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KAINA B OMlAj

Tautų Sąjunga Uždėjo Fi
nansini Spaudimą Italijai

BOLŠEVIKAI PRALENKĖ 
PATĮMBį

provincijų ir pilna valdžia 
ant likusios Ethiopijos. 
Tokių teisių atidavimas I- 
talijai nė kiek nepaliestų 
Anglijos interesų Ethiopi- 
joj. Galimas daiktas, kad 
Italijos - Ethiopijos karas 
taip ir baigsis apie pabai-

Geneva — Tautų Sąjun
gos komisija paruošė grie
žtą projektą valstybėms, 
priklausančioms prie Tau
tų Sąjungos, sulig kurio 
jos sulaiko paskolas ir 
bankų kreditus Italijos 
valdžiai. Šis finansinis 
spaudimas padarytas pri-jgą šio mėnesio, 
silaikant Tautų Sąjungos | --------------
nutarimo, kad Italija yra ETHIOPIJOS KARALIUS 
kaltininkė karo su Ethio-, VEJA LAUK ITALIJOS 
pija. Ekonomis boikotas 
Italijai gali pakenkti, nors 
ji jo taip nebijo, kaip karo 
su bile kuria Europos val
stybe. Karas pakenktų I- 
talijai vykdyti planus E-' 
thiopijoj.

Bet karas bile kurios1 
Europos valstybės prieš I-; 
taliją iššauktų pasaulinį i 
karą, ko kol kas nė viena' 
valstybė nenori pradėti.

AMBASADORIŲ

Addis Ababa — Negaus 
Hailie Selassie kelintą sy
kį įsakė Italijos ambasa
doriui Luogi Vinci - Gig- 
liucči apleisti Ethiopiją. 
Jei jis to nepadarysiąs, tai 

į būsiąs prievarta išmestas. 
1 Mat susekė, kad Italijos 
I atstovybė buvusi šnipų 
lizdas. Taip pat karalius 
atšaukė savo atstovą iš 

Italija jau pradėjo kai-,Romos. Reiškia, po dviejij 
bėti apie kompromisus. Ji savaičių karo diplomate 
net yra pasiryžus priimti niai santykiai pradeda bū- 
pasiūlymus, jeigu tik ji, ti nutraukiami. Italijos at
gautų protektoriatą ant' stovas suimtas ir saugoja- 
keturių senų Ethiopijos mas policijos.*

ANGLIJA ŠAUKIA PAR
LAMENTĄ ANKŠČIAU 

NEI NUSTATYTA

KEBLUMAS SU VAI
KAIS, KURIE ATSISAKO 
PAGERBTI AMERIKOS 

VĖLIAVĄ
London, Anglija — Spa

lių 11, — Anglijos valdžia 
šaukia savo parlamentą 
susirinkti spalių 22 d. vie
toje nustatytos 29 d. An
glijos valdžia pramato, 
kad gali kilti svarbūs g< 
klausimai, kuriems reiks kuomet toks pagerbimas 
parlamento sutikimo ry
šium su įtemptais santy
kiais su Italija.

Saugus, Mass. Viešųjų 
mokyklų vyriausybė atsi- 

: rado keblioje padėty su še
šiais pradinės mokyklos 

I vaikais, kurie atsisako pa- 
;erbti Amerikos vėliavą,

MEKANIŠKAS “MELA
GYSTES SUSEKĖ JAS” 

IŠTEISINO ĮTARIAMĄ 
ASMENĮ

Fairfield, Me. — Spalių 
11, 12 metų mergaitės nu
žudyme buvo įtartas ir su
imtas tūlas David Roy, 44 
m. Nors jis yra vedęs ir 
turi vaikus, bet prisipaži
no prie negražaus elgesio 
su jaunomis mergaitėmis. 
Tik griežtai gynėsi jog 
mergaitės Anne Knights 
nenužudęs. Tuomet iš Col- 
by Kolegijos Waterville, 
Me. atvežta naujai išrasfa 
mašina, vadinama “psy-: 
cho” - galvonie reflex ma-| 
chine”, kuri būk parodan-l
ti ar žmogus meluojąs ar lių 10, Graikijos respubli- 
ne. Padarius su ta mašina ka tapo iš pamatų sudre- 
bandymus, ji rodė, kad jis bintą, kuomet rojalistai 
gindamasis nemeluotas. (karaliaus šalininkai^ ori*

Prancūzų laikraštis 
“Journal” ryšium su kari
ninkų laipsnių grąžinimą 
raudonojoj armijoj rašo:

“Iki šiol dar buvo šioks 
toks aiškumas; didieji teo- 
retiškieji principai dar ga
liojo. Karininkų nebuvo-— 
buvo tik “^raugai koman- 
duotojai”, kurie tačiau la
bai atydžiai žiūrėjo, kad j 
“draugai kareiviai” i

Rusija Pasiuntė Griežtą
Notą Japonijai

BELGIJA ATSISAKĖ 
ATSTOVAUTI (TALIJĄ

Brussels, Belgija — Spa-
“draugai kareiviai” ati-.^H ?> Belgijoj <- vyriau- 
duotų jiems prideramą pa- sybe atsisakė išpildyti Ita-
garbą. Iijos prašymą, atstovauti 

Italiją? Addis Ababoje E-
Tačiau šita padėtis so- thiopijoj laike karo. Belgi- 

vietų kariams nepatiko. ]a pasiaiškino, kad ji e- 
nuo to kentėjo jų_savimy- santi narys Tautų Lygoa 
la. Jie kovojo dėl oficia-|įr todėl turinti laikytis 
lauš pripažinimo, ir tie jh^artu su kitomis tautomis
reikalavimai, pagaliau, bu
vo patenkinti.

Sovietai nepasitenkino 
nukopijuodami praeitį — 
jie netgi pralenkė carą Ni- 
kalojų II. Įvedamas SSSR 
maršalo titulas, kurį cent
rinis komitetas galės su
teikti aukštiesiems kari
ninkams už ypatingus 
nuopelnus. (Paskut i n i s 
Rusijos feldmaršalas bu
vo D. A. Miliutinas, miręs 
D. Karo pradžioj).

Šalia to sudaromas ge
neralinis štabas. Raudono
sios armijos karininko pa
reiga pasidaro “amžina 
profesija”. Tokiu būdu, 
nežiūrint marksizmo ir 
antimilitarizmo, susidaro 
nauja profesinių karių 
kasta. Neprošalį prisimin
ti, kad tokiam skaisčiam 
socijalizmo trijumfui pa
siekti reikėjo užmušti apie 
du milijonus žmonių (pa
čių sovietų daviniais). ‘R.’

bendro nusistatymo.

TRAUKINIUI HNANT 
PAMIŠO MAŠINISTAS

UŽ SKOLĄ APRAŠE 
ŽMONOS KASAS

ŽUVO VĖŽIO EKSPERTQ 
SŪNUS

Lupuzanos kaime (Ru
munijoj) antstolis už nesu 
mokėtus mokesčius turėjo

Moultenboro, N. H. -

Maskva — Sovietų Tass 
praneša, kad ant Mandžiū* 
rijos rubežiaus tarp sovie
tų kariuomenės ir japonų

Spalių 12 dieną, ant Win-! kariuomenės įvyko susirė- nnnacaiilrofl oanv’r. rnaSomo j    al.'.j,  „l-' — s — .

aprašyti ūkininko Trifuno' laivelyje žuvo Roger Tyz- į
1 --1 j ] zer, žymaus vėžio ligosturtą. Bet pasirodė, kad

nepasaukee ežero mažame

turtą. Bet pasirodė, kadįzer> . . .
ūkininkas iš tikro esąs vi-1 specialisto sūnus. Jis pasi- 
siškai neturtingas ir nieko 
nebeturįs, ką būtų galima 
aprašyti. Įstatymų vykdy
tojas pamatęs, kad aplink 
šeimininkės galvą apsuk
tos dvi storos plaukų ka
sos. Nežiūrėdamas į šei
mininko ginčijimą ir jo 
žmonos ašaras, antstolis 
nukirpęs tas kasas ir išsi
vežęs kaip užstatą, kol 
grąžins skolas.

su-

mimas. Abiejose pusėse 
nemažai užmuštų ir sužei
stų.

Sovietų valdžia įžiūri 
provokaciją ir užpolimą. 
Bet Japonijos valdžia sa
ko, kad šaudyti pradėję 
sovietų kareiviai, perėję 
rubežių.

Sovietų valdžia reikalau
ja, kad būtų sudaryta ko- 
alicijinė komisija, kuri pa
darytų tyrinėjimą. Spalių 
6 dieną, kaip praneša, ja
ponų kareiviai paleido šū
vius į sovietų kavalerijos 
būrį būdami sovietų žemė
je. Dviem dienom praėjus 
tą patį padarė. Tas ir iš
šaukė sovietų protestą.

ITALAI PAĖMĖ SAVO 
KONTROLĖM AOOWA

ėmęs laivelį, norėjo paleis
ti motorą, bet įvyko eks
plozija. Tyzzer draugai, li
kę ant kranto, dėl to inci
dento per keletą minučių 
nekreipė dėmesio, tik kada 
ištraukė laivelį prie kran
to, tai rado Tyzzer negy
vą. Dirbtiniu būdu bandė 
atgaivinti, bet nepavyko. 
Spėjama, kad inžinui eks- 
plodavus, dalis inžino 
trenkė Tyzzer į paširdį ir 
užmušė.

Varšuva, — Netoli Sta- 
nislavovo, važiuojant trau
kiniui, staiga pamišo gar
vežio mašinistas.. Jis leido 
traukinį ’ _
greičiu, nepaisydamas jd- 
kių sustojimo signalų.. Va
žiuojant traukiniui ’ pėr LIETUVIS RADO DAUG 
vieną sustojimo vietą, peč- - SENOVĖS PINIGŲ 
kurys sugriebė mašinistą Glemžino lietuvių koloni- 
ir, laikydamas jį, sustab- jos gyventojas N. Juknevi- 
dė traukinį. |Čius, ardamas savo lauką

-------—radojjaugiau kaįpJPPgsę-
— Vokiečiai ištrėmė iš novės pinigų - iš 14 ir 15 

Vokietijos Lietuvos pilietę šimtmečio (Livonijos or- 
p-lę Vingėlaitę. Ji buvo lai-1 deno, Rygos ir Terbatos 

‘ arkivyskupo , kuriuos per
davė policijai. Pastaroji 
juos persiuntė paminklų 
valdybai.

Paminklų valdyba atra
dėjui paskyrė gražią dova
ną.

GLEMŽINAS, 
vis didėjaųęiu Gaurų valse. Jaunlatgalės 

Apskričio

koma kalėjime, jos daiktai 
konfiskuoti, o galop ją vi
sai ištrėmė.

ŠEŠI ADVOKATAI 
ATLEISTI IŠ PAREIGŲ

Kaunas — Teisingumo I 
ministerio įsakymu, atleis
ti iš advokato pareigų pro
fesorius Augustinas Janu
laitis, doc. Kazys Saikaus-. 
kasr- doc. Tadas Petkevit 
čius, doc. Antanas Tamo
šaitis, Kauno burmistras 
Antanas Merkys ir advok. 
dr. jur. Rafaelis Rabinavi- 
čius. .

Adowa, Ethiopija —Gen. ‘ 
Emilio De Bono oficialiai 
paėmė’ savo kontrolen Šį 
miestą, spalių 13 d.

Miestas buvo išpuoštas^ 
italų spalvomis. Gen. De , 
Bono dalyvavo pamaldose, 
o po pamaldų dalyvavo 
paminklo pašventinime, 
kurį , pastatė žuvusius ka
reivius 1896 metais atmin
ti.

mokykloje įvyksta. Tų vai
kų tėvai priklauso prie 
tam tikros religinės sektos 
vadinamos “Jehovos Liu
dytojai” sulig kurios “mo
kymo” Amerikos ' vėliava 
tai esąs velnio padaras ir 
todėl jos negali gerbti. Ka
dangi Amerikos konstitu- 

. cija užtikrina visokiems 
tikėjimams laisvę^ tai mo
kyklos viršininkai atsira- ------- _—r---------- įpq- naujai jAOį**^** «*«^**«. r:r . vus paiaiaoio, Kaaa uaiai
do keblioje padėtyj su to- mą ir rašė ūkininkams, Vyskupas Petras Legge j vėju trenkė į Mižonių km. Maironio muziejus. Kaip jg orIaivių metg bombas

ELTA” APIE ĮVYKIUS 
GRAŽIŠKIUOSE

NAZIAI iim.
VYSKUPĄ

POETUI MAIRONIUI 
ORGANIZUOJAMAS 

MUZIEJUS

Berlynas, Spalių 10 — 
Čia oficialiai tapo paskelb
ta, kad naciai areštavo ir 
pasodino į Moabit kalėji
mą pirmą katalikų Vysku-

Kaunas — Rugsėjo 22 d. 
policija Gražiškiuose, Vil
kaviškio apskr., buvo su
laikiusi tris asmenis, kurie 
kėlė ūkininkų tarpe neri-jpą. šįs naujas kalinys yra

kiais vaikais. Lynne pana- grasinamus laiškus, kad 
šiame atsitikime 8 m. vai
ką pravarė iš mokyklos. 
Kaip pasielgs Saugus mo
kyklų viršininkai — neži
nia.

ROJALISTAI PAĖMĖ 
VALDŽIĄ GRAIKIJOJE
Atėnai, Graikija, — Spa-

7 ** I 7 v * •nemeluojąs.1 (karaliaus šalininkai) pri

tebetęstų streiką, nes, 
priešingai, grasino smur
tu. Šiuos tris asmenis su
laikant, kai kurie Gražiš
kių apylinkės gyventojai 
pasipriešino policijai. Ven
gdama aukų, pilicija savo 
pareigų negalėjo atlikti. 
Ūkininkų kurstytoj a m s 
sulaikyti rugsėjo 23 d. į į- 
vykio vietą atvyko dau
giau policijos. Kai policija 
norėjo atlikti savo teisėtus 
reikalavimus, piliečia^jai 
trukdė. Kadangi iš susibū- 
rusios minios į policiją bu-

Tam policija patikėjo ir vertė demokratinę valdžią, v.°. Paleisti keli šūviai, poli- -- - r - - -- - - - 1 * -r c buvo priversta pavar-
tik laikomas už Panayoti Tasaldaris pasi ^ln ^e.r ,susll^m1' 

- - - mus trys is minios buvo
Rojalistų p^išaky"* atsistok
jo ir valdžios vadovybę už- "a.s v®“8/8’ Kalvls- An‘ 
ėmė karo ministeris gene-Ldrl?.skevlclYs. . J“-, 0 

Kondvlis j*recias sužeistasis veža- 
sugrąžinimas ,mas i Mg°ninę mirė. Jo as- 

- - * Imenybe dar nežinoma.
Toks piliečių pasiprieši

nimas policijai, vykdant 
tiesiogines pareigas, yra 
neleistinas. Policija yra 
priversta vartoti visas '_ •___ _ v • . • ■ ■ . *

jis žmogžudystėje nebekal-, vadovaujamą prem i e r o. 
tinamas, 1
kitus nusikaltimus prieš traukti ir patys ją užėmė., 
jaunas mergaites, prie ku
rių jis pats prisipažinęs.

cija buvo priversta pavar-

ATMETE HAUPTMAN- 
NO APELIACIJĄ

Trenton, N. J. Spalių 10., 
New Jerseys Court of Ap- 
peals and Errors atmetė 
Hauptmanno apeliaciją.1 
Hauptmannas buvo rastas 
kaltu Lindbergho kūdikio ! 
pavogime ir nužūdime.

rolas George 
Karaliaus _ , ~ 
Graikijon beveik užtikrin
tas, nors tas reikalas bū
siąs perbalsuotas seime, 
Graikijos karalius Jurgis 
šiūom tarpu randasi An
glijoje. Esą Anglija tam ( 
tikrais išrokavimais re-priemones, ypač kai priei- 
mianti rojalistų ------:------ -—------- j
Graikijoje.

akci ją na prie pasipriešinimo vei
ksmais.

Kaunas — Buvusiuose 
dainiaus Jono Mačiulio- 
Maironio namuose, gretą 
jau ten įsikūrusio tautosa- 

Rugsėjo 23 d. siautusi kos archyvo, vykdant mū- 
apie porą valandų perku-sų poeto Maironio testa- 
nija su dideliu lietumi ir mentą, ~

PERKCNAS KLUONE 
UŽMUŠ® ARKLJ

36 ETHIOPIEČIUS 
GYVUS PALAIDOJO

Harar, Ethiopija —Tris
dešimts šešis Ethiopijos 
pėstininkus kareivius gy-organizuojamas - aiaidojo> kada ita& 

lueggvjvcju t ^1.  ----------------- - --------------j— —~r jš orlaivių mete nomoas
53 m. iš Meissen, Saxoni- (Kaišiadorių vale.) gyven- teko patirti, or^anizuotl, ant miestelio Gerloeubi E- 
jos. Jis kaltinamas už pra- tojo Balnio Jono kluoną,! jau ^netrukus bus baigtas, ^- j. kareiviai Gerlo- 
sižengimą prieš svetimos, kuriame vos tik buvo įva-, neužilgo jis turės būti ati- ( mįesįeivie buvo išsi- 
valiutos įstatymą. Naciai --------  Js
eina bolševikų pėdomis.

53 m. iš Meissen,

PREZIDENTO SŪNUS 
AUTOMOBILIAUS 

NELAIMĖJE

žiavęs su javais iš laukų darytas. Organizuojamaspožem/Jir j tą p(,že. 
Balnio sūnus. Perkūnas Maironio muziejus bus pa- . sulindę 
užmušė arklį ir žmogų nu- nasus l Vytauto Didžiojo ‘ gavo * J 
bloškė nuo vežimo, bet ne- universitetejau esamąį dr.| -ta « Bet

i kė požemį ir ethiopiecius 
(užvertė žemėmis.

pritrenkė ir 
Kluonas buvo uždegtas. 
Sudegė visi javai, pašaras 
ir kluone buvusieji ūkio į- 
irankiai. Nuostolių padary
ta 2410 lt. Turtas neap
draustas.

.XW, kJk/V XXX/ ,---------------

nesužeidė, kan J. Tumo-Vaižganto 
muziejų.

Prezidento Roosevelto 
vyriausias ir jauniausias 
sūnūs, James ir John, vos 
išliko gyvi, ar sunkiai su
žeisti, kuomet ant jų auto, 
mobiliaus užvažiavo elek- 
trikinis traukinys, kursuo
jąs tarp East Bostono ir 
Revere. Nelaimė įvyko 
trečiadienio vakare, apie 8 
vai., kuomet John vežė 
brolį Jamesą į East Bosto
no aerodromą. Važiuojant 
Maverick gatve nepastebė
jo, kad prie geležinkelio y- 
ra nuleisti vartai. Prasi
mušė pro vartus ir vos 
spėjo sustabdyti, kaip 
traukinys nors ir-gi stab
domas užvažiavo ant jų. 
Nors abu išliko sveiki, bet 
automobilius, kurį Jonas t v____ ____ ,
gavo gimimo dienai nuo na sęrgąntL Policijos su 
savo motinos, tapo nepa* ‘dideliu stropumu ieško
taisomai sudaužytas , piktadario.

ĮKURTAS ROMOS KA
TALIKŲ TEOLOGIJOS 

FAKULTETAS

NUŠOVĖ ITALŲ 
ORLAIVĮ

taisomai sudaužytas ,

I Addis Ababa, Spalių 11, 
— Laukiniai šauliai Issą 
gentės paprastais šaųtų-

Prie Latvijos Universi-( 
teto įkurtas Romos katali-, ~ . ■_ » .
kų teologijos fakultetas. vajs. n.u®^vf Italų karišką 
Mokslas jame prasidės jau ’ '

Fairfield, Me. —Spalių 9, šiame semestre. Studen- 
čia^ miške rasta žiauriai tais bus dabartinio katali- 
nužudyta 12 metų mergai- kų instituto — seminarijos 
te Annie K. Knights, mer- auklėtiniai, 
gaitė rasta netoli namų; 
miskelyj prie medžio tvir
tai pririšta ir pasmaugta. 
Jos burna buvo užkimšta 
nosine, kad negalėtų iš
rėkti. Pirm nužudymo su 
mergaite kriminaliai pasi
elgta. Ji buvo iš didelės 
Šešių vaikų šeimynos. Tė
vas yra bedarbis, o moti-

RADO NUŽUDYTĄ 
MERGAITĘ

orlaivį Wabens apylinkė* 
je prie Prancūzų Somali* 
land. Su orlaiviu žuvo du 
lakūnai ir šunelis, kurį la
kūnai vežėsi su savim.

,1 Katalikų bažnytinė vy- 
iriausybė dar seimo laikais, 
kai katalikų partija turė
jo nemažą reikšmę Latvi
jos politiniame gyvenime, 
dėjo pastangas išgauti ka
talikų augštąjai mokyklai 
fakulteto teises, buvo net 
išleistas tam tikras jsaky. U*/ paraDijieėiai. J Kai- 
mas, kurj seimas anuliavo. paSventihimo

Šiuo vyriausybės žygiu-mes atvyko ir būrelis lie- 
galima tikrai pasidžiaugti, tuvių iš Vilniaus.

PAŠVENTINTA PELE
SOS BAŽNYČIA

Vilniaus Rytojus rašo,, 
kad rugsėjo 23 d. buvo iš
kilmingai pašventinta Pe
lesos bažnyčia. Tą balny? 

į čia pastatė Pelesos lietu-



Aninjltnii, Spaiit? iij i, IMS
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•ĮviETiNEŠŽINIOS
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VESTUVES

« Spalių 12 d., 9:45 vai. ry
te, su šv. Mišiomis, Kun,

ĮTAUAĮ ŲŽGW
MUSSOLINI ŽYGI

Sekmadienį, spalių 13
K. Jenkus sušliubavo Ado-1 dieną Italijos Sūnų organi 
mą Druzdį, gyv. 502 E.

, 4th St., So. Boston, Mass., 
sų Mągdąlena Naujokaity- 
teK 193 L St., So. Boston, 
Mass. Jaunavedžiai, paly-

L dovai ir giminės priėmė 
šv.’ Komuniją. Palydovės

zacija suruošė paradą Bo
stono gatvėse. Dalyvavo iš 
visos Amerikos italų ats
tovai. Paradoje dalyvavo 
apie 10,000 žmonių. Pa
siuntė Italijos diktatoriui 
Mussolini kablegramą pa

buvo padoriai pasipuošu- reikšdami jam savo simpa- 
sios. Liudytojais užsirašė, tijas.

- Dr. Vytautas DuseviČius' 
ir Florencija Karbauskai- 
te. Jaunosios tėvai iškėlė

> vestuvių bąnkietą.
10 vai. ryte, Kun. F. J. 

Jųškaitis, sušliubavo Sta
nislavą Šajefkaitę, gyv. 
254 E. 8th St., Su Antanu 
Valatkevičiu, brocktonie- 
čių. Jų šlįūbą sekė jų in
tencijai iškilmingos šv. i 
mišios, kurias celebravo 
Jum, Juškaitis. Jose asista 
vo kun. K. Jenkus, kun. 
J. Plevokas. Jaunieji jų 
palydovai ir giminės ėjo

- prie Dievo Stalo. Merginos 
į,. be tik gražiai, bet ir dorai

buvo pasipuošusios. Liū- 
į; dytojais buvo Pranas 

Aukštikalnis ir Pranciška 
Karlonaitė. Jaunosios ma
mytė iškėlė puošnų ban- 
kietą.

2 vai. po pietų kun. F. A, 
Virmauskis davė šliūbą 
Justinai Kavaliauskaitei

' 1 su Paul Prudente, gyv. 78 
W 6th St. Liudijo Frank 

. DePąulo ir Juzefina Moly- 
tė. ,

Spalių 13 d., 12:15 vai. 
po pietų kun. F. A. Vir- 

. maųskis surišo moterys
tėje John J. Melody su Pe
tronėle Gedminskaite, gy- 
venančią 127 Bowen St. 
pabroliu buvo William 

į Melody ir Winifreda Kop- 
ka.

„4-
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VIENOS MISIJOS BAI
GĖSI, DVEJOS PRASI

DĖS

M. , g O.",
Ifllka latijaųpia pąjrtpjįttiųp 
įtajų pMrtikimų, kad-Mfc 
ssolini esąs kitas Atsako
mas Lincolnas pasileidęs j 
žygį, panaikiųtį vergiją. 
Negras nesutiko, kad Mus- 
solinio esą likimas paskir
ta atlikti “šventa misija” 
—apcivilizuoti ethiopie- 
čius. Jis nurodė, kad Hai' 
lie Salassie parodė dau
giau civilizuotumo, žmo
niškumo ir krikščioniškos 
dvasios, pageidaudamas 
taikos ir norėdamas ginčą 
pavesti Tautų Sąjungai, 
nei Mussolini.

' I^IVAO«Š|o 4NT

Laivas City of Montgo- 
mery ulėje ant seklumas 
Bostono uoste prie Lo- 
wells salos. 50 keleivių ir 
prekės turėjo būti nukelti 
iki laivas buvo galima nu
traukti nuo seklumos.

MIRĖ 
DR. MACDONNELL

DAKTARAI

Sv. Tėvo Kalba Per 
Radio

Šv. Kryžiaus Katedroje 
įvyko iškilmingos šv. mi
šios Italijos Šunų organi
zacijos intencijai. J. E. 
Kardinolas O’Connell pa
sakė pamokslą italų kal
boje, pagindamas italus už 
ištikimybę Katalikų Baž
nyčiai ir Amerikai.

DARBININKO RADIO 
CHORO KONCERTAS

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
Arti MunieipaI Building

625 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki = 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-| 
sas uždarytas subatoa vakarais ir g 
nedSldieniais, taipgi seredomis nu<>| 

12-tos diena uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray j

Sekmadieni, spalių 20 d., 
Cambridge lietuvių para
pijos Gerb. Kleb. Kun. 
Pranciškui Juškaičiui su
tinkant ir kviečiant, para
pijos svetainėje, 7 vai. va
kare įvyks Darbininko Ra
dio Programa.

Programoje dalyvaus 
Darbininko Radio Choras, 
Solistai ir Solistės ir Cam
bridge lietuvių parapijos 
Radio grupė, Solistai ir 
Solistės.

Per 43 šeštadienių pus
valandžius Gerb. Darbi
ninko Radio Klausytojai 
turėjo progos klausytis 
gražių dainų, muzikos ir 
kalbų per radio iš stoties 
WAAB. Dabar visi turės 
progos išgirsti tuos pa
čius dainininkus, tik nau
jas dainas, svetainėje. Ti
kimės, kad į šį koncertą a- 
teis visi lietuviškų dainų 
mylėtojai, visi radio klau
sytojai ir visi, kurie nori, 
kad Darbininko Radio 
Programa išsilaikytų kuo- 
ilgiausiai, kad ji tobulėtų,

Lietuvis Dantistas

OR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3Q iki 5:30 po pietą Ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną

* pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W._ Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
NedSliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti)

IR

DR. J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai šaukit: 
Algonąuin 9753

Spalių 13 d.^ 3 vai. po
pietų Tėvas Alfonsas, C.P. stiprėtų. Taigi sekmadie- 
ir Tėvas Gabrielius, C.P. 
iškilmingai baigė šv. Pet
ro bažnyčioje, moterų mi
sijas. Tie patys Tėvai Pa- 
sionistai pradėjo vyrų mi
sijas spalių 14 d., 7:30 vai. 
vak., o vaikų misijas pra
dės spalių 15 d., 4 vai. po 
pietų.

nį, spalių 20 dieną, 7 va
landą vakare, į parapijos 
svetainę tesusirenka gau
si minia žmonių pasiklau
syti Darbininko Radio 
Programos.

POLICIJA NUMALŠINO 
RIAUŠES HARVARD 

STADIUME
25 SUŽEISTA AUTOBU

SO KATASTROFOJE

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

Sekmadienio ryte, spalių 
13 dieną, Suffield, Conn. 
miestely įvyko autobuso 
katastrofa. Boston - New 
York bus’as trenkė į sto
vintį Brookline Trucking 
kompanijos truck’ą. Dvi
dešimts penki asmenys su
leisti. Autobuso vairuoto
jas areštuotas.
i Kitose automobilių ne- 

’ laimėse užmušta 6 asme
nys. Daug sužeistų.

Pereitą šeštadienį, Har- 
vard Stadiume įvyko Holy 
Cross vs. Harvard football 
žaidimas. Pasibaigus žai
dimui įvyko riaušės tarp 
jaunuolių, to žaidimo žiū
rėtojų. Policija įsimaišius 
riaušes numalšino. “Did
vyriai” skirstėsi su raudo
nomis nosimis ir apdaužy
tomis akimis.

Holy Cross supliekė 
Harvardą. Rezultatas: 13

BROADWAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokis 
namams materijolas

312 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU 9419

! MUZIKAS
i RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams.

J Adresas: H
983 B. Broadvvay, j i 

; SO. BOSTON, MASS. į

ITALO IR NEGRO DE
BATAI KARO KLAUSI

MU

Harvard’o Universiteto 
paskaitų salėje, penktadie
nio vakare negras Dr. Wil- 
liam Pickens debatavo su 
Dr. Carlo M. Flumiani, ita
lų žufnalistu Italijos E- 
thiopijos karo klausimu. 
Publikos simpatija buvo 
pasidalinus. Debatų vedė
jus Prof. Holcombe turėjo 
tildyti tai vienos tai kiįos 
pusės simpatizatorius. Pu-

Ketvirtadienio vakare, 
savo namuose, 536 E. 
Broadway South Bostone, 
pasimirė Dr. John A. 
MarDonnell, senas ir labai 
populerus net lietuvių tar
pe gydytojas. Jis gydyto- 
;o praktikoje South Bos
tone išbuvo 44 metus. Ka
dangi labai tankiai tekda
vo velioniui su lietuviais 
susidėti, tai jis buvo pra
mokęs gana gerai lietuviš
kai susikalbėti. Angliškai 
nemokantiems nereikėda
vo imti perkalbėtojo. Jis. 
paliko tris sūnus, 5 dukte
ris ir tris brolius. Paėjo iš 
Airijos. Palaidotas iš Dan
gaus Vartų bažnyčios.

PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
$18,280 Iš KRIAUČIŲ 

ŠAPOS

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

G R A B O R IV 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dien$ ir naktį.

S

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 
Fanerai Heme ir Rea. 
B64 East BroądwBy( 

So. Boston, Miaa.

EUCHARISTINIO KON-t sveikinti jus kiekvieną ir 
GRESO PROGA CLEVE- į jus visus, Mūsų gerieji ir 
LANDĖ, RUGSĖJO 26 D J ištikimieji vaikeliai, ir į- 

----- ---- laiminti jus šioje Eucha
ristinėje šventėje, kuri 
taip didingą ir taip daug 
sieloms naudinga.

Mes gerai nusimanome, 
su kokia tikėjimo ir meilės 
dvasia, su kokiu abelnu 
uolumu ir didžiai įvertina
mu bendru darbu jūs visi 
prisidėjote, kad surengus 
šį didingą Karaliaus poky-

Spalių 11 d. apie 1:30 va- 
andą po pietų trys gin
kluoti plėšikai užpuolė 
Trimount Clothing kompa
nijos dirbtuvės ofisą ant 
Station St. Roxbury Cros
sing ir revolveriais gra
sindami dviem vyram ir 
šešiom merginoms, ofise 
dirbusiems, pasigrobė $18, 
280 ir pabėgo. Užpuolimą 
padarė, kaip tik tuo laiku 
kuomet $20,000 buvo skirs
tomi į vokelius darbininkų 
algoms. Užpuolimas matyt 
buvo ge^ir suplanuotas, 
nes policija susekė, kad 
skersai gatvės, prieš dirb
tuvę, kurioje dirba virš 
1000 darbininkų prieš 10 
dienų buvo užimti kamba
riai ir langai užtepti. Iš 
ten plėšikai puikiai galėjo 
matyt visą veikimą ir vi
są tvarką tos dirbtuvės o- 
fise.

Prieš du metus, minėtoji 
dirbtuvė taipgi buvo api
plėšta sumoje $13,518. Po
licija mano, kad toji pati 
šaika ir šį apiplėšimą pa
pildė. Plėšikus pagauti 
mažai vilties tėra.

Štai, į jumis, Garbingi 
Broliai ir brangūs myli
mieji vaikeliai Kristuje, 
Mes atveriame savo lūpas 
ir savo širdį, į jumis, ku
rie nešate katalikų vardo 
garbę galingoje Amerikos 
Jungtinių Valstybių res
publikoje, kurie visados 
arčiau Mūsų dvasioje, ka- c 
dangi geografiškai esate u 
toli. I

Štai, jums iškilmiai susi
rinkus Clevelande su Gar
bingu Broliu Juozapu 
Schrembs švęsti septintąjį 
Eucharistinį krašto kon
gresą Kristaus Karaliaus 
garbei ir sielų naudai, Mes 
esame didžiai patenkinti 
ne vien Mūsų mylimuoju 
sūnum Patriku Hayes, 
Mūsų kardinolu legatu, 
kurs mus atstovauja, bet 
Mes dar trokštame kalbėti 
su savo lūpomis, su savo 
širdimi ir nuosavu balsu, 
lygiai kai kad būtumėm 
jūsų tarpe.

Yra didelio džiaugsmo 
Mūsų tėviškai širdžiai

atsilankę būsite patenkin
ti. Rengėjos

SMIRDANČIOS BOMBOS 
IŠVAIKĖ ŽMONES IŠ 

TEATRO

šeštadieny po pietų Min- 
skio Park Teatre ant Wa- 
shington St. sprogo įvai
riose vietose penkios smir
dančios bombos, kurios 
privertė visus šio pigios 
rūšies teatro kostumerius 
nešdintis kuogreičiausiai 
lauk. Net visa apylinkė 
per bloką pakvipo nema
loniu kvapu.

Minėtą teatruką, nuo pat 
jo atidarymo šį rudenį pi- 
kietuoja unijos pikietai, 
nes jis nesamdąs unijinių 
darbininkų.

ELEVATORIUS SU
TRIUŠKINO JAUNUOLI

Mickae Ricaggi, 18 m., iš 
East Bostono tapo sutriuš
kintas prekinio elevato
riaus, kuomet jis tapo pa
gautas ant penkto aukšto 
tarp elevatoriaus ir jo 
sarginės užtvaros. Nelai
mė atsitiko 182 Hanover 
St., Vincent Casio dirbtu
vėlėj.

“BEANO PARTY”

Jono Krikštytojo, Šv. A* 
paštalų Petro ir Povilo ir 
visų šventųjų Visagalio 
Dievo — Tėvo, Sūnaus ir 
Šventosios Dvasios, palai
minimas ant jūsų tenužen
gia ir visados tepasilieka.

KADA BUS PASAULIO 
PABAIGA?

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

f Su nuoširdumu Mes geis? 
tumėm būti dalyviais kar
tu su jumis šios didingos 
Šventės dvasios saldybėse 
ir sujungti Mūsų maldas ir 
prašymus su jūsų, kad at
siekus visados atsinauji
nantį ir visados giliau di
dėjantį tikėjimą ir kitali- 
kišką gyvenimą ir akciją 
kovoje už doros grynumą 
ir už paprastumą ir doro
vingumą ; už panaikinimą 
per karus sukeliamų neap
sakomų medžiaginių ir do
rovei žalų ir iš tų žiauru
mų kylančių ašarų ir so
pulių — akcija, kurios 
Mes negalime atitinkamai 
nurodyti; už išmeldimą 
taikos, kurios visi taip la
bai pageidauja —taikos 
tiems, kurie yra arti, ir 
taikos tiems, kurie yra to
li; .ir už išmeldimą nors 
mažiau nepakenčiamų gy
venimo sunkumų didelės 
depresijos nukamuotam 
pasauliui.

Mes, pagaliau, pageidau
jame suteikti jums tai, ko 
jūs visi geidžiate ir laukia' 
te — Mūsų tėvišką ir a* 
oaštališką Benedikcįją — 
kiekvienam ir jums • vi
siems, ir su linksma šir
dim Mes teikiame šį laimi
nimą jūsų didžiajai respu
blikai ir jos valdovams.
Tatai: Per maldas ir nuo

pelnus Švč. Panos Marijos, 
šv. Mykolo Arkangelo, šv.

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiute, moky

toja, moko muzikos pianu 
Ji yra baigusi

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

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

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6484

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

OUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir prašiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brlghtou 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna- 

V/Pa UŽ,pigią kalną.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

IŠSIRENDAVOJA 6 ir 7 
kambarių flatas su centra- 

: iniu apšildymu. Kaina 
$30.00 į mėnesį. Atsišauki- 
,e: 53 Thomas Park, So. 
Boston, Mass.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ

Katalogas 1936 m.
SIUNČIAMAS DYKAI

Parašykite paprašydami pas —
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadway, So. Boston, Mass.

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & 00.
Taisome Visokius Stogus

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

OIL BURNERS

Lietuvos Dukterų drau
gija, po globa Motinos Šv. 
rengia didelę ir nepapras
tą “Beano party”, trečia
dienį, spalių 23 d. š. m.. 
Tai visi, o visi, jauni ir se
ni, ateikite, nes dar tokio 
vakarėlio nėra buvę South 
Bostone. Gauta labai daug 
gražių ir brangių dovanų, 
o įžanga labai maža tik 25 
centai, ir už tą pačią dar 
galėsime šokti iki vėlumos 
nakties. Tai nepamirškite, 
kad‘spalių 23 d., 7:30 vai. 
vakare, parapijos svetai
nėje septintos gatvės,. So. 
Boston, Mass. Pusę pelųo 
skiriama parapijai. Kvie
čiame visus atsilankyti, o

Garantuoti Pataisymai j 
Ištisas išvalymas ir nau

jas knatas.............. $1.50.
Jž garantuotą burnerio į- 
dėjimą...................... $2.00.
Taipgi, mes parduodame, 
geriausios rūšies bume- 
rius, kaip tai: Florence, 
Everglow ir kitus.

Burneriai dėl virtuvių, 
seklyčių ir skiepų nuo $20. 
iki $550.00. Del greito pa
tarnavimo
Tel. SOUth Boston 4049 
Roland Ketvirtis & Co. 

322 Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

PARSIDUODA pigiai 20 
kambarių kampinis namas 
ir krautuvė tinkama ta- 
vernui. Laisnis galima 
gauti lengvai. Vieta labai 
tinkama bizniui. Dėl infor
macijų rašykite Post Offi
ce Box 12, Montello, Mass.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, IttASS.

DR. GRADY
* SPECIALISTAS
N. Y. Universitete MedicinosBaigęs

Kolegiją, pirmiausiai praktikavo Ft. 
Hamilton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Loveli Hospitaly, gydy
tojas City Dispeusary; gydytojas prie 
S L John’s Hospitates; Medičiuos eg- 
zamlnieris prie Metropolitan Life 
Ins.; Loveli Y. M. C. A. Gym.; A. O. 
Foresters of America. Ofiso valandos' 
Utar., Ket., Sub. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, dieną, nuo 7—8 vak. Nedaliom 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST.,. BOSTON.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY 
BOTTLING CO.

I. F. GRIGAS. SAVININKAS
Išdirbgjas gerų minkštą 

gėrimų.
107 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Namai: 181 D. St., 8q. Boston

0

VALGOMŲJŲ daiktų KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi "Darbininke** apsi
moką, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą inatete “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Grescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTBR, MASS.
45 Hampdėn St., •* 

Tek HIGhlandi 4855' 
RGKBURY. MASS.

PERKINS SQ. OASH MARKET 
Povilas Baltraiiflnas, Sav.

490Broadwąy, Tel S Bo8ton3120

K. ŠIDLAUSKAS 
918 Ė. Broadway

Telephone South Boston. 9867

S. BARASEVICIUS IR 
SUNOS

! Seniausias ir Savistovia šios | 
i Valstybes j
{LIETUVIŲ GRABORIUS IR!
! BALSAMUOTOJAS
[Gyvuoja 26 metait Patarnavi-!
Į mas dieną ir naktį.
> TURĮ NOTARO TEISES
> Ofisai:
*254 W. Broadvvay, So. Boston
į Tel. Šou. Boston 2590
>118 Atneš St., Brockton, Man.

Tel, Brockton 890
Į Gyvenamoji vieta:
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Žiruos Iš Lietuvos
SUIMTAS BUV. 'MAISTO' tuyKluJe paaaryra revizija

P DM. J. LAPENAS sura<?0’. kTadT “M.aistaa” suimtojo J. Lapėno broliu, 
« . P. Lapenų, buvo sudaręs
Rugsėjo 12 d. Šiaulių a- nuostolingą sutartį, 

pygardoje tardytojo M.; 
Krygerio, nutarimu buvo1 skerdyklos gami-
suimtas buv. “Maisto” b- Lapėnui buvo_ ze- 
vės pirmininkas ir vyr. di- męsne kaina pardavinėja- 
rektorius Jonas Lapenas. bet dar skerdykla sa- 
Ištardžius, Lapėnui kardo- vo aut°?uohiliais kasdien 
moji priemonė paskirta gabendavo produktus į Pa
laikymas suimtu be sąly- nemunę, kur Lapenas tu- 
gų. Lapenas pasodintas į £ėj° savp krautuvę. Apie 
Kauno kalėjimą. Lapėno biznį galime

spręsti is to, kad Panemu- 
Lapenas ^kaltinamas pa- nėję tie gaminiai buvę 

gal ^Baudž. Statuto 578 pardavinėjami 300% aukš- 
x tesnė kaina, negu gaudavo

iš skerdyklos. Išskaičiuo
jama, kad dėl šios sutar
ties Tauragės skerdykla 
turėjus nuostolių apie 400. 
000 lit., o tiek P. Lapenas 
uždirbęs. Pagal revizijos 
apskaičiavimą, viso labo 
Tauragės skerdykla ture- „ . . . , . . . L
jus apie 430.000 lit. nuos-'riumi. Kaune, Kęstučio g- kajų, turįs 46 metrus gy- šaulyje būtų permaža. 
tolio. vėje, priešais sunk, darbų bo. Iš viso giliausias Lie-I Tai yra vienas lapas dvi-

J Irolo-iimo Tonėnac filTi na-'tUVOie ežeras lififi SlOl is- 'rlaaityi+t^c motu 4vvnn-r»iina 
} Galop “Maiste” buvo pa- 

?lgiau" 8 daryta nuodugni revizija, 
kurios rezultatams paaiš
kėjus, buvo persiųsta tei
singumo organams. Iš re- 
viz. duomenų ir paskiausio 
“Maisto” akcininku visuo-

, . DARBINIUS .
13 metų amžiaus jis pa-l 

tenka į Pumpėnų prekybos! 
b-vę, kur mokosi prekybos į 
ir dirba kaip pasiuntinys^ 
Paskui buvo priimtas į A- 
riogalos vartotojų b-vę ve-

P. Lapėno biznį galime 
spręsti iš to, kad Panemu-

Didžiojo Karo Vaisiai
' Nelabai senai prieš 21 j praėjo, ten liko grūvėsiai, 
metus pasaulyje atsitiko žemė, vanduo, giliai išrau-žemė, vanduo, giliai išrau

dejų, o vėliau Plungės koo- dldells įvykis, kurį dange- stos granatų duobės ir lau 
peratyvo vedėju. Nuo 1912!lis žmonių dar gerai atsi- kai lavonais nukloti .
*■ __ _ ___ _ _ AlrllVIlCt -ii Krivyti Vmvvn*m. iki Didž. karo Lapenas ■ p?ena> savo akimis jį ma- 
buvo Suvalkų Kalvarijos!^’.1.1, ^augelis dar net ja.- 
“Žagrės” b-vės vedėju. Ka*ime ^vaX0;. - - 
ro metu Lapenas vertės 
privačia prekyba.

Po karo Lapenas buvo
“Vilkolakio” teatro artistu ® gra?bt ’.tarp 3US1' 
ir operos choristu. t

Nuo 1920 m. iki 1926 m. j - • • -
Lapenas buvo Pakaunės 'į - ~ - ... ...

vartotojų b-vės sąjungos t L
valdybos nariu. 1926 m., įr nuodingas dujas. ' Pasaulis medžiaginiai 
buvo pakviestas Maisto per keljg metus besikau- į jau susitvarkė ir atsistatė, 
direktorium. damos, viską sunaikino, j Dar nespėjo nutilti di-

Kaune Lapenas įkūrė susprogdė tvircia u s i a s (džiojo karo atbalsiai, dar 
pirmą tautininkų skyrių, tvirtoves, sugriovė mūro žmonės neužmiršo jo bai- 
Vėliau buvo taiitininkų są-< sienas ir išžudė milijonus (senybių, o jau vėl girdėti 
jungos centro komiteto'žmonių. j kito dar didesnio ir baises-
pirmininku, o atleistas iš Kur tik karo šmėkla įnio karo garsai, ir ruošia- 
“Maisto” b-vės pirmininko i " v ----7 Įsi visos pasaulio tautos į
pareigų buvo kurį laiką! Iš šį kartą ištirtųjų gi-|tą didelę žudynę, lyg, ta- 

! “Pažangos” rūmų direkto- liausiąs rastas Baltųjų La- , rytum, joms čia vietos pa-

Praėjus karui, buvusios 
didelės *r galingos valsty
bės subyrėjo-žuvo, o jų 

i Puikūs ir įšdidę Euro< < vietoj iškilo naujos, su 
Įpos valdovai, geisdami ko .naujais valdovais, ir nau- 
' daugiau svetimų žemių pa- ja tvarka.

Iš po Ijzaro grūvėsių pa- 
kivirčijo ir pradėjo karą. Imažu išdygo dideli nauji 

1 Sukilo tauta prieš tautą namai ir miestai.
ir panaudojo viena prieš; Karo paliktos žymės pa- 
kitą įvairiaūsius ginklus, i mažu sudilo ir baigia nyk- j_ • T V • . • •

str. Šis str. taikomas nusi
kalusiems, kurie pasinau
dodami savo padėtimi ir 
tarnyba padaro žajos 
jiems pavestai įstaigai ar
ba valstybei, ir už tai yra 
baudžiami grasos kalėji
mu. Jei dėl žalos didumo 
valstybės iždas turėjo žy
maus nuostolio, arba jei 
dėl to daug žmonių virto 
neturtėliais, *tai nusikaltė
lis baudžiamas sunk, dar
bų kalėjimu ne i _ 
metų.

J. Lapenas buvo iškvies
tas iš namų pas tardytoją. 
Į kalėjimą jis atvažiavo 
automobiliu, vieno polici- tinio suvažiavimo paaiš- 
ninko lydimas. Tuo pat kgj0> kad Lapenas gyve- 
metu pas jį namuose buvo nęs gana plačiai, labai 
padaryta krata. 'daug išleisdavęs susisieki-

Kalėjimo admin. įteikė mo priemonėms, gaudavęs 
išėmęs iš kišenės gražų ne- tam'tikrą priedą už par- 
didelį revolverį, kurį vi- duotus bekohus ir tt. Ne

paisant krizio sunkumų 
neperseniai jis nusipirkęs 
šeimos vardu stambų ūkį, 
o jo brolis, po sėkmingos 
prekybos Tauragės sker
dyklos gaminiais, Pakuo
nio valsčiuj Roželių dvarą.

Taip pat daroma revizi-
>” sker

dykloje, kur tikrinami sta
tybos darbai. llię_ ,

J. Lapenas gimė 1891 m.' šinas bei kita turtą. Sude-! ^a^{ik?s Karadi

ivėje, priešais sunk, darbų lio. Iš viso giliausias Lie-i ______ _____
ikalėjimą, Lapenas turi pa-'tuvoje ežeras ligi šiol iš-Į dešimties metų žmonijos
sistatęs gražius 7 aukštų. tirtais duomenimis, yra gyvenimo eigos, 
namus. Kalbama, kad La-.Tauragnų (61 metro gy- Atvertus antrą to patiesilginus. rvčuucLiiid., hdu jua-i liverius auuą lo patiem
peno artimieji daro žy-!^°)> antroj vietoj eina laikotarpio lapą, randama 
grius, kad jis būtų paleistas! Vencayos J50 m.) Šis bus kįti tikri gyvenimo įvy-
iš kalėjimo už užstatą. Dėl j trečiasis iš eilės.
blogos Lapėno sveikatos 
maistą jam leista atnešti 
iš namų. Šiomis dienomis 
Roželių dvare suimtas ir J. 
Lapėno brolis, Petras La
penas. •

“M. L.

GRĄŽINTOS TEISĖS
TORNAU IR ŠPOKUI

■BSS-5—į' 'ililjjfa.....IIII

NEUŽMIRŠTAMAS ŽYGIS

kiai, kurie parodo, ką pa
saulis moraliai — doriškai 
laimėjo.

Čia parodo, kad laike di
džiojo karo, ne tik buvo 
tvirtovės išbombarduotos, 
bet ir žmonijos moralė-do- 
ra tapo išgriauta ir sunai-

suomet nešiojo su savimo 
ir užsienio pasą.

Jo esama, matyti, stip
rios valios ir labai gerai 
mokančio valdytis, nes at
vykęs į kalėjimą, kaip pa
sakojama mačiusių žmo
nių, išrodė visai nesusijau
dinęs. ,,,, . . ,

Lapenas kalėjime patai- Ja Sjaulių Maisto 
pintas į vieną kamerą su 
buvusiu Kooperbanko tar
nautojų Markevičium ir

Kaune organizuoto 1927 
m. sukilimo dalyviams E- 
rikui Tornau ir Povilui 
Špokui, kurie buvo nuteis-! kinta, 
ti kalėti ir kuriems buvo! Pasaulis medžiaginiai 

, bet moralei ne
pajėgė.

Moraliai žmonijos grūvė
siai dar ir šiendien tebe
riogso ir pikžolėmis apžė
lę.

Moraliai sugriuvo todėl, 
kad žmonės užmiršo Die- 
vą-Kristų ir Jo Įsakymus, 
Mokslą no kojų pamynė, ir 
įsteigė komunizmą, visokį

SUDEGĖ DIDELIS VIL- x. x x. - x - --------
NU APDIRBIMO FABRI- Šmitos _ pilietines teises, Atsistatė,

KAS IR MALŪNAS V*1?^1’®8. Prezidentas pi- 
______  hetmęs teises dovanojo. Is 

Vabalninkas. — Vabal-1 kalėjimo jie yra išėję prieš 
ninko miestely buvęs At- kelerius metus, 
laso ir Zyvo vilnų apdirbi
mo fabrikas ir galinis ma
lūnas, sprogus garo kati
lui ir kilus gaisrui, visai 

i sudegė. Ugnis sunaikino

PIRMAS RADIO FABRI
KAS LIETUVOJE

veikti 
radio

Kaune pradėjo
! ne tik trobesius, bet ir ma-1 P™ ^tuvoje 
!... . 1 fa nvilraa “Tčaparlį”

ličiuLUJU lVlfcLrK.eVlClU.111 U J. Učipciiaia gmit m. ouiao MCI rvna i imnnp\

buvusiu Paštų valdybos rugp. 5 d. Panevėžio apsk. gusiose įmonėse dirbę dar-; J/’
direktorium Sruoga (pas- Dagilinės dvare, nėturtin- bininkai liko be darbo. Su-į t .
tarasis sėdi už pašto ženk- goję šeimoje. Jokių moks- degusio fabriko ir malūno; pagaminti batarejmių im- : ?]uį.

(Kauno 7acįznią - naująjį pagoniz- 
mą ir paskelbė kovą Kris- 

Daugiausia • numatoma taus Bažnyčiai ir Jo Mok-

lų padirbinėjimą). lų niekur neišėjo.

i i
CLEANER 

STEADIER HEAT

Phone usfor

‘blue coal’

BATCHELDER WHITTEM0RE
i 834 Mass. Avė. Boston, Mass
į Highlnds 1920

trobesiai buvo apdrausti j tuvų, pritaikintų kaimui,. 
Valst. Apdraudimo Įstai-.kurių kaina būsianti priei-Į 
goję 69.000 lt. sumoj. nama ūkininkams. !

Viduramžiai buvo tam
sūs, sako bedieviai, techni- 

. . 1 . . ’ ka labai žemai stovėjo, bet
Kitos rūšies būsią uni- tuom tarpu užmiršta, kad 

PROFESORIAI KOLŲ- ^versalūs radio imtuvai tada žmogus moraliai-do- 
l'iPAILA IR PAKŠTAS TY-. nuolatinei ir kintamai sro-!rjškaį buvo labai aukštai 
r RINĖJA LIETUVOS vei, skirti vidutinio luomo Jškilęs ir pasiekęs aukštą 

EŽERUS gyventojams ir darbiniu- !]aipsnį.
rr vi L cm. t> kan\s« Pagaliau bus ir pir-, Dabar, kada technika
Kaunas-Prof St Ko-jmaeiliai aparatai kurie■ aukštai iškilusi - s 

g; lupaila ir prof. K. Pakštas savo kokybe neatsiliks nuo. mano ir įsivaizduoja sau 
11 buvo išvykę moksliskais! geriausių užsienio markių. inors ir visai -au doroį nu. 
J-tikslais tyrinėti rytų Lie-1Skalės užrašai bus jau lie- puol kad ir jis aukštam 
| tuvoje ežerų. Pradėjo nuo tuviski: 75% visų aparatų'- • ................. - -

Dubingių ežero rytų eže-idalių bus gaminami vietoj 
|jrais ligi Saldutiškio, pas-ije.
| kum nuo Salako vėl Šven- 
E i tąja nusileido žemyn. Pra- 
i: važiuojant buvo ištirti 34.
S į ežerai ir upės. Taip pat iš-1

KARAS, KARAS!

DRAUGIJŲ VALDYBŲ !
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO E V. BL. P Aš ALPINĖ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
625 E, 8th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Botson 1298

Vlce-plrmbiinkė — Ona Siaurlenė,
443 E. 7th St., So. Boston, Muša.
Tel. So. Boston 8422

Prot RaSt. — Bronė Clunlenė,
20Gould St., West Roibury, Mass.
Tel Parkvvay 18O4*W

Fin. RaSt. — Marijona Mnrkonlutė, Į-, 
83 Navarre St., Roslindale, Mass.

Tel. Parkrvay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliutė,

105 West 6th St., So. Boston, Mass
Tvurkilfirė — Ona Mizglrdlenė,

1512 Columbia Rd., So., Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. JanuSonienė.

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

antrų ptarnjnkų kiekvieno mėnesio,

DRAUGIJOS VALDYBA
j Pirm. — J. Petrauskas, 

24 Thomus Park, So. Boston, Muas.
i Vice- pirm. — V. Medocds, 

21 Sanger St., So. Boston, Mass.
Prot. RaStininkas — J. GUneckls, 

5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
Fin. Rdfitininkas — Alb;" Nevieta, 

16 Winfleld St., So. Boston, Mass.
Iždininkas — A. Naudžiūnas, 

. 885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
! MarSalka — J. Zalkis, 
| 7 Wlnfleld S t, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čia nedfildienl kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 402 
E. 7th St.. So. Boston. MnM.

7:30 vai. vakare, pobužnytlnčj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protękgiy raltlninkę.

. 3, •
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savo brolius lietuvius Da* 
rių ir Girėną ir stengiasi 
pažint jų nueitą gyvenimu 
kelią. Bet Amerikos lietu* 
viams labiausiai turi rūpėt 
pažinti šiuos didvyrius, 
kuriuos jie išlydėjo pa^ 
vojingon kelionėn ir kurie 
vienų buvo mylimo-gerbia* 
mi, o kitų pajuokiami ir 
niekinami.

Šią knygą galite gauti 
‘Darbininko’ knygyne, 366’ 
W. Broadway, So, Boston; 
Mass.

JONO KMITO EILĖS .
Tai gražus mūsų išeivi

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

“DARBININKO” Adm.
366 W. Broadivay, 

South Boston, Mass. -

Lietuviai niekados neuž
mirš, kas atsitiko 1933 me
tais. Tais metais du mūsų 
tautos vyrai Steponas Da
rius ir Stasys Gerėnas ne
paprastu savo žygiu pa
puošė lietuvių tautos isto
riją. Užtat mes turime ge
rai suprasti tų didvyrių 
pasiaukojimo tikslą ir to 
žygio reikšmę. Tai įmano
ma tik iš knygos, kurioje 
plačiai aprašytas abiejų! 
šių drąsuolių gyvenimas. | 
darbai ir Atlanto pergalė. 1

Gabaus žurnalisto J. Pa
leckio žurnalas LAIKO 
ŽODIS labai aukštai ir tin
kamai įvertino Lituanikos 
žygį, o 1935 m. gegužės 1 
d. rašė; “SENIAI LAUK
TOJI KNYGA. Iš Ameri
kos jau gautas Jurgė
los paruoštas svarbus vei
kalas apie Darių ir. Girėną, 
Puikus, krediniam popie
riuj išleidimas, įdomus tu
rinys, gražios iliustracijos! 
ir Lituanikos spalvos vir
šeliai šią knygą-albumą 
daro mums, lietuviams, y- 
pačiai brangią”.

Gegužės 15 d. šis žurna
las, plačiai rašydamas apie; 
šį veikalą, pastebi: “Kny-| 
ga Apie Neužmirštamą žy-| 
gį. Tai aktualiausioji ir! 
būtiniausioji faktų knyga^ 
apie neužmirštamuosius o-, 
ro didvyrius, Atlanto nu
galėtojus, Lietuvos garbei 
savo gyvybę paaukavusius • 
Darių ir Girėną. Ją rašo 
artimas jų draugas ir skri
dimo organizavimo aktin
gas dalyvis ats. kap. P. 
Jurgėla. Todėl knygoj iš
samūs faktai apie abiejų 
lakūnų gyvenimą ir jų žy
gį. Rūpestingai surinkti 
lietuvių ir kitų tautų spau
dos atsiliepimai apie Da
riaus ir Girėno skridimą, 

, mintys apie šio skridimo 
reikšmę. Kiekvienas šią 

! knygą skaitęs pripažįsta, 
, kad retai kuri knyga taip 
sujaudina, kaip šioji kny
ga apie dvieju lietuvių pa
siaukojimo žygį. Knyga 
atspausdinta ant gražaus 
popieriaus ir skoningai į- 
rišta. Tad kiekvienas, šią 
knygą įsigydamas, ne tik 
igyja vertingą ir svarbią 
knygą, bet ir paremia did
vyrių atminties įamžini
mą”.

384 puslaoiai su 86 gra
žiais paveikslais sudaro 
didelę įdomią knygą, kuri 
pavadinta “Sparnuoti Lie
tuviai Darius ir Girėnas”. 
Ji platinama ne tik Ameri
koje, bet ir Lietuvoje ir. 
kituose lietuvių gyvena
muose kraštuose. Po visą 
pasaulį aidėjo herojiško 
Lituanikos žygio garsas. Į 
Todėl visi susipratę lietu-, 
viai, nežiūrint kur jie gy
vena, taip labai brangina j

£

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamnotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

WILLIAM J. CH1SH0LM
GRABORIUS

‘ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS’

331 Smith St., 
: PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

DR. A. VAITKUS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso valandos: 2—4 ir 7—8:39

63 Main St, Brockton, Mass.

., Ofiso Tel. Brockton 4140

Narni} Tel. Brockton 1364

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St, 
TEL. Brockton 2005

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas 
Užlaiko Vėliausios Mados 

CEVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 

Vyrams Lietuvių išdirbtus 
OVER GLOBĖ ČEVERYKUS 

Darbinius ir Šventadieninius 
1152 Washington St., 

Norwood, Mass.

ilaipsnyj, kaip ir technika, 
stovi, bet tačiau užmiršta, 
kad technika nieko bendro 
su žmogaus dora neturi.

Nors technika šiandien 
ir labai aukštai stovi, bet 
žmogus, sulyginant su vi
duramžiais, doriškai labai 
žemai nupuolęs, nes didy
sis karas žmonijos moralę 
visai sugriovė - sunaikino, 
kurią dar atstatyti pasau
lis nepajėgia.

. Visokis komunizmas, fa- 
cizmas, nacizmas ir viso
kio^ bedievystės yra buvu
sio karo vaisiai - pasėkos 
ir nemorališki padarai, ku
rie dar labiau žmogų pa
žemina ir stumia jį į nedo
rybių tamsybės jūras.

Jeigu žmonės pžtjegė me
džiaginiai atsistatyti, taip

h , v.,™. .v* Pasaulio Didysis Karas
Išmatuotas kai kuriij ežeru!yra prarijęs milijonus 
I gihlmas. I žmonių gyvasčių. Jis buvo
| - ■ ■ ' - . . : ■ ! vienas iš baisiausių karų

nuo pasaulio pradžios. Štai 
kun. J. F. Jonaitis, karo 
kapelionas^ parašė knygu
tę “Mano patyrimai di- 
džojoj^karėj”. Tai labai į- 

1 domi knygutė, kuri nušvie
čia karo basenybes. Įsigy
kite ją tuojau, nes nedaug 
jų turime. Jos kaina tik 10 
centų. Įdėję į konvertą 10 
centų pasiųskite “Darbi
ninkui” ir tuojau gausite 
šią knygutę.

* T _IIličKL <XLO1£)LČIL V LX« LČtlU

ATSARGIAI SU UGNIMI! pat privalėtų ir.
■ - ~—- v I moralę atstatyti-pataisyti.
Jei nori sužinoti kiek za- Tam keli būdai Tik 

'r t“““ "• 
čių, nusipirk knygutę ?g1 į

sargiai su ugnimi”. Jos ,t5a^ C10®» pnę gerų Kata 
kaina tik 10c. Užsakymus; ūkiškų draugijų ir kiek 
siųskite: “Darbininkas”, gahnt, remti ir skaityti 
366 W. Broadway, So. Bos- vien tik gerą katalikišką

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju
ir pigiai. Pagrabus paruošiu

Nuo $75—$100—$150 ir 
ankščiau

Tel. — South 0083

gerai

F PAIN-EZPEUER

o:

PAIN-EXPELLERIO 
kuris sutelki^ Ir tikrų 

palengvinimų _

Nuo Rsumatitkų Skausmų 
reikalaukit viaatne pasauly 

pag*f*<*Jusio 
ANCHOR

ton, Mass. spaudą, ir katalikiškus

laikraščius, savo vaikus 
leisti vien tik į savo kata
likiškas mokyklas, kurios 
juos išauklės gerais ir do 
rais Dievo, tautos ir tėvy
nės vaikais. L .

Tel, 3368

ADAM VVAUEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių Įstaiga:

124 Ames St., Brockton, Mass.
. - Gyvenimo vieta:

25 Enterprise St., Brockton

i

i

DARBININKAS
. (THE W0RKER)

Published every Tucsday and Friday escept Holidays sueh aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITRUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Enterinl aa second-class niatter Sept 12, 1915 at the post otflce at Boston/

Mass. under the Act of March 8, 1870 t
Acceptnnce for mnlltng at special rate of postage provtded for In Section UOS* 

Act pf October 8, 1017, anthorlred on July 12, 1018
PRENUMERATOS KAINA:

Amerikoje metams  .............. $4.00-
Užsieny metams   $5,06 
Vienų kart savaitėje metams .. $2.00' 
Užsieny 1 kart esvait^je metams $2,00

SUBSCRIPTION RATES:
Domestie yearly   ............$4,00
Forelgn yearly .............. . ......... $5.00
Domestie once per \veek yearly $2,00 
Forelgn on.ee per week yearly.. $2.50

866 West Broadvvay _____
Telephone South Boiton 2680

DARBININKAS
South Boaton, Muk
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Meksikos Katalikų 
Reikalavimai

nigą, 700 vienuolių. Dar 
aukščiau bolševikų išžudy
ta per 6000 mokytojų ir 
profesorių, 8.800 gydytojų, 
54.000 karininkų, 260.000 
kareivių, 105.000 policijos 
karininkų, 48.000 žandarų, 

*a*-v*mv* v Į/. 112.800 valdininkų, 355.000
keista ta konstitucijos dalis, kur kalbama apie tiky-(kitokių inteligentų, 192.- 
bps varžymą, vadinasi, kad Ęąžnyčia turėtų tęisę pa-.000 darbininkų, 815.000 ū- 
veldėti nuosavybę ir galėtij nekliudoma praktikuoti kininkų. Taigi Rusijoj per 
savo apeigas, skelbti tikėjimo mokslą, tęiktį žmonėms 1
sakrąmentus ir tt. Prie to, kad viešosios mokyklos 
nebūtų aiškiai bėdięviškos, t. y., kad jose bedieviškos 
idėjos nebūtų skelbiamos priverstinai, kąip kad dabar 
yrą daromą, ir kad kunigai turėtų pilnas valstybines 
teisęs, kaip ir kiti Meksikos piliečiai. Tas prašymas, 
kaip matome, jokių ypatingų teisių dvasiškijai nerei-

Meksikos vyskupą; įteikė prezidentui Laząro Car? 
denas memorandumą, kuriame prašomą, kad būtų pą-

davo į ledo stulpą.
oOo

Bolševizmo stabas iš* 
troškęs aukų, jų raudono
ji vėliava blunka necįrėkįn- 
ta žmonių krąujuje. Nese
nai įvykęs viso pasaulio 
komunistų susivažiavimas 
MaskVoj atnaujino pasiry
žimus sukelti revoliuciją 
visame pasaulyje. Savo a- 
gitacįją jie pasiryžę pra-

va žmonės, kurie Dievą ir 
tėvynę labiau mylėjo net 
už gyvybę. O jie buvo šau
domi, kariami, prigirdomi, 

kalauja, tik nustato paprasčiausio teisingumo dėsnį, šunims atiduodami šudra- 
Jei piliečiui ūkininkui, pirkliui, ąmatninkui duodamos skyti, miške prie dviejų 
pilnos valstybinės teisės, tai kodėl jos turėtų būti pa- palenktų medžių pririšti

revoliuciją žuvo žmonių _ 
beveik tiek, kiek per Didį-Įvesti naujais būdais: jie 
jį Karą rusų. Ir tai vis bu- eis į ūkininkus, net į tiky-

bines draugijas: Jų užda
vinys pasinaudoti krašto 
sunkumais, supiudyti ko-’ 
munizmo priešus. Vargas 
tiems, kurie pasiduos jų 
klastingiems vyliams! Tai 
bus savanoriai, pasiūlę sa- 

įeigtos piliečiui - kunigui? Ir, kąs • keisčiausia, kad perpiešiami arba didelia- vo gerovę, gal net gyvybę 
toks absurdiškas.paneigimas paprasčiausių žmogaus me šalty ant jų būdavo pi- bolševizmo stabui, 
teisių kunigams yra vadinamas “progresu”. Tai ne 
progresas, tik atožanga, grįžimas į barbarizmą. Kam 
nepatinka religija ar jos tarnai, tas gali kiek tinka
mas apie tai diskusuoti, bet kad valstybės įstatymais 
būtų smaugiamas tikėjimas ir priverstinai peršama 
bedievybė, tai jau yra bedieviškosios inkvizicijos vir
šūnė. Ir jei kur grįžta laisvamanių išpūstoji viduram
žinė inkvizicija, tai — bedieviškosiose valstybėse, ir į 
visi tariamieji bedieviškosios “laisvės” mėgėjai yra, 
stipriausi inkvizicijos eksponatai bei šalininkai.

Tikrumoje, tai Meksikoje, Rusijoje ar Ispanijoje 
atimtosios nuo katalikų bažnyčios nebuvo ir nėra be
dieviškosios valdžios nuosavybė. Jos buvo ne tai kad 
pavogtos — vagystė daroma slapčiomis — bet išplėš
tos iš teisėtųjų savininkų, kuriems dabar tenka savo 
nuosavybę išnuomuoti, ir tai tas leidimas nuomoti 
skaitomas kaipo ypatinga malonė, kurią plėšikai kart
kartėmis suteikia. Rodos, tas netikėtina sveikam pro
tui. Deja, moderniškųjų laisvamanių “žygdarbiai” mo
ka ir iš sveiko proto pasityčioti.

Bet'vienas dalykas yra stebėtinas: kad prislėgtie
ji Meksikos vyskupai išdrįso,parašyti tokį prašymą 
pasaulinei vyriausybei. Juk už tokį dalyką kiek laiko 
ąfgąl būtų juos sušaudę. Kas gi atsitiko? Tai tur bū
ti padarė viso pasaulio protestai prieš nežmoniškos 
Meksikos katalikų persekiojimus. Tamsus žiaurumas 
labai prisibijo šviesos. Anot vienos rusės eserės (so- 
cial-ręvoliucijonierės) Izmailovič, bolševikai mėgsta 
smaugt, bet — paslapčiomis. Tas pats ir su Meksika. 
Šviesa tai galingas įrankis prieš bedieviškąją juoda- 
šįmtiją. K.

Yojų. Tačiau vigpųmemč 
pasilieka prie ęąvo nuomo
nes; jį yra į'sitiįcinusi, įįad 
šisąi ministerių kąbįnptp. 
krizis ^aip tik ir įvyko 
dėl ęųvąlkięčiį ūkininkų 
sukeltų riaušių. Juk kaip 
tik ir atsistatydino, tie 
ministeriai, kurie tįęsiogi- 
niąi, su ūkinįnkąįs dau
giausiai reikalų turi. Mat 
krizis Lietuvoje labai iš
bujojęs, nors ir kitu? tas 
pat. Na, o išąįkvojimąms 
tai jau tikrai ir galo ne
matyti: vieni valdžios pi
nigus savinasi teisėtai, ki
ti neteisėtai. Tačiau galų 
gale visi teisūs ima ir pa- 

■ silieka. Šitaip esant, ir Sa
liamonui sunku būtų ats
tatyti mūsų šalelėj gerovę 
ir rimtį.

lamas vanduo, kol jie virs- “M. L.

NUOTRUPOS
541Tie, kurie nesenai spė- gravo 1.303 žmonės, 

liojo, kad italų - abisinie- vyras ir 762 moterys. I J. 
čių karas neįvyks, vėliau Valst. išvyko 127, Argen- 
Imanė, kad apsiriko. Da- tiną — 115, Braziliją — 
bar, vienok, mato, kad jie 123, Kanadą — 10, Urag- 
ne visai apsiriko, nes Mus- vajų 24, Pietų Afriką — 
solini pradėjo ne karą, o 185, Palestiną — 690 (žy- 
karinius veikimus. Tame dai), į kitus kraštus 29. 
tur būt slepiasi Mussolinio j Pernai per tą pat laikotar- 
“triksas” — be karo pa- įpį emigravo tik 997. 
skelbimo karo veiksmais -----------
siekti savo užsibrėžtoj Lenkijos santykiai su 
tikslo. Taip elgdamasis Rumunija, Čekoslovakija 
Mussolini kol kas išsisuka' 
nuo formalio apkaltinimo 
karo pradėjime.

užsibrėžto' Lenkijos santykiai su

ir Rusija vis blogyn eina.

Šiemet suėjo 15 metų 
kai lenkai pagrobė Vilnių

Kaune Universiteto rū-;įr 20 metų, kai vokiečiai 
muose atsidarė Mažosios I Didžio jo Karo metu jį bu- T .in+mmes nnrnrlo A firla paėmęLietuvos paroda. Atidary
mo proga dalyvavo ir kal
bėjo be kitų ir Martynas 
Jankus, Mažosios Lietuvos 
patriarkas.

Ameriką t. Dar b o Fede
racija ir Amerikos Legio
nas sudarė bendrą frontą 
kovai prieš komunistus.

Mūsų ūkininkai plušą, 
knisa juodą žęmęlę, nors ir 
nesitiki savo darbą tinka
mai apsimokėsiant. Juk 
tikrai, pramonės, fabrikų 
dirbiniai yra labai bran
gūs, gi žemės ūkio gami
niai veik niekais vertina
mi. Tat šiais laikais žemės 
ūkis tai jau tikrai neišsi
moka. Tačiau nežiūrint ši
to, ūkininkai sausiną pel
kes, lygina pakilumus, nai
kina raistus ir .visaip sten
giasi kuo daugiausiai gau
ti dirbamos žemės, kuo- 
daugiausiai ją užsėti ir 
kuodaugiausiai iš jos pel
no gauti. Dabar ūkininkai 
į žemę daugiau įdeda dar
bo ir pinigo, nei anais ge
raisiais laikais, kai žemės 
ūkis labai ir labai išsimo
kėjo.

Gi mūsų aukštoji valdi
ninkija, kaip seniau taip 
ir dabar, kelia tostus (to- 
asts) ir šaukia “tris kar
tus valio” už dar aukštes
nius už save. • •

Žmonių Aukos Bolševizmo 
Stabui

Mirties bausmės panaiki-'merikiečių Aug. Denerio ir 
liįmo naktis. Į jūrą su už-1 Įeit. E. Cramo pasakojimu, 
nertu akmeniu. Suskaldy-, kas tik neužmokėdavo bol- 
tęs galvos. Motina prie žu-' ševikų uždėtas pabaudos, 
domo sūnaus. Grioveliai (tą išveždavo į jūrą ir už- 
nuhėgti žmonių kraujui, nėrę akmenį skandindavo.

Paversti į ledą.

Praėjusią vasarą Lietu
voje medaus derlius buvo 
menkas. Taip atsitiko dėl 
nepalankaus bitėms oro. I

medaus teekspor t u o j a. i Pr*e Amerikos
Pernai išgabenta 44 tonai P^rbo Federacijos pn, 
už 142.000 litų, šiemet per.^“ 1 u ? mlllJon“' Bet 
pirmąjį pusmetį ekspor- D- F baisas yra Amen- 
tuota tik 6 tonai už 20.000 )kos dagininkų balsas.

_______ I Už įvežamus į Lietuvą 
Lietuva kiaulių ekspor- j batus Čekoslovakijos ava

lui į užsienius turi arti ’ynes. faJ?rlkas “Batia’

Baltarankių ir juodadąr- 
Ibių darbininkų Jungtinėse 
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Užsienin Lietuva' nedaug i Valstybėse yra 40 nulijo- 
i nu Tn 111 vm^iA tviayh IzriO

k

ventojų daugumą sudarp i 
žydai. Jų rąnkose visą j 
prekyba. Jie randasi gan 1 
privilegijuotoj pądetyj, Jie < 
turi gavo mokyklas, kurio
se moko žydai mokytojai, 
tąęįaų jiems atlyginimą 
moką švietimo Ministeri
ja. Atlyginimą moka toki 
patį, kąįp ir valdžios, mo
kyklų mokytojams, tačiau 
žydams mokytojams pri
deda ąlgos dar įr žydų 
bendruomenes. Tuo būdu 
lietuviai mokytojai yrą 
žymiai prastesnėj ir nepą- 
vydėtineąnėj padėtyj, mat 
jiems iš šalies atlyginimo 
niekas nepadidina. Vyriau
sybe toleruoja lygiai ir 
skaitosi vienodai tiek su 
lietuvių tiek su žydų vi- 
sųaųięnįe; su žydais skai
tomasi net daugiau. Tuo 
gi tarpu žydai yra visai 
lędėkingi sąvo antrajai 
tėvynei, kurioje jiems gy
venti taip gera, šiltą ir 
inksmą. Žydai nedėkingi 
ir vyriausybei, kuri taip 
palankiai žiūri į visus jų 
pageidavimus, žinoma, jei 
jie yra teisėti ir turi rimto 
pagrindo. Žydai visą laiką 
ėjo prieš lietuvius. Dar 
prieš karą žydai sėbravo 
su rusais, rusų valdinin
kais lietuvių sąskaiton. 
Užėjus vokiečiams, žydai 
tuojau ėmė meilikautis 
naujiesiems ponams ir 
greit prisitaikino prie nau
jų aplinkybių. Žydai vėl 
tapo išrinktoji tauta, kaip 
ir rusų caro valdymo lai
kais. Vokiečiu žandarams 
žydai įsiteikdavo, praneši
nėdami apie paslėptuosius 
maisto produktus, gyvu
lius bei ašaras. Mat mais
tui būdavo išduodamos 
tam tikros kortelės. Kiek
vienas .pilietis malūnan 
veždavosi tik leistiną kie
tį grūdų bei javų. Tasai 
nekis- būdavo žymimas 
kortelėse, kurias kiekvie
nas turėdavo atsivežti į 
malūną. Čia kortelės ir 
grūdų bei javų kiekį pa
tikrindavo žandarai. Ka
dangi nustatyto kortelė
mis maisto bei grūdų bū
davo per maža, tai pilie
čiai patys maldavosi na
muose girnomis, mat į ma
lūnus daugiau negi nusive- 
ši, kai kiekviename malū
ne sėdĮį žandarai. Tatai bu
vo išleistas įsakymas su
vežti ir vokiečiams atiduo
ti visas girnas, žmonės, 
tiesą, daug girnų suvežė, 
tačiau daug ir pasiliko. 
Čia tat ir buvo proga žy
dams parodyti visą savo 
gudrumą. Jie būdavo pri
žiūrėtojais valsčiuose, kad 
visi piliečiai prie savų ve
žimų turėtų prisirišę tam 
tikras lenteles, žodžiu, jie 
mūsų žmonėms tada daug 
blogo padarė.

Užėjus bolševikams, ku
rių viršūnėse figūravo žy
dai Trockis, Joffe, Sobel- 
son, Apfelbaum ir begalės 
kitų kitokių. Tat nenuos
tabu, kad žydai taip uoliai 
stengėsi padėti bolševi
kams. Ir dabar mūsų ša
lyj komunistinį judėjimą 
varo veik vieni žydai, Tik 
pažvelgiame suimamųjų 
komunistų sąrašus.. Juose 
labai retai kur rasime lie
tuvį ar kurios kitos tauty
bės žmogų, — vis |ydai, 
žydai ir žydai. Vadinas, 
laukas gimė, laukas dvės, 
nors jam ir kažinkaip tai- 
kintumėi.

Mūsų miesteliuose žydai 
tai jau tikrai ponavo ja 
lietuviui nei šalygątviais 
praeiti nėra kur, mat jie 
užimti žydų. Tat; lietuvis 
noromis nenoromis turi 

• trauktis į gatvę ir daužyti,

dąiliųti kąrtąis ne visiškai 
aptašytus bruko akmenis. 
Tąsią pat dedasi ir mūsų 
didesniuose miesteliuose 
bei miestuose. Ypačiai ša- 
basų ąr švenčių metu tai 
jau pasipilia žydų, tarsi 
musių. Tada tai ir kojos 
iškišti negalima, mat šaly- 
gatviais ne tik ką negali
ma praeiti, ale ir į įžengti. 
Tada lietuvis pamato, kad 
ne jis ponas savo šalyj, 
už kurią jisai pats ar jo 
tėvai, ar bočiai kariavo ir 
kraują liejo. Tada lietuvis 
pamato, kad mūsų gimto
joj šalyj ponavoja žydai, 
kurie josios laisvei ne tik 
ką nieku nėra prisidėję, 
bet net jai visokeriopai 
kenkė, kenkia ir kenks. 
Ar ątęis kąda tasai laibas, 
kad lietuvis savo šalyje 
šeiipininkautų, — dabar 
pasakyti sunku. Bent kol 
kas šito visai nenumato-

1 ma. Vadinąs, dar ilgai žy
deliai mūsų šalyj bus po-

1 nais: nei sės, nei pjaus, 
į nei į kluonus kraus, bet 
i puikų pragyvenimą gaus 
► ir naudosis visiška laisve, 
. kokios jie neturi net savo 
’ Palestinoj.

Nors ir krizis, nors ir 
šaukiama, kad dabar, gir
di, jokiai kūrybai pas mus 
kelias uždraustas, tačiau 
vis dėlto naujas dienraštis 
ėmė ir išdygo, tai “Lietu
vos Naujienos”. Naujasai 
dienraštis kol kąs ne kaip 
išrodo: nedidutis, vos 4 
puslapių, kai tuo tarpu ki
ti laikraščiai išeina ma
žiausiai 8-ių puslapių. Ne
aiškios pakraipos. Bet ka
dangi redaktorium pasira
šo “Dienos” leidėjas Petrė- 
nas, tai reikia manyti ir 
naujasai dienraštis laiky
sis tų pačių aspiracijų, 
kaip ir “Diena”. Gi savait
raštis “Diena” netarnauja 
ir neatstovauja jokiai sro
vei: talpina vien įvairiau
sias sensacijas, kartais net 
gana šlykščias. Užtat ir 
yra vadinamas bulvariniu 
savaitraščiu. Tiesa, toksai 
laikraštis niekam neatsto
vauja, tačiau labai lengvai 
įspėti, kam jisai patarnau
ja ir padeda. Mat prie tų, 
prie kurių atviru veidu - 
sunku prieiti, labai leng
vai galima prieiti ir juos 
paveikti paslėpus savo vei
dą, pavadinus save nepri
klausomu, neutraliu, be- 
partyviu ar kokiu kitokiu 
nekaltu vardu.

Šiais meteliais derlius 
mūsų šalelėj neblogas. Tie
są pasakius, pas mus visa
da, Dievui dėkui, javai 
puikiai užderėdavo. Tat 
bado niekada nesti. Tiesa, 
kadaise būta bado ir pas 
mus, bet tai jau labai se
niai. Bado metus puikiai 
aprašė vysk. M. Valančius, 
tat čia apie juos rašyti ne
išsimokėtų, o antrą vertus, 
ir vietos laikraštyje nėra. 
Prisimenam neseniai įvy
kusioms šiaurės Lietuvoje 
lietaus antplūdžiams, su
mirkiusius ir sunaikinu
sius veik visus pasėlius. 
Bet tais pačiais metais ki
tose Lietuvos vietose, len
gvesnėse ir smėlėtose že
mėse puikiai užderėjo. Tat 
tų vietų ūkininkai labai 
noriai padėjo nukentėju
sioms savo broliams. Veik 
visoj Lietuvoj įsisteigė 
šiaurės Lietuvai šelpti ko
mitetai, per kuriuos visi 
nelaimių nepaliestieji ga
lėjo padėti savo šiaurie
čiams broliams natūra ir 
pinigais. Tat javų impor
tuoti iš užsienio ne tik kad 
neteko, bet dar sugebėta 
jų gausiai parduoti.

Kurie praėjusiais metais 
žieminius javus sėjo anks
ti, tie pralošė, mat tų ja
vai labai peraugo, peržėlė. 
Daug geriau padarė tie, 
kurie žieminius javus sė
jo žymiai vėliau, tie užtat 
šiais metais susilaukė gau
sių derlių, tuo tarpu kąi a- 
nų rugeliai įr kvieteliai 
bųvp visai reįųčiai ir ny. 
Mia-'

į?gip šiais meteliais žmp- 
nes darys, — dar sunku

Įėję į miestą vokiečiai per- Q rinkoS!da pirkti S Lietuvos 25-
TY’oiiLro rca viimmnc ir ia. ' AHA 70011

tėra tik 200.000 kiaulių. ząS1*---------  traukė tas žudynes ir iš- 
senais laikais, traukė iš jūros apie 500 

rdar kiek šimtmečių prieš lavonu. Pulkininko Reilly 
Kristų. kananiečiai turėjo liudijimu kaliniai dažnai^“^tėS“į A^Bj4, 
keistą dievaitį — Molochą, buvo šaudomi kulkomis1 f

Senais, Į Mat kai prekyba su Vokie
tija susiaurėjo, tai Lietu-

cūziją, Rusiją, Italiją, Če
koslovakiją, Šveicariją. 
Bet ilgai trunka iki išsk 
dirba rinka. Dabar Lietu
voj einąma nuo kiaulių, 
žąsų veisimo prie linų ū- 
kio. Linams rinka rasti y- 
ra lengviau, negu maisto 

Mįeste Osa nužudė 2000' produktams.
žmonių. Daugelis užkasa-1 -----------
mi buvo dar gyvi ir bandė | Vokietija savo ekonomi- 
gelbėtis. Vieną moteriškę nį gyvenimą spraudžia į 
privertė žiūrėti, kaip žudė tokius rėmus, kad galėtų

Bjidąvo kūrenama ugnis 
ir jo garbei gyvi žmonės,

• vaikai deginami (Jer. 49,1,
I kron 20, 2). Koks žiau-

£ rūmas! Kaip baisu! Tačiau 
'dąug baisiau dar didesni 
Žiaurumai pasauly darosi 
*r— aukojamos aukos bol- 
ševizmo stabui.

. oOo
ę.-- Paėmęs valdžią Leninas

* paskelbė, kad mirties bau
smė panaikinta. Vieno ka-|jos sūnų. Bolševikų kalė ji-Į verstis 
lėiirnn sipnnip kaliniai na- mn nnwimiiin<sp ncjlną tpkn'mnistn

dum dum, kurios sprogda
mos, sudraskydavo kūną, 
sutrupindavo galvas. Pa
tys bolševikai pasiskelbė, 
kad Kieve vieną dieną nu
žudyta 127 žmonės.

oOo

smė panaikinta. Vieno ka-Įjos sūnų. Bolševikų kalė ji-j verstis be importavimo
į Įėjimo sienoje kaliniai pa-|mų požemiuose aslas teko maisto produktų. Tą daro 

■ kariškais sumetimąis.liko parašą: “Mirties bau-įdaryti su grioveliais krau- 
' ėmės panaikinimo naktis jui nutekėti. Jaltoje sušau- 

virto kruvinąja naktimi”. |dytų ir sumestų į jūrą mo
terų plaukai iškilę plūdu
riavo su bangomis, kaip 
maurai, padengdami visą 
jūros paviršių. Daugapily- 
je buvo prikimšti pilni ka
lėjimai ir beveik visus iš
šaudė kieme. Čia kaliniai

■ Petrapily tą naktį ir* dar 
\ sekančią, t. y. amnestiją 
- paskelbus, buvo sušaudyta 
į 400 žmonių. Saratove pa- 
? ■; našiai pribaigė 42 kalinius.

prancūzų socialistas Ch. 
Durnas pasakoja, kad bol-

Per šių metų pirmus 8 
mėnesius iš Lietuvos emi-

Šių metų žemės ūkio pa
rodą Kaune per 7 dienas 
aplankė 85.000 žmonių.

Pasižymėjęs Amerikos 
korespondentas ir Euro
pos politikos žinovas Lud- 
wig sako, kad italų ethio- 
piečių karas pasibaigė dar 
prieš Kalėdas. Ethiopija 
būsianti padalinta tarp I- 
talijos ir Anglijos. Kitas 
taipgi pasižymėjo Ameri
kos korespondentas Mow- 
rer sako, kad italų ethio- 
piečių kąrąs tęsis nema
žiau, kaip du metu. Turi
me lįuosą valią ir galįme 
pasirinkti bet kurią iš tų 
dvįejų nuomonių, arba ga
lime abi atmesti.

Kas gera, ar bloga įvyks 
pas mus Lietuvoje, — vi
sa aprašysiu. Tat patar
čiau sekti “Darbininką” ir 
nepraleisti nei vieno nu
merio: vis kuriame nors 
bus parašyta šis tas iš Lie
tuvos. Cs.

TĖVAS BRUŽIKAS S. J.

Lietuvoje
Kaip žinome, įvyko Mi-

- > Ševikų valdžia netoli Pet-( gavo draugą hgonj gelbe-|Naująj: kabinetą sudarė 
rogrado viename kaime iš-]darni nuo bado mirties įas paįęs asmuo, p. J. Tu- 
Žudė 500 žmonių, namus maitino užmuštųjų krau- bejis- Tačiau Naujajame 
iąpttėšę.0Per tHsidienas nė*-’" 
Vienas neturėjęs teisės lai-

| —Soti nužudytųjų.
h ‘ oOo
į; 1918 m. kovo menesį bol-
i įevikai užėmė Odesą. A-

į
P
1 ... ■ , .. , ka^w(te jąu pmos senųjų

•dOo ' iminišterių nėra: zęmės ū- 
Kaip praneša profesorius kio ministerio p. J. Ąlek- 

Dr. L. Berg, nuo 1917 m.|s°s> Hurįo vieton stojo p. 
iki 1931 m. bolševikai iš<St. Pųtviiiskįs, ir vįdąųs 
žudė 31 vyskupą, 1591 ku- reikalų p. Stp. Rusteikos,

kurio vieton stojo p. Jul. 
Čaplikas. Daug kas spėjo, 
kad šisai pasikeitimas, į- 
vykęs ryšium su suvalkie
čių ūkininkų streikais ir 
nerąmupiais, tačiau ofici- 
jąlįai pranešamą, kad pa
našūs minįsterių pasikeiti
mai jau buyo numatyti , __ _
pavasarį kai dar ųkiflįpkąi 
apie streikus visai negal-miestų bei miestelių gy-

pamatysime. *

Jau nuo rugsėjo 1 d. spė
jo skelbti misijas: Keno- 
sha, Wis., Racine, Wis., O- 
mąhą, Nębr., dalyvavo Eu
charistiniame Kongrese, 
Cleveland, Ohio ir toliau 
tęsia pradėtą misijų dar
bą.

Tuo tąrpu žinomą, kad 
nuo spalių 6 iki 13 bus Sa- 
cred Heąrt Church, Gard- 
nęr, Mass., nuo spąlių 14 i- 
ki 20 bus Tamaųua, Pa., 
307 Pine Street, SS Peter 
and Paul Church., nuo spa
lių 20 iki 23, Wilkes - Bar- 
re, Pa., 16 Chąndler Avė. 
Jis ir šiais metais malo
niai ąpsiįma užrašinėti 
“Darbininką” ir kitus ka
talikiškus laikraščius.
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BLAIVININKŲ SUSĮVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaltla, M. L C. — Dvasios Vadas; kun. A. šve
dus — pirm., Marianapolls College, Thompson, Conn.; Pr. Blankus 
— vice-plrm.; V. J. Blavnckas — rašt., 7 Mott St., Worcester, 
Muss.; O. Sidabriene — ižd., 6 Commonwealth Avė., Worcester, 
Mass.; M. UrmonienC Ir Ą. Zaveekas — iždo globėjai; kun. P. 
Juškiiltls — Redaktorius, 423 Windsor St., Cambridge, Mass.

PILNŲJŲ BLAIV. SUSIVJ geriau blaivybėje ištvertų. 
ŠEIMINE: CENTRO IŽD. Geriantiems, kad jie pąsi-

ATSKAITA taisytų.
“Mokėk Gyventi” prof. 

F. V. Foersteris rašo apie1934 m.
Lapkr. 1, 49 kp. Boston, . . . ... .. ...F . i o-i-i .vieno girtuoklio isgelbeu- Mass. narių mokestis $11.-1 •. J

00’ Lankr 1 17 ko West sekančiai. Kartą pa-
Frankfort III narių mo- rodė man vien^ ■žrao^’ 
kestis 50c • ’ Gesuž 20 ikurs huvo ta‘P nusiSs-^935, 49 kp.’Boston, MaS f?3.’ kad re2kgj° Jis atidu°' 
nariį mokestis, $9.50.; £ į beP^c?’l “ 0
Rugp. 10, 1935, 24 kp. A-;dabar štai visai buvo pa- 
thol Mass nariu mokestis lsyelkes lr vel Seras seunos 
$5.25. Likęs Balansas nuo1 . w • P ' P . _ • ' ,
seimo, 1934 m. $39.67. Vijbeprocių namų vedeją, kas 
sn naiamu $65 92 ;J1 talp lsgelbejo. Jis manso pajamų$^ |papasakojo: aš seniai bu-

P. B. Cen. Iždin. 4?; atsilakęs, nes
Išlaidų per tą laiką ne

buvo.

jį taip išgelbėjo. Jis man 
|papasakojo: Aš seniai bu- 

jkaip tik jis išeidavo lais- 
įvėn, tuoj vėl imdavo gerti. 
Bet štai išgirdau apie vie-

P. S. Jau redaktoriui če- ną neturtingą kurpių. Jis
kį pasiunčiau $50.00.

Su pagarba,
O. Sidabrienė.

įsteigęs draugijėlę, kurios 
nariai turėjo prisižadėti 
niekuomet nebegersią nė 
vieno lašelio alkoholib.

Kadangi pasaulyje taip 
'baisiai daug skurdo ir var- 

Sulyg Bostono Policijos f? ky?a iš alkohoUo, girty- 
, j® x. . , [be griauna tiek seimų ir 

re or ų_ p r ių m ų - gįmdo silpnapročių — 
vyms menesius girtų auto * . Drisiž*d£o d„otivažiuotojų skaitlius suma- : P d dffl t
??J0.Pen!£AoliktU...^S™ Jedj^ą, žmonas prisiriša 

i prie kits kitų, kad vienas 
(kitą laikytų ir saugotų nuo 
[nukritimo, taip ir jie tarė- 

V”'si geriausiai galėsią įvyk
dyti savo pasiryžimą, su
sirišę į tokią draugiją, kad

BOSTONE GIRTUOKLY- 
BE MAŽĖJA

čiu. Už girtybę areštai su-' 
mažėjo dešimtu nuošim- Į 
čiu. Nuo sausio 1 iki spa-l 
lių 1, už girtybę areštuo-!^.’ 
tų buvo 30,550. Praeitais 
metais tuo pačiu laikotąr- 
piu už girtybę areštuotų, . . ,.£ _ ,
buvo 34,155 asmenų. Geras 'lenas. ,lalKytU Kitus. l tą 
ženklas vienok 'dar nėr- drauSD4 patariau įstoti zenaias, vtenoK aąr per ,nepagydomajam Nuo to 
daug. Prohibicija, kaip zi-
nome girtybės nepanaiki- •lalko J13,^1 pa?T 
no, bet dar padidino. Tik!. ^.g1 s,tal kas « isgęlbe- 
blaivybė gali girtuokliavi-1!01 Jls hko priimtas 1 ge
mą sumažinti iki mažu-!ra VVŲ1 draugiją, jautėsi 
mos. Platinkime blaivybę.

X. Y.
lesąs jos narys ir pasirase 
[pasižadėjimą, duodamas 
.garbės žodį, kad nebeger- 
’siąs nei alaus, nei vyno, 
nei degtinės. Jo, mat, bū
ta reikalingo virvės ir to 
jausmo, kad kiti su juo 
drauge eina, tų pačių pasi- 

^Jryžimų kupini, ir stiprina 
, man nereikia savo Pavyzdzm .

KAM REIKALINGA 
BLAIVYBES ORGANI

ZACIJA

Nemažai sutinkame žmo
nių, kurie sako aš negeriu 
ir negersiu, 
jokios blaivybės draugijos, i Štai kam reikalinga blai- 
Kiti, kurie geria tie nepri-jVybės draugija. Tokie, ku- 
pažįsta jokios blaivybės rie negali save susivaldy- 
organizacijos. Tai kam ti, arba lengviau pasiduo- 
reikalinga Blaivybės orga- da įtekmei, tokiems reika- 
nizacija? Reikalinga vi- linga toji draugijos virve- 
siems. Blaiviems, kad jie lė. Susiv.

Naujas Dalykas
Važinėdamas po Ameri-. numikčioja ir nieko negali 

ką ir Lietuvoj, labai retai atsakyti. Bet, žmogeli, ant 
radau žmonių, kad melstų-[Dievo Teismo gal nė vieno 
si už kunigus, bet kad kei-! neturėsi draugo ir priete- 
ktų, niekintų, persekiotų [liaus, o kunigas kaip tik 
ir visokiais būdaiš žemin-' pasirodys didžiausias .ge
tų kunigo vardą, tai tokių' radaris, kuris ne kartą ta- 
visur pilna. Tam dalykui vę išrišo iš baisiausių nuo- 
atsiranda ir vadai ir orga-[dėmių, padalino Komuni- 
nizacijos, lyg visas praga-Ją, atlaikė šv. Mišias, at
ras skubinasi į pagalbą, o lankė mirties valandoj. Vi- 
kerštas tiek išbujoja, kad si tie dalykai bus labai 
net žmogaus dantys grik- [brangūs Dievo Teisme, 
ši, kai išgirsta kunigo var- 
dą. Gi jeigu kunigas ką nigus, pradėkime už juos 
blogą padarė, ar papiktino melstis ir dėkoti Jėzui už 
savo elgesiu, tai gyvu ir kunigystės luomo įgteigį- 
rašytu žodžiu išpilama pa-,mą, kadangi be kunigo ne
mazgos ant viso kunigys- | būtų nei Komunijos, nei iš- 
tės luomo. [pažinties, nei Krikšto ,nei

Bet jeigu kiekvienas pačios Bažnyčios, kuri ve- 
žmogus šaltu protu apgal-|da žmones prie išganymo, 
votų, kiek kunigas jam 1 štai įeina į Bažnyčią la- 
blogą padarė ir kiek gerą,ibai graži praktika; “Fin
tai baisiai išsigąstų, jeigu masis ‘ mėnesio šeštadie- 

į užsiėmė kunigo niekinimu, nis”. Šis šeštadienis yra 
Dažnai paklaustas, — pa- skiriamas kaip tik melstis 
sakyk: Ką tau kunigas ir,prie Marijos už kunigus. 
Bažnyčia blogo padarė?— Jau dešimtimis tūkstančių

Dėl to, vietoj keikę ku-

Z. . - . •-y7. u 3 ti j

pamaldesnių katalikų de
dasi prie tos palaimintos 
organizacijos, kurią pats 
šv. Tėvas Pijus XI, pernai 
pąetais švenč. Panelės Ma
rijos Paaukojimo dienoj, 
labai ųžgyrė ir ragino, kad 
kuodaugiąusiai tikinčiųjų 
prie jos prisidėtų. : 

Prie tos organizacijos. 
nėra ypatingo prisirašy
mo, paduodant savo vardą, 
bet daugiau padaroma sa
vo širdyj pasižadėjimas 
melstis už kunigus ir, jei
gu pareigos nesutrukdo, a- 
teinama šeštadieniais iš
klausyti šv. Mišių, priimti 
šv. Komuniją, o kas negali 
atlankyti bažnyčios, tasai 
namie padaro intenciją y- 
patingai tą šeštadienį pa
aukoti už kunigų luomą, 
taip pat ir už tuos, kurie 
dar ruošiasi būti kunigais, 

Malda už kunigus yra 
pradėta paties Viešpaties 
Jėzaus lūpomis Paskutinės 
Vakarienės kambaryj. Jis 
gerai žinodamas kunigų 
silpnybes ir pramatyda
mas, kad užėjus persekio
jimams, visi Jį apleis, o 
vyriausias kunigas Apaš
talų pirmininkas Petras 
Jo užsigins, gi Judas Jį 
net išduos į priešų rankas, 
— pakėlęs akis į dangų 
pradėjo taip melstis: 
“Šventasis Tėve, išlaikyk 
dėl savo vardo tuos, ku
riuos man davei, kad jie 
oūtų viena, kaip ir mes. 
Aš neprašau atimti juos iš 
pasaulio, bet apsaugoti 
juos nuo pikta. Jie ne iš 

pasaulio, kaip ir aš ne iš 
pasaulio. Pašventink juos 
:iesoje. Tavo žodis tiesa 
Kaip tu mane siuntei į pa
saulį, taip ir aš juos siun
čiu į pasaulį. Už juos aš 
pašvenčiau pats save, kad 
ir jie būtų pašventinti tie
soje” (Jon. 17).

Nuo pat krikščionijos 
pradžios mes matome, 
kiek daug melstasi už ku
nigus. Kada šv. Petras bu- 
vo įmestas į kalėjimą: 
“Bažnyčia gi meldėsi nesi
liaudama už jį Viešpačiui” 
(Apd. 12, 5), taip randa
ma užrašyta Apaštalų 
Darbų knygoje. Ir išmeldė, 
nes angelas išvedė Petrą iš 
kalėjimo.

Mūsų laikais kaip tik 
reikia daugiausiai melstis 
už kunigus, nes daugybė 
jų sėdi Rusijos, Meksikos, 
Vokietijos kalėjimuose. Gi 
silpnesni kunigai susvy
ruoja ir pereina į priešų 
pusę, pasidaro lyg Judaį- 
išdavikai. Yra ir iš lietu
vių kunigų atpuolusių, iš
sižadėjusių kunigystės dėl 
šiltos valdiškos vietelės, 
ar kitų silpnybių, tik ačiū 
Dievui, kad nedaug, nes 
sulyginant su 12 Apaštalų, 
kurie prie paties Kristaus 
išėjo mokyklą ir matė ste
buklus, o ne visi pasiliko 
ištikimi, ir užėjus perse
kiojimams, net visi kąįkų- 
riai valandai Jį apleido, 
išskyrus Šv. Joną, tai šiais 
negirdėtai baisiais Bažny
čios persekiojimo laikais, 
džiaugkimės ir dėkokime 
Dievui girdėdami, kad ku
nigai drąsiai giną Bažny
čią ir tikėjimą. Įr mūsų 
tautos vysk. T- Matulionis 
su daugybe kunigų yrą gy
vas Kristui ir Bažnyčiai 
ištikimybės pavyzdys. Dėl 
ko taip? O tai dėl to: “Kad 
Bažnyčia meldžiasi už juos 
nesiliaudama!” (Apd. 12, 
5).

Štai dėl ko įvedama šiais 
baisiais suspaudimo lai
kais “Pirmasis mėųęsįo 
šeštadienis”, melstis už 
kunigus. Imama šeštadie
nis tuojau po Švenčiausios

Dėl Ko Vaitkus Nusileido Sula* iSvyk0 X-110 perskristi F
Airijoj “Perskridimai buvo vyk

domi įvairiais lėktuvais, * 
Viso tiktai 10 skridimų po 
vieną lakūną iki šiol dary- / 
ta per Atlantą; iš jų tiktąi 
vienas — iš Europos į A- 
meriką. Skrįsdąmi po vie
ną perskrido tik penki: 
Lindbergas, Matternas, ’ 
Postas, ponia Eąrhardt ir * 
Vaitkus. Be to, Mollisso- 
nąs yrą perskridęs iš Eu
ropos į Ameriką. Du lakū
nai žuvo, o dviems nepavy
ko perskristi, bet buvo iš
gelbėti.

“Skridimui per vandeny
ną ypač pavojingas yra 
rūkas, kurio šiaurės At
lante yra ypatingai daug. 
Rūke skridimas labai var
gina pilotą, nes jis visą 
laiką skrenda tik pagal in
strumentus. Natūraliam 
pusiausvyros pojūčiui rei
kalinga matyti horizontas. 
Jo nematant, sunku orien
tuotis. Pavyzdžiui, pran
cūzų lakūnai, skrisdami iš 
New-Yorko į Paryžių, nu
klydo į Ispaniją.

“Darius ir Girėnas netu- 
i rėjo prietaisų. Orientavosi 
astronominėmis priemo- 

, nėmis: žvaigždėmis ir ki
tais dangaus ženklais. Jie 

. nepaprastai orientavosi, 
> ir, nenukrypdami, pasiekė 

6.200 kilometrų kelionę.
■ • “Vaitkus turėjo tobulą
■ įrankį — radio kompasą, 

suris priima radio.muęįką 
ir žinias ir nustati kryptį 
į radio stotį. Lakūnui ten
ka tik vairuoti į tą stotį. 
Pasįrodp, , “kad kompasas 
janą daug pądėjo, jis pagal 
jį paėmė labai teisingą 
kryptį. Nusileido Airijoje 
tik 90 kilometrų atstu nuo 
Atlonės radio stoties”.

Vadinasi Darius ir Girė
nas neturėjo prietaisų ir 
toliau buvo nuskridęs, ne
gu Vaitkus su visais mo
derniškais prietaisais.

“L. A.” Amerikos ben
dradarbis Henri Gris turė
jęs pasikalbėjimą su to 
laikraščio redaktoriais ir 
jis pareiškęs: “Vaitkus la
bai rimtas ne tik kaip la
kūnas, bet ir žmogus. Jo 
lėktuvas puikiausiame sto
vyje ir dėl to, kad Vaitkus 
perskris vandenyną, jis nė 
kiek neabejojąs.

“Daug sunkiau Vaitkui 
orientuotis bus Europoje. 
Čia jis vietų visai nepažįs
ta ir per pasikalbėjimus 
dažnai tik dėl šito vieno ir 
reikšdavo savo baimę. Jis 
taip pat nusiskųsdavo, kad 
nėra gavęs tinkamų žemė
lapių, iš kurių jis galėtų 
gerai orientuotis apie Eu
ropos aerodromus”.

Taigi išrodo, kad Vait
kus nusileido Airijoj kaip 
tik dėl viršui pacituotų pa
reiškimų ir nusiskundimų, 
nes pats Vaitkus sako, kad 
jis vargais negalais būtų 
prisimušęs prie Lietuvos 
su tuo kiekiu benzino, ku
rį jis turėjo kada nusilei
do.”

Ponai antrojo skridimo 
promotoriai iš ALTASS, 
su Piju Grigaičiu priešą-’ 
kyje, pirmiausiai turėtų 
atsiskaityti su lietuviška 
visuomene iš kurios gavo 
apie $40,000.00, kaip ir kur 
tubs pinigus išleido, jei 
net neiŠgąlėjo Vaitkui pa
rūpinti tinkamų žemėla
pių, nes už lėktuvą užmo
kėta anot “L\ tik 
$4.000 arba dešimta Halis 
surinktos sumos.’ ALTASS 
valdyba, kurios pirminin
ku yra p. Grigaitis turėtų 
įrodyti kaip ir kur pralei-

. Tęsinys 6 puslapyj

Čhicagęs socialistų orga
nas, kuris naudojo skridi
mo populerumą savo rei-

Lietuvos spauda plačiai 
rašo apie lakūną Vaitkų, 
kuris buvo priverstas nu
sileisti Ballinrobėje, Airi
joj-

“L. A.”, Lietuvos tąuti- 
ninkų oficialus organas 
rašo: Kąda nusileidau, iš 700

“Vaitkus ketįno nusileis- galionų benzino, su kuriais 
ti tik kuro pasiimti. Ta-išskridau, turėjau apie 170 
čiau dėl didelio skaičiaus galionų... Vaitkus dar pri- karo aviacijos viršininkas 
galvijų aplinkiniuose lau-'dūrė, kad vargais negalais pulk. inž. A. Gustaitis: 
kuose jis buvo priverstas būtų prisimušęs prie Lie- “Tokių perskridimų pa- 
nusileisti labai lėtai. 3 pė- tuyos sų tuo kiekiu benzi-[ darytą jau nemaža. Visa 
dų nuo žemes lėktuvas [no, 
staiga krito. Atsimušus į nusileido, 
žemę, sudužo dešinysis 
sparnas, susilenkė prope- si sudedamą guminę valtį,40% (59 žmonėms), žuvo 
leris ir buvo nuplėšta va- ir “bėdos” vakartį (provi-',ll%, ir turėjo nutraukti 
žiuoklė. Lėktuvo durys su-|ziją). Skrisdamas jis gėrė!kelionę 49^ (patys grįžo 
kliuvo ir lakūnas buvo pri- kavą ir užsikandžiavo. Vi- nuo pušįaukelio, arba bu- 
verstas išsikirsti kelią kir-'so skridimo metu jis skri- vo išgelbėti).
vuku”.^ 'do, vidutiniškai imant, “Dauguma perskridimų

Toliau rašo: (165-170 ang. mylių per va- daroma iš Šiaurės tAmeri-
“Viso skridimo metu jis landą. Lėktuvas visą laiką kos į Europą, o žymiai ma- 

nepamatė nei vieno laivo puikiai veikė ir lakūnas nė žiau — atvirkščiai. To 
—-j i -------prįe2astys yra dvi: 1) vė

jai pučia dažniausiai iš va
karų, todėl paprastai ten
ka skrendant iš Europos 
skaitytis su priešingu vė
ju; pavyzdžiui, 5.100 klm., 
kiek yra nuskridęs Vait- 

ir kus, esant 30 klm. per va- 
pranešė Lietuvos užsienių pandą vidutiniam vėjo 

j-;, kad jį turės greičiui, o lėktuvo ramia- 
\ ‘ ‘ ‘ ", Ime ore 200 klm. per valan-

“Darbininkas”, parašęs dą greičiau prieš vėją tek-

yeikiant visu keliu 
Nova Sęotia.

“Vaitkus pareiškė, 
jiš, visų pirma nori pasa
kyti Lietuvos Aero Klubui, 
kaip jis gailisi, kad skridi
mas baigėsi nusivylimu...

nuo kąlams, rašė, kad p. Vait-
• kųs “visą nevąlgė įr 

kad negėrė”. Bet pats Vaitkus 
.sako, kad jis “skrisdamas 
gėrė kavą ir užsikandžia- 
vo”.

Palyginkime Dariaus ir 
Girėno skridimą su Vait
kaus skridimu.

Štai ką sako Lietuvos

kurį jis turėjo kada per šiaurės Atlantą iki šiol 
[mėgino skristi 145 žmo- 

Vaitkus su savim vežė- nes. Pąvyko perskristi tik
_ _ _ V ' «■ v V

nei vandens. Mašina pui^vieno karto nenustojo pa- 
kiai veikė. Lakūnas pui- sitikėjimo juo”.
kiai girdėjo airių laisvo-1 Lietuvos Pasiuntinys Ra- 
sios valstybės radiofoną binavičius, sužinojęs apie 
' .... .. ' ",.... ....... i Vaitkaus nelaimingą nusi-
Jėzaus Širdies pirmo_ mė- le^imą> pasiteiravo pas 
nėšio penktadienio, dėl to, žinovus ir sužinojo, kad 
kad šeštadienis yra skiria- .lėktuvas nepataisomas i 
mas Marijos garbei, o Ma- ■ - ■ ■
rija yra paties Kristaus mįniiterijai,’ 
per kunigų atstovą šv. Jo- suardyti ir supakuoti, 
ną apaštalą paskirta kuni
gų Motina. Ji irgi buvo ta 
pirmutinė kunigas, kuri1 
savo rankomis aukojo Kri-1 
stų — Ostiją, Jeruzalės 
bažnyčioje, o vėliau taip 
pat ant Kalvarijos kalno.

Dauguma perskridimų

tų skristi 30 valandų, o pa
vėjui — tik 22 valandas; 
2) iš Europos į Ameriką, 
Amerikos žemynas pasie
kiamas labai įstrižai skri-

apie Vaitkaus nelaimę, pa
statė tokį klausimą: “Bet 
gal atsiras drąsuolis Lie
tuvoje, kuris panorės lėk
ti į Airiją parsivežti Vait
kų?”. Lietuvoje taip ir bu- dimo linkmei ir lengva, pa .- — 1  J 1  _ A.   — ' r, Irln iHnTat eikime, kiek galėda- vo nusistatyta. Bet negavo'darius klaidą, nukrypti j 

i visi nirmais aAafarlip- I__ i l___  lx«i:mi visi pirmais šeštadie
niais į bažnyčią, klausyki
me šv. Mišių, priimkime

šalį ir visai nepasiekti že-(Vokiečių leidimo.
I Vaitkus iš Dublino vyko[niyno.

v (laivu Holyhead į Londoną. “Skrendant iš Šiaurės A- 
kumgų intencijomis sv. Lakūnas Vaitkus, kalbėda'-'merikos į Europą, trum-“ 
Komuniją, kalbėkime Ma- mas su Spaud0S atstovais [ piausias kelias yra per 
rijos garbei sv. Rožančių (Londone, pareiškė, kad jis vandenyną tai 3.050 kilo- 
ir dėkokime Dievui uz ku-,tikėjosi sumušti ilgo tolu-[metrų. Tiek bus nuo New- 
nigystės luomą, kartu mal- mo skridimą, taip pat grei-[ Faundlendo iki Airijos, 
daudami, kad pasigailėtų tumo rekordą, bet susidū-Bet, skrendant iš New 
nupuolusių ir apsileidusių su labai smarkiais prie-,Yorko, tenka dar praskris- 
kunigų. šingais vėjais, skrisdamas ti apie 2.000 klm. iki pasie-

Pakol malda nėra ats- per Atlantą. Be to, sušlū- |kiami New - Faundlendo 
pausdinta maldaknygėse Jbavo ir jo motoras. Londo- pakraščiai. Tuo būdu ir 
galima išsikirpti ar išsira- ne p. Vaitkus laukė savo susidaro 5.100 klm., ku- 
šyti, kas seka*).

MALDA
Dieviškasis Išganytojau, 

Jėzau Kristau, kuris visą} 
Atpirkimo ir žmonijos Iš
ganymo darbą pavedei sa
vo įgaliotiniams kuni
gams, aukoja tau per Ta
vo Švenčiausios Motinos 
rankas visus mano šios! 
dienos darbus, maldas, pa-! 
sisekįmųs ir nepasiseki- * 
mus už kunįgųs ir ųž tuos, 
kurie rengiąsi eiti į kuni
gystės luoiųą.

Duok mums tįkyąį šven
tus kųpigųs, Wie, užside
gę, Tąyo Dieviškos meilės 
ugnimi, nieko kito neieško
tų, kaip tik Tavo didesnės 
garbės ir mūsų sielos iš
ganymo. Apsaugok juos 
nuo visokių pavojų ir pra- 
šąlink visa tai, kas jų do
rybei grasintų ir jų aukš
tą kunigystės pašaukimą 
žemintų.

Šventoji Marija, geroji 
kunigų Motina, paimk į 
savo ypatingą globą visus 
kunigus ir savo motinišką 
ranka maloniai atvesk prie 
Gerojo Ganytojo tuos ne
laimingus kunigus, kurie, 
užmiršę savo šventąjį pa- 

! šaukimą, nuo tikrojo kelio 
atsitraukė. Amen.

Kun. J. Bružikas S. J.
i * ) Kas nori tuo klausi- 
• mu plačiau žinoti ir moka 
! vokiškai, tegul rašo: 
; Sąlvator-Verlang, 

Warschauer Str. 57,
i Berlih, Germany.

1SEGZAM1NUOJAMOS AKYS

MALONU 
f Pažiūrėti i 
AKINIUS 
iŠ KAY’S

Atsargus akinių pritalkimus Kuy's 
krautuvėje sutelkiu malonumu iv 
grožio. Akiniai pirkti iš Kuy’s gra
žūs. moterims didelis pasirinkimas.'
IŠSIMOKEJIMUI PERKANT, NE

REIKIA MOKĖTI NUOŠIMČIŲ
Nėra reikalo būti be akinių, kad ir 

neturėtumėte pinigų. Kay’s duoda 
ilgų termlpų* išsitnokėjimul ir už 
prieinamų kainų.

DU. AUTUVU .V. MOŲLTO.Y, 
Valstijos Registruotas

Ogtoinetristas, Vedėjas.

2S5 tZnion Lynn 
Prie Wiwi|er Teatro.

AKINI AI IŠSIMOKEJIMUI
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,, DARBININKAS 6.

Į kas girdėti .lietuvių^ Darb,nmk“Radl°Programos I
KOLONIJOSE

Rėmėjai
Sekmadienį, Spalių 6 d., 7 vai. vakare, šv. Roko 

Įpar. svetainėje įvyko Darbininko Radio Choro Kon-

lįSveikata-Brangus T urtas
šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija. jau bandoma tą patį atlik-

k

K

f.

jau bandoma tą patį atlik- 
------- *-------------------------------- ti vienu įšvirškimu, ekas, 

VAI- .skiepijimą, ši liga tarsi vi- žinoma, padaro procedūrą
JkJdl »□ V vJ Į V y IiDARBININKO NAUDAI pestingumą bažnyčios rei- certas ir prakalbos. ( _____ , r____ c______

įlinkiai kaluose. Brocktoniečiai sužavėti lietuviškos dainos mistiš-|j{Ų APKREČIAMŲ įsai išnyko’, nors visos ki-[daug parankesne. Reakci-JUUZIAI Lapkričio 18 d. bus kom kurnu pasiryžo stoti į radio dainos rėmėjus ir skaitlin- t L---------- --------------------- -.•» nvkn inivivm i^n™,

' certas, vadovaujant muz. gai užsirašė ir parėmė savo dovanėlėmis.
Cambridge, Mass. — ^. Juozui Kudirkai. Jis yra

•teinantį šeštadienį, tuojau Y^suome^ }į°Įu.s darbuoto
jo Rožančiaus pamaldų,1^8 Parapijoj ir dirba, kad 
Nekalto Pras. Panelės Švč. ^k pavyktų koncertas. 
Salėje įvyks gražūs juda- ]
L x i i- ,, i. ,--'. - . . . . . ienas, oeiiis Aumuievicius, u unus jaukus, r i aiites irry-i". viAnn cjucircrimn
hycia Katakumbose arba Gramiene, pirmininke ir|bušauskaa Marcelė Kaminskienė, Elžbieta Calitkienė, vlenaft didžiausių darbų, „® s lVIetronoliUn andrau- 
Jfabijola. Taipgi gerb. kle- jai tinkamai priklauso ta Leonardas Kumpa ir N N 'nuveiktų medicinos moks- Pa*s;

Pr inoVni+ic neg j^g tėvaį} a> pQ davė: Pranas Juškevičius, Elena Bučins-I]6, Išradimas šių, i _ _
(Kiziai buvo Pittstono he-^gj^ Kazimieras Kališauskas, Rišardas Jarmalavi-p11^0 padėjimas tvirto pa> 
i tuviai pionieriai. Jos va-.x:nq Mariiona Kukauskiene ir du nanadavė navar-!ina^0 aPsaUgomąjai medi-

APSAUGOJIMAS

JUDŽIAI••

Duosnias dovanėles sudėjo šie asmenys:
Penkis dolerius davė p. Kazvs Čiurbulėnas. j
Du dolerius davė p. Petras Bartkevičius, (laiva-j 

korčių agentas). ' i
Po vieną dolerį davė: Jurgis šokelis, Marcelė Mi

LIGŲ
Rašo DR. S. BIEŽIS, 

Chicago, III.

jtos gyvenimo aplinkumos 
j veik tos pačios. •

Čia paduosiu tik porą

jų arba laikinų lengvų su
sirgimų labai retai pasi
taiko, jei atliekama su at-

i pavyzdžių, štai, Detroite sargumu. Su patobulintais 
Skiepijimas prieš raupus, mieste, ačiū nuolatinei skiepais veik niekados ne- 

Kuomet Dr. Jenner i798 .ProPagandai ir sistemačiuiT , ,v. , .1 fo vieną dolerį davė: Jurgis Sokelis, Marcele Mi-į 7 . . ;. . . gkieniiimui bėtrv nastaru-• . .. .. •. . v ..įąpkriclo d- įvyks ju- liauskienė, Kazimieras Motikaitis, Klemensas Čiurbu-Į ?letai.s Pirm^ sykj sįepl’iu išturiu ’ metu nebuvo
mieji Paveikslai — Baz- bilejine vakariene. Magde Iėnas Benis Tamulevičius, Jonas Kilkus, Frances Pry-p? Prles IauPus>. b“voiei vieno^u^rSmc> rau°

bonąs kun. Pr. Juškaitis garbė, nes jos tėvai, a.a. 
pasakys kalbą. ’i^muvu

Paveikslai labai įdomūs, tuviai pionieriai, jos va- čius Marijona Rukauskienė, ir du nepadavė pavar-l™? ąpsaugomąjai meui- 
ir verti pamatyti. Paveiks- dovybeje bus šaunios sei-;^.. F • kinai, kuri, šia linkme ei-
lus rodys ir aiškins Anta-Įmininkės. Vakarienė bus ų 
nas Peldžius. Įžanga į va- pamarginta programa, ku-

skiepytos kompanijos skaitmeni-

turėtų pasireikšti reakci
ja

Imunizacija arba atspa
rumas įvyksta tik apie po
rai mėnesių praslinkus po 
įskiepijimui. Taigi, kur su
sirgimų difterija atsitin
ka, šis skiepijimas nevar
totinas, nes perilgai laiko 
ima atsparumui pilnai įsi
galėti. Šitokiuose atsitiki
muose reikia mažą dožą 
antitoksino vartoti, kad 
laikinai apsaugojus nuo 
susirgimo.

Čia paduosiu vieną kitą 
pavyzdį kaip skaičius su
sirgimų nuo difterijos su
mažėjo iš priežasties var-

mis už 1933 metus 46 val
stybėse (šteituose) susir
gimų buvo užrekorduota 
6,122, o 757^ (4,589 atsiti- 

VŲAĄALU y V VA A. VX A A VA Į V^ A. • • _ _ • 9

greso ir vis daugiau ligų ^imai) atsitiko dvylikoj 
valstybių, Jcunų bendras 
skaičius gyventojų siekia 
tik vieną penktą dalį. J. A. 
V. gyventojų. Reikia pažy
mėti, kad šiose valstybėse 
bendras sentimentas skie- 

‘Darbininko” Radio Programos rėmėjai ne vien 1 afoejonės pas protaujan- Sana nepalankus. De- 
ličius žmones. Senesni, žmo- Rimtyje rytinių valstybių, .. ...

ibet jie suprato mūsų išeivijos patriarko Kun. K. Ur- ’nės dar pamena šios'ligos kuri^ gyventojų skaičius jojimo skiepijimo. 1918 m. 
binavičiaus pasakytas mintis apie katalikišką Radio jepidemijas, kuomet skiepi-[dvigubai didesnis uz pir-^Detroito mieste daugiau- 

Jurgis Laukaitis, jaunas pusvalandį, parašytas gruod. 11, 1934, nr. 96, būtent: jjimas tik retai kus buvo m4sias dvyliką ir kame šia mirčių buvo nuo difte- 
;------”1 -- ; “Bostono ir apylinkės lietuviams katalikams bū- praktikuojamas. C1 “Iv™01'™”’1?"0. ™

ra šio rengiamo jubilėjaus tinai reikalinga turėti savo radio valandą, bet kas tai laikais vykinant sistematį rPs’ susirgimų už tuos pa- šios ligos 450,

Po 25c. davė: P-nia Puidokienė, E. Mockienė. Z.
mo r. . . v ~ ' Akstinienė, p. Jakavonienė, Al. činčius, Joanna Mon- C . .

’ ri0Je bus ir žymių kalbėto* cevičienė, Juozas Naujalis, Pranas Adomaitis, A. Pui- užkariauja.
--- - -- - . . t ' o /H 4-ivn Irn vYio o e* Iri _

PITTSTON, PA,
Kad tinkamas skiepiji

mas yra tikras būdas ap
sisaugoti nuo susirgimo 
raupais, tai šiandie jau ne- 

tai jubilėjaus atminimui j ..............— -• — - -• • • !begaū būti nei mažiausios
1 baa atspausdinta knyga—- į įsp^j^io pagauti parėmė katalikišką radio programą 
; Pittstono Lietuvių Iston- r - -- —
■ja”. !

py- dokas, P. Liuolia, p. Jarmalavičienė, p. Dinsmanienė, J 
! Kazys Grigas, p. Akstinienė, Malvina Akstinienė, Ro- 
! žė Čirukienė, Mykolas Grigas, Jonas Sinkevičius, ir p.

Kadangi šv. Kazimiero
_______  parapija yra seniausia lie-

PRO DEO ET PATRIA tuvių parapija Amerikoje j Balčiūnas. Buvo ir smulkesnių dovanėlių.
“Dėl Dievo ir tautos” 

Tas yra obalsis šv. Kaži 
miero parapijiečių ren 
giant parapijos įsikūrimo/" 
auksinį jubilėjų, kurį mi- ’ 
nes lapkričio 17,18 ir 19 d. ir darbštus parapijietis y-j 

ra čia rcngiarac jubilojaua ,__
Šv. Kazimiero parapijie-.pirmininkas ir jo vadovys- įvykdys? Be abejonės “Darbininkas”. Kaipo katalikiš- 

ciams yra laimingas atsi- ^je yra 25 lietuvių orga-ikos minties vadui ta rolė savaime krito ant pečių... 
tikimas minėti jubilėjų nizacijų atstovai. - -........... -...................................-
šiais 1935 metais, nes 
jiems tenka garbė būti “Garso” redaktori u s, 
garbingam sąraše kilniau- Į Matas Zujus, nors ne pa- 
sių jubilėjų, būtent įgoorapijietis^betremiaakty* 
m. nuo Kristaus mirimo,!vumu, taip ir advokatas 
Šv. Marijos pasirodymo J°nas S. Lopatto, Šv. Ka- 
Liurde; be to šiais metais zim^ey° parapijos alum- 
įvyko 7-tas Eucharistinis nas» šį laukiamą jubilėjų 
Kongresas. Ir kuomet ka- remia-

Gi šiais skiepijimas labai populia-irijos. 1926 m. mirė nuo 1------------------- ..x Q 1934 m
______ ^čius 1933 m. tebuvo įregis-!vos tik aštuonios (8) mir- 

rika, yra susirūpinusios truota vos tik keturi (4) |tys teįvyko nuo šios_ ligos. 
'Lieka rūpintis tik finansine dalimi. Čia, žinoma, kvie- kaip pakirsti kelią japonų atsitikimai. Šitokiam dide- iC.
jčiama talkon visa katalikiškoji visuomenė. Mes žino- prekėms, nes jos nukonku- liam skirtumui tiesioginis 
me, kad ji neatsiliks savo pareigoje ir pilnai pasitikim, ruoja vietinius ir gręsia kreditas priklauso skiepi- 
kad vieningai susibūrus katalikų šviesuomenė turės vietinėms i*n' ’ ; J Vl4’’ j?oV+rk-
ne tik smagumo, bet ir garbės iš savo radio valandos”, bankrotas.

Štai, jau ir dabar kaikurių kolonijų lietuviai labai -- ...
nuoširdžiai parėmė. ! lietuviams ne visiems pa

Darbininko Radio Programos Komisija nuošir-į tinka Lietuvos dabartinė 
! džiai dėkoja visiems rėmėjams ir per šias oro bangas i politinė tvarka, bet reika-

New Yorko valstybėje, iš
skyrus patį New Yorko 
miestą, 1914 m. mirčių bū
ta 5,408, o 1934 tik 442 at
sitikimai. Taigi suviršum 
dešimtį sykių sumažėjo 
mirčių skaičius į taip pa
lyginamai trumpą laiką. 
The Health News (sausio 
21 d., 1935 m.) New Yor
ko valstybės sveikatingu
mo departamento žurnalas 
sako: “Sumažėjimo mirčių 
nuo difterijos buvo pasiek
tas rekordas 1934 m. ir jau 

jaus. O nauda iš to labai į tokį laipsnį pasiekėme, 

patys sudarydami rinką je, neį vįenas vaikas netu-|vusi viena iš dažniausių 
retų būti paliktas neskie- • apkrečiamų ligų, o dabar 
pytu. Čia noriu priminti, faktinai pasidarė tik retas 
kad ir dabar dar atsiranda “ atsitikimas.

., kurie tam ganai Kad skiepijimas yra ge- 
j priešingi. Tačiau pastarie- riausias būdas apsaugoti 

k d ” vr es^ bendrai menko su- (vaikus nuo difterijos, tai 
a J1S y.1? i pratimo žmonės ir net vL-giendien jau nebėra dviejų 

nas. a iu- i ga* nesiskaito ^su aiškiais nuomonių, ir todėl jo nie- 

Vokietijos ku. Geriausias pavyzdys pažiba Lietuvos konsulą'ra-reikva10 ■’j“?s kreipti.poma pats skiepijimas tu- 
_ T___ ,_•_ 1__ r Ji pagetud. K.ieLu-vus Kun&uia pei raaziauslo dėmesio. iri būti atliktas tinkamai

jtųcia Amerikoje. i -------------- ir tik veiklūs skiepsite-
I Teko sužinoti is pažįsta-, skiepijimas prieš difteriją vartojami, nes atvirkščiai 

mo komersanto, kad Lietu-1 *• * ................... .
vos konsulatai tuo klapsi
mu yra susirūpinę ir jau ” ; skieniiima^ nrieš svarbos patikrinti, ar iš
daromos pastangos impor-a^ Y? skiepijimą prieš iaukiamas atsparu- 
ituotimėsa linus sūrius ir dlfter1^' KaiP V1S1 kiti tlRro laukiamas atspa.ru- jUiori mėsą, nnus, suriusir rifl]vkai tnin ir šišni mas Vra pasiektas, nes kitus produktus iš Lietu- ”auJ‘ ^yka.1, taip ir sisaj nėivvkstaiš is pradžios rado nedaug prareciais to neįvyksta. 

pritarimo, gerokai visokių 
priekaištų. Užtat progre-i 

tik sas buvo visai nežymus. |

išdirbystėms jimui, nes visi kiti fakto
riai veik nieku nesiskiria. 
'Europoje randasi valsty- 

Nors mums Amerikos su priverstinu skiepi- 
_ _ L'jimu, kame raupai visai 

nežinomi.
Patsai skiepijimas, kuo-

talikų tikėjimas daugelį; Parapijiečiai visus kvie* • siunčia atsidėkodami Jums skiriamas daineles. Ačiū, j lui esant nemanau, kad at- meį tinkamai atliekamas 
žaliu vra nersokioiamas. Čia minčti ši auksini iuhi-' — įsirastų nors vienas ameri* „.o;innoic aviriu nao-inšalių yra persekiojamas, čia minėti šį auksinį jubi-1
S £gSX pxy™* da,*įXiX Lietuvos Produktai Amerikoj 
dirba, kad jubilėjus būtu 
kuo garsingiausias, sutei
kiant garbės tautai ir Lie
tuvai. %

Kiekvienos dienos paren
gimas turės savo rūšies

. pasilinksminimą ir parapi- Hečhi^Daugetyjristai^. 
p s jietis praleidęs vieną vaka- yra grježtai reikalaujama,!

t ■

l

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

sirastų nors ---------------
| kietis, kuris dėl tos prie
žasties atsisakytų Lietu-!

jau milijonais sykių negin- 
įčijamai įrodė, kad yra vi- 

v ' sai nepavojingas, kad skie-
yos žmonėms padėkoti. O pįjįmas nesudaro pavo- 
siandien mes kaip tik gale* į 4, -Seniau, Vokietija pirko kininkas neturi kur savo Į jaus. O nauda is to labai, tokį laipsnį pasiekėme,

didesnę dalį Lietuvos ūkio'produktų parduoti. • Pšioje gadynė-,kad pirmiaus difterija bu- 
|produktų. Šiandien ta pre-JManant apsigyventi A-!gX su Vokietija bevefki, L“ms būtinaį re? Lietuvos gaminiams, 

merikoje, reikėtų kiekvie-gai nutrūko^Vienapriekla/^ Vargas tik- kad atsk1'
nam patapti Amerikos pi- ’ „„HoAioma produktams. Nera tai len- riems asmenims ar net at-

io.oimi/astis, kad vokiečiams darbas, nes visos vai- skiroms prekybos istai-
_ _____ _ __ , Įstnuka su pinigais, o kita i fanatikų, 

kad kiekvienas darbinin-: Pažastis, kad vokiečiai jvežaniųjųstybės stengiasi sumažinti goms importuoti prekes: 
..v....... ---------- i — . j.,prekių kiekį, tiesiog is Lietuvos yra!

kas būtų Amerikos pilietis!negalėdami jėga Klaipėdos Bet tos valstybės, kurios toks darbas jlo *ia :
— kitaip neduoda darbo. Įprasto is Lietuvos atplėšti tuo klatisimu yra rimtai veĮk neįmanomas. Tą kliū-!

T.4^™ Pbnnnmia. susirūpinusios randa sav0 . t patys nuomonių ir Loaei jo nie-
ortrvAntn-h! ^Tnininmą rir. r • V U nugaieu patys faktais> Taigi, žinoma, ne- kas neturėtu baimintis. Ži-gyventojų gaminiams rm- j Lietuvos eksportienai su -
Izn dori ei a a n s vvF.d'VS 1 t

tą, praleis progą, kurią 
apgailestaus ir kuri var
giai atsikartos.

Lapkričio 17 d bus ‘card Norintieji išsiimti pilietiš-: bando Lietuvą ekonomiš- 
party’, bingo. Vedėjai bro- !Kas P*?™, nusipirkite (kai prispausti, 
flai Juozas ir Antanas knygutę Pilietybes kate- -- SmaleJns°kaa?. Saip"S - -
Sv. Vardo Dr-jos nariai, jos -įqc su prisįun_ tams yra sunkus smūgis sios ekonominės 
jie yra pasikvietę, j talką timu 15C. Rašykite: ------ ’

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

vien tik šv. Vardo dr-jos, 
narius ir sodalietes, kas 
parodo pp. Smalenskų ru

, j- t J Netekimas
tapti Amerikos piliečiu. ■4-' ' 1 . I f . • —

. - 1 - - 4-r»w.o oiinl.no c n m c, omo a Imnziminao KTlZeS

i kiekvienam Lietuvos gy- i metų didina savo ekspor- 
i ventojui, o ypatingai ūki- tą. Jie taip pasekmingai 
■ninkui. Nors kainos yra varo savo darbą, kad kitos 
visai žemos, bet ir tada ū- valstybės, ypatingai Ame-

Apie 1920 metais didės- salima skaudžiai nusivilti, 
ni J. A. V. miestai pradėjo Taip pat yra nemažos

h; .

$

DUAL-OVEN COMBINATION

IR AUKŠČIAU

VIRTUVĖMS PEČIAI
Kurie Yra Padaryti Stipriai ir Ilgiems Metams

PADARYTI GERAI, KAD KEPTŲ GERAI 
Jie yra gražus irjgerai šildo

5—Šmotų nenudažytas KUKNINIS Setas .....
3—Šmotų METALINĖ LOVA .........................

Lova ir springsai .................. ...............
GRINDIMS,UŽDENGTI KLIJONKA jardas 
KAVAI VIRTUVAS ...........................................

6—ŠMOTŲ KUKNIAI SETAS
Visi Porceliniai

Silvenvare setas ir 23 šmotų 
Arbatinis setas Uždyka

$ 22.S0
Vertas $39.50

3—ŠMOTŲ MIEGAMO 
KAMBARIO SETAI

Klevo ar Riešuto
Keturiu Stulpinių lova

$ 39.00
Vertės $69.00

4— STULPINĖ LOVA — SETAI 
Klevo ar Riešuto,

Springsinis matrasas su stipriomis 
sprenžinomis

$ 19.00
Vertės $35.00

ANT GRINDŲ PASTATOMA LEMPA SU SHADE $ 4.95
TREPAMS KARPETAS ........ ..............  jardas .......................59
KUKNINIS KABINETAS ........................................  $19.50
STALAMS GALAI  .’......................................................... .95

$ 9.95
$12.50
$19.95

39c.
95c.

5 AUKŠTAI AUKŠTOS RŪŠIES BALDŲ

LOUIS DROUIN, Sav. FRANCO-AMERICAN FURNITORE CO.
117 Broadway, Lawrence, Mass.

PRIEŠAIS TEATRĄ

vos. Pradžioje šių metų iš 
b i Lietuvos įvežta vienas mi- 
|| Ii jonas svarų sviesto, 
i? Pagirtinas darbas, v. ., . . . - i

i A i gaila, kad jis varomas pa- Tarnaus ilgainiui gerų pa-, 
tylomis ir apart tų lietu-

■ ;vių, kurie gyvena L.i.” _ ............
?!Yorke ar Chicagoje pla- PLJimo naudingumą. Dabar mi antrąjį skridimą.
|. čiai lietuvių visuomenei -®al! n?bčya nė ma-: La^aį plačiai yra paskly-
Rhnėra žinomas . įziausios abejones. Užtat kalbos, kad iš surinktų
W Pageidaujama, kad į ši Jau VIS1 syeikatm^imo de- aukų skridimui dalį gavo 
| j darbą būtų įtraukti visi iPartamenta!, mediką 1 e s Įr socįaiistų laikraštis; 
Ij imūsų lietuviai komersan- (mo“y^os gyuyt°3ai yie- ^a(j laikraščio darbinin- 
|>tai. Jei jie bus užintere* nu balsu rekomenduoja bei ^i buvo apmokami iš to 
u I suoti ir šį darbą parems, ra£ma s^Py^1. .V1S1JS Ya1' fondo ir tt. Neturėdami 
litai nėra mažiausios abejo-i^us Prl.®s d^enją. Geriau- smulkmeniškų apyskaitų 
J nės, kad plačioji lietuviu sias laikas skiepyti, negalime tų kalbų paneigti 
I visuomenė Amerikoje lai?kūdikius_ pradedantį nuo ..................    ■
L kys sau už pareigą padėti sealll amžiaus.
I Lietuvos ūkininkams šiuo skiepi
H sunkiu momentu, nusipir- p1?Ja dar iki
|jkdami svarą kitą lietuvis-.nera ^krai nustatyta. Vie- 
H kos mėsos, sūrių, sviesto no.k Jau yra žinoma, kad 
| ir kitų produktų. Jie neru-i^ai veikia per daugelį me* 
* gos, nors jiems reikėtų
M Luputy ii uaii^mu inuiLCLJi piauiiiuo omcjjįjiuiaa mu mvti jv 1115^.11140.*imu. 
| už tuos produktus kaip,buvo atliekamas trimis į- Knygas peržiūrėti ir apys- 
U už vietinius. ^virškintais per odą vienos kaitas paruošti turėtų su-
| „ Toks darbas nemažai su- savaites protarpiu. Vėliau daryti komisiją iš trijų ar 
p teiktų finansinės paramos Į skiepai liko patobulinti,“ daugiau asmenų, kurie tu- 
t Lietuvai.- t kad galima tai atlikti'tik retų plačiosios visuomenės

. Jonas Keras, dviem įšvirškimais. Dabar pasitikėjimą.

DĖL KO VAITKUS NU
SILEIDO AIRIJOJ

Pradžia 5 puslapyj 
kurie Vvvena New *r dau£iau įtikino šio skie- do apie'$36.000 beruošda-

nei tvirtinti. Taigi ar ne
geriau būtų, kad patys to 
skridimo promotoriai tas 
kalbas patvirtintų arba 
paneigtų apyskaitomis, 
kurias paruoštų visai 'be
šališki asmenys, nieko 
bendra neturėję su skridi- 

truputį ir daugiau mokėti į Iš pradžios skiepijimas mu bei jo organizavimu.

Kaip ilgai skiepijimas ga- 
l šiam laikui

ir kitų produktų. Jie neru-i^ veikia per daugelį me-

e

oiinl.no


*
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Iš Musų Veikimo Centro
A. L. R. K. FEDERACIJOS SEKRETORIAUS 

RAPORTAS 25 KONGRESUI
Man tikrai nesmagu, kad neguliu drauge su ju

mis, gerbiamieji atstovai, dalyvauti mūsų garbingo
sios organizacijos 25-tame kongrese ir gyvu Žodžių pa
sakyti, kas rūpėjo mūsų veikimo centrui praėjusiais 
metais ir kas buvo nuveikta. Bet užtikrinu, kad dva
sioje būsiu su jumis, kuomet šį mano trumpą raportą 
skaitysite, ar tiesite planus kitų metų veikimui.

Šių metų kongresas yra reikšmingas, Dvidešimts 
penktas iš eilės. Nors tai nėra jubįlėjinis kongresas 
(jubilėjinis buvo 1931 m. Bostone)., tačiau tuo svar
bus, kad jis pažymi tą faktą, kad Amerikos lietuvių 
katalikų vadai per suvirš amžiaus ketvirtdalį rūpinosi 
lietuvių katalikų organizavimo reikalais, suvažiuoda
mi į 25 kongresus stiprino mūsų veikimo centrą, pla
čiu mastu varė katalikišką ir tautišką akciją.

Jei būtų laiko, ne pro šalį būtų atpasakoti bent 
svarbesnius 24 Federacijos kongresų nutarimus, ku
rie duotų gerą vaizdą apie tai, kokį vaidmėnį Federa
cija suvaidino mūsų tautos ir Amerikos lietuvių visuo
menės gyvenime nuo savo susiorganizavimo (1906) 
metų. Pasitenkinsiu pažymėjimu, kad vartant 25-kių 
kongresų nutarimų (protokolų) knygas, matome, kad 
nuo 1906 metų nėra buvę nė vieno didesnio ir svarbes
nio tautos ar Amerikos lietuvių visuomeninio reikalo, 
į kurį Federacija nebūt atsiliępus ne tik nutarimais 
savo kongresuose, bet darbais, kuriais šiandien nuo
širdžiai galime didžiuotis. Federacija rūpinosi, kad 
lietuvių išeivija Amerikoje būtų organizuota, šviesi, 
katalikiška. Dėl to jp visais laikais ir visokiomis prie
monėmis kėlė jos religinę ir tautinę sąmonę.

Federacijos stiprią paramą yra pajutusi ir Lietu
va, kuomet ta parama jai buvo labai reikalinga. Nuo 
karo nukentėjusių šelpimui, nepriklausomybės ir ki
tokiems Lietuvos reikalams šimtai tūkstančių dolerių 
buvo išleista.

Bežiūrėdami su pasididžiavimu į Federacijos pra
eitį, pažvelgkime bent trumpai ir į praeitų metų nu- 
veikimus.

VALDYBOS SUSIRINKIMAI
Tuoj po 24 kongreso, buvusio Clevelande, susirin

ko naujai išrinktoji valdyba ir šiaip pasiskirstė parei
gomis: '*’’ ...

Dvasios Vadas — Pral. M. Krušas;
Pirmininkas — Dr. Antanas Rakauskas; 
Vice Pirmininkas — Kun. J. Simonaitis; 
Vice Pirmininkas — Adv. P. Česnulis; 
Sekretorius — Leonardas šimutis;
Iždininkas — Kun. M. Kazėnas;
Informacijų Biuro vedėjas — Kun. J. Balkūnas; 
Valdybos nariai — Kun. Ig. Albavičius ir Kun. A. 

Karužiškis.
Iš viso centro valdyba laikė keturis susirinkimus, 

kuriuose svarstyta ne vien organizacijos, bet ir įvai
rūs mūsų visuomenės reikalai. Kiek leido sąlygos, 
stengiuos vykdyti į gyvenimą visus kongreso ir Cen
tro Valdybos susirinkimų nutarimus.

• 24 Kongreso nutarimus ir referatus atspausdino 
į atskirą knygą ir išsiuntinėjau skyriams, apskričiams 
ir gerb: kunigams klebonams. Taip pat ir šiam kongre
sui tų knygų prisiunčiau.

FEDERACIJA IR C. W. C.
Federacija tebėra narė Amerikos Katalikų Veiki

mo centro — National Catholic Welfare Conference. 
Kaip žinoma toji narystė Federacijai kainuoja $100.00 
į metus. Be to, kaip pernai savo raporte kongresui pa
žymėjau, priklausymas prie N. G. W. C. man, kaipo 
Federacijos sekretoriui, uždeda gana daug darbo. Be
veik kas savaitę ateina laiškai iš Vašingtono, į kuriuos 
reikia vienaip ar kitaip atsakyti. Taip pat priseina 
siuntinėti laiškai Jungt. Valstybių Kongreso nariams, 
kuoihet įnešamas į kongresą koks įstatymo projektas, 
siekiantis suvaržyti katalikų veikimą šiame krašte, 
ar kas nors panašaus, šią korespondenciją vedu gana 
rūpestingai, nes nusimanau, kad Federacija ir į N. C. 
W. C. kad padėti jai stovėti katalikų teisių sargyboje 
ir bendrai varyti katalikiškąją akciją.

VAJUS IR PUBLIKACIJA
Pildant 23-čio kongreso nutarimą, gavėnios metu 

suorganizuoti katalikiškojo veikimo ir spaudos vajų, 
sekretorijatas iš savo pusės viską padarė, kad toks 
vajus būtų vedamas visose mūsų kolonijose. Spaudoj 
varyta agitacija, raginant Federacijos skyrius bent 
savaitę laiko gavėnioj pašvęsti išimtinai katalikų ak
cijai ir' katalikiškos spaudos platinimui.

Ne iš visų apskričių ir skyrių sekretorijatas ga
vo žinių apie vajų, dėl to sunku tikrai pasakyti kokie 
buvo vajaus rezultatai. Bendrai kalbant, galima tvir
tinti, kad vajus pavyko. Į Federaciją įsirašė naujų 
draugijų, sustiprėjo skyriai, laimėta mūsų laikraš
čiams naujų skaitytojų.

Kadangi tuo pačiu laiku ėjo ir kitų mūsų organi
zacijų vajai, stengėmės, kiek galėdami, ir joms padėti. 
Federacijos apskričiai ir skyriai kooperavo su kito
mis organizacijomis ir joms padėjo laimėti naujų na
rių.

Keliais atvejais sekretorijatas ragino visuomenę 
remti mūsų vienuolijas (Tėvų Marijonų, Šv. Kazimie
ro Seserų ir šv. Pranciškaus Seserų), kurios taip uo
liai ir naudingai tarnauja mūsų visuomenei.

Vedant publikaciją, atsiliepta visais svarbiausiais

klausimais, kurie iškilo bėgyje praėjusiųjų metų, šia 
proga dėkoju Amerikos lietuvių katalikų ląikraš- 
čiąms, kurie davė vietos Federacijos sekretorijato I 
straipsniams. . 1

parašiau ilgoką straipsnį apie Federaciją į šįmet 
išleistą DULR knygą “Pasąulio Lietuviai”.

VILNIAUS REIKALAI
Vilniaus reikalais rūpinomės taip, kaip ir papras

tai. Centras ragino skyrius rengti spalių mėn. 9 d. 
(Vilniaus užgrobimo dienos) paminėjimą. Pernai la
biau negu kuomet nors seniau parodyta susirūpinimo 
Vilniaus vadavimu. Kilus gandams, kad norima tai
kintis su Lenkija, lietuvių katalikų visuomenė darbais 
pabrėžė savo nusistatymą, kad negali būti taikos su 
lenkais tol, kol Vilnius nebus atvaduotas. Federacijos 
skyriai šįmet turėjo daugiau darbo, nes, kiek galėda
mi stengėsi platinti Vilniaus pasus ir ženklelius. Tas 
darbas varyta ne vien spalių mėn. 9 d., bet Lietuvos! 
Nepriklausomybės šventę minint ir kitomis panašio
mis progomis. Kiek pasų ir ženklelių išplatinta ir kiek 
aukų Vilniaus reikalams surinkta, pamatysite iš ben
drosios apyskaitos. Noriu pastebėti, kad kai kurie Fe
deracijos skyriai surinktas aukas, ar pinigus už pasus 
ir ženklelius siuntė per konsulatus. Ateityje reiktų to 
nebedaryti. Geriausia viską siųsti per Federacijos cen
trą, tuomet darbas bus sėkmingesnis, nes labiau kon
centruotas ir turėsime tikslesnių žinių, kiek esame au
kų surinkę ir kaip plačią vagą būsimu išvarę Vilniaus 
vadavimo darbe.

Gal būt ne pro šalį priminti, kad Federacijos cen- 
tras stovėjo sargyboje ir kitų tautos reikalų. Einant PLtok^a muzika^ it

ją dėl tavo vargingos—. 
Ačių tamstai.”

Nekaltasis kūdikis su
prato, kad Dievas gali ap
leisti jos širdį, ir ji neno- 

Mes sužinojome, kad ma- rėjo užsitraukti ant savęs 
žutėlei, kuriai užėmė ange
lo sargo vietą, ir kurią ga
lėjome užlaikyti visame 
jos nekaltume, buvo pa
kviesta į pasaulinį priėmi
mą. Tai buvo šio kūdikio 
pirmas balius ir pripildė 
[ją pasimėgimu. Jos nekal
tam įsivaizdinimui tai bu
vo linksmas susirinkimas 

I jaunų mergaičių kaip ji

Kaune vadinamai Klaipėdos vokietininkų (išdavikų) If^mių^parėdalai^“puikūs 
bylai, įsitempus Lietuvos ir Vokietijos santykiams, Lvietkai — kvietkai ypa- 
kilus Lietuvai pavojui iš vokiečių nacių pusės, Centro tįuggj kuriuos ji taip la- 
Valdyba išnešė protestą prieš vokiečių imperialisti- kaisbl]vo pamėgus. Kaip 
nius užsimojimus. Tą padarė ir kai kurie apskričiai ir mes gajetume pasakyti tą- 
skyriai. jaį nekaltai mažai širdelei

VISO PASAULIO LIETUVIU KONGRESAS visa tą, ką ta linksma mu- 
Jau prieš kelis metus Lietuvoje kilo mintis šauk-

ti viso pasaulio lietuvių kongresą. Draugija Užsienių S’iaii ta
Lietuviams Remti nutarė tą sumanymą įgyvendinti ir ’
tas Kongresas įvyko šįmet rugpiūčio 11-17 d. Kaune.

Šio kongreso reikalais daug rūpinosi Federacijos Bet Dievas, kurs jautriai 
Centro Valdyba. Pirmoje vietoje imtasi tyrinėti, ko- myli šiuos mažutėlius, taip 
kiems tikslams kongresas šaukiamas, kaip į jį žiūri surėdė, kad papuolė į mū- 
organizuotoji Lietuvos Katalikų visuomenė ir kokią sų rankas sekančios eilu- 
poziciją kongrese užims mūsų Federacija. tės, kurias pasiuntėme jai

Sužinojus, kad kongreso reikalais į Ameriką at- r36 išguldinėjimo:
vyks DULR pirmininkas adv. R. Skipitis, klausimas Taip ji buvo vakar nak- 
pasidarė lengviau išrišamas, nes atsirado galimybė ties baliaus karalienė, pui- 
gyvu žodžiu tartis dėl kongreso ir kalbėtis dėl jo pro- kiausia iš visų ten puikių 
gramo. > • j-i--- •

Vis dėlto ir tuo nepasitenkinta. Centro Valdyba *0 
viename iš savo susirinkimų niltarė laišku atsiklausti | Į^žoje bažnytėlėje 
Lietuvos Katalikų Veikimo Centro, ką jis mums pa- ’
tars. Parašius laišką kan. P. Dogeliui, Katalikų Veiki
mo Centro Dvasios Vadui, srautas toks atsakvmas:

lėbautojų! Bet šešėliai kri- 
L----- A altoriaus* šviesos

> ant 
tuščios kėdės. Tai buvo 
tavo, mano kūdiki. Tarpe 
apsvaigusio šokio ir muzi
kos sūkurio, kur aukso 
spindesys ir deimanto pui
kumas ir perlos žėrėjimas 
ant brangiausių rūbų iš 
Rytų, kurie priglaudžia 
puikiausią formą; o kūdi
ki, tikėk, nors malonė ir 

i meilė ir jautri pirežiūra y- 
Ira , saldžiuose sapnuose, 
kuriuos jaunystė gali nu- 

_______  pinti, širdis yra tyrai, jei 
“Prie progos noriu pasiguosti Tamstai apie Dievo ten nesiranda.

didelį mūsų rūpesnį, kaip pastatyti “Pavasarinin- Vakare apturėjo voką 
kams” namus. Pastatymas ' ir įrengimas apskai- turintį bankos notą, su se- 
čiuotas j 40,000.litų. Bet šioje valandoje ir neleng- kančia eilute: “Kas čia 
va bus surinkti šią sumą. Gal malonėtumėte tarti 
savo svarų žodelį progai pasitaikius, kad būtų ga
lima šiokios tokios paramos gauti. Baigdamas sa
vo laišką siunčiu Tamstai nuoširdų pasveikinimą 
ir geriausius linkėjimus.

Jus gerbiantis, Tėvui J. Bružikas S. J.,
Kan. P. Dogelis”. 259 N. 5th Str., Brooklyn, 

Gavus šį laišką, valdybai drąsiau buvo kalbėtis N» Y. prašo kuogreičiau- 
p. Skipičiu kongreso reikalais. Pasirodė, kad p. šiai pranešti, jeigu kur į-

Centro Dvasios Vadui, gautas toks atsakymas: 
“Gerbiamam p. L. šimučiui,
A. L. R. K. Federacijos Sekretoriui,

J Tamstos raštą, 1935-11-15 d. rašytą, skubi
nu atsakyti. Pasikalbėjęs su savaisiais Tamstos 
iškeltu klausimu, priėjome tos nuomonės, kad ka
talikiškosioms organizacijoms taipgi reikėtų da
lyvauti Draugijos Užsienių Lietuviams Remti 
rengiamam Kongrese. Lietuvos Katalikų Veikimo 
Centras mano sueiti j kontaktą su minėtąją drau
gija, kad katalikų reikalai taipgi būtų jai rūpimi.

su p. Skipičiu kongreso reikalais. Pasirodė, kad p. piauesu, jeigu w j- 
Skipitis taip pat atsivežė įgaliavimą ir rekomendaci- vyksta išklausymai per T. 
ją nuo Katalikų Veikimo Centro. Iš kan. Dogelio laiš- Rudąminos S. J. užtary- 
ko ir Katalikų Veikimo Centro duoto p. Skipičiui įga- Jau keliolika tokių 
liavimo, supratome, kad jo misiją reikia paremti. pranešimų jis gavo; ypąc

Atvykus p. Skipičiui į Chicagą, Centro valdybos darbo gavime įvyksta iš-s 
narių dalis į savo susirinkimą pakvietė svečią ir suP5?ąusym^L vien°s mote-! 
juo pasitarus, buvo nutarta duoti įgaliavimą į Lietu-1palaidūnas sūnus šir
vą vykstančiam gerb. pral. M. Krušui su ta sąlyga, gUŽopriė Dievo ir net pa- 
kad prieš dalyvaujant Kongrese pasitartų su Katali- kad motina jį lėis- 
kų Veikimo Centro vadais. I vienuolyną. Iš Bosto-

no vienas vyras rąšo, kad
Vėliau, kuomet is Federacijos skyrių ir apškri- j0 moteris jau du kartu 

čių pradėjo eiti reikalavimai, kad į viso pasaulio lietu- per T. Rudąminos užtary- 
vių kongresą vyktų ir žemiau pasirašiųsis, Centro Vai- m atgavo sveikatą, sųkaĮ- 

i, ^.44- : bėjus maldą ir vįeną pote
rį, staiga iš rankos ir pe 
čių skaųsmąi prąžuvę įr 
galvos gėlimas pasibaigė. 
Iš ligų pągyėliai yrą pra
šomi gauti gydytojų liudi
jimus prięž ligą įr po lf 
gos. Kas nori gąuti T. R 
knygelių įr paveikslėlių, 
tegul pašo T. Brųžįkųi yįj> 
šuj padėtu adresu,’įdedant 

‘25c. pašto ženklais.

dyba vėl susirinko pasitarimui ir vienbalsiai nutarei 
siųsti į Kongresą speeialį Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenės atstovą. Tuo atstovu išrinko mane. Dėl 
to atsiklausta laiškai^ visų valdybos narių. Kelionės 
lėšoms padėti padengti iš centro iždo paskirta $350.00.1

Siųsdama Speeialį atstovą į Lįetuvą, Centro val
dyba turėjo galvoje dar ir šiuos dalykus:

1. Vokiečiams grąsinant Lietuvai, reikia parodyti 
tautos vienybė ir solidarumas, kuris turės pasireikšti 
Kongrese.

2. Amerikos lietuvių katalikų visuomenė turi bū
ti tinkamai reprezentuojama. ‘

“Darbininkui” į konvertą 
įdėjęs 10c. ir gausite 12 at
viručių.

___ _ ...... .......
TIK UŽ 10 CENTŲ

“Darbininkas” yrą gavęja 
iš Lietuvos gražių atviru
čių. Jei nori pasiųsti savb

3. Turės'būti'patirta šiandienine Lietuvos katali
kų veikimo būklė ir grįžę atstovai turės painformuoti 
mūsų visuomenę.

4. Specialis atstovas turės pajudinti‘Federacijos - . ;
skolininkus — stipendininkus Lietuvoj, kurie vis dar
neatmoka savo skolų. fS >. /™iųsę

L, šimutis, Sekr.
(Bus Daugiau)

POLITIŠKAS SKELBIMAS

pavojų atsiskyrimo nuo 
Jo.

Kun. Dr. Jonas Navickas, MIC, 
Kolegijos Rektorius ir 
Rėmėjų Organizacijos Pirmininkas.

KOLEGIJOS BĖMĖjy SEIMAS

Auksines Smiltys
(Iš angliško vertė randąsi buvo skirta šio va- 

Kun. Ant. M. Karužiškis) karo priėmimo —; priimk
XV.

Paprasti Patarimai Jaunai 
Mergaitei.

KŪDIKIO MALDA 
DIEVUI MALONI

Tėveliai, jei norite, kad 
Jūsų vaikeliai būtų paklu? H; 
snūs ir geri, tai pratinkite 
juos prie pamaldumo. Nu
pirkite jiems specialiai iš; > 
leistą mažytę maldaknygę : 
“Maldų Rinkinėlis”. Jos 
kaina tik 50c. Ją galite 
gauti, “Darbininkas”, 366 
W. Broadway, So. Bostonį 
Mass.

KRISTAUS KARALIAUS šventėje spalių mėne
sio 27 dieną - sekmadienyj įvyksta Rytinių Valstybių 
Marianapolio Kolegijos Rėmėjų Seimas.

Nuoširdžiai kviečiu visus mūsų Kolegijos geruo
sius Prietelius — Gerbiamuosius Dvasios Vadus, žy
miuosius Visuomenės Darbuotojus ir pasiaukojusius 
švietimo darbo Rėmėjus — į metinį Rytinių Valstybių 
Kolegijos Rėmėjų seimą!

Visos Rėmėjų kuopos yra nuoširdžiai raginamos 
iš kalno išrinkti savus atstovus. Vykstantiems į sei
mą atstovams nėra ribuoto skaičiaus: juo daugiau, 
atvyksta svečių, tuo geriau. Kiekvieno skyriaus ats
tovai seime galės išduoti raportą iš savo veikimo.

Iškilmingos pamaldos bus 10 valandą ryte. Pie
tūs svečiams 12 valandą. Posėdžiai prasideda 2 vai’ 
po pietų. Seimas baigiamas iškilmingu švenčiausio 
Sakramento palaiminimu.

Marianapolis yra Amerikos Lietuvių, šventove? 
Šio švietimo židinio reikalai yra artymi kiekvieno su-; 
sipratusįo lietuvio kataliko širdžiai: kiekvienam yra 
svarbu žinoti kaip mes gyvuojame, kur mes žengiame, 
ko iš mūsų laukia visa Amerikos Lietuva. Kartu yra 
malonu laikas- nuo laiko ir pati įstaiga aplankyti.

Todėl visus nuoširdžiai kviečiame ir laukiame at
vykstant. ;

-Ii

Balsuokite už

JOHN. D. LYNCH
Kandidatą į Majorus

CAMBRIDGE, MASS.

TĖVAS RUDAMINA 
IŠKLAUSO

JOHN D. LYNCH yra griežtai nusistatęs su
mažinti taxus.

JOHN D. LYNCH yra nusistatęs palaikyti 
darbininkus ir nesumažinti jiems algų.

JOHN D. LYNCH yra didelis biznierius, ku
ris turi daug patyrimo tvarkyti miesto finansus.

JOHN D. LYNCH moka didelius taxus, už tai 
jis žino, kad mokėti $41.00 nuo tūkstančio yra per- 
daug kaip namų savininkams, taip ir biznieriams. 
Už tai jis yra pasiryžęs juos sumažinti.

Nei vienas iš kandidatų neturi tokių kvalifi
kacijų, kaip JOHN D. LYNCH. Balsuokite už jį.

POLITIŠKAS SKELBIMAS

BALSUOKITE UŽ

DR. J. CASSIDY
Į SCHOOL COMMITTEE

CAMBRIDGE, MASS.

POLITIŠKAS SKELBIMAS

BALSUOKITE UŽ ASSESSORIŲ
BERNARO F. GALLON................

JOHN ę, HAVĘRTY ............. :.... .
Raišuokite tik už du.

CĄMBRIDGĘ, MAS&

v .
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Rytinių Valstybių Žinios
Krikščionybė Tarptautinės Igalbą laike Šios iškilmių-' r gaibą Įškdnun i ^Ą^guRY SAVINGS BANK IiTaikos Pagrindas
Šveicarijos Friburgo ka

talikų kongrese Šveicari
jos federacijos tarybos na- 
rys užs. reikalams, mūsiš
kai ministeris, Motta pa
sakė svarbią kalbą apie 
krikščionybę ir taiką.
‘ “Krikščionybė yra tai-| 
kos religija”, kalbėjo Mot-1 
ta. “Krikščionybės idėjai j 
yra priešinga bet kokia re
voliucija, netvarka, neapy
kanta. Visų pirma taika 
šeimoj ir visuomenėj, ta
da taika valstybėj, paga
liau taika tarp valstybių.

Aukščiausia valstybinės 
taikos išraiška tai yra pa
garba, privaloma valdžiai 
ir įstatymams. Jeigu vals
tybė yra demokratiška, t. 
y. jeigu jos pagrinde yra 
tautos suverenumas ir jei
gu tauta turi teisę kiekvie- į

gos ir pasekmingai praė-'įį 
jusios keturdešimtės. h i
\Prie progos buvo ir ku- jį

kūmo, reikėtų gedėti vi
siems krikščionims bei 

kitiems geros valios 
žmonėms.

Toji diena būtų nelaimin
ga visoms valstybėms, bet 
ypač toms, kurios nėra di
delės ir galingos. Reikia 
žinoti, kad jeigu Tautų Są
junga sugriūtų, tai būtų 
pažeista ir paraližuota pa
ti tarptautinės organizaci
jos idėja.

Jėga tada būtų vieninte
lis pasaulio įstatymas.
Tada nebūtų tribūnos 

mažesniesiems ir silpnes- 
o------------------- v --------- (Uiesiems. Didelė pažanga,
nu momentu daryti refor- į kurią padarė privalomas 
mas savo valios aktu, kon- arbitražas, būtų vėl sus- 
stituciniais įstatymais, tai ' - “ -
smurtas jokiu būdu nėra i _ 
pateisinamas. Smur t a s,1 Įą būtų nuėjusi niekais di- 
nukreiptas prieš laisvą žmonijos viltis, 
valstybę, yra anarchijos; 
reiškinys. i

Tarpvalstybinė, a r b a I 
tarptautinė taika supo-,

SUŠAUKIME “AMERIKOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

VISUOTINĄ KONGRESĄ“
Rašo: Jonas čelkys 

Morkūnas
Gražiausiosios vasaros

VVATERBURY, CONNECTICUT 
Brooklyn OfficeTą dieną, kada Tautų nigų Vienybės Rytinės 

Sąjunga turėtų prisipa- * Provincijos metinis susi- 
žinti esanti nugalėtoja Rinkimas. Naujoji valdy- 
jai tenkančių uždavinių į ba 1935-6 metams išrinkta 
komplikuotumo ir sun^šie: pirmininku kun. Bal- 

kūnas, kasininku kun. A- 
leksiūnas ir raštininku ku
nigas Kemėšis. Linkime 
naująjai kunigų valdybai 
ir kunigų Vienybei sėk
mingos darbuotės per atei
nančius metus.

Laike keturdešimtės dau
gelis iš svečių kunigų ap
lankė Settler’s Village ir 
labai džiaugėsi lietuvių 
stubele ir prisidėjimu prie 
tų 300 metų Conneeticut 
Valstybės iškilmių. Ištik- 
rųjų waterburiečiai lietu
viai turi kuomi dideliai 
džiaugtis. Lietuvių stubelė 
su garniu ant stogo pri
traukė svečius ir lankyto
jus net iš Anglijos, Japo
nijos ir kitur. Geopraphi- 
cal Review laikraštukas 
labai išgyrė visą Settler’s 
Vilage, o ypatingai minė
jo, kad lietuvių stubelė 
juos įdomino, nes kitų tau
tų stubos kiek rodo preten
zijų, o lietuvių taip pasta
tytas, kaip turėjo būti... 
teisingai be perdėjimo, be 
pretenzijų ir su didžiausiu 
kuklumu, bet ir labai šva
riai ir tinkamai. Tikimės 
matyti tam laikraštuke 
tinkamų atvaizdų ir apra
šymų lapkričio arba gruo
džio mėnesio numery. 
Stengkitės įsigyti visi, o

tabdytas ir gal ilgiems lai
kams likviduota. Dar kar-

: Taiką, kurią mums Die- 
|vas davė Didžiojo karo 
metu, mes stengėmės užsi- 

nuoja visų pripažintą tau- tarnauti ir palaikyti ir sti- 
tų teisę ir konflikto atveju'Pn“tl mus1 T,as*' 
taikinamąją procedūrą. i ginklas yra teise. Mes kiek 

Nuo pat Bažnyčios jkū- įstengdami pnsidėjom prie 
rimo visi popiežiai stove- tarptautinės taikos orga- 
jo už tarpininkavimą. Ge- nizavimo ir laidavimo. Nu- 
rokai dar prieš Paryžiaus j sPrendę Įstoti į Tautų Są- 
paktą Benediktas XV rei-j^Sį 
kalavo tautų ir vyriausy-1,’-~ ’ 
bių, kad jos atsisakytų ^nJSaįstis. Jo įsmintin- 
nuo karo, kaip nuo savo 
tautinės politikos įran
kio. Ši iškilmingą reikalą-' 
vimą popiežius į

kaip Kristaus vietininkas? perimk savo dvasia mūsų 
katalikų Bažnyčios galva. (sumanymus ir veiksmus, 
\ Kodėl yra krikščionių, padaryk mus paprastus ir 
kurie nesupranta gilios gerus. Kryžius, kuris spin- 
Tautu Sąjungos prasmės di ant mūsų tautinės vė- 
ir indiferentiškai stebi tą liavos, reiškia mūsų tikęji- 
krizi, kuriame dabar ji 
kankinasi? Aš visada su
prantu aštrią ir net netei
singą Tautų Sąjungos kri
tiką, tačiau aš visada ko
voju su lengvabūdišku jos 
pašiepimu, su paviršuti
niškais sprendimais.

tai, ko reikalauja Taikos

go nusprendimo mes nie-' pamatysite tikrai kaip sve- 
kad neapgailestausim.

Mūsų tėvų Dieve, sau-
patiekė ‘ gok ir toliau mūsų likimą,

mo išpažinimą. Gražiai y- 
ra išreiškęs filosofas mū
sų institucijų idėją šaky 
damas, kad

“krikščionybė , yra ne
mirtingoji laisvės sėkla 

pasaulyje”.

CAMDEN, N. J.

p 
ji

Į!

Waterbury’o Savinga Saukos Brooklyn’o Skyrius gali aprū- jį 
ninfi f-atrn mana fianlrna vailralnapinti tavo visus bankos reikalus.

Toš pačios bankos knygutes, kurias gavote nuo Waterbury 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS 
TRAVELER’S CHECKS 

FOREIGN DRAFTS
Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. 

793-797 Bank St

Turime atvirai prisipa
žinti, kad nėra tos energi
jos ir impulso, kad trūks
ta to idėjinio veikimo ir 
pasišventimo -—tos kilnios 
katalikybės ir lietuvybės 
dvasios, kuri buvo dešimts 
ir dvidešimts metų atgal 
mūsų Amerikos lietuvių

j j atostogos ir įvairūs mūsų | visuomeniniame gyvenime, 
seimai praėjo. Jau ir ru- Mūsų dabartinis religinis 

Ii i duo atėjo ir, vėl atverčia-[ir tautinis gyvenimo dan- 
lilmas naujas lapas mūsų 
Ii tautos visuomeniniame gy- 
jį venime Amerikoje.
h šiandieniniame musų A- 
! |1 merikos lietuvių
Jį gyvenime randasi daugelis uvaeia-n
|į svarbių klausimų, kurie jeįg gavo taufog branduo- M o l77Tz-wrv-rr. dlzvrwhin ai |yialr_ 1 ... ,,liui-uolai apaugti samano

mis ir dilgelėmis?... Ar ir 
toliaus opozicijos vadai be 
kariuomenės išnaudos mū
sų visuomenę, ir vedžios 
visus už nosies?...

Jau,Laikas Mums Vi
siems Susiprasti.

Nėra kalbos, kad toks 
visuotinas kongresas su
teiktų neįkainuojančios 
naudos ir didžiausios ge
rovės visai mūsų katali
kiškajai lietuviškajai vi
suomenei ir mūsų vadams 
Amerikoje — vieninges* 
niam ir stipresniam ben
dradarbiavimui ir, sustip
rinant katalikybės ir lie-

p.

biau pasidarbuoti. Visi, ginkite savo vaikelius at- 
maži ar suaugę turi ir ro- silankyti ir naudingai va
do daugiau energijos ir landą praleisti prie savo 
gyvumo. Aną vakarą į lie- (kalbos, savo tėvų garbin- 
tuvių kalbos pamokai atė- gos istorijos ir tt.
jo gražus būrelis jaunimo I Pirmutinį vak susi. 
yptmgai merginų. O ko-1 - ------
dėl vaikinai nepasirodo?
Visiems ir visoms uždyka ^ojTsūšsTreišk^ 
ir svarbu bei naudinga mo
kėti savo kalbą. Ponas Ka-1 
niauskas, 
garsinimų rinkėjasi atėjo;fntiative &but more soi susirinkimą ir įrodinėjo fjnishiative, Tai labai ge- 
svarbą mokėti savo lietu
vių kalbą.

rinko iki 35 mokinių. Fine. 
Bet kaip vienas anglas ra- 

: mums 
inereikia tiek daug pradėti 

.... „ kaip užbaigti arba labai 
Darbininko igražai angliškai: We need 

s būt more so

timtaučiai įvertina mūsų 
darbus ir lietuvišką stube- 
lę su garniu. Ir šiuomi 
kviestame visus Amerikos 
lietuvius prie progos atsi
lankyti ir patys pamatysi
te tą retenybę. Be lietuvių 
stubelės pamatysite ir ru
sų, lenkų, vokiečių, airių, 
prancūzų, italų, Scandina- 
vian (švedų, norvegų 'ir 
danų), taipgi ir Rotušę ar
ba Town Hali, kuriame y- 
ra begalo gražių ir įdomių 
Waterbury’io miesto ir(suomet tinka ir eina

tautos

gus yra jau apsiniaukęs 
tamsiais debesiais...

Ar gi mūsų katalikiš-' 
koji lietuviška visuomenė 
ir toliaus sirguliuos ta in
diferentizmo dvasia-liga irsvarbių klausimų, j 

skverbte skverbiasi kiek
vieno mintin, — kurie bū
tinai dabar reikalauja 
konkretaus išsiaiškinimo 
ir pozityvaus atsakymo?

Mes pripažįstame, kad 
mūsų lietuvių tauta nemir
šta Amerikoje, bet savo 
SKAIČIUMI auga, tačiaus 
—1 didžiausias nuošimtis 
mūsų lietuvių, 
mūsų parapijų, draugijų, 
vadų — apskritai, mūsų 
bendras religinis ir tauti
nis veikimas yra baisiai 
apleistas ir serga “ištyži- 
mo liga”. Daug yra kalba
ma ir rašoma, daug sei- 
muojamą ir išnešama re
zoliucijų, bet praktikoje ir 
realybėje — mažai daro- tuvybės veikimo frontą ir 
ma... Paprastai, sakoma a- 
merikonizmo ‘I don’t care’ 
paikių “filosofiniu” išsi
reiškimu arba — “tegul 
R aulas tą padaro, gi aš 
žiūrėsiu iš šalies ir kriti
kuosiu”.

daugelis

irai pasakyta ir šiais išsi- 
lepinimo laikais, tai kūjis 

Jisai įrodė, kaip lengva tiesiog per galvą. Taigi ne
buvo jam gauti darbo nuo įiktai pradėkime atsilan- 
Amerikos ir amerikoniš- kyti, bet ir ištęsėkime ja- 
kos firmos net Siberijoje. j me. 

Jisai mokėjo lietuviškai, o! ------- ------
toji firma jį pasiuntė te-' ATGARSIAI IŠ MŪSŲ 
nais, nes jam reikėjo the-| BOVVLING ALLEYS 
sis arba tezę parašyti. Be: -----------
to jam buvp^pasiūlyta Gil-I Jau , kelios savaitęs kaip 
lette Razor Blades kom- mūsų bowling ąlleys skam- 
panijos darbas Lietuvoje, ba ir dunda. Šiomis dieno- 
delto, kad jisai mokėjo lie-'mis prasidėjo dąug ratelių 
tuviškai. Tai tik vienas bowlyti, kaip tai: St. Pat- 
praktiškas įrodymas, kad(rick’s, Mt. Carmel, Lietu- 
mokėdamas kelias kalbas |vos Vyčiai, Studentai ir 
žmogus greičiau gali darbo Rietuvių Neprigulmingas 
gauti ir tinkamiau jį at-.Kliubas ir kiti. Visi rate- 
likti. Užtai, vaikinai ir liai gerai pasirodė. Visi 
merginos lietuvių tėvų,'rateliai turi po 50 narių, o 
kad ir Amerikoje gyvenam L.I.P. turi net 12 ratelių ir ta. Turi netoli 100 pusla- 
lavinkimės mūsų bočių.iš viso 72 lietuvių bowli- pių- Visi lietuviai katali- 
brangioje ir senoje kalbo-' ninku, kurie visi yra biz-įkai turėtų ją įsigyti ir 
je. Kiti mano, kad mes A-'nieriai profesijonalai, ir skaityti. Kas norėtų ją 
merikoje gyvenam, tai rei- kiti... vienu žodžiu mūsij gauti, gali kreiptis tiesiog 
kia viską liėtuvišką už-vvaterburiečių lie t u v i ų pas kunigą Abromaitį, La- 
miršti, bet supraski, ne vi- smetonėlė ir visi turi good Salette Novitiate, Bloom-

ATGARSIAI IŠ MŪSŲ

ant Kalno LaSelette”. Ori
ginalą parašė Wolfgang J. 
Fortięr, o lietuvių kalbon 
išvertė LaSalette kunigas 
vienuolis lietuvis kunigas 
Ignas Abromaitis. Tai gra
žios išvaizdos knyga ir 
gražiai lietuviškai parašy-

liniją mūsų katalikiškose 
lietuviškose parapij o s e, 
mokyklose, jaunime, drau
gijose, spaudoje ir tt. ir tt. 
Išjudinę mūsų visuomenę 
iš to ištyžimo ir apsileidi
mo, ji tikrai prisikeltų iš 
tos indiferentizmo dva
sios - miego veiklesniam ir 
kilnesniam veikimui Ame
rikoje — suteikdami di
džiausią garbę KATALI
KYBEI IR LIETUVYBEI.

Čionais nesiūlau kokias 
nors “utopines mintis”... 
Galėtume daug karčios tei
sybės prirašyti...

Sušaukime tokį visuoti
ną kongresą 1936 ar 1937 
metais Amerikoje, kur 
.visos mūsų katalikiškos 
lietuviškos parapijos irne vi- smetoneie ir visi turi gooa jnuvkmic, o.uum- priklausangios prie jų į.

, kas ketverge^vakarąfield, Conn. arba pas bile vaįriog d ijos ir 
priemiesčių išdirbysčių ex-[katą kas lengviau. Žinoma, nes buvęs senfas Jenusai- į kuri vietinį kunigą, lai y- nizaciios _ gaietu šuva- 
---------------- .. . . . lengviau man sakyti, kad,tis’puikiausiai veda. Linki- ra vertinga knyga ir kuni- įr artį gavo tik-_ 

aš Amerikoje gyvenu ir me visiems siems rate- go Abromaičio gabi plunk-, ir tautos opiausias 
man užtenka mokėti ang-Jiams kuolaimingiausio se- sna matyti dar nesurudi- blemag ir reikaius įr 
lų kalbos, bet kiek man pa- zono. Tai puiki parama pa- jus. Jisai daug šiomis die- v. šimt-p.’
čiam teko patirti, tai tie rapijai ir be to, naudinga;nomis rašo ir tai mums la-(\ . ^uę.tinr;ntu mūsu
katrie taip kalba nemoka I ir sveika. Visi susipažįsta, bai smagu konstatuoti. P iTpdpraruiv
nei anglų kalbos gerai var- gauna kalbėti apie savo sai rašo in Ecclesiastical,. . or2.anizacį-jas. ka’
toti arba rašyti. Jie tik biznį ir profesijos reikalus. |Review arba Amerikos ka<fai;k;xklls qUsivienviimus 
tingi ir mėgsta atsipraši-j Pavyzdžiui turime vieną (talikų kunigų leidinis, ji-' 
neti ir pasiteisinti. Kiek- graborių, du advokatu,įsai rašo dabar į kiekvieną 
vienas žmogus žino, kad vieną aldermoną, vieną še-(numerį mūsų gražaus ir ? • ’ ” ' ■ ‘1^7;
tuo daugiau būsi išlavin-'tenantą, kelis vaistinin-Bulletin. Taipgi jo anglis
tas, mokytas ir turėsi ge- kus, kelis apdraudos agen-; kieji straipsniai ir nemen-' 
resnės širdies kaslink tų'tus, vieną kunigą ir šiaip,kesni. Baigdami, patariam 
žmonių, kurių kalbą tu tu- jau lietuvių. Tai puikus • visiems lietuviams ją įsi- ( 
rėtumei laimės pažinti ar- sąstatas ir skaitytojas gal gyti ir kaip viršuje minė-;

dejas, patys abudu užsi-,ba mokėti kalbėti. suprasti, kad čia ištikrųjų'• jau pasiskaityti. Tai puiki,
dėjo savo biznį skersai Dievas savo visažinystė-Rietuvių waterburiečių sme knyga ligoniams ir svei-j 
Bendlerio vaistinės arba'je davė atskiroms tautoms'tonėlė. Nors dar yra dau- Įkiems. Taipgi būtų geriau-į

ponatų. Be to, ir žydai, ne
grai ir škotai yra prisidė
ję savo tautos, kad ne šlu
belėmis, tai nors kitais į- 
domiais daigtais.

.žnytėlė buvo pilna kiek
vieną vakarą. Svečių kuni- 
(gų buvo gal daugiau negu 
kitais metais, 25 išviso.

Pamokslus sakė kunigai
šeštadienio vakare, spa- Bružas, Vaškas, Kazlaus- 

lių 26 dieną, 8 vai. vakare kas, Juraitis ir Gaurons- 
įVyks Šv. Juozapo parapi-lkas. Reikia džiaugtis, kad 
jos salėje vakarienė. Lai-(Oras buvo kuotinkamiau-‘ lietuvis ir katalikas Anta- 
ke vakarienes kalbės, ką sias įr žmonės tuomi pasi-Įnas Zubras, kuris vedė

PARAPIJOS VAKARIE-
: NĖ NAUJA LIETUVIO

Senas A. and P. krautu
vės darbininkas ir vedėjas

lir sąjungas; spaudą, ir tt. 
Šaltai ir rimtai pagalvo-

kuodaugiau kalbų mokėsi į rifą, vieną detektyvų lei-, pavyzdingo Holy Name..
x___  J______ • .Vi___ •„ 1.________ 1____________ ____________ • -i/-. Clo...

tik sugrįžęs iš Lietuvos 
Mrs. KazlauČiūnienė apie 
Lietuvą ir kelionės įspū
džius ir Mr. Ivanauskas a- 
pie naminį rankų audimą. 
V?isi maloniai kviečiami 
atsilankyti ir pavalgyti 
skanios vakarienės, užsi
gerti gardžių gėrimėlhj ir mina. 
pasiklausyti įdomių pra
kalbų. Rengėjai.

WATERBURYrCONN.

naudojo. Gerb. kun. Va-; 
lantiejus buvo namie ir į 
smagu buvo jam matyti, 
kad žmonės ir kunigai, 
gausingai susirinko ir kar-' 
štai meldėsi per tas iškil
mes. Lai Dievas Kurio jūs

V • V t • • "i • ’

krautuves per 13 metų su 
Mr. Fenton irgi 13 metų 
ištarnavęs kaipo A. and P. 
kompanijos krautuvės ve-

suprasti, kad čia ištiktųjų Jau pasiskaityti. Tai puiki,

U I JJvllUIvl 1U Y dio VlLLCO dl Ua Jvz UdVv CL L O IV 11 V111O LaUlvlHo AiUlu VLCL1 JF1 <X UcLU jUAVlilu. ,

(neužmiršote, jus visus lai- [ Kudirkos namuose savo‘savo kalbas ir Jisai neno-giau advokatų, dentistų, šia dovana įteikti savo 
mina. _ i krautuvę. Tai yra sulig,ri, kad ir Amerikoje būtų daktarų( beje vienas den- prieteliams, giminėms čia

Dalyvavo šie kunigai: Buy-Right-Sell-Right sys-garbinamas tik. lotynų ar tistas ir du daktarai bow- ir Lietuvoje Kalėdoms. 
alantiAjns, Gradeckas,'temos. Abudu vaikinai la- anglų kalbose, jisai nori, [liną su jais) ir biznierių' Sveikinam kunigą AI— , 

Kripas, Kazlauskas, Kintamai gerai žino savo biznį ir kad visi paukščiai ir pauk- profesijonalų, bet jie per maitį, kuris netingi ir turi |

i krautuvę. Tai yra sulig ri, kad ir Amerikoje būtų daktarų ( beje vienas den prieteliams, giminėms čia

Valantiejus,
C? KJVAA AVILIU M M MAAAM-AAAUVM VUHJ A J. S* V*.

Gradeckas, temos. Abudu vaikinai la-1 anglų kalbose. Jisai nori, jlina su jais) ir biznieriij ! Sveikinam kunigą Abro-

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisi ruošės patarnauti 
kuogeriapsiai dieną ir naktj 
visiems Conneeticut Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Karkauskas, Juraitis, Va-,mandagiai moka patar
šys, Vembrė, Puidokas, A-'nauti. Lietuviai remkime 
bromaitis, Vaškas, Bru- savuosius, nes jie reikale 
žas, Balkūnas, Afeksiūnas/mus visados remia. 
Vaškelis, Karlonas, Ambo- t -----------

; tas, Ražaitis, Kartavičius. LIETUVIŲ KALBOS 
būryj atsibuvo metinė ke-Petrauskas, ”
tūrdešimtė. Buvo labai Gauronskas, Lekešis. 
gausiai lankomos visos ke- siems svečiams kunigams

KETURDEŠIMTĖ 
PRAĖJO

Šiomis dienomis Water
Simonaitis,

Vi
KURSAI

šteliai Jį garbintų savo į- Ibusy ir negali, 
vairiais balseliais ir įvai-| 
riomis giesmėmis. O jeigu 
taip yra su paukšteliais, 
tai ką besakyti apie žmo
nes, viso pasaulio ir visos 
visatos karalius?!

rašyme nemenkus gabu-' 
mus ir linkime jam, kad 
jo plunksna nešurūdytų,1 
bet teiktų lietuviams ir 

jmūsu jaunimui ypatingai 
Šiomis dienomis spaudo-'panašaus turinio straips- 

je pasirodė nauja dvasiško.11 K1 ir knygų.

NAUJA KNYGA LIETU
VIŲ KALBOJE

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA

Dabar atėjo šaltesnis o-gauoicu iciiiAuiiivo viouū ūivluo ovcviauio nuingciiiio į cilcjv otuiuonio u**
tūrdešimtės pamaldos. Ba- šiuomi norėtume širdingai ras ir labai tinkamas la-

Ateikite tat; jaunuoliai ir ( turinio knyga lietuvių kai-[ Tėvvnės meilė vra pir-. 
jaunuoles mlayinkites samboje. Tai knyga apie “Die-mčji kultūringo žmogaus 
vo kalboje.O tėveliai para- vo Motinos Apreiškimą'dorybė. Napoleonas.

Visokių rūbij vyrams, vaikams. 
Laivakorčių ir pinlsų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai įgaliojimai, raStnl. PnHavlnč* 
jam! lietuviški laikraščiai ir knygos 
Užeikite ir būsite patenkinti

433 Park St., Hartford, Conn.
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