.. Galį-1 
his, adv. F. Bagočius, j. Į 
P. Griciūnas; I

IH. Tomas Likas;
IV. Kun. Dr. J. Navie- - _ 

kas, MICy Dr. E. A. Wa- &utė, St, Klinga, A. Klin- 
liaękas, Mr. & Mrs. M, lsa* .

Gal buvo ir daugiau as
menų, mane prisiminusių, 

?bet jų vardų man nepavy
ko sužinoti. Visiems nuo- 
šir^us ačiū! ’

Ypatingas ačiū pčnams 
Kereišams, W. Bridgewa- 
ter ir ponams Ūkams, So. 
Boston, tiek daug nuošir
daus rūpinimosi manimi 
pareiškusiems. Labai aąiū 
tos “pramogos” gerbia
moms šeimininkėms po
nioms V. Kereišienei ir 
Ad. Likienei ir programos 
vedėjui p. A. F. Kneižiui..

Teko patirti, .jog man 
dovanos suteikimo organi- 

I žavimo priešaky stovėjo 
klebonas kun. Pr. Virinau- 
skis, Rr. Karlonaite, O? 
Valeckaitė, D. J, Averka, 
Ed. Jurkūnas, H. Podeliū- 
te, mok. Pranas Galinis ir 
mano jauniausis draugas

Gerbiamieji:— /
Prašome kreiptis | lietuvišką apfięką, kurios 

savininkai gimę ir augę Soi’Bostone, Receptus iš
pildo su geriausiais , vaistais tiktai registruoti 
vaistininkai. Galite būti tikri, kad jūsų daktaras 
bus patenkintas.

Pristatome lėdtis (ice-cream) pokiliams į namus.
Parduodame DEKSNIO GALINGI MOSTĮ 

75c.ir $1.50
RECEPTŲ SPECIALISTAI!!

CASPER PHĄRMACY, INC.
John Casper Joseph C. Greene

(Jonas Kasperavičius Į (JuozapasC. Grilevičius^

611Broadway Telefonas 9457
(Atidaryta nuo' 8 ryte iki Pirmos ryte)

y -Šį metą tautinės šventės' 
paminėjimas . tikrai vi
siems bus malonus ir nau
dingas, Kviečiame visi at
silankyti. Įžangos nebus.

Susirinkime atstovai į- 
gąlioti kviesti Savo drau
gijas ; vąžįuoti i Katalikų 
Seimelį, vąr. Ž2 d., Law- 
ręnce, Mass. . Vėliau gal 
prasidės specialių ,bųs*ų

puolimą padare tuoj, kaip 
tik pinigai su ginkluota 
sargyba būvo atvežti dar
bininkų algoms mokėti. 
Apie 25 ofiso darbininkai 
matė šį apiplėšimą, bet 
buvo bejėgiai ką daryti, 
ne^ plėšikai grąsino šau
tuvais.'"?

25 Mi VEDYBINIO GY
VENIMO SUKAKTUVĖS

Sausio 23 d. š. m. sukan
ka 25 metai nuo tos die
nos kada p. Kastantas Ra
kauskas ir Konstancija 
Rakauskienė (Peįąųskai- 
te) įstojįv^^Ioterystės 
luomą. Abu paeina iŠ Jan- 
čtohių kaimo, Butrimonių 
par., Alytaus apskr. rSu 
jais džiaugiasi jųjų 4 vai
kai: Ona, Retras, Jonas ir 
Povilas.

Sveikiname Jubiliatus, 
sulaukusius tos garbingos 
dienos ir linkime laimes ir 
sveikiems sulaukti 50 me
tų jubiliejaus.

Ta proga sveikinu ir ki
tas keturias pdras, kurios 
tą pačią dieną tapo Suriš
tos moterystės’ryšiu.

KostasP.

NEPAMIRŠK IR TAMS- 
. TAK \

APIPLYŠĘ D^BTUVĖ

Sausio 18 — Penki gin
kluoti plėšikai užpuolė 
Shepkęi-d Worsted Mills 
dirbtuvės ofisą ir pasigro
bė $8300.00 . pabėgo, tlž-

.-i 5 tessaž >1

; MUZIKAS
^/feAĖpLAŠ JUŠKA

; Mbkb muzikos, plano 
į, lf dainavimo. Spėria-;
! les pamokas duoda

■j | '• vaikains, ■ \ A
| Adresast
| 938 E. Broadvvay,
Į SO, BOŠTON, MASS.

Iš to matytis, kad šokiuo
se kitos kolonuos bandys 
vieril kitus pralenkti ir 
kuoskaitlingiausiai juose 
dalyvauti. Visi pasinaudoj
ate šia retenybe — choro 
šokiais.

Juozas Vaėkus, gyv. Š5 
Mercer St,, eidamas Škly* 
, gatvių paslydo ' ties 25 
Mercer Št. ir nusilaužė kb- 
ją, Nuvežtas miesto ligo
ninėn. Priežastis paslydi
mo —toje vietoje šalygab 
vis buvo išardytas.

’Saip senai laukiamieji 
choro metiniai šokiai jau 
čia pat. Rytoj, tai yra tre
čiadienio vakare, sausio 
23 d.? visi turėsime progos 
smagiai pasilinksini n t i 
puikioje Repertory salėje, 
264 Huntington Avė., Bos
ton, Masą . . ’ ' ?.
; Šie šokiai taip tvarkin
gai rengiami, kad nėra a-

žeme smarkiai susidauži :;“ 
du pilni žmonių karai, Nė- J 
laimėje trys žmonės tapo • 
sunkiai sužeisti. Sužeistų-. 
jų tarpe yrą ir vieno karo 
motofmanas Samųel N. 

►Crosby, kuriam perskelta, 
galva ir sulaužyta koja, 
Kiti du sunkiai sužeistieji 
yra Julia Louise Ford ir 
Rosita Cosack. Daugelis ; 
lengviau sužeistai Susi- ’ 
daužus karams buvo kilu- į 
si panika, kuomet kėlei- • 
viai pradėjo grūstis lauk : 
iš karų, Nelaimes priežas
tis tiriama. - ■

Lietuvos Vyčių (Algir*, 
do) 17 kp. nuo vasario 6 
d., š. m, kiekvieną trečia
dienį, 7:30 yalahdą vaka
re, parapijds svetainėje,. 
492 fe. 7th St., So. Boston, 
Mass^įvyks. “beano” vaka
rėliai. Visi kviečiami da
lyvauti. . . - 1

\ Komisija.

DRABORIAI

“S

• PARSIDUODA ?į
30. BOSTONE ■’J, 

Ant Broadway tfaujii ižtaisy- 
tas moderniškas &orw ypating«i, ■ 
tinkamas dėl galiūno ir r.estaįą- . 
fanto biznio, jp'ažiaūsioj ir ge
riausioj vietoj. Viskas įilhai f, 
^4^ta ^^iJĖęąžjpmis. Wwids; į 

niedild, du tpiletai, iž laukofronv 
tas padarytas “Vitriolite tilo”— ? 
valiausio išradimo^ dydis apie 
50x22 pędų, kviestis, - ėtdviu^ir 
geros ventiliacijos. Nepapratai 
gera proga įsikurti biznį, i8 ku
rto Šiandien galima daryti didelį 
pelną. Kreipkitės pas,

A X KUPSTI 
332 W. Broadway, So. Bdrton; 

Mass.
Tel. South Boston. 9423.

JOSEPH W. MSPEB
(KASPARAS)

GRABORIUS 
iŠ? Brotuhvay, 

South Boton, Mm. ’ 
Office:Tel. S.B..1437 

dteJlfiB Tth’St 
Res.: Tel. S. B. 3960 

PatamavįūMUi dien% k naktį.

GIMINĖMIS
GBABOBIU8

Jau 16 metą kaip lietuviams 
mandagiai, &|žinHiga| ir priai- 
namomis kaifiomii tartiaria.

Reikalui esant kreipkite:
SOUTH BOSTON . 
258 W. Broadway
T4I : A B. 4486

' Teis 4110

Tel. SotithBoston 0615 •

MiAino
Grabelius t. BnlsamūotojM 

Patarnavimas dieną irnaktį

Fanerai Home ir B*i. 
564 Kut Brdadw*y,

So. Bortod, Mum

gi. Teko nugirsti nuo vie
no tikietų pardavėjo, kad 
jam pritrūko jau tikietų. O jų turėjo net dvide
šimts. Taigi vyrai sako, 
kad šiuose šokiuose bus ____ I____
labai mažai Vietos. Oxkur PlrmlnlnkS Eva MarlateuO, 
gi' panelės? Na, jos lai Mw’-
slaptai dirba ir neskelbia 
kiek kuri pardavė, bet iš 
jųšypsenų matosi, kad 
jos vyrus “subytis”.

Iš kitų miestų, irgi pri
siuntė pranešimus apie 
dalyvavimą,. Worcesteris 
pranešė, kad be keliolikos 
automobilių, yra suorga
nizuotas didžiulis busaa į 
kurį telpa apie 50 žmonių,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

“ 7^80 ^val. vakarė, pobaitoytlnCJ »ve-LIETUVOS DUKTERŲ- DRAUGIJOS 
J?O GLOBA MOTINOS ŠVČ.

•* > • r • . ' \ »♦

Eva MaricdenS,

Ona Skn^mA
448 E. 7th BL, So. Brtton, Mate. * 
Tel. fib. Boeton 84ž3 / * '

Pfot Kilt — Broai Obudeuą 
2oGould St. Rortrory. Mm*- Tfei Pttkm iaek-vv;

Fin. RtML.M-įMttHm MMkoalUtlt 
83 NaVaTtO Bt. BohllndaU, Mm 

fcel., Ptrhv 06384V . ,

AV. JONO RY. BL.BAfiALBiN* 
ixro8 Vaidyba

Pirm. — x PeUrtiArt,
24 Thomu Itekt.lo. B-oetoo, Mto.

Vi<*- plrfn. — Y. Medoubt
- 1480 Uotartii RdL, Mm*.
Prot Raitininko — J. GUnedd*.

6 ShMMm Pm* So. Borte*, Mm*.
Fin. Buitininką* — Alb. Nlrtęhų

,16 WiirfW SU 8<x Boeton, Mirt.
IMlninka* A. .

685 E. BroadW, B* Boatou. Maw.
Muriklk*. — X WUd*»

K Wittfteld 8W 85. Boaton, Mm_____________________ _
Kaaos Gloteja — & JanultnM. UrtugiM Mm SmMrinklnma ku trt>

14žeColuMblaRd.vSu.Bertoj MaiaJ kirttviano atortio,
Draugų* ttvvo mulrlnkimtit utko kati SI tat po pkfcL Parapijąi mkį, 49» 

antri uUrntaki Mrttvbne mfctou, K. Tth Bt, 80. Botton, Hm*.

/(V? -n - ri;. ffirhlitertžMarįiiiI
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VIETINES ŽINIOS
NEPAPRASTA 

PROGRAMA

Šimtą sykių nepaprasta 
ir tai neperdaug yra saky
ti apie tą kalbančių pavei
kslų programą, kuri įvyks 
sekmadiehį, sausio 27 d.r 
bažnytinėje salėje.

Didžiumai mačiusių — 
tikrai nebeteks bematyti 
nieko tokio gražaus, galin-

ĮVAIROS SKELBIMAI
TeL s. B. 2805*11 

LIETUVIS

OPTOMETRISTAS, 
t Išegaamlnuoju akis 

priskiriu akinius 
kreivas akis atltle* 
sinu ir amblljonifc- 

kose (Aklose) akyse sugrąžinu 
Šviesą tinkamu laiku.

J. L. PABAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

PIGIAI TAISOME 
STOGUS so. Boston roofing co. 

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus 

414 Wr Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis 
South Boston 0184 vakarais

VIENAS IŠ DVYLIKOS PUIKIAUSIŲ X
KALBANČIŲ - KRUTAMU į

PAVEIKSLŲ ?
UTIIDATTrU Turi iUKVUun int f 

rFNTiTPirc” i 
VJUJL. 1 U IVIIjO i

Iškalbąs Bažnyčios istoriją, S
Parodus Kristaus Meilės darbus, J

Bus Rodomi X
VADOVAUJANT TRETININKŲ BROLIJAI X 

SEKMADIENI

SAUSIO-JAN. 27d., 1935 I
. ŠV. PETRO BAŽNYTINĖJE SALEJE A 

W. 5th St, (tarp B ir C gatvių), So. Boston, Mass, X
— Vaikams 3 val» po pietų — 15c. Suaugusiems 25c. Y 

Išimtinai suaugusiems 7:30 vai. vak. 35c. X 
Bus rodomi ir komiški paveikslai. Visa programa X 

tęsis dvi valandi. Nieko panašaus iki Šiol bažnytinėje i 
salėje dar nėrabuve, kaip kad šie paveikslai. T

Ateikite pasimokyti ir visų branginamą “DAR- X 
BININKO RADIO VALANDĄ” paremti. I

Pusė pelno skiriama “DARBININKO” RADIO X 
VALANDAI. 4

Pranciškonų Tretininkų Brolija. X

BALDUS 
Perkraus, 

tome 
VISUR

* PIGIAI 
GREITAI 
SAUGIAI

LITHUANIAN
EUĖl^TURE CO; £ 

326-328 W. Broadftay^ 
Tel. South Boston 4618

VALENTINA MIKIENĖ
Duoda piano muzikos pamo- c- 

kas vaikams ir suaugusiems. ? 
Vartoja naujausią metodą mo-’ 
kinimo.Mokina Masišką ir pa* 
prastu muziką. --

, Baigusi Naujos-Anglijos 
į * , Konservatoriją

Studio adresas:
912 E. Broadway, So. Boston. 

Tel. So. Boston 3317.,.r,, . , , , , -

juozjs m. mus
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. faipgi ir pataisau.^

; 366 W. Broadway 
ĮSO, BOSTON, MASS.

Telephoue 
SO. BOSTON 

1058

BAYVIEW
MOTOR SERVICE

* STUDEBAKEB
Automobiliu ir Troką 

Agentūra.
Taisome visokią igdirbysčią auto- 
mobilius. Taisymo Ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Joe. Xa#oiHunat »r Teter Trečiokai 

- savininkai

go ir didingo, kaip šioji 
kito sekmadienio progra
ma.

Tai poros valandų di
džiausio džiaugsmo ir sal
daus pasigėrėjimo ką Kri
staus meilė veikia per de- 
vynioliką šimtmečių, ku
riai neįstengia pastoti ke
lią nei tolumos, nei aukš
tumos, nei žemumos, nei 
kentėjimai, nei galybės 
nei persekiojimai, nei žvė
rys, nei kąrdas, nei šūviai, 
nei niekas kitas.

Šios programos pamaty
ti verta yra suvažiuoti iš 
visų kčlonijų. Retenybių 
retenybei

James M. Curley, Jr. 
Čourt (kuopa) of M. C. O. 
F., rodė šiuos paveikslus 
pernai, vas. 18 d., Reper- 
tory Theatre, ir kvietė per 
bažnyčias visas Naujos 
Anglijos Katalikų parapi
jas. Tai darė vardu Kata
likiškos Akcijos. (įrėmė 
įžangos‘dolerį.)

The New York Sun savo 
ilgiausiame, grą ž i a m e
straipsnyje apie “Through 
the Centuries”’rąšo:

“Kitur matomas Ir gir- 
džiamas Šv. Tėvas. Jis lai
mina misionierius ■ po pa
saulį einahčus — baltus, 
juodus, geltonus ir viso
kius kitus”.

Ant žalo tas pats laik
raštis “The Nėw York 
Sun” paduoda vieną visą 
paragrafą:—

“Scenes from the wild 
Life of the eountries are 

■ neict^exhibited,' many bf 
the pictures being thril- 
ling in their Stark natu- 
ralnes. We see hords of 
elephants, rhmocėri, wild- 
booste, kangoroo, ostri- 
ches, monkeys & smalLani 
mals in Africa; Schools of 
wholęs, scores of Eskimo 
and schools of Šalmon In 
Alaska; China with its 
myriads of People, the le- 
per colonies of Molokai 
and the. firece warriors 
and wild scenery of South 
America wilds. The head 
waters of the Amazon are 
pictured and .cataracts 
rarely witnessed by civili- 
zedmąn”. •

Ką čia viską aprašysi 
žmogus kuomet, , kritikai 
yra parašę labai daug a- 
pie šią taip vykusią kal
bančių paveikslų progra
mą, kuri bus patiekta, va
dovybėj Pranciškonų Bro
lijos.

Šv. Petro bažnytinėje 
salėje, W, 5th St. So. Bos-

ton, Mass., sekmadienį, 
sausio 27 d., vaikams 3 v. 
po pietų. — 15c., (suaugu
siems25c); vakare 7:30 
vai; išimtinai suaugusiems 
— 35c. . /

Pusė pelno eis “Darbi
ninko” Radio Programos’ 
fondam

Visi prašomi atsilanky
ti į šią taip nepaprastą 
programą.

METINIS CHORO
SUStRfNRlMAS -

. Sekmadienį, sausio 13 
d., tuoj po sumos įvyko 
parapijos ęhord metinis 
susirinkimas, kuriame bu
vo ' svarstomi bėgantieji 
reikalai. Susirinkime da
lyvavo virš 70 narių ir vi- 
si rodė susidomėjimo, ir 
noro dirbti, kad kuovei- 
kiausįai būti pavyzdžiu vi
siems, kaip sutarime, vie
ningame darbe, taip ir 
dainavime. . j-

Susirinkimą pradėjo- vi - 
ce - pirmininkė O. Valec- 
kaitė. Maldą atkalbėjo 
rast*. Sabaitė. Išklausius, 
raportų iš įvairių komisi
jų, visų veiduose matėsi 
malonumas ir pasiryži
mas dirbti, vadovaujant 
mylimą jam vadui,* muz. R- 
Jiiškai.

Sekantiems metams iš
rinkta . valdyba iš veik
liausių choro nariųr bū
tent: Jonas Lapinskas —

pirmininkas, Ona Valec- 
kaitė — vice - pirm., Ma
rijoną Sąbaitė —. rast,, 
Juozas Antanėlis — iždi
ninkas ir Al. Grabijolas 
— tvarkdarys. ■

■' ■ 7 ■•<**£*-■-- " ’ x

VYČIŲ NAUJŲ NARIŲ
> . vajų| '•

L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
sulig .centro pranešimu, 
nuo sausio į d,; paskelbė 
naujų narių Vajų.
; Vietinė vyciOp., jau gy
vuoja 20 metų. :Per tą 20 
metų, vyčių veikimas bu
vo grąžus,. džiuginantis, 
sutartinas, - prisilaikantis 
org. kilnių obalsių ir prin
cipų. ;

Buvo ir tokių laikų,'kad 
vyčiai buVo sušilpnėję na
rių'skaičiumi, o *nHrių su
mažėjęs skaičius, visuo
met būna priežastimi silp
nesnio veikimo.

Nors vyčiai pergyveno 
visokių laikotarpių, bet jų 
gražūs, prakilnūs obalsiai 

idealai nežlugo.

si į darbą šio Vajaus me
tu ir visus kviečia jiems 
padėti, kad Vajus butą pa
sekmingas. •

Kadangi vajus yra nau
ją narių, tad darbas nėra 
per daug sunkus, tik į tai 
turėtų atkręiptrVimt ą dė
mesį. Pirmiausia tūrėtų 
susirūpinti jaunimas; tė
veliai ir visuomenės vadai

o vajaus pasekmės užtik
rintos.

Vyčių org. obalsis kil
nus: “Dievui ir tėvynei” 
arba ‘Bažnyčiai ir tautai*. 
Užtat kviečiame jus, bran
gus jaunime, įstoti į vyčių 
eiles ir kad būti šios gar
bingos organizacijos ka
reiviais. 7 *

Įstojimo sąlygos labai 
lengvos : 10 centų į mėne
sį, ar $1.20 metams. Prisi
rašę prie vyčių ir užsimo
kėję metines - duokles f 
centrą, gausite vyčių org. 
organą “Vytį”.
' Brangus jaunime, stoki
me įa vyčių organizaciją, 
kad Heliktuine skolingi 
mūsų pirmiesiems va
dams, kurie įdėjo daug 
sunkaus darbo organizuo
dami jaunimą. .

Tėveliai, ir jųsų pareiga 
paraginti savo vaikelius, 
įstoti į vyčių org. šio va
jaus metu. Jūsų paragink 
mas daug padės ir esu tik
ras, kad savo vaikeliui ne
sigailėsite $1.20. v

Vyčių susirinkimas į- 
vyks sekantį sekmadienį. 
Ateikite prisirašyti. P. R.

—:—l.   —.— ■ , ■

KAIP IŠRODĖ GUB.
CURLEY INAUGURACI

JA -

PIRK PAS SAVUS!
Mūsą lietuviai biznieriai nusiskundžia, kad lietuviai ma- ' 

žai teremia savuosius biznierius. Lietuviai pirkėjai taipgi skun
džiasi, kad lietuviai biznieriai yra atsilikę — kad jie visiškai 
nesireklemuoja, kad visuomenė neturi prpgos su jais ir ją į. 
staigomis susipažinti.

Tinkamiausia būdas, pasiekti lietuvius pirkėjus yra per 
“Darbininką”, kurį skaito plačioji visuomene,

1 Šiame numery “Darbininkas” pradeda kooperatyvinį. 
skelbimo būdą mūsą maisto produktą parduotuvią,

;. Tuomi norime patarnauti šavo skaitytojams, kad jie su- . 
sipažintą zu mūsą lietuviai* rUipto produktą pardavėjais ir

' biznieriams, kad jie turėtą progą įsakyti “Darbininko”' akai- ; 
tytojams apie savo biznį, « . '

. Kviečiame visus lietuvius, maisto produktą pardavėjus, 
prisiąsti “Darbininkui” vardus ir adresus, kad galėtume duo
ti savo skaitytojams pilną sąrašą, iš kurio jie galėtą pasirink
ti tą, pas kurį jiems būtą patogiausia pirkti. *

SO. BOSTON, MASS. JOBAS VAUAOKAS
75 “G” Street, ’ 

Telephoue South Boston 1609

PERKINS SQ CASH MARKET 
Povilas Baltraiiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120
K. ŠIDLAUSKAS .

. 918 E. Broadway ’ 
Telephoue South Boston 1892

BROADWAY MARKET 
387 W; Broadway 

Telephoue South Boston 3591
JONAS GLIN1CKAS

602 Ė. Eighth St.,

LAIVAKORČIŲ IR
INSURANCE,

K.SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje j

308 W. Broadway,
Aut antrą lubų 

*o. Boston, Masą,

Sca*^ U**
75 State Street 

BOSTON-

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarus, nuola
tiniai išplaukimai 

per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iŠ 
lauko,. su maudy

nėmis.
Informacijų 

klauskite paa 
vietini aąentą 
arba

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

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

Prikalbink* 5 naujus skaitytojus Darbininkui ir 
turėsi sau $3.00 už prikalbinimą Siųsk Darbininko 
Administracijai už 4 naujas prenumeratas $12.00, o 
už penktąją $3.00 pasilik sau.

DARBININKO PRENUMERATOS KAINA 
VAJAUS METU

Amerikoje metams (du kart savaitėje) $3.00 
Užsieny metams (du kart savaitėje) $4.00 
Amerikoje metams (vieną kart savaitėje) $.1.50 
Užsieny metams K( vieną kart savaitėje) $2,00

~ Važiuokime pasižiū
rėti gubernatoriaus Ja
mes M. Curley inaugura
cijos; štai aš turiu oficia
li pakvietimą, —sako man 
vietinis biznierius p. A. J. 
Kupstis, susitikęs mane 
inauguracijos dienoj, 3. d. 
sausio.

— Būtų geras dalykas, 
sakau, bet klausimas ar 
mane įleis.5

— Įleis kaipo lietuvį re
porterį, — užtikrina* p. 
Kupstis. * J

Nuvažiavome į State 
House ir ištikiu jų įleido į 
puošnią Atstovų Būto sa
lę, kur tūkstančiai žmonių 
jau laukė. Besėdint, besi
dairant, p, Kupstis supa
žindina mane su keletą 
stambesnių politikie r i ų 
demokratų, valdininkų, su 
kuriais pąsikalbam apie 
lietuvius, Pasirodo, kad

jie gana gerai žino lietu
vius ir turi gerą nuomonę 
apie mus. Pažįsta “ dides
nius mūsų veikėjus, pro
fesionalus, žino kun. Vir- 
mauską, “Darbininką”, ir 
pagyrė “Darbininko” ra
dio programas. Taip pat 
užsiminė ir apie “raudo
nuosius”; bet pašiepian
čiai.. . . ‘

Apgailestaujama, kad 
dėl senato “f ilibusterio” 
nėra pirmininko prisaikin- 
ti naująjį gubernatorių. 
Tuo tarpu pasirodo ir p. 
Curley. Jį prisaikino vals
tybes sekretorius p. Cook. 
Gub. Curley pasakė gerą 
prakalbą. Balsas jo skam
bus, išraiška aiški tik* 
ras oratorius. Jis paaiški
no savo ateities darbus ir 
planus, užtikrindamas, 
kad bedarbiai bus aprū
pinti, nauji darbai, ypač 
namų statyboj bus pradė
ti dideliu maštabu, palie
tė bankus ir pasmerkė vi- 
sokius šmugelninkus, kri
minalistus.

Abelnas įspūdis inaugu
racijos buvo gana puikus.

Publika godžiai sekė kiek- 
viėną savo valstybės' gal
vos žodį ir žiūrėjo į jį vil
tingomis akimis, linkėda
ma ,kad p. Curley duoti 
pažadai tikrai išsipildytų.

Reporteris,

Šiomis dienomis sužino-1 
jau, kad D. M. Akunevi- 
čiutė, gyv. 258 W. Broad- 
way, graboriaus Akunevi- 
čiaus dukrelė, neužilgo iš
tekės už Harry J. Piepio- 
ra, gyv. 124 Gold St.

VAIKAS UŽSINUODIJO 
GASU

Tėvai, CharIesW.McDo- 
nald ir jo Žmona gyvenan
tieji ant Bolton St., vos 
tapo išgelbėti nuo užtroš- 
kimo g&su iŠ aliejinio pe- 
čaus. Jo brolis ėjo pas 
juos į svečius. Nuėjęs ra
do abu vos gyvus nega
linčius pagelbos pasišauk
ti. O jų 9 mėnesių kūdikis 
visai buvo riutroškęs. Visi 
nuvežti Į ligoninę, tėvus 
pasisekė atgaivinti, bet 
kūdikio ne.
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KUN.M. URBANAVIČIUS, MIC. KRlKŠ^NYBį « REVOLIUCIJA
. . 2», S. m., fcm. / j faa^yHį >
Mykofes Urbonavičiuj -

fW *w*

»w ' .j: •'. . i « !M"" H IIĮI-* III |l>.

pasidarė tikrą* heroiz- BADAS RUSIJOJE

bažnyčioje įr svetainėje. te ne vien'tik Kenosfros lie
tuviai susidomėję tomis įškilmęmfe Iš Aušros Vartų 

/ parapijos, Chicago, atvyksta artistų - mėgėju būrys, 
kuris suvaidiūs tikybini veiksią “Mažoji Gėlelė”, spe
cialiai-.parašyta kun. J, MąČiulionio, MIC,, jubiliktui 
pagerbti. *' - , . . : ■■ ''*.

/ Kun. Mykolas Urbanavičius gerai Žinomas Ry
tuose, ypač Naujoje Anglijoje. Daugely vietų/jis yrą

liuciios Mtttyfchis anUmn
žiūrėti pofadlgUU:
Pirmas iriaiiatma« bus: ar 
krikščionyfct MTO apricy

nesį atšalt, ŪŽiSlir’“

doktrip* jei. t*t I^Hįa? J 
, DaugjsIU ralyje M*p,

atakirtj politinį elementu 
nnn rolizdnin ItiMnttOffhlŠ 
dalykus nuo amtinuiufe 
kiton muta. ii visados nwv 
W paiduati konstituei- 
inmo -ir - aaamisma rėžt* T^v .Rfr -
minui. B« abejo, b»vo at< 

' Įriti IrtiyMĮi 4' iuuŽft * ii' ftiiriM&icv* 
davo pWdwti, bet tas bū- 
davo tik'tada. kada vata* 
tybės režimais favorito 
D’onvhe ar aserija krilrč-

^3 Są^dpėjĮjępJ,

. taM PCiemonės?

W sodjslbmi Witvarkai

Nuvykęs j Ukrainos kaimą, žinomas Jau skaity
toji Garath .ląnmi, '‘ManchesterUumMaaa^korespon- 
dmriM toliau tyrinėjo rusų kaimiečių gyvenimą. Pir
miau jau jis buvo sutikęs du alkanu vyrų, smarkiai 
kritymojąnčiu valdžią. Gal tri buvo ątritikrini tipai, 
dvi Išimty#? Gal ptetejmšj kaimiečių visuomenė j nėra 
riek bado? Tuo# klausimus <fereth Jone# būtinai no-

džentelmdniška, taikia ir gerai išauklėta nuotaika.’, 
Tai stambi mūsų išeivijos asmenybe;Kun. Urbanavi
čius turi didžiulį mokslinės enidicijos išteku-' W8-’ 
čiai jis kompetentingas istorijoj, kurią su atsįdėjimu 

; ątodijuoja,^^in^^
žastis ir pasekmes. Jis yra fetoriltos filosofas ir toj 
mokslosrįty yra padaręsdaugpažangos.

Kųn. M. Urbanavičius labai suridbiheJSŠ mūsų 
jaunimu, ypač Vyčiais. Tai tikrąą Vyčių karalius. Ži-C 
noma, gerb, jubiliatas neieško nė garbes, ųe titulų, bet 
savaime jįs tiek palinkęs prie jaunimo ir jaunimas 
prie jo, kad esmėje, jis yra jaunimo siela'ir vadas, To
ki santyhfeį susidarė dėlto, kad jaųbinias iššyk paty
rę kun, Myfcofe esant karšto idealistu, o toki tipai 
jaunuoliams labiausiai pataiko į širdį ir užkariauja 
jų vaizduotę.

, • Ląi gerb, Jubiliatas priima ir nuo mūsų nuošir
džių Imkėjiųaų, kąd jo kilni, idealingą darbuotė ne tik 
nenulietų bet apimtų vis didesnes plotmes. < K<

; METASPROTESTUOTIPRIEŠ 
MEKSIKOS BAISENYBES
Visai mums po šdnų r— Meksikoj —■ eina žiaurus

* katalikų persekiojimas. Nusistatyta visiškai panai? 
, kinti Katalikų Bažnyčią ir prie to einama sistematinr
gal, Atimta bažnyčios ir, tiktai kaikurįas katalikai

* gali nuomoti pamaldoms, 'sumokant didelę pinigų su
mą. Valdžia bažnyčias atėinė, nors jų nepastatė, vadi-

. nąsj, užgrobė svetimą nuosavybę. Sumažino skaičių

perversmu m;<Š BM>rO»’ 
ir tikėja įįĮty,'jį& Jp»r 
gekventjflgsu ir aocijali- 
niamė bei etamominjaj»e

čių žmonių. Kadangi riprmaįiai vienas kunigas tik 
10OQ Žmonių ąprijpijitl tegali, tai išeiną, kad Meksikoj 
vienas kmaigąs tori dirbti už dešimtį. Tokioms sąly
goms ęėąnt, žinoma didelė žmonių dauguma palieka 
be Sakramento net mirties valandoje. Jei kartais 
koks kunigas, matydamas dvasinį žmonių vargą ir jų 
prašomas atlaiko Mišias, valdžios neatsįkiausęs, tai 
policijai įsakyta tą kunigą areštuoti. Žmonėms užta
riant, įvyksta šaudymai. Taip neperseniai Šv. Dvasios 
bažnyčioje, Meksiko mieste, buvo sušaudyta ĮQ kata
likų ir sužeista 30, ’

Amerikos katalikai žiūri į tas baisenybes skau
dama šiidimi ir negali suprast tokio barbariškumo. 
Atrodo, kad Meksiką valdo necivilizuoti žmonės. Nors 
toąžą yrą yiltieSj kad barbarai sųprąsto cteflizųpto 
pasąuįio šauksmą, bet vis dėlto mėginama siųsti Meį- 
sikos vyriauęybeį protestus. Vieno tokio protesto tų- 
rfriįj išversto lįętuvįų kąlbon, čia patiekiame.

Ją
, Lazaro Cardenąs,

v Meksikos Prezidentui,
. ' . Jūsų Ekscelencija:

savaičių aW jūs turėjote gąrfegs tapti Meksjkop prezi- 
. deniu. Su t# aukštą valdžia suteikta tamstai didelė galybę bet 

, ir atĄ^ęm^l. Istorijos nuosprendis priklausys nuo
|(į kaip jūs savo aukštą valdžią sunaMosite, p^bartiua jr besimoji 
Meksikos žmonių karta laimins jus, jei pasirodysite geru tęvu, 
upgailMteus, jei vaidinsite tirono roj|. Esatie tikri, kad nenorėsite

. pereit į istoriją ktipo Antrasai Neronas "kurs nedavg ramybės ir ti- 
kejimo laisves savo pavaldiniams.

Mes, tvirtai pasitikim, kad jūs pabrinksite taikintoje rolę ir
__ toHgę fe. Kbiwtiwtw Pidžfe?ju, tup wūteriWdm*$ nuo 

rS,’-- seniai lcanįmwųfe žmonių dėkingumą.
į rr * Lai Dievas, kurs apšvietė Kpnstą^tinų, gpįyiėčia. ir Jūsų Wce* 

4 . lenęiją. ir parodo jums, kad didžiausia!? jūsi^ Įaimčjįmas bųtų tąme, 
jei įrigytumet Meksikos žmonių me|lę. pagarbu ir dėkingumu, sų- 
teikd&mas jiems tikėjimo laisvu Atsižvelkite į istorijos perspėjimą 

\ ir pasimokykite iš jo. Su pagarba.

Ar yra vilties, kad Meksikos pręzi(įeųtas atkreips 
dėmėsio į panašų protestą? Vilties, sakoma, niekados 
nereikia nustoti. Bet yra ir nemaža galimybės, kad 
bolševikas, paskatintas Dievo vardų i? Konstaūtino 
pavyzdžiu, gąli išvystyti dar daugiau pagiežos prieš 
pateliYpaČĄkad fefe prašoma Pįevo apšvietimo.

me smurto ir jėgos i Krik
ščionybės įkūrimo ir įsiga* 
įėjimo ietoriją aiškiai 
ko, kad nebuvo jokios re-, 
voliucijęs griežta to žo
džio prasme; taip pat nea
bejotina, kad kalbėdami 
apie krikščionybės revo- 
liuciją tokie rašytojai kaip 
Čhateaubriandas suprato 
tą žodį platesniąją pras
me, ;- .■ . ;a"

Reikia pastebėti, kad 
krikščionybė nesiėmė tie
siogiai performuoti soči- 
jalinį ir visuomenės gy
venimą: ji įvykdė dvasios 
ir papročių perversmą. 
Krikščionybės revoliucija 
nebuvo politinė ar ekono
minė, ji buvo dvasios ir 
doiovęs revoliucija.. Krik-

tikra yra ir tai, kad krikš
čionybęture jo tįkratpb- 
rityyjps .jtš lafetingoč įta
kos imperijos iristituci* 
joms ir įstatymams, Ta
čiau toji įtaką nepasireiš
kė jėga ir smurtu, tai yra 
revoliucinių būdu: ji vei
kė pamažu, ramiai, veik 
nejučiomis. Tąigi, praeity 
krikščionybės . įvykdy t ą 
revoliuciją, reikia supras
ti plačiausia prasme.

O šiandien? Visiems la
bai aiškų,kad šiandien 
tarp krikščioniškosios ir 
viešosios .̂ bąi asmeniško
sios . moųįlčs yra labai di
delis skirtumas- Šoeijali- 
nę santvarką vis labiau ir 
labiau pavergia neopago- 
nizmaš;

SAAROPLEBISCITAS
——t"1'■";■■ ■r’ ' . F*

Garsus Saaro plebiscitas ųžsibaįgė ?Vokįętijps 
naudai. Balsavo jfeugįo haip pųseTiiilijono pilįėčįų: 
ųž sugrįžimą prie Vokietijoj 47$,089, už prjkląųsi- 
mą Tunto Sąjungai — 46,613, už priklausimą Brapcų- 
zijai -—2,083, Kaip matome, už Vokietiją balsavo to-

?fc\

kad jSąaro krąštąs nuo senų senovės bųvo vokiškas ir 
svetimi elementai ten neprigijo.

Saapp kraštas yra nedidelis gal kiek mažesnis 
UŽ Rbode Jsland valstybę -r bet tirštai apgyventus. 
Jame gyvena daugiau kaip 800,000 žmonių. Jiš rods^ 
si greta Lotaringijos (Lorrąįne), prįe’ ųpės Ša^r, vi
sai šalia Prancpzijos sienos. Saaro kraštas labąi tur
tingas augliais ir geležies rųdimi įr diipdM darbo 60,— 
70 tūkstančiui darbininkų. Anglies ir geležies indus
trija labai išvystyta ir sudaro žymią dalį yjšpš Vokįę- 
tijos anglių kasyklų. Jame yrą keletas nedidelių, bet 
Jąbaį ■prafflpnfegų miestų: Saąr^ucken, sąąįgemund, 
Sąarbųrg, gąąribpfe ir St.Johanų. Saar kanalas susi
jungia ąų Reino - j$ąrne kąųąju į tuo bMU turi tie^ 
Sįogfeį sųsisįękįmą sų Prancūzija. . ’ .

Tas krąštąs buvo labai svarbus Prancūzijai pa- 
sisąymtį, bet kadangi JO gyventojai gryni vokiečiai, 
tąl lyg ir nebuvo priekabes jį aneksuoti po Didžiojo 
Karo, ypač akyvaizdoje Prez. Wilsoųo pravestojo 
principo, kad Versalio taiką turi būti pagrįstą tautų 
apsisprendimu/ Taįgi dėl ‘tos priežasties gaąro. krašr 
tas buvo pavesta? Tautų Sąjungos globai 15 Wtų ir 
vokiečiams įsakyta ‘ išpildyti tąįkb? reikalavimus. 
Nors tię ręįkalavimąį dąr toli gražu neišpildyti, bet 
Prancūžija priėjo prie sutarties su įįitįerių ir tam ti
kromis ekonominėmis sąlygomis, gan sunkiomis Vo
kietijai. Saaro piliečiams buvo palikta plebiscito ke
liu išspręsti savo likimą. Plebiscitas bei visatinis bal
savimas, kaip matėme, milžiniška didžiumą išėjo pą- 
ląnkus Vokietijai.

Didelis džiaugsmas ir triukšmavimas kilo vo? 
kiečiuose dėl sėkmingo balsavimo:; jSaąęo. .kraštas 
rJ?r-’!—n 'Atsiimti Klaipedų j^ebišci- 
to keliu? Prie plebiscito Klaipėdos krašte valgiai pri
eis, bet kįek bus agitacijų, intrygų, smogininkų pas
tangų!,.. Nepavydėtina problema Lietuvos vyriausy
bei. • ' • '• ■ ■ M.-

Nuo tokių dievobaimingų pageidavinųį mascfearyisa- jiems sūgrįžb/ Mas toliau? I 
dos pasipurto, Nebent Meksikos prezidentas turėtų to kelių? Prie plebišclto Kli 
tięk diplomatinės sąiųončs, kad nusigąstų Ūel viešo
sios pasaulio opinijos sujudimo. Tas tiktai gąli teigia
mai jį paveikti. ' ' • . ■ ' K.,

jo*. TąčfeU imti Šį žodį 
grMto jo jausme reikštų 
pradėti kavą laikinais — 
DOlitinteto ginklais. Gi Ba, 
inyčte, prtijSingai, yra 
ąjtopmtiriš bendruomenė, 
ji Įngkalanto

W o apaštala-
Tai Jokiu būdu ne- 

W politinis 
varidma* visuomenei re- 
^^feto^uori būtų

4 jiuriskundima;-— Mb Jtod ^revoUuci- | M 7 2
Ipas, kurį Baž- 

nyžfe pražįsto ir pą- 
yrą ąpaštala-

VfoaA tartąliWkoji ak- 
tifef ■.
Jęfeu ted Bažnyčia nei : 

.praeity, nei dabarty ne
naudojo ir nenaudoją gry- 
ųąį revoliucinių priemonių 
(smurto ir jėgos), lieka' 
patirti, ar ji Joms pritaria 
ir ar jos doktrina jai tot 
daryti leidžia.

Pirmiausia, istorija 
mums sako, kad krikščio
nybės ir revoliucijos san
tykiai tam tikru būdų yra 
neišvengiami. Tie santy
kiai visų pirma pasireiš
kia Bažnyčios ir valstybės 
konfliktas, kąip kad rodo 
fašistų fe hitlerininkų re
voliucijos, o taip pat ir 
Prancūzų .Revoliucijos pa- 
vyždžiaėrčfKčiau Bažny
čia visadayra pasiruošusi 
atstatyti santykius, kurie, 
konfliktui kilus, buvo nu
traukti;* ji tai padaro kon
kordatų keliu. Nebereikia, 
rodos, nė sakyti, kad tie 
konfliktai kyla iš griežto 
revoliucinių doktrinų (fa< 
šizmo totalizmas, hitleriš
kasis rasizmas) priešingu* 
mo su krikščioniškąją do
ktrina.

Tiems konfliktams praė
jus krikščionybės ir revo
liucijos, Bažnyčios ir vals
tybes santykiai suregu
liuojami. Bažnyčia, tarda
masi su valstybe, reika
lauja sakramentų teikimo 
laisves, laisvės atlikinėti 
religines pareigas ir skel
bti savo mokslą, Čia nėra 
revoliucinio nei griežta, 
nei riet platesniąją to žo
džio prasme. Bažnyčia ne
siima vertinti, politinių rė
žimų; nuo to momento, 
kai; valdžia sudaryta, Baž
nyčią traktuoja ją J kaip 
įl? vjsas kitas, nors ji būtų 
ir revoliucijos keliu atsi
radusi.

Jr visąi suprantama: 
Dięvąs yra Visokio autori
teto pągrįndas, o krikščio
nybė — didžiaųsiąs soči- 
jalįnės santvarkos garan
tas* Todėl norint sugriau
ti Šitą soęijalinę santvar
ką, reikia nuversti Dievą; 
norint sunaikinti pądarin 
pirmą reikia Sunaikinti jo 
priežastį.

Pagoniškojoj senovė; 
Žmogus buvo vertinamas 
tik'pagal savo ' visuomeni 
nes funkcijas. Krikščio
nybė, priešingai, jį laiko 
tvarinių, kuris, būdamas 

< visuomenės narys, turi

ifeaj lakėjo eiti, Tuoj sutiko išbliškusfe moteriškę, 
kurios pirmieji žodžiai buvo:

— Nėra duonos, tor dp jmčnesiu jau nematėm 
duobos* Dąpg žmoiūųmlrfta mūsų kaime. Kąikaš dar. 
turi kfek biūrių, bet daugumai liko gyvuliams paša- 
W ir <» i$feto fik masini*

Ir verkšjendamą moteriškė nukiutino toliau. 
Skaudų buvo Žiūrėt į jos tragiškai susilenkusį, , išba- 
dėfeuiį pąyHfefe, »

Kitam kaime viešpatavo nejauki tyla. Tartum vi
si būtų išmirę. RgąJ reikėjo ieškoti gyvp žmogaus, fl 
ąpr^ųs, kprespopdentoi toko išgirsti tų patį liūdną

NJrą duonos, Visi esame sutinę. ’ A 
fierfeu įsižijfeefes, Jpnas pastebėjo, kad žmonių 

rankos ištfesy buvo sutinusios m bado. Jam taip 
pat feko pąstebčri, kad kaime labai mažai gyvulių ir 
rie kažkokį

. Kitame kaime korespondentas paklaus^ kodėi 
žmonės riek mažai gyruMu teturi, Tas kfeush 
kėlė daug piktumo^ Žmonės šiurkščiai atsakė:

—• Ifebąr gyvuliai tai tikra mūsų^elitfmt. Karvė? 
dve^ią badu. Iš kur mes imslm joms pašaro? Ar gi 
mes patys turime mirtk kad mūsų gyvuliai išlikto? < 
Juk mes turime maityris pašaru,

Vienas kaimietis parode keletą storų runkelių.
jštai koks maistas mums paliko, išskyrus k^įer 

to laimingųjų, kurie dar tari kiek bulvių. Tais runke- 
liafe mes šerdąyom gyvulius, dabar patys turime juos 
valgyti. Liūdnos tąį dįenęs, kada Ukrainos žmonės, 
kurie visus maitindavo# dabar turi mišri gyvulių pa* 
šarji. ♦

Ną, o kaip SU arkliais ?
Žmonės nusįgąndusiai viena į kitų pasĮžiūrėjo ir, 

nuleidę akis, pareiškė; #
. —■ Mes ąrkjįųs suvalgėm.

. . Visų yęiduoąe matesi didžiausiąs pasibiaiirė jimas 
sujungtos su pa^bąfcejinm- Rusui kaimiečiui valgyt 
arklienų tol nedovanotina! Ret badąs neatsižvel
gia į skonį. Pę komunistų valdžia arkliena tai 
ras balius. Gerai, kad, anot Zinovjevo, dešimčiai žmo
nių nereikia gaudyt vįeųą žiurkę!

Korespondentu teko puotoj kad Wmfečių 
valkai turi sutinusius pilvukus ir kažkokias baisias, 
tartum stiklines akis. Del ko tai?

— Golod (badąs) Jam ątsąj lytą* Badas ar < 
šesnis kąip 1921 metais. Klausiate, kiek žmonių pasi
mirė dėl bado? Męs jų nęsdtaitem; bet tur bfit kiekvie
nas dešimtas miršta badu. D? toji bado mirtis artina
si prįe kiekvieno iš mūs, nes dar keletas mėnesių li
ko iki ateinančios piūries,

— Iš kur gį fe nęląiniJ ąnt jts? r- pąklau-
se korespondentas, e

— Dėlto, kad komunistai keikia Dievą. Jie mėgi
na Išvaryti Pievą iš mūsų tarpo, ir Ji? už fei baudžia, 
Kada ŠVOntoji motutė Bosija tfeJJo į Dfeyų, toi mū
sų laukai auksu žėrėjo ir turėjom daug karvių ir ąrk-, 
lių/Bet dabar ūžėjo ąnt mūsų bausmė už komunistų

t su-

~ Jie norčjo išj^št iš mano namų šventas ikonas 
(paveikslus), kurios kabojo ant sienos, bpi aš jiems 
pasakiau: palikit man ikonas, nes aš žmogus, ne šuo.

Jr taip per visą vakarą iki gilios nakties žmonės 
pasakojo korespondentui apie komunisto neteisybes 
ir grobimus. Rytojaus dieną atėjo j bakužę d» rau- 
donarmiečiai, gražiai te tiltai apsirengę ir linksmai 
bejuokaudami užtikrino, kad jie irieko nedarys. Atėjo 
tik ieškoti plėšikų, kurių daug priviso, nes išbadėję 
valstiečiai virsta lesperatais. Neradę plėšikų, rau
donarmiečiai išėjo. „//

Tu kaimų Žmopės, nors išbadėję, buvo febai gai- 
iestingai nusiteiki

rr- NeoigaUtidte mūs> bet tų* kurie gyvena apie 
Poltavą te žemiau į pietys. Ten yra pusiau išmirusių 
kaimų, o kiti tai ir visai aptuštėję, nes visi išmirę.

Pasirodo, kad Rusijoj, kol miršta dėl bado kas 
dešimtas žmogus, tai dar ne badas. Tikras badas tik 
tada, kada jau viti išmiršta...

UDARNIKAS.

krikščionių, Žemišką j ą 
valstybę —- dangaus kara
lyste. 4

aR.°
. , r Mrir ir

Žmogus tik tiek žmogus, 
kiek jis valios tori.

kartu ir savo individuali
nių teisių, kurių tvirčiau
sia yra ū, kad žmogus 
gali laisvai užsitarnauti 
amžinąjį išganymą. štai 
pats didysis krikščioniš- 
koalos revoliucijos pada-

' £



narių, naujų ir senų, metinė mokestis įr “Dai 
L_ mįęrątas kaina metams tas $3.00.• 
me^atoriaM nauji ta seni, gauna dovanų knj 
$1.00 vertės, o L. D. S. nariai, nauji’įr seni - 
vertės.- / ‘ ‘. -■* :

•S nariai tejaučia katalikišką pareigą p
• «• * .. a a. * ■ a ' w»<w< »

taL kurie p 
- bedievių sociali

Pijaus XI, “ta

t terašo, kas galį juos platinti

ŠIMTAMEČIŲ ŠEIMA
LIETUVOS IR LATVI-

PLĖŠIKŲ GAUJA

IČSj

-j

M 1 ■
J

Tai bus tar JaMau tastip- 
rintaą»abiejų kraštų ka-

Klebono tnkalrtfa fa*
Kalėdos

Gruodžio mėn. 21 dieną

’iampo-
Alvąri-

KAIP ŪKININKAS SU 
ftMONA NUGAMUO

tas bus baigtas tik 1936į 
metais.

ko” prietelis irręmčjas. 
Sukąkluvįų proga tiki
name kuri . Zątalionį ir 
linkime Dievo palaimos.

rius buvo apšviestas elek- 
■ taika ir virš altoriaus 
Išviete . didele žvaigždė.
Taipgi įr eglaitės buvo

iš 16 į 17 d,

WI»HH ■ .... .  .» 1
bųyp tn^aliuotM. per ra- 
dio. . *

z Sąlygos
/ 1-IĮLJ 11 / J- .««

■ ;1Į a,
Gruodžio 1C 4. ži trfjll 

asmenų gtaja atijd’į Kai-1 
vąrijos dvarą pas malūni-Į 
ninku Romanovą, grasin-

z ko” prem 
nieČiąi bijo, kad Katedrą I
visąi nesugriūtų, nes, kaip J 

tyta visai drėgnoje viėto- Į

meratų ,tai visvien nuo kiekvienų 4 pien 
ar narių (naujų) gauna vieną prenumeratą

sau/pasilieka, o kitas gali parduoti arba už 
savo giminėms ar pažįstamiems^

Tokios tai maždaug suglaustoje formoje

Atsišaukimas ( Vistanienę
■ —'—I 1 

Motinėles Pr<jk šelpia neturtingus gabius įr do-Į 
’ rus stendentus ? studentes, eitaučtas BUkštųą moks

lus, Toji dr-ja jau veikia apie 30 metų; per tą laiką ji Į 
sušelpė daug studentų. Motinėlės pašalpos dėka išėjo 
mokslus gabūs vyrai, kurie žymiai pąsįdarbavo Lier Į 
tuvos Nepriklausomybės atgavimui ir šiais laikais, 1 
jų dauguma, užima žymias vietas Lietuvos vislioms-j 
nes gyvenime. Užtenka paminėjus Šiuos Motinėlės I 
garbingus stipendijątųs; pro£ dr. Šalkauskas, prof.l 
dr. Bistras, proL dr, Mykolaitis - Putinas (poetas) , ! 
prof. P, Dovydaitis, dr. Račkus, dr. A. Dambrauskas. I 

Dabartiniais laikais Motinėles Dr*ja nusistatė! 
šelpti gabią lietuvių katalikų jaunimą išimtinai Ame
rikoj. Lietuva dabartiniais laikais mūsų pašalpos ne- Į 
bereikalauja; prešingai mes tikimės, kad Lietuvos 
valdžia ir visuomenė ateis mums į pagalbą ir mūsų 
stipendijatai ? stįpendįjatės Kauno universitete galės 
eiti mokslus neapmokamai. { ■ * '

Mūsų jaunuomenės ištautėjimas Amerikanisaci- 
___ jos bangose einą visu smarkumu. Mums reikalinga y- 

ra išąukjėfci visuomenei vadus ir mokytojus lietuviu 
dvasioj. Draugijos valdybos posėdyj 21 d. lapkričio 
m. 1934 m. prot. no. 1. paskyrėme 3 stipendijas lietu
vaitėms seserims mokytojoms aukštus mokslus eiti į 
Lietuvos universitetą Kaune. Ačiū Dievui, turime jau 

‘tris seserų vienuolynus: Kazimierietes, Pranciškones 
ir Nukryžiuoto Jėzaus; tų visų trijų vienuolynų Gęrb. 
Sesutės uoliai skiepija apšvietą parapinėse mokyklo
se religijos ir lietuvybės pakraipoj. Jos dar pasekpain-f 
giau galės veikti, jei jų tarpe bus baigusiu aukštus 
mokslus Lietuvoj. ’’ • ;

, Iš širdies .kreipiamės į Amerikos lietuvių visuo
menę įsirašyti į tos prakilnios dr-jos narius ir remti 
tą organizaciją aukomis, testamentų palikimais ir vi
sokiais kitais būdais.

Pilni nariai moka į metus $10.00. 
Paprasti nariai moka į metus $5,00. 
Šelpėjai nariai moka į metus $3.00. 
Garbės nariai skaitosi paaukavę $10Q.0O.

. - Amžinį nariai skąitosi paaukavę $50.00.
Aukas ir nario mokesčius prašome sįųsti Iždinin

ko Kun. Pakalnio vardu Dr-jos Bekrėtormh Rev. 
J. Balkūnas, 04-25 Perry Avė., Maspeth, N. Y.

. Kun. dr. J. B. Končius, Pirmininkas 
Kun. N. Pakalnis, Iždininkąs 
Kun. J. Balkūnas, Sekretorius#

- *'■'*'  ■" ; '■ t-r— rir J", i •*. .''i, <; ' v .r, * „ ,, ,
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Žinios'Iš Lietuvos 
vijai. Per kelerius metus] 
Lietuvos ir Latvijos ka- l 
riuomenės artimo bendra
darbiavimo, galima sąky-l 
ti, neturėjo. < Į 

Pereitą pavasarį tavo 
iškeltas Pabaltijo valsty
bių santarvės kląusymąs. Į 
Ėmus šiam sumanymui j- 
eiti į tikrą kelią, latviai ] 
pirmieji pradėjo talii ir 
visų trijų Pabaltijo vals
tybių kariškos sutarties 
reikalą. Jie tada nurodinė
jo, kad tik susijungę Lįė- 
tuvoš, Latvijos ir prijos 
kariuomenės apsaugos šių 
šalių nepriklausomybę.

Lietuvos kariuomenės j 
vadovybė jsiąm latvių bal
sui neliko kurčia. Jį ;ėmė 
ieškoti susiartinimo kelių, 
įr štai gruodžio. 14-16 dd. 
Rygoje $ir vizitu latvių 
kariuomenes vadovyb ė i 
Viešėjo Lietuvos Vyriau-1 
siojo štabo viršininkas 
pulk. Raštikis. Latviai jį 
priėmę labai šiltai įr nuo-] 
širdžiai, kaip ypatingai 
draugingos valstybės ka
riuomenės viršįnįnką.

Šis puik. Raštikio apsi
lankymas Rygoje,; mano
mą,duos ge^ų vaisių. Pir
miausiai, tas pasikeičia
ma karininkais stažui <t* j 
liktil Toliau, padarytas 
pirmas žingsnis būtinam 
kariškam susitarimui tarp j 
.trijų Pabaltijo valstybių 
sudaryti, nes jų visų yra 
vienodas likimas ir visoms' 
gręsia tas pats priešas.’ (

Kaune, kalbama, kad a* 
teinančių metų pradžioje 
Lietuvos kariuomenės va
dovybę aplankys latvių

bulionis minėjo sukakti 
keturių metų kunigavimo, 
nes M* 20 & gruodžio 
buvo įšventintas į kunigus 
Romoje ir gruodžio 21 die
nų laikė pirmas mišias Šv. 
Petro bazilikoje Romoje. 
Taigi šių metų 21 dieną 
gruodžio ketprįų ilsėta su

tencija kun. J/Zabulionis 
atlaįkė^aųksti rorątine^ 
mišjas, kurių išklausyti 
susirinko nemažai žmonių, 
kad pasimelsti už savo 
kleboną, Po mišių nemažai 
parapijiečių sveikino kle
boną ir linkę jo brangios 
sveikatos ir ilgiausių’ W 
tų. e • ■ *,./

Žįmąt Bijutišky Kalėdos 
I buvo labai grąžiaišven- 
čĮama. Altoriai buvo gra- 
Žįąi papuošti eglaitėmis ir 
kitokiais pagražinimais; 

Į k^ įdtMTOUsia buvo dėl 
žmonių, tai elektriką, kuri 
tavo tik kūčių vakare j-

t&dariai įsiveržė į Perlo- 
įsus bažnytkaimio gyven
tojo Vinco Česnulevičiaus 
butą -ta čia, grasindami 
ginklu, reikalavo atiduoti 
pinigus#

Ūkininkas V. Česnulevi
čius, matydamas tuiįs rei
kalų ta plėšikais, pasiry
žę čia pat vietoje juos abu 
sulaikyti. Todėl žaibo 
greitumų su savo žmona 
mėtėsi į Juos ir, kas tik 
papuolė po ranka, šųjė 
svąįdyti į piktadarius. 
PJęšikaį, kilus grumty
nėms, ir' didžiausiam trhb 
kšmųi mėgino iš buto pa
bėgti, be to, iženas iš jų 
į- puolančius Česnulevičius 
iššovė,* bet nė vienas šūvis 
nepataikė ir jų nesužeidė.

Česnulevičius / mėginu
siems iš buto pabėgti plė- 
M w duris. Čia 
susigrūmė su vienu iš jų ir 
jį čia pat nuginklavo — 
išmušė iš jo rankų pistole
tą. Pagaliau; po ilgų 
grumtynių plėšikai buvo 
priversti pasiduoti ir ta
vo suimti.

Vėliau/‘paaiškėjo, jog 
vienas iš tį plėšikų ^yra 
Perlojos’ y bažnytkai m i o, 
Varėnės vąlsč. gyventojas 
Alfonsas11 Vaiseta, sūnus 
Matė, 27 ta. amžiaus, o ki
tas to pat bažnkm. Petras 
Bortkevičius, 48-mt. am
žiaus, Abu piktadariai pa-

dė visus ant žemės* o pa
tys iŠ kasos pagrobę 5000 
litų pasišalino. Apie įvykį 
tuojau buvo pranešta Ma- 
riampolės policijai, kurios 
dalis nuvyko j Kalvarijų, 
o kiti plėšikų gaudyti pa/ 
siliko Mariarppolės, apy
linkėse (nuo Kalvarijos i- 
ki Mariampolės yra lyki- 
Jometrų.) Rytojaus dieną 
Mariampolčs geležinkelių 
stoty buvo sulaikytas plė
šikų vadas ir kiti gaujos 
nariai, kurie jau ruošėsi 
artimiausiu traukiniu, su 
^laimikiu” grįžti į Kauną, 
Visi sulaikytieji prisipaži- 
no kaltaįs ir dar nurodę^ 
kad jie padarė 14 smul
kesnių apiplėšimų. Dabar 
gį gauja uždaryta Ma- 
ttaųpolęs’ kalėjime.

Upyna. Tauragės apskr. 
Bei visiško gyvulių bei ja
vų kainų nukritimo ūki
ninkams atėjo sunkūs lai
kai# Raguočių beveik nie
kta nenori pirkti, kad ir 
už visai menką kainą, o 
pašaro šiemet pas ūkinin
kus žymiai mažiau negu 
praėjusiais metais. Beko
nų ir lašinių kiaulių nors 
nuginta palyginti daug, 
bet jiems taip pat nėra 
rinkos, ūkininkai rūpina
si iš kur reikės mokėti į-
vairiss mokesčius, kurie Į 
šiais sunkiais tIaikais te-j 
bėra tokie pat,’ kokie įr 
seiliau, " ’’ vi.u&ętyt-

LDS. ir “Darbininko”
VAJUS

4 !
'Kelią FakUms” brošiūroje ta 

ją sptudą šta taki prilyginimą:
^Vienas .rašytojas blogąją sp 

Wasmann’o aprašytai Javos blakei, kuri iūi' 
akruadėlių ktabju. Pasak didžiojo skruzdei^ t 
tojo Tėvo Wasmanno, ta bjaurioji 
tas), negalėdama šiaip įveikti skre 
gudravojimo. Sėdanti slaptai prie skruzdėlyno ir 
leidžianti įš savęs šiurkščius plaukelius,/iš kurių s 
klari skruzdėlei vitajinti sunkelė, 
skruzdėlės pąjuntataios to .skystir 
dančios jį gerti, plėšrioji blakė jas 
kiantį iš jų kraują, nuo ko nelaimi 
jau daugiau nebepajudinančios. Tai 
nų susidarančios ištisos

Taį gražus palyginimas blogosios spaudos 
keųksmingąja bląke. ' Apsidairykime ir pamatysią^ 
kiek daug kenksmingųjų b" 
yra paskleista katalikų tarpe, 
meruojasi ir skaito geltonąją 
komunistų, laisvamanių ~ tautininku spaudą yra ii 
tos smalsuolės skruzdėlės. /

Negalima suprasti kaip katalikai ,dar ir šiaudinį 
prenumeruojasi prieškatalikišką spaudą, kuomet ta 
talikiškų laikraščių yra tiek daug, kad kiekvienas 
lig savo skonio gali pasirinkti.

“Katalikų ląikrašęiįii tari rūpėti visiems. Kas ta 
gebajiems rašyti -J
teplątiną, tas gali paraginti — teparaginą”, Rijus

Kviečiame ir rtainame tatalikta prenumeruętu 
skaityti Ir platinti Mikraštį “Darbininką”, J— 
tiek daug telpa įdomių, svarbių žinių ir ti 
straipsnių, vaidelių, jųokelių ir kitokių įtairumij 
Vadinasi už visa/ tai kas duodama per visus mę^ 
reikia užsimokėti tik $3.00, išeina mažiau kaip ce'fiti 
j dieną. Kas neišgali jš anksto užsimotai '$3.00, ta 
moka po 25 centus į mėiiesį. LDS/ kuopų/valdybos no 
riai sutiks priiminėti po, 25 centus į mėnesį , ir juo 

 

bendrai pasius į Centrą.

Katalikai, kurie jau yra užsjpreniimeravę Darb

prie skruzc

SUSITĄRMAS
r 1 j" ;■ ■■ ".'.■'■i. ,

*• •• "Prieš 15 metų, kai Lie
tuva įr Latvija gynė savo 
žemes nuo besiveržiančių 

, priešų, abiejų kraštu jau
nos kariuomenės kuo gra
žiausiai bendradarbiauda
vo, dažnai viena kitai pa
dėdamos. Lietuvos ka
riuomenės iš bolševikų 
Latvijai atvadavo Daug- 

. pilio sritį, kurios gyvento
jai dar ir šiandien .pasako
ją apie narsios Lietuvos 

*—kariuomenės didvyriškas 
kovas. Nemažai Lietuvos 
savanorių savo galvas pa? 
guldė Latvijos laukuose, 
drauge gindami sąvo ir 
latvių žemes. Ir šiandien 
Červonkos kapai liudija a- 
pie Lietuvos ir Latvijos 

' kariuomenių darnų ben
dradarbiavimą anais lai
kais. Červonkos kapuose 
(Latvijoj netoli Lietuvos 
sienos) pastatytas gražus 
Lietuvos kariams pamink
las, kuriame yra’šis sim? 
bolingas įrašas: “Keleivi, 
pasakyk Lietuvai, kad žu- 
vome gindami tėvynę”.

Tačiau pasibaigus Lietu
vos ir Latvijos laisvės ka* 
rams, tas glaudus abiejų 
kraštų kariuomenių ben
dradarbiavimas lyg ir at
šalo. Latviai daugiau pra
dėjo žiūrėti į didesnę Len
kiją ir joje ieškoti sau už
vėjos. Aišku, kad dėl da
bartinės padėties tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, Lie
tuvos kariuomenės jaus
mai turėjo atšalti ir Lat-

šios buvo 5 valandą; ant
ros skaitytos tuojaus po 
piemenėlių mišių; suma 8 
valandą; pamokslas, po 
sumos suplikaciją ir palai
minimas su Šv. Sakramen
tu, . Po palaiminimo visi 
linksmi sujgųkę §v, Kalė
dų skųbta?sį i namus,

Bijutįškietis.

LIETUVOS VIStJOME- 
NES PROTESTAS .

Gruodžio 18 d Kauiiė, 
Ateitininkų salėje; tavo 
sušauktas didelis * visuo
menes susirinkimas, pa
reikšti lietuvių nusistaty
mą, dėl kaimynų vokiečių 
užsipuolimų ir grąsinimų 
Lietuvai. Mitinge kalbėjo 
buvę Klaipėdos guberįa- 
toriąi Žalkąuąkaš, Merkys 
ir daug kitų. Visį kalbėju
sieji faktais įrodė, kad ta- 

Į tuviai yra taiki tąutą ir 
Įnorį gero sugyvenimo sų 
kaimynais, bet Vakarų 
kaimynas ard° tuos san
tykius ir grasina kitų lai- 

Įsvei, 
Į. Kalbėtojai pareiškė Vb/ 
Į kietį jai Lietuvos vįsųomę- 
nės nurist^tytab > ^4/ji 
visomis jėgomis. • atsakys 
teisėtų pasipriPŠinjniU j, 
bet kokį pasikėsinimą. Su- 
sirinkimUs buvo baigtas 

'tautos himnu. Mitingas

Batakių vai, Dėvynakių 
kaime gyvena senutė Vim 
gienė, kuri turi jau 100 m. 
Jos tėvas,1 jairė sulaukę 
116 mį\ motina ^-83 m., 
senutė 115 m., sesuo — 
164 m. ir trys broliai po 
100 m. Viši šie asmenys 
pragyveno 818 metų.

Senutė yra paskutinė iš 
tos šeimoj jos vaikai visi 
išmirė.. Ji dar turi gerą at
mintį? stipri — lengvai 
paneša kviečių centnerį. / 
’ šimtametė genutė sako? 
kad gyventi visai . nęątši- 
bodę, dar norėtų kokį 15 
metų išgyventi Senute vi
są amžių mylęjusįdarbą, 
savęs nelepinusi, todėl ne
žinanti kas yra vaistai ir 
daktaras. Dabar jus vai
kai, šakę ji, esate išdykę, 
ištižę ir tinginiai, tai ir vi
sokios ligos griebia. ..

Senutė moką daug dai- 
hų- ■ -h

raginti kitus užsiprenumeruoti, anį 
gali platinti xxi- - ’ 

‘ | ragina”.'
. ... Nąujų narių ir prenumeratorių vajus eina s: 

111 METį[. PAVEIKSLAS j kiai. orcestery Šv. Kazimierą ir Aušros Vartų p 
Ipijosė talkininkai dirba energingai. Jau prirašė api 

 

Bagaslaviškiu bažnyČio- p^ šimtų naujų “Darbininkūi” skaitytojų. . Kit 
je, ant Zakristijos, kabo Massachusetts^ valstybės kolonijose prirašytą po 
Marijos sopulingos pavei- žjau, bet gavome žinių, kaųyasario mėnesy bus dj 
kslas, kuris turi 111 metų lūžiausia ataka South Bostone, Brocktone, Lawrenq 
Senumo, z Lowell, Norwood, Cambriogė įr kitur. Coimectict

* n . V n .u. .. | valstybės kolonijose smarkiausiai veikia Waterbi
JVAJRIOS ŽINIOS /' dr Hartford. Kitos po mažiau. Pradeda įsi judinti N

_____ _  /. į York, New Jėrsey ir Pennsylyania. Beje, Detroitą 
Jniodžio 15 d. iš Vii- į Pat vajuje..Kun. Maševičius, Šv. Petro parap”^ 

niaus krašto sugrįžo žino- pdebonas nuoširdžiai remia įr platina “Darbininką* 
ma's Uettjyos poetįs Lįu-1_ DaF yra proga kitoms kolonijoms stoti į tatt 

  

uos Gira, kjiris. pasakoja _ , ■ llik-L £. i «r •

Zpie istorinę Vilniaus Ką- LDS. IT “Darbinillkv VSIfl 
tedrą-dis buvęs jos vidų-1 ‘ ' '/ ■ — - •
je. Esą iš bažnyčios vis- } 
kas išnešta, tik karališko
ji' koplyčia stovi neliesta. 
Katedrosz mūras bent ke
liose detęsę pertrūkęs 

 

nuo lubų ikį grindų. Vil-

dabat padėjo, ji pasta-

vepto jai, nųsiskuųsdavo, 
kad ten pradėjo smarkiai 
veikti kaž kokia plėšikų 
gauja. Ilgai jas ieškojo 
Marijampolės policija, se
kė pėdsakomis. Pagaliau 
gruodžio 16 d. pavyko šią 
pleail|ų«gaųją v susekti, iš
aiškinti ir suimti? Pasiro
dė, kad tai Kauno valka
tos, kurie savo '‘laime’* 
bandė nepažįstamame Su
valkijos krašte,

- teplątiną, kąs gali/paraginti —- tepi 
Z •-4' {jį

_ ____ _________ 2. Prenumeratoriai, sfflij ir nauji, kurien 
J. Galutinis^Vihiįąus is-Į . H užsimokėti už visus metus, mota paprastą kfcft 
turinės Katedros remta- būtent; $2.00 pusei metų; $L0Q trims į

“ ‘ L. D/S. nariai moka po 25 centus mėnesiui. Doi
| nas /knygomis gauna tik pabaigoje metų.

/ 3. Prenumeratoriams ir LDS. nariams tas pr 
Neseniai Kauno archi-1 * gą užsidirbti sau prenumeratą ir narinė mokė 

Pavyzdžiui* LDS. narys arba “Darbininko” prei 
meratorius gauna 4 naujas metines prenumer 
•arba 4 naujus narius ir už juos iŠ anksto po $3.< 
t. y. $12.00, tai penktąją prenumeratą gavėjas 
ta sau dovanai

žinome garai, tad vajaus metu bus ir tok 
darbininkų-vajininkų, kurie ne 4 prenumeratas, 1 
4 naujus narius prirašys prie LDS., bet % 12,,

katedroje bazilikoje prasi
dėjo vidaus apšildymo į- 
rengimo darbai. Prieš di
dįjį altorių, buvo atluptos 
grindys, po kuriomis dar 
bininkai rado daug žmp 
ųių kaulų. Be to, rasta į 
žemę įkastų medžių,/bet _ _
jie visai supuvę. Manoma, I 20 ir daugiau, kaip pavyzdžiui kun. J. BružUos, 
kad jie Žemėn buvo sukas- pereitame vajuje prirašę apie 500 naujų j 
ti prieš. 500 metų, kąda •«**•*— j

statė Katedrą. Kada tavo 
palaidoti tie žmonės po| uai. Gautas dovanai prenumeratas gavėjas ■ 
katedros grindimis, tuo 
tarpu žinių nėra. LigŠiol 
darbininką! iškasė 9 žmo-1 
nlų kaukolei. Tsb|
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AS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

TVOS IR ESTIJOS
KDARBIŲ PARODA

ČIKAGOJE

Ohicago, HL- — Sausio 
$ 4. didelio je prekių san- 
įavoje The Fair buvo a- 
tetaryta Lietuvos ir Esti- 
Kc rankdarbių- paroda, 
fcrodą oficialiai atidarė 
Besto majoras p. Kelly, 
haakyd^mas lietuviams 
įto^ifdžią kalbą ir di- 
jtiuodamosi iš to fakto, 

Čikagoje yra tiek 
kug lietuvių, kad netoli
mai* prilygsta Kaunui 
tajoras pabrėžė ir tą fak- 
į- kad paroda turi ko
mercinio tikslo, nes girdi 
Inercija jungia tautas, 
parodos atidaryme dalyva 
io ir P. Žadeikis, iš New 
[orko atvykęs Lietuvos 
teneralinis Konsulas, ku- 
fe“p. Kelly, Fair prezi-

Į miestas, gi Nazis drums
čia Klaipėdos krašto ra
mybę, nors tas kraštas y- 

hra lietuviškas ir teisėtai 
Lietuvai pripažintas per 
Angliją, Pranciją, Italiją 

I ir * Japoniją. Amerikos 
Ambasadorius p. Norman 
Davis irgi savo laike buvo 
prisidėjęs prie Klaipėdos 
krašto pavedimo Lietuvai. 
Vokiečių Nazis agitacija 
eina taip toli, kad jie bau
džia Lietuvą ekonominė
mis represijomis: sustab
dė Lietuvos prekybą ir 
transportą per Vokietiją.

* Tas labai skaudžiai uŽga- 
|vo Lietuvos ūkininkus,
kurie pilni visokių žemės 
ūkio gerybių, bet nieko 
negali parduoti vokie
čiams. Dėl politiškų sun
kenybių Lietuvai tenka

* j kentėti ekonomiškai; dėl 
** Įto . Lietuvos vyriausybe

I Knygos Dovanai
LltlUTuJE ■ i r

į:HIW.V. WARABOW
į J(WRUBLIASKAS)
LiJetuvis graborius ir
f- J BALSAMUOTOJĄS
[ 11000 Washington St.
F l NORW0OD, MASS.
[ 1 TEL. Norwood 1503 ■
L * Montello Officer-
į į 1® Intervale St. .
E j TEL. Broekton 2005
h

dento perstatytas, pasakė 
prakalbą angliškai. Jo kal
bos turinys buvo šitoksai: 

“Didžiam karui besibari
giant Baltijos juros pa
kraščiuose įsikūrė trys 
nepriklausomos respubli
kos: Lietuva, Latvija ir 
Estija, šios trys tautos 
pirmiau priklausė Rusijai, 
bet savo kilme ir kalba 
skyrėsi nuo slavų ir vo
kiečių, gi savo kultūrą bu
vo jau toli pralenkę rusus.

“Kas liečia Lietuvą, tai I 
ji nėra naujai sukurta vai- ‘ 
stybė,, bet yra atstatyta 
valstybė, kuri XIH, XIV ’ 
ir XV amžiuose buvo ne- ■ 
priklausoma ir galinga|\ux. 
unpenja nuo Baltijos iki .
JuodTO_ manų ir kūnai H bfid g g „elbėti 
priklausė daug rusų ir uk-L. .
rainų žemių. Lietuvai bu- . 5.
VO lemta susidėti w Len- £l ir Ž1 rankdarbių paroda vo lemta susidėti su Len vaisius tokių pastan- 
kija vienon unijon ir ne-1 
tekti nepriklausomybės .* 
18-me šimtmetyje. šios rankdarbių parodos

“Lietuvos prisikėlimas^ tikslas yra pasicfcliiumas 
buvo labai sunkus; net irp^ybmenMS liaudies idė- 
šiandien Lietuvą turi dar jomis,kad laimėti °good 
politiškų sunkenybių, 
tent:.su lenkais, dėl Vii- 
niaus ir su Vokiečiais dėl 
Klaipėdos; lenkai užėmę 
Lietuvos sostinę 1920 me
tais bando pasaulį įtikrin- 
ti, kad Vilnius yra lenkų

ĮSTOK IMUSŲ

Jau Laikas Tapti Nariu n
< .Mokestis: 25c., 50c., $1, $2, $3, $5, ir $10 į Savaitę, į J

BROCKTON SAVINGS BANK
d

. Kampas Maih ir Court Streets •_
• ’ • > *♦ S. »» i * ’ .

> Nariams geram Stovyje dar bus priskaityti 
•' Nuošimčiai.
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“Parodos eksponatai pa
tys už save kalba — tęsė 
toliau p. Konsulas neš 
dirbiniuose atsispindi lier 
tuvių siela ir gabumai”.

P. Žadeikis prabilo į mil
žinišką lietuvių minią įr 
lietuviškai,-šakydamaąan* 
gliškojė kalboje nurodė 
parodos didelę auklėjan
čią vertę, jos įvairumą ir 
tinkamą sutvarkymą. “Te
gu nei vienas neapleidžia 
parodos ko nors nenusipįr- 

[ kęs” — labai tikslia} para
gino p., Konsulas,Ištikro 
tai labai maloni ir įspū
dinga naujiena; matėsi 
žmonių, kurie ašarojo iš 
susijaudinimo. Čia «gimę' 
lietuviai jaunuoliai su pa
sididžiavimu , sakėsi “esą 
taipgi lietuviai”.

Apie parodos atįklėjan- 
Čią reikšmę labai nuosek
liai kalbėjo ir paskutinis 
iškilmės kalbėtojas pralo
tas Krušas. “Lietuvos kai
mo žmonės neina vakarais 
į “movies”, į smukles, bet 
susisėdę prie kęrosino 
lempos drožia indus ir 

I smutkelius, audžia, ver
pia ir siuvinėja, — jų dar
bo vaisių mes Čia ir mato
me, sakė gerb. pralo
tas. Jis taipgi dėkojo vie
tos lietuvių vardu miesto 
majorui už lietuvių pager
bimą ir ponui Kelly, Fair 
sankrovos savininkui, už 
vaišės ir šios parodos iš
puošimą.

Po trumpų, bet rimtų 
prakąlbų sekė ponios Dar-* 
lys dvi lietuviškos daine
les ir parodos atidarymo' 
iškilmės • užsibaigė žavėr 
jaučiais jaunų mergaičių 
Šokiais, kurias išmokino 
Šv. Kazimiero Akademi

nes vienuolės..
I Garbe čikagiečiams už. 
tokį puikų Lietuvos ir lie
tuvių vardo pagarsinimą!

Iš p. Konsulo žadeikio 
patyrėme, kad paroda či- 

[ kagoje yra pradžia 1935
i

Rytų Lietuva, ir Dzūkų 
; eraštas yra kalnuoti, smė
lingi ir akmeningi, čia pa
sitaiko ir gana didelių ak- 
menų. Ilgai Lietuvoje bu
vo ginčijamasi, kuris ak
muo čia yra didžiausias. 
Vieni sako, kad Vystyčio 
akmuo, kuris yra prię Ky
bartų vieškelio, o kiti — 

: cad tai Puntukas, esąs 
*ies garsiaisiais Anykš
čiais, Pagaliau,* išmatavus 
abu akmenis, iš tiesų pa
aiškėjo, kad Puntukas yra 
didžiausias akmuo Lietu
voje. Jis yra 9 metrų auk
ščio ir apie 12 metrų turi 
visas viršaus apskritimas, 
šiandien didele Puntuko 
dalis jau sulindusi į žemę 
ir viršuje kyšo tik apie 3 
metrus, Tai Lietūvos įdo
mybė, kurios neaplenkia 
nepamatę keliauninkai po 
Lietuvą.

• ' • ; • ... *

Iš paviršiaus žiūrint at
rodo, kad Puntukas yra 
paprastas akmuo. Tačiau 
Žinovai sako, tad jis su
dėtas gana iŠ įdomios ir į- 
vairios medžiagos. Anykš
čių apylinkių gyventojų 
kalba, kad šis akmuo; 
stabmeldystės laikais bu
vęs laikomas šventu. Ant 
jo lietuviai savo dievams 
aukas degindavę. Su dide
lėmis iškilmėmis ■f ant J° 
sudeginę ir karžygį Ptin- 
tuką, todėl ir akmuoz bu
vęs vardų jo paselintas.

Svetimieji krikščionybės 
skelbėjai' Lietuvoje, nai
kindami visa, ^as buvo 
lietuviška, norėję ir Pun
tuką suskaldyti. Tačiau 
jiems tas nepa^kę; žmo
nių Įegcrida sako, kad 
Puntuką velnias nešęs už
versti . Anykščių bažny
čios duris. 12 .valandą na
kties užgiedoję^ gaidys ir 
velnias, hėdane^ęs ligi A- 
nykačių,' akmenį tiumetęs. 
Puntuko Šone iškalti 
nesuprantami . ženki rl 
Žmonės sako, tad tai esą 
įspausti velnio įpirštai.
; Nętoli Puntuko' senpvė- 

inetams ir labai vykusi 
pradžia kaip > bizniškai, 
taip ir visuomeniškai.

■ Sekančios parodos nu
matomos Minneapolis, De- 
troit, Dayton, Ohio, taip
gi Boston, Mass., Newark; 
N. J., Rochester,N. Y.

Jūsų Spec. Koresp.

PRANEŠIMAS

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

Gerb. LDS. narių ir Darbininko prenumeratorių 
įrašome pasirinkti knygas iš žemiau talpinamo sąra

šo. t’ ' -

ĮVAIRIOS knygos

Auksinio Obuolio Istorija 
(Graikų Mytologijbs Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių* kalbon. išvertė Alyva..,,..., .25

Trumpi Skaitymėliai —la
jai gražūs pasiskaitymai a- 
pie įvairius gyvenimo atsiti- 
cimus. Parašė J. Tarvydas..,. ,25

Turto Norma — moksliš
ki pasiskaitymai. Par. Uosis .25 
„Tabakas — Nuodai — rtl- L 
tymo kenksmas; pagal Dr. 
Nikolskį parengė S. Kaimie
tis ,

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis-r-apysaka .15

.40

,10
„25

25

■ ” LDS. N» A. apskričio su
važiavimas įvyks sekma
dienį vasario 10 d., 1935 
m., Šv. Jurgio i parapijos 
bažnytinėje salėje, St. 
George Avė.,. Norwood, 
Mass., 1-mą vai. po pietų. 
Malonėkite visos kuopos 
dalyvauti. Išrinkite atsto
vus ir suteikite jiems ge
rų sumanymų LDS orga
nizacijos naudai.

Kviečia,
L. D. S. N. A. Apskričio 

Valdyba— \ ..
Dvasios Vadas

Kun. & Kneižis

VI. Paulauskas
Raitininkas

Tarnas Versiackas

je buvę daug šventų ąžuo- 
ų kelmai: tebera,/ Dar 
prieš 1863 metus aplinki
nių kaimų žmones sekma
dieniais po pamaldų susi- 
rinįdayę_po-4ais~ąžuolais_ 
pasimelsti. Pavakare peri 
irisdavę per Šventosios li
pę, susėsdavo aplink liū
ną, valgydavę pyragus, 
sūrius, o trupinius sumes- 
davę į liūną. Prie Puntuko 
ąžuolų įvykdavę daug pa
gijimų ir tikrų stebuklų. 
Žmones pasakoja, kad 
garsiojo Lietuvos poeto 
vyskupo Antano Baranau
sko brolienė važiavusi iŠ 
Anykščių į Ukmergę, kur 
jos. vyras., baudžiavošijai- 
k'ais sėdėjo kalėjime. Iš 
namų išvažiavusi ji jau 
serganti ir ties Puntuku 
jai pasidarę taip bloga, 
kad jau norėjusi namo 
grįžti. Tuo laiku ji atsimi
nusi ' šventus ąžuolus. 
Šiaip taip ji prišliaužė 
prie'Puntukd ąžuolų, lū- 
pomis palietusi jų žievę ir 
tuojau išgijusi.

Šiandien Puntukas sau 
lygaus konkurento Lietu
voje neturi. Juo didžiuo
jasi visa Anykščių apylin
kė, nes tai viena žymiau-, 
šia to krašto pažiba.

— Žymesnieji Lietuvos 
dailininkai iškėlė sumany
mą surengti savo kūrinių 
parodą Maskvoje. Tuo rei
kalu dabar vedami pasita- 
rimai. Jeigu bus susitarta, 
tai ateinantį pavasarį Ma
skva pamatys Lietuvos 
dailininkų kūrybą. Be to, 
lietuvišką dailės parodą 
norima surengti ir Rygo
je. • ' ■ ' / \ ■

. — Titipeko miestelis Me
ksikoj yra garsus tuo, kad 
visi jo gyventojai yra ak * 
1l Nors vaikai ten gimsta 
sveikomis akimis, bet už 
kelių mėnesių, vėliausia 
sulaukę vienų metų am
žiaus, ir Jie apanka. Iš ki
tur atvykę žmonės, pagy- ' 
venę Titipeke kelis mene
sius, taip pat nustoja re
gėjimo. Mokslininkai nąa- 
no, kad aklumo ligos prie
žastimi yra mažas kirmio 
nelis, kuris įlenda į žmo
gaus kūną ir apnuodyja 
kraują. Bet vaistų tai bari 
šiai ligai gydyti dar nie
kas nesurado. ’

MūiBkiai Užsienyje Juo
kingas aprašymas kelionės į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus * 
ir Glapiros Ivanovų. Išguldė 
Magnus Parvalkietis .25

Gegužės Mėnuo — Kun. P, 
Žadeikis

Aritmetikos Uždavinynas .25
Petriukas — laiškas vieno 

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

bės vakarėliams jr_ geguži-__ 1
liėms su gaidomis. Sutaisė 
M. Grigonis

Laimė — (poėma). Parašė 
Vaitkus ................ .

Atsargiai *u Ugnimi. Ver
tė iš lenkiško kun. K. Š. ....

Mūsų Tikėjimas išaiški
nimas pagrindų mūsų tikėji
mo, Parašė Širvintas.... ....... . .25

Lietuvos ženklai. — Išiei- . 
do J. Šeškevičius ir B-vė, 
Kaunas...... ............................. 20

Žmęs ir Kalbėk: Deklflina- 
■TrijosrMorioIoganr^Dialogai. 
-Parašė“ Juozas V. Kovas" .... .20

bangaus Karalienė. Surin- 
ko kun, M. Galeviėius .... ; .50

Socializmas ir Krikščiony
be.-Prof. V. JurguČio ........... .10

Žmogus ir Gyvulys. Para
še kūn. Pr. BuČys. ................ 15

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys jV-tp šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon

.15

.10

išguldė P. B......... ..... ....... .
Apsirikimų Komedija. Ati 

sitikimas iš Amerikoniško 
gyvenimo. Išguldė Lapšiaus 
Vaikas ........a.......... .....L,,..___   .05

'Jobo Kmito Eilės__ L___ .75
Be apdarų ..................... . .50

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

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

Limpamosios Ligos ir/kaip 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J; Barokas .25<’

Vaikų Knygelė — su pa. . 
veikslais .20

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 4916 ir 1919 m. Pata
šė kun. J, F. Jonaitis (Ka
pelionas).

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido kun. J. KOm 
cevičhis • ........... ..............m.......

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

- Moterystė Nezuardomybė. ..... .
J, Lesauskis. šv. Kazimiero 
Dr-josjęidinys, Kaune .............10

Sunkiausiais Laikais. Para
šė A. RueęviČius ..... *
- Meilė (Poema), Parašė M. 
Gustaitis

RELIGIJOS Mokymo^ Me
todika, K. J. Skrupdis ............ .25

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė kunigas

.2o

.25

.15

.10

.20

.10

Pranas
Mūsų Dainiai. Paraše Ka

zys Puida. ...............................
Andersono Pasakos y- su 

paveikslais....... .................... .
Malda. Svarbi Išganymo 

Priemonė ŠV.. Alfonso Ligno- 
ri. Sulietuvino. B. A. ............

Novena. Prie šv. Pranciš- 
kaus-AsyzieČio su trumpais 
apmastymais apie Jo gyveni
mą. Parašė Tėvas Hugolinus 
Stroft, O. F; M. Vertė K..... .15

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatą. 
Sutaisė Dr. AL. Graičiūnaa 100

A Brief Litkuanian Gram- • 
mar. Lietuviškai - Angliška 
gramatika. Kun. P, Sauru- 
saitia

,10

.10

M&terijoc Keitimui . 
nhijiuoM, (Paskaitą) L Vai- , 
lionis

MūiųJarmuomenia Mulai
Paskaita skaityta Ateitinin
kų konferencijoje, Voroneže, 
5 Č., birželio, 1917 m. ............ .10

Uimynifidems V&kartliams * 
Pramogilč. Svirno Žvyne 10

Ii Adomo Mickevičiaus Ra
itų. Mokykloms parinko M. s 
BirŽička «... i... ...o*, ... .30

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose 10 ,

Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos mokslui ..jo

‘/Dievo Karalystė Jumyse 
Yra” arba apie gerumo do- . 
rybę. Vertė iŠ lenkų kalbos 
ir ičleista rūpinantis P. L. .... ,10

Ką Kiekvienas Katalikas 
turi žinoti arba mokėti 05

Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybės, Kun. J. Ambrazie
jus ... H, .H..*.,..,..,,. ,05

Ąžuolas. A, Vienuolis .10
MALDAKNYGIS

-Maldų Rinkinėlis, baltais —- 
viršeliais 1,50

Mardų Rinkinėli*, Juodais 
viršeliais 1.50

Pulkim ant Kelių—“Dar
bininko ” spauda. Odos ap
daru $1,50

TEATRAI

Vienuolio Disputą su Rabi- 
nu. Vieno veiksmo juokai. . 
Sulietuvino Vaidevutis15

Elgetų Gudrumas, 3-jų vei
ksmų komedija. Parašė Sei- ; 
ri jų Juozukas

Giliukingas.Vyras. 2-jų ak
tų. komedija; parašė S. Tar
vydas ,25..

Ubagų Akademija ir Uba
gų Balius — komedijos po 
1 aktą. Parašė Seirijų Juo
zukas .......•>.«,. ,35

Sniegas-r-Drama 4-rių ak- . 
tų. Vertė Akelaitis. ............  ;40

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

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

Patricija, arba nežinomoji 
kąnkin5iį^rjųHalrfų'dreuM-, < j 
Vertė Jonas Tarvydas ........i... .10

Išganymo Apsireiškimai 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės .Jčzaus Kristaus. Vaidi- 
nimad'su gaidomis...*,............... .75

Drėmos: 1) Germanas; 2) 
įa-bioĮa'5-kių.aktų; 3) Liųr- *
do .StebųkĮas 4-rių aktų; pa- .. 
raĮĮė; J. Tarvydas .65

• Knai^Yaliepus.Komedi- 
ja 1-riie akte. Parakė Gineitis ,15

Vatinį Teatriū: dalis J; 1) 
.Pagalvok ką darai; 2) Jpno 
; laimA;- š). Pasakyk mano lai- 
mriSųriiiko S. K.'D.ir N...'...15

V*ikfc Teatrai: dalis II: 1) 
Ištįrsune pū^kiii; 2) Attfąnu- 

J kas. Surinko Š. K., D. it N5..... .15
DAnrbs :

Jaunimo . Aidai, M. Ateivis .10 
Strazdelio Dainos. Parinkr 

tosios kun. A, Strazdo dainos .10
•• Svodbos Dainos .....................10

Birutės Dainos .................... .10 
. Mūsų Kariuomenės Dainos 
20 dainų dviems ir trims bal
sams. Parengė A, Vaičiūnas 
karo chorvedys 25

SUGAIDOMIS

v M. Petrausko
Jojau Dieną 40

Ligho (Latviška) 15
ĮJž Šilingėlį 25
Saulelė raudona ..............  .20 ’

- šių Nakcaly (dzūkiška) .20
Skyniau, skynimėlį 5
Siuntė mane motinėlė...... . .15
Ko liūdit sveteliai! 15 > '

’ -Sasnauakio •’ ‘ .
Blaivininkų hymnas 0*““" 

• . ' v Aleksio
. Giesmė Šv. Juozapo 10

Vyčių hymnas 20
Taliai Kelpšos 

. Liaudies dainos (chorui j. 
. Aš pas tėvelį-Močiutę meno .15 

Oi tu, lakŠtingėle-Vanagė- 
jis tupėjo

Kad buvjau mergdū-Ir at. 
lėkė sakalėlis 15

TlKrtr ACH \ ' •
DARBININKAS ’■ ■ •
j South Boiton, Mm*.
Telephone South Boston 2680 366 Broadway, . So. Boston, Mase

tent:.su


it

- pastą-

JAUNIMAS —IDEA
LAS— ATEITIS

Telefoną*: Pla*a l350.

IGNAS GKHMIK
Uraboifcui ir

423S. Pat* Street

I

įbatf j Juo daugiau jįrolių ir apse- 
j ' rų išgelbėsime, juo dau-

KEISTA LIG A

f i.

i ’

- Stebino- 
Ar žinai,

kytoją “aprūpinti** ir pri- 
ibzti jį, jo ihoterį ir mažus 

Vaikučius nuogus ir alka
nus.

Mub ReSftirtiSkų 
Skausmų * 

. naudokite 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris; . 

pilengvina skausmus

SįtrfimiNYMO CtNTBO

itin. j. ’£ Jitaitl* MIC. —druty* r*Aa: Ktri. R Mkį*ltl*— 
' pirm., 428 WliMddr 81, CtanbHdie, Maif.; (Kun. J. VaMiūn*« I 

TiCfrpir®.; Pr. M*hkn* ■-* XI y Rūpina.: y. — nit;
7 Mott St.,' Wbrw*ter; lh(M,; ..O. SkkbcitaB — I1&, 8 OOKnaon- 

* wealtXi Avė., Werc0«ter, Mua; ML Urmoniene ir A. ZAvecKiu — 
Udo itob«jai; A, Mtatoa ~ ndatAc Mirlttotpottl tJW!e<e;

(Jonu. t «

PAIN-EXPELLER "T|

BLAIVYBEIR ŠVENTES

Paprastai kiekvienas * 
asmuo laukia didesnių : 
švenčių. Nežiūrint kris jis 
būtų: turtuolis, profesijom 
nalaš, suvargęs neturtin
gas darbininkas arba net 
ir neturtingiausias našlai
tis piemenėlis. Vieni lau
kia, kad šventėse galėtų 
Smarkiai paūžti, susieiti 
Su savo vienminčiais drau
gais ir turėti gerus laikus; 
kitr laukia,kadšventčse 
galės persiskirti su nuola
tiniu; sunkiu darbu ir ga
lės duoti, savo nuilsusiam 

* kūnui nors truputėlį poil
sio.5Dar kiti laukia didžiu
lių švenčių dėlto,-kad jos 
turi daug reikšmės sąry
šyje. su kiekvienu laukian
čiuoju ir visa gamta, čia 
neužsiminsiu tų sąryšių 
aiškinti, nes tai užimtų . 
per daug vietos.

Dabar rimtai pamąsty
kime apie visų viršui mi
nėtų ir mintyse turinčių 
asmenų laukimą didžiųjų 
švenčių* Laukia profesijo- 
nalas, laukia vargšas dar* 
bininkas, laukia ir smukli
ninkas, bei dabrir vadina- ' 
mas “moon-shrite” išdirbė
jęs ir . pardavėjas. Vist 
laukia. Bet koks yra jų 
aukščiausias e tam . laukis 
mui ide»las^ -kaip-jie >yūf 
ra pasiryžę^taš did&ąšiaš 
Šventes išnaudoti?

< “Modn-shine” pardavė
jas laukia Švenčių ne su 
tokiu tikslu, kad jos turi 
didelę reikšmę, bet jis lau
kia jų, nes šventėse darbi
ninkai bus laisvi nuo dar
bo ir galės savo sunkiai, 
kruvinomis rankomis už
dirbtus pinigus jam ati
duoti.

Yptirigai smuklininkai 
laukia Velykų, nes daug 
darbo Žmonių per gavėnią 
užšidraudžia vartoti nuo
dus — svaiginančius gėri
mus. b Velykoms .atėjus 
jie vėl .eina pas savo Seno
vinį “draugą**, kuris yra 
pasirengęs kiekvieną lan- 
-- >■ r. r • ;

gtau‘ žingsnių Blaivybe 
dfehįs pirmyn, tilo links* 
saesnes bus mums Vely
kos*

Gelbejimo ir Blaivybes 
auginimo būdas* tai yra 
žmonių pritraukimas prie 
blaivybes. Tą geriausiai 
galime pasiekti per’spau
dą ir uolius Blaivybes ži
novus bei talkininkus.

vienas svaigalų naudoto
jas neturi meiles ir broly- 
jės. Jeigu žmogus neturi 
artimo meilės, neturi ir 
Dievo meilės. Aiškus daly
kas, jeigu jis nemyli Die
vo, tai J6 ir nepažįsta. K- 
naudotojo, kaip žinome, 
riekvienas Žmogus bijo. 
Tūkiū~ būdu ir girtuoklio 
ttįriinė bijotis. Kaip ligo
nio, sunkiai . sergančio, 
mes stengiamės prieiti ir 
jam duoti vaistų, kad iš
gytų ir taptų sveiku* taip 
turime ir privalome dary
ti su girtuokliais.

Pilnųjų Blaivininkų ir 
prapulties klane nepas- 
kendusių žmonių yra šven
ta priedermė kovoti prieš 
alkolizmą* o labiausia 
prieš dabartinę degtinę, 
kuri yra didžiausia civili-; 
zacijos priešas ir slopin
tojas. Tat* Blaivininkų 
didžiausia ir svarbiausia 
pareigą tebūnie, kaip ir 
turėtų būti, kuodaugiau- 
hia žmonių išgelbėti ir iš
traukti iš girtuoklybės 
tvano. *Šįs priderėtų būti 
didžiausias Blaivininkų 
Velykų laukimo tikslas, iš pragaro

' Y ; ^':rWa^s Adiia*.

Girtuoklio Užrašai

Tėvas ąu savo mažiuku 
sūnumi eina gatvė. Salyje 
stovi minia žmonių. Poli
cininkas tąsosi su girtu 
žmogumi: tasai nenori jo
jo klausyti. Policininkai

drožė šu buože jam per T"
galvą. \

Vaikas— “Tėveli* kas 
tenaif * t

Tėvas —“Sergantis žmo
gus’5.

Vaikas —“Kam jam po- 
licmonas daužo* gavą?”

Tėvas —“Kad liga išei
tų greičiau.”

Vaikas — “Kodėl gydy
tojas* tėti, jum taip rieda
te, kai Jūs sirgotė?”

KODĖL NUSISUKO

“u/Eį. Juozai/ko tu taip’ 
nusisukęs į gatvę eini?’ — 
klausia Jurgis -pamatęs' 
savo' draugą Juozą*
' Juozas tarė, “Ar tu ne
matai, kad čia visa eilė 
šaliūnų ir ar nejauti, kaip 
smarvė veržiasi iš jų kaip

Mums visiems aišku, 
kad didžiąųsia dovana,’ 
kurią žmogus yra gavęs 
nuo, Dievo, yra protas. 
Protas nurodo tiesų kelią 
— sudaro, .pianus ^‘sų-

prašalina. įvairias kliūtis, 
kurios gyyemmę randasi. 
Abelnai: ^.protas yra 
■Žmogaus karalius: ką tas 
karalius protas diktuoja* 
jo valdinys ^žmogaus - kū
nas, pildo/-fl’

Randasi,* visgi, išimčių 
tokių ^Idirifų/ kurie 

neklaūsd ir nepildo kąra- 
.lio rėikąląvimų, paliepi- 
inų. Didžiausias priešas 
-proto yra :Žmogaus valia. 
■Kartais toji, laisvoji * valia 
nenori klausyti ir nusilen- 
(ktį protui ir,J todėl, ( kaip

“DARBININKO” RADIOI 
PROGRAMA

UžDYK4 BANDYMAS | 
REUMATIZMUI

Rugsėjo 7 d.
— Ot, drauguži, sako 

prancūzas, ar tu visuomet 
taip pasigeri? • 
siu. Kasgi? — 
ką vakar darei ? AŠ nie
ko nedariau, paąįgeriąu 
ir atsiguliau. — Oh, ne! 
Tamsta bandei šokti fox
- trotą rint stalelio. Būtu
mėt susižeidęs, jei tarnas 
nebūtų sugavęs... O gera
dariui, kaip atsilyginai? 
Šiandie jis deda mėsos 
gabalą prie vienos, akies.
— Pasiutimas!! Tamstą, 
mane už mulkį laikai?... 
Maciau nukentėjusį tafhą, 
atsiprašiau. Einant laip
tais sutikome nutukusią' 
moterį, anot žemaičių —, 
buinią bukliausią. Ragu- 
vos veidas , kūnas kaip 
betbno kalnus, kojos kaip 
kaladės — pasibiaureji-

Mes turime Reu- 
jiriattemui gėrų me- 

K toclį, kuri jnes imi- 
VVlonial nusl ų s i in 
Z/jdėkvienam šio lak 
i kraŠiJio . ekaHytojuį, 

kurs parašys mums. 
įB . Jei jfis turite skau- 

Stnuš sųnafiuose, jei 
jtlail Sąnariui' yra 
kUštingę, jėi* jūs . tu
rite kęsti skausmus 

A. drul ’ piuslkelčihnt, 
. . štai jums yru ptpga

tmmeglnti paprasti), pi#) inętodi), 
kurs pagelbėjo šimtams.'

Mes nusiusime jums •pilną:- pa
keli 7 dienų IšbandyfnpL vėltui Ir 
jei norėsite daigiau naudoti,.,...tai, 
kalite padaryti maša katniL. iVe» 
kviečiame panaudoti taf-dykį -7 
dienus. Vaplųsk savo vardu, h- u- ,

Chtcago, I1L •

kaladės 
mas Vieton grožio. Nusi
juokiau eidrimas SU drau
gu — Tamsta nesijuokei. 
Vakar ją norėjai pabii- 
čiuoti. Po šimts velnių! 
Aš — aš, kuris skaitausi 
turintis grožio skonį? Ne
gali būti, negali... Matyt; 
kad labai “pavojinga” pa
sigerti if bežinoti ką da
rąs žmogus..i Labą naktį.

Rugsėjo 10d.
Šu viršum tris dienas 

ir tris naktis Paryžiuje. 
Ar gi. nuėjau pažiūrėti jo 
gražių bažnyčių (Notre 
Dante pavyzdžiui), Ver- 
saiįl^Balę, Rfelio bokštą 
ir tt. Ne, Galėčiau pasaky
ti, kiekyra smuklelių —ir 
tiek vertės mano būvimas

ir inerio žinojimas Prari- : 
cūžijos sostinėje. Iš tiesų, 
'Bachas, atšipino meno į 
jausmą. Ryžausi apleisti 
Paryžių.

Rugsėjo 13 d.
Berlynas — Vokietijos 

sostinė. Jei gero alaus no
rį gerti, tai čia jo galima 
gauti, šį kartą esti vienas ' 
alinėje.' Prieš mane baltai 
pilto jąs alaus Stiklas,
(gal ąsotėlis). Seilę nerei
kia lyti. Stipriai paėmęs 
"stiklą** ir mauk sau. Ne
išmanymas, kas biaiviriin- 
kųoja! Stiklas po stiklo 
ir ponas studentas Petras 
nebuvo girtas, bet ir be
buvo blaivus. Dorybė esti 
vidudienyje? Ot, aš ir Sto
viu tame vidurio kelyje. 
(Vėliau sužinojau ' kokią 
nedorybė pas mrine)/ *

Rugsėjo 15 d.
Sergu. Pakviesto gydy

tojo griežtas įsakymas*- 
aš turiu mesti gėręs. Ki
taip aš iškasiU' per greit 
sau duobę* Jis nepaliko 
daug vaistų — vieną bu
telį su baltomis proškelė- 
mis. Visas priklauso nuo 
manęs. Jei aš atsisakysiu 
sekti Bacho pėdomis, gy
vybė mano iki gerąsis 
Dievas išlaikys mane. Jei 
ne, už artimo kampo sto
vi giltinė. Jam išėjus, ma
no kambaryje *. aidęjo ir 
nuaidėjo, tartum pamišu
sio žmogaus • juokais Ir 
vilko staugimais. Ką, aš 
įsižadėsiu man taip mielą 
stiklelį? Kvailas gydyto-

- Pačioje jąjųiystėjc žmo
gaus protasiiedaugtcgar 
Ii duoti gyvenimo riteičirii 
•— tat šenesiiieji. jaunes
niesiems jroųo jų kliūtis— 
moįkįną.,
: : Daėjus įrįąyo pjrotą jau
nikaitis turį galimybę — 
mąstyti/' , 3/ t
. Mąstymas^suteikįa min
čių — mintas —troskipių, 
kurie yeįą.^įįe ideąlo.
j’ Pąv^rimtąi žiūįį^ąnaąs 

jaunikaitis pradedamąs
tyti. ‘‘Kažin tekis bus ma- 
no Stovis įei padėtis ‘ dė- 
pėtką metų. nuo šiąn- 
čtien?”Bemąstydamas kįl- 
šįEk jo galvoje. įvairios 
mintys:“Ąš jaunas, pū- 
ųas stiprybės.^,, galiu vis- 
ką nuveiktu.7 Kaip gi teų 
eilės*..a, atsimenu: / J

“Kol. jaunąs/ o, brolau, 
Sėk pasėiia grūdus... ir 
dirvos neapleisk!*’ ■ ; •

, Taip,, dąbąr laikas, nes 
aš jaųriastį •

“Sėk pasėlio grūdus”,—- 
reiškia iŠ4fį|tįtitbeL trok
šti- kokicT'd^lykWr?J'taiyra. 
išsirinkti sau kokį idealą.

Pereitą šeštadienį, Worcester šv. Kazimiero liė-* 
tuvių parapijos choras ir solistai, vadovaujant, varg. ■ 
p; Juozui Žemaičiui/gražiai išpildė Darbininko Radio 
pusvalandį. Adv* Antanas Mileris pasakė “short, būt* Į 
sweet” prakalbėlę. Visi dainininkai ir jų vadas ir kairei 
betojas adv. Mileris parodė tikrą lietuvišką širdį* nes*>S 
žiemos keliu važiuoti 45 mylias ir dainuoti be joklcftU 
atlyginimo, tai tik gali padaryti didelio pasišventimo jį 
Žmonės. Vtorcesteriečiai tokiais ir pasirodė. Nuošir-? 
džiai jiems dėkojame ir tikrinam, kad plačioji visuO^^į 
menė, ypač LDS nariai ir Darbininko skaitytojai įverps 
tina jūsų gražų darbą.

Ateinantį šeštadienį* sausio 26 & atvyksta išpife?. 4 
dyti Darbininko Radio programą iŠ Brockton* Masu* ’tg 
ŠVi Roko parapijos choras ir solistai, vadovaujant.*^ 
varg. p. Povilui Sakui. Kalbėtoja taip pat bus Brocfc-uAį 
tonietė, p-lė Julė Jakavonytė, miesto nuosavybių įkai- yr 
nuotbja. Be to, Brocktoniečiai iš anksto pareiškė, kach./f 
jie atvyksta ne tik programą išpildyti, bet ir to pus* 
valandžio visas išlaidas padengtu

Praneša* kad Darbininko Radio programos puS5^ 
valandžio išlaidas padengs Brocktono lietuviai prote* 
sijonalai ir biznieriai, kurie turi savo organizaciją* )^ 
Gražus pavyzdys ir kitų kolonijų profesijonalams ir :!^ 
biznieriams!

variė!! Jis gydytojas? ; 
Leiskite betikėti!

Rugsėjo 30 d.
Po1 dviejų savaičių atsi

kėliau iš ligos/ Taip nusi
bodo. Žinot ką ? Esū blai
vininkas!? Per 2 savaites 
išbuvau be mažiausio la
šelio .ką nors stipresnio 
h^gU vanduo. Gerai supra
skite mane* Nebijokite* ne 
bavb Ihisvos valios tapau 
blaivininku. Pats “alkoho
linių . vaistų” • ntįfalejau 
griūti per ’Silpmtsf Kiti, 
gal iš pasigailėjimo manė* 
kaip tarnai iteiŽdrifeb nu
pirkti mano širdžiai mali
mų vaistų*.. Bet auti, kas 
manė tramdys? Oh/gra- 
žus gyvenimas!

(Bus Daugiau)

“Ir dirvos neapleisk’’ — 
a, tur būt tie žodžiai reiš
kia nuolat žengti į priekį 
— nežiūrint atgal — ko
voti — kentėti tol kol nu
sistatytas troškimas idea
las pasiektas!”

Taigi jaunystėje turi 
kilti noras bei idealas, nes 
Jaunimo yra ateities va- 
das, o idealas yra ateities 
įrankis — ginklas su ku
riuo: galėsi nuveikti visą 
pasaūlįl?
' Bet gali paklausti kas 
yra idealas?

Idealas , yra brangus, 
gfažuš žiedas, kuris žydi 
ant* kalno viršūnės -—dėl
to norint tą žiedą, pasiek
ti, nusiskinti, reik daug 
vargti/ trusti ir kentėti! 
Kelionė; žinoma, Suriki ir 
paVojiriga.

Kiekvienas žmogus pri
valė turėti kokį nors ide
alą, ries tai yra prigimtas 
dalykas. Kodėl jis yrk pri
gimtai? Todėl, kad visi 
tuti norą būti kuo nors— 
6, kaip pirmiau esu sakęs, 
rioraš Veda prie idealo.

Skaitome taip-gi, kad se
nų senovėje Psicke (žmę- 
gafiš siela) pamatė Erosą 
<ldedią^«^igW^sW
myiėjė Erosą, ' kad toje 
pačioje Valandoje nusista
tė Viską į šalį nustumti ir 
ištekėti už jojo.

DaUg nukentėjo Psiche 
kol' jį surado, Jį radus Už 
•jd ištekė jo ir laiminga bu
vo visados Tokia tai pa- 
Saką randame apie Psi* 
Che, kuri pb ilgo' laiko it 
valgų surado saVb myli
mą Etosą (idealą).

Šiuose laikuose kas dau
giausia mūsų jauniihųi 
kenkia ir išveda iš. kelio, 
kuris veda prie idealo tai 
yra pasaulio linksmybės: 
kaip tai/ krutami paveik
slai, spausdiniai, šokiai ir 
taip Vadinami “geri lai
kei**. ‘

Žiūrėk parėjęs iš teatrų, 
kur mate visokius šlykš
čius paveikslus irt. p. su
grįžęs natrio jau jam gal

avo jhteina noras būti pa
mašiu | tą drąsuolį; kuris 
apvogė ir nušovė tą ir tą 
jžmogų! Na, iš tokio tai 
ką jau galėsi tikėtis ritei5 
tyjel! < . '

Ne!! Norėdami būti a- 
teities vadais, jaunime, tu
ri protingai gyventi -—lai 
protas tau rodo, kris gen

kas blogai Neduok sil
pnai tavo valiai taVė val
dyti!!

Išsirink idealą - 
tyk jį ant krikščioniškų 
pamatų, kurių niekas ne* 
nuversi Jaunimas yra pa
saulio ateitis, bet jauni* 
mas turi būti pasiruošęs, 
apsišarvojęs prakilniu ide- 
alui

f ; >

Jauhime! Dirbki! P* 
kelk mintis, norus ir troš
kimus aukštai —atsiduok 
pasirinktam idealui —pra-

SIETUVOS GYVEKINMAS

Baltimorės išeivis Lietuvoj, vėl 
surado laiko truputį, parašyti sa
viškiams apie Lietuvos gyvenimo 
eiga: ’ ’ ' ■

^Buduo Lietuvoj nepakaktas f 
jau gruodžio menuo, bet žiemos 
nesimato. Sniegas truputį pasiro
dė, bet ir vėl nėra. Žmonės gy
vulius ganosi, laukuose, ir džiau
giasi, nes. šįmėt .pašaro mažai.. 
Arti žemę galį net iki šiai dienai.

‘‘Aukščiausias Juoda Žmonijai 
laiSVę, ir teikia ramybę, bet pa
saulis neteisingi^. Žmonės spau
džia žmones visokiais būdais, 
taip* kad nėra nei teisybės nei 
ramybes. Didžiausią priespauda 
viešpatauja ekonominėje . srity. 
Ūkininkai baisiausia skurstajau 
vieni užbaigė gyvenimą kiti 
laukia, tos nelaimingos dienos, 
kuoinėt iš varžytinių nueis ją 
turtai; Jeigu dar bus kokie dū 
metai toki kaip šiandien, tai vi
si paliks savo ūkius.

nTTai įvyks dėlto, kad mokės- 
tyš dideli; ūkininkas vienas .ne
gali apdirbti — darbininkus rei
kia samdyti, ūkio įrankius reik 
remontuoti; išnaujo reikia įsigy
ti trobesius arba taisyti,- gyvu
liai stimpa — visa tai padaro di
delius nuostolius. Bet už tai U* 
kininkams nieks neprijaučia. Vi
sokius valdiškus reikalus reik 
nedovanotinai atlikti ir ne 
bet kaip. Nueina Žmogus /į val
džios įstaigą, beį; žodžiu negali 
sukalbėti, reikia prašymą įduoti, 
.0 gi prašymas kainuoja trys ar
ba penki litai. *

"Arba pačiam Kaune'; nueik į 
banką apie dešimtą valandą, tai 
ponai arbatą čiulpia kiekvienas 
ant savo stalelio, tuorii tarpu, 

-žmonių prisigrūdę prie langelių 
laukią — kol ponai išmaukia po 
kelis stiklus arbatos. Ir Žodžio 
pratarti negalima — bus pabau
da! • ' ’ ’ : '

"Ūkininkai skriaudžiami: kai
mo Žmogų nužudęs, prasikaltėlis

' miftfnitĮ man Mih‘

šalink visus pasaulio blo
gumus — taip darydamas 
pasieksi savo ilgos ir sun
kios kelionės tikslą *«•** tde* 
alą! Nepamiršk* Tada ir 

; tik tada būsi vertas to 
vardo “Jaunimas ateities 
vadas” *I ’ “Rūdininkas”*'

gauna metą, ar du tris kalėjimo. 
Arba vagys gauna pabaudos du, 
tris mėnesius! 0 gi ūkininkas, 
už teisybės žodžio ištarimu irgi 
sulaukia mėnesį ir daugiau kali- 
nimo. Prie, tokių, aplinkybių, jau- w 

t virkšta, pasileidžia į 
girtuokliavimą Katalikiškosios ® 
organizacijos varžomos — jų 
kaip ir nėr kaimuose, išskiriant 
Pavasarininkus. Dabar- Lietuvoj, 
rodos, esama sutartis su laisva- 1 
maninti jaunimų — o paskui kas 
bifs, žinokitės I Kuris bus stipres
nis, fas galingesnis ir teisinges
nis!

"Prekių kainos ūkininkams ir
gimenkos: Arklys geras už 80 
ar mažiau parduodamas litų ge
ra'žąsis — du litai; antis, vienas 
litas; višta, litas;-rugių centne
ris, sesi- litai; kviečių centneris, 
8 ar 9 litai ; miežių, šeši; avižą 
šeši; bulvių, litas šu puse.
■ "Bet kaip reik tuos pačifB* 
pirkti ktadtuvėj, tai sėnbViiOėE! 
kaina1! -Žydų krautuvėms jC 
kontrolės nėra: kiek nori, 
lupa, š . .

"Buvo, tiesa, .įstatymas pi 
žąsis; kiekvienas valdininkas J 
gal savo algos, turėjo pirkti 
Sis ir turėjo mokėti . po ps 
Htus. Buvo net kortelės ižleį 

.tam. tikslui, kurias valdini 
turi parodyti savo vyresniesie 
kaip .įrodymą, kad pirkęlųi 
Bet nieko, vargšai Ūkininkai j 
pešė. Atėjęs į rinkų valdiri 
pasiūlo pardaVėjui vieną litą 1 
kortelę, o gi žąsį; kad. iiori, į 
duok už du litu, ar neškis nąf® 
mon 1 Tik juokai". .

GIMS, t ra 
tnmnrts oiAteoniti - 

ir Baltamnotojai . ew. r t*** si
BtlttatK*. MH. J., 

laldotartre f*.t»wiMįį', 
ir įigiii. PmmIhk pamotei 

Hao VtS-4100-»U» te i 
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S. Lukoševičius. Kurs visą pasaulį sutvėrė* 
ir padėkoti Jam už visas 
suteiktas žmonijai malo
nes ir suvargus ar nelai
mėms ištikus, kad turėtų 
kur ateiti, suraminimo ieš
koti, savo sąžinę nuplauti 
ir reikalingų savo sielos 
išganymui malonių, iš 
Amžinojo' Gyvybės iri 
šviesos Šaltinio pasisem
ta

Slenkant metams po me
tų, čia mūsų draugijos ir 
organizacijos didėjo, augo 
ir stiprėjo tik dėl to, kad 
visi lietuviai- tuomet vie-L 
nas kitą mylėjo, gerbė ir 
laikė savo šventa pareiga 
ką nors gero savo tėvy
nės, dėl Bažnyčios ir dėl 
visos lietuvių tautos gero
vės padaryti.

Praėjus desėtkui, kitam 
metų, kaikurie iš mūsų 
brolių lietuvių tapo kitų 
pavilioti* ir, palikę savo 
tautos, Bažnyčios, tėvynės 
ir visus čionykščių lietu
vių reikalus, nuėjo svętir 
miems tarnauti, pas sve
timus naudos ieškoti, o 
paskui Juos nusekę ir dau
gelis kitų lietuvių, pavilio
ti gražių obalsių, po ku
riais slepiasi vilkas avies 
kailyje, bet vėliau; kaiku
rie iš jų, pamatę, kad ap
vilti, vieni grįžo atgal prie 
savų, o kiti visai pasitrau
kė iš draugijinio gyveni
mo arba pradėjo, aukau
dami ^avo sunkiai uždirb
tus centus, savo sveikatą 
"ir gyvenimą, garbinti gir
tybės dievaitį ir Jam tar
nauti.

Toliau, keičiantis lai
kams ir suvaržius ateivių 
atvykimą šion šalin, neat
važiuojant daugiau iš tė
vynės lietuvių, čia visos 
mūsų lietuvių draugijos 
pradėjo nariais mažėti, o 
jų veikimas laipsniškai 
žemyn pulti.

Priežastys-narių drau
gijose mažėjimo daugu
moje pasirodo esančios 
tos. kad senieji lietuviai 
apleidžia šį pasaulį ir ke
liauja į amžinybę, o jaiinie 
ji, čia gimę ir augę, dail- 
gelis iš jų nėra lietuviškoj 
ir katalikiškoj, per kaiku- 
rių tėvų apsileidimą, tam
sumą ar nesusipratimą, 
dvasioj išauklėti, ir jų 
dauguma, išskyrus vieną 
kitą Jaunimo organizaciją, 
kurios taip pat nėra labai 
savo nariais skaitlingos, 
greičiau dedasi prie. sve- 
timtautiškų draugijų, prie 
Jų visokių klubų, negu 
prie lietuviškų draugijų ir 
daugelis net ir savo lietu
viško vardo baidosi, ir bi
jo sū lietuviais susitikti, t

Šiandieną, pažvelgę į vi- 
sas mūsų čia lietuvių 
draugijas, matome, kad 
Jos visos daugumoj vos 
ne vos tik begyvuoja ir 
laikosi. Savo narius ne 
Šimtais, kaip kad pirmiau, 
bet tik dešimtimis skaito.

Daugelio mūsų draugijų 
menko gyvavimo priežas
tys yra dar ir tos, kad į 
jų'vadovybių tarpą įsi- 
briovė netinkamų vadovy
bei asmenų, kuriems ne

kur nors tolimam Sibiran 
išvaryti, be laiko ir be 
naudos.savo tėvynei, žūti, 
slaptai apleidžia savo tė
vynę *— Lietuvą ir išvyks
ta į svetimas šalis, kur lai
svė, kur niekas jų neper
sekioja, kur jie laisvai, 
niekeno nevaržomi, gali 
toliau savo pradėtąjį tėvy
nėsgerovei darbą tęsti. _

Juos paseka ir daugelis 
kitų lietu vių, kurie f vieni 
skurdo ir vargo prispaus
ti, o kiti pavergtųjų ka
riuomenėj tarnauti verčia
mi, apleidžia savo mylimą 
šalį ir per plačias jūras 
išvyksta, į tolimus ir ne
žinomus kraštus, kuriuose 
Jie neranda^ nei aukso, vi-; 
Įlojusius juos, kalnų, nei 
turtų dėl jų prikrautų, 
bet tiktai skurdą, vargus, 
dūmais aprūkusias ir 
smirdančias dirbtuves, ku
riose, prakaitą liedami, 
sunkiai ilgiausias valan
das dirbdami, šiokį tokį 
sau pragyvenimą pasida
ro, kad badu nemirtų?

Kiek ilgiau jie Čia pagy
venę, susipažinę su šiuo 
kraštu ir jo sąlygomis, 
pamato, kad čia neorgani
zuotai ir išsisklaidžius gy
venti sunku, niekeno ne
varžomi ir nepersekioja
mi, kaip, kad savo senoj 
tėvynėj buvo, pradedą or
ganizuotis, tverti įvairių 
įvairiausias’draugijas, pa
rapijas ir mokyklas’ steig
ti, ligonines ir senelių 
prieglaudas statyti/

Vieni lietuviai organr 
zuoja, daro planus veiki
mui ir draugijoms vado
vauja, o kiti, kiek aplinky
bės leidžia dėdasi prie į- 
vairių draugijų ir jas re
mia.

Šiek tiek susiorganiza
vę, pradeda leisti savo 
kalba Įaikraščiūs, kuriuo
se įvairius dienos ir gyve
nimo klausimus gvildena, 
savo organizacijinius rei
kalus aprašo, ūgdo lietu
vių širdyse tėvynės mei
lės jausmus ir ragina vi
sus lietuvius būti susipra
tusiais žmonėmis ir, pasi- 
sėmus iš savo garbingos 
lietuvių praeities stipry
bės, drąsiai įžengti pirmyn 
į šviesią ir skaidrią ateitį.

Lietuviai, suskatę visi į 
bendrą ir garbingą savo 
tautos ir kultūros darbą, 
sutartinai iš vien dirbanti

(Referatas skaitytas 
gruodžio mėn. 30 d., 
1934 m,, Rytinių Val
stybių Lietuvių Rymo 
Kat. Seimelyje.)

.. Buvo laikai,, kada mes 
/ lietuviai buvome priešų 
ė pavergti ir per ilgus me« 
i tus sunkų jungą vilkdme, 

neturėdami nei laisves, nei 
pavo rašto - spaudos ir

į Bei organizacijų.
/ - Tada, kada visas pašau- 
/ lis ir mūsų pavergėjai 
y laikė mus jau mirusia tau-

■ ta, kuriai. Jau, visi tikėjo, 
į nebuvo lemta iš tautinio 
1 rfaiego kilti ir nepriklauso- 
r ma tauta, savarankiai val- 
i domasi valstybe, tapti, at- 
/ feiranda ir pakyla iš tauti- 
f nio miego vienas kitas lie- 
Į tuvių tautos sūnūs ir, ma- 
L tydami savo mirštančią 
į tėvynę — Lietuvą, Ęrade- 
į da visus savo brolius - lie.

■ o tuvius žadinti, iš to tauti-
■ hio apsnūdimo pakilti, se- 

pą svetimų rūbą numesti,
t savyje, senovės lietuvių 
i prabočių dvasią sužadinti 
? ir paėmus arklą, knygą ir 

lyrą, kaip pasakė garsus 
g mūsų tautos dainius — 
® Maironis, garbingu Lietu-

vOs keliu eiti, šviesią ir 
k garbingą ateitį pasiekti; 
[ kad lietuvio vardas skėr- 
/ gai ir išilgai po visą pa- 
į šaulį vėl plačiai, garsiai 
į ir garbingai, kaip Vytau- 
f Jo Didžiojo laikais, skam- 
i: i>ėtį. . - •

• Tautos sūnūs, užgirdę 
; jaukiančiųjų balsus, pra- 
T |leda vienas paskui kitą 
į "Savo tautinėj sąmonėj at- 
| busti ir stoti į eiles kitus 
Į dar miegančius savo bro- 
^ ■feuš žadinti.
[ * Matydami, kad savo 
Į tautos iš tautinio miego 
/ pavieniai dirbant negalės 
f greitai prižadinti, kuomet 
; pavergėjai, pastebėję lie- 

tuvių tautos žadinimą, 
į dar labiau ima šėlti ir 
į persekioti kiekvieną šiek 
L tiek susipratusį lietuvį, 
: organizuojasi į būrelius, 
į pradedą į tautą atsisauki- 
/ inus spausdinti, laikraš-
* ėjus leisti ir deda visas 
L pastangas, kad greičiau 
į visą lietuvių tautą prikė- 
t lūs, ir jos nepriklausomy-

bei kėlią priruošus.
' Jų darbas, organizuotai 

ir' sutartinai įš vien vei-
• kiant/ nežuvo, bet davė
į gerus ir didelius vaisius. ----------- - -------- -------- -
L/: Mūsų pavergėjai/maty- ‘ suorganizuoja labai daug,

visokiais tikslais, draugi
jų, pavadindami jas įvai
riais vardais, kurios po į- 
kūrimo labai augo, bujoję 
ir kaikurios iš jų išaugo į 
labai dideles organizacijai 
ir po šiai dienai dar gerai 
gyvuoja ir turi nemažą 
turtą įsigiję.

Taip pat lietuviai čia į- 
steigia ’ parapijas, nuper
ka ar pastato bažnyčias— 
Dievo maldos namus, ku
riuose^ bendrai susirinkę, 
galėtų pagarbinti' Tą,

į; darni, kad visas jų pastan- 
į gos, lietuvių tautinę šą« 
f monę numarinti, eina per 
/ niek, dar smarkiau ir 
į šiauriau, be jokio pasigai- 7 įėjimo, spaudžia visą lietu- 
įvių tautą ir persekioja vi

gus jos žadintojų ir.veikė- 
Jįus. ■

Daugelis lietuviu, veike- 
J jų, nenorėdami svetimie
siems vergauti, savo tau
kai pragaištingąjį darbą 
|Urbti arba priešų kalėji- 
panose nekaltai puti ar,

draugijų veikimas ir jų 
gyvavimas rūpėjo, bet tik 
jų pačių garbe ir pasiro
dymas, kas tai aš esu, ir 
su savo netaktika ir berei
kalingais išsišokimais 
daugelį draugijos narių 
labai papiktino ir kaiku- 
riuoš net privertė apleisti 

t tas draugijas1, kas labai 
paskui pakenkė tų drau
gijų veikimui, gyvavimui 
ir jų autoritetui, o kaiku- 
rias net ir prie Žlugimo 
privedė, nemokė ji m a s 
joms vadovauti.

Kitos /mūsų ' draugijų 
menko gyvavimo ar veiki
mo dabar priežastys yra 
dar ir tos, kad mes dau
gumoj, čia laisvoj šalyj 
begyvendami, esame apsi
leidę, ištyžę ir/ jei mato
me, kad kur nėra mums 
kokios nors iŠ to naudos, 
mes tik ranka tam šalin 
pamojome,- nežiūrint, koks 
ten idėjinis,?tautinis, ■tb 
kybinis ar kliokis, kad ir 
labai geras iškilnus drau
gijos, tikslas t- bebūtų, ne- 
pritariam ir neprisidedam 
prie Jų veikimo, bet dar, 
kiek galėdami; £ įvairiais 
būdaisrtik ardom ir^griaū- 
jam jų veikimą. Draugi
jos; negaudamas mūsų pa
ramos .ir užuojautos, ne
gali, kaip reikiant, veikti 
ir gyvuoti. ■ r

Tad, kadangi mes šian
dieną daugumoj esame vi
si Didžiojo Sew Yorko ir 
jo apylinkių veikėjai bei 
įvairių lietuvių katalikš- 
kų draugijų tatstovai, Čia 
.taip skaitlingai Rytinių 
Valstybių Lietuvių Kata
likų Seimelyje susirinkę, 
kad’ savo praeities veikia
mą peržiūrėjus; savo nu
veiktais darbais pasi
džiaugus, ateities veiki
mui naujus planus pada?. 
rius ir naujiems mūsų vei
kimo didiems darbams 
gaires nustačius, turime 
visi bendrainekurių mūsų 
draugijų silpną veikimą 
apsvarstyti;; jų tolimes
niam gyvavimui bei veiki
mui naujus būdus suras
ti, kad galėtume ne tik se
nus, bet ir jaunus, visus; 
katalikus lietuvius, kurie 
dar jokioms katalikiškoms 
draugijoms^nepriklauso, 
po savo katalikiškų drau
gijų vėliavomis Sutraukti, 
kad vėl mes yiši, kaip se
niau, iŠ vien, ranką ran
kon padavus; petys į petį 
surėmus, galėtume veikti 
ir darbuotis dėl savo Baž
nyčios, dėl tėvynės, dėl 
tautos ir visų čia mūsų 
brolių lietuvių gerovės, ir 
pasistengti, kad musų jau 
no ji/ karta, Vos tik prade* 
jūs lankyti mokyklą, bū
tų leidžiama ne į viešas 
valdiškas, bet tik į katali
kiškas mokyklas, kad jį 
būtų katalikiškoj ir kartu 
lietuviškoj bei tautiškoj 
dvasioj išauklėta, kas už
tikrins Čia mūsų tautos li
kimą ir neleis mūsų lietu
vių vardui čįa Amerikoje 
žūti, bet per amžius jis 
gyvuos, po visą Šalį skam
bės ir svetimtaučių jis bus

WATERBURY, CONN.

Kį,

WATERBURY SAVINGS BANK
WATERBURY, CONNECTICUT J 
\ Brooklyn Office / j

Waterbury’o Savinas Bankoi Brooklyn’o Skyriui gali aprtb | 
; . pinti tavo viiui bankai reikalui, j

Toi pačio* bankoi knygutei, kurias jj>vote jjuo Waterbur^ i

.1 •’ •- /_ . . turime: ’ . ■ / . ji
CHRIStMASIBVACĄTION<XUBŠ Ji

TRAVELER’SCHECKS J
:/•' J'iDRBIGN'DRAETS , |

J į . Attikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoįe. <8 
■iL_ ?■ . - —J793-797 Bank St. —

Minstrel Show, kuris į- 
vyks vasario 6, gražiai 
rengiamas. Bus labai gra
žus programas su šokiais, 
kuriems gros Brinkman’s 
11 dalių orkestras. Tikin
tai labai gerai pardavinė
jami, Tikimės šįmet su
traukti 1,200 Žmonių -— 
tiek kiek salėje tilpsta. Vi
sas pelnas eis Šv. Juozapo 
lietuvių parapijai ir šv. 
Juozapo Našlaitnamiui.

Lietuviai prisidėkime 
kiek galime paremti para
piją ir našlaičius.

• K. ųf E. NEW YEAR’S
• E VE VAKARIENE .
1935 Naujųjų Mėtų išva

karėse , Waterbury’io Lie
tuvos Vyčiai turėjo savo 
metinę karališką vakarie
nę. Susirinko daug jauni
mo— iki 200. Šoko iki vė
lumos, Prakalbas pasakė 
kunigai: J. Valantiejus, 
Gradeckas ir Kripąs. Pas
kui kalbėjo Vyčių pirmi
ninkas Juozas.. Kupstas, j 
Stasys Adomaitis, dr. Že- I Nuo vasario 18 iki 24 
mantauskas ir kiti. Vienu 
žodžiu vakarienė pilniau- 
šiai nusisekė ir visi, bei vi
sos drauge lauke palaido
ti senuosius 1934 metus ir 
sutikti naujuosius 1935 m. 
Lai jie bus mums visiems 
kuolaimingiaūsi!

* * ...■»

i į’-.

T’
H •
■ į Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Wattrbury i 
' j Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Rankoje. Taipgi j
h

TĖVO X BRUŽIKO, S. J. 
MISIJŲ MARŠRUTAS

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

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

Nuo vasario 4 iki 17 dd., 
Box 73, Siiver Creek, Pa. 
(New Phila) .

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

Tėvas Bružikas' misijų 
metu platina katalikišką 
spaudą. Patariame per jį 
ūžsisąkytį /‘Darbininką”.

kyklas: Alfred Mikalaus
kas, Pratt Institute, Ro- 
chester, N. Y.; Vladas Ci
bulskis ir Vincas Jurgai
tis — Kennšelaer; Algert 
Mare — Villanova Coįle- 
ge, Ędward Ragis Ca- 
tholis University ir kiti;

• STUDENTŲ ICE-SKAT-
. TINGPABTY

Aną trečiadienį mūsiš
kiai studęntai-teš bei jų 
svečiai turėjo “extragood 
time” gūžinėdami ant le
do, Lake Quassapong. P- 
nas Stokes, graborius Sto
kos tevasmums davė nau
dotis savo dideliu gražiu 
vasarnamiu. Visi turėjo 
gardžių, užkandžių.

WaterburyK.ofL. 
Speedboys prieš New Ha- 

venRedDevils
Aną vakarą Waterbury 

Šv. Juozapo Naujoje Au
ditorijoje įvyko klasiškas 
susirėmimas tarp Lietu
vos vyčių ir Red Devils. 
Pernai mūsiškiai buvo iš- 
lošę visus Žaidimus be Red 
Devils, kurie mūsiškius 
supliekė du sykiu ir šįmet 
vieną sykį. Bet tą vakarą 
mūsiškiai supliekė “red 
devils”. Valio, Lietuvos 
Vyčiai! Salė buvo prigrūs
ta. Po žaidimo, buvo šo
kiai ir grojo Young Melo- 
dians lietuvių Radio Or
kestras.

Lietuvių Rądio . Valan
dos dalyviai-ės, Sausio 7, 
vakare, turėjo Waterbu- 
ry*je Cadillac Restaurant 
bendrą vakarienę. Pq to i- 

su pagarba visuomet mi
nimas.

Jeigu prie mano kojų su
dėtų visų viešpatijų/vaini
kus vietoj , mano knygų it 
mano pamėgimo skaityti/a§ 
visa tai atstnmciau.

Fenelon,e

I
Telephone Stagg 2-r44Qft 

NOTARY PUBLIC '/

AlEKS. RADZEVIČIUS
I GB1B0BIU8
Į. 402 Metropolitan Avė.

BROOKLYN/N. Y. - 
j Priešais Apreiškimo parapijot 
j . Bažnyčią 
ĮParsamdau Automobilius Ves- 
j tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALUS
(BIELIAUSKAS) '

LAI8NIUOTAS

GRABORIUS .

—660 Grand Street,?

BROOKLYN, N. T.

puiMiii |t®attoi avi kopiyaoe Aw- 
damoa mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliūdimo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra 
užtikrinto ir ni prieinam* kalus.

Arėjas Vitkausko*,

PASAULIO 
ŠYPSENOS

/Kodėl tū leidaisi to vyruko ' Krautuvininkas: “Kitaip, ai 
būsiu priverstas vis . tiek ją įš* 
mesti”. (/Fauii”, Wien).

. “Tai jau paskutipidji — aš 
daviau tamstai pinigų todėl, kad 
tamsta sakai, jog tamstos žmoną 
ir vaikai badauja namie, ir aš 
randu tamstų čia prie mėsos ir 
vyno”.

‘‘Bet, pone, mano žmoną ir vaū 
kai tikrai badauja namie,’i (‘Me> 
ggendorfer Blatter”, Munieh),

apbūčiuojamat • .
•. —“Ar a& leidausi, Džordž?” 
/‘Nesakyk “Ar aš leidausi.

Džordž”?;mąn. Kai.aš įėjau, vie- 
pa "jo nosies puse buvo pudruota 
ir. viepa pusė tavosios nebuvo 
pūdruOta”. (“Paddington. Mer- - 
eūry’*) .

•Krautuvininkas: “'Palik tams
ta savo pavyzdžių dėžę prie du, 
rų’*, - . . .

Prekių agentas: “Kodėl?”

vyko bendras “Show Par- 
ty” — vadovavo ir “fūndi- 
no” prof. Alėksiš.

SPAUDOS ATGAVIMO
KNYGŲ REIKALŲ s

Spaudos sukak t ų v i ų 
knygų kur tilpo “Aušros” 
fotografijos, pirmas to
mas jau atspaustas. Visų 
bendraleidėjų prašoma, 
kad iki 16 d. vasario pri
siųstų savo pažadėtą dalį 
lėšų išleidimo ir prenume
ratą. Po minėtai dienai 
knygos bus atspaustos ir 
hęprisiuntušiėji savo pa
žadėtą dalį lėšų išleidimo 
ir prenumeratą. Po minė
tai dienai knygos bus ats
paustos ir. neprisiuntusiė- 
jie savo pažadų nebus 
garsinami bendraleidėjų 
sąraše. .... <

Su aukšta pagarba,
Kum A. Milukas,
13!rBushwick Avė.,

Brooklyn, N. Y.
S 44 j - < 7 t

JONO SMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivi

jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinki
nys. .

Šią knygą išgyrė visa 
riintesnioji spauda. Visi 
gėrisi jos turimu, gėrėsies 
ir Tamsta ją įsigyjęs. .

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip bran
gią ir naudingą eilių kny
gą- ■ •• - . > ■

Knyga gražiai atspaus
dinta ir turi 191 pusi. Jos 
kaina $1.50. Bet dabar 
“Darbininko” spaudos va
jaus metu, gražiais drobės 
viršeliais kaina tik 75 cen
tai; popįerio viršeliais 50 
centų.

^DARBININKO” Adm.
8«6W. Rro»dway,

ProfHUonalai, b!raUriril^awml*lml1 
kurie BkelbU*! "Dubininke* tiktai 
wti mitytoj* paramoa.

t .į 'i-


	1935-01-22-DARBININKAS_00001
	1935-01-22-DARBININKAS_00002
	1935-01-22-DARBININKAS_00003
	1935-01-22-DARBININKAS_00004
	1935-01-22-DARBININKAS_00005
	1935-01-22-DARBININKAS_00006
	1935-01-22-DARBININKAS_00007
	1935-01-22-DARBININKAS_00008

