
I

Katalikas, kuri neremia kataMkiikoa 
ipaudoa, neturi teiate vadintis geru B&iny- 
Šios vaiku.

Vyskupas Kettderii
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žinios ;jung

ISTORINĖ DIENA LIE
TUVOS DOMININKO-

• NAMS'

ti atstovus į seimelį. Sei
mely skaitys referatą ku
nigas Kazimieras Urbona
vičius.

1935 metais sausio m. 
16 dieną Romoj generali
nė domininkonų kapitula 
su Rev-ssme T. ST. Gįllet 
pryšakyj savo posėdy j pa
tvirtino oficijaliai domini
konų įsikūrimą Lietuvoj 
ir suteikė savaimingos 

( Provincijos teises.
J*os pirmuoju provinci

jolu paskirtas specijaliai 
generolo Romon kviestas 
iš Amerikos gerai jau ir 
lietuviams netik ameri
kiečiams pažįstamas visų 
mūsų gerbiamas misijono- 
rius Dr. Bonaventūra Pau- 

' liukaSj O. P. gimęs Lietu
voj; jau kunigu būdamas 
įštojo į ordiną 1926 m.: 
Studijavo Washingto n o 
Katalikų Universitete. Ga
lop savo studijas apvaini
kavo 1930 m. Romos Do
minikonų tarptautinėj Ą- 

‘ kademijoj, “Angelicum’e”
Bažnyčioj teisių Daktaro 
laipsniu.

Tai pirmutinis jau lais
vosios Lietuvos Doniįni- 
konų urganizatųrįųs, įąi* 
cijatorius ir nenuilstamas 
darbuotojas. Jeigu šian
dien Lietuva gali pasi
džiaugti taip žmonių myli
mais “baltais tėvais” skel
biančiais žodžiu, darbu ir 
pavyzdžiu Gerą Naujieną, 
tai to didžiausias nuopel
nas reikia priskirti gerb. 
Tėv. B. Pauliukui, O. -P.

1935 m. sausio m. 19 
dieną Šy. Tėvas privačioj 
audijencijo j palai mino 
naująjį Lietuvos Provinci
jos provincijolą ir lig šiol 
buvusį daug Lietuvai už- 
sipelnusį garbės provinci
jolą Tėv. Garde, O. P., lin
kėdamas sėkmingiausiai 
augti naujai Lietuvos Pro- 

. vincijai, nešant tikėjimo 
šviesą, tiesą ir mokslą vi
sai lietuvių tautai žodžiu 
darbu, pavyzdžiu, q ypa
tingai katalikiška spaudą.

Nėra, nian rodos, ir rėį-
• kalo priminti gerb.TT, 

Dominikonų visų garbingų 
darbų jau nuveiktų, kad 
ir per trumpą laiką, nuo 
pat įsikūrimo Lietuvoje. 
Faktai ir darbai patys už 
save kalba. ■ _

Belieka tik iš naujo pa
linkėti pasekmingo veiki
mo apaštalavimo darbe, 
kurį dirbo jų pranokėjai 

w Lietuvoj per du šimtu me
tų. Aųg. Žilinskas.

Lawrence, Mass. — Va
sario 22 dieną, šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijoje 

. įvyks Naujosios Anglijos
Lietuvių Katalikų Seime
lis. «Amerikos Rietuvių 
Katalikų Federacijos aps
kričio valdyba ir tos para
pijos klebonas kun» Pran- 

; ciškus Juras kviečia visas 
katalikų draugijas išrink-

Vilnius, Pavergta Lietu
va ■— Prieš trejus metus 
Vilniaus lenkai subruzdo 
pastatyti poetui Mickevi-, 
čiui paminklą. Sudarė ko
mitetą, kurio priešaky at
sistojo generolas Želigovs
kis. (Tas pats generolas, 
kuris, sulaužęs Suvalkų 
sutartį, pagrqbė trečdalį 
Lietuvos teritorijos su So
stine Vilnium). Lenkai su
dėję dideles sumas pinigų. 
Paminklas turėjo būti ga
tavas 1934 metais. Bet į- 
vyko beveik tas pats kaip 
ir su Vilnium. Želigovskis 
jau išaikvojęs net 34,000 
zlotų, o paminklo kaip 
nėr, taip nėr. Didesnę da
lį surinktų pinigų, kaip 
sako, jis išleidęs savo rei
kalams.

EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS .

KAINA G GINTAI

■ y

Istybių Derybos 
Su Sovietais Nutruko

GYDYTOJU PROTESTO 
DEMONSTRACIJA

Mexico, D. F., — Sausio 
2 d. penki tūkstančiai gy
dytojų ir gydymo profesi
jos atstovų suruošė tai
kią eiseną kaip protestą 
prieš nužudymą Dr. Ša* 
muel Ihelan pereitą savai-

Dr. Inclan darė operaci
ją generolo Romo sūnui. 
Kada gydytojas savo pa
dėjėjams pasakė laike o- 
peracijos, “Atrodo, kad 
vaikas miršta. ' Duokit 
jam vaistų”. Tėvas many
damas, kad jo-sūnus mirs, 
ištraukęs revolverį, vienu 
šuviu, gydytoją ant vietos 
nušovė,

Generolo sūnus sveiks
ta, o generolas kalėjime 
laukią teismo.

Klaipėdos Vokietininkų 
. Byla toliau svarstoma

KAUNAS, LIETUVA — 
Buvo pranešta, kad Klai
pėdos krašto vokietininkų 
byla nutraukta dėl kelių 
advokatų susirgimo. Ad
vokatai pasveiko ir sausio 
21 dieną byla toliau svars
toma Lietuvos kariuome
nės teisme. Kaltinamųjų 
iš viso yra apie 120. Jie 
kaltinami už . ruošimą 
Klaipėdos krašte ginkluo
to sukilimo ir norėjimo jo 
prijungti prie Vokietijos. 
Liudininkų iššaukta 507 
asmenys. Kaltinamieji vie
ni prisipažysta kaltais, o 
kiti teisinasi.

Ši byla suįdomino visas 
Europos valstybes. Vokie
tijos spauda smarkiai puo
la Lietuva. bet ii neįtiki- >. _. _
na Europos vaMybių. Vo. Jungtmuj Vals-
kiečiai laimėję Saaro kra
štą, tykoja pagrobti Klai
pėdos kraštą.

AMERIKĄj—BRĄZILI-

Washington — Vasario 
2 d. akyvaizdoje preziden
to Roosevelto, valstybės 
sekretoriaus Hull ir Bra
zilijos ambasadorius A- 
ranha pąsirašė sutartį, ei
nant kuria Amerikos įve
žamasis muitas kaiku- 
riems Brazilijos žemės ū- 
kio ir kasyklų produk
tams bus sumažintas pu
siau. Tokios pat lengvatos 
suteikiamos kaikuriė m s 
Amerikos fabrikų išdirbi
niams. ;

Sutartis įeis galion tris
dešimt dienų po jos ratį-

tybių senato, ir Brazilijos 
kongreso.

Pastaruoju laiku Sovie
tų Rusijoje kyla riaušės, 
streikai, demonstracijos 
dėl ekonominių sunkumų.

NorwoodvMass. —■ Sek
madienį, vasario 10 dieną, 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
joj įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos apskričio 
suvažiavimas, kuri ame 
bus rišami darbininkų 
klausimai. Tedalyvauja iš 
visos Naujos Anglijos 
darbininkų atstovai.

Bostono miesto Mąyoras 
Mansfield sako, kad kitą 
metą taksas turėsiąs kelti 
iki 42 dolerių.

Meksikoj neramumai di
dėja. Katalikų persekioji
mas išjudino ir Ameriką. 
Kongresan yra įneštas bi- 
lius dėl katalikų persekio
jimo ir Žudymo Meksikoje.

Vatikanas *-.Wsaijio 1 
d. Šventas Tę ras oficialiai 
paskelbė kan iuząciją pa
laiminto Širtęmas Mo
re ir Jono Kardinolo Fi- 
sher kurie IS^metais bu
vo nužudyti ||akymu An
glijos Karaįijaiis Henry

... f .
Šie šventieji' ^uvo kara

liaus nužudyti již tai, kad 
jie atsisakė į. pripažinti 
Henry VIII Jtaįpą. Angli
jos bažnyčioj i $alva kąda 
jis atskyrė Amglijos baž
nyčią nuo Romios už tai, 
kad Popiežiuj f. atsisakė 
pripažinti kąj: |iaus diyor- 
są nuo Katąrfiės Arą- 
£ono- I ,

Sir Thomas JMore ^yra; 
buvęs Anglijoj kancleris 
ir yra parąšiSĮf veikalą 
topia”. Kardinolas .Fisher 
buvo* pasl^irtąš Uatdįnoiu, 
kada jis buyįkalejime ir 
kelias dįenas 'prieš jo nu- 
.^įdymį,'L ;

PATRAUKTI KALTINA
MAISIAIS KELI KLAI

PĖDOS KR. MOKYTOJAI
Klaipėdos , krašto dįrek-i 

torijoš' pirmininko Šreibė- 
rio ir kitųbyloje .patrauk
ti į tardymą kaltinamais 
šiaisr Skėriųpradžios-inijCH 
kyklos vedėjas Maųritz, 
Šilgalių pradžios mokyk 
los vedėjas' Rosenbach, 
Vilkiškių pradžios moky
klos mokytojas Šchneider. 
Kalniškių pradžios moky
klos vedėjas Elbe ir Tra- 
kininkų pradžios mokyk
los vedėjas i Pauleit. Vi
siems kaltinamiesiems pa
skiria kardomoji priemo- 
nė — 
jų gyvenamose vietose.

LENKIJA IŠJUOKIA 
RYTŲ LOKARNO 

PAKTĄ

Washington — Derybos 
su Sovietų Rusija dėl sko
la galutinai nutraukto^.

- policijos i priežiūra

Kongresas Tariasi Del 
Pensijų Seneliams

Varšuva, Vasario 1 d, 
Lenkijos užsienių reikalų 
ninisteris Juozas Beckas, 
kalbėdamas parlamento 
žemesniuose rūmuose iš
juokė Rytų Lokamo pak- 
;ą, sakydamas, kad jis y- 
ra geras dalykas kitoms 
valstybėms, bet kol kas 
Lenkija negali jo užgirti.

Jis pabrėžė, kad svar- 
biausis uždavinys Lenki
jos užsienio politikos esąs 
lalaikyti gerus santykius 
su Lenkijos galingais kai
mynais, Rusija ir Vokieti
ja. Jis pridavė daug svar
bos prailginimui dar de- 
simčiai metų nepuolimo 
sutarties su Rusija ir pa
našios sutarties sudary
mą su Vokietija. Tos su
tartys duosiančios progos 
panaikinti daug nesusi
pratimų, svarbiausia mui-

-
Ministėris nurodė, kad 

sudarymas draugingų san
tykių su kaimynais nereiš 
kia, kad Lenkija žiūri tik 
savo ge^o. Tie santykiai 
nė kiek nepakenksią jai 
palaikyti santykius su 
Lenkijos są jungininkais, 
ypatingai su Prancūzija.

Debatuose, kurie sekė 
ministerio kalbą, buvo at
stovų pastebėta, kad p. 
Beckas užmiršo pasakyti 
kaip Lenkija žiūrės į Vo
kietijos reikalavimus, kad 
jai būtų leista ginkluotis 
lygiai su kitomis valsty
bėmis ir kaip Lenkija ma
no sutvarkyti santykius 
su Čekoslovakija ir Lietu
va, kurios yra neblogesni 

. kaimynai už Rusiją ir Vo
kietiją.

Pagaliau prezidentas Roo- 
seveltas suprato, kad visą 
laiką kada Amerika sten
gėsi nusileisti kiek galė
dama, kad tik susitarti, 
komisarai šypsojosi iš A- 
merikos silpnų diplomatų.

. Tos visos Litvinovo nuo
širdžios kalbos buvo tik, 
kad apgauti amerikiečius. 
Jis pasakojo, kad bus gali
ma susitarti dėl Amerikos 
piliečių nusavintų turtų 
Rusijoje, kad rusai nori 
pirkti iš Amerikos už mi
lijardus . įvairių prekių. 
Rooseveltas jam patikėjo.

Buvo įsteigtas Export-

Import Bankas finansavi
mui prekybos* su Rusija, j 
bet iki šiai šis bankas dar ’;į 
nieko įnėra nuveikęs.- Bol
ševikai dabar kalba, kad 
jiems > .nebereikia Ameri* r. 
kos prekių, mat jie gavo \ 
stambių kreditų Prancūzi- 
joje. • ’ - J

Yra kalbų, kad ambasa- '
dorins Bullitt nebegrįš į
Maskvon, nes nėra jam ką ■
tenai veikti. / į

Rimtesni politikai pers
pėjo prezidentą Roosevel- r
tą, kad su bolševikais ne
bus galima susitarti, o jei. 
bus susitarta, tai jie ne
pildys savo pasižadėjimų. 
Tie pranašavimai dabar 
išsipildė. -

Lietuva Gal Turės 
Kardinolą

V Kitos valstybes skun-Washington—Kongre
so nariai tariasi dėl pre- džiasi, -kad jų finansai ne- 
židento Roosevelto pasių- leis jiems mokėti - net po 
lyto įstatymo sumanymo 15 dolerių į mėnesį. Kad 
mokėti visiems piliečiam^ 
Senesniems kaip 65 metų 
pensijas. Prezidentas yra 
pasiūlęs, kad fedėrale val
džia mokės po 15 dolerių į 
mėnesį i? kąd valstybės 
turi nemažiau pridėti ir 
duoti, pensijas nemažesnes 
kaip 30 dolerių į mėnesį.

Kiti mano, kad tai yra 
permažai. Massachusetts 
valstybės gubernatorius 
Curįey yra pareiškęs, kad 
jis yra už tai, kad jo vals
tybėje seniems būtų mo
kama 60 dolerių į mėnesį, 
neatsižvelgiant kiek fede-. 
ralė valdžia tam tikslui 
skirtų.

šis sumanymas galėtų į- 
yykti manoma, kad fede- 
ralė valdžia padės toms 
valstybėms kurių biudže
tai negalės tos naštos pa
kelti. ‘ *

Kad finansuoti šį suma
nymą, valdžia mano uždė
ti mokesčius ant išmoka
mų algų. Vieni mano, kad 
trijų nuošimčių užtektų, 
o kiti tvirtina, kad ir pen
ki nuošimčiai nebūtų per
daug. /

Komisijos mano savo 
pasitarimus užbaigti iki 
trečiadienio ir tada su pa
taisomis paduoti įstatymo 
projektą kongresui svars
tyti.

TEISMASPAŠALINO 
GUBERNATORIŲ

i . Vatikanas — Kalbamai 
"kad Popiežius mano arti-, 
moję ateityje turėti kon
sistoriją į kurią paskirs 9 
ar 10 naujų kardinolų, 
Paprastai Šventoji Kole
gija susidaro iš 70 kardi
nolų, bet šiuo laiku jų yra 
tik 52 lygiai padalinti tarp 
italų ir kitų tautų.

Prancūzija dabar turį 
šešis kardinolus, Jungti
nės Valstybes keturis, Vo
kietija ir Ispanija po tris 
ir Lenkiją du.

Mirus kardinolui Bour- 
ne, Anglija neturi nė vie
no kardinolo, nors pirmiau 
turėjo du.

Konsistorijon busią pas
kirtas kardinolas Anglijai 
ir Camerlengo, tas kardi
nolas, kuris valdo Bažny
čią kada Popiežius miršta 
ir kol kitas išrinktas.

' PRANEŠIMAS
Bismark, N. D. —- Sau

sio 2 d. North Dakota au
kščiausias teismas nus
prendė pašalinti guberna
torių Thomas H<Moodie, 
kuris buvo išrinktas perei
tuose rinkimuose ir ėjo 
gubernatoriaus - pareigas 
nuė naujų metų. Jo vieton 
teismas paskyrė Lieut. 
Gubernatorių Walter ‘H. 
Welford.

Priežastis šio sprendimo 
buvo ta, kad valstybės į- 
statymas reikalauja, kad 
gubernatorius turi būti 
valstybėje išgyvenęs ne
mažiau kaip penkis metus 
pirm negu jis gali eiti gu
bernatoriaus pare i g a s. 
Moodie 1930 metais buvo 
kurį laiką apsigyvenęs 
Minnesota valstijoje*

Maųomą, kad BueiMją J 
Ąiyęsarki-vyskupas čopę*.. 
llo bus paskirtas kardino? J 
lu ir galimas daiktas, kad 
Jungtinėms Valstybėms 
bus paskirtas dar vįenąsį. . 
kardinolas. Lietuva taipgij ] 
tikisi, kad jai bus paskir-: ■■ 
tas kardinolas. *’

Paskutinioje konsistori-; 
joje, kurį įvyko 1933 me* ■ 
tais, kovo mėnesyje, du 
kardinolai buvo slapta pa* 
skirti, bet jie nėra viešai 
Skelbiami kol Šventas Te* 
vas viešai jų paskyrimu 
nepatvirtins sekančio j a f į 
konsistorijoje.

26 SUŽEISTA TRAUKI* 
NIO NELAIMĖJE

LDŠ. N. A. apskričio su
važiavimas įvyks sekma
dienį vasario 16 d., 1935 
m., šv. Jurgio parapijos 
bažnytinėje salėje, St. 
George Avė.,' Norwood, 
Mass., 1-mą vai. po pietų. 
Malpnękite 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

Kum S. Kneižis 
Pirmininkas

VI. Paulauskas 
Raštininkas

Tarnas Versiackas 
Iždininkas

S. Čelkauskas.

Framingham — Dvide- J j 
šimts Šeši keleiviai tapė į 
sužeisti čia įvykusioj ne
laimėj. * Nelaimė įvyko < 
kuomet vienas gasolinU 
varomą^ New Haven gele* J 
žinkelioY vagonas ėjęs iš j 
Marlboro į Framingham. , 
dėl atviro svičiaus įvažįa-M į 
vo į prekinį traukinį. Iš į 
sužeistųjų 6 nugabenti li
goninėn. Vienas iš jų ma- į 
noma mirs. Kitiems pagal
ba suteikta stoty. .

NEPAPRASTAS MAI-

PASIBAIGS:

; Fecs, Vengriją čia 1 
vėl buvo sustreikavę 4Q00 < 
mainierių, iŠ kurių 698 pa* 
siliko kasyklose ir atsisa
kė jas apleisti kol darbda* 
viai nesutiks jiems algaa v 
pakelti* Po 29 valandų de* 
rybų, darbdaviai sutikai 
priimti sireikierių rrikaU* 
vimusųir mainieriams pa
kelti alga* 10 nuošimčių*



Aniradlenis, Vaiarlo t d.,

VIETINĖS ŽINIOS
' KALBĖS KUN. K: 

'VASlS

Rengimo Kofriisija pa
minėjimui vasario 16 d. t 
Jdirs iškilniingai įvyks va- 
Httio 10 dįj i vaL po pietų, 
Municipai Building salėje, 
gavo laišku kun. K. Vasio 
sutikimą kalbėti southbos- 
toniečių pattioting ame 
masiniame susirinkime.

MUZIKAS
r~ RAPOLAS JUŠKA

ee

Moko muzikos, piano ; 
'■ ir dainavimo, Spėria-: 
į les pamokas duoda. ! 
/ .: vaikams.

; < Adresas: *
. 983 E, Broadway, 
! SO. BOSTON, MASS*

MUZIKOS MOKYKLA
M; Treihavieilitėj inoky- 

toja, moko 'muzikos pianu* 
. Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

444 E. Sixth Street, 
SdT Bbšton, Mass./’"

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

----- ..................... .... ........ >■„*
T#i visiems užsimoka 

sueiti į mūsų brangios 
tautinės šventės paminėji
mą, nes kun. K. Vasys y- 
ra iškalbingas ir prityręs 
kalbėtojas. Jis apibudins 
ir Lietuvos gyvenimą ku
rį peržvelgė praeitąjį ru
denį.

Koncertą išpildys Šv, 
Petro parapijos choras, 
solistai ir solistės, vado
vaujant gabiam art. Ra
polui Juškai. Beabejo ir 
pats artistas sudainuos 
mums solo taip svarbioje 
iškilmėje. - - ; - - :

Kun. K. Urbonavičius, 
kaip platus visuomenin- 
kas, rašė jas ir spaudos tė- 
myto jas kalbės apie vė
liausius Europoje politi
nius įvykius. Gerbiamas 
kalbėtojas nušvies mums 
Klaipėdos krašto reikalus.

Tad visi lietuviai iš di
džiojo - Bostono į taip iš
kilmingą ' mūsų tautos 
nepriklausomybės šventes 
apvaikšciojimą. Įžangos 
nebus. • O gausite labai 
daug. . ..

pavasarininkuos !
. ATSTOVAI RUOŠIASI 

VVKTII AMERIKA PAS 
VYČIUS

Vadovaus J. B. Latička I

DAKTARAI

OR. ROGER J. ABJZA1D
Tel. Devonshire 7906

“AmerikonUikos” VestUvte 
Lietuvoje

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING OO.
JOHN MARTIN 8. GD.

Taisome Visokius ..Stogus \
414 W. Broądway, *

, TELEFONAI.-
South; Boston 0574 dienomis 
South Bbžton 0184 vakarais

Saldus
Perkraus- 

tome 
f/. VISUR

PIGIAI 
GREITAI

» SAUGIAI

FURNITURE 00. 
826-328 % Broadvvay 

Tel. South Boston 4618

Telephorie 
SO. BOSTON 

1058

BAYVIEW 
M0t6R SERVICE 

ŠTtJDBBAKEB .
AitSmoblUi} ir Trokę < 

■’ ‘Agentūra.- y 
, Tahoina tišbkitl. Išdirbys^iy., atito* 
Eooilįūe. Taisymo Ir* demonstravi- 

o viela: x . • :<
1 Mtiilin Street

' ir E. Eighth Si.- 
tSOŪTH ŠOSTON, MASS. 

JOe. japoČiiHias tr Peter Tfečiokcti 
- savininkai - ’ .

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiatisidsrūiies 

auksinius ir lidabriniui daik
tus. Taipgf'ir pataisau.

SGG VV. Broadway 
ŠO. BOSTON, MASS.

e laivakorčių Ir
INSURANCE,

SIDABRO ,
bfisM Gaujoje Vietoje

308 W. Broadway, 
Ani antrų lubų 5 

So. Bo«ton, it&si. J

■ ■■ Į II,', ,Į. i 1il,^.<.1lhM.iai/i ^liiliiį'iiiiiiif UlllMiliij. .mit

KODĖL pas lietuvius?
Mei na tik jirivalopię pirkti pas lietuto bhtoįui, W 

tai mfflni *yfon*k* ri*ryti
Lietuviai maisto produktų ptirdavęjai tthtf taikią tmktuk- 

tų man pitftoująmr ir jų kainos nira auktonli.
V»wn<imų ar kitokiais reikalaty naft Wptoia prie. ią«■* 

vąjų, rietPritume jų ujhftbšti it IttUlA rito-.hifti M-1 
įtrittį. ' < ’■ ■ .'

. Lietuviai biinieriai poliai remia. mUMU lahdarybis ir orga
nizacijų darbus. Jie pirtoifciai yra sh aukomis kiekvienam 

■ mūsų viiuomenži prakilniam darbui.
Jei mes nuoiirdžiai remsime savuoiius, tai jiems geriau 

‘ seksis.ir jie galis dar daugiau,mums iietuvHms.paditi.

KbR dUlME, — PIRKIME PAS LI^TUVIŪŠ*

jaunieji tinko pinigus ir 
fejo į kišenių. Pūsė lėkš
čių JAU Virto Šukėmis, d 
Antanėlis vos tik 120 litų 
tesurinko. Mat, krizis vi
siems. Tuomet jattaleji iš* 
drįso duoti lėkštės daužy
ti ir kitiems svečiams. 
Svečiai, žinomai maloniai 
daužė, juokėsi, bet litų ne
metė. NebūvO čia tokio, o 
jau ypatingai Kaune, pa
pročio. Antanėlis ne tik . 
nusiminė, bet ir supyko, 
vieną tokį, karštą lėkščių 
“datižėklį0 net lauk iŠme- 
te. Kilo triukšmas ,šūįro 
linksmas vestuviųpokylis,'

Po ryt dar blogiau. A- 
tėjtf firmų atstovai pini
gų, o pas Antanėlį šnipšt. 
Nei pinigų, nei lėkščių, 
nei kito ko. Kas dar buvo 
likę Šveiko, firmos iš jąth 
navėdžių atsiėmė. Ir gy
venk tu žmogus be Šaukš
to ar lovos, kad nori. '

Tuomet Antanėlis žmo-. 
noš pakurstytas, iškėlė 
“daužekliams” bylą, rei
kalaudamas UŽ viską su
mokėti,’

: ; — Kad jis pats mums 
šiūlė daužyti — tarė tas, 
kurį Antanėlis buvo lauk 
Išmetęs. • • . • ■ ‘ •

— Tai tamšta ir daužei ?
— stebėsi teisėjas.

—- O ko gi lauksi ? Link
sma, Žinote.;;

— Aš siūliaū, pyksta 
Antanėlis^ — tačiau už tai 
teikia pipigus. mokėti, 
kaip Amerikoj.^ J

— Čia bent ne Amerika 
f— įsiterpia kitas — Lie
tuvėje už pasiūlytas su
daužyti lėkštes pinigų ne
moka. Pas mus tik muzi
kantam moka, o pas tave 
jokio muzikanto nebuvo...

Ir aišku Antanėlis pra- 
ipšė. Teisėjas vešelnlhkus 
išteisino. Ir amerikonai 
įrįžb namo jUokdamiės.

• ■ ' Tšb,

kaip žmonės sako, 
nusiŽpicavo. Dolerių hebė- 
ra, o Antanėlis dar jau
nas Smagus vyras, nori 
gyventi. Ypatingai dar ir 
dėlto, kad pamilo puikią, 
geltonais, garbiniuotais 
plaukais mergužėlę tik, 
žinomu, be kraičio. /Arti
nusi Kalėdos, reikia imti 
šliupą, nes ko geto užbėgs 

I koks nors pramuštgalvis 
už akių — ir panos nebėr ; 
su gražuolėm panašiai da-

I žnai atsitinka. Tik pinigų 
nėra. Net užjšliubą nėra 
kuo užsimokėti, sunkiai 
besusikrapŠto. Tai ką-gi 
Antanėlis sugalvoja? Pa
dažyti “amerikoniškai”, 
. Netoli jo gyvena šeše
tas pasiturinčių ameriko
nų;. vienas turi maišto 
krautuvę, kitas gerą tar
nybą, trečias šiaip kokį 
pelningą biznį: Jis visus 

Į juos pakviečia į vestuves 
ir kiekvienam pažymi, kad 

i vestuvės bus amerikoniš-
kos.

Į ■ -Na jes, — sako ameri
konai, —sumėšim tau pra
džiai; tik nepaleisk Savo 
gražuoles panos. ,i '/■ 

į . Per tų paČilj amerikonų 
rekomendacijas susirado 

i Sau Antanėlis baldų/indų 
ir, net vynoį^ąųtųves; ku
rios prekes" davė'jam ^ar- 
gan.. Antanėlis tik nųsi-

Į bamdė būtą,.nusipirko žie- 
ĮĮdus, ir kai;jaunąją^vedė 
I bažnyčion^yęstuyėms 

inuos vį^ko .buvo užtekti- 
M / ; ./ . •• •

į ; Vestuvėsną atėjo kokia 
Į dešimtis būvųpjų Umeriko- 
1 hu ir daug^pčių iŠ žmo-

Į v., mūšų choras suvaidins b°s .puses, ^ntanėlis^pa- 
Ve&alą- “Teta iš.smitmę^te 
/jOg,> I Cių J kad butu ko daužyti

Nueik ii- pamatysi nebe ar fe ™’
choristus, chdrisfes, bet / P^ejo- potaįs Su h- 
t, h* x * v j: tu-su dviem daužė isisma- brazdietes ir “mahus ciaj» fe. amerikonai lėkStes, o 
linus”, ir jų darbus. . Įz__' r '

Ir pats sakysi, kur čia 
tau choristai ?!

CAMBRIDGE, MASS,

3 Malto Street, 
Boston .

n.-,. į ... i... .

j Tel. So. Boston 0$3
| LIETUVIS DANTISTAS

IDR. M. V. CASPER
| Arti Municipai Building 
i 525 E. Broadway, 8. Boto
i, Ofiso Valandos
Ė Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.89 Iki 
i5 ir nuo 6 iki 8 y*L vakare, Ofi- 
Įsas uždarytas inbato* vąkarate ir 
| nedeidleriiais, taipgi seredomts nuo 
| 12-tos dieną uždarytar.

—Taipgi ntlimu ir X-R&y _

Praėjusią vasarą Pava-j 
satininkų vyriausybės bu
vo-susitarta su atvykusiu 
į Sietuvą iš Amerikos Vy- 
3ČiU'pirmininkū inž. ’X Ma
žeika dėl atsilankymo pa
vasarininkų atstovų- pas 
Vyčius į Ameriką. Šiam 
dalykui prėjusioj Pavasa
rininkų konferencijoj en- 
tuzijastiškai pritarta ir iš
rinkta p. J. Br. LaūČka 
delegacijos vadu. Pavasa
rininkai tai kelionei spar
čiai ruošiasi.

SUSITUOKĖ

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVAS

Lietuvis Dantistas .

DR. S. A, GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas .atdara? nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:80 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1,. vakare, šventa dienų 

pagal susitarimų.

Tel. go. Boston 2^60 

lietuvis Dantistas

lt. L. KAPOČIUS
I 251 W, Brdadwdy, Bd Boston

Ofiso valandos nuo 9 iki 12; nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v.

I Šeredoffiis huo 9 Iki 12 v: dieną. 
Subatomis^nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai.- dieną.

Į (pagal sutarti)

Tel. Troivbridge 6330,

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

L LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofiso Valandos ' 8—8

278 Harvard: Streetj
Ikamp. Inman arti Central Sq., 

Cambridge, Mass.

Vas.' 2 d., išklausę savo 
intencijai Šv. mišių ir pri
ėmę šventą Komuniją su
situokė Edvardas Flaher- 
ty su Stanislava Šlapins- 
kyte, buhaltere, kuri gy
vena, 68 HancockSt., Dor-1 
chester. Liudytojais buvo 
Riehard Moore ir Anna 
Mobrė. Jatihavedžiai apsi
gyvens pas jo tėvus, 268 
E. Čottage. St., Ddrches- 
ter,. Muse. ' ■

Vas. 3 d., tuoj po sumai 
jaunutė Ona M. Tenterytė 
ištekėjo už vyro Andrio 
Taurozb. Jis krikštytas I 
Waukegahe, HL augęs 
Lietuvoje, gyvenęs Kana-1 
doje: Dabhr gjrveiia 7 ! 
Thomas Bark, So* Boston. 
Jaunoji krikštyta, augusi 
jr gyveha So'. Bostone.

' */ *

CHORISTAI TEATRI- 
NINKAIS .

Sakaisi pažįstąs Šv. Pet
ro milžinišką. chorą? - Ar 
taip? ’ ’

Nagi nueik į Šv. Augus
tino parapijos erdvią sa
lę Ė gatvęi tarp t-tos-įr 8 J 
tos/ kurioje J.E. vysku
pas T. Matulionis buvo 
taip maloniai sputhbosto- 
niecių priimtas praėjusį 
rudenį* f ..

Ten, vas. 24 d., 7:30 v.

Vasario 3 d., po pietų, 
bažnytinėje salėje įVykol 
Blaivininkų progr a m a* I 
Principaliū kalbėtojų btivo Į 
kun. J. J. Jakaitis, 

Į Marijonų Provincijolas. ’

‘ Vasario 16 dienos minė
jimas įvyks vasario 10 d. 
š. m., bažnytinėje salėje, 
7 vai. Vakare. Kalbės kun. 
K. Urbonavičius ir kun/| 
Vasys, * ‘ I

Kviečiame visus daly-| 
Vaūti. Rengėjai. ]

ParapijdS choras šiūoiiii] 
Į reiškia padėkos • Žodį VM 
Šiems dalyvavusiems so- Į 

I kiuoše praėitąmėnešį, Re- 
pertory Salėje; Dalyvavo] 
daug jaunimo. BuvopoiiMl 
Šalnąif Dr. Valiackas, Lą- 
rry Thornton, radįd daini/ 
ninkas, J. Kasperas, pahe-| 
lė Kotryna Sutkiutė, mo
kytoja, iš Cambridge, ’ ir 
jaunimo iš Brockton, Law- 
rence, Lowell> HavęrhŪh 
Lynn, Norwood ir South 
Boston. Tikėtasi daugiau 
South Bostoniečių,, bet 

Į kaž kodėl nepasirodė, Bet 
l aišku, kad visi labai links-

SO; BOSTON, MASS.
..... ?...r.

BĖUklNŠ B<į OABH MkRKET 
PovilMi hiitr^iūhūs, Šav.

400Bro^Wi Tel.S.B0iton3120

387 W. Ši-d&dttay
> Telephonb South Boston 8591

• JbittŠ VittAetlS 
75 *,0*’ -

TelephbnėŠoūih. Boston J909 •

1 &i|lDiAtoAS
• 918 E; BroadW ///.

Telephonė South Boston 1892

> JONAS GLINECKA8 /
502 E. Eighth St.,

šiėhįų mihistėHū Lavai ir 
Anglijos kabineto iniina 
‘‘oro LočUimo*r ii modifi
kuotą pakeitimą k&ikUjrių 
militariškų Versalės nudSr 
tatų link Vbkietijbš. Kiek 
ąnkŠčiati į •pašitUrĮmą bu- 
yo atvykęs Dino Grandį 
MussOlinio atstovės, kurs 
davė savo šalies sutikimą 
dėlei naiijojo oro pakto, 
sulig kurio Vokietijai bus 
leista padidinti jos oro 
laivyną,’ bet ttio pačių kar-* 
tu . sutiko .prisitĮėti prie 
Signatarų (Anglijos Pran
cūzijos)! atšitikimė’ iiėiš- 
provokūoto užpuolimo iš 
;Vbktetl0OS.-.Vį r-

Laukia irikbūbš .ii£n& 
irt HITLERIO VIĖT4

; i?ew York -i- čia atvyko 
Bavarijos princas,, .tūlas 
įlubertąs Friedrich Loe- 
įvenstein. Jis - pareiškė, 
kad jo tikslas yra Suorga
nizuoti. ir suvienyti visus 
į>rieŠ Hitlerį: nusištačiū-

Muš eleriientus; išskiriant' , 
komunistus, nes jis tikišįį, 
kad’ Hitlerio, viešpatavi-- 
inas ilgai nebetvėrs. Jo : 
puolimą pHveršėkoiibmi- 
hiš križis. jam pu&lus, jid 
įs4s pašitįžęš paimti va-; 
dovybę if įsteigti Vokieti* 
joj naują demokratinę sy- 
btėihą,; Minėtas ■ princas 
buvęs vadas katUlikų-ęen? 
trįstų partijos Vokietijoj. 
į r vienas iš Hitlerio Opb- 
lentų, kurs drįsb viešai 

prieš Hitlerį Mlbėti; Jiš 
vra apleidęs Vokietiją ge
gužės mėnesy 1933 metais.

■ piyiain^ * remtį ; ^DULK) 
Vasario 3 cL Kaune šaukia 
feavo skyrių atstovų suva
žiavimą. *£

ĮVAIRIOS žinios
LIETUVOJE ŽEMES 

ŪKIO MOKSLUS EINA
1250 ŽMONIŲ

Keliant žemes ūkio kul
tūrą dar prieš 10 metų 
Lietuvoje pradėjo steigtis 
įr žemės ūkio mbkyklbš. 
iš pradžių žmonės į jas 

Įkeistai" žįū^edavo^. maži i 
kas jas lankydavo, nes sa
kydavo, kad žemę arti kie-. 
kvienas mokės ir be spe
cialaus mokslo. Juo toliau/ 
juo daugiau Lietuvos ūki
ninkai pradėjo suprasti 
žemės ūkio mokyklų svar
bą* Kasmet šias mokyk- 

| ias lanko vis daugiau jau- 
tnįmo. Pernai jose buvo ą- 
pie 1000 mokinių, o šiemet 

I jau 1250* Taigij palyginti 
SU praeitais metais,, šie- 
met mokinių skaičius pa
šoko visu penktadaliu,

I . Žemės ūkio mokyklos 
Lietuvėje yra valdžios ir 
privatinių asmenų laikd- 
mos. Mokslas tiek vienose, 
tiek kitose lygiai išeina
mas. Aukštesniajam ’ že-

II i ' ’ * -h—i ■
mai laiką praleido išpuoš
toje salėje. . . /

Į Dar kartą tariame dėkų* 
r ‘. j* r. s.

paes ūkio moksliu eiti Lie
tuvoje yra trys mokyklos. 
Fredoje, Belvederyje ir 
Gruzdžiuose. Aukštoji Že
mės ūkio mokykla Lietu
voje yra Dotnuvos žemės 
ūkid Akademija, pereitų 
metų pabaigoje atšventusi 
savo darbo pirmąjį dė- 
šįmtmetį. Akademija turi 
350 studentų, jų tarpe a- 
piė 150 studenčių.

Baigusieji žemės ūkio 
mokyklas vėl grįžta į kai
mą. jid mokykloje gavę 
reikalingų žemės ūkio ži
nių, jas. pritaiko ii* savo 
ūkiuose. Tuo būdu tas tū« 
kštantiš Su viršum Žmo
nių jaii netolirhbje ateity
je smarkiai pastūmės pir
myn Lietuvos žemes ūkio 
kultūrą. J Tšb.

ANGLAI SUSITARĖ SU 
; PRANCŪZAIS

London, — Vasario 3,

pašekmingąi lt dabar tik 
belieka pasikeisti oficia
liais kbmunikatais. Susi
tarimas tarp Prancūnljos 
premjero Flandin ir už-

GRABORIAI Į

— Kauho apygardos tei- 
femaš' nubaudė 6' metais 
kalėjimo Žaslių Valsčiaus 
gyventoją šišką už šieji- . 
iną plėšiko, httžudžiūsib 
policininką.

JDSEPH W. CASPER 
, (KAŠPABAS) 
GRAĖorius

494 E., Broadway, 
South Žlbrton, Mas*.

Office: Tel. S. B. 1437
\ dės. 158 Afe Tth 8t. .

. Kęs.: Tel. S. B. 3960 
P&iamhrimfui difefiiį ir

P. J,AKUNEVI6IUS 
GfiAEORIUŠ

Jau 16 .metu kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir pHėl- 
namoriis kainomis tarnauja, 

Reikalui esantkreipkitės: 
SOUTH BOSTON 

. 258 W. Broadway
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO
16 Intervale St.

>r ^Tdi jiĮo .....,

r... '
Tel.'feot

A J.

Graborii
Patamavi

ith Boston 081$

0101*8
is * Baisaniuoiojas

iriaa diena ir naktį
Ftmer 

. bėi i
alHdmeirfeea.
Kast Broąd^iy,
Bosimi, Mas*. ,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
• ADRĖSAI
LlETVVOk DUKTERŲ DB-JOBi 

PO GLOBI LOTINOS *Vfi.
PlrmlnlnkS Eva Mfcffarten*, 

625 11 Sth StH Sot Boiton, -Man.
■ Tel. So. fiotnon 12&&

Vlee-plrmlnlnkfe■'** Ona Slaurlųnl, 
443-E, 7th Boiton,. Maw. 
Tel. So. Boetoa Mit .

prot tylt — Bron* dunĮenl, - 
; 29Gouid SU »oxbhry( HaiH, 

Tel Parkvajr 4J864<W . »
kln.' Balti — MarŲonk MMrihjnjutl, 

33 NavIfrO St„ Roaltatalfc Mfcrt.
M Btrkvny 0CbW , 

nstainkt — Ona staniuliute, , 
105 AV«t 6th SU 30* Boiton, MUM 

( Tvatkdltfi — On* .
liįU OolumbU R<1,8o., BoMon, Man. 

‘ GloWk — K Jahutonlen©.
1426ColuinblalW.t Su, Boiton, lĮįitt. 

Draugija ~myo auiirlnklmui laiko kai 
a»ntk*< ntamlnkų Htkttao mltoetio,

H tentą Bv.n.PAULpm 
{ DB1WOI VALDYBA 

hm. — J. Betrato*
Ylėe- pirm,.- V. MMogiį ■ •_

įldininkM. 4. RatdftiOūM, ‘ 
T Ik BroUvray, So. Boston, 
Maršalka •—* J. taikią. . • 
. T VinfHld Bt, Bo/tltahn,

TUh WĮw*v*U

1 7:3a ni. vaUr^ poUlayttalj m- 
\ tatail
Visai* dnratthM relkaUh tnipinn 

p*i trototoolų rtlttaink*.



DARBININKAS ___

Kokia Meile

Darbininko Dovana Darbininkams

i“

e

• Orimas.
SNAIGIŲ PASAKA

Tyliai supas
Snąiguoleles ,.

Virs“rausvų veideliu,- 
Puošja upę

. Viršūnėles • 
Žaliųjų eglelių.

Beržai, uosiai,
Pakelėse, 

Pūkais iškaišyti. 
Tartum ruošias

Pražydėti ; • 
Vyšnių žiedais, ryte. . 

Šakos svyra, ’ -. .; •
Glamonėja, 

Baltus vieškelėlius ‘ . 
Ir beržynai ;

Surimtėk, 
Vystykluose žėri.

Kaukas, ■■'

VoMtto B d, Į93B

Toli už Atlahtiko vende- 
nyno, viename krašte gy
veno šeimyna, kuri susidė
jo iš tėvų, dviejų dukterų 

^r keturių sūnų. Vienas 
Vaikų, vaidu Jonas, buvo 
didelis puikuolis ir dėl sa
vo išdidumo, nekentė savo 
brolių ir seserų. Visi jį va
dino “SunkiaŠirdžiu Jo
nu”. Savo jaunystėje jis 
buvęs vienas geresniųjų 
vaikų, tačiau laikui bė
gant, jis susibičiuliavo su 
blogais draugais, kurie jį 
nuvedė nuo tiesaus kelio. 
Susidėjęs su nukrypusiais i 
bičiuliais, Jonas įprato ne
geistinai elgtis, svaiginan
čių gėrimų užnuodytas ne
įstengė susivaldyti, nu
krypo nuo savo tikėjimo 
dėsnių, i? taip apsileido, 
kad pradėjo neiti į bažny
čią. Žinoma tokiu pasielgi
mu jis niekino ir žemino 
savo tėvus, brolius ir sese
ris. Šį metą Jonui suėjo 

,19 metų.
Nors jis buvo jau taip 

žemai nupuolęs, tačiau ja
une atsirado pa^ąišjjm^ 
viltis/" Jonas turęjąĄiųo^ 
širdų patraukimą į šv, Te
resę ir nuolat nešiodavo 
sų savim jos medalikėlį. 
Vieną dieną jam besimau
dant juroje, vaikai, pama
tė prisegtą prie Jono mar
škinių medalikėlį, — ėmė 
jį pajuokti, vadindami 
šventuoliu, davatkėlė ir 
kitais pravardžiavimais. 
Jonas susigėdino ir būda
mas išdidumo bei puiky
bės pilnas, nenorėjo jiems 
pasiduoti. Nuėmė medali
kėlį ir sviedė žemėm besi
maudančių žmonių aky- 
yaizdoje. Jonas, parėjo J 
namus piktas ir ėmė su 
motina ginčytis. Motina 
pasakiusi jam šiuos žo- 
džus/ “Joneli, tave pagim
džiau ne kad tu neapkęs
tum savo tėvų; brolių, se
serų ar giminių bei priete- 
lių, bet kiįd juos mylėtum^ 

r U mylimoji Teresėle, 
užtark už mano Jonelį!
Jonas nieko neatsakė. Lyg 
priverstas pavalgė ir vėl 

' išėjo. Visą dieną pasakyti 
-.k motinos žodžiai skambėjo

Jono ausyse. Tačiau tai 
- jam nieko - negelbėjo. Jis 

vis toliau pasidavė blo- 
f giems palinkimąms.

Tą vakarą Jonas, savo 
\ ar kito naudai/buvo atli- 
/ kęs kokią tai žmogžudys

tę. Parėjęs namo, išrodė 
? kuomi nors susirūpinęs, 
r Todėl motina ir užklausė: 
; “Kas tokio įvyko?” Jonas 
f šiaip taip' sumurmėjo, 

Šiurkščiai atsiliepė ir nuė- 
/ jo gultų. Visą dieną pra- 
J miegojo |r nakties metu 
!-• vėl išėjo/ šiąnakt Jonas 
Į; susitiko su dviem savo sė- 
I brais, kurie buvo susitarę 
t Vidurnaktį apvogti pono

Studentai, Studentės, 
Profesionalai!

Įsikinkykime į Dabartinį vienon krūvon sudėjus. 
Sąjungos Vajų!

Organizacinis darbas y- 
ra labai nepastovus daly
kas. Jis nestovi ant vie
tos; arba dideliais Žings
niais ar palaipsniais žen
gia- priękyn, arba netekęs 

I reikalingos p a r a m o s, 
I smunka. Tat, organizaci
jų vadai supratę šios tai- 
syklės reikšmę, nuolatos

Sheehan. namus; Ponas [ ieško tokių priemonių ir 
Sheėhan buvo apylinkės veikimo būdų, kurie orga- 
fabriko prižiūrėtojas, ve- nizacijos veikimą paląiky- 
dęs ir turėjo gražią dūk- tų įdomiu, interesingu, pa- 
relę. Gyveno jie puikiuose traukiančiu ir tuo pačiu 
namuose, gerai pasiturį l rimtu. Tiesa, vadai suma- 
Visa tai buvo tėvo darbo no daug- gražių dalykų, 
bei pasisekimo nuopelnai. 
Tosios dukrelės vardas bu 
vo Onytė ir žmonės ją va
dino, “Aniuole”, kadangi 
savo išvaizda ir apsiėji
mu, Onytė buvo panaši į 
Angelą. Paskirtu laiku, 
“Sunkiaširdis” Jonas su 
savo; sėbrais įsibriovė p. 
Sheehan’o namuosna ir 
bevartydami jo nuosavy
bę, atsidūrė Onytės kam
baryje. Onytė atbudus iš 
miego ir pamačius bėlan- 
džiojančius vagius, klyk
telėjo. Jonas vieną ranka 
užkimšo jai bumą, o kada į 
ji gynėsi, jis ją pasmaugė. 
Neatidėliodamas, Jonas 
išėmė Onytę iš lovos ir 
per langą išnešę laukan, 
ir nuėjo Į belaukiantį au
tomobilį. Tai padarė, bijo
damas, kad kartais polici
ja ji neįtartų iš pirštų 
antspaudų. Sį vakarą, plė
šikai nieko nepelnė. Kad i 
prašalinus kiekvieną įta
rimą, Jonas pasiryžo su- 
piausyti Onytės kūną da-. 
limis ir nuvežti miškan.

Privažiavę prie paskira 
tos vietos, Jonas ruošėsi 
atlikti tą baisų darbą —- 
kaip štai!-;- jis pastebėjo 
ant Onytės kaklo mažą 
medalikėlį. Atydžiai pasi
žiūrėjęs pastebėjo, kad tai 
jojo! Jo akyvaizdoje atsi
stojo tas vaizdas, kuomet 
maudyklėje sutrempė šį 
medalikėlį; kad žmonėms 
įtikus.. Mat, Onytė ten bu
vusi ir paėmusi jojo nu
mestą medalikėlį. Jonas 
vietoj lyg sustingo, nega
lėjo nei veikti nei kalbėti. 
Liko lyg užkerėtas. Paži
no,, susiprato, kad buvo 
atlikęs blogą darbą ir da
bar aiškiai girdėjo kaip 
Šv. Teresė jo širdin kalbė
jo:' “Joneli, štai kodėl' 
žmonės tave vadina “Sun- 
kiąširdžiu”; štai, pasižiū
rėk ką padarei!” Jonas 
^pravirko, paėmęs Onytę į 
savo rankas, ėmė ją gla
monėti ir bučiuoti. Susi
prato jis, ką padare. Deja, 
jau pęrvėlu.

Nuvežęs sustingusį Ony
tės kūną jos tėveliams, 
Jonas susijaudinęs prisi
pažino atlikęs niekšybę ir 
pasidavė jų pasigailėji
mui. Pamatęs šį medalikę- 
lį, jis prisiminė savo jau
nystės dienas ir sau kal
bėjo: “Delko aš; nepaklau
siau motinos : žodžių — 
“Joneli, pagimdžiau tave, 
ne kad neapkęstum tėvų, 
brolių, seserų ir giminių, 
bet kad juos mylėtum, — 
O Šv* Teresė užtark už 
mano Joną!” >

Su Naujaisiais 1935 Me
tais pradėtas A. L. K. Stu
dentų ir Profešijonalų Są
jungos Vajus, kurio tiks
las yra — įžengti į kiek
vieno Amerikos lietuvio 
kataliko studento, studen
tės ir profėsijonalo na
mus, sutraukti guos .po 
viena vėliava ir vienu tik
slu, tomis pačiomis idėjo
mis dirbti Devo garbei ir 
tautiečių gerovei^ .Sąjun
gos nariams priderą šiuo 
metu ypatingu būdu įtem
pti savo jėgas idant šio 
vajaus pasekmes bųtų ko- 4 didžiausioj - Kiėkyien a s 
narys privalo saų uz pa- 
reigą užsidėti'^uodau- 
giausia narių įtraukti Są- 
jųngon ir ypatingu entu
ziazmu skleisti Šios orga
nizacijos idėją.

Daugelis žmonių įsivaiz
duoja, kad vajus yra toks 
laikas, kuomet tiį vyres
nieji asmenys važiuoja po 
įvairias kolonijas duoda 
paskaitas, sako prakalbas, 
surašinėja naujus narius. 
Toks darbas, žinoma, la* 
bai reikalingas ir duok 
DįevČ' kad jų daugiausia 
atsirastų. Tačiau, ne būti
nai reikalingas nariui ei-1; 
ti .didelių minių tąrpan -ft’

tačiau ne visuomet jiems ; 
lemta susilaukti jų įgy
vendinimo, šie vyresnieji 
teikia tuos pasiryžimus 
savo talkininkams * na
riams, tačiau dažnai tos 
priemonės nesulaukįa rei
kalingos paramos ir pra
nyksta kaip ore paleistas 
garsas. Gerų pasėkų ir 
ganėtinų vaisių galima su
silaukti tik tuomet kaip 
visi vieningai veikia, vie-

I na idėja, vienu tikslu dar
buojasi. Turi būti pilnas, 
aklas sutikimas tarp pa
čių vadų ir narių. Veži
mas geriausiai važiuoja, 
kuomet ratai lengvai su
kasi, o šie organizacijos 
vežimo ratai lengviausiai 
suksis/kuomet kiekvienas 
narys įsikinkęs, su visais 
tuos ratus suks.“

Treti metai kai gyvuo
ja A. L. K. Studentų ‘ir 
Profešijonalų Organizaci
ja (dabar Sąjunga). Per 

I tą laikotarpį ji pergyveno 
daug pasisekimo, netruko 
kliūčių bei klaidų. Vadai, 
visa širdį įdėję į šį darbą, 
teikia mums reikalingus 
būdus, nurodo kelią, ku
riuo galima pasiekti švie
sesnės ateities; jų kartais 
paklausėme ir priėjome 
prie džiuginančių pasėkų, 
o dažnai neparodėme 
tiems pasiryžimams reika
lingos paramos ir tie kil
nieji idealai pranyko. Ne
paisant1 to, šios organiza
cijos pijonieriai nepalei
džia paimtos plugos ir 
pradėję Jautinę bei religi
nę dirvą arti, negrįžta at
gal. Visas jų įdėtas var
gas ir patirti nepasiseki
mai yrą. niekis sulyginus 
su tuo pasisekimu ir vai
siais, kurių jie mato ir ra
gauja. Jie visuomet ieško 
naujų jėgų, naujų priemo
nių, naujos dirvos.

Ilgų amžių patyrimas 
mums parodo, kad ne vi
suomet organ i z a č i j a 
džiaugsis tais pačiais na
riai; jų skaičius ar ankš
čiau ar vėliau ims mažėti, 
todėl reikia ieškoti pase
kėjų, norinčių pradėtąjį 
darbą toliau varyti. Stu
dentų ir Profešijonalų Są
junga taipgi jaučia, kad 
josios jėgos ne visuomet 
bus vienokios. Ji supran
ta, kad vienybėj stiprybė, 
todėl juo daugiau narių 
randasi, juo smarkesnė ir 

. stipresnė bus galybė visus

“Taip,” atsiduso Jonas, 
Šv. Teresėlė, gelbėk • ma
ne!” .

rA’. K. Martinonis.

da laiptai po Šiek tiek ap-~ 
sunkusiu žingsniu, ir pasi
rodo senasis klebonas.

Gerą dieną, klebone.
—*■ Gerą dieną, brangus ‘ 

pone.
— Aš esu p. Friąuett, 

makaronų įmonės savinin
kas, kurio užsakus jūs pe
reitą sekmadienį paskel
bėte.

—- Taip, taip... tas, kurs 
mums pavagia gerąją ma
žąją Adelę!.. Nors, jūs .ją 
laimingą padarysite, ar 
ne tiesa, aš esu tikras?.,

— Kunige klebone, aš 
pasistengsiu... .

Į — Ar viskas tvarkoje 
dėl jungtuvių?

— Visiškai viskas...' tik 
vienas menkas formalu
mas... o! menkniekis... Jūs 
man jį galįte bežiūrint at- 
likti, ne tiesa, jūs galite 
man duoti išpažinties kvi
tą, kurio aš dar neturiu ir 
kurio ieškau?

— Visai nesunku, bran
gus pone, klaupkite tenai!

Ir savo jau drebančio
mis rankomis senasis kle- 

: bonas priartina klaupką, 
• kuri visa blizga, nuo dau

gelio gentkarčįų trynimo.
L ■ • . * * *

—' Na... čionai! O atsi
prašau, aš matau, ji dul
kina... tai vis ta. užmir- 
šuolė Darata...

. —* Bet, kunige klebone, 
aš Jūsų prašau...

-t- Taip, taip leiskite, aš 
pats ją nušluostysiu. Jūs 
pamatysit, jaunuoliu kai 
jūs turėsit savo šeimynė
lę, reikės mokėti. atstoti 
visus. namiškius... Štai! 
kaip dabar! Jūs ‘galite 
klauptis nesųsidųlkindami 
savo kelnių... A ta apsilei
dėlė... taigi!..

Ir, kadangi jaunasis fa
brikantas tebestovi, karšt
ligiškai kraipydamas sa- 

1 vp “arbūzą”, senajam ku
nigui švysteli mintis:

— Gal būt labiau mėgs
tate atlikti išpažinti baž
nyčioje!.. - .

- Bet, kunige klebone, 
aš nenoriu jos atlikti ne 

| čia, nė bažnyčioje... aš ne
noriu visai eiti išpažin
ties!...

Į —r Tuo būdu... aš jūsų 
nebesuprantu.
—- O gi visa tai labai 

paprasta: aš jūsų nepra
šiau mane išklausyti ma
no išpažinties!.. Aš jūsų 
prašau tik išpažinties kvi
to... Pagaliau, ne veltui... 
nes... štai dvidešimt fran
kų, kuriuos aš aukoju jū
sų...

—- Ačiū! Pone, tos duo
nos nevalgome, — Staiga 
pertraukia viską supratęs 
klebonas.

ten įsijuosus rankas mo
suoti ir berti karštus žo
džius. Kiekvienas narys- 
re turi daug pažįstamų 
draugų-ių, kuriuos gražiai 
įkalbinėjus, galima pa
kviesti narių skaičiun ir į- 
traukti sąjungos darbuo
tėm
- Tat visi Sąjungos nariai 
išvien prisidėkime prie Šio 
vajaus; kiekvienas pasirū
pinkime nors po vieną 
naują ndrį pasikviesti. 
Jeigu kiekvienas senas na
rys gautų po vieną naują, 
Žiūrėkime kaip staigiai 
sąjunga išaugtų. Vajaus 
metu panaudokime tas 
priemones, kurių mums 
teikia vadai; gerai susi
tvarkykime savose kuopo
se. Ieškokime įvairių bū- 
dų, kuriaisbūtų galima šį 
vajų padaryti ne sunkia 
našta ir vadinama “sausu 
dalyku”, bet, kad jisai bū
tų įdomus, patraukiantis, 
o tuo pačiu,rimtas.

Įdėkime visas pastan
gas, kad kiekvienoje lietu
vių kolonijoj pasigirstų 
Sąjungos Šūkis: “Siek 
mokslo, dirbk tautai, gy
venk tikėjimu”, kurį iš
girdę studentai-ės ir pro- 
fesijonalai stotų po Sąjun
gos vėliava ir vieningai 
dirbtų Dievo garbei ir 
žmonių labui! ’

Antanas Miciūnas 
- • , { Centro Rast.

V Piene L’Edmite

Priešvestuvine Išpažintis
Sekanti istorijaiapskrie- 

jo visą apskritį; <i ar da
bar pasako janianSmuose, 
salonuose, dargi virtuvė
se, kur virėjo su malonu
mu išnagrinėja jos smulk
menas/ virdamos - sriubą, 
ar skusdamoš btftves...
—Jūs nežinote, aas 

atsitiko per Adelės vestu
ves?.. : . • ’į

. . — Ne/"- / # . * •'
— O, tai bent! .klausy

kite!..,. '
Ir ji sutelkdama dėmesį 

pakelia peilį, lyg kad no
rėdama kirste nukirsti sa
kinius ; o prisiartinus iš- 

; girstama tai, ką jūs tuo
jau perskaitysite.

♦ * *
i ■ ■ ' - ■ . • <:

Vertingoji Darata jau 
ėmėsi rengti Saločius, kai 
staiga priė didžiųjų klebo
nijos durų suskambėjo 
skambutis.

Neskaitant Paryžiaus 
chuligąniukų, yra .? dar 
šimtai būdų4" truktelti 
skambutį. Yra skambini
mas meilus, autoritetin
gas, maldaujantis/ įšėlęs^ 
klastingai ir tt. tįū ?

Šiame atvejy skambėji
mas buvo daug maž karei
viškas: garsas tikslus, bet 
ne visai sausas.

Darata atspėjo, kad at
silankantis — svarbus.; 
Gyvai ji nusišluostė ran
kas’ į savo priejuostės į 
kampelį, sumaišo Saločius 
su špinatais, staigiu ko
jote judėsiu paspiria Rainį, 

^senąjį išdykėlį’ Įęatiną, 
kurs riečia nugarą tarp
duryje ir eina atidaryti... 

? ■ * * . ♦ į
' IDidelis, išblyškęs jauni

kaitis, juodais plaukais, 
riestais ūsiukais, kas tai 
panašaus į puskarininką, 
civiliai apsirėdžiusį.

— Klebonas nąmie?
— Taip, Tamsta.
— Ar būtų galima jį 

matyti?
— Greičiausią, taip;..
Ir tarnaitė pasitarukė į 

šalį praleisdama lankyto
ją, kurs, žengia visiškai 
savo vertę žinodamas, tie
sus, lyg kad būtų surijęs 
pusę tuzino lazdelių.

Darata, gi įspūdžio pa
veikta užkliūva už visų 
kędžių...

— Čionai..^ Tąmšta... 
Prašom, jei norite, atsisė
sti..’. Žinoma,, klebonas 
tuojau nulips žemyn... Aš 
jums atidarysiu langines., 
bus nors; šviesiau;.. Užda
riau... jas dėl musių...

Jaunikaitis maloninga 
mina išklauso visą šį Žo
džių išsiliejimą..* Paskui, 
pasilikęs vienas. šiame 
vargingame bažnytkaimio 
salone, jis vienu akies 
Žvilgsniu apima visus bal
dus, tuo tarpu kai jo ko
ja muša į taktą kažin ko
kį gatvės maršą. 

■ * • * ♦
Atsidaro vienos* durys... 

antros... Pagaliau sugirgž* 

— Kaip../ jūs nepriima* 
■:e?..

— Taip, nes, galų gale, 
jūs iš manęs reikalaujate 4 
klastojimo, paliudyti savo 
mrašu, kad jūs atlikote 
išpažinti, tuo tarpu kai 
nieko panašaus nebuvo! 
Jūs gerai į mane neįsižiū- 
rėjote, pone, arba jūs sa
vo gyvenime niekada ne
sate susitikę kunigo?..

Bekalbėdamas, senasis 
sulinkęs ganytojas vis la
biau išsitiesia: pykčio 
garsai kryžiuojasi jo bal
se. ’ ' ‘ ;

— ... Man reikėjo sulau
kti septynių dešimtų me
tų, kol jūsų amžiaus vai
kinas man tai pasiūlytų!

• —’ Žiūrėkite, kunige kle- > 
bone, nedarykiteiš papra
stų dalykų tragedijos: 

; stokite jūs mano vieton: 
štai mes esame tik du, vy
ras šu vyru„. Jūs turite 
gi pripažinti faktą... mo
derniųjų smagenų... Jūs 
nenorite, manau, kad aš 
vaidinčiau . komediją?... 
Taip, aš netikiu...’ visai! 
Todėl neverskite manęs, 
lyg kad būčiau tikįs!..

•— ... Atsiprašau!.. Taip, 
1 taip, atsiprašau!., kOmedP 
‘ ją?!. Kasgi pradėjo tą ko- 
‘ mediją? Ne aš ėjau jūsų 

ieškoti!.. O kas ją vaidins 
rytoj pačiame gale?.. Tai 
jūs, pone, rytoj elgsitės, 
lyg kad turėtūtė tikėjimą! 
Jūs,-kurs įžengsite į baž
nyčią, kurią pareikalavo- : 
te, išpuošti lyg didžiausio
je šventėje... Jūs, kuris 
klausysite Šv. Mišių... Jūs, 
kuris atsakysite į liturgi
nius, .kunigo klausimus, * 
lyg pripažindami tą Die
vą, kurį kunigas atsto
vauja!..

-—Betgi, kunigeklebo- 
’ne, padorumas virš viso 
ko!

• — Kada padorumas lai
mimas panašia veidmai
nyste, tada... šalin su juo!

— Pagaliau, aš negaliu 
civiliškai tuoktis! •

— Kodėl gi ne? Jūs bū
tumėte visai logiškas, nes 
nerasite sau vietos nė vie
noje šioje žemėje esančių 
tikybų. Bažnyčios sakra
mentai yra tiems, kurie 
bent savo širdies gelmėse 
išlaiko tikęjimą... Kai dėl 
kitų...

— Jaunoji to jokiu bū
du nenorėtų.

— Aš ją labai gerai su
prantu!.. bet tai jau ne 
mano dalykas kištis į jū
sų mažas jungtuvines 
kombinacijas!..

(Bus Daugiau)

“Darbininko” prenumerata vajaus metu tik $3.00 
metams. Pasiskubinkite užsiprenumeruoti arba at- 
naujinti “Darbininko” prenumeratą. Seni ir nauji < 
prenumeratoriai gauna $1.00 vertės knygų iš paskelb- 
to katalogo dykai. Naudokitės proga. Kas negali užsi
mokėti prenumeratos ir kas supranta pareigą platinti 
katalikišką spaudą, tas gali ne tik sau prenumeratą 
užsidirbti, bet ir sau gerą savaitinę algą pasidaryti.

Prikalbink 5 naujus skaitytojus Darbininkui ir 
turėsi sau $3.00 UŽ prikalbinimą Siųsk Darbininko 
Administracijai už 4 naujas prenumeratas $į2.00, o 
už penktąją $3.00 pasilik sau.

DARBININKO PRENUMERATOS KAINA 
VAJAŪSMETU

Amerikoje metams (du kart savaitėje) $3.00 
Užsieny metams (du kart savaitėje) $4.00 
Amerikoje metams (vieną kart savaitėje) $X50 
Užsieny; metams .(vieną kart savaitėje) $2.00
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Kova Del Duonos Sovietų Valstybėje
t Pąstariįjų laikų riaušės sovietų Rusijoj strei

kai, stūdfentų demonstrdėijoB, Kiroyo nužudymas, val
džios tžrdrasį sūšaudymas ll7 sąmokslininkų, komso- 
molcų sąjūdįs — sukilo dęl apverktinų * ekonominių 
Sų komunistinėj valstybėj* Anot laikraštininko 

obonLevino (žydo)„ “nąųjas vidujinis karas 
Rusijoj tūri savo šaknis įsisenėjusioj kovoj — už dūo- 
n#-. V . \ .. ■ .'

Taip, tusų darbininkas nori duonos, o jos nėra — 
“chlęba nietu”. Jisj mato, kad javai uždera. Jis žino, 
kad normaliai Rtišija privalėtų turėt pakankamai 
duonos nė tik sau, bėt ir užsieniui. Dabar jos tiek trū
ksta, kad ūž svarą reikia mokėt vienas rublis, o dar
bininkas, Špląmąi imant, uždirba apie 135 rublius (a- 
pie Ū6 dol.} mėnešiiii.’ Kaip čia išsimaityti su šeimy- 
na? Vilso uždatbio vienai duonai vos užteks, o kūFki* 
tas maistas, kur drabužiai, visokios komunistinės “ša* 
vafioriSkos” duoklės ir kiti gyveninio reikalai? Darbi
ninkas mato, kad čia kas nors negerai, labai negerai 
toj komunistinėj valstybėj. Kad ten kriminąliškas ap
sileidimas lenktyniauja su nesumaniu šeimininkavi
mu, vagystėmis ir žiaurumu. Ir kaip Jani padyyyti, 
kad kelia riaušes? Bet kodėl gi tos riaušės ypatingu 
smarkumu pabireiškė pastaraisiais laikais? Tam .kal- 
ta Stalino politika. Dalykas štai koks.
' komunistų valstybė yra sudariusi duonos trustą. 
Jį atima nuo Ūkininkų javus, paliekant jiems Už dar
bą tik tiek, kad pusbadžiu šiaip taip išmistų iki kitos 
pinties, ūkininkams duonos neužtenka ir jie per Žie
mą priversti maitytiš gyvulių pašaru (runkeliais, pe
lais Įr- tt.) .'Dėlto, žiiiomą, kyla klausimas: kam žūt — 
gyvuliam ar žmonėm? Jei žmonės išsilaikb — nors 
pusbadžiai — tai gyvuliai stimpa; jei gyvuliai neiš- 
dyėsia iki pavasario, tai žmonės išmiršta —- kitos iš* 

ilėta. KoinuiiiStihis gi dudiios feustaš atimtuo- 
siūs javus sumala ir nugabena mieštuošna — darbi
ninkams parduoti. (Čia reikia pabrėžti, kad didesnę 
gijidų dąlį sovietai gabena užsienin, kad gautų už 
jūos: pinigų komunizmo propagandai ir palodytų pa
sauliui, kad Rusijoj perdaug yra duonos). Javų nu
gabenimasir siimalimas,.. pagal sovietų valdininko 
proL ;Brokppoyi^kus aj^kaičiaviimi;-- ūtšėiha iriistui 
pp 3 kapeikas Už duonos svdrą, darbininkai gi turė
davo mokėt po 27 kapeikas. Duonos buvo galima nu
sipirkti tik su tam tikromis kortelėmis, kuriomis nau- 
dodayosi apie 40 milijonų žmonių. Kaip maitinasi įi- 
kubiojį Rusijos gyventojų didžiuma tai viekas Die
vas težino. Jie pilnai palikti bado gailestingumui, o 
badas, kaip žinote, gailestingumo niekam neparodo. 
“Duonos kortelės” tiems laimingiesiems, kurie jas ga
lėdavo įsigyti, buvo dar šiokia - tokia lengvata, hės 

. neturintiems kortelių reikėdavo mokėt po.3 rublius ūž 
svarą. Nbrs turintieji kortas mokėdavo už duoną 8 
sykius brangiau, negu .ji kainuoja dūonoš trustUi, bet 
vis dėlto .darbininkai sukandę dantis kentė. Bet kada 
Stalinas panaikino duonos kortas ir darbininkams 
reikią mokėti už duonos svarą po rublį, tuomet jau 
darbininkat nebegalėjo toliau kįšti. Kilo riaušės.
. Bet kam. Stalinas panaikino . duonos korteles ? 

• Dėlto, kad jis norėjo uždirbt daugiau pinigų. Mat, 
trusto duona nebuvo, užtektinai aptakšuota. Aptak- 
sąyuąduonąy buvo numatoma padaryt 20 bilijonų ru- 
blių. metams. Nors trustas praturtėjo, bet'duona ke
turis kartus pabrango. Darbininkai,’ priversti prie pa
skutinės despėrąęijos, kelia maištą, bet Stalinaš jau-' 
čiasi.labaij.stiprus Maistą jis gali numalšinti. Opozi
cijos vadai gmcblokšti. Kirovas, vįenĮntėlis vądas, 
kūrs#SLįęją sii Stalinu varžytis dėl valdžios, •— nudė
tas. .Pasilieka tik bailūs - stupaikos komisarai, su ku
riais ceiSemonijų daryt netenką. ‘Prie to, bet. kokiam 
komisarui nėprošali nuleist kiek mužikų kraujo •— 
bus ramesnį/. .
; Pinigų gi verkiant reikia. Vienai prppogandai 
kiek išlęįdžiąmą. O kiek pinigų suėda komunistinis 
militarizmaš. Išlaikyti ir gerai penėti milijoninę rau
donąją armiją, kad j? visuomet būtų pasiryžusi palai
kyti “revoliucijos laimėjimus”, bešaūdant į savo bro
lius ^darbininkus, juk tai ne juokai. Pinigų ir dar 
daugiau pinigų militariniam komunizmui. Kas juos 
pristūto? Lesgyviai ūkininkai ir badaujantieji miesto 
darbininkai, nuo kurių atimama paskutinis duonos 
kąsųiš, kad komisarai, su Stali’nu prieky, būtų ir so
tūs ir turtingi ir pajėgtų “nuleisti kraujo” išbadėju- 
Sįąi ir taip begėdiškai pavergtai, nelaimingai rusų 
tautai../ * : * ’ K.

ta, kaip “consciehtia la-; 
ka”, kaip palaidos sąžiūfts 
Reiškinys intelektualinėje 
srityje, “Plačių pa|įųrU*’ 
Žmonės džiąugiasi kiek
viena naujesne idęja be a- 
todairbs į tai, ar ta idėja 
teisinga, dora ir painatųo- 
ta, ar ne.

Tokių pažiūrų žmonės 
toleruoja. divorsus, abor
tus, nepadorius šokius ir 
inadas/ pateisina politinį 
terorą ir prisitaikymą 
prie sezono, be atodairos 
į tai, ar sezono reikalavi
mai geri, ar blogi. Tokie 
žmonės džiaugiasi negeru
mu, ne stipriais princi
pais, bet apsukrumu ir 
mokėjimų iškilti į gyveni
mo paviršių; bet kokio
mis priemonėmis kas iški
lo ir pasidarė sezono, “did* 
vyriu” —tas jiems ne
svarbu'. “Plačios pažiūros” 
labiau vertina apsukrumą 
ir gabumus “iškilti“, negu 
Sąžiningumą ir principin
gumą.

Taigi tokiose pažiūrose 
yra tam tikro platumo, 
bet tas “platumas” savo 
esme yra ne platumas, o 
tik siaurumas ir plokštu
mas. Tokios pažiūros yra 
sąžinės ir minties nedisci* 
plinuotumo padarinys, tąd 
faktiškai šiuo atžvilgui 
turime reikalo su dideliu 
pažiūrų siaūrumū, nes to
kia gyvenimdžiūra-yra at
remta į esamus ar būsi-’ 
mus žmogaus patogumui.

Kartais ir gan dori &no- 
nės tokias pažiūras skel
bia, bet reikia įsidėmėtu 
jog tokie individai nenori 
savęs suvarpyti ateityje, 
jei tada jiems pasirodytų 
patogiau nesilaikyti kurio 
moralės dėsnio. Kas, pay., 
divorsus pateisina, tas tū
ri gaivoj pats save, jei 
jam ateityje pasirodytų 
patogiau pamest savo vy
rą ar žmoną.

Pažiūrų atrėmimas į aš
mens interesus ir orienta
vimasis į būsimus eventu
alumus be atodairos į jų 
moralihę kokybę yra aiš
kus intelektualinio ir mo
ralinio akiračio šusiaurė- 
jinio požymis, iš esmės i- 
mąnt, negalima laikyt pa
žiūriu platumu to fakto, 
kad žmogus pateisina są* 
vo ir kitų silpnybes, kad 
žmogus lygiai brangina 
kaip klaidingas taip ir tei
singas idėjas, kad žmogus 
neryškiai skiria tiesą nuo 
melo ir klaidos, nes nesu
gebėjimas ar nenoras ryš
kiai skirti tiesą nuo klai
dos ir džiaugimasis drą
siu, originališku,. bet ne
dori! užsimojimu yra be- 
prjncipįškumo reiškinys, o 
žmogus be stiprių ir dorų 
principų — tai automobi
lis bevairo.

mintyje ū sąžinėje ima 
viršų ehaošo pradės.

Laisvamanių t “plačios' 
pažiūros” —tai chaoso vy
ravimas idėjų įvertinimo 
srity. To savumo netenka 
tiems žmonėms pavydėt, 
heš toks pažiūrų “platu
mas” yra ne kas kita, kaip 
moralinis dezorientavima- 
sis - svarbiose gyvenimo 
problemose, — tai išleidi
mas gyvenimo vairo iš 
rankų ir atsidavimas gy
venimo audroms, Gelbėk,

Plačios ir Šia ii ros Pažiūros
į .Nekatalikiškuose1 sluok
sniuose paprastai kursuo
ja nuomonė kad katalikų 
tikėjimas Siaurinąs žmo
gelis pažiūrąs, kad tikin
tis katalikas negalią turėt

pląČių pažiūrų į gyvenimo 
reiškinius.

Bet jei l šį klausimą įsi* 
gilinsime, tai pastebėsime, 
kad vadinamasis “pažiūrų 
platumas” yra ne kas ki-

Dieve, mūsų tautą ir inte-1 maš, kaip viąųrį taip ir $a :

jo Šaltas pmeOs, kitais 
metąbi; I Ūjo karštąs, 6 
į’ądl? taip ir
Veikia ir ligŠiol, .. T 
^ .Ridio mĮtuvai iŠ pri
ūžiu tietuvoje smaraiaų 

į plito noru dabiii?, neį tai 
buvo pigi naujieną. Lig- 
šiol jų yra 18.580 obonen- 
tų. Pagal kitus kraštus, 
Lietuvoje turėtų būti apie 
150.000 radio oponentų 
Biais metais Lietuvoje nii- 
jtnatoma imtis galimų žy
gių radio išplėsti visame 
krąštė:,Numatoma pasta
tyti didelę, galingą radio 

l^tdtį radįofono reikalams.
Tokia Stotis bus statoma 

[toliau nuo Kauno, kad 
Į iniesto triukšmas netruk
dytų jos tinkamam veiki
mui. Jau nutarta pastaty- 

I ’ti Klaipėdos krašte rajo
ninę radio Stoti, kur? ap
tarimus Lietuvos pajūrį. 
Šiais žygiais norima suda
ryti palengvinimus, kad 

į radio plistų visoje Lietu
voje, ypač ūkininkų tarpe. 
, Lietuvoje jau pradėjo 
veikti radio aparatų dirb
tuves, Jos pagamina dę- 
tėktorįnius ir .lempinius 
radio aparatus, kurie kaš
tuoją 25-60 lįtų. Šie, apaia- 
tafyrąnę kiekneblogesni 
negu tokios pat rūšies iš 
užsienio įvežamieji, nors 
pastarieji kaštuoją dvigu
bai. Lietuvos radio stotis 
turi ilgą 1935 inetrų ban
gą. Ją norimą iŠ Lietuvos 
atimti ir atiduoti kitai 
valstybei, o Lietuvai pas
kirti trumpesnę, jeigu ją 
atimtų^ .tai .Irietuvąi yis- 
tiek reikia > $00. metrų il- 

! gurno bangos.- Bet tada 
Kauno radio stotis reikė
tų žymiai sustiprinti, nes 
kitaip, detektorinių apa
ratų ji nebus gjrdima val
stybės pakraščiuose.

Ypač pastaruoju laiku, 
kki atpigo radio aparatai. 
Liettivojė, radio keliri di
dėlio susidomėjimo. Fatyg 
ūkininkai dažnai lankosi 
radio krautuvėse ir perka 
sau aparatus. Kas jų ne
turi, tie vakarais renkasi 
pūs kaimynus, pasiklaŪSy- 
ti Kaūrio radiofono pra
nešimų; pabknitų, dainų, 
muzikos ir tt. Beveik 
kiekvienas stambesnis ar 

I bėnt apšvietėsiiis ūkiniri-

ligentiją nuo.tbkio “pažiū-I 
rų platumo”/

'Tąbmtlfcmą fymimbĮ 
reiškinį gkHmri. įveikti ir 
pašalinti iš gyvenimo tik 
ątltomirit į Katalikų W 
nyČios tikėjimą irmof alės 
principus, nes plačios pa
žiūroj teigiama .prasme 
tėra galimo* katalikų pa? 
saulMiūro* plotmėje; Tik 
Kat. Bažnyčia duoda žmo
gaus protui iri sąžinei tik
rą vairą, kurs įgalina jį o* 
rientuotis tarp pavojingų ! 
Šio gyvenimo audrų ir Uo
lų. Tik Kat. Bažnyčia turi, 
aiškius gėrio ir blogių kri
terijus.J. Gs,

“P. B.”

: . . VIEŠA PADĖK*
• :/-;•'■ ? . \ ./ .; . • .v

1 Gėrbiamajai laikraščio “Darbininko” redakcijai 
ir visiems man pareiškūsiems palankumo, man00S 
metų kunigavimo sukakties progą, šiūomi reiškiu 
nuoširdžios/ it gilios padėkos jądšttius. \

/ 1 ; Kuli, jonas J. išikaitis, MJ.C.
Mąriahapbiis, '• " r
Sausio 26,1935. ’ - •

kasstengiasi radio įsigyti. 
Miestuose dabar radio a- 
pątatų yra daugiau, negu 
kaimuose. Tsb.
^TUVOJĘ SPARČIAI 
jpLATINAMOS KNYGOS

Lietuvoje knygą plačiau 
pdskleiįsti vis hębiivo ran
dama priemonių. Mat, 
knygos buvo perbrangios 
jr jas mažai kas pirkdavo. 
Leidėjai leisdavo kiekvie
nos kiiygOS po 3000-5000 
egzempliorių, „ o greitai » 
parduodavo po 500-800- 
1000 egzempliorių. Kitos 
ilgus metus gulėjo ir ny
ko sandėliuose, Perkelio- 
liką metų sandėliuose su
sirinko šimtai tūkstančių 
egzempliorių knygų.-----

į&tai, prįeš Kalėdas “Ša
kalo” knygų geidimo ben
drove sumano savo sandė
lius pratuštinti. Ji leidžią 
knygoms išlošti, loteriją. 
50 centų pirktų bilietėliu 
išlošį vieną knygą iš su
daryto knygų sąrašo, ku
riame surašytos knygos, 
buvusios įkainuotoj po 2- 
3-5 ir riet 10 litų. Istorija 
tūrėjo nepaprasto pasise
kimą. Ji tęsėsi ištisą mė
nesį ir negalimą buvo pri- 
simuŠti prie bilietų.; Tuo 
būdiį per trumpą laiką 
parduota daugybė knygų, 
kitokia , knygų platinimo 
sumanytojas ‘Sakalo’ ben
drovės pirmininkas Ant. 
Šniukšta džiaugiasi nors 
pigiai knygas pardavęs, 
bet r ištuštinęs sandėlius,' 
pą}ėidęs knygas į žmones 
ir dar gerokai litukų sU- 

’rinkęsūaujoms knygoms 
^eišjįi.1 Ant. Šniukšta sū- 
manyniu pasinaudojo ir 
kiti kriygiį leidėjai, ir taip 
pat Savo, knygų saridėliūs 
ėmė tūštiriti pabaliu bū
du?

— Sąjunga žydų karių, 
dalyvavusių Lietuvos he- 
priklaiisomybės kov o s e 
nutarė įvesti prdpogandą 
ir kovoti prieš; rusų kal
bės vartojimą Žydlį tarpe. 
Sąjunga netrukus Žada 
leisti savaitraštį lietuvhi 
kalba.

—- Draugija užsienių lie
tuviams remti išrašo už
sienių skaityklom^ už 
1000 litų įrietuvos laikraš
čių

Žinios Iš Lietuvos
PASKELBTAS VALSTY
BES , GYNIMO ■. ĮSTATY- i 

MASLIETUVOJE . 
V--\ • •

c jtuuiiąs “Vyri, žinio
se” paskelbtas Valstybės 
gynimo ir kariuomenės va 
dovybės- ‘ įstatymas. Juo 
sudaroma Valstybės Gyni
mo Taryba. Tarybos pir- 
mininkas • ir vyriausias 
ginkluotų pajėgų viršinin
kas yra Respublikos Pre
zidentas? Valstybes Prezi- 
dentas skelbia mobilizaci
ją ir demobilizaciją, įsako 
Kariuomenės Vadui pra
dėti veiksmus, jei priešas 
pultų vafetybę, skiria ka- 
riuom. viršininkus pulko 
vado ir aukštesniųjų Vadų 
teisėmis^priimat ikariiiun- 
kus ’ į tarnybą; tvirtina 
statutus# tt* ?
Gynima Tarybą sudaro: 

pirmininkas — Resp. Pre
zidentas,’ nariai —-> Minis- 
teris Pirmininkas, Krašto, 
Užsienių^ Ėįnansų ir Vi* 
dąuą Reikalų ministeriai, 
Kariuomenės Vadas ir Ka
riuomenės Tiekimo Virši* 
ninkas.. Kariųom. Vadas 
yra Valstybės Gynimo Ta
ryboje referentas. Tiky
bos nutarimai vykdomi 
juos patvirtinus Resp. 
Prezįdėntui. ;, {

įstatymas toliau nurodo, 
kokias turit tMsėS ir vyk
do pareigas Krašto Aps. 
Ministeris. Jį pavaduoja 
Minist. Pirmininkas ąrba 
jo skiriamas ministeris. 
Kr. Aps, Meisteriui be
tarpiškai priklauso Ka
rmom. Vadas, Kariūom. 
Tiekimo Viršininkas,,.Ka
riuomenes Teismo pirmi- 
ninkas, prokuroras ir M- 
jos juriskonsultas.

Patariamasis prie jo or
ganas yra- ’ ’

KaroTaryba
Ją sudaro Kr. Aps. Mi* 

nisteriš, Kariuomenes Va
das, Tiekinio Viršininkas, 
taip pat jos posėdžiuose 
dalyvauja . Kr. Aps. Min- 
rio įsakymu 1 žįvižijos 
vadas. ;/ - f

Kar. Vadas, bė kitii dar
bų, taip-pat tikrina, tau
tos pasirengimą mobiliza
cijai ir karui, tvarko at
sargos karių - mokymą ir

c Kauiies 
se’

“plačios pažiūros” yta tas 
pūts, tai pastarųjų verte 
yra labai menka. Maža 
naudos iš tb, kad Žmogus 
daug Žinių turi, bet neį
stengia turėt Stipraus kri
terijaus ' gyvenimo fak
tams įvertinti ir vieningos 
pasaulėžiūros ,bei gyveni- 
možiūros, nes Šiuo atveju

piliečių rengimą karui,. Jp 
priklauso Tiekimo yįrši- 
ninkaŠj iK^rįuom. , Intėn- 
dentas, Būtų; Skyriaus 
Viršininkas, *išarę, Sanita
rijos-ir Veterinarijos Vir
šininkai

DOLERIAILAIMĘ
- ŠŪARDĖ

Užupiai, Alovės vai Šio 
kaimo^yy. Jį'Stf, buvo šū- 
•simy Įėjęs sįiriergiha M. į 
P. ir netrukus ketino ves-j 
tis... Bet visai netikėtai) 
mergina galiną iš Ameri
kos žinią,, kad greitu laiku 
iš Amėrikbs jai ateis daūg 
dolerių/ : Sužinoję tokių 
džiaugsmingą maujie n ą, 
mergaitės tėvai uždraudė 
dukteriai su tuo. Vaikinti 
draugauti.; Iri įvyko nelai
mė J.. St. kartą atėjo į 
mergaitės namus, pabuvo
jo ir .atsisveikinęs ėjo na
mo. Mergaitė jį išlydėjo. 
Vos išėjus pro duris jis .iš
sitraukė brauriingą ir šo
vė į ją. Mergaitė sužeista 
į veidą ėmė bėgti., Jis dar 
paleido šūvį ir pataikė į 
koją. Manydamas, kad jo 
priešas jau nukautas, šau
lyspaėjęs kiek toliati pats 
save trim šūviais peršovė. 
Abupaguldyti ligoninėn 
ir maiioma/ kad pasveiks*

Pinigai galvažudžiai, 
sakb sėna mūsų patarlė. 
Eina tardymas. .

RŪPINASI PLĖSTI 
RADIO

Lietuvoje radio pradėjo 
atsiryti apie 1925 m. * Tai 
būyb- visiem? nepaprastai 
iri keiktą Jimujim,: «m<i* 
neš’ stebėjosi; kaip gąlitna 
iš visur įr yiąką girdėti, 
nematant' kas kalba* kr 
dainuoja:; Prietaringesni 
Žmonės sakė, kad radio -r- 
tai velnio' .išmillas/ kurį 
tuč tuojau reiklu sudau
žyti 1928 m. buvo ilgaąir 
šiltas pavasaris.' Todėl 
radio r apąrątam» tęko 
daug nekaltai nukentėti, 
žmonės tvirtino, kad fa- 
dio sutraukę* žaltį, kad 
jį reikia pašalinti, tai W 
ateiBlą šnteahl Įtikai. Ta
čiau Žmonių prietaringu-j

“Vienybe” Išsigando Pragaro
Į “Vienybės” Išikrėsčio 
poetis deda net pftaįamė 
pusląpyj didelio iiusistė- 
bėjimo pilną aimanavimą, 
kaū, girdi, vysk. Būčys 
dar yis primena, kad. esąs 
pragątšs. Pagal “Vieny-’ 
bės nūomdnę feeiktų tąu 
to žodžio minėti, tai “at
gyvenęs” savo laikus, jau 
kunigai mažai kada ttiini..

• “Vięįiybės” rašytojai įr • 
kai kurie skaitytojai, ma* 

Į tyt> įabąį bijo pragaro ir 
nepakenčia, kad apie jj 
mini. Jie mąne,* kai niekas 
nępriiftįha apie pragarą, o 
į bažnyčią-irgi nustos ėję, 
tada negirdės, tai savaime 
ir nustos buvęs pragaras, 
ir sąžinė bus • rami, p čia 
kokie Būčiai drumsčia ra-

•>; ‘ ‘ ' /■

Nepaklausė “Vienybes” 
rašytojų pats Kristus, mi- 

Lnėdamas Naujame Teita* 
[ mente 20 sykių apie pra-

garą, riepasiklaųsė &v. Jo
nas skelbdamas net 30 kąr 
tų Apreiškimo knygoje a- 
pįe pragarą, neatsiklausė 
ir .Senojo šventraščio į- 
kvėpti rašytojai, garąin* 
darni net 50 kartų apie 
pragarą, tai neatsiklausė 
“Vienybės” nė vysk, Bū- 
Čys. Nes Kristus pasakė: 
“Dangus ir, žemė gali pra
eiti, bet mano žodžiai ne-

jttųk; Jd,; 33); Gar- 
šihk/kas yra Kristaus pa- 
škelbta ir ganri. Šių laikų 
laisvamaniai labai norėtų, 
kad nebūtų pHgaro,, bet 
jis yra ir tiek, nuris tu Čia 
šauk visk, gerkle, kad nė- 
ra; “Nes ištikrųjų aš sa
kau jums, — nei viena jo
tą ir nei Vienas bruoželis 
neišnyks iš įstatymo, iki 
įvyks”. (Mat. 5, iSKjsako 
pats Kristus, kuris pagar- 
biho pragaro eslmą. Ar tu 
vienaip manysi ar antraip, 
neatmainyai! .
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nę koųtboįę., Mat, .ilgimi 
smuklininkai .te visų ws-' 
torsųlų .savlnibkai stiprina 
ilkoliniūs. gėrimus _ Įaiky-

visų r^K Šyeikata*Bran.gus T artas
‘ |f #kyriį IfaU Amerikon Lietuvių Daktarą Draugija.

* _ -o . z ,._ ■* A ■*■-'» • * . .

|Miims Įdbktiū J
Žinoti Kadį

1, Pasigėręs žmogus ne * , 
gali savęs valdyti ir tas i 
dažnai būna įvairių prąst* 
žengimų, žmogžudyščių, 
vargų ir nesuskaitomų nėr 
laimių šaltiniu. Kasmet 
tūkstančiai žmonių pa
kliūva į kalėjimus užgir- 
tuokliavimą.

___ 2. Nuolatinis svaiginan
čių gėrimų vartojimas 
nuodija kraują, kuris jau 
nebegali tinkamai atsis
pirti prieš įvairias ligas, 
silpnumus, tt. Įvairios vi
durių, širdies, plaUčių ii* 
kitokios ligos dažniausiai 
paeina iš girtuoklystės.

3. Alkolis kasmet nuva
ro šimtui tūkstančių žino- 
nių j ligonines ir pamišė- 
lių namus. Daugelis tapo 
pamišėliais todėl, kad jų 
.tėvai ar protėviai vartojo 
svaigalus.

4. Prityrimas mums aiš
kiausiai parodo, kad žmo
nės bravoruose, salittttuo- 
se ir panašiose “gurkšni- 
niose vietose” dirbantieji 
gyvena trumpiau kaip, 
kad kiti žmonės.

5. Girti žmones dažniau
siai užsikrečia įvairiomis 
lytiškomis ligomis. Jau se-

: n'ai ištirta^afejįįfelįiiafp' 
girtūoklybes ii* paleistu
vystes. Alkolis kasmet nd- 
gramzdina tūkštanč i U s 
žmonių į paleistuvystės 
bangas. ’ ‘

6. Tūkstančiai _ žmonių 
kasmet nusižudo dėl gir
tuokliavimo žalos. Alkolio 
vartojimo didėjimas gali 
visiškai sugadinti žmonių 
giminę. Tą galime geriau
siai pastebėti girtuoklių 
namuose.

7. Alkolis senina, Silpni
na žmogaus prigimtį. Pa
senęs girtuoklis /kurį re
tai, kur rasime) tampa vi
sišku bejėgiu.

8. Alkolis yrą priežasti
mi daugelio nelaimių, ku
rios atsitinka fabrikuose, 
gelžkelįuosę ąr prie kitų 
darbo vietų.

9. Girtuokliavimas yra 
kapitalistų turtų šaltinis. 
Šie sukrauna savo aruo
duose šūhkiai dafbinmko 
uždirbtus pmigiiš/

10. Kiek daug šeimyni
nių laimių ir moteryščių 
ryšių girtavimai yra su
naikinęs!

Lietuviai, susimildami 
negerkite! . v
. BLAIVYBĘ KITUR

Urugvajus, —
, Nesenai Ųrągvajaus vy
riausybė prie vienos mini
sterijos įsteigė atskirą de
partamentą kovai su Ulko- 
lizmū. Departamentas turi 
Visą eilę Skyrių su parink
tais pūtėrnaiitojais, Kaip 
pats vardas parodo, jo 
svarbiausias tikslas .—ko
voti su ąlkolizmu pačio
mis prieinamiausi o m i s 
priemonėmis. Norėdamas 
patirti kaip vyksta prieš-

štuOse, minėtas departa
mentas pasiuntė vilo pa? 
satilio priešalkiiio draugi
joms tam tikrą raštą,pra- 
šydamas informacijų. .’

Belgijoj.—
Belgijos alkolh|ių peri

mų įstatymas, kuriuo bu
vo įvesta vadinama dalinė 
prohibicija, visose vietose 
vietose, smuklėse, valgyk
lose, restoranuose te net 
privačiuose klubuose drau 
dė vartoti stipriuosius 
alkolinius gėrimus. Pasku
tiniuoju laiku, kai kas no
rėjo jį pakeisti. Tačiau 
balsų daugumu, seimas ne 
tik patvirtino senų įstaty-

flė laikyti minėtus gėrjį- 
inus visame name, kuria
me yrį siAUkiė p WtLku- 
ri vieša 'aįkdliiUų gėrimų 
parduotuvė. .
i Anglija. *—

.t

> • Pranešama, jog Anglijos 
kareiviai Šiuo metu esą 
blaiviausi visoj Europoj. 
Vienas aukštesnių kariuo
menės ofeterių tvirtinai 
jog trys ketvirta - dūliai 
Ahglijos kareivių yra' ab
stinentiškai nusistatę. Ir 
ne nuostabu, nes Anglijoj 
į jaunimo priėšalkolinį au
klėjimą bendrai ir į ka
riuomenės atskirai krei
piama nemažai dėmesio*

. Girtuoklio Užrašai

riausybė prie vienos mini-
’ • ~ •. r- ..

partam’entą kovai su alko- 
lizmu. Departamentas turi 
Visą eilę skyrių su parink-

pats vardas
... . .

Voti su alkolizmu pačio-

priemonėmis. Norėdamas 
patirti kaip Vyksta prieš- 
alkolinė kova kituose kra-

esti paliesta tik viepa ko- 
Sa, o kita visai svėįkutėte. 
"am yra žinomos priešas- ’ 

tyS| kurių svarbiausios y- 
ra Sekaiiios:. Ilgas stovėji
mas ant kojų, perstiprus 
užveržimaš dei palaikio 
kojinių, įvairūs spaudimai I 
Vidupiuose, kaip *kad tu- ®lal r trbBęs ai. ,ai 
mpraį, nėštumai ir tt., ve
nų įdegimai te pagalios 
Silpnos venos iŠ prigim-1 
lies. Pastaroji priežastis 
yra viena iŠ svarbiausių
jų ir dažniausia pastebi^ 
ma, bes, venai būnant Sil
pnai, bile mažas dalykėlis 
greičau įveikia;

—Gyilyina^yra, paiygiiik- vouu uuo 
mai, lengvas ii- net hęati- feįng Įgriūva. ' 
traukiąs nud darbo* Tam . .... , . ■ !■
UĮįri vaistai šriirkžčianiii s^paky, .

susitraukia ir ilgainiui Vi-į 
sai prahyksta. Juo dau-Į ■ • '
giau tokiiį venų rąĮdasi, skleid^o metu7j« 
tuo daugiau sykių reikia1 - *
šmirkšti vaistų. .

Pradžioje minėtos ligos' 
dažnai dviejų, trijų į- 
šmirkštimų pilnai ųferi* 
ka išgydyti, šitoks gydy
mas dažniausiai esti pas
tovus, neš pašik&riojlmų 
retai teįvyksta, tinirdas 
taipgi pranyksta, koja ąt- ________ _
gauna savo atsparumą bei] Stelmužės dv4Fe, S9 
stiprumą ir aūkščiau’s ini- r^ų apskr., aiiga ąlubteį 
lieti pavojai visai prašali- kutl ^enfi ■ titei 1 
narni. Tūli dėvi elastiškas. metrų te 45 cm. apskHtJ 

‘ Kpjteėš, kas irgi tįioląikL mer aukštis 20 metrį 
nai pagerina, bet teekadoš | tūri apie 000 mętų i 
visiškai neišgydo. Opera- niįmd., Anį to .ąžuolo | 
.čiją^reikaliųgą -yru iŠiugęs.... neinaį
išimtinais atsitikimais* ^įermuišnis. Tauišilio Š 

_ «' jtioje, netoli Eržvilko,
Kaip Pažinti Žmogų is Balso ga milžiniška ir labai J 
/ • • < -r . « ii į na pušis, kurios tarpte!ir Jo Kalbėjimo? kytaippat yja niauji 

• ' ; ' | storas šermukšnis. PdJ
Kažkas yra pasakęs, bet taip pat savkri*audiš| p^imi ^ai ^ore lenkĄ 

kad‘. kalboje pasireiškia žmogus. j čio Sukilėlius. J
žmogaus siela. Ištikrųjų, Labai išlėto ’ ir suypk- l / S
■Uogaus kąlba ir bąfeas tingų pasidalinimu daž- . .. . Tankiai 
drauge su kitais ženklais niauriai kalba žtaonės,P™ ' 
daug kį gali pasakyti a- kurie daug dėhiešio kiėū “TL, 
pie žmogaus būdą. . ph į S1Htflkiiiėnas. Papraž-

Sveikas žmogus kalba riauriUs mažtaožiu^ jie Uibniif ^^1^- 3 
tvirtai, tačiau nepergar- kalba su ypatingu pabre- kūriemš tFūW
šiai. Susijaudinės žmogus žinių.. Labai garsiai pa- j Rj. *: *> ■;
kalba garsiau te aukštes- prastai kalba dainininkai,! ^. o 
niu tonu. Supykusio, jtu- krtisUi, kalbėtojai, moky^ g* 
žusio žmogaus balsas tojai, kadangi jų balso sti- į™ 
šiurkštus, nemalonus. ( prumas labiau išugdytas.

Gražus ir malonus bal- t šiurkštus balsas te kai- Į
šas yra tuomet, kai žmp- ba yra dažniausiai, tųlįgį išraiška Įriti 
gus, nors te susijaudinęs,. Žmonių, kųrię* priversti Į ^ančiai kalbėti ■ 1

*- Biržų apskrity, Klan<lS 
liičlųi Riritilų^ Dąūihčngfl 
Kirdonių,.Bepeikiu, OiuO 
jįim. ir * ifontegalllIkm'H 
laukuose yra požemini^ 
urvų ir įgriuvimų, į kų^S 
riuos yra nugrimzdę ibfej 

titiis įgriuviteaš .

f 4 .

piera. Kada pasiekiama Mi
toko laipsnio, tai kartais 
net visai mažas užgavi- 
mas arba įdrėskimas pa
gamina pavojingą kraujo* 
pludį. Dažnai oda pakeičia 
savo naturalę spalvą į ru
dą, ypač tose vietose, ka
me tokių . ištįsusių venų 
daugiausia randasi. Iš 
priežasties šūkterimo cir
kuliacijos, koja dažnai pa
tinsta, kuomet daugiau 
vaikščiojama, o vienok at
gulus per naktį vėl ji ats
lūgsta. Ji esti sunkesnė ir 
daug greičiau—pavargsta 
už sveikąją. Tokia koja y- 
ra rimtas ligonis tikroje 
to žodžio prasmėje, nes 
jos atsparumas, jos gaivu
mas visai menkas. Kad ir 
lengvai užsigavus, dažnai 
atsiveria žaizda, kuri daž
nai neužgija nebe mėne
siais, bet ištisais metais, 
nors ir būtų stropiai gydo
ma, nebent pirma esti iš
gydomos'ištįsusios vėnos. 
Taipgi ji labai lengvai ap- 
sikrėčią perais ir ilgai pū
liuodama kartais net visą 
kūną apnuodija, žodžiu 
sakant, asmuo turįs koją 
su ištįsusiomis venomis, 
gali visai netikėtai atsira
sti gana rimtoje padėtyje, 
o kraštutiniuose atsitiki
muose net randasi galimy
be prarasti savo gyvybę.

.Anaiptol, ne visi žmo- 
nės>.turi .tokias venas.. Iš 
nelaimingųjų dažniausia

IštĮBUSlOS KbJŲ ]
• .• vėNos :

Rašo »r. S. ĖieMis, gy
dytojas ir chirurgas, Chi- 

caįo,tli.

Širdis, tarsi poinpo, cir- 
tulįųoja kraują po visą 
tuną 'gana komplikuota 
iraujo sudinų (ląraujagis- 

: ių) sistema. Te kraujo su
kinai, kuriais kraujas 
oompuojamas iš širdies, 
;oHri, ; vadinami arterijo- 

:nis, o kuriais kraujas 
jrįšta į širdį vadinama— 
venomis. Kojose randasi 
dvi eilės., venų, — viena, 
giliai raumenyse, o kita—- 
visai paviršiuje, vos tik po 
oda. Vėnos juo. arčiau prie 
širdies, tuo didesnės daro
si iŠ priežąsties susijungi
mo mažesniųjų. Sakysime 
.prie pėdos, jos ėsti daug 
mažesnės, negu viršum 
kelio. ' S ; \ ,

. Kuomet venos esti pil
nai’ sveikoj . tai jos retai 
kada matomos per odą ir 
visai ne. užčiuopiamos. Gi 
joms susikoneveikus, jų 
diąmdorasrpasidaro fdįdėš- 
ąis/ręiškįa^ištįsta^ siene
lės suplonęja, visaip vin- 
giuojasį ’pakeldamos odą, 
esti, mėlin^s spalvos ir len
gvai :r apęįaopiama,.- tarsi 
tai būtų, kuki virvukė po 
odą pakišta. Tai šitos ir 
vadinamos ištįsusįom i s 
venomis .tvąrięosė“ veins) - 
Jos gali; būti visai mažu- 
liukės, jei arti pėdos ran
dasi ir. siekti net piršto 
itolįo viršum kelio;
. Sugedusios paviršutinės 
nustoja pajėgumo varyti 
kraują, : kuris jose telkšą 
ir savo spaudimui tokias 
Venas yis idaugiaiTte dau
giau skečia, ką ir patys 
ligoniai gana aiškiai pas
tebi. Jos besididindamos 
spaudžia ant odos, kuri il- 
gainiui tiek šuplpheja, tar
si tai būtų ploniausia po- 
■ 'll........Iii......... . ..į... -Į. . J.-,. ...... n ■

prie manęs. Biaurybėš, ne- 
pasipelriysįte!.............

Einu sau. Laisvės Alė
joj šviesos raižo man a- 
iriš.ą. Galų gale,.kis man? 
Tartiiim cukrinės lėles įu- 
ręčįąu trapiom kojom er
tu Painiojasi kojos; Itąd 
ir išdirbčiau.. G f— Žydeli, 
;čią ,ąū savo yęžįmtt Nu* 
dųndėjom į senmiestį... . 
. , JjrT... ialta. klir aš t Sė
džių ptię upelio . krantų. 
Neris? Stačiai nežinau 
kaip patekau čia. Piniginė 
yra- .Vadinasi, neapyog- 
tas. Eiti reikią namon. 
Kur patekau? Tamsi gat
velė, dvokiančiais kvapais. 
Gerai, kad Šiek tiek blai
vus esu. ~ Biaųrybė, ’ iš
gąsdino manėj Galva pa
sirodė tarp durių ir dingo. 
Keletą žingsnių toliau, ki
ta męters galva —ji trau
kia mane. Eik sau! Pra
kaitas ant veido, kūnas 
virpa.’ Žinau; Ot, blaivus 
ir įpras Žmogus nė kaip 
nebūtų .patekęs į šitą blo- 
,gą mtelto dalį. —- “Nuodė
mių įfatVė...” . /

Tą naktį širdingai (nors 
kartą) padėkojau savo 
Angelui Sargui už “išsi- 
krapštymą;”

Žiukp kieme, staįgd ijMĮ 
VoŽeme te atsivėrė JBtSi 
ryma, Bet tųb laiįu kWh®| 
nieko nebuvo, Jai . .hieMB 
nenukentėjo. Mat tenai wį 
ra požeminiai kalkių, gi|SS 

Į so ir kreidos juodai; KfiSj 
I vahddb juos - paplauna g
b ii . k J -*

-^Skapišky * ;RoHldSĮ 

mįhklks, pastatytak vyi* 
kupo Valančiaus blaivįį 

yra įmūrytos šešios bo$ 
Iros degtinės, kurių Jųg 
hai iŠsikjšę iš piytij.
metų vokiečiai, norėję tį® 
bonkasišimti te paragaS 
tįj ar skani taip sena de® 
tinę, bet negalėje •' tai į J 
daryti, nes bonkos ] mS 
stipriai įmūrytos.. , J

sau kur . kaime!,..Spalių 7 d.
• • v

Sveikesnis. Bet baisiai 
sausa gerklei. Nėra gaivi
nančio gėrimo. Kas dary
ti? Prašyti paneles?! Po 
tokios apie blaivybę “pa - 
skaitos”, aŠ — įsibriovėlis 
reikalausiu degtinės! Mat 
jį galas. Čia ji ateina. —* 
Panelyte, gal kur nors la
šelį degtinės — silpna 
man. — Ponūs nepasimo
kinote iš to nelemto kąr- 
ta. figai..tiki,, -kad karto-? 
jimaš yra mokslo moliną,? 
Susigėdinęs, aš sumišau 
ir bandžiau išsisukti nė- 
suprantamaiš žodžiais..'.7.

Nakties. niėnesieną.Kad 
galėčiau pašįvaikščioįi po 
atviru dahgtiin, Gydytojas 
neleidžia išeiti dar. bė2 
dienų.. Pasiilgau gamtos. 
Ot mąstyk žmogus net ir 
apie gėrimo griekus. Var
gas.— Tamsta nemiegi?..' 
Baltas siluetas stovi prie 
lovos galo.— Ne. Toks no
ras ima man eiti pasivaik
ščioti. Bet gydytojas 
draudžia... Ji liūdnai pūsi* 
žiūrėjo. Ar neteikia kokiu 
daikto? — Nobėjaų, saky
ti degtinės; betžbdžiai 
dingo gerklėje. /’ IŠŠvębel- 
džiau nieko. Labutis. Atl
etas išnyko.

Spalių 13 d.
Laisve. Naktimis galiu 

grožėtis mėnesiena te 
žvaigždėmis. Kaime Visai 
neblogą gyventi. Radau 
savo širdies mėgstamą 
vietą — smuklę. Savinin
kas šlorpilvfe vokietyš. 
Dabar programa ’ — šne
kos ir ‘skaidriosios’. Blai
vybė vėl mano palaidota. 
Nors neesu visai priešin
gas tai kilniausiai idėjai* 
Bet, ką-gi darysi/ jei lep
šes esi/ Valios • stiprios 
nėra pas mane, išlavintas 
žmogus? L,, žiaurus yra 
Bačkos gyvenime. . '

Špūlių 15 d.
j Retai mątaus su panele 

Žimm'ertaite. Pabai g U s 
slaugyti manę,mpkyto- 
jos Vargai prasidėjo.J'ji 
drožė man kasdien pas
kaitą apie blaivybę te tt. 
Taip pat, ji buvo sąmoninu 
ga blaivininke. Pamąstyk

_ _ Tą-,
čiau, įr teoretiškai nerei
kėjo jąi pildyti savo žinių 
tuo opiu klausimu. Ji ma
tė gyvenime . (o gyveni
mas yra geriausia moky
kla) kiek sužalojo kūnųfįr 
sielų ~ tas slibinas —Ba
chas girtybėje. Dievas da
vė žmogui' sveikatą kims 
ir sieloje; pavydus. Bachas 
drasko ir naikina tą svei
katą savo plėšriais na
gais.^ Ji lūbai persiėmusį 
ĮaTIdej^., Dž tą^aš,ger* 
biū ją^ Deja, mano apram- 
bėjusi siela nepasiduodi 
idėjom.

Spalių 18 U. - .
Važiuoju į KdiinlĮ, Pane

le Zimmertaitė ątsišvęj- 
kindama siį manim,' juo-, 
kaudama šakė, hepąm&šk 
tos blaivybės paskaitėlės, 
(kur pamirš.^ _Nūkentė- 
Jądj., kitaip, ; ji pridčjo, 
nerąsį vietios šių dienų 
panelių; kurios įsimylėtų 
girtųoŽį ; nebent jį Upįsi- 
giūšihtų meilėje. GĮ*aŽjįiu- 
sia- jos šyjpsbna ant Įūpų
— galutinis man, ąu jbįev» 
Žiūrėdamas per traūkįhib 
langą į greitai din^tąntį 
stotelės vŪiądą, r .mačiau 
jos baltutę skėpetūitę.

; ; Atsisėdęs, traukinyj ap
sidairiau. Maža keliaujan
čių. Paskendau savo sva
jonėse. Ką, aš turiu blai- 
vminku tapti? Ar aš sap
nuoju, kad šitoje modemi
nėje gadynėje ir ne kitur, 
bet kaime gavau gerąsias 
mintis apie blaivybę sąv 
galvoje?! Negali būti* Bet, 
taip tikrai buvo.. Pažvel
giau į savo palto ątlapy- 
je paskutinę rudens gėlę
— ųęžihau kaip ji vadina
si. Įsirogįinaų į kertę ir 
mąsčiau... ;

spalių 2d d;
Gražutė ,kaMo sostinė. 

Miestas paskendęs sle
giančios rudens melaticho- 
iijdjė.k kak°» imduo 
nuobodžiausiąs laikas 
Katine. Vyruti, ašjĮtsi* 

. kratysiu niio to niiobodu- 
iib.M Šlilmand kavinėje. 
Ką jazzband’as groja man 
ne svarbu. ĄŠ girtą®. — 
Eh, tos žydelkaitės kimba

Kažkas yra pasakęs, 
kad ', kalboje pasireiškia 
žmogaus siela. Ištikrųjų, 
žmogaus kalba ir balsas 
drauge su kitais ženklais 
daug ką gali pasakyti a- 
pie žmogaus būdą.

Sveikas žmogus kalba 
tvirtai, tačiau nepergar- 
siai. Susijaudinės žmogus 
kalba garsiau te aukštes
niu tonu. Supykusio, įtū
žusio . žmogaus balsas 
šiurkštus, nemalonus.
; Gražus ir malonus bal
sas yra tuomet, kai žmo
gus, nors te susijaudinęs,, 
kalba iš vidujinio įsitiki
nimo, norėdamas ir. kitus 
įtikinti.
* Silpnii, gražiu ir grynu 
balsu ir dažnai atsikvėp
dami kalbą protingi ir ju
driossielos žmonės, bet 
panašiai kartais kalba ir 
bailūs, klastingi žmonės. 
Aiškiai .ir lanksčiai kalba 
protingas, sąmbning a S,

bet taip pat šavanaudiš 
žmogus.

Labai išlėto ‘ ir su ypa
tingu pasidalinimu daž
niausiai kalba žmonės, 
kurie daug dėmesio krei
pia į smulkmenas. Papraš- 
čiausiUs mažmožius jie 
kalba su ypatingu pabrė
žimu. . Labai garsiai pa
prastai kalba daiiįinihkąi, 
artistai, kalbėtojai, moky^ 
tojai, kadangi jų balso sti
prumas labiau išugdytas. 
, šiurkštus balsas ir kal
ba yra dažniausiai, tų 
žmonių, kurię priversti 
daug kalbėti atvirame vė
juotame ore: jūrininkai, 
įnedžiotėjai ir taip pat ū- 
kininkai te Jauko darbi* 
ninkai, šiurkščiai kalbą ir 
Alkoholikai, rūk^t o j a i, 
dėlto, kad didelis alkolio 
te nikotino-nuodų vartoji- 
inas pažeidžia baiso sty
gas.

Nedrąsūs žmonės kalba

ip paisą snpnesnį te aW 
tekių, šykštuoliu bateli 
kklba neretai. tąmpAj 
maloni, gergždžianti, 
vinis,L riebūs balso 
bėjinias yra žmonitį pii 
kušių į medžiagiškoj 
gašlumą. Nervingi £&k| 
kalba skubiai te aukai

| niu tonu, negiileidUaj 
tursins - (paprastus) 1 

| balso skambėjimas. Ej 
I pavydo irneapykaSI 
žmonės dagiausiai ta | 
pįėr jiosii tartųib jie tfl 
tų permaŽ^ gomurį. • J 

I' Jeigu sakoma, kad a

NAUJAS SUMANYMAS
Gerb. Tėvo J. Bružiko, S. J,, LDS, Garbės 'Nkrįo 

naujam sumanymui “Darbinibkūs0 pilnai pVitąi’įa ir 
nuo Šios dienos iki Vajaus pabaigos, sutinka, kad kiek* 
vienas skaitytojas, jeigu Užsirašytų išsyk 5 metams ___
“Darbininką”, tai ji atiduotų po $2.40 metalus, kunigaus balsai yrą CT 
sudarytų skiną $12. Tajia ir pigu irlęHgva, Npl IkąM lmogiis, juo JabUū 
tytojams reiktų kasmet atnaujintų nei “Darbininko” jimas, visai tikrai paf 
platintojams vargti, o pačioj “Darbininko” Adminis- žmogaus bįdą. 
trącijoj nereiktų tiek bereikaliųg^ 4&Į& ir susiriši- mokyti. 
nėjimų. Sykį užrašytą b metami, tai iki išsibaiki, ne-| j ‘ 
ra jokio rūpesčio. Tas T. Bružiko S. J* sumanymas 
tikrai nepaprastas ir praktiškas. Tad Visi į. darbą rin- 
kti 5 metams prenumeratas už $12. ; \ \

“Barblninko” Vajaus Komisija.

“Geras katalikių 
ražtis yra Molai)

iimano kavinėje.

z.



DARBININKAS

BflBAKSUSd

cių.
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AS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

.Roko Parapijos Bažnyčios 
ubilėjinių Metų Paminklas

nadienio vakare, va- mitelę bažnyčią parapijie- 
įto 3 d., Š. m., įvyko di- 

iŠkilmes Šv. Roko 
i*, bažnyčioje, Montello,

Iškilmės įvyko tiks- 
atžymėti šventuosius 

ętus nauju gražiu, kūk- 
I altorių su presbiterija, 
iris kuoiškilmingiausiai 
įšventintas.
^Šventinimo ceremonijas

ka mūsų išeivijos ^a- 
irka kun. Kazimieras 

rbonavičius. Jam ašištą-
kun. Kazimieras Jan* 
ir kun. Jonas Skalan-
Turiningą pamokslą,, 

įtaikintą momentui, pa- 
fce kun. Steponas Knei-

4

©alyvavo: kurn i Jonas 
evokas, kum'Pranciškus

s, kun. Fr. Cordier, 
ed Heart klebonas, 

m. George Duplisis,* vi-
s, kum O’Connor, Our

hdy of Lourdes Brock- 
, vikaras.
lebonas kun. Jonas 
.gždys ir kun. Juozapas 

btraūskas dėkingi svečių 
^lankymu ir labai 
įaugėsi, matydami pil-

JAVOS IRORGANIZA 
GIJŲ ŽENKLAI

Altorius 1
Įžengus į bažnyčią ir pa

žvelgus į altorių tuo jaus 
pajunti nebetą Šv. Roko 
par. bažnyčią. Altorius ir 
presbiterija ištikto daro 
rimto įspūdžio. Šis pamin
klas kainuoja maždaug ą- 
pie 3000 dolerių* Visas al- 
toriaus ir grotelių pavir
šius dengtas baltuoju ita
lišku marmuru. Medžiaga 
statymui visų kitų dalių 
yra imta sudėtinė. Bran
gus paskutinės vakarienės 
tapytas paveikslas alto
riaus fone, budina žmo
gaus jausmus trokšti pa
silikti kuoilgiausiai prie 
to stalo, ir būti dalininku 
tos dieviškos duonos. Šo
nuose altorių stovylos an
gelai, turinčios su pagar
ba “kandelabrus”, prime
nančias dieviškąją šviesą. 
Bene gražiaušį įspūdį su
darė tai gražiai papuoštas 
ir nušviestas; Sanętoriju- 
mas, ypač naujas kryžius 
arba laike įstatyto Šv. Sa
kramento monstrancija.

Viskas: rūpestingai pa
daryta pagal “Romahas- 
que” stylių/ ■ *

Paaukštinimas altoriui 
ir laiptai, taipgi presbite
rijos platforma, išgrįsta 
ąžuolo lentomis, kurios 
perkirstos kryžiaus forma 
rusvu divonūf Sienos nu- 
maliavotos “mahogany” 
■spalva su “brass” jungi
niais.

Elektros šviesos įtrauk
tos į . lubas ir šviesą duo
da, rodos, lubos, o ne lem
putes. Patėmijau; kad ir 
skambutis prijungtas prie 
;elėktro ir visam dalykui į* 

. vykint reikia spaust iš ei
lės trys guzikiukai. kurie

• M. A . NORKŪNAS *-
O.-Bqx 371, Lawrence Mass.

S mūsų specialybe ir ilgų . metų 
jktifca. Darbas artistiškas. Kainos

atiduoda visai harmonin
gai balsą. žodžiu, darbas 
nuo A iki Z atliktas la
bai gražiai.

Šiuę visu darbu ir planu 
kleb. kun. Jonas švagždys 
buvo pavedęs rūpintis ku
nigui Juozapui Pętrąus* 
kui, kuris įdėjęs savo vi
są širdį išpildė darbą visu 
šimtu nuošimčių.

Kun. J. Petrauskas šiam 
dideliam darbui turėjo du 
didžiausiai pasišventusiu 
parapijiečiu: pp. Pranciš
ką Pauliuks'ą ir Beftį Ta
mulevičių. Jiems gelbėjo: 
Tadas Kubilius, Juozas Je- 
zukevičius, Polika r p a s 
Liuolia, Vincas Adomai
tis, Augustinas Kašėta. 
Alfonsas JeremayiČi u ę, 
Juozas Treinavičius, Ste
ponas Kašėta, Antanas 
Valatkevičiuš, S. Kuliesis 
ir kiti.

Nežiūrint šiuo laiku, 
batsiuvių menko uŽdar* 
biavimo, šiam tikslui turė
ta labai gražių aukų."

Klebonas kun. J. švagž- 
dys ir kun. J. Petrauskas, 
visiems nuoširdžiai dėko
ja. ’ Rep.

. .„R,.,.’. t

LDS. 2 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks va
sario 5 d., 7:00 vai. vaka
re, parapijos svetainėje.

Gerbiamieji nariai, prą* 
šome kuoskaitlingiausiai 
dalyvauti Šiame Susirinki
me, nes turime daug svar
bių reikalų.

Taipgi primename, kad 
jau laikas užsimokėti sa
vo mokesnius.

Atsiveskite ir naujų na
rių. - Valdyba

Ln r f.

LOWEtl, MASS.

! . TeL 591W
Licenuotas Lietuvis

GRABORIUS
PETRAS V. ABRAČINSKAS

187 Ames St.

MONTELLO, MASS.

• Pagalbininkas

PONUI W. G. McGLINCHEY

GRABORIUS

Važiuojame bile kur
Greitas patarnavimas. Del mo

terų. patarnauja moteris.

DARBIHIKKAS

f (THE W0RKER)
hibliefhed every Tuesday and Fridąjr eseępt Holidays such as 
;New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Dajr, 
l ■ ’ Labor DayjThanksgiying and Christmas

■—-—*—— by— ------- -—■' ■.
m JOSEPH’S LITHUANIANR. C. ASSOOIATIONOF LABOR 
nrcd as Bccond-clasB mattėr Sept; 12, 1915 at the post Office at Boston, 
| /Mass. under the. Act of Mareli 8,1870

ance for malling at speėial rate of postage provided forln SectionllO3 
I . Act of October 8, 1017, authorizeil on JuĮy 12, 1918 

£ 8UBSCRIPTION RATEŠ t 
BMtlc yearly,.. ,... $4.00 ______________
■fcn yearly $5.00 Užsieny metams .
■tfštic once per week yearly $2.00' ____ _______
Mgn once per wėek yearly.. $2.50 Užsieny Iknrt savaitėje metams $2.00
f DARBININKAS'
| WMt Broadway South Boston, Mm
f Telephone South Boston 2W0

PRENUMERATOS KAINA?
Amerikoje metams g4.00

_ ...............a., $6.00
Vienų kart savaitėje metams .. Į2.00

N. A. LIETUVIŲ KATAUKĮĮ SEIMEUi
A. L. R. K. Federacijos N. A. Apskritis skelbia 

Lietuvių Katalikų Seimelį, penktadienį, vasario 22 d. 
;Washington Gimimo Dienoje), 1935 m., Šv. PranciŠ* 
iaus parapijos svetainėje, 94 Bradford St, Lawrence, 
Mass.

Seimelis prasidės 9 vai. ryte* iškilmingomis Šv, 
mišioinis, kurias atnašaus kun. K. Urbonavičius. A- 
sistuos,kun. P. Strakauskas ir kun. K. Jankus, pa
mokslą pasakys kun. K. Vasys.

Pamaldoms pasibaigus, Seimelio posėdžiai prasi
dės svetainėje.

Seimelio dienotvarkė: 7
1. VI. 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/ Sveikiniihai. . , \
5. Kun. K. Urbonavičiaus referatas.
& Referato kritikai: adv. Antanas Mileris 0 

Worcester, adv. Benjaminas Sykes iš Norwood ir mo
kytojas Pranas Galinię iš Dorchester.

. į, t. Nauji sumanymai. '
8. Rezoliucijų skaitymas ir jų priėmimas. ‘
9. Vieta sekančiam Seimeliui.
10. Užbaigimas — malda.
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., 
Lawrehce, Mass.

. Seimeliui pasibaigus, 7 vai. vakare, toje pačioje 
svetainėje įyyks 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 VZbrcester ir adv. V. Kiaršis iš Ha- 
verbįll, ,

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

. Rast BenedildaS^

| Argumentai, kad profe- 
I sijonalas turi gauti dides- 
rnę algą buvo šokie; 1. Jei 
profesijonalai ir darbinin
kai gautų lygias algas, tai 
niekas nenorėtų tapti pro- 
fesijonalais, ir taip žmoni
jos progresas smuktų; 2. 
Yra mažas skaičius profe- 
sijonalų, palyginus su dar
bininkais, tat profesijona- 
lams reikia dauginus mo
kėti.

Kad gautų lygias algas 
argumentai šitaip: 1. Pro* 
fesijonalų yra daugiausia 
tų iš tėvų, kurie buvo tur
tingi ir galėjo juos išleisti, 

j Užtat ne darbininko kal
tė, kad jis neturi aukšto

Į mokslo, nors jis jo ir la- 
blausia nori; aplinkybės 
privertė ji sunkų darbą 
dirbti; 2.Darbininkpsyei^ 
katai gręsia didelis pavo- 

“R6dininkas”.|3us Prie ^našinų, dūmų, 
.—suodžių, ugnies ir aliejaus.

Daugiau apie Biznierių Darbininkas turi gauti ly- 
Vakarienę. Kaip jau žino- gią algą su profesionalu, 
ma sausio 27 d. įvyko Biz- šeimyniškas pasikalbė- 
nierių Vakarienė. Dar ke* jimas baigęsi be balsaVj- 
letas dalykėĮių, kuriuos |mo. Susirinkusieji daug 
verta paminėti.'ko pasimokino ir naudin-

P-lė Joana Tarnas aus-L gai praleido laiką, 
kaitė labai gabiai skambi-1 * * ♦
no piano solo. Elena Bau- Vasario. 22 d. įvyks Vy- 
milaitė, šoko baletą, J. čių šokiai Norwood Junior 
Paulauskaitė pritarė pia- Hįgh School ąuditoriume. 
nu. . d šokių komisija kviečia vi*
. Gaspadines, kurios dir- sus dalyvauti. Vykite au- 
jo biznierių vakarienėje tobusais, traukiniais, or- 
juvb sėkančios?.— Ponios laiviais ar laiveliais, hės 
Ona Grigienė, Elzbieta l į mūsų miestą galima įvai- 
Saladkienė, Onar’Jankevi- Į riai pribūti. Patogumų ne- 
čienė, Julė Andrušaitienė, I ‘ 
Stefanija Tamašauskienė, 
Kastancija Žebrienė ir 
Barbora Paulauskienė. |

Tarnautojos Ipriė stalų 
buvo šios p-Iės’Jįfoana Ta- Į 
mašauskaitė, Jįeva Pau
lauskaitė, OnaŽapnickai- 
tė, Marijona Kraučiunai- 
tė, Veronika Andruškevi- 
čiutė, Qna - Kaęinskaite. i 
Bronislava ^emįytė, O- 
limpija Dulkiutė ir Onai 
Ramanp8kytė.k / ? :; Į
** f • ’ ' . t . . . • 1

.■ "LIGONIS "''I
Ponai Vincentas ir Teo- į 

f ilia Valentinai sausio 17, 
susilaukė grAžibs dukre-j 
lės. Dukrelė sveika, bet 
motiną po kelių dienų bu
vo nugabenta į ligoninę, 
kur jai padaryta operaci
ja. Pbhia Valantienė yra 
LDS. narę. Dieve duok jai I 
greit pasveikti. I

Marijos Vaįkęlių meti
niame susirinkime išrink
ta nauja valdybą, kuri SU’ I 
sidaro iŠ sekančių asmė-I 
nų: Pirm. — Sofija Krau- 
čiunaitė; vicę -r Al
bina Kazjaųškaitė; Prot. 
Rašt. —Jieva, Paulauskai
tę; Fin. Rast, -r-Veronika 
Vilkišiutė; Kasos Gldb.— 
Birutė Žebryte ir Bronis
lava švenČiohytė; Maršal
kas Alena Vilkišiutė, ir 
Agota Dravinskaitė.

Programų Komisija su
sideda iš šių: Alena Saulė- 
naitė, Elena Didikiute, Al* I 
hinąs Kazlauskas ir Vik
torija Bakunaitė.4 X P.

NORWŪŪD, MASS,
Sausio 27 d. įvyko šv.

Jurgio parapijos bažnyti
nėj svetainėj viešos disku- 

- sijos klausimu: “Ar pro- 
i fesijonąlas ir darbininkas 
; turi gauti lygią algą?” 
[ Buvo gerų ir įdomių 

minčių iš neigiamos ir tei* 
giamos pusės. (! .

1. ‘Vėjųžėlis’-- choras; į 
2. Duetas: J."Norkunaitė 
ir, O. Žapnickiutė. Sudai
navo ‘Bernelis’, paimta iš 
operetės ‘Rigoletto’. 3., Vy
rų choras sudainavo juo- 
ringą, bet gražią dainelę: 

*Mes išėjome į giružę’. 4. 
Duetą ir Solo sudainavo 
Andrius Vilkįšius ir Juo
zas Sabaliauskas dainas 
‘Pagrybauti* ir ‘Barbory
tė’, paimta iš operetės 
“Lietuvaitė”. 5. “Mano 
Nameliai** —choras. 6, 
‘Tu ir Aš* — choras.

Dainų programą užbai
gė Lietuvos himnu.

Choras džiaugiasi var- 
goninku p. E. Šlapeliu, o 
p. Šlapelis choru.

Šiomis dienomis choras 
ruošiasi prie keturdešim- 
tės, kurį1 prasidės šį mėne
sį.

truks.
Atvykę galėsite pasilin

ksminti. Ė. d. M.

VALIO CHORUI!
Sekmadienį, sausio 

d., 7:30 vakare, bažnyčios 
svetainėje didysis chąras 
puikiai suvaidino veikalą 
“Palangos Ponaitis”, tnjų 
veiksmų komediją.

Šiame veikale pąsižyįne- 
jo Juozas Švenčionis, Pi
lypas ČesnųliS, Marijona 
Petkevičiūtė' r ii* Angelą 
Norkunaitė.

Žmonių buvo nemažai. 
Vakaro . nuotaika buvo 
linksma, nes vaidintojai 
vaidinė nuosirdžįąi.

Veikiantieji asmenys 
buvę šie:

1. Jonas Pempė — Pily
pas Čėsnulis; 2. Marė, jo 
žmona •— Marijona Krau* 
čiunaitė; 3. Ona> jo duktė 
— »Angela Norkunaitė; 4. 
Pranas Bačkis —* Juozas 
Švenčionis; 5. “pžiovąs*1 
Lideka — Jurgis Kazlaus
kas; 6. Keidė — Veronika 
Andruškėvičiūtė; 7. Šty- 
vis — Juozas Sabaliaus
kas; 8. Rozalija, Styvio 
moteris, — Marijona Pet
kevičiūtė; 9. Kazys, Pa
langos Ponaitis —Andrius 
Vilkišiusi 10. Balinis Ka- 
rosąs — Pranas Blažonis; 
1L Zigmas DĮelė—: Bro
nius Jurevičius.

Po veikalo sekė šiokį 
muzikalė programa:

NEBCKŽILAS!
Stebuklingos Gyduoles, Kurios Panai* 
kiną žllimą. Plaukų slinkimų ir Plai- 
skanus, šias gyduolės privalėtų turėt 
kiekvienas, kuriam «ylų, slenka arba 
pleiekanuoja plaukai. Jos atitaiso Ži
lus plaukus koki buvo, bet nėra da- 
Mal. Nėra nieko ui jas geresnio iki 
Šiol išrasta. Kreipkite*. neatldSlloda* 
ml ant Ilgiau. Kaina Jeigu netil
site pilnai patenkintas, jums pinigai 
bus sugrgiinti.

X SKINDEB, 
DŽPlk Ali'-

M 3V, ,63rd SV ’ Chlcago, Ui.

i3

LAfflENCE, MASS.
ji ' ~ A

Motinų Arki-Brolijos 
draugija Šv. Pranciškaus 
parapijoj turėjo pirmą 
į“Whist Party”, sausio 18 
pd. Pelnas paskirtas įtaisy
mui . lango -bažnyčioje, 

teWhist Party” buvo pa
sekminga y ir. visi atsilan- 
kusieji linksmai praleido 

I vakarą. -?’ ■:
Tuojaus po kortavimo 

buvo užkandžiai “Coffee & 
Doughnuts’,, kuriuos su
taisė O. StruČkienė ir L . 
Venčiene.

Sunkiai pasidarbavo šios 
nares: E. Rimienė, M. Bin- 
gelienė, E. Jauriene, V. 

Į Juknevičienė, L. Venčiene, 
Į 0. Stručkienę, A. Dovai- 
I niehė, M. Pilypienė.

Laimėtojai dovanų. J. 
I Strelčiunas, P. Gumaus- 
kas, M. Karlonaitė,J. Je- 
ssel, E. SĮosek, A. Jeske- 
levičiutė, V. Bauža, E. Kli- 
mašauskiutė, J. SaviČiutė, 
W. Manseau, S. Gurka, H. 
Chaplik, V. Stručkus, F. 
Stundžiutė, A. Kvaracie- 

. jute, M. Wright, J. Kvara- 
cejute, B. Jėskelevičiėnė, 
Aleksandria, Jon. Jessel, 
L Zoloboutė, S. Chaikows- 

Į ki, E. Butkėvičutė, Am 
Kvaraciejūtė.

. CHICAUO, III.
UGNIAGESIAI PRAGĖ
RĖ KOLUMBO RANKA... 

į (Mūsų Amerikos kores
pondento).

i Laikraštyje “The Chica- 
go paįly News” (Čikagos 
Dienos Naujienos”), sky
riuje —* “Vietiniai pasi
kalbėjimai”, užtikau įdų- 
mią Smulkmeną, kuri įdo
mi Lietuvos “Ugniagesio” 

Į skaitytojams. — Ugniąge-

sis pragėrė Kolumbo ran-

Kad apie Čikagą vertą 
kalbėti, galima suprasti iš 
to, kad tas miestas turi iš 
Viso tiek ilgumo gatvių, 
kad, jas ištiesus į vieną, 
hutu galima nuvykti iš 
New Yorko iki San Fran- 
cisco ir dar kuone puse 
kelio atgal. O tas reiškia, 
kad tos gatvės kuone pus
antro karto apima skersai 
Žiemiu Ameriką... Tą aš 
pridedu ne “taip sau”, bet 
— kad parodyti, jog Čika
gos ugniagesiams yra kur 
pasivažinėti... Na, ir du
mia jie dažnai, kaukdami, 
po tą platų miestą, (ku
riame, tarpe kita ko, atsi7 
mintina, yra apie šimtas 
•tūkstančių lietuvių, — va
dinas, didžiausias lietuviu 
miestas pasaulyje...)! Y* 
pač dažnai girdėdavau ug
niagesių sirenos gaudimą 
ir padūkusį automobilių 
lėkimą, kai nesenai, mies
to pietų dalyje, gyvenau 
visai arti prie mažos ug* 
niagesių stoties.

O su Kolumbo ranka — 
tokia istorija, (Amerika 
ir Kolumbas —-juk labai 
susiję dalykai, tat ši smul
kmena ir minėtina).

Miesto pietų dalyje, (iš
viso mieste daug daugiau 
žmonių, kaip visoje Lięttf* 
yoje...), ugniagesių stotis 
buvo papuošta Kolumbo 
stovyia, kuri buvo pada
ryta garbei ugniagesių, 
žuvusių 1891 metų gaisre. 
Čikagos pasaulinėje paro
doje, įvykusioje 1803 me
tais, ši stovyia buvo vienu 
iš rodomų daiktų, (šių 
metų Čikagos paroda yra

antroji čia pasauline parb- 
da). Ir štai *— ši stovyia 
dabar yra be pirštų deši
nėje rankoje.,.

Kas tą padarė?.. Na gi,
— pirštai buvo bronziniai,
— tai vienas ugniagėsis 
paėmęs ir» “hudriliavojo”, 
(angliškai tas žodis' tą ir . 
reiškia, ką lietuviškai ša-, 
kome). Nuėmęs tuos pirš
tus, “ ugniagėsis nunešė' 
pas senų daiktų supirki
nėtoją, (“laužo rinkėją”) t 
ir ...atidavė už tris “išgė
rimus...

Dabar Amerikos atradė
jas, dėl ugniagesio “troš
kulio”, stovi be dešinės 
rankos pirštų... Chicago, 
Iii:, 1934. Vm,..14 d. Are* 
jas Vitkauskas.

SKUBIAIPARDUODU
— S Šeimyną namą su valgomą
daiktą (grooerhe ir bučerae) 
krautuvę ir pilnai įrengtu gara- 
džium dSl 12 automobilią. Yra 
įrengtas Ammonia šaldytuvas. 
Viskas geriausioje tvarkoje ir 
moderniškiausiai įtaisyta. Bisnia 
gerai išdirbtas per 20 metą toje 
vietoje. '

Parsiduoda pigiai ir lengvomis 
sąlygomis, nes savininkas turi 
greit vykti Lietuvon.

Ras nori įsigyti pelningą bi* 
nį pigiai kreipkite pas savinta 
ką» ■ 
. pranas amros 
17 Lincoln St, Brighton, Kasa.
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LDS. ir “Darbininko”
VAJUS

Okupuotoje Lietuvoje

“gėlią Faktams” brošiūroje randame apie blogą
jį spaudą štai kokį prilyginimą: :

“Vi&i&į rašytojais blogąją Bpaudą prilygina T. 
Wąsinannlo aprdšytat Javos blakei, kuri mintanti 
skruzdėlių krauju. Pasak didžiojo skruzdėlių tyrinę- : 
tojo Tėvo. Wasmanno, ta biiuriojl blakė (Tolychote- 
rus), negalėdama šiaip įvėikti skruzdėlių, grieblabtisi 
gudravojimo. Sėdanti slaptai prie skruzdėlyno, ir iš
leidžianti iš savęs ŽtakščiųS plaukelius, iŠ ktiriiį sun
kiasi skruzdelės Viliojanti sunkelė. Lig tik vargšės 
skruzdėlės jp&jūfttaričids;.tb skystimo kvapą ir prade- 
dančioš jį gerti, plėšrioji blakė jas įgebanti ir išsun
kianti iŠ jų kraują, iluo ko nelaimingosios smalsuolės 
jau daugiau nębepajudinančios. Taip prie skruzdėly
nų susidarančios ištisos krūvos nebegyvų skruzdelių”.

____ Tąi gražus palyginimas blogosios spaudos SŪ 
kehksmingąjablake.'jĄpsidairykimeirpaniatysime 
kiek datig kenksihingų  jų blakių ■— blogosios spaudos 
yra paskleista katalikų, tarpe. Katalikai, kurie prenu- 
meruojasi ir skaito geltoną j ąi— bedievių socialistų— 
komunistų, laisvamanių — tautininkų spaudą yra it 
tos smalsuolės skruzdėlės. . . k \

Negalima suprasti kaip katalikai dar ir šiandien 
prehumeriiojąsi prieškatalikišką spaudą, kuomet ka
talikiškų laikraščių yra tiek daug, kad kiekvienas su
lig savo skonio gali pasirinkti. . . ,

; “katalikų laikraščiai turi tupėti visiems. Kas su
gebą jieinš rašyti r- terašo, kas gali juos platinti 
teplatina, kas gali paraginti ~ teparagina^. Pijus XI.

Kviečiame ir raginame katalikus prenumeruotis, 
skaityti ir platinti laikraštį “Darbininką”, kuriame 
tiek daug telpa įdomių, svarbių žinių ir turiningų 
straipsnių, vaizdelių, juokelių ir kitokių . įvairumų. 
Vadinasi už visą tai kas duodama per visus metus 
reikiš. Ūžbiinokėti tik $3,00, išeina mažiau kaip centas 
į dieną. Kds neišgali iš anksto užsimokėti $3.00, te- 
mdka po 25 centus į mėnesį. LDS. kuopų valdybės no
riai sUtiks priiminėti po 25 centus į mėnesį ir juos 
behdrai pasiųs į Centrą.

Katalikai, kurie jaū yra užsiprenumeravę Darbi
ninką ir tDŠ nariai tejaučia katdlikišką pareigą pa* 
raginti ‘kitus užšipten^ęrtbti^ąnot JPijąųs XI, “kas 
gali piktinti tepllS^ tepa-
ragina”. • ’• ’• ;• *

ffkujų narių ir prenumeratorių Vajus eina smar
kiai. Wd£cestery .šV. Kazimiero ir Aušros Vartų para
pijose talkininkai dirba energingą!. Jaū prirašė apie 
porą šimtų naujų “Darbininkui” skaitytojų. Kitose 
MassaėhUšetts valstybės kolonijose prirašyta pd ma
žiau, bet gavome žinių, kad vasario mėnesy bus di* 
džiausią ataka Soutk Bostone, Brocktone, Lkvmencė, 
Lowell, Nėrvrobdj Čambridge ir kitur. Connėctičut 
valstybes kolonijose-smarkiausiai veikia Watęrbury 
ir Hartford, Kitos pė mažiau. Pradeda įsijudinti New 
Yorkk Nėw Jėrsėy ir Penhšylvania.' Beje. Detroitas 
taip pąt vajuje. Kūhi Masevičius, Šv. Petro parapijos 
Rlėboiiąš nuoširdžiai remia ir platiną “Darbininką”.

Dar yra proga ir. kitoms kolonijoms stotį į talką.

LDS. ir “Darbininko” Vajaus
- ...... 4įį| '■ aį-' * ' ASąlygos

AMŽIAUS

Gruodžio 16 d* suėjo M 
metų amžiaus Vilniaus lie
tuvių Vytauto Didžiojo 
gimnazijos direktoriui 
: 4*rceliriui Šikšniui. Vii* 
Plaus lietuvių visuomenė 
:ai sukakčiai pagerbti bu

vo surengusi akademiją, 
kurios metu jubiliatas bu
vo vilniečių atatinkamai 
pagerbtas.

Akademijos pradžioje 
aikinojo Vilniaus lietuvių 
komiteto pirmininkas K. 
Stašys tarė keletą įžangi
nių žodžių, pabrėždamas 
ubiliato didelius nūopek 

nilS Lietuvai. Jis pažymė
jo, kad ypač tie nuopelnai 
yra dideli Vilniaus krašte, 
kur dir. šikšnys nuolat 
gyvena ir Visą savo darbą 
pašvenčia jaunUoriienės la* 
yinimui. Apie jubiliato di
džius Nuopelnus įvairiose 
Srityse skaitė paskaitą 
dir. P. Karazija.
GREITGALIMA^GAUTI 

PROTOKOtĄ

vata.) gyventojai Malkau- 
akas nuo 1922 metų turėję 
pasistatęs prie savo sody
bos medinį kryžių. t Kry
žius eilę instųstovėjo niė- 
keno nekliudomas. Tik 
Štai p. m. gruodžio 8 d. ne
žinomi piktadariai tą kry
žių išniekino: ištepė sink
ia, sudaužė koplytėlę ir iš
metė pašventintąsias što- 
vyleks. pasirodo, kad vi
sas tas darbas buvo pada
rytas težinomų6 pikta
darių viendėlto, kad prie 
kryžiaUs buvo lietuviškas 
užrašas ir patsai kryžius, 
Žinoma, dar prieš 12 me
tų, buvo dažytas geltona, 
žalia ir raudona špąlya> , ’■

... VALKĮNYKAS . 
Okupuota Lietuva

minįnkaująnt Sab&ličkių 
kaimo lietuviui Veličkai. Į 
auBirinkinią atvykęs lenkų 
policininkas Muravinskhs, 
patikrines prezidiumo as
menis, pats ižžjo, o tvarką 
prižiūrėti pavedė 'vietos 
enkų žmiliams, kuriųbu- 

Vę prisirinkuBių apie 20 
asmenų* Policininkui išė
jus, Šauliai pradėjo kelti 
triukšmą taip j. kad susi
rinkimą reikėjo uždaryti. 
Susirinkusiems skirstah- 
:is, lauke juos (policinin
ko' akyvaizdoje) užpuolė 
šauliai ir lazdomis pradė
jo mušti.

Y Vajaiiš. mefu Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
nariui ntuijų i£ senų, metinė mokestis ir “Darbiniu- 
ko” pfenumerktoš -įUiną metams bus $3.00. Prenu
meratoriai, nauji IF ^eni, gauna dovanų knygomis 
$1.00 yęrtėš; nariai, nauji ir Seni — $2:00
Vertes. V■ ■■ ■■■,. \ . •

2. Prenumeratoriai, seni ir naiiji, kurte neišga
li užsimokėti už visus metus, moka paprastą kainą, 
butęnt; $2.00 pU^ei metų; $1.00 trims mėnesiams; 
L. D, S. nariai moka po 25 centus mėnesiiii. t)oya* 
nas knygomis gauna tik pabaigoje metų.

3. prenumeratoriams ir LDS, nariams bus pro*
ga užsidirbti saU prenumeratą ir narinė mokestis. 
Pavyzdžiui, LDS. narys arba “Darbininko’1 prenu
meratorius gąiliia.į ųaUjas metines prenumeratas 
arba į naujus narius ir už juos iš ankšto po‘ $3.0( 
t. y. 412 00, tai penktąją prenumeratą gavėjas gaU- 
iia skti dotahai. . / .

Žinome gėraiį kad vajaus metu bus ir tokių 
darbirinkų-vajlninkų, kurie ne 4 prenumeratas, ne 
C naujus Marius prirašys prie LDS., bet 8, 12„. 16, 
20 ir daiigiau, kaip pavyzdžiui kun. J. Bružikas, S. 
J. pereitame vajuje prirašė apife 500 naujų prenu
meratų ,tąį vjsrtęn nuo kiekvienų 4 prehuineratų 
ar narių £naujų)ygauna vieną prenumeratą dova
nai. Gautas dovanai prenumeratas, gavėjas viem 
sąų pasilaka, okiW gali parduoti arba Užrašy ! 
šapo giminėms ar. pažįstamiems^ . .

t Tokios tai maždaug suglaustoje formoje vajaus
-a-.-v •■-/■r

Ignalino miestelyje yra 
Šveričfdnių Ryto draugijos 
skyrius, ktifistmė yra 69 
nariai, šiomis dienomis 
buvo to skyriaus įtarių sti- 
sirinkimaš Agotos Jurgie
nės bute. Susirinkime bu
vo skaityta referatas ir 
vėliau išrinkta nauja sky
riaus valdyba; Įdomu ta
čiau, kad kitą dieųą į A? 
gotos JuršiehesJmtą atė
jo policininfiašar apvaikš- 
tinejęs kiemą ir namus su
rašė protokolą už .tai, , kad 
prie jos namo trotuaras 
nebuvo smėliu išbarsty
tas, nors višų kaimynų 
trotuarai smėliu taip pat 
nebuvo išbarstyti.

UŽDARYTA 100 DRAU
GIJŲ

Lenkų spaudu rašo, kad 
Gardino apygardoje Šio
mis dienomis uždaryta a-, 
pie 100 įvairių organizaci
jų ir draugijų/ kurios, per 
pereitus metus neparodė 
jokio veikimo. Kokios tai 
draugijos ar organizaci
jos, lenkų spauda nenuro
do.

M. ŠIKŠNIO NELEIDO Į

.•. ■ < darbai
Kaip jau bdvd rašyta, 

gruodžio men,t. pradžioje 
miręs Valkinykotklebonas 
kan. Klemensas Maliuke
vičius. yra palaidotas vie
tos bažnyčios: šventoriuje. 
Ant jo kapo -buvo > uždėta 
daug vainikų n su: tautiš
kais trispalviais kaspinais 
ir lietuviškais užrašais.- 
šie lįėtuviškir. vainikai, 
matyti; kai kam . nepatiko 
ir jie pasiryžo juos ^sušėi- 
kiriti, nepaisydami nei pa*/ 
šventintos vietos, nei to? 
kad ten po žeąie/yra pa
laidotas kiinuį' ir garbin
gas kunigas.- Gruodžio mė- 
hesio 4Kd, kažkas Iškarpė 
iš vaimkų lieįuviškua už- 
iašus. Kalban®, kad taip 
padariusioskažkienojkal- 
betos jaunos1 mergaitės. 
Tą pačią dibtių* (po pietų) 
tas pktš barb^?iŠkakr dar
bas buvovatomas toliau. 
Kalbama, ?kad vietos tto^ 
tininke Marijona* AWht6 
mačiusi, kaip} Valkinyko 
fabriko darbininkės M.. 
Z. ir K. plėšė Wt km. Kle
mensu Maliukevičiaus fca- 
po uždėtus .lietuviškus 
vainikus it draskė jų kas
pinus. ’

.žiuo .barbarišku darbu 
Valkinykoparkpijos lietų? 
viai labai pasipiktinę, iš 
tikrųjų, iki šiol mūsų kra
šte tokios niekšybės dar 
niekur nebųfo^aikbiyko 
apjąkėliai Šovinistai pir- 
iniėji parodė savo niekšiš- 
k4, batbariaičOeidft.

-Keledų šventėms Vil
niaus lietuvių Vytauto Di
džiojo gimnazijos direkto
rius Marcelinas Šikšnys 
norėjo atvykti į iieprikl. 
Lietuvį giminių atlanky
ti, t bet lenkų vyriausybė 
nedavė jam leidimo. Ten
ka pažymėtų kad lenkai 
bendrai skelbia visur, jog 
judėjimas per administra
cinę liniją esąs labai dide- 
lis ir kad yrą daug vyks
tančių atlankyti Lietuvą, 
vis dėlto • Vilniaus krašto 
Žymesniems lietuviams tp 
neleidžia.

m/.u ■ <■■■ h.——•>..

kuoKaltas kry-

okup; £tet.vaikifiyBvai

Vietos ; gyyėntbįjės ‘ ’ fc 
Malkaūskė,s &įo 1922 me
tų turi prie savo namų pa
sistatęs kiužių, iki Šiol jis 
stovėjo niekieno nekliudo
mas. Bet Šthi gruodžio 
mėli.‘8 dienos; naktį kaž
kokie piktadariai šj kry
žių išniekino:; ištepė der
va (smala), sudaužė ko
plytėlės stiklą ir ijmetė iŠ 
jos statulėlės; šiuo pikta
darių elgesiu pasipiktinęs 
Visas Bėdžius* ♦ v

MNKŲMUIJAI8UMU-

Viiniauą Rytojus taip 
pat praneša apie tokį, ne
kultūringą kažkieno elge
sį su kryžiumi. Vienas 
Kuršių kaimo (Valkiriykų

fcVi^iur X4gmimo-mie-! 
stęlyje nesenai^buvo įvy
kęs “ByįoH draugijos Ig- 
nalino skyriaus1, metinis 
narių susirinkimas, pir*

DAft VIENAS INtfcR- 
NACIONALAS

liti šiol ienktyniuoja 
:arp savęs dU vadinamieji 
internacionalai: n socia
listų ir m komunistų.

Dabar pranešama, kad 
šiomis dienomis šveibarit 
jėj buvo sukviestas pir
mas fašistų kongresas,, 
kuriame, dalyvavo *• atsto
vai atvykę iš 16 valsty
bių, kuriose veikia fąšisti- 
hės organizacijos,,.

Kongreso posėdžių metu 
nutarta įsteigti fašistų in
ternacionalą, kuris būsiąs 
pavadintas ketvirtuoju.

Šio internacionalo tiks
li —■ kova su parlUmen- 
tatižmU, liberalizmu ir 
indfkSizmii, o idėja —dik- 
4eturd. Tik vargiai ta fia- 
.sidalyta diktatorių Viėto- 
miį į kurias, kaip rodo 
gyvėpimaS; kandidattį nie- 
ktkųnet nėtrukstsu- .

Šitas kongresas. Užkliu
vo ir už žydų, tvarstant 
žydų klausimą, nutarta lai 
įytis tos nuomones, kad 
kiekviena valstybe, turin
tį fėėš^ pas save kaip tin- 

; karna tvarkyti rašėš kląū- 
šuiidš; bet ten; .kur žydai 
nori sukurti valštypę vals
tybėje, reikalinga kova šų 
žydais. x

rWAai GĄSDINĄ
■ LAKŪNUS ' ; 5 \

. Sumanius įvesti Otp šų* 
šisiekiml tarp Anglijos Ir 
Australijos,, įtširadą vfė- 
na Kliūtis, tii ryKiiai, Mjf. 
šimbšįoš oro linijbs iš 
Londono į Melburną ke* 
liaš eina per Thnoro jurą, 
kuri prieina Australijos 
šiatirės pakraščius. Bet ši 
nedidelė jūra pilnį ryklių; 
Ja nesiryžta plaukti net 
Žvėjų laivai,, nės buvo at
sitikimų, kad šios plėšrĮbš 
žilvy s apversdavo laive- 
iiUs ir stidraškydayo žibo* 
neš. Neseniai skridę lakū
nai tiįip pat pastebėjo, 
kad nusileisti šioj Jūrėj su 
hidroplariu labui/ pavojin
ga, nes rykliai tiioį puolą 
įgulos žindneš; Todėl ahg- 
tai paprašė • olandusj ku
riems ši jūra priklauso, 
suruošti ryklių medžioklę, 
| Timoro jūrą .buvo pasių
sti medžiokliniai laivai, 
apginkluoti nedidelėmis 
armotomis rykliams šau
dyti ir minomis* kurios 
sprogdinamos gilumoje ir 
užmušą ryklius. “ *

Per. kėlūs.kartus pakar
totą medžioklę dkiig ryk
lių buvo iššaudyta.

Tinginystė — jauno Žmo
gaus kapai; M Sigmmt

Knygos Dovanai *1
Lietuvių Darbininkų Sąjungos it Darbininko va- 4 

. aus metu kiekvienas lietuvis gali gauti naudingų 
cnygų dykai. LDŠ. naujas ar senas narys, ūžslmoH- 

. ęs $3.00, gauna $2*00 vertės knygų dovanai; Darbi-^į3 
: dnko naujas ar sėbas skaitytojas, užsipretiiimeratęs pi 
arba atimujlnęs prenumeratą metams it užsimoki * 
jęs $3.00, gauna $1.00 vertės knygų dovanai. \ j

r Gėrb. LDS. narių ir Darbininko prenumeratorių \ 
prašome pasirinkti'knygai iš žemiau talpinamo sąra* /—

--- -............. . ,r.. r •. m i- 
griikata arba tiesus ir . „M 

trumpas kelias į sveikatą. , 
Sutaisė Ik, A, L GraiSitiiifls MĄ

Materijos Keitimąsi
nirmtidse. (Paskaita) D. Vai- 
ioiiis
SMį Jdunuoii^nBsIdealai 

Paskaita skaityta Ateitinim 
tų konferencijoje,' Voroneže, 
5 d,, birželio, 1917 m.

Seimyidiikiems Vakfcrfcliams 
JPraniogSlk Svirho .ŽvynS

It Adomo Miokevitas ita- 
itų. Mokykldnis parinko M. 
Biržiška.

Mftiisi prie Kerntmp ir Au
gustavo giriose

Pasakėčios. RįhkinSlra kal
bos mokslui g.....

“Dievo Karalyst? imnyse ,r;
Yri” arba apie gerumo do- 
rybę. Vertė ii lenkų.kalbos 

! ir iškišta tūpiriantiš P. L .ū, d.
Ką Kiekvienas, Katalikas 

turi žinoti arba mokėti
Kovotojas dšl Vilniaus Uė- J 

tftvybes. Kuh. J. Ambrazie
jus .................... ;....

Ąžuolas. A’., Vienuolį ...u... .10 <a?
MAtibAKNtW

Maldį ĖinkihSlis, baltais 
virbeliais

Mardą Rinkinėlis, Juodais * 
viršeliais

Pulkim ant Kelių—“Dar- .V
bininko” spauda. Odds ap-
Saru. .... I,....,;...........,...;. $1.50 .

vi

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio
(Graikų Mytologijos Žiupa- . 
nėlia) flįi paveikslais. Lietu
vių kalbon išvertė Alyva........

Trumpi Skidtyiiilliaf —da
rni gražūs pasiskaitymai a* 
Jie įvairius gyvenimo atsiti* 
cirnui. ParaŠS J. Tarvydas.;.. .25

Turto Norma —inoksliž- ■, 
_ <i pasiskaitymai. Par. Losis .25

tabakas — Nuodai ril- 
rymo kenksmas j pagal Dr. 
^’ikolskį, parengė S. Kairtiie- 
tn \*****ž<:£9 9Mf *»• HW99»9tiV

Užkeikta MergelS su Ban
da ir Bariįaskutis—apysaka’'

Mūsiškiai Užsienyje, juo* 
Ringas aprašymas keliones į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovų. Išguldė 
Magnus Parvalkiet|s ......... .

Gegužes MSnuo — C.
Žadeikis ....

Aritmetikos UždaVinynas
Petriukas —- laiškas ,yieiio 

vaikelio. Vertė (3, Rakauskas
Žaidimų Vainikas — Savy

bės vakarėliams it geguži
nėms su. gaidomis. Sutaisė 
M. Grigonis ............  ;Ž5
1 Laime — (poema). Patašė . 
Vaitkus .i,......,. ‘. 25

Atsargiai su Ugnimi, Ver
te iš lenkiško kun, JL?Š. .... .10

Mfisų Tikejipi&s -j- išaiški
nimas pagrindų mūšų tikėji
mo. Paraše Širvintasv...... .... . .25

Lietuvos ženklai. — Išlėk . 
do J. Šeškevičius 'it B-vė, 
Kaunąs^fts.tš£....

imęs ir Kalbėk: Deklama- ' 
čijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas, .2ti

Dangkuš Karalienė. Surin
ko kun. M, Gulėvičius........... ,5d

Maldos Galybe. Istoriškas 
piešinys ĮV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. ...........,*..^.....0... .15

Apsirikimų Komedija. Ąti 
Sitikiirias is AinerikdriiŠko •

_ (gyvenimo. . Išguldė Lapšiaus 
Vaikas A....o.;......

Jono Kmito Eilės ............ .
., Bė apdarų
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais it aprašymais 1.50
Dr< Vinco Pietario RažUi.

Istorijos apysaka 2 tomai .... .50 
. - Limpamosios Ligos ir kaip 

nno jų, išsisaugoti. Parašyta 
įiegyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė j. Baronas .25

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais . ....i.......... .20

Mano Patyrimai Didžiojoj 
karėj, 1916 ir 1919 m. Para
šė kun. J, F. Jonaitis (Ka
pelionas). • <» ♦ * M •*?**<• • .15

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verkimai; Su
darė ir. išleido kun. J. Kdir- 
ėevįeįūš

Vienuolinė Luomą. Vertė 
kiin. P. Saurusaitis ......... .

. Moterystė Nesuardomybė. ;.
J. Leshuskiš. ’ Sv. Khzimiėro
Dr-jos leidinys, Kaurie 10 

\ Meilė (Poema). Parašė jį. .

RELIGIJOS Mokymo Me-
1 todika. K. J. Skruddia ......U M
> t Leiskite Mačiams AttiH
, Prie Marifs. Stitiisė kunigas ■ 

Pranas
;;; ttaiatai. Ka-

»ys Puida

kaus Asyžiečio šit trumpais 
apmąstymais aule Jo gj’veni- 
mų. Parašė Tėvas Hugolinus 
Strof f, O* F. M. -Vertė K.

A Brief Lithuanfon Gram* 
mat. Lietuviškai - Angliška 
grimiatika. Kito. P. Šauni- . 
saitis. ..įuuo.mh. u ......10

,few M 

i
F1U.‘ J

-tlOlhM'I

.10

15

,30

.10 ’ 4«
"' *'** >*^

, .10 >•*»:

,2o
Gegužes Mėnuo — K^n. P.

.40

.25

10 v?*
* »*S*U

.15

.05

.75

.50

.10

.15

.15

.fe

. TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabį- 

■ntt. Vienb l^jkatnb-, juokųjį 
Sulietuvino Vaidevutis...... ....

Elgetų Gudruinas, 3-jų vei
ksnių kbmedija. Parašė Sei
rijų Juozukas ..... :... .25 • ■

Giliukingas-Vyras. 2-jų ak- . 4‘į
tų komedija; parašė S. Tar- M;Lį 
vydaš ........... .25 Vi |

Ubagų Akademija ir Ūba- ** A j
gų Balitis -—. komedijos- po /f,J
1 aktą. Paraše Seirijų Jub- 

pilkas t «•«*« 9 •**■•••••« t •••••«■» .35w3p
Sniegas—Drama 4-rių ak-. . 

tų. Verte Akelaitis. ........ . .40 \
Ėstiinas — 3-čia dalis dra- • "

irios ‘‘Gims Tautos Genijus’- » :J 
Parašė kun. L. Vaicekauskas i01(i jj 

Visi Geri — 3-jų veiksmų .
vaizdelis; parašė F. V.......,....* 10 4 

.Patricija, arba nežinomoji “- J 
kankinė -4-rių aktų drama. - AS 
Vertė Jonas. Tarvydas .............10

Išganymo Apsireiškimai 
atėjimas' ii ^yvėhuriai ant že- ; - 
mes Jėzaus Kristaus. Vaitfi- \\ 
nimas su, gaidomis.,

Dnunba: 1) Germanas ; 2) \ 
Fabioia 5-kių aktų; 0) Littt-. _ "J® 
do Stebuklas 4-rių aktų; pa- 
rašė J. Tarvydas ,05«ą|

Knarkia P&lieptte. Komedi- S 
ja Į-me,ąkte. Parašė Gineitis 15 jį

Vaikų Teatrai: dalis I; 1) įĮ 
Pagalvok, ką. dar air2)--Jono JįB
laimė ; 3) Pasakyk mano iai-('^'jį® 
nię. Surinko & K. D; ir N..... 15w

Vaikų Teatrai: dalis 11:1) ; --H 
Ištįrsime paskui2) Antanu-. ’ SĮ 
kas. Surinką S. K., į. ir N..;.. 15

DAINOS " 'ŽĮ 
t jaunimo jtfdai, M. Ateivis .10 

ąvodbos Rainos 10 .
SUGAIDOMIS ;

./v“? ptiiattto ;
Jojab Diėną .40 V
Vai aš pakirkčiau 15 j
Irighb (Uattilka) 4$’^
Už Čilingėlį .M....... - M -i
SaUlfelS raudona *S 4
Žiu Nakcaly (dzūkiška) .... .10 
Skyniau skynimėlį 45 □

ftMrmTitiri* -J
Blaivininkų hymnas .10^

Aleksio . .4
Gįėemč Žv. Jimtafco 1 ją J 
Vyčių hymnas jos

366 Bfoadway, Sb. Boštott, Malt



DARBININKAS ’. 8.

Rytinių Valstybių Žinios
; Jo Ekscelencija Vyskupas 
. T. Matulionis New Yorke

WATERBURI, CONN.

Čių ir yargoninkui J. Liu- 
binskui vadovaujant ir 
pianu pritariant sudainuo
ta sekančios dainelės:

1. “Naktis svajonėms 
papuošta” Vanagaičio. 2. 
“Onytę” merginų kvar
tetas. 3. Godelės”
— vyrų duetas. Mažame
čių choras sudainavo: 1.

(“Atskrend sakalėlis”, 2.

; Vasario mėn. 7 d.^-8 vai. 
i vakare, Aušros Vartų pa

rapijos bažnytinėje salėje
,< įo Ekscelencija kalbės ą- 

pie katalikų gyvenimą. Ru- 
į sijoj ir kitomis temomis, 
f Vyskupas Matulionis grį- 
į Žo neseniai iŠ Rusijos kaip 
r įtankinys už tikėjimą, 
f ‘ Svarbu visiems ,NeW 
> Vorko lietuviams.dąlyvau- 
; W^a^o^^ęra7Į <<^^1 rir
į į^ose.nesbusWUdo- a Plaukia Nemunėlis”. 
_ įmos. Nėsiyelmkite, nes suaugusių choras sudai-

prasides lygiai 8 vai. jnavo: Tėveliams ‘Ilgiausių 
v Sausio -27 d., New Yorko F 9 T.iatiTvtafa asatha

: Vyčių ruoštieji šeimynis- 
į ii pietūs pagerbti, savo tė- 
į vėlius pavyko. Vyčių tėve- 
į lių ir Svečių prisirinko ga- 
į na didelis skaičius ką vi- 
. jai nesitikėtą. Laike pietų 
r pasakyta daug gražių kal- 
f įų ir linkėjimų. Dvasios 
l vadas kun* šeštokas savo 
j įalboje pagyrė jaunimą, 
L |cad jis smarkiai sukruto 
į birbti netik vyčių organi- 
j žacijoj, bet ir prie choro 
i prisidedant. Be to laike 
t pietų buvo pasakyta eilu-

- Van.

metų’, 2. Lietuviais esame 
mes gimę”, 3. Šėriau žir
gelį ir 4) “Plauti linksma, 
piauti gerą”.

Dainelėmis publika bu
vo labai patenkinta, taip, 
kad reikėjo kitas net kar
toti. Be to dalyvavusieji 
tėvai pasižadėjo visus sa
vo sūnus ir dukteris at
siųsti į chorą, kad jie iš
moktų taip gražiai lietu
viškai dainuoti.

New Yotko
Korespondentas.

kų Universitete, Washin- 
gton, D. C. su laipsniu L. 
L. B. ir J. D. Besimokin
damas Washingtone jis 
buvo universiteto Pierce 
Butler Law klubo kasie- 
rium.

Šiomis dienomis adv. X 
Ališauskas sėkmingai iš
laikė Conn. Valstybės 
kvotimus. .

Adv. Juozas yra pavyz
dingas jaunikaitis lietuvis 
ir katalikas. Jisai moka 
gražiai lietuviškai ir leng
vai galės savo tautiečiams 
pasitarnautu* Priklau s o 
prie vietinio Lietuvos Vy
čių klubo ir jo naudai 
daug darbuojasi. Greitu 
laiku mano atidaryti ofi
są su kitu advokatu.,

Mūsų jaunam profesijom 
nalui linkime geriausių 
pasekmių.

M

WATERBURY SAVINOS BANK j 
WATERBURY, CONNECTICUT |

— ■ J ' u

Brooklyn Office į
- ■ • I! 

Jį Waterbnry’o Savings Bankas Brooklyn’o Skyrius gali aprib H 
!• pinti tavo visus Lankos reikalus, sj
S Tos pačios bankofl knygutes, kurias gavote nuo Waterbury
:į Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Rankoje, Taipgi į Į 

: turime: ’

Žj CHRISTMAS IR VACATION CLUBS į!
S ' TRAVELEIR’S CHECKS . ; ĮĮ
| ■ ' FOREIGN DRAFTS ' jį

" Ateikite inea jutas patariiatlSiiHe, kaipTr aenojT Bankoje. jj 
i 793-797 Bank St. -j

A. L. R. K. Federacijos Didžiojo New 
York Apskričio Reikalai

Š. m. sausio mėn. 25 d. Ząukus ir 2) T. Čižauskas.
8 vai. vakare, Apreiškiiiib 

f par. auditorijoj, įvyko
Didž. N. Y. Fed. apskričio 

! susirinkimas kurį atidarė 
r apskr. pirmininkas kun.
• N. Pakalnis, pakviesda- 
į inas šv. Jurgio par. klebo

ną kun. C. Paulionį maldą 
į /Sukalbėti.
f T Atidarius susirinkimą 
į į>irm. kun. N. Pakalnis 
į pasakė įžanginę kalbą ir
! sveikina žodžiu susirinku- 
' sius atstovus.
L Skaitomas pereito susi

rinkimo protokolas. Susi-
; rinkime dalyvauja šių 
. draugijų atstovai:

.,1. Mot. Są-gos 24 kp.: 
! i) ,B> Radzevičiene ir 2) O. 
f Daubarienė.
L . f U. Apašt. Maldos: 1) M.

Visbarienė ir ,2) S. Mika- 
® liūnienė. .
" *•- HL Mot. Są-gos 29 kp.: 
‘ 1) S. Subatienė, 2) U.

< Mikulskienė, 3) O. Dobro-
? volskiene, 4) K. Zaukienė
1 ir 5) V. Bielėvičiehė.

:; IV. Liet. Vyčių 41 kp.:
1) A. Mažeiką.

V, V. Apreiškimo par. Šv.
■ Vardo draugijos: 1) V.

•. a u i..r............ -'n i t—.
m J , . 1—.

* ' Telefonas: Plaza 1350.

į JONAS GREBUAUGKAS
f Gfaborius ir BalšaannoĮpjas

423 S. Paca Street
• BALTIMORE, MD.

/Inui ■. -i i, UI 1 . ,r I .

GHAS.B.KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORlUS 

Ir fealMunuotojai 
687 B. Paca St. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
: ir pigiai. Pagrafras paruošiu.
Į Nuo $75-4100-4160 ir 

aukščiau
; Tek — South 0088

VI. Mot. Są-gos 30 kp.:
1) A, J. Valąntįejienė ir
2) A. Kivytienė.

VU. Kar Ang, par. Šv. 
Vardo draugijos: 1) Kun. 
J. Lencevičiųs, 2) - A. 
Pliauplys, 3) V. Žemen- 
tauskas, 4) M. Dailydėnas 
ir 5) V.Dailyda.
VIII. Kar. Ang. par. Apaš
talavimo Maldos: 1) M. 
Visbarienė ir 2) Gudaus
kienė.

IX. LRKŠA. 134 kp.: 1) 
Bučinską, 2) S. Lukoševi
čius, 3) X Tumasonis. .

X. Apr. par, Raž. drau
gijos: 1) O/Stagniūnienė, 
2) M. Kivytienė, 3) O. Ku- 
zmienė, 4) Mar. Kivytienė 
ir 5) T. BendžiuVienė.

XI. Apr. par. Sodaliečių:
1) M. Šerbentaitė, 2) M. 
Milašaųskaite ir 3) 01. Či- 
žauskaite. . ‘ .

XH. Ra^. draugijos, Ma- 
speth, L. I. : 1) M. Norke- 
vičienę, . . \

X1U. šv, Jurgio par. 
klebonas kun. C.Paulįo- 
nis. ;

Iš viso susirinkime įvai
rių katalikiškų draugijų 
atstovų dalyvauja virš 50. 
Čia .viršui priminėta tik 
dalis atstovų, kurie prida
vė mandatus ir užsiregis
travo kaipo atstovai. Dau
gelis atstovų nęužsiregis- 
travo kokias draugijas at
stovauja. Todėl nevisų 
vardai čia tapo patalpinti. 
Sekančiame susirinkime 
kiekvienos draugijos ats^ 
tovai privalės atsinešti su 
savim ir mandatus ir juos 
laike susirinkimo sekreto
riui priduoti. ,

Lietuvos nepriklauso- 
bybės Šventės reikalu pra
neša K. Vilniškis, kad tau-

ADV. JUOZAS ALIŠAUS-
■■■■. KAS

Jaunas, tik 26 metų am
žiaus profešijonalas. * Jis 
yra baigęs Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos mokyk
lą ir vietinę Črosby High 
School. Baigęs aukštes
niąją mokyklą įstojo į Ho- 
ly Cross Kolegiją Wbr- 
cestery. Teisių mokslus 
baigė Gebrgetown Katali- 

tininkams peršantis, šie
met 16 vasario bus ben
drai su jais Klaščiaus sa
lėj vasario mėn. 17 dieną 
paminėta. Įžanga bus 50 
centų. Taip pat ten bus ir 
vakarienė svečiams es
tams ir latviams pagerbti. 
Įžanga vakarienei $1.00.

Tautinio veikimo reikalu 
kalba kuri. N. Pakalnį ir 
perskaitomas Lietu v o s 
Konsulo laiškas, kuriame 
raginama bendrai su ki
tais Vilniaus akcijos rei
kalu veikti.

Pirm. kun. N. Pakalnis 
paaiškins, kad jis atsaky
damas konsului pranešė^ 
kad tas reikalas paliktas 
Federacijos apskr.. susi- 
rinkimui. .

Skaitomas kitas konsu
lo tuo pačiu reikalų laiš
kas, kuriam nurodoma 
.veikimo planai. Kiek pa- 
diškųsavus, tas klausimas 
pavestas Fed. apskr. val
dybai ištirti ar būtinas y- 
ra reikalas Fed. apskri
čiui, apimančiai tūkstan
čius organizuotų lietuvių 
Amerikoje ir veikiančiai 
Vilniaus klausimu atski
rai, prisidėti prie kelių 
taųtįninkėlių bendram 
veikimui. .

Nutarta šiuos apskričio 
katalikų veikimą per ka
talikiškus laikra š č i u s 
skelbti ir prašyti New Je- 
rsey ir Connecticut Vals
tybių lietuvius įr draugi
jas šios apylinkes Veikimą 
sekti per laikraščius ir 
kiek leis jiems aplinkybės 
prie mūsų prisidėti. .

Toliail pirmininkas ra
gina visus atstovus akty- 
viai visuose susirinkimuo
se dalyvauti.

Nutarta visus susirinki
mus lygiai 8 vai. vakaro ------------- . - «—.
kiekvieną paskutinį penk- J> JTrejonis — iždininkas, 
tridienį kiekvieno mėnesio 
daryti, o. jų nutarimus ir 
protokolus katalikiškuose 
laikraščiuose skelbti.

Susirinkimas baigtas 
malda, kurią sukalbą kun, 
C. Paulionis su atstovais 
kartu. Buvęs,

SUSITVĖRĖ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KAREIVIŲ 

POSTAS

BROOKLYN,N.Y.
VYČIŲ ŠOKIAI

Ketvirtadienį, vasario 7 
d. Lietuvos Vyčių 41-ma 
Vytauto kuopa rengia šo-

.P.amarginįnais, 
Apreiškimo .parapijos, sa
lėje; No. 5th ir Haveme- 
yer Sts., Broęklyn, N. V, 
Šokiams gro^geras orkes
tras. Įžanga.^5 centai. Vy
čiai kviečia-visus į šį pa
rengimą atsiĮankyti.

• v. LUMl J. m. •
•• ’ ' ...........-Mrg...._______ u ■

NEW BRIĮJIN, CONN,
ŠV. CĖCHJJOS METINIS

Sausio 12 d., Lietuvių 
svetainėje, prie Park St., 
įvyko iškilmės susityėri- 
mo Amerikos Lietuvių 
Kareivių 4-tas Postas. Da
lyvaujant apie 400 žmo
nių, Kareiviai maršavo 
per salę, nešą vėliavomis 
ir šautuvais. Šv, Cecilijos 
choras, dalyvaujant muz. 
K. žalnieraiČiui dainavo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus, ir apie šęšetą daine
lių. Kareiviai pagerbė vė
liavas ir žuvusius. Po to 
buvo kareivių iškilminga 
priesaiką dalyvaujant iš 
Brooklyn, N. Y. Adjutan
tui K. Jurgėlai su savo po- • \ e ė rtrrr nr *

Ūkininkų būkle dar ne
pagerėjo. Produktai pi- 
gus, nors kainos biskį ir 
pakilo. Darbininkų vis dar 
yra be darbo. Šioje kolo
nijoje dirbtuvių nėra.

Žiemos metu lietuvių 
veikimas mažas. Jaunimas 
gražiai pasirodo svetini- 
taurių tarpe. Lietuvaitės 
gražiai gieda airių bažny
čioje-

'A. P. Krikščiūnas.

MASPETH, L. L, N. Y,
DIDĖLI PARENGIMAI

“Labai bloga su Zebu Heifil- 
du. Jis skaičiavo metus, kai grįš 
jo vaikas ir prašalins skolas”.

“O paskui?” ,
“Jis grįžo —* ir prašalino si

dabrinius daiktus”. ("WisconSin 
Octopts”). f

“0, aš džiaugiaus tamstų suti
kęs — ar gali tamsta paskolinti 
man bent kiek pinigų, nes aš pa
likau savo piniginę namie?”

"Žinoma, štai pensas tramvajui, ‘ 
parvažiuoti namo ir pasiimti sa- , 
vo piniginę ’ (‘ ‘ .Kikenki ’ ’f
Wien). ■ •
Profesionalai, biznterial, pramoninkai', 

kurio skelbiasi. _ .“Darbininke” _ tikrai-----
verti skaitytojtj. paramos. .

.Visi garsinkite “Darbininke0.

PAIN-EXPELLER

palengvina skauamua

KULS PAIN !

Penktadienį, sausio 4 d. 
tp^fįo choro praktiko, į- 
vyįp ŠV. Cecilijos .choro 
metinis susirinkimas. Su
sirinkimą atidarė pirm. Ą. 
Valinčius, įkalbėdamas 
maldą. Iškilusius raporto 
praeitų metų pasirodė, 
kad choras nuveikė daug 
gražių darbų, .būtent:' iš
mokta dvejos naujos mi
šios ir daug kitų bažnyti
nių giesmių, surengta trys 
teatrai, ir išmokta daug 
pasaulinių dainų. Choras 
viešai pasirodė šešiuose į- 
vairiuosę parengimuose. 
Muzikai išleista pereitais 
metais suvirs $50.00. Rei
kia pastebėti, kad praei
tais metais choras žymiai 
susitvarkė. Nors į choro 
kasą didelių įplaukų ne
buvo, išsilaiką daugiausiai 
iš narių mėnesinių mokes
čių ir įvairių narių pabau
dų. Taip pat bažnyčioje 
bei pamokų laiku įvyko 
geresnė tvarka

Į valdybą išrinkta “35” 
metams sies asmenys: K. 
Kavaliauskas — pirm.; K. 
Ražaitytė vice pirm.; 
ir buvusieji: M. Karlonai- 
tė —- protokolų rašt, 
Jurkūnaite

N.
fin. rast.:

Tenka tarti garbės žo
dis Gerb. A. Valinčiui, ku
ris ištisus metus taip gra- 
w . darbavosi. Tikimės, 
kąd naujai išrinktam pir
mininkui ne blogiau seksis 
ir choras augs ir tobulin
sią. .7

S. L. R. K. A. 108. ir 185 
kuopos kartu vaidins di
delį trijų aktų veikalą -te
atrą “Pinigėliai” ir dvie
jų aktų komediją “Meile 
Visų Ligų Gydytoja”. 
Vaidina Lietuvių Meno 
Teatro gabūs vaidylos. Šis 
pirmutinis šių metų di
džiulis parengimas įvyks 
vasario 12 d. 7 vai. vaka
re, šv. Stanislovo svetai
nėje, Maspethe. Teatro 
pauzosė bus prakalbos ir 
po teatro šokiai prie ge
ros orkęstros. Visiems rei
kalinga žinoti tąi, kad šis 
nepaprastas parengimas 
savo grožiu ir didumu bus 
pirmutinis šiuose metuose 
ir visas pelnas skiriamas 
Maspetho naujos Bąžny*

sto nariais .
New Britain’o Posto 

Valdyba:
V Vitukynas Coman- 

dęr; J. Kavaliauskas — 
Ist Ašs’t Commander; A. 
Žemaitis — 2nd Ass’t Co- 
mander; F. Norkūnas •— 
Fin. Secretaryį K. Stepo
naitis — Rec.A. Buinic- 
kas —Tresurer; p. Swartz 
ir A. Mičiunas Trusteės; 
M. Griinaila — Sergent at 
arms.

Įspūdingas kalbas pasa
kė V. Vishnia ir K. Jūrgė-______________ _____
la iš Brooklyn’o, vietiniai gioš^atatybai/kurĄ kovo 
kunigai: A. Vaškelis ir P. mėnesį šiemet jau pradės 
Kartonas ir svetimu postų statyti. Todėl būdėkit Ma- 
viršininkai kaip American 
Legion, V. F. W., ir tt.
' Penkių vyrų choras, va-- 
dovaujant P. Brazauskui 
sudainavo keletą dainelių.

Užbaigus iškilmės, gro
jant V. Zdanio orkestrai 
tęsėsi šokiai.

Dinkime New Britain’o 
Postui geriausio pasiseki
mo. Tėmyjęs.

WASHINGTON DEPOT, - 
CONN.

Choristas* darbas.

Šios kolonijos biznieriai 
praneša, kad per 1934 m. 
biznis pagerėjęs vienu 
trečdaliu, negu kitais pra
eitais metais. Biznierius 
Petras Krikščiūnas sako, 
kad jo biznis taip pat pa
gerėjo. žmonės/ siuvasi 
daugiau drabužių. Jis gau
na net. ir iŠ kitų kolonijų 
darbų. Lietuviai supranta, 
kad remti lietuviai yra tai 
gražus ir patriotingas

spetiečiai ir visi geros va
lios lietuviai, kuriems rū*' 
pi reikšminga lietuvių 
garbė; atsilankykite ir ki
tus paraginkite remti pa
rengimą, valios lietuviai, 
kuriems rūpi reikšminga 
lietuvių garbė; atsilanky
kite ir kitus paraginkite 
remti parengimą, vasario 
12 d. Įžanga tik 50 centų, 
Tikiėtai Maspetho klebo
nijoje.

JUOKELIAI
1 Policininkas: “Kaip namai ab 
rodė, kai išėjo vagys?” .

Moteris: “Kaip tik taip, kaip 
atrodo, kai mano vyras ką nors 
pamestą paieSko”. ("Kikerikl”, 
Wien). .‘.J

75 State Street 
BOSTON

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iŠ 
lauko, su maudy- 
. nčmis.

.Informacijų
' klauskite pas 
vietini agentų 

'i arba

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS

Aš Jonas Szeslauckas, jau a- 
piė vienuolika metą, turėdamas 
suparaližuotą kojų ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rąžančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

Parduodu du rąžančiu už vie
nų dolerį; su persiuntimu $1.05.

Kas norite įsigyti, gerų rakan
čiu siųskite pinigus šiuo adresu:

John Shislosky, • 
King’s Oounty Chronic HOs^taJ, 
7 - 7 ; . Ward K ' \

Brooklyn, N. Y; . .

f . Telephone Stagg *3^-4400 
j NOTARY PUBLIC

AlEKS. RADZEVIČIUS

I
* GRABORlUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. X

I
 Priešais Apreiškimo parapijos 

Bažnyčią
Parsamdau Automobilius Ves. 

| tuvčms, Krikštynoms ir viso- 
į kiemą pokyliams.

Teisėjas; "Tamsta įsilaužei j 
namus — bet kaip tamsta apsi
dirbai su triguba apsaugine už
sklanda?” .

Kaltinamasis: “Nieko nepadfo 
mano pasakymai tamstai — tam-i 
sta niekiunet taip neupsidirbsij 
tam reikia metų praktikos”. į 
("FKogendc Blatter” Muntch).

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2*5043

MATTHEWP. DALIAS
(BIELTĄUŠKAS)

LAISNIU0TA8
GRAB0RIU8

MOGrand Street,

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčm* dno- 
damoe mylimame uaMrroti do
vanai. Nubudimo valandoj kr*ip> 
kttta pa* rataznavirnaa yva 
nitlkrlnua ir ui priateaaų kainų.

1' j
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