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EINA ANTRADIENIAIS IR
PENKTADIENIAIS
366 Broadvvay, So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 2680

Katalikas, kurs neremia katalikiikoe
spaudos, neturi teisča vadintis geru Bažny
čios vaiku.
Vyskupas Ketteleria

PO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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EINA NUO 1915 METŲ

RUSIJA DIDINS
KARINES JĖGAS

f

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JU<

.-i

-

JAPONIJA TRUPUTI
NUSILEIDO

KONGRESAS PERLEIDO
VETERANŲ BONU BILIŲ

LDS. Centi ■Valdybos

SUSIRlI RIMAS

įvyks antrai
14 dieną, 7
“Darbininko*
kambary.
Prieš pat <
vyks Darbi
Komisijos su
Kun. J.
LDS. Centro

jfenį, sausio
atal. vakare,
Redakcijos

KAINA 5 CENTAI

x

Žemes Drebejime
Žuvo 300 Žmonių
v

MASKVA, Sausio 10 — TOKIO, Sausio 12 — Lon Washington, D. C. Sau
Sovietų Rusija — viena iš done besitęsianti laivyno sio 10 — Po savaitės dar
militariškiausių pasauly konferencija tapo išgelbė bo Jungtinių Valstybių
V. posėdį įšalių, paskelbė, kad ji dar ta, nors laikinai, nuo paį- Kongresas perleido Vete
inko Radio
LDS. 97 KUOPOS
padidins savo karines jė rimo, per Japonijos mažu ranų bonų bilių didele di
NORWOODE PRAKAL
(rinkimas.
Bogota, Columbia, Sau
tį
nusileidimą.
Japonijos
džiuma balsų. Prieš bilių
VAKARAS PAVYKO sio 10 — Žemės drebėji
gas. Tą daranti todėl, kad
BOS PAVYKO
švagždys,
________ •
Japonija ir Vokietija tu vyriausybė pasiuntė savo balsavo tik 59 atstovai, o
mas kurį sekė dideli žemės
Pirmininkas.
rinčios “agresyvių pasirį- delegacijai įsakymą atidė už bilių 356.
Norvvood, Mass. — Sek Loįvell, Mass. — Sekma-! nuslinkimai, kurie prarijo
ti į šalį laivyno kiekybės Sulig šiuo bilium vetera
žimų”.
madienį, sausio 12 d., va dienį, sausio 12 d., 7 vai. ištisus kaimus nusinešė aLENKIJCSE
MIRĖ
klausimą, bet tęsti dery
kare, Šv. Jurgio parapijos vakare, Šv. Juozapo par. pie 300 žmoniškų aukų.
Tą pareiškė Vyacheslaff bas dėlei kokybės. Iš sykio nams bus apmokami bonų
INŽ. J. TCNGRYS
bažnytinėje svetainėje įvy- bažnytinėje svetainėj įvy Nors smulkmeniškos žuvu
Molotoff, Rusijos premie- Japonijos delegacija parei certifikatai tuojaus, ne
ras bei pirmininkas komi kalavo kitų šalių pripažin laukiant jų išsibaigimo Iš Vilniaus! pranešama, ko prakalbos. Kalbėjo adv. ko LDS 97 kp. paskaitos sių skaitlinės nėra žino
B. Sykes ir jo žmona adv. ir prakalbos. Turiningą ir mos, bet bijomasi, kad jos
termino, 1945 metais. Da
sarų tarybos.
ti jai teisę iš principo tu bar šis bilius tapo perduo kad gruodžicĮ21 d. Silezi p. Sykienė, Jonas Kumpa, iliustruotą paskaitą apie i bus daug didesnės. Vien
“Rusija dabar turinti virš rėti laivyną Anglijos ir A- tas Senatui, kurs, manoma joj mirė in f J. Vengrys, “Darbininko” Radio Komi darbą ir darbininkus skai
buvęs kalnų ižinierium ir sijos Sekretorius ir LDS tė kleb. kun. P. V. Stra tik La Chorrera apylinkė
1,000,000 kareivių, tūks merikos didumo, Dabar ir-gi lengvai perleis.
fabriko direi »rium Sos- Naujosios Anglijos apskri kauskas, vienas iš pirmųjų je žuvo apie 200 žmonių.
tančius orlaivių ir tankų truputį nusileido, kitaip
bet dar daugiau reikia. konferencija būtų pairus. Pernai panašus bilius novce. Veli* ūs buvo vie čio Pirmininkas, p. But- LDS narių - organizatorių.
AUDROS EUROPOJE
buvo perleistas per Kon nas iš daus no lietuvių,
Vokietija esanti it militarė
ters, Norwoodo miesto se- Kalbą pasakė Antanas F
stovykla, kuri būdama vi PABUDO PO 18-KOS gresą ir Senatą, bet prezi baigusių Petį Špilio kalnų lectmonų pirmininkas ir Kneižys, “Darbininko” Re
LONDON, Sausio 10. Didentui ji vetavus jis nega akademiją. ] feug yra pa dar vienas anglas. Pp. Sy daktorius. - Sekretorius.
dury Europos gręsia visai
SAVAIČIŲ MIEGO
jdžiulės audros siautė Bri
vo Senate reikiamų dviejų aukojęs Vilnį tils lietuvių kes kalbėjo apie savo įspū
Europai. Naciai jau baigią
pasiruošti puolimui, todėl Lynchburg, Va. Sausio trečdalių balsų, todėl ir reikalams. M] R turėdamas džius iš Lietuvos ir kitų Programos vedėju buvo tanijos salose ir šiaurinėje
p. Šaukimas, LDS 97 kp. Europoje. Audra atėjo iš
56 m. amžiai | Bus laido Europos valstybių.
būtinai reikia Rusijai pa 12 — Lucolle Hartdess 15 negalėjo tapti įstatymu.
pirmininkas.
Atlanto ir nusiautė rytų
siruošti tinkamai apsigin metų amžiaus mergaitė, Šį metą manoma, kad ir jamas rytoj ' jimuje.
Programos
vedėju
buvo
ti. Dėlei to, jos militaris vietos ligoninėj išmiegoju prezidentui jį vetavus, jis
Žmonių buvo pilna sve link tik su mažėjančiu pa
kleb.
kun.
S.
P.
Kneižis.
I IGNObiudžetas turįs būti padi si 18 savaičių miegamąja gaus abejuose butuose du VOKIETINI
tainė. Keliolika žmonių į- jėgumu. Kiek ant greitųjų
Žmonių
buvo
artipilnė
US LIEdintas”. Molotoff prie Ru liga šiandien pabudo ir trečdaliu balsų ir taps į- RUOJA TE
sirašė į LDS ir užsirašė sužinota tai 21 žmonės žu
svetainė.
AVIMUS
TUVIŲ RE]
sijos priešų bei puolikų paprašė aiskrymo. Ji už statymu.
laikraštį
“Darbininką”. vo toje audroje ir daugybė
priskyrė ir Lenkiją. Ji tu migo persirgus vaikų pa
Taipgi išplatinta nemažai tapo sužeistų.
įtįvyko
KlaiGruodžio
2(
DR. CONDON APLEIDO
t
rinti ambicijos išsiplėsti į ralyžiaus ligą.
brošiūrėlių “Tik Ne Ko
felio
pasėdis,
pėdos
kr.
seii
JUNGT. VALSTYBES
Baltijos valstybei. Molomunizmas”.
EGYPTAS PROTES
kuriame vien’ bininkų bal- BERLYNAS, Sausio 11
toffo pareiškimo klausėsi UŽDRAUDĖ DIRBTI
TUOJA
— Vokietijos diktatorius
įesta
keli
fisais
buvo
pra
TRENTON,
N.
J.
Sausio
visi žymiausi Rusijos ko
VIRŠVALANDŽIUS
Hitleris, pareiškė Ameri
10 — Pagarsėjęs Dr. John nansinio pobi Ižio įstaty- koj ambasadoriui Dodd ir GOMEZ PIRMENYBĖJE CAIRO, EGYPTAS, Sau
misarai.
projektą
Lietuvių
Kauno apygardos darbo F. Condon (Jafsiey, kurs mų
kitiems diplomatinio kor HAVANA, CUBA, Šau- sio 10, Egyptas formaliai
frakcijos
nariai
paprašė
buvo
tarpininku
tarp
NUSKENDO SOVIETŲ inspektorius p. Grabaus
puso nariams, kad Vokie sio 12 — Cubos preziden pasiuntė protestą Italijai
LAIVAS SUOMIJOJ
kas, dalyvaujant policijos Lindbergho ir neva jo kū paaiškinimų dėl biudžeto, tija norinti taikos. Ji bu to rinkimuose išrodo, kad prieš Italijos bombardavi
valdininkui patikrino ne dikio pagrobėjo ir jam su ūkininkams paramos, be vusi priversta apsiginkluo laimės Dr. Mignel Maria- mą Egypto Raudonojo
VILPURI, SUOMIJA — tikėtai prie “Maisto” fab-| mokėjo $50,000 Lindber darbiams pašalpų etc., bet ti, kad apsaugojus savo no Gomez, koalicijos kan Kryžiaus dalių Ethiopijoj.
Sausio 10 d. — Sovietų riko rangovo Padračiko gho pinigų, laivu Santa Ri direktorija demonstraty darbo vaisius. Tas pareiš didatas. Nors balsai toli Italai jau antrą dalį Egypprekybinis laivas Donec žarnų dirbtuvę. Pasirodo, ta apleido Jungtines Vals viai atsisakė teikti žinias. kimas padarytas Naujuose gražu nevisi suskaityti, j to Raudonojo Kryžiaus
nuskendo su 31 įgulos as kad darbininkai dirba nuo tybes ir išvyko į Pietų A- Kai kuriais atvejais brau Metuose, kuomet sulig įsi bet Gomez laiko pirmeny ■sunaikino bombomis.
namasi net į centro val
meniu Suomijos įlankoje. 7 vai. ryto ligi 6—8 vai. meriką vakacijoms.
gyvenusio papročio diplo bę prieš savo oponentą
džios
kompetenciją.
vakaro, tuo tarpu kai . Artinantis Hauptmanno.
SLOGOS KAINUOJA
matinis korpusas buvo su Menocal.
TRYS PUSVALANDŽIAI jiems darbas esąs nustaty ekzekucijos dienai, kaž ko ELTA APIE 9 ŪKININ sirinkęs pasveikinti Hit
$100 MILIJONŲ
IŠGELBĖJO NUO
tas pagal vidaus tvarkos dėl visi, kurie labiausiai
DOLERIŲ
lerį.
KŲ BYLĄ
KARTUVIŲ
taisykles nuo 8 vai. ryto buvo suinteresuoti jo pik
Šv. Tėvo nuncijus, MonII
ligi 5 vai. su viena valan tadarybe ir pasmerkimu, KAUNAS — Gruodžio signor Cesare Orsenigo,
Chicago —Dr. Lloyd ArPRAGUE, ČEKOSLO da pertraukos. Tačiau už viens po kito išvyko į už 19 d. teismas, išžiūrėjęs svetimų šalių diplomatų
įnold, Illinois Valstybės UVAKIJA, Sausio 12 — 18 viršvalandžius darbinin sienius. Pirmiausiai patys bylą 9 ūkininkų kurstyto vadas, jų vardu, reiškė Hi
i niversiteto Medicinos fametų jaunuolis papildęs kams nors ir mokama, bet Lindberghai, paskui Lind- jų, kurie lapkričio 9 d. Vil tleriui ir jo “galingai tau VILNIUS
Pereitą įkulteto profesorius pareišžmogžudystę savo gimimo jie nebuvo įrašomi į atsi berghienės motina ir sesuo kaviškio apskrityje, Pae tai” gerus linkėjimus.
penktadienį pra s i d ė j o.
kad
Velykų slogos
(Morrow),
o
dabar
svar

dienoje buvo traukiamas skaitymo knygeles. Už ne
baltgudžių byla. Kaltinami |kainuos Amerikos gyvenžerių valsčiuje, Sarmačiatsakomybėn ir jam gręsė teisingą atsiskaitymo kny biausias liudininkas, Dr. r.os kaimo miške buvo suMIRĖ HYLAN
trys Vilniaus universiteto tojams daugiau kaip šim
kartuvės. Iš ligoninės, kur gelių vedimą ir viršvalan Condon, kurs teisme liudi sišaudę su policija ir šau
profesoriai ir 8 studentai tą milijonų dolerių.
jis gimė gauta rekordas, džius surašyti du protoko jo, kad Bruno Hauptmann, liais, nubaudė: Viktorą NEW YORK, Sausio 12 dėl tariamo sąmokslo su
yra tas pats žmogus ku Domijonaitį — vieną mėn. d. mirė Vaikų Teismo tei kilti ir Vilniaus kraštą at Apart piniginių nuosto
kad jis gimė 4:30 vai. iš lai.
riam jis sumokėjo $50,000 paprasto kalėjimo, Pijų sėjas John F. Hylan, 68 m. plėšti nuo Lenkijos ir pri- lių, Dr. Arnold tvirtina,
ryti, o žmogžudystę papil
dė 3 vai. ryto savo 18-tame Po patikrinimo darbo in už gražinimą Lindbergho Treikauską — 6 mėn. pa Velionis buvo New Yorko
?' jungti prie sovietų Baltgu- kad per tą laiką mirs 80,miesto
majoru
du
termi
spektorius
įsakė
visiems
000 daugiau žmonių kaip
kūdikio ir-gi apleido’ šią prasto kalėjimo, Vladą Pe
gimtadieny. Trijų pusva
dijos.
nu,
1918
—
1925.
Mirė
šir

darbininkams
skirstytis
vasaros metu. Didžiuma
šalį.
landžių trūko nuo 18 metų
travičių — vienus metus dies liga.
namo
ir
uždraudė
dirbti
šių mirimų kils iš papras
ir jaunuolis buvo priskaiIŠTRAUKIA KARO
sunkiųjų darbų kalėjimo,
viršvalandžių.
tų slogų ir komplikacijų,
GAVO KATALIKŲ
tytas prie nepilnamečių, ir
LAIVUS
Miką Juodišių ir Antaną DEMOKRATAI SUVA
kilstančių iš slogų.
AKCIJOS MEDALĮ
tuomi išgelbėtas nuo kar Pas kalbamą rangovą
Grigalevičių po 6 met. sun ŽIUOS Į PHILADELPHIA
tuvių. '
dirbo apie 50 darbininkų.
Gibraltar, Sausio 12, Ke Virš du milijonai darbi
St. Bonaventūre, N. Y.— kiųjų darbų kalėjimo, Pet Washington, D. C. —
turi Anglijos karo laivai ninkų per tą patį laiką su
Katalikų Akcijos medalis, rą Sarpalių — 12 metų Demokratų partijos naciotampa ištraukti iš vidur- gaiš nemažiau kaip aštuoViešas Kvietimas
kuris yra įteikiamas kas I- sunk, darbų kalėjimo ir nalis komitetas nutarė sa žeminių jūrų. Pirmutinis
nias dienas iš darbo dėl
met pasižymėjusiam pa- Juozą Sarpalių — kalėti i- vo partijos suvažiavimą
Kaip vienam iš vietinių kunigų ir vienam iš Kvie saulioniui, šiais metais jki gyvos galvos. Pažymė laikyti Philadelphijoj, bir laivas Ramillies šiandien slogų, šalčių, gerklės skau
išplaukė. Po joseks, Hood. dėjimo, influenzos ir plau
timų Komisijos tenka man maloni pareiga kviesti sve buvo įteiktas advokatui tina, kad iš nubaustųjų želio 23 d.
Orion ir Neptūne.
čių uždegimo.
čius į “Darbininko” šįmetinį koncertą, į So. Bostoną. Joseph Scott iš Los Ange- Petras Sarpalius jau ankš
100 DARBININKŲ
Kadangi nesugebu laiškais tą padaryti, stengiuo- les, Califomia. Šis medalis čiau keletą kartų buvo
GRAŽINO MIESTĄ
siu tą įvykinti šiuo rašynėliu.
yra šventojo Tėvo aproba- baustas už vagystes ir peš
Katalikiškų Draugijų, Kuopų
Būtent, šiuomi nuolankiai prašau visų atsilankyti tu
__ teikiamas
___ _______
Šv._______
Bonaven- tynes, o Juozas Brazaitis Šiais metais labai graži
Ir Veikėjų Dėmesiui!
į “Darbininko” koncertą — pamatyti ir išgirsti mūsų turo kolegijos už nepapra — baustas už vagystes. namas Anykščių miestas.
rinktinės jaunuomenės trišimtinį būrį - dainininkų-kių stą uolumą Katalikų Akci- LIETUVIS BITININKAS Visos ir net pačios mažo
A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks va— pasimatyti su tūkstančiu Naujos Anglijos brolių jos darbe, sulig dvasiškoARGENTINOJE
sios gatvės išgrįstos, visur
lietuvių. Savo nuoširdžiu kvietimu neišskiriu nė vieno, sios vyriausybės nurodyaptvertos vienodo dydžio sar^° 22 d., 1936 m., šv. Petro parapijos salėje ant 5Priešingai: įimu visus pažįstamus ir nepažįstamus, iš- mų.
So. Boston, Mass. Prašome gerb. draugijų,
J. Bulaitis baigė Gonzo- štankietų tvoromis. Visos ^os
tolo ir arti,, K
profesionalus,
mechanikus,, --------------biznierius ir• Tokį medalį 1928 metais lez Catan bitininkų moky gatvės
- ištiesintos
-J_ _ L ir
__ prakuopų
ir
veikėjų
išrinkti
atstovus
į seimelį
ir paga--------------- ,--------------kuoP^ ir veikėjų
išrinkti
atstovus
į seimelį
ir paga___
.
•
v
x
___
•
minti
inp5imu«
Spimplin
dipnntvarlrp
hns
naalrplhtn.
eilinius darbininkus — pavieniai ir organizuotai. Kai- gavo buvęs New Yorko klą ir dabar,
____ ___
kaip bitinin- vesti šaligatviai. Nugriau- minti įnešimus. Seimelio dienotvarkė bus paskelbta
po svetingumo ženklą suteiksiu rožių bukietą šeimai valstybės
gubernatorium,
kystės
instruktorius,
lūšnios ir JjųlĄ viev^^au.
lan- tos visos
X
O
” I njOVVU
1UC,
1C&I1
V
Vlv
skaitlingiausiai atsilankiusiai.
*
i Alfred E. ~
..............
—
_
LRK Federacijos Valdyba:
Smith ir 1933 ko Buenos Aires apylin- toje dabar stovi gražūs na
Iš anksto visiems dėkingas.
rnėtais Commonweal žur- kėse žemės ūkius, kur mo- mai Charakteringa kad
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas,
Iki pasimatymo,
—’
■n*k> redaktorius, Dr. Mi- ko ūkininkus, tvarkyti bi- prie darbo dirbo apie 100
VL Paulauskas, Pirmininkas,

HITLERIS NORIS TAIKOS

VILNIUJE PRASIDĖJO
BALTGUDŽIĮJ BYLA
-

-

-

|ixc,

iiu

vvijnų

v •

•v

I

X •

I

luDlllUO

/

Kun. Pr. A. Virmauskis.

■chael..........
Williams.

Ijtininkystės ūkį.

darbininkų.

11

B. Jakutis, Sekretorius.

DARBININKAS

™ '

. ............

. ........
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gubernatorius
pareiškė;
sija pranešė, kad kun. K. laiką saldainiais išparda
j “Mes pastatysime naujus
Urbonavičius pasi žada vusi užrašinėjo “Darbinin
teismo rūmus, mes pagilin
skaityti paskaitas ir mo ką”. Visi buvo patenkinti,
sime Bostono prieplaukos
kytojauti. Vyčiai paskai nes smagiai pasilinksmi BROADVVAY LUMBER
■a kanalą, mes pastatysime
tas rengia visai plačiai vi no. Draugijai pelno liks Lentos, durysCO.
langai ir kitokia
LDS. 1-MOS KUOPOS 75c. iš kur gavote, gi ti- valstybės milicijai (Natio
suomenei, todėl iš anksto virš $10Q.00.
namams materijolas
Jonietis.
kietus su 50 c. kaina pra nal Guard) kempę Bourne
SUSIRINKIMAS
kviečiami visus ruoštis ir
312 W. Broadvvay
šome gražinti Sausio 19 d. ir viską darysime su. Fede
skaitlingai lankyti, kaip
So. Boston, Mass.
Gruodžio 29, 3 vai. po vakare Dangaus Vartų sa- i ralės valdžios pagelba”.
senus, taip jaunus. Paskai NAUJAS APTIEKORIUS
TEL. ŠOU 9419
pietų Šv. Petro par salėje, Įėję, kampas “I” ir E. 4th
tos — pamokos prasidės
Šiomis dienomis išlaikė
Septintoj gatvėj įvyko L. Sts. gatvių, prieš pat kon- SUTRUMPINA ATOSTO
tuoj po Naujų Metų.
TIK 2 VALANDAS
D. S. 1-mos kuopos prieš- certo prasidėjimą, DanBuvo ir daugiau naudin valstybinius kvotimus pro
GAS
metinis susirinkimas, Su- gaus Vartų par. salėje tiKomisija yra nutarus ir gų įnešimų, bet apsavars- vizoriaus pagelbininko lai
organizuota visa eilė va-Skietus priimdinės prie sta- Kleb. kun. F. J. Juškai- pasiryžus netęsti koncerto tyti palikta sekančiam su psniu p. V. Šidlauskas,
jaus darbininkų po vado-1 liuko asmenys, Tkurie ti- tis yra išvažiavęs ar iš- programos virš dviejų va sirinkimui. Po visų svars Taigi dabar abu pp. Šid
vybe kuopos. Tarp kitų (kietus pardavinės įžangai, plaukęs atostogautų.• Gir- landų. Taigi programos tymų buvo valdybos rin lauskai užima savo tėvelio
svarbių reikalų kalbėta a-i
Kom. Narys. džiu, kad jis jas trumpina. dalyviai malonės pasiduoti kimas. Į valdybą įėjo šie vietą jo paliktoje aptiekopie Darbininko Koncertą.'
nariai: P. Razvadauskas— je, 373 Broadway, So. Bos
-------------kad dalyvauti “Darbinin- vado tvarkymui.
Darbas eina visu smarku-, MEZGIMAS PAVADUO- ko” koncerte su visais sapirm.; S. Beleskas — vice- tone, kurie yra didelė pe
mu. 1936 metas išrinkta JA KNYGŲ SKAITYMĄ vo mylimais cambridge’iepirm.; P. Rakauskas — gelba našlei motinai. Pp.
ORAS
valdybą. Į valdybą įeina
rašt.; E. Narinkevičiutė— Šidlauskų aptieka randasi
----------čiais ir apylinkiečiais ir
šie asmenys: Pirm. Stanis Bostone viešame knygy- dar sykį So. Bostone pasi Oras daug nulems kiek finansų rašt.; J. Kumpa— prieš “Darbininko” namą. t
lovas Griganavičius, vice- ne sumažėjo knygų cirku- svečiuoti. Geras pavyzdys žmonių dalyvaus koncerte. iždininkas; F. Karlonaitė Linkime naujiems profeJei bus gražus oras, žmo ir B. Skrickus iždo globė sijonalams geriausio pasi
pirm. Ona Siaurienė, sek. jliaeija. Per pereitus metus ir sektinas.
LIETUVIS GRABORIUS
nių bus per pilna. Jei oras, jai; P. Bukota — tvarkda sekimo.
M. Grilevičius, ižd. V. Va ' žymiai mažiau skaityta
409 VVINDSOR ST.
blogas,
žmonių
bus
tik
latka, fin. sekr. J. Jeske- nei 1934 metais. Tas skai
CAMBRIDGE,
MASS.
rys.
273 CHORISTAI
daug.
Vargiai
kas
iškęs
VYČIŲ
BOVVLING
Prieš
lietuviij
bažnyčią
vičius, Kasos Globėjai: A. tymo sumažėjimas aiški (“Believe it or not”)
Nauja valdyba širdingai
Ofiso Tel. TROsvbridge 7880
neatsilankęs?
ALLEYS
Neviera ir V. Savickas. namas tuo, kad moterų
kviečia visus narius uoliai
Ofiso Tel. KIRkland 9221
Xamo Tel. TIlOwbridge 6434
Maršalka p. Niauronis.
tarpe išsiplėtojęs mezgi Pradėjus rengtis prie
dirbti, taipgi prašo visą South Bostone yra du
LIETUVIŠKOS
Sąžiningas
ir Rūpestingas
katalikų visuomenę pagel lietuvių bowling mėgėjų
Sekantis LDS. 1-mos kp. mo paprotys, kuris ir iš “Darbininko” metinio kon
PATARNAVIMAS
PAMOKOS
bėti naujų narių vajuje rateliai, Pirmasis susidesusirinkimas įvyks Sausio stūmęs knygas iš daugelio certo. buvo siekiama gau
Sausio 15 d.,•9 7:30 vai. prirašyti visą jaunimą į L. da iš vietos profesijonalų
23 d., 7:30 vai. vakare, moterų rankų.
ti jo programai apie 200 vakare, parapijos
salėje,
ir biznierių, kitas yra Lie
Tel. South Boston 0815
Septintos gatvės parapijos
choristų, nors mažai kas 492 E. 7th St., So. Bosto Vyčių org.
tuvos
Vyčių
17
kuopos
na

SVEČIŲ DIENA
salėje, šiame susirinkime
tiek tesitikėjo. Artistas R. ne, įvyksta pradžia lietu Susirinkimas bai g ė s i rių. Profesionalai ir biz-1
bus renkami atstovai į ap
Juška praneša tikrą žinią viškos kalbos ir istorijos gražioj nuotaikoj ir.visi nieriai giriasi, kad jie yra1
Sekmadienis,
sausio
19skričio suvažiavimą, kuris i
iš vargoninkų paskutinio .pamokų bei paskaitų. Re pilni energijos dirbti kuo geriausi bowlininkai viso
Graborius - Balsamuotojas
I
I
ta,
bus
tai
svečių
diena
pos
bei
organizacijos
laįvyks Sausio 26 d., 1-mą
susirinkimo, kur pasirodė
R. je apylinkėje, bet Vyčiai Patarnavimas dieną ir naktį
valandą po pietų Nekalto southbostoniečiams. Iš vi didžiausias entuziazmas, ferentu bus Tėvas kun. K. bui.
su tuomi nesutinka. Jie
Fanerai Home ir Res.
Prasidėjimo P. Švč. liet, sų miestų ir miestelių su būtent: suskaičius iš visur Urbonavičius. Rengia vie
tinė
Vyčių
kuopa.
Įžanga
viešai
kviečia
profesiona-i
JONINĖS
BALIUS
564 East Broadway,
važiuoja lietuvių į “Darbi choristus-es, kurie daly
par., Cambridge, Mass.
lūs
ir
biznierius
išrinkti
dykai.
Kviečiami
ir
ne
vy

PUIKIAI
PAVYKO
So. Boston, Mass.
ninko” koncertą. Prie pro vaus programoje yra 273.
S.
Šv. Jono E v. Blaiv. Paš. penkis jų geriausius bowgos atlankys saviškius. So. Iki tiek komisija dadirbdi- čiai.
Draugijos balius, įvykęs lininkus ir Vyčių ratelis
Bostonas svetingas. Pasi
šį metą Sausio 4 d., Lietu yra tikras, kad jie juos j
rodys gerai! Patalpos ir 3' Tel. So. Boston 0823
Į
vių salėje puikiai pavyko. nugalės. Pažiūrėsime ką
visko kito užteks.
INC.
LIETUVIS DANTISTAS i
profesionalai
ir
biznieriai
Žmonių
buvo
per
700.
Abi
LIETUVIU
SKALBYKLA
Pirmadienį, sausio 13 d.
Skalbiame ir prosiname visokius
į
tai
atsakys.
salės
pilnos.
Viršutinėje
REGISTRACIJA PRIE
mirė Pranas Barus, gyv.
Mes paimame ir prista
salėje grojo Al Stevens or- Girdėti,7 kad choras ir I drabužius.
Arti Municipal Building
Šiuomi pranešama vi
DURŲ
tome drabužius visur, kaip tat:
57
Vine
St«,
Montello,
So. Boston, Cambridge, Brighton
525 E. Broadway, S. Boston Į
siems Darbininko Koncer
Mass. Paliko dideliame nu fIkestras ir ten daugiausiai mergynų sodalicija ren- Į Dorchester ir kitur. Pamėginkite
Ofiso Valandos
|
to tikietų pardavėjams bei Komisija stengsis kon Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki i liūdime žmoną Elzbietą, jaunimas gražiai šoko lin giasi sudaryti bowlininkų ir patyrsite, kad gaunate patarna
vimą už pigią kainą.
nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-B
pirkėjams, kad nupiginta certo svečius pasitikti prie 5sa’sir uždarytas
Ro- ksminosi. Apatinėje salė ratelius.
sukatos vakarais ir Į dukteri p. Stanislavą
7-9 Ellery St., So. Boston
kaina, tai yra dešimts cen durų, patirti iš kokio mie nedgldieniais, taipgi seredomis nuo j berts — Medforde, p. Mo je gi grojo žemaitiškas or Bowlinimo reikalu reikia Ii
Tel. So. Boston 2923
12-tos dieną uždarytas.
kestras.
Aplinkui,
prie
nu

susitarti
su
Vyčių
alleys
tų pigiau tikietai parduo sto atvykę, kiek, kokios
Taipgi nuimu ir X-Ray
| niką Spizio — Montello, p.
1
—
>
r
dami ligi Sausio 18 d. va profesijos ir tt., ir suregis tu
Pauliną Pocienę, buvusio tiestų stalų senesni žmo vedėju, p. Stanley M. Be
Lietuvių Skalbykla
karo. Dienoje Koncerto ti- truoti juos. Bus tai di
WHITE BROOK
/‘Darbininko” Administra nės vaišinosi užkandžiais, tešku, 343 W. Broadvvay.
o
viduryje
šoko
trepsėjo
South
Boston.
Lietuvis Dantistas
kietas bus pilna kaina. To džiausias Naujos Anglijos
LAUNDRY
toriaus p. Alfonso Pociaus
lietuviškus
šokius,
kad
net
Neprošali
pranešti,
kad
lietuvių
susivažiavimas,
dėl prašoma visų pardavė
Dry and Wet Wash
žmoną ir sūnūs: Juozą
SKALBINIAI
sienos
drebėjo.
Baliaus
Vyčiai
jau
antri
metai
jų šeštadienį sausio 18 d. žiemos metu. Bus gera tu
(vedęs) — Athol ir Praną
(GALINAUSKAS)
Geras
patarnavimas.
Mes ap
šeimininkai Petrauskas ir kaip turi gražiai įrengtas
prisiųsti bei atnešti visus rėti jų rekordus.
Cambridge.
tarnaujame:
So.
Bostone,
DorTel. So. Boston 2300
Valatka ir vyriausi šeimi bowling alleys, 137 Emer- ehester, Cambridge, ir kitur.
rezervuotus tikietus, tai yVelionis ir visa jo šeima ninkė Marksienė su būriu son St., prie Flood Sąuare
ra kainomis po $1.00 ir TIKISI GAUTI $1,800,000 414 Broadway, So. Boston
89 BROOKSIDE AVĖ.,
Ofisas
atdaras
nuo
10
iki
12
vai.
yra
Šv. Roko parapijos darbščių ir sumanių gas- kur kas vakarą susirenka
Jamaica Plain
DĖL NAUJŲ TEISMO
ryto, nuo 1:30 iki 5:3O po pietų ir
TEL.
JAMAICA 1175
parapijiečiai.
Taigi
ir
lai

nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
RŪMŲ
padinių ir darbininkų vai gražaus jaunimo pamank — -■
1
-y
pagal susitarimą.
dotuvės
įvyks
iš
Šv.
Roko
šino
svečius
sušilę.
Mari

štinti
savo
raumenis.
MUZIKAS
Gubernatorius Curley
parapijos bažnyčios, tre jona Kilmoniutė į trumpą
S. M. B.
I
RAPOLAS JUŠKA
pareiškė, kad jis gavęs iš
čiadienį, sausio 15 d.
Tel. So. Boston 2660
Washingtono rimtą paža
P-nui Alfonsui Pociui, VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Lietuvis Dantistas
Moko muzikos, piano
LAIKRODININKAS
dėjimą gauti $1,800,000
LDS. nariui ir jo žmonai
Pirkti
pas
biznierius
mėsą,
vaisius,
daržoves
ir
ir dainavimo. Specia- dėlei naujai projektuoja
p. Paulinai ir visai a.a.
Parduodu įvairiausios rūšies
daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
les pamokas duoda
mų Suffolk Teismo naujų 251 W. Broadvvay, So. Boston Baruso šeimynai ir gimi kitokius
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai auksinius ir sidabrinius daik
vaikams.
rūmų, kurių pastatymas Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo nėms reiškiame gilią užuo patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite) tus. Taipgi ir pataisau.
i t
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
atsieisiąs $5,000,000.
jautą.
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
Adresas:
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną.
366 W. Broadvvay
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Į
visokius
gandus,
kad
Nedėtomis nuo 9 iki 12 vai. dieną,
933 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.
IŠ L. VYČIŲ SUSIRIN POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKET
(pagal sutartį)
i! SO. BOSTON, MASS. Federalė valdžia atsisa
48 Crescent Avenue,
KIMO
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
kius duoti minimą sumą,
Telephone
Colnmbia
6702
L. Vyčių 17 Algirdo kuo
490Broadway, Tel.S.Boston3120
Tel. Trowbridge 6330.
29 Savin Hill Avenue,
pos priešmetinis susirinki
DORCHESTER. MASS.
P. J. AKUNEV1CH IR SŪNŪS
\
K. ŠIDLAUSKAS
mas įvyks gruodžio 22 d •>
SŪNUS
45 Hampden St.,
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
Vyčių kambary. Susirinki
918 E. Broadvvay
Tel. HIGhlands 4855
GRABORIUS - UNDERTAKER
(REPŠYS)
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
mas buvo gausus naudin
Telephone South Boston 9367
R0XBURY. MASS.
BALSAMUOTOJAS
LIETUVIS GYDYTOJAS
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
\
gais įnešimais bei skait-Į
TURI NOTARO TEISES
REIKALINGA
258 W. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 lingas nariais.
254 W. Broadway, So. Boston
TeL Šou. Boston 2590
AGENTŲ
Šokių
komisija
pranešė,
į
Telefonas SOUth Boston 4486.
278 Harvard Street,
113
Ames
St., Brockton, Mass.
Dėl pardavinėjmo trejtj devykad
uoliai
ruošiamasi
šo

Tel.
Brockton 390
BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110
nerių, šakntj ir galingos moskam p. Inman arti-Centrai Sq.,
G'yven. vieta: 838 Dorchester Are.
kiams.
tles.. Geras pelnas. Rašykite
16-18 Intervale Street,
Montello, Mass. 5
Deken's Ointment Co.,
Tel. Colnmbia 2537
Cambridge, Mass.
Paskaitų rengimo komi- tnojan:
Hartford, Conn.
na jiems garbės tikietų.
Dėl tiek gaminama jiems
užkandžių. R. Juškos sąly
ga išsipildo.. Jis apsiėmė
rengti koncertą jei bus
200 choristų-čių.
Iki šiol Naujoje Angli
joje to nėra įvykę. Viršija
visų svajones ir ekspektacijas.

Įvietinės ŽINIOS

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

F. WAITKUS

i

w •

DARBININKO KONCERTO
TIKIETU PLATINTOJAMS

MIRĖ PRANAS BARUS

D. A. ZALETSKAS

OUEEN ANN LAUNDRY,

DR. M. V. GASPER |

DR. S. A. GALVARISKI

JUOZAS M. DILIS

A. L. KAPOČIUS

S. BARASEVIČIUS IR

JOHN REPSHIS, M. D.

SVARBUS NEW ENGLAN COKE PRANEŠIMAS
Du Coke kontraktai galioja ir Gruodžio mėnesį.
Imant 2 tonus anglių, sutaupysite 50c. nuo tono per visą sezoną.
Imant vieną toną anglių, sutaupysite 25c. nuo tono per visą sezoną.
DĖL INFORMACIJŲ ŠAUKITE

Pašaukite
BATCHELDER VVHITTEMORE
834 Massachussetts Avenue, Boston
Tel. HIGlands i 1920
i

i

SKYRIAI:
Brighton 314 Wash.................. ALGonqn-3108
Cambridge 4 Brattle ............... KIRklnd-6820
Charlestown 161 Medford....... CHA ston-0086
Dorchester 346 Talbot av. ....... GEN eva-1350
Malden 09 Pleasant .............. MALden-6800
Norvood 269 Lenos............... NORwood-0764
Roshndale 0 Oorinth
.. PAR kw*y-2900
RosliBdale 0 Corinth ......... ....... PAR kway^219
Roxbury 99 Warren .......
HIG hlnds-6456

South Boston 463 Broadway.... ŠOU Bea-1830
Executive Office 834 Mass. av. HJG hlnds-1920
Nights Sundays Hohdays----- KEN more-8100

AaiMietk, Saigio 14 d., 1936

3. ,

Žinios Iš Lietuvos
LIETUVIO KNYGNEŠIO Kalba su knygnešiu bu
PASIKALBĖJIMAS SU vusi tokia:
RUSŲ CARU
— Už ką buvai ištrem

tas? — paklausė caras.
“Lietuvos Aidas” rašo: — Už lietuviškų malda
“Kaunan buvo atvykęs knygių gabenimą Rusijon.
nusipelnijęs senas knygne-! —apylinkių gyšys Andrius Ambrazevi- ventojai, iš kurių esi kilęs,
čius 70 metų amžiaus, ki-, nemoka rusiškai ?
lęs iš Marijampolės apskri-' — Ne, nemoka, Jūsų Dities, o dabar gyvenąs Sim- į denybė.
no miestelyje. Šis senas| — Ar negabenai knygų,
knygnešys pasakoja apie nukreiptų prieš vyriausysavo nuotykius, pergyven bę?
tus prieš 50 metų. 1883—■ — Ne, Jūsų Didenybe,
1885 m. Ambrazevičius gy tokių knygų negabenau.
venęs Simno valsčiuje, Caras Aleksandras III.
Viendėdžio kaime. Iš čia skaitydamas atvežtą Am
jis su arkliais važiuodavęs i brazevičiaus prašymą, glo
į Prūsus ir gabendavęs stė rudą barzdą ir netru
knygas. Geriausiai lietu kus tarė:
viškos knygos per sieną , — Pakeičiau ištrėmimą.
pervežti jam sekdavos Važiuok namo ir ramiai
grūdų maišuose, nes rusų gyvenk.
žandarai, pamatę pasieny Grįžęs į Lietuvą Ambra
je ūkininką su javais, blo zevičius, kelis metus pasil
gu neįtardavo ir nekrėsda-: sėjęs, vėl pradėjo gabenti
vo. Knygas Ambrazevičius, knygas iš Prūsų. Simno
gaudavęs iš knygnešio j miestelyje atidarė krautu
Pautiniaus Jono, kuris a- vėlę, iš kurios buvo pato
nuomet gyveno Eitkūnuo- I gu platinti lietuviškas
se ir Tilžėje. Vis dėlto ru knygas. Tačiau po kurio
sų žandarai vienu laiku laiko jis vėl įkliuvo į žan
Ambrazevičių su knygo darų rankas. Vėl teko sė
mis sučiupo. Padarė kratą, dėti Kalvarijos kalėjime.
išvežė į Kalvarijos kalėji Jo žmona visur važinėjo
mą, o iš tenai ištrėmė į rūpindamasi išimti vyrą
Kaukazą. Pagaliau Am iš kalėjimo. Už 1500 rublių
brazevičius panorėjo su kyšio Ambrazevičius iš
grįžti į Lietuvą ir net še kalėjimo buvo paleistas.
šis kartus prašė caro A- Dabar jis gyvena Simno
leksandro III pasigailėti, į miestelyje. Pavasaris eina
tačiau atsakymo vis ne per kaimus, dirba pintines
gaudavęs. 1887 metais jis, ir taip užsidirba sau duo
gavęs atsakymą iš caro nos kąsnį.”
rūmų, kad turįs atvykti
Petrapilin. Apie šią nepa ŠIURPULINGA BEDAR
prastą kelionę ir pasima BIO ŠEIMOS TRAGEDI
tymą su Rusijos imperato JA RYTPRŪSIUOSE
rium knygnešys Ambraze Paskutiniame n-ryj Previčius taip nupasakoja:
ussische Zeitung praneša
Gavęs raštą vykti Petra apie netoli Tilžės įvykusią
pilin labai nudžiugau, nes bedarbio tėvo šiurpulingą
turėjau vilties, kad nuvy šeimos tragediją. Bedarbis
kęs galėsiu sutvarkyti sa stalius Izidorius Wetzelis
vo reikalus ir pagaliau pa i iš šilgalių savo nuosavaus
teksiu Lietuvon. Už gele namelio
miegamajame
žinkelio bilietą sumokėjo kambaryje nušovė abu sa
administracija tos vietos, vo sūnus. Jaunesnysis
kur aš buvau ištremtas. Paulius buvo 12 metų am
Atvykęs Petrapilin, turė žiaus, vyresnysis gi Hel
jau pasirodyti imperato mutas — 14 metų. Tuojau
riaus rūmų komendantui. i nelaimės vietą nuvykęs
Sekančią dieną, kai atvy tardytojas ir žmogžudybei
kau į caro rūmus, mane išaiškinti komisija rado Ir
dar kartą tardė, peržiūrė .patį abiejų nušautųjų tėjo dokumentus ir padarę |vą nusišovusį. Miegamasis
kratą, įvedė į auksu ir vei kambarys, kur įvyko ši
drodžiais išpuoštą kamba šiurpulingoji šeimos tra
rį. Paskui mane įvedė dar gedija, iš vidaus buvo už
į kitą kambarį ir čia rūmų ramstytas. Šalia tėvo la
komendantas tam tikru vono čia pat ant grindų
ženklu pranešė apie caro, gulėjo karabinas, kuriuo
atvykimą. Aš atsistojau— buvo nušauti sūnūs ir jis
sako Ambrazevičius — ir oatsai nusišovė.
jau iš anksto nustatyta Apie nelaimingąjį tėvą
tvarka turėjau pasveikinti minėtasis laikraštis patei
carą.
kia šitokių smulkmenų:
• v

I

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV. JONO EV. BL. PAAALPENE
PO GLOBA MOTINOS SVČ.
DRAUGUOS VALDYBA
l’irm. — J. Petrauakaa,
24 Thomas Park, So. Boston. M—,
j Vien- pirm. — V. Medonis,
21 Sanger St, So. Boston, Ma*
Prot Kaftrininkaa — J. Glineckis,
5 Thomas Park. So. Boston. Ma*
Fin. Raktininkas — Albf Nerinra,
Prot Balt — Brone Ctanlenė,
16 W*nfleid SU So. Boston. Ma*
29Oonld St, Weot Roibnry, Ma*
Iždininkas — P. Tnleikis,
Tel Parkway 1884-W
100 Bowen St.. So. Boston. Ma*
Fin. Rait — Marijona Markonlute.
MsrAalka — J. Talkia,
33 Navnrre 8t, Roallndale, Ma*
7 VlnffeM 8U 8o. Boston, Ma*
Tei. Parkway 6668-W
Dnncija laiko susirlnkiaraa k* trr
Iždininke — Ona Stanlnlfnte,
As nedeidienl kiekvieno menesio
106 Weat 6tb St, So Bonton, Mam
2 vaL po pietį). Parapijos mMJ. 402
Tvarkdart — Ona Mizglrdlcne.
E. 7th SU So. Boston. Ma*
1512 Cotambta Rd, So, Boston. Ma*
Kum Globėja — K. Janntoniene.
7:30 nl vakare. pntežnyttoM «w

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St, So. Boston, Ma*
Tel. So. Botson 1298
V ice-pirmininkė — Ona SiaurienA,
443 E. 7th St, So. Boston, Masa.
TeL So. Boston 3422

14»CotamblaRd, 8o.Bo*on. M

talntt

Wetzelis esąs čia apsigy
venęs ir prieš keturioliką
metų vedęs rusų karo be
laisvis. Jau nuo pat pava
sario jis buvęs be darbo ir
prieš kurį laiką pradėjęs
sirgti. Visos šeimos išlai
kymu paskutiniu laiku te
kę rūpintis jo žmonai, ku
ri nelaimės metu ką tik
buvo išėjusi į darbą.
Labai dažnos Rytprū
siuose savižudybės ir ypač
čia aprašytoji aiškiai ro
do, kokia sunki padėtis yra anapus Nemuno.

tuojau pravedė kvotą. PIRTIES GARAI — MIRKvočiant Stravinsko tar- i
TIES PRIEŽASTIS
naitę Pliskauskaitę ši iri
prisipažino, kad šeiminin Dūdų kaime, Pabaisko
ko prašoma, už žadėtą at- valsčiuje (Ukmergės ap.),
lyginimą, padegusi kluo- įvyko toks atsitikimas,
ną, nuo kurio užsidegė ir Romo Makačinsko pirtyje
kiti trobesiai. Įtariamieji, dienos metu buvo džioviStravinskas ir Pliskaus- narni linai, o nakčiai jis
kaitė, tuojau buvo sulai-, toje pirty liko miegoti. Kikyti, kvota perduota Kai- tą rytą atėję darbininkai,
šiadorių apylinkės tardy- R. M. rado negyvą. Nusta
tojui Navickui. Faktas pa--tyta, kad mirė nuo garų,
sitvirtino ir abudu sąmok-Į______
_---slininkai šio mėn. 4 d. Kai- PUMPĖNAI, Panevėžio a,
šiadorių apylinkės teismo
nubausti: Stravinskas _9 VIS DAR ATSIRANDA
PRANCŪZŲ SAVAITĖ
mėn., o Pliskauskaitę _ g MUŠEIKŲ. Pumpėnų mie
stely ankščiau nuolat įvyKAUNE
mėn. pap. kalėjimo.
i kdavo įvairiausių jnuštyGreitu laiku Lietuvoje
nių, bet paskutiniu laiku
LIETUVOS GYVENTO mušeikos buvo pradėję iš
bus suruošta prancūzii
JŲ PRIEAUGLIS
kultūros savaitė. Valsty
nykti. Deja, visai neišny
bės teatras šiai kultūros
ko. Pumpėnų miestelio gy
Per šių metų 10 mėnesių ventojai J. Marcionka, Br.
savaitei pasikvies iš Pary
Lietuvoje buvo 15,347 jun Marcionka ir P. Rimkūnas
žiaus žymių prancūzų ar
gtuvės, gimė 48,230 kūdi įsiveržė į J. Markevičiaus
tistų ir dirigentų.
Tsb.
kių, mirė 28,634 asmenys. butą, užpuolė Markevičių
Tuo būdu, per 10 mėnesių ir jį peiliais sunkokai su
DIREKTORIJA ATLEI
MUZIKAS ANTANAS VISMINAS,
DO POLICIJOS REFE Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos (Lawrence, Mass.) mūsų krašte priaugo 19.- žalojo. Kartu sužalotas ir
RENTĄ, J. TOLEIKĮ
vargonininkas, kuris labai nuoširdžiai sutiko dalyvau 596 žmonės. Lyginant su mažametis Markevičiaus
1 ti “Darbininko” Koncerto programoje, sekmadienį,! praeitais metais, šiųmeti sūnelis. Sužalotieji gydosi,
Klaipėda. — Klaipėdos sausio 19 d. š. m. Muzikas Visminas yra gerai žinomas nis natūralinis mūsų gy- o mušeikos suimti laukia
krašto direktorija savo kaip gabus choro vadas ne tik Naujoje Anglijoje, bet yf^tojų prieauglis suma- bausmės. Žmonės mušeiko
nutarimu nuo gruodžio 5 ir” visoje'Amerikoje?........................ ““įžėjo 15,6%, nes pernai per
mis labai pasipiktinę.
d. atleido iš pareigų kraš
Iš Lawrence bus gausi reprezentacija, kuriai vaPa^l laiką priaugo 25,to policijos referentą, kra dovaus klebonas kun. Pranciškus Juras, LDS. Centro 017 žmonių.
PANEMUNIS, Rokiškio a.
što patarėją, Joną Toleikį. Vice-Pirmininkas ir “Darbininko” Administracijos
Į jo vietą kol kas dar nie generalis vedėjas. Rengimo Komisija užtikrina vi
PANEVĖŽYS
SUPIRKINĖS BEKO
kas nepaskirtas.
NUS. t Jau ankščiau spau
siems southbostoniečių svetingumą, kuriems vadovau
Toleikis yra pirmasis ja Šv. Petro parapijos klebonas ir LDS Centro Dvasios Statys Naujas Skerdyklas doje buvo pasirodžiusių
krašto policijos direkto Vadas kun. Pranciškus Virmauskis.
Panevėžio apskr. visa ei žinių, kad Panemunios val
rius kraštui prisijungus
sčiaus ūkininkai pageidau
prie Lietuvos. Šiose savo Netrukus bus pradėtos netekę regėjimo. Draugija lė miestelių neturi tinka ja bekonų supirkinėjimo
pareigose jis išbuvo nuo spausdinti ir kitos raidės, yra pasiryžusi teikti medi- mų skerdyklų. Dabar susi punktą iš Pandėlio perkel
1923 m. kovo mėn. iki 1926 Jos enciklopedijoje vietas cinos pagalbą, nes paste- rūpinta šio nenormalumo ti į Panemunį. Neseniai
m. rudens. Šiais metais To užims nedaug, nes žodžių, beta, kad daugeliui aklųjų pašalinimu. Ateinančiais Panemunėje pastatyta ir
leikis buvo paskirtas į nrasidedančių jomis, yra regėjimas dar gali būti metais Šeduvoje, Kupišky baigta įrengti nauja stotis.
krašto patarėjo vietą di žymiai mažiau, kaip prasi- grąžintas. Be registracijos ir kitur projektuojama pa Dabar čia sustos siaurojo
statyti naujas, moderniš
rektorijoje ir tvarkė pasu dedančių A arba B.
tai nėra įmanoma. Draugi kas skerdyklas. Gyvento geležinkeliuko Skapiškis—
ir pilietybės reikalus. 1930 Lietuviškoji enciklopedi ja mano akluosius pramojai tuo džiaugiasi, nes lig Suvainiškis ruože kursuo
m. buvo grąžintas į polici
kinti
kokio
nors
amato,
jąs mažasis traukinys.
jos direktoriaus vietą ir ja jau yra atkreipusi už kad jie nors darbe galėtų šiol, nesant skerdyklų, ir Tuo pačiu bus atpigintas
tas pareigas ėjo iki 1931 sienio dėmesį ir susilauku gauti paguodos. Visus ak mėsos produktų prekyba bekonų pristatymas į sto
m. liepos mėn. Šreiberio si iš ten labai gero įverti liesiems globoti draugijos buvo sunkioje būklėje.
tį, nes, joje bus galima įdirektorija jį iš tų pareigų nimo, nes daugumas me žygius paremia ir vyriau
rengti bekonų supirkimo
MARIJAMPOLĖ
atleido į laikiną pensiją. džiagos joje yra nauja ir sybė : Aklųjų institutui.
punktą.
1934 m. birželio mėn. Reiz- savarankiška. Ypač gerai nraplėsti yra davusi pa
DAUG VARTOJA
Tikra draugą [>er sielvar
gio direktorija Toleikį, apie enciklopediją yra at šalpą. Draugija dabar turi
siliepę
latviai.
DURPIŲ
tą pažinsi.
kaipo policijos reikalų ži
I netoli Kauno ūkį, kurį jai
Kiek
išviso
bus
enciklonovą ir sąžiningą valdinin
pavedė Žemės Ūkio M-ja. Durpių vartojimas kas
pedijos
tomų,
tuo
tarpu
ką, vėl grąžino į direktori
Iš šio ūkio yra tiekiami met jau ir mieste didėja.
Tel. ŠOU 1436
dar
sunku
pasakyti.
Bet
ją krašto patarėju ir pave
maisto produktai institu
dė tvarkyti policijos reika manoma, kad susidarys tui. kurio auklėtiniai, besi Rinkon atvežtos durpės
greičiau nuperkamos, ne
lus. Su mažomis pertrau nemažiau penkiolikos.
mokindami jame rašto be; gu malkos, nes už jas yra ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA
Geriausi įtaisymai So. Bostone.
komis Toleikis tas parei Enciklopedijos prenume amatų, gauna ir visą už
Patarnauja lietuviams jau nuo 1907,
ratos judėjimas yra gana laikymą. Vyriausybė pa pigesnės, ekonomiškesnės I>arbfj atliekame belaukiant j 15 min.
gas ėjo iki šios dienos.
KAINOS LABAI ŽEMOS
gyvas. Enciklopediją pre- remia ir paskutinį suma ir kaitresnės. Tik visa bė Skrybėlės
išvalome ir pertaisome
LIETUVOS UŽSIENIO aumeruojasi 6.000 žmonių. nymą — aklųjų surašymą. da, kad durpių pasiūla ma Atidaryta kasdien 8 v. ryto iki 7 p.n.
Žinoma, tai mažoka. Dau Vidaus reikalų Ministeris ža, nes lietingą vasarą ne Sukatomis — 8 iki 10 vai vak.
PREKYBA
gelis nusiskundžia, kad jau įsakė seniūnams ateiti buvo galima kiek reikiant 360 Broadway, So. Boston, Mass.
nrikasti. Už 1000 štukų
Lietuvos centralinis sta šiais laikais sunku surasti draugijai talkon.
tistikos biuras patiekė ži enciklopedijai lėšų. Tačiau Aklųjų likimu pradėjus durpių dabar moka iki 18
nių apie šių metų Lietuvos enciklopedija duodama la rūpintis kiek daugiau, jų litų.
užsienio prekybą. Pasiro bai lengvomis sąlygomis
GERESNIO SAVO
būklė turės pakitėti. Ma DŽIAUGIASI SULAUKĘ P.ET NĖRA
S PEČIAI.YBE.IE
do, šiemet Lietuva per 11 išsimokėti.
noma, kad aklųjų Lietuvo
Imant širdies. PlnnčiŲ
ROGIŲ KELIO
mėnesių įvairių gaminių Enciklopedijos leidime
Kepeni},
Pilvo,
Inkšti]
je
yra
keli
tūkstančiai.
Ži

Slogos, Patrūkimo, Reu
išvežė į užsienius už 137,- kurių nors susitrukdymų
matizmo ir visokias Krau
noma jų visų nepavyks su JŪŽINTAI, Rokiškio ap.
jo, Nervų, Odos ir Kro092,700 litų, o įsivežė už nenumatoma. Enciklopedi talpinti į institutus, bet
niškas abiejų lyčių ligas.
Šiomis dienomis gerokai
117,634,900 lt. Vadinasi jos eina normaliai. Daug šiokią tokią pagalbą šutei
Patarimai veltui
pasnigus, pasidarė geras
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo
Lietuvos prekybos balan kas norėtų turėti per porą
Tsb rogių kelias. Ūkininkai da nelaimių, išlaidų ir kančių.
sas yra aktyvus 19,457,- rųptų. Tačiau tai ne metų kti galima bus.
bar skuba parsivežti iš
Tsb.
800 litų. Paskutiniojo mė ; darbas.
UŽTARNAUTOS BAUS miško malkų ir kitus rei FoZoikIm: Antradieniais, ketvirta
nesio prekyba vargu ar
MES SAVANAUDŽIAMS kalus atlikti, kol dar ne- dieniais ir Šeštadieniais 10—12 ry
turės įtakos visų metų pre I ĮVYKS LIETUVOS
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.
AKLŲJŲ
SURAŠYMAS
pripustyta
daug
sniego.
kybai. Dėl to spėjama,
v
------ŽĄSLIAI, Trakų apkr.
kad šiemet prekybos akty
vas bus didžiausias pasku Aklieji Lietuvoje ligi Lapkričio 12 d., Žalio-Otinių trejų metų laikotar- šiol dar nėra susilaukę vi stempo vienkiemyje kilo
(THE W0RKER)
ny. 1934 m. prekybos ba- suomenės didesnio susirū gaisras. Sudegė Stasio Published every Tnesdav and Friday except Holid&ys such aa
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day,
’ansas buvo aktyvus 3.360. pinimo jų likimu. Buvo lyg Stravinskio kluonas, tvar
pamiršta,
kad
yra
tokių
tas
ir
svirnas.
Trobesiai
Labor Day, Thanksgiving and Chriatmas
900 lt., o 1933 m. — 14.
i
------------ by -----------213.000 litų.
Tsb. fiziškai nuskriaustų žmo buvo apdrausti 9000 litų saint joseph s lithuanian r. o. association op labos
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DAKTARAS

Or.Grady, 327££-£

DARBININKAS

nių. Iš jų tarpo tik 60 te sumai “Kooperacijos” ben
LIETUVIŠKOJI ENCI turi žmoniškas gyvenimo drovėje. Stravinskas poli
sąlygas aklųjų institute cijai nusiskundė, kad gais
KLOPEDIJA EINA
Kaune.
J
**■
I ras jam padaręs 45.000 li
NORMALIAI
Lietuvos akliesiems glo tų nuostolių. Tačiau budri
Lietuviškos enciklopedi boti draugija sumanė pra valdininkų akis pastebėjo
jos išėjo jau keturi tomai. vesti jų registraciją, suži kaž ką įtartino, nes tikre
Juose paaiškinti - žodžiai, nodami jų gyvenamas vie nybėje nuostolių tesimatė
prasideda A ir B raide. tas, sąlygas ir ar seniai apie 5—7.000* litų. Todėl

Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston,
Mass. nnder the Act of March 3, 1870
tcceptance for mailing at spėriai rate of posrage provkled for In Section 1108
Act of October 8, 1017. anthortsed on Jnly 12, 1018
SUBRCRTPTION RATĘS:
PRENUMERATOS KAINA:
Pomentlc yearly ......................... $4.on Amerikoje metama .........................$4.00
Foreljm yearly ......................... $5.00 Užulėny metama .......................... $5.00
Domentic once per week yearly $2.00 Vien, kart savaitėje metama .. $2.00
Forelgn once per treek yearly.. $2.50 Utoteny 1 kart savaitėje metama $2.00

/

t'

Antradienis, Sausio 14 d., 1936

TELEPHONE
2680

DARBININKAS
I

I

366 W. BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS.

|nių bei pranešimų. Tiesa,
Geriems Tikslams
mes tą savo lietuvišką-kaPanaudokime
Radio !“
hakBet
^j? kur mum?
finansais.
*
*
-- •

■■■

Kas Yra Bedievis

Reaguoja į Kardinolo
Laišką

tų
finansų
nereikia?!
Radio, tai yra toks įran mas dažniausiai ir klauso
Mums finansij nereiks tik
Dažnai pasitaiko, jog kūrėjo V. J. Kristaus va kis, su kurio pagelba ga me. Tas pats ir pas mus.
tada, kada savo akeles užlaisvamaniai pyksta, kai liai.
lima nuveikti daug gero ir Pavyzdžiui, kuomet žino merksim.
juos pavadina bedieviu, ir Pastaruoju atveju ne tik padaryti daug blogo, atsi me, kad paskirtą valandą
Tiesos žodis nemalonus, bet kam, gi komunistams teisinas tuo, kad jie pripa nusikalstama, bet ii- Sten žvelgiant, kokiems tiks įvyks radio programa, mes
Radio užkinkius visuo
ypatingai. Taigi jie piktai reaguoja į Kardinolo laiš- žįsta kažką aukštesnio už giamasi nusikaltimą pada lams jis bus naudojamas. vargiai ją praleisime ne menės geriems tikslams—•
ką, kuriame komunizmas griežtai pasmerktas kaipo materiją ir kovoja tik Su ryt žygdarbiu, o tai yta Radio panašus į sėjėją, paklausę. Ir čia mes išgir-.lietuviškai
- katalikiškai
.
erezija, su kuria nevienam katalikui nepakeliui. Jie “klierikalizmu”, tad esą aiški moralinė “pebVebsio kuris sėja gerą ir blogą sime geras ar blogas ži akcijai, galima atidengti
bando sukritikuoti Kardinolo žodžius, ypačiai tose jie neteisingai tuo vardu ordinis”. Tai yra “Sittitila- sėklą. Reiškia Radio turi nias, kalbas, dainas, muzi naują judėjimą mūsų ištivietose, kur kalbama, kad darbas be kapitalo ir kapi vadinami.
tio boni” ir “dissimulatio neigiamą (peiktiną) ir tei ką ir tt. Tiesa, mes pikti žusiose kolonijose, ne vien
talas be darbo yra bejėgiai, ir kad komunizmas skel Tuo tarpu katalikams mali”. Katalikai skiria at giamą (gerą, girtiną) įta namės blogomis kalbomis, suaugusių tarpe, bet ir
bia “visatinę vagystę laisvės vardu”. Bet tariamoji bedievis yra tas, kas netiki virą bedievybę nuo mas ką.
jaunimo. Juk mes turime
dainomis ir tt.
kritika atidengia jų pačių silpnybes. Sulig komunistų apreikšto Dievo, kas savo kuotos ir tas abi formas
Man prisimena Europos Pereitų metų rudenį įvairių talentų, duokime
tvirtinimų “Amerikos ir kitų kraštų darbininkai gali valia religinėj srity daro lygiomis traktuoja.
į radio priimtuvas.
štai, ikaune vykstant nazių-iš- jiems progą išeiti į visuo
puikiai apseiti be kapitalistų. Tegul tiktai visos dar anarchiją. Į klausimą “Ką
Katalikai pergyv e n o man besukant radio rody- davykų bylai, Hitlerinin- menę ir pasirodyti. Pra
bo Įmonės pereina Į darbininkų rankas ir kapitalis reiškia tikėt Dievą” ? kata
kalbėkime per radio į
tams nebebus vietos”. Viskas, rodos, būtų kopuikiau- likiškas katechizmas‘atsa įtuos laikus, kada laisva- klę Lietuvoje, radio pa- kai per savo radio varė tuos, kurių nei laikraštis,
maniai atvirai agitavo boi- tiekia: Lietuvos, Lenkijos,1 smarkią agitaciją prieš
sia, jei tik ta maža sąlygėlė būtii įvykdinta: kad dar ko: “Tikėt Dievą reiškia
kotuot Bažnyčią, Jos mok Rusijos, Vokietijos, Aus-' Lietuvą. Lietuva turėjo nei gyvas žodis nepasiekia
bo Įmonės pereitų Į darbininkų rankas. Deja, darbo pripažint visa, ką Dievas
slą ir»kultą; šiandien jų trijos ir kitų Europos vai- sustiprinti parubežio sar-1i bažnyčiose ir svetainėse.
įmonės įsitaisyti reikia kapitalo, o jei darbininkai pa apreiškė”.
priešai turi kitokią ten stybių radio programas.; gybas, o per savo radiofo- Pasiųskime lietuvišką dai
siims jau įtaisytas darbo įmones, tai tuomet įvyks
Taigi bedievis yra ne denciją: jie stengiasi dan- Žingeidumas
patraukiamą turėjo sustiprintomis nelę ten, kurių širdys at
kaip tik ta “visatinė vagystė laisvės vardu”. Ar šiaip
šalę dėl tėvynės Lietuvos,
...............
vien ateistas, bet ir pante ‘gstytis kataliko vaidu ir klausytis tų šalių progra-' *bangomis
leisti būgnų birtą dalyką kreipiame, ar kitaip, vis nieko iš to neišeina.
istas, racionalistas, Kris-.nešti į Bažnytinį gyveni mą, kurios ’ šalies kalba zgėjimą, kad jų agitaciji- žodžiu, panaudokime ra
Bet komunistai sakys, kad toksai perversmas jau taus Dievybės neigėjas ir mą savo laicistišką dvasią. nors ir dalinai — supran- Į
dio geriems tikslams.
nės žinios būtų nesupran
yra įvykęs Rusijoje: darbo įmonės ten “perėjo” į dar iš dalies kiekvienos Kris Šiandien reikalaujama lai tama. Aišku, tas prograVaivos Anūkas,
tamos.
bininkų rankas, ir viskas eina kogeriausiai. Deja, ir taus įkurtos Bažnyčios mint ir šventint jų vėlia
Vykstant Klaipėdos rin i
čia neina kogeriausiai, ir ne tik ne kogeriausiai, bet mokslo kraipytojas, nes vas, nors jų vėliavos sim nytiniame gyvenime.
tiesiog tenka pasakyt, kad Rusijoj su darbo klausimu kas apreikštąjį Dievą tiki, bolizuoja visai nekrikščio Jau pats toks reikalavi kimams į Seimelį Hitleris
einasi koblogiausiai. Bet kokia ten bebūtų Rusijos tas priima visus Jo įstaty niškas ideologijas. Jie at mas dvokia ateizmu ir pri ir vėl užkinko savo radio
darbininkų padėtis, vis dėlto tenka pabrėžti, kad ir mus, neišskiriant nė pa virai sako, kad pragaro mena nelemtą “Action foną agitacijai. Naziai jos
ten be kapitalo neapseinama. Komunistai gali sau sek klusnumo teisėtai Bažny kančios jų neatbaidys nuo francaise”. Į tas pretenzi klausė ir ją sekė.
ti pasakas, kad tai darbininkų kapitalas, bet mes ži- čios valdžiai. Kas kita nu- to kelio, kurį jie pasirinko, jas katalikai atsako KriloVadinasi vokiečių ne
nome, kad sovietiškojo kapitalo darbininkai nė panos- sikaKt Dievui j. sil numo jie grasina ir boikotuot i vo pasakėčios žodžiais: draugiška agitacija prieš 1. Naujas Giesmynėlis, —
(Pirmoji Dalis) Adven
tyt negauna. Viskas, ką jie apie valstybinį komums- ir kag kita brukt . Dievp katalikų kultą ir melstis “Chotia ty i v novoj kožie, Lietuvą — neigiamai atsi
tinės ir Kalėdinės gies
tų kapitalą žino, tai tik tiek, kad, pusbadžiai ir puspli-. . ,
be bažnyčios, kaip protes-: no serdce u tebia vsio to- liepė lietuvių tautai. Bet
mės. Žodžius ir melodiją
kiai, dirba jam išsijuosę po 12 ir daugiau valandų Į' nuom^nę ir relka,’ut
tantai — tik
1 “in spiritu” ■ že”. Metodo pakeitimas jo- Lietuva susekė tą blogą
parašė Seirijų Juozas—
dieną. Kitais žodžiais, sovietų darbininkai yra valsty- ■ BažnyčioSi kad jį pritartų (dvasioje), tačiau reika-!kios reikšmės neturi: be-' sėklą ir dienoje piūties ją
Ii
1 z^xrin trio
harm. Juozas Žilevičius,
bedieviu
vis surenka ir sunaikina.
binio kapitalo vergai.
tam, kas priešinga Jos Į- lauja sau lygių teisių baž- i dievis palieka
kaina 50c.
Kai dėl “visatinės vagystės laisvės vardu”, tai.------------ ---------------------tiek, ar jį kas šventina ar Radio patiekia ir labai
komunistams netenka čia įsižeisti. Ar gi ne komunis-;už ką gi? Kad paneigia komunizmą? Bet tas mums ne, taip pat kaip vagis pa ' girtinų dalykų. Pavyz 2. Naujas Giesmynėlis, —
(Trečioji Dalis A.) Ge
tai tuojau po 1917 metų revoliucijos paskelbė rusų j kaip tik pageidaujama, nes komunizmas kaipo sociali- lieka vagiu, nors eidamas džiui, vyksta kurioj nors
proletarams obalsį: “grab nagrablennoje” (grobk pa- j nė teorija yra nepriimtinas ir kaipo priešreliginė pro- svetimos klėties atrakint, , šaly Eucharistinis Kon gužės mėnesio giesmės,
žodžius ir melodijas pa
grobtąjį lobį)? Juk tai buvo oficijalinis užgyrimas Įpaganda yra urmu pasmerktinas. Tuose atvejuose J. būtų pasiėmęs atsitiktinai gresas. Kongreso iškilmių
metu Popiežius net iš Va rašė Seirijų Juozas —
vagystės. Vagystei kartais teikiama gražių vardų: į E. Kardinolo mintys kaip tik supuola su mūsiškėmis, pašventintą raktą.
Katalikų Bažnyčia dau tikano prakalba į milijoni harm. A. Kačanauskas,
apropriacija, aneksija, konfiskacija, bet paprastoj |
Ar turėtume jį kritikuoti dėlto, kad pasmerkia
žmonių kalboj tas viskas yra vagystė. O kada minia revoliuciją ir neapykantą ir skelbia meilę ir taiką? giausia rūpinas, kad Jos nę minią tokioje iškilmin-i kaina 25c.
urmu grobia “pagrobtąjį lobį”, tai tas vadinasi vie-; Bet mums kaip tik to ir reikia. Revoliucija su visomis narių mintys ir jausmai goję valandoje ir suteikia 3. Naujas Giesmynėlis, —
(Trečioji Dalis B.) švč.
šąja bei visatine vagyste laisvės vardu. Ar bolševiki-; savo baisenybėmis, su žudynėmis ir “darbo įmonių” būtų katalikiški, o ne išo ^savo laiminimus.
Sakramento gies mes.
jos istorijoj nėra buvę tokių įvykių? Tai kam čia pyk-1 priverstinu pasisavinimu, mums nepageidaujama, rinės iškabos. Deja, šian Paimkim mes savo tą
ti, jei Kardinolas konstatuoja žinomą visiems faktą? Komunistai, nors žodžiais purtosi nuo “visatinės va- dien dažnai pasitaiko, jog kuklųjį “Darbininko” Ra žodžius ir melodijas pa
rašė Seirijų Juozas —
Komunistai sarmatyja “D-ką”, kad įdėjo Kardi- I gvstės laisvės vardu”, bet gi skelbia revoliuciją, kuri išvidinė bedievystė sten dio pusvalandį. Tik vieni
harm. A. Kačanauskas,
nolo laišką be pasmerkimo ir pataisų. Kad būtų buvę , tokią vagystę kaip tik užgiria ir įgyvendina. Jeigu jie giamasi užmaskuot išvir metai sukako, o jau kiek
Kaina 15c.
įsakyta tą laišką patalpinti laikraštyje, tai, žinoma, į nesisarmatija ardyti esamą tvarką ir jos vieton įvesti šiniu katalikiškumu, o tai per tą laiką buvo patiekta
Užsakymus siųskite:
tada būtų galima padaryti pastabų, jei jo turinys ne ■ pastovią suirutę, darbininkų vergovę ir savotišką val yra blogiau, negu atvira savo klausytojams įvairio
“DARBININKAS”
pilnai sutiktų su mūsų nuomone. Bet tokio įsakymo stybinį kapitalą, tai mums nėra ir neturi būti sarma i bedievystė, nes turima rei mis naudingomis temomis
366 W. Broadway
kalbų, giesmių, tautiškų
nieks nedavė. “D-kas” gera valia pasirįžo tą laišką į- tos nuo to gintis ir imtis visokių galimų priemonių kalo su veidmainyste.
So. Boston, Mass.
dainų, muzikos, įvairių ži“P. G.”
dėti ir dėlto, žinoma, būtų juokinga jis pasmerkti. Ir prie tokios nelaimės neprisileisti.
K.
■

/
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Verte Gintaras. meilę. Gal būt, jog jaunuoliai ir jaunuolės ka- venimo vargais bei džiaugsmais. O jam nė kam
d a nors norės giliai įsimylėti; bet toli gražu to' ko, ar jos graži išvaizda yra Dievo dovana, ar
tikslo neatsieks, jeigu viešai išaikvos ir darkys šiaip jau tapytojos stebuklas. Tačiau, greituo
Moterystė
nesubrendusią savo meilę.
ju vestuvėms “laisnius” nusiperka, ir, nepai
Kartais eina moterystėn ištvirkę ir susite sant skirtumų būdo atžvilgiu, štai iki gyvos
KUN. J. KARALIAUS
pę jaunuoliai, bet Visgi skaistybės iš merginos galvos jau surišti.
PREMIJUOTAS VERTIMAS.
reikalauja, nors patys neskaistūs: 0 merginų
Tad visai nenuostabu, jei tokios vestuvės
meilė
dažnai
nusidėvi,
kai
jos
prieš
vestuves
NUODĖMĖ PRIEŠ JAUNIMĄ
nueina perniek. Juk žmogų tuojau nuvežtų be
buvo pamylusios daug jaunikių.
pročių namuosna, jeigu giminės sužinotų, kad
Kadangi didžiuma žmonių susituoks, tai
Pasauliečiams visai natūralu manyti, jog jis ima pramonėn bet kokį nepažįstamąjį. Vis
jaunystės laikotarpis yra Vedusiųjų gyvenimui poilgis prieš jungtuves nieko nereiškia, nes jie
parengimas. Gal tai jaunuoliai laukia meilės stačiai neigia vedybų šventumą. Bet patyrimas dėlto yra žmonių, kurie daug atsargiau pasi
pašaukimo, kad galėtų noriai tuoktis, ir Dievo visai ką kitą įrodo. Nekaltos meilės jaunuolis renka sau mašiną arba skrybėlę negu savo vy
rą arba žmoną.
garbei išauginti šeimą.
ir mergina, mėgina apsivesti, ir supranta ne
Ir vien dėlto Bažnyčia raginte ragina, kad tik vedyoų šventumą ir svarbą, bet ir augštas
Bent tris savaites prieš imant moterystę,
jaunuoliai pasiliktų skaistūs. Juk jaunųjų skai savo pareigas, visą persvarą turi savo pusėje. gudri Motina Bažnyčia reikalauja apie tai pra
stybė kaip tik ir užtikrina laimingas vestuves.
Tokiems moterystė suteikia daug laimės. nešimo. Nekantrios poros turi laukti, kol užsa
Bet jiems uždrausta darkyti galybę, kurią Die Apie nuodėmingą jaunųjų dienų meilę negali kai tris kartus paskelbiami bažnyčioje, nors
vas augštesniems tikslams nustatė. Meilė irgi nė kalbos būti, o ateityje, vaikams gimus, ne i jaunuoliai širste širsta dėl tokio atidėliojimo,
neleistina išeikvoti, nes ateityje ji turės dide bus tėvams jokios baimės paprašyti savo vai i Žinoma, tas vilkinimas lyg druska akyje; ro
lės įtakos Vedusiųjų gyvenime. Taigi šventai kų, kad jie vestu padorų gyvenimą, nes patys dos, tos trys savaitės nepakenčiamos, tačiau
bei dorai turi elgtis jaunuoliai, ir išlaikyti kū tėvai dorai gyveno.
naujikės vienuolyne turi pereiti šešių mėnesių
rybinės jėgas kaipo šventą ir gerą dalyką.
Niekais, laikantieji moterystę prieš vestu išbandymo laiką, ir bent vienerius metus noviJeigu naujagadynis pasaulis yra kuomi ves, lygiai taip ją laikys ir po Vestuvių. O jei cijato, kol joms leista padaryti laikinai apžakaltas, tai gal daugiausiai dėl nuodėmės prieš neteisėta meilė prieš jungtuves leista, po vedy i dai.
jaunimą. Pasaulis sąmoningai ir biauriai nusi bų irgi bus leistina. Ir jei jaunUolis-ė prieš su
JAUNIMO TRAGEDIJOS
statęs perkalbėti jaunimą, būk juokinga yra situoksiant mėgo lakstyti sU merginoms arba
Jeigu katalikiškoji jaunuomenė truputį
iškraipyti meilės jėgas; būk meilė esanti pigi, jaunikaičiais, toli gražu nebus patėrikintas-a,
pagalvotų, jog šliūbas daromas ant visados, ir
tad galima ją išeikvoti be jokio pasigailėjimo. kai turės ilgas Valandas hamuose išbūti.
kad linksmos sužiedotuvių dienos tuojau pra
O kas seniau buvo nuodėmė, dabar tik teisėtas
DAIRIEJI ĮSIVERŽIA
eina, spėjama, jog galvotrūkčiais nebėgtų jie
dalykas.
Moterystė be galo svarbus bei rimtas da apsivesti. Gi kiekvienas šiek tiek prityręs žmo
Sulig naująja gadyne, susiturėjimas jau
išėjęs iš mados, o viešas pasibučiavimas ir ve lykas. Tačiau, kartais pasitaiko, jog jaunieji gus žino, kad retai kada jaunikis ima moterys
dusiųjų privilegijoj dabar jau esą leistinos tte- vos susipažindinę, tučtuojau ima šliūbą, ir tuo tėn pirmąją merginą, kurią jis įsimyli.

Parašė Daniel A. Lord, S. J.

vedusiems be jokio prieštaravimo.
Tačiau, naujoji gadynė negali sumažinti
nei moterystės šventumo, nei josios svarbos.
Neginčijamas yra faktas, kad labai daug Žalos
atneša žmonijai pažiūra, patvirtinanti laisvą

mi jųjų paikybė išeina aikštėn, štai vaikinas j
tik ką susipažinęs su gražia mergina, išpasakoja jai viską, ir kai ji atsidėjus jo klauso,
tuoj ateina jam galvon mintis, kad čia kaip tik
ta mergina, pilnai verta pasidalinti su juo gy'

O kaip neapsakomai skaudu įsimylėju
siems jaunuoliams, kuomet tėvai užkerta jiems
kelią, kai jie nori greituoju susituokti! Bet po
Šešių mėnesių maždaug, štai jųjų “didžioji mei
lė“ jau užmiršta arba pakeista naująja didinga

meile, kuri, regis, taip pat amžinai bus ištiki
ma.
Ir vėl paskelbia tėvams apie ateinančias
vestuves, bet tėvai kaip ir seniau atsako: “Pa
laukite truputį; nėra ko skubintis taip greit
apsivesti!”
Laiką ne visuomet galima matuoti dienų
mastu. Prieš jungtuves reikia jis matuoti pro
gomis pažinti geriau savo gyvenimo draugą.
Tad akylai įsižiūrėk kaip jis arba ji elgiasi
prie stalo arba namuose. Iš to galėsi įspėti ar
jis(ji) bus vertas(a) dalintis su tavim gyveni
mo pergalėmis ir nusiminimais. Mes negalime
žmogaus tikro būdo pažinti, jam šokant arba
besilinksminant, nes tuomet kaip tik saldžiau
sios šypsenos ir mandagumo gestai tepasirodo.
Tačiau, galime pažinti būdą, kai žmogus neat
sargiai elgiasi savo namuose.
Kaip vyras pasielgs su savo pačia, mergi
na gali spręsti iš to, kuomet pamato, kaip jis
apsieina su savo motina. Jei namuose peikia
savo motiną, nepaiso, ar jai kas nors smagu
ar ne, ir jeigu dažnai rūgoja, tai toli gražu ne
bus mielas nei mandagus ir savo žmonai.
Panašiai ir vyras gali pažinti būsiamosios
žmonos būdą. Jeigu ji retai kada išbūna na
muose, ir jei dar suniurus, nemėgsta namų
tvarkyti, tai aišku — iš jos prasta bus pati.
Nebus ji patenkinta naujuose namuose
pasilikti per kiauras dienas; nei ji įsigys susyk
linksmumo ir pasitenkinimo, nei staiga pa
mėgs indus mazgoti. Juk moterystė būdo srity
je stebūklų nedaro. Tiktai tada pažįstame
žmogaus palinkimus, kuomet jie nejučiomis iš
eina aikštėn, ir tai dažniausiai savo namuose.
Taigi, kaip tik toj vietoj tenka studijuoti jau
nuolį arba merginą.
(Bus daugiau). '

Antradienis, Samdo 14 ČL, 1536____________________
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DskEttiiNkAs
man liepė Tamstai pabu- iii
• eilioti ranką ir paprašyti,
o ji jau leidžia...
Tėvas, — Vardan Dievo

Auksines Smiltys

merikos jėzuitai turi per
daug pašaukimų j tėvus,
bet per mažai į brolius.
Prašoma kreiptis tiesiai į
Sekretorijatui prisiuntė Chicagos Provincijolą, Lometinę mokestį “Motinė yola University, Chicago,
lei” sekantieji kunigai: J. III. arba į mane: Rev. J.
Lietuvninkas ($10.00), Dr. Bružikas, S. J. 259 N. 5th
L. Mendelis, K. Keidošius, Str., Brooklyn, N. Y.

MOTINĖLEI” UŽSIMO

nėjo nariai

(Iš angliško vertė
prigimtis murma mano
Kun. Ant. M. Karužiškis). sielos gelmėje. Jis paimtas
Tėvo... Nugi dėl Dievo
švento, kas gi čia su tomis
iš Motinos Elzbietos Seton
XXVI.
bobomis pasidarė? (pik
gyvenimo, tos puikios sie
tai). Kai paimsiu aš jum
Mano šios dienos Pamoka los, kaip Pralotas Mermilabiem brūklį, tai parody
lodas ją vadina, ir iš ku
Patinka man manyti, lai rios mes parinkome sekan
siu aš jum vienuolyną. A. Dubinskas, Dr. J. Na
kas nuo laiko, kad aš esu čią mintį kuri palaikė ma
Dar nuo lūpos gerai nenu- vickas, MIC., J. Vaškevi Dievas ir Tėvynė
mokinys po tėviškų gerojo no svyruojančią sielą: Aš
sišluostė, jau ji mat į vie čius, MIC. Pr. Skruodenis, Reikia mums mylėti,
Tada ir vargelis
Dievo mokinių, ir nusista i nežiurau nė prieš save nė
nuolyną stos. Juk dar ba- MIC. (visi po $5.00), MtJ
Bus lengviau kentėti
tyti pamokos valandas.
by esi, vos 10 metų teturi, Carmel, Pa., Ražančiaus
užpakalin savęs, bet visad
K. C.
Smagios valandos kuo aukščiau.
argi vešiesi visus arkliu draugija prisiuntė $10.00.
met aš maišiai ir ramiai
kus ir ratukus į vienuoly Visiems dvasiškiams, ne* * *
Į
laukiu savo Mokytojo žo
ną?
kuriems veikėjams ir pro!
Laikų
kuomet
ji
buvo
ne

džių!
Marytė, — Dar aš užau fesijonalams, išsiųsti laiš Jeigu kam reiks adreso,
Klūpodamas arti Jo, aš paprastai ištiriama pagun
gsiu, tėveli, aš dabar dar kai su prašymu rašytis į
prašau išsikirpti: •
dų
prie
nekantrumo,
ir
pamaldžiai klausausi, ir Jo
nestosiu, manęs dar nepri “Motinėlės” narius ir rem Nuo sausio 13 iki 26, —
širdis išlieta į mano širdį murmėjimų prieš mylin
imtų, bet noriu gerai prisi ti mokslus einančią jau Box 383, P. O.
čią
Apveizdą,
Dievas
davė
lašas po lašo.
ruošti ir iš tėvelio leidimą nuomenę. “Motinėlė” tiki St. Clair, Pa.
O, kaip malonus yra šis jai, pagalba vargšo mažo
gauti, nes be tėvelių žinios si, kad mūsų šviesuomenė Nuo sausio 27 iki vas. 2,—
gyvulėlio,
sveiką
ir
jaut

Mokytojas! Kaip švelnus,
nieko rimtesnio nevalia supras jos tikslus ir nariai St. Louis Church, P. O.
Gilberton, Pa.
rią
pamoką.
Mažas
šunelis,
kaip atsargus, kaip nuo
vaikam daryti.
parems
moksleiviją.
Nuo
vas. 3 iki 10, —
širdus! Kaip gudriai Jis kuriam ji dažnai leisdavo
Tėvas, — Jeigu taip, tai
Sekretorius.
624
Main St.
suranda pamoką, kurios palydėti ją, užsispyrė sek
kitas dalykas. Aš maniau,
Sugar Notch, Pa.
man reikia! Kaip patrau ti ją, vieną dieną, nežiū
M. Dagilėlis. Nuo vals 10 iki 23, —
kad jau dabar nori važiuo
3230 So. Auburn Avė
kiančią ir naudingą, ir, y- rint jos priešingų įsaky
ti. O jeigu taip, tai dar yKLAIPĖDIŠKĖ BOBA
mų.
Galų
gale,
kad
jį
nu

Chicago, III.
patingai kaip apšviečian
ra laiko ir pagalvoti, o po
Nuo vas. 23 iki 25, —
veda jaunų bobą.
čią ir vaisingą Jis ją pa varius atgal, . ji nusitvėrė
keletos metų ir pati visai Vyras
1076 W. Roosevelt Rd.
Kokia
laimė!
—
tarsit
:
daro! Tai netiktai tyloje rykštes ir grąsinančiai lai
kitaip kalbėsi negu dabar. Kasdien prausias jūružėlėj.
Chicago,
III. (poilsis).
ir mąstyme Jis mane mo kė ją prieš jį. Ką darė tas
Marytė, O ne, tėveli. Jau Už tai jos nebarsit.
Nuo vas. 26 iki kovo 8, —
mažas sutvėrimėlis? Jis
MUZIKAS JUOZAS ŽEMAITIS,
kina!
5 Highfield Rd.,
Viena bėda, kad vyreliui
aš nemainysiu savo priža
Worcester, Mass.
.Juodą putrą duoda;
Kadangi aš esu tvirtai metėsi ant žemės ir pradė Šv. Kazimiero lietuvių parapijos (Worcester, Mass.) dų. Jeigu aš kartą esu pa
jo
laižyti
lazdos
galą;
tuo

vargonininkas,
mūsų
išeivijos
jaunosios
kartos
gabus
Nuo
kovo 9 iki 22, —
Būtų gera, viso pilna,
pasiketinęs gyventi visiš
saulyj ir turiu jį mirdama
46 Congress Avė,
O dalia tik juoda.
kame priklausomume nuo met, rasdamas kad ji dau muzikas ir dainininkas. Jis visuomet turėjo gerą cho palikti, tai aš daugiau nie
Waterbury, Conn.
Nenor
dirbti,
nenor
ruoštis,
Jo; užsiimti nieku neklau giau nejudėjo, jis lėtai rą. Sekmadienį, sausio 19 d. p. Žemaitis atvyksta su ko ir nenoriu, nes aš pati Sako: vyras paikas.
Nuo
kovo 23 iki 29, —
sęs Jo patarimo; neskaity prišliaužė prie kojų savo savo grupe dainininkų dalyvauti “Darbininko” kon matau, kaip nelaimingos Na jau, na jau, bobelvte.
i 105 Main St.,
ti nė jokios knygos nepa- valdovės, ir laižė jas dė certe. Visi turėsime progos pasiklausyti jo gerai išla- ’ tos mergaitės, kurios bė Gal išgidys laikas!
i Athol, Mass.
Nuo kovo 30 iki bal. 12,
rodęs jos Jam, Jis kalba i kinga meile. Vargšė Ponia vintų dainininkų dainavimo. Klebonas Kun. A. Petrai gioja naktimis, vaikosi tai,
Kur tau! boba raganėlė.
•
Seton
buvo
taip
sujaudin

tis
labai
kukliai
ir
nuoširdžiai
visus
savo
parapijiečius
20 Webster St.,
Vis labiau šndūksta: • ’
mane kartais netikėtu žo
kas prapuola, išnyksta,
Brockton, Mass.
Rankom sklaidos, mušti siedžiu kurį Jis duoda man ta kad ji numetė savo laz ragina važiuoti į “Darbininko” koncertą. Kazimierie- pasibaigia, o pražudo, kas
Nuo
bal. 13 iki 18, —
Vvrai
kantros
trūksta.[kia
—
išgirsti, sakydamas minkš dą, ir paimdama ištikimą čiai dažnai iškerta šposą kitoms kolonijoms gausiu amžina. Aš taip nenoriu
Keyser
Island, So. NorIma rykštę, nor išpliekti
tai, Tai tau: kartais per jį sutvėrimėlį į savo ran dalyvavimu mūsų parengimuose. Visų laukiame, visus gyventi, tėveli. Jeigu nuta Kam namus terioja,
walk, Conn. (poilsis).
kasdieninį įvykį, aišku vi kas, sugniauždama jį savo kviečiame.
Nuo bal. 19 iki geg. 5, —
riau po mirties eiti pas Bet jo miela bobelytė
220 Ripley pi.,
siems, bet turintį savyje pamylavimuose, jos aša
Dievą, tai nuo pat jaunys Dar labiau grūmoja...
roms
tekant
liuosai
—
sal

Elizabeth, N. J.
Ir suprato vyružėlis
ypatingą pamoką man vie
tės turiu jam priklausyti,
Pasikalbėjimas
Tėvo
Su
Dukrele
Nuo geg. 6 iki 17, —
Kas jo ūkį skaldo:
nam; kartais, vėl, tai per džiausios ašaros kurias ji
___________
S
nes kaip aš Jam į akis pa
47 Montgomery pi.,
Nors
jo
boba
Lietuvoje.
į
praliejo
per
savaičių
sa

puslapį kurį leidžia man
Tėvas, — Į vienuolyną?’ žiūrėsiu, jeigu savo jau
Marytė,
—
Tėveli,
vakar
Paterson, N. J.
Ją Berlinskis valdo...
surasti tuose laikotarpiuo vaites. ‘Taip, mano myli kunigėlis sakė bažnyčioje Ką tu čia dabar išsigalvo nystę nedorybėms pralei
Nuo
geg. 18 iki birž. 2,—
“P. G.”
se kuomet mes verčiame masis Viešpatie’, ji sušu- gražų pamokslą, kad aš iš jai? Tegul eina į vienuoly siu, o paskui prašysiu už
207 Adams St.,
Newark, N. J.
knygos puslapius, idant ko; ‘taip, mano garbinti- sižiojus klausiau, ir visi ną tos, kurių tėvai nesu tai dangaus?
aš
irgi
nasis
Išganytojau,
Nuo
birž. 3 iki 7, —
pradykinėjus
nevisiškai
ą
valdo, kurios valkiojasi Tėvas, — Bet tu, Mary
<7
žmonės
nė
nekrustelėjo,
lazdą
iškeltą
32 Dominick St.,
bučiuosiu
mūsų laiko.
te,
būsi,
matyt,
labai
gra

I
rodos, ištnirę sėdėjo šuo- naktimis, tos tai pražus, o
New York, N. Y.
*
*
*
mane mušti, ir Įsikibsiu i
Maryte, tokia gera ži mergaitė, tai tau lengva Chicagos Jėzuitų vienuo Nuo birž. 8 iki 14, —
luose
ir
jeigu
musė
būtų.tu,
Yra laikų kuomet, Jo ge tas kojas prisirengusias lėkusi, girdėtųsi, taip gili mergaitė, tu gali ir pasau- bus išeiti už vyro ir galėsi lyno Provincijolas Tėvas Keyser Island, So. Norrume, Jis duoda man pa mane sumindžioti’! Tuo tyla viešpatavo.
lyj būti išganyta. Ne, aš labai lengvai gyventi.
Claud manęs prašė pagar walk, Conn. (poilsis).
moką kasdieną, kas valan met atskleisdama savo
tave neleisiu į vienuolyną. Marytė, —O, tėveli, tam sinti, ar neatsirastų kas iš Nuo birž. 15 iki 24, —
Tėvas,
—
O
apie
ką
tas
maldaknygę,
pirmosios
ei

dą.
sta nežinai, kad tas išvir lietuvių vaikinų nesenes- 2601 W. Marąuette Rd.,
Marytė,
—
Leisk,
tėveli.
kunigėlis
taip
pasakojo,
Chicago, III.
Šiandien, kaip meilus sa lutės ant kurių jos akys
šinis gražumas
greitai nių per 30 metų, norinčių Nuo
Aš
vakar
iš
pamokslo
su

birž. 25 iki rūgs. 1, —•
Maryte?
puolė
buvo
tai
pasiketinivo neklastingume, virš vi
praeina
ir
išnyksta.
Aš
stoti
pas
jėzuitus
už
bro

Jėzuitų
Namai,
sa ko, kaip suraminantis mai sielos visiškai atsida Marytė, — Ugi apie iš pratau, kad žmogaus gy dažnai pasižiūrėjus į veid liukus. Jie lietuviais bro Kaunas, Lithuania.
mano vargšei širdžiai, yra vusios Dievo valiai, ir tarp ganymo brangumą, tėveli. venimas baisiai trumpas. rodį, pagalvoju, kaip aš liais labai patenkinti. ATėvas J. Bružikas, S. J.
tas puslapis kurį mano kurių buvo sekanti: “Aš Jis sakė, kad į kiekvieną Čia dar tik vaikas; žiūrėk atrodysiu po keliolikos
Mokytojas davė man per būsiu klusni valiai tų ku žmogų dvi jėgos įkibusios. —jau užaugęs, o paskui dienų grabe. Net šiurpu ties, kad kartais ir kuni
skaityti! Aš perrašau jį rie mažiausiai sągiminingi Viena traukia į dangų, o senatvė ir... po to amžiny liai pereina per širdį, pa gas taip giliai nepasako,
čia, kad pasiskaičius jį vėl arba malonūs man; ir, iš antra į pragarą. Iš vienos bė! O, tėveli, amžinybė! mąsčius: tos mano akys kaip tu dabar kalbi.
COMPANY
tokiose valandose kokias Dievo meilės, aš padėsiu pusės pats Dievas atsiuntė Arba su Dievu, arba be bus išpuvusios, nosis nu Marytė, — Aš, įsiklau
Dievo
ir
tada
niekad,
o
Lietuviai
Savininkai
aš esu patyręs, kuomet save po visų kojomis”.
savo Sūnų, kad patrau
kritus, veido Oda sutrūku siau į kunigo pamokslus,
- LAGER - PORTERkus žmogų į dangų. Jam niekad daugiau negrįšiu. si. O, kaip man gaila tų dėl to man yra aišku. Aš ALE
DRAUGHT & BOTTLES
Jeigu
gerai,
tai
amžinai
TINKAMI SCENAI VEIKALAI
skubinasi į pagelbą ange
mergaičių, kurios tėplioja jums papasakosiu vieną
TIKRAS LIETUVIŠKAS
gerai,
bet
jeigu
blogai,
o
ALUS
lai, šventieji, Bažnyčia,
savo lūpas, karpo anta pavyzdį, kokį girdėjau per
tėveli,
—
man
baisu!
Leis

Miscoe
Spring
Water Company
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tris vyskupai, kunigai, vienuo
kius, manydamos, kad pamokslą. — Vienas kuni
199 Siimmer St.
veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktu. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. liai, misijonierįąi, seselės, kite į vienuolyną.
gražuolės, o užmiršta gra gaikščio sūnus nuėjo į vie
IVorcester, Mass.
“FABIOLA”, 5 aktu. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy
Tėvas,
—
O
tu
mano
an

mokyklos,
knygos,
laikrašžinti savo sielą, kuri bus nuolyną. Turtingiems tė
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LIURDO STEBUKLAS ”,
4 aktų drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina....... 65c. siai, radio, o iš antros pu gelėli! Tu tokia šventa gražuolė per amžius.
vams ir giminėms pasida
DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija Čiur- sės pats pragaro kunigaik mergaitė, man tai turi bū Tėvas, — Bet
klausyk, rė gėda, kad jų sūnus į ulienienė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina.................................... 15c.
PRANEŠIMAS
ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakaru štis su didžiausia minia ti baisu. Aš buvau baisus Maryte, kaip aš girdžiu bagus išvirto. Nuvažiavo
programams prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų....... 30c. pagelbininkų užsipuola ant nusidėjėlis. Man tai reiktų tavo tokią gilią kalbą, tai parsivežti. Kalbino, kalbi
Šiuomi turime garbės;
f
ESUMAS III Dramos dalis “Gims Tautos Genius”, parašė kun. vargšės žmogaus sielos ir eiti į vienuolyną ir ten at man net baugu, kad tu no ir galutinai prisivedė
ranešti Gerb. Lietu-;
L. Vaičekauskas................................................................................... 10c. nori ją pražudyti.
gaila ir pasninkais var greitai nenumirtum, nes prie vienuolyno vartų. Bet viams,
kad mes atidarė
GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, mo
ginti
savo
kūną,
bet
kam
Tėvas,
—
Tai
tiesa,
Ma

tokie
žmohės,
kurie
tik
jis
kasžin
ką
pamatęs
pa

me
naują
brovarnę. ku
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6
vyrai ir 3 moterys ................................................................................ 15c. ryte. Taip darosi pasauly tau, juk tu nieko nesi blo jauni pradeda taip greitai bėgo tekinas atgal į vie rioje pradėjome dirbti
IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant je. Vieni prie gero veda gą padarius.
būti išmintingi, tai, žiū nuolyną. Antrą kartą irgi vieną iš geriausios rū
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K.... s. Vaidinimas su dai
šies alų. šį alų jau galė
Marytė, — Leisk mane, rėk, jau numirė.
taip padarė. Tada tėvai sime
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras......................
50c. žmones, o kiti prie blogo.
Marytė, — Aš mirti vi klausė, dėl ko tu pabėgi nesyje.parduoti Kovo mė-;
KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei Nugi ir aš kiek metų nė tėveli, tai aš ir už Jus, tė
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris. jau išpažinties... Tik dabar veli,
padarysiu atgailą, sai nebijau. Aš net kartais kaip tik nuo vartų atgal į
Kaina........................
15.
pradedu suprasti, kad bu nes Tamstos vienuolynan maldoje pasakau savo Jė vienuolyną. O jis atsakė, ; Mes kviečiame aplan
SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvau
kyti šią naują mūsų įja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys................................................ 35c. vau pasidavęs kokiai jė nepriimtų, nors ir labai zui. Sakau: Jeigu Tu ma kad ji neleidžia keturi po- staigą ir pamatyti kaip;
UBAGŲ BEI ELGĖTŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para gai, prieš kurią neįsten norėtum,
kadangi esate tai, kad aš užaugus pada licmonai ir ranka parodė! moderniškai ir švariai;
šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot......25c. giau pasipriešinti, o da vedęs ir reikia vaikams už
rysiu nors vieną sunkią ant vartų išrašytus žo viskas yra įrengta. MfiUBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje
ų įstaigos adresas yra,;
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade bar pats matau, kad bū dirbti duoną, o mamės ir nuodėmę, tai verčiau da džius: atmink, kad mirsi,
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje da čiau pražuvęs amžinai.
gi negalima vienos palikti. bar atsiimk, nes mirti vis bus teismas, paskui dan-Į 1 Lafayette Šių Wor-;

MANO MARŠRUTAS

•J

•9

■ ■»

PRAŠO ATSIŠAUKTI

THE CREMO BREWING

lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina............................ 35c.
VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrsime pas
kui”, ‘‘Antanukas našlaitis’;,ir “Mėginimas” ........
15c.
VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai. Sulietuviho Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai............... 15c.
Visus užsakymus prašome siųsti:
‘'DARBININKAS”
366 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

•

Marytė, — Taip, tėveli,
būtumėte pražuvę ir dau
gelis pražus, kurie .ngnpri
pataisyti savo gyvenimo.
Tėveli (glaudžiasi), aš ir
gi labai bijau pražūti, aš
noriu eiti į vienuolyną...

Tėvas, —. O kaip tu pa vien reiks. O geriau gy
liksi vieną mamą? Ji tavęs venti trumpai, o gerai, ne
netekusi, tai miltinai užsi- gu 100 metų*o hiogaį,,o iš
verktų. Ji^toltios gailios' mirties vis tiek neištrūk“širdies.
sime.
Maryte,—(bučiuoja ran-j Tėvas, — Bet, Maryte,
ką) O ne, tėveli, mamytė1 kas tau davė tokios išmin-

■, Mass.
gus arba pragaras. Gimi
nės suprato, kokie polic- BROCKET BREWiNG
COMPANY
monai jo neleidžia ir davė
ramybę vaikui. Z'
Anthony Pinkevichi,

Tėvas, — Och, vaikeli...
vaikeli, nors tavęs gaila,
bet tu tiesą kalbi—

Prezidentas

Worcester, Mass.

ros, prie Franklin gatvės,
Šio pavasarininkų atsi
vietiniai katalikai - unijo- lankymo tikslas, tai aplan
Į KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ tai ukrainiečiai suruošė kyti visas kolonijas kur
labai gražų, taip vadina tik randasi vyčių kuopos,
KOLONIJOSE
mą: vokalo - literatūrinį (su užkvietimais aplankys
OIL BURNERS
ELMER F. JACOBS
(COX BATTERY EXCHANGE
Nuolatinė
Šiluma - Neatsiduoda—
Kvietkininkas
vakarą pagarbai Metropo kolonijas ir kur vyčių nė
2261 Belmont St.
Patikimas
Gėlės visokioms progoms už
lito
Andriaus
Šeptickio,
ra)
ir
supažindinti
•
visuo

Tel.
2712
Brockton,
Mass.
prieinamą kainą.
, Suvartoja
lj gal.
vandens su
įkun. A. Briškaus parapiMes specelizuojamės pagrnhtj gėlėmis 1 .
Į kiekvienu gal. pigiu aliejumi.
Ant Kelio Patarnavimas
paminėjimui
jo
70
metų
menę
su
katalikiškomis
Jonų. Bevalgant atvažiaSiunčiame gėles telegrama visur.
t> *
Aliejus - Tajariat NEW ANDERSON OIL BURNER
amžiaus sukaktuvių ir 35- jaunimo organizacijomis GėlĮDKis: 73 Battles St. Brockton 3180 baterijos
; Patentuoti S. V. ir Kanadoje
t Tkc
* i- - vo , didelė
grupė
Šv. Jurgio
LDS.
Naujos
Anglijos
v.
y
u
kių
metų
ganymo
savo
aLietuvoje,
suteikti
vy

— 4S Rockland St. Tel. Brockton 2280
. ....
**
,. .» J sodaliecių, kurios buvo
Apskričio pusmetinis suvydės — buvimo Metropo čiams moralę paramą bei
RIPLEY UPHOLSTERING CO.
DIRBTINI DANTIS
važiavimas įvyks sekma- Faziai northsidiec1^ Pa litu. Po gražaus, nors ir pagelbėti pritraukti į tą
KOMPLIMENTAI
APDENGIAME
- PERTAISOME
Fleitos padaromos ir pataisomos
dienį sausio 26 dieną 1-mą ^m^ostrumpo įžanginio ’prakal- organizaciją naujų narių, už prieinamą kainą, čia sutaupysi
PARDUODAME NAUJUS
NUO
vai. po pietų, Nekalto PraPra-; Baigiant vakarienę, pra bėjimo kunigo Aleksandro ir tuo pačiu susipažinti su
pinigu.
HATHAWAY BAKING CO.
BALDUS
t
sidėjimo Panelės švč. par. sidėjo graži programa, ku- Piko, to vakaro programos
SPECIĄL Dovamj suolelis prie
15 Perkins Avė.,
G. W. GILBERT, D. M. D.
šios
šalies
jaunimo
veiki

mokyklos svetainėje, 432 ri buvo suruošta vietinio pirmąją dalį išpildė vaikukiekvieno 3 šmotų seto
Brockton — 260.
106 Main St. Room 328
mu bei užmegsti dar arti
VFindsor St., Canfbridge, varg. N. Kulio> ir Seselių v • •
Tel. Brockton, 1010.
862 Centre St. Tel. Brockton 1077
“siratukai” vietinio mesnius ryšius su L. Vy-1
Mass.
1"
...............
Kazimieriečių.
Pirmiausia ciai
STOGŲ
Visos kuopos kviečia- scenoje pasirodė mokyklos našlaitnamio. Jie dainavo, čiais.
kaslink jų maršruto ir ki- roką knyga antrašte:
sakė
eiles
ir
taip
įvairias
KONTRAKTORIUS
Pavasarininkai
rengiasi
mos dalyvauti. Kuopos, vaikučių choras, išpildant
Apdengia
kurios dėl kokių priežaš-, “pasveikinima„ •‘Griežk grožio “štukas” darė, ir aplankyti vyčius jau nuo tais reikalais galima krei- ■ “Sparnuoti Lietuviai DaSlatėms
- Žvyru - Asbestu
aų nedalyvavo, dabar ma- Muzikante„ _ v
iči reikia pripažinti jiems ir 1934 m. vasaros, kada Lie- ptis pas Pavasarininkų rius ir Girėnas”. Viršelyje
JOHN HICKMAN
lonekite pnsiųst savo dele- . , . , T_ ,
.
jų globėjoms - mokyto tu vos Vyčių Centro pirmi komisijos pirmininką A. i išspausdinta vinjetė su 46 Ford
St. Tel. Brockton 599
gatus ir įteikt Jiems gerų £ keletą K_aled’»
joms vienuolėms Bazilijon- ninkas A. J. Mažeika su J. Mažeiką, 145 Taylor St., dviem lakūnų galvomis,
sumanymų organiazcijos
V1S4 žinomas, AntaBrooklyn, N. Y.
viršum skrendančia debe
labui.
Inas Basevičius gražiai nu koms didelį kreditą, nes žmona lankėsi Lietuvoje.
AUTO SPRINGS
A.
J.
M.
syse lėktuvo. Ši knyga vei
vaikučiai viską atliko kuo- Eucharistinirikų kongreso
Kviečia LDS. N. Angli- j švietė pagerbtuvių reikš, puikiausiai. Po to, orkes
Jei
reikalinga
springsai autokiai atsidūrė daugelio
laiku Kaune, kur tuo metu
mę.
jos Apskričio Valdyba:
skaitytojų rankose, nes iŠ mohiliui ar trokui, mes turime,
Mes nujamam ir uždedam.
Toliaus jaunikaičių cho tras muzikos, pono Pau iš visos Lietuvos buvo su
Dvasios Vadas,
jos tikėtasi daug ką suži
liaus
Keličavos
sugrojo
kevažiavę
veik
visi
katalikų
Woodward’s Auto Spring Shop
Kun. S. Kneižis, ras sudainavo “PasveikiIš
Lietuvoje,
be
reguliarės
noti.
is
tikro,
_
knygos
aulioliką
gražių
ukrainiečiu
veikėjai
turėjo
pasitarimų
172 N. MONTELLO ST.
Pirmininkas,
nimą •— Aleksio,
— “Močiu---kariuomenės,
yra
dar
anttorius
P.
Jurgėla,
savo
laidainų.
Prie
to
gi,
jo
dvi
BROCKTON 3609
apie
vyčių
ir
pavasarinin

J. Kumpa,
tė Mano ” — Pociaus ir
mažos dukrelės, Dorotėja kų artimesnį bendradar roji kariuomenė — Lietu- ku vadovavęs ‘Lituanicos’ į
Vice-Pirmininkė,
“Mes Razbaininkėliai
vos šaulių sąjunga. Tai ne- skridimo spaudos propoM. Urmonienė,
Petrausko. Publika suža ir Elinora sudainavo labai biavimą ir vienų kitiems
partinė, bet patriiotiška, gandai, teikia skaitytojui lOVVE & POVVERS INC.
Iždininkas,
vėjo F. Plenčiunienės so gražiai duetą: “Kad aš bū pagalba.
or-daug
M. Grilevičius,
daug įdomių, tikslių ir įčiau
gegutė
”
.
Publikai
la

Viename iš tokių posė kultūriška ir kariška orlo.
Jinai
pildė
“
Aš
Bijau
115 Monk St.
Sekretorė,
bai patiko jų dainavimas. džiu, dalyvaujant “Pava- ganizacija, prie kurios sa-sa-kmių žinių apie abu narS. Valatkevičienė. Pasakyt” — Vanagaičio, Po to dueto, įžymūs ukrai sario”
sąjungos centro vanoriais priklauso uolūs sius mūsų lakūnus. Tiesa, Laidotuvių Direktoriai
j “Giannina Mia” — Friml
Lietuvos sūnūs ir duktė- apstesnis yra žinių pluoš
Iššaukta kartoti. V. Čir- nietis veikėjas, gerb. An pirmininkui Dr. Juozui
tas apie Darių, nes jisai TEL. STOUGHTON 12-W.
vinskas gražiai išpildė tanas Čurlanskas plačiai Leimonui su Centro valdv- rys. Šauliai patys dalyvau- 1palaiko du jo rašytus die
ja visuose svarbesniuose )
• “Karvelėli” — Sasnausko, papasakojo apie Metropo ba, J. B. Laučkai, A. J.
noraščius ir daugybę laiš
Į “Vakaras *Temsta” ir “Be- litą Šeptickį ir jo bočius. Mažeika ir k. buvo nutar tautiniuose darbuose ir la kų. iKek šykštesnės žinios
bai gerbia, myli kitus sa
cause”. Po to, grupė para Po jo labai turiningos ir ta siųsti Amerikon pava
Girėną. Bet organiza
CHICAGO, ILL. — Sek
;
gražios kalbos, vietinis ka sarininkų delegacija su ju vo tautiečius, kurie pasi- apie
pijos
choristų,
kurie
ren

INC.
vimas ir įvykdymas pa
madienio vakare, sausio 5
giasi vaidinti Velykų va tedros ukrainiečių choras, geriausiais artistais ir žymi nepaprastais patrijo- ties skridimo atvaizduotas
Antanas Kibart, Sav.,
d., gražioj išpuoštoj Šv.
diriguojant muzikui Vagi rankdarbių paroda ir ap tiškais darbais arba įvyk
kare
operetę
“
Girių
Kara

Aukštos rūšies vartoti karai
Mykolo parapijos svetai
liui Kociubinskiui, sudai lankyti apie pabaigą 1935 do drąsų žygį Lietuvos ge kuo smulkiausiai. Viskas Perkam - Parduodam - Mainom
lius
”
,
išpildė
operetės
iš

paremta dokumentais, iš
nėje suvažiavo .tiek daug
trauką “Visiems Savas navo tikrai artistiškai ke ar pradžią 1936 metų vi rovei ar garbei. Jie ypa traukomis iš laikraščių bei
Taipgi taisome kartis
žmonių, kad kai kurie tu
tingai
pamilo
ir
amerikie

letą
ukrainiškų
dainų
ir
sas
vvčiu
kuopas.
Vyčiai
120 Market St. Brockton.
rėjo gryžti namo negalė Kelias”. Galų gale pasiro ukrainiečių tautos imną: savo 1934 m. seime tai šir čius Darių ir Girėną, ku paties autoriaus darytais
dė
didysis
parapijos
cho

Tel. 835
dami įeiti į svetainę. Toks
“Dar nemirė Ukrajina” — dingiausiai užgvrė ir išrin rių vardu pavadintas vie apklausinėjimais.
ras,
vadovaujant
varg.
N.
gausingas žmonių suvažia j Kuliui, pildant Niekaus Šče ne umerla Ukraina. ko tam darbui renorti ir nas šaulių būrys Klaipėdo žodžiu, P. Jurgėlos kny
vimas buvo pagerbti ir iš
Gale, dėka pasidarbavimo pavasarininkus priimti ko je. Kai šie didvyriai žuvo, ga — tai tikriausias ir pil KADA BUS PASAULIO
“
Pasveikinimą
”
,
Naujalio
kilmingai priimti naują
PABAIGA?
“Jaunimo Giesmę” ir Grei jauno studento, Bagdono misiją iš penkių asmenų. šauliai visoje Lietuvoje niausias žinių šaltinis apie
parapijos kleboną, kun. J.
rengė gedulo minėjimą, iš
čiaus “Mūsų Daina”, solo Katamajo, ukrainiečių tau Dabartinis komisiios sąs kilmes, prakalbas. O jų or mūsų tragiškai žuvusius Jei nori sužinoti kada
Šaulinską.
tos labui įžymi artistė - tatas vra sekantis: Pr.
pirmuosius transatlanti
prasidėjus, dalį pildė p. Plenčiunienė. dainininkė, Viva Niva, su Razvadauskas iš Boston. ganas Trimitas daug kil nius lakūnus. Patartina jį bus pasaulio pabaiga ir
Bankietui
kokios jo bus paskutinės
Visiems programos daly
matyt, buvo, kad daugu- viams akompanavo pats dainavo solo keletą daine Mass.. J. Poška iš Chics- niu. gražiausių minčių iš perskaityti kiekvienam lie- dienos,
dicr.cz, tai tuojau įsigyk
ma svečių suvažiavo iš
kėlė
iš
tos
tragedijos,
ra

lių, taip angliškai, kaip ir o’o. III.,•> V. Sinkevičiūtė iš
tuviui ir yra būtina įsigyti knygutę: Ką mokslas gali
vedėjas varg. N. Kulys.
Bridgeporto ir Brighton
gindamas
šaulius
eiti
Da

visiems šaulių būriams, pasakyti apie pasaulio paukrainiškai.
Beje,
ir
nuo
Dayton. Ohio, J. BuleviVakaro kalbėtojai buvo:
Northsidiečiams
Parko,
riaus ir Girėno keliu.
Minėdami Dariaus-Girėno
^a
Juškevičius, kun lietuvių buvo perskaitytos čius iš Homestead, Pa. ir
parašęs
A.
Jakštas.
Jos
nebuvo nė vietos prie sta’ Kun.
eilės pagarbai Metropolito A. J. Mažeika iš Brooklvn. Vienas iš žymiausių lite skridimo metines sukaktu kaina 10c. Su prisiuntimu
Briška,
kun.
Paškauskas.
lų. Buvo iš anksto rezer
Šeptickio.
N. Y., kuris yra komisijos ratūros kritikų, rašytojas ves, ruošdami paskaitas ir 15c. Užsakymus siųskite:
vuotas didelis stalas dėl p. Slepavičius, p. Dimša,
p-lė Šarkiutė, ir parapijos Vakaro vedėju buvo pirmininkas. Ši komisija Vytautas Bičiūnas šių me i pranešimus, jie galės iš “Darbininkas”, 366 W.
komiteto narys. Vakaro gerb. Antanas Curkaus- tvarko taipgi ir pavasari tų spalių mėn. 3 d. Trimite'i jos semti neginčytinų ži Broadway, So. Boston,
Mass.
Telefonas: Plaza 1350.
« i veaeiu
puvo J. Kupčiūnas kas, Centro Valdybos uk ninkų atstovams maršru rašė: “Visi gyvai atmena nių apie šiuos ypatingus
vedėju buvo
me, su kokiu lūkesčiu narsuolius, karštai mylė
Visų kalbos buvo gražiosi, rainiečių katalikų - unijo- tą.
bet daugiausia publiką iš tų Susivienijimo “Provi- “Pavasario” są junga yra Kauno ir viso krašto vi jusius savo tautą ir tėvy
HE R :
: PAINGraborius ir Balsamuotojas
suomenė
gaudė
žinias
anie
nę,
jos
garbei
save
paau'
didžiausia
ir
stipriausia
judino kun. A. Briška. Jis dienija” narys.
423 S. Paca Street
jaunimo organizacija Lie- pirmąjį transatlantinį lie- kojusius”.
BALTIMORE. MD.
daug apsakė apie kun.
Pranešėjas.
1
Žymaus
rašytojo
ir
lite

tuvoje.
Ji
turi
apie
100,009
į
tuvių
skridimą
ir
su
kokiu
Šaulinską, ir net galų gale
Nuo Muskulų Gėlimo ir
ratūros
kritiko
taip
aukš

narių
ir
šiais
metais
baigailesčiu
sutiko
liūdną
žiSkaudėjimo
išreikšdamas savo linkėji
reikalaukit visame pasauly
gia
statyti
savo
rūmus
nią
apie
Soldino
katastrotai
įvertintoji
knyga
pagarsėjusio
mus, sukėlė tokį ūpą, kad
ANCHOR
Kaune.
fą.
Galima
drąsiai
tikinti,
“
Sparnuoti
Lietuviai
Da

visi sustoję užtraukė “Il
PAIN-EXPELLERIO
kuris suteiki* greitą ir tikrą
GRABORIUS
rius
ir
Girėnas
”
gaunama
Deja,
gal
už
tai,
kad
ji
kad
Dariaus-Girėno
žygis
giausių Metų”.
palengvinimą
‘ASMENĮ/i K.48 PA TA RNA VIMAS'
tokia stipri organizaci ja, i buvo vienas ypatingiausių mūsų redakcijoje už $1.50,
Baigiant gražias kalbas,
B
tautininkų vyriau s y b ė, j ivvkių pastarųjų metų paštu $.65.
i
331 Smith St.,
pats klebonas kun. J. šaukaip jau buvo plačiai ra- mūsų gyvenimo. KiekviePROVIDENCE, R. I. linskas visiems nuoširdžiai
Vėliausiais pranešimais šyta spaudoje, podraug su j nas gandas, kiekviena žik'3
Telephone:
Z
dėkoja už iškilmingas pri iš Lietuvos L. R. K. Jauni
Ofiso: Dexter 1952
imtuves, dovanas, ir vi mo “Pavasario” sąjunga, ateitininkais ir angelai- nia apie katastrofos prieNamų: PI. 6286
soms šeimininkėms už sun L. Vyčiams kviečiant siun čiais ją gerokai suvaržė, žastį jaudino ir neramino
jų tą didžiai naudingą mū- į žmones. Žuvusiems buvo. I
kų pasidarbavimą.
čia savo delegaciją Ameri sų Bažnyčiai ir tautai vei- pareikšta nuoširdi ir viLinkime ilgiausių metų kon. Atstovų priešakyje
suotinė pagarba. Darius ir
gerb. kun. šaulinskui ir bus gerai amerikiečiams kimą.
(WRUBLIASKAS)
geriausio pasisekimo vesti žinomas veikėjas J. B. Bet neatsižvelgiant to Girėnas tikrai nusipelnė
LIETUVIS GRABORIUS IR
smūgio, pavasarininkai sa- , didvyrių vardo,
parapijos reikalus.
I
BALSAMU0T0JA8
Laučka, kuris paskutiniais
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ATVYKSTA Iš LIETUVOS
PAVASARININKŲ
ATSTOVAI

VVILLIAM J. CHiSHOLM
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Padarome Įvairius

v •

EDW. V. WARABOW

Spaudos Darbus

PHILADELPHI A, PA.

Montello Office:
10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005
I

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Taipgi užlaikome visokios
rūiies rakandų.
Laidotuvių Įstaiga:
124 Ame« 8t., Brockton, Mass.
Gyvenimo vieta:
25 Enterpriae 8t., Brockton

Kaip Tai:

Ieva Lukošiūtė, metais studijavo ir jau vo duotą žodį ištesėjo ir J. Deja, šių didvyrių gyve
B. Laučkos pranešimu de nimas ir pasiruošimas

1000 Washington St.
NORWOOD, MASS.
TEL. Norwood 1503

Vakaras Pagarbai
Metropolito šeptickio
Labai gražiai pasielgia
tie, kurie gerbia užsitarna
vusius didvyrius, o ypač
gi savo tautos; gerbimas
užsitarnavusių asmenų yra ženklu kilnaširdingumo
ir pirmynžangos. Ir, ve
štai: 22 d. gruodžio, vaka
re ukrainiečių didžiulėje
svetainėje, arti jų kated-

baigė Vytauto Didžiojo Universitete, Kaune, teisių
mokslus.
Pavasarininkų ' atstovų
tarpe bus geriausias pava
sarininkų artistas B. Lu
košius ir taipgi įžymiau
sia jų artistė - solistė, ku
rie parodys Amerikos vi
suomenei savo gabumus.
Kartu jie atsivežair labai
gražią ir įdomią rankdar
bių parodą, kuri buvo sw
daryta iš pačių pavasari
ninkų darbelių.
t

legacija “turės būtinai” apie sausio mėnesio vidurį
išvykti Amerikon ir tam
jau viskas prirengta. Jie
turės taipgi K.V.C. ir Lie
tuvos Episkopato reko
mendacijas.
Jų atvykimo laukia ne
tik vyčiai, bet ir visa kat.
visuomenė, nes jie netik
atveš vėliausių žinių iš
Lietuvos, bet savo daino
mis, muzika ir daile visus
pavaišins ir palinksmins.

Dėl įvairių informacijų,

narsiam žygiui ligi šiol
Lietuvos plačiajai visuo
menei maža buvo žinomas.
Laikraščio straipsniai ir
trumpos biografinės bei
autobiografinės žinios ne
galėjo patenkinti noro vi;
sa smulkiai ir tiksliai pa
žinti. Žinių šaltinis buvo
Hkes anapus vandenyno,
tad teko laukti, kol iš ananus tos žinios atplauks. Iš
tikro, jos atplaukė. Kauno
knygynu languose pasiro
dė oranžiniais viršais sto-

Atsišaukimus,

Vestuvėms užkvietimus,

Korteles,

Laiškus,

Atvirutes,

Konstitucijas,

Programus,

Posterius,

Tikietus,

Blankas,

Vizitines korteles,

ir t.t. ir t.t.
■',1
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/!

' DXftBlNINKAS

Antradienis, Sausio 14 d, 1936

Arėjas Vitkauskas.

Savanoriai
Lauke vėjas pustė snie
gą, švilpdamas pastogėse,
daužydamas langines, pro
kurių plyšius matėsi pirkčioje drebanti šakalio švie
sa, o šakalys šnypšdamas
leido kanuolius dūmų, ir
silpnai apšvietė žemą prirūkusią trobą, kartais va
landikei visiškai užtemdy
damas ją.

Baltrūno ir Stasiulio sū
nūs Petras ir Juozas iš to
paties kaimo ir Bareikos
Antanas iš kito kaimo. Tė
vas, matydamas neperkal
bėsiąs
sūnaus, pamojo
ranka ir tik pasakęs:

— Žinokis, tik neprašyk
pagalbos kai suims ir įgrūs kalėjiman arba su
šaudymui ves! — daugiau
Ant plataus suolo sėdė nė žodžio nebesakydamas,
jo susimąstęs, akis į žemę padėjęs šaukštą, nuėjo lo
įdūręs, jaunas geltonplau von. Motina taip pat nebe
kis vaikinas, ir nekantriai norėjo valgyti, taigi atsis
plėšė šipuliukus nuo atsi- tojęs nuo stalo, kraustė
lupusios suolo lentos. Jis dubinius ant lentynos. Jai
kaž ką galvojo ir nekan nesisekė, nes iš nerimasčio
travo, net negirdėjo senos dubiniai iš rankų slydo ir
tylios šnektos, kuri apie ko jų nesudaužė.
pečių ruošėsi, vis vadinda Tėvas, aukštelninkas lo
ma sūnų vakarieniauti. voje gulėdamas,
pypkę
Jaunuolio akys žibėjo, tlž- žindo ir dūmų kamuolius
pečkyje ant sukrypusios leido, tur būt norėdamas
lovos su išlindusiais šiau dūmais dvasios neramumą
dais sėdėjo rudens kaili nutildyti. Jam už vienin
niais apsisupęs tėvas ir telį išlikusį sūnų Joną
pypkę rūkė.
daugiau širdį skaudėjo,
Juodas katinas, retkar negu Povilą karan išlei
čiais
pasitampydamas, dus; jog Jonas tėvų viltimi
knarkė ant atšalusio pe senatvėje buvo.
Motina, apsiruošusi su
čiaus. Kaž koki skaudi
tyla viešpatavo troboje, mazginiu, užgesino šakalį
tik girdėjosi sniego pusty ir ėmė taisytis patalą, gra
mas palangėse. Tvaikus binėdama ant suolo pa
pirkčios oras neleido lais tamsy.
Nejauku troboje pasida
vai kvėpuoti ir sunkiai
rė.
Jonas, aplink save ap
slėgė krūtinę.
— Na, Jonai, eisime va sigraibęs, atsigulė su vi
karieniauti !
— pirmas somis drapanomis, pasiki
prabilo tėvas atsistojęs ir, šęs rankas po galva ir vis
padėjęs išrūkytą pypkę nenustodamas galvoj ę s.
ant priepečkio, priėjo prie Sunkios mintys jį kanki
stalo ir persižengnojęs pa no. Gailėjo jam tėvelių,
sitraukė prie savęs dubi- kuriuos jis palikti taisėsi,
bet kartu kaž koks dar
nėlį.
— Nenoriu! — trumpai stipresnis už tą gailestį
atkirto vaikinas ir dar la balsas jam tvirtino: “Eik,
biau ėmė lupinėti atplyšu eik greičiau, per daug ne
mąstyk, jog matai — tė
sias suolo lentas.
Motina, nieko nesakyda vynė kenčia”. Užsidegė
ma, prisėdo prie stalo ir jam širdis, kai jis miestely
tyliai pylėsi į dubinėlį matė, kaip raudonasis, iš
kaimyno arklį iškinkęs, asriubą.
Bet šį vakarą abiem ne- tėmė jį ir dar su šautuvo
sivalgė, jie buvo susirūpi buože žmogutį apmušė;
nę sūnumi Jonu, kurs nei tuomet jis suspaudęs kum
iš šio nei iš to, užsigeidė štis, norėjo jį pulti, bet
eiti Kaunan ir stoti į kaž Pranas nuo to jį sulaikė.
kokią lietuvių kariuomenę. O! jis būtų raudonąjį su
Niekaip jiedu negalėjo į- laužęs!
sivaizduoti lietuvių ka Ir begalvodamas Jonas
riuomenės, jiems išrodė; įsivaizdavo save Lietuvos
jog tai tokie pat "miatiež- kareiviu su šautuvu ran
ninkai”, apie kurias dar kose kartu su drąsių drau
kalbėdavo senieji žmonės. gų būriu vejąs iš tėvynės
Mat, vakar Jonas buvo neprašytus atėjūnus, be
miestely turguje, ten susi pasigailėjimo juos žudy
tiko su to paties kaimo damas.
gimnazininku Pranu, kurs Staiga jo sunkius galvo
jį ir dar kitus prikalbinė jimus pertraukė gražūs
jo eiti Kaunan, pats apsi- tėvo žodžiai.
imdamas kelią išvesti ir — Na, Jonai, tai eini?
visus, ką tik reikės, suras — Einu! — tvirtai atsa
ti. Ir Jonas užsimetė eiti į kė Jonas ir atsisėdo. —Tai
Kauną ir jokie tėvų atkal jeigu eiti, tai eiti! — tarė
binėjimai negelbėjo. Eisiąs tėvas — kelkis ir taisykis
ir gana! — Jie negalėjo į- kelionei! Ir apgraibęs deg
sileisti galvon, kad jų Jo tukus, uždegė šakalį.
nas tik vienas namie teiš- — Motin, kelkis, — tarė
likęs, eitų Kaunan. Ir ar —Jonas vis tik eina, taigi
dar pasiekti Kauną? Jog pataisyk ką nors įsidėti;
ką gali žinoti, ką sutiksi žiūrėk ir marškinius įdėk.
kelyje! Raudonieji sugrie O tu, Jonai, irgi pasirū
bę nušaus kaip jiems prie pink išvažiuoti, kol raudo
šingą ir gana. Ir kas na nieji pas Klimą dar tebe
mie liktų?... Juk Povilas iš miega; aš per mišką pavėpat pradžios paimtas ka žysiu.
riuomenėn ir apie jį iki Tai kalbėdamas, tėvas
šiol dar nieko nebuvo ži išėjo kinkytis, o Jonas nu
noma; gal galvelę kur sve sidžiaugęs išbėgo pas Pra
timoj šalyj paguldė.
ną. Motina ėmė Joną ke
šį vakarą Jonas nuo kai lionei ruošti. Į tarbą porą
myno parėjęs galutinai pa baltinių sudėjo, porą koji
sakė, jog jie ryt iš anksto nių; neužmiršo ir kieto sūryto važiuosią; jis, gimna- riuko įsprausti. Vilnones
zininkas Pranas, kaimynų tūlines prištines čia pat a-

“DARBININKO” METINIS KONCERTAS

DAINŲ ŠVENTE!

ir ant tiltelio susėdo. Da
bar jau Pranui su Juozu
eilė eiti. Ir jie jau baigė
praeiti, kaip staiga šunes
sulojo.
Visi pasileido bėgti miš
ko link.

Ant šunies lojimo iš tro
bos išbėgo sargybinis ir,
pamatęs bėgančius, šovė.
Kulka', atsikirtus į kietą
nupustytą kelią, suzvimbė
ore virš pačių bėgančiųjų
galvų.
Pranas į griovį atsigulė
ir šautuvą ištiesė. Bet Pet
ras jį sulaikė.
— Ko tu čia triukšmą
kelsi, geriau bėkim.
Ir nubėgo pagūžomis gi
liau į mišką.
Sargybinis dar kartą
šovė — kulka vėl netol’
prašvirkštė, o ant šaudy
mo iš trobos išbėgo dar
kareivių ir ėmė visi vytis
ir sustodami šaudyti ir
rėkti:
— Stoi, stoi!
— Vyrai, prasiskirkit! —
tylomis prašnabždėjo Pra
nas ir, pabėgęs ir už tan
kaus krūmo prigulęs, šau
Dangaus Vartų Parapijos Salėje
tuvą ištiesė.
— Pokšt! — miške su
Kampas E. 4-tos ir “I” Gatvių, South Boston, Mass. skambėjo
ir vienas raudo
PRADŽIA LYGIAI 7:00 VAL. VAKARE. ĮŽANGA 50c., 75c., $1.00
nasis aukštelninkas atvir
to.
Petras, kurs už kitus
GERBIAMOSIOS ir GERBIAMIEJI:—
drąsesnis buvo, greit iš
Tokios dainų šventės Naujoje Anglijoje nėra buvusios, kokia įvyks Sekma mestą šautuvą pagrobė ir
dienį, Sausio 19 dieną, šioje dainų šventėje-koncerte dalyvaus 11 atskirų grupių:
ištiesė į kitą bepuolantį.
1. So. Boston, Mass. — vadovaujant muzikui R. Juškai; 2. Brockton, Mass. — Išsyk du šūviu pokštelėjo
vadovaujant muz. R. Juškai; 3. Lawrence, Mass.
vadovaujant muzikui p. Vis ir vėl vienas puolantis at
minui; 4. Nashua, N. H. —vadovaujant muz. J. Tamulioniui; 5. Norvvood, Mass.
— vadovaujant muz. A. Šlapeliui; 6. Providence, R. I. — vadovaujant muz. A. virto. Dar kelis kartus iš
Giedraičiui; 7. Worcester, Mass.— vadovaujant muz. J. Žemaičiui; 8. So. Wor- šovus raudonieji bėgti ėcester, Mass. — vadovaujant muz. J. Balsiui; 9. Cambridge, Mass. — vadovau mė, o mūsų vaikai, dar ke
jant muz. M. Karbauskui; 10. Lowell, Mass. — vadovaujant Mrs. Stella O’Neil; lis šūvius paleidę, paėmė
11. “Darbininko” Radio Grupė — vadov. mūŽ. R. Juškai.
iš antro šautuvą ir pašau
kę draugus, kurie visą lai
Nuoširdžiai visus kviečiame dalyvauti ir paremti laikraštį “Darbininką”.
ką už krūmų lindėjo. Juo
RENGĖJAI.
zas, pribėgęs prie Prano
parodė jam kaklą, iš ku
tidėjo. Jau ir Jonas su vi- valandos išvažiavo iš miš- Išėjo iš kaimo niekeno rio kraujas tekėjo. Pranas
sa kompanija sugrįžo. A- ko į lauką. Tėvas sustab- nepajusti, pasuko dešinėn griebės už kaklo ir ranką
tėjo Pranas, po ilga miline <iė arklį ir visi iš rogių iš- į mišką, kur ėjo kelias. sukruvino. Išsiėmęs nosi
sermėga kaž ką pasikišęs. lipo. Jonas tėvui rankas ir Vietos visiems gerai buvo nę skepetaitę, nusišluostė
belaikąs, ir Petras su Juo-; veidą išbučiavo, ir visi nu- žinomos.
kraują ir įsitikinęs, kad
zu. Buvo ir Antanas, kurs ėjo link netoli matomo Ir dabar jie traukė į Ty žaizda negili, užrišo ir ša
I
jau iš vakaro pas Praną kaimo,
tuvėnus, kur, kaip girdėjo liku apvyniojo, kad nenu
atėjo.
Tėvas apsuko roges, dar buvo lietuvių ne bolševikų šaltų.
Visi turėjo maišelius po kartą pažvelgė į nueinan komitetas, jis net padva- — E, išgys! — tarė Pra
pažastėmis. Jonas apsivil čius ir sukirtęs arklį, at das keliaujantiems Kau nas ir su draugais nuėjo.
ko nuplyšusią rudine, paė gal nuvažiavo.
nan davinėjo.
Reikėjo greit iš čia nėšinmė motinos įduotas piršti Mūsų bėgliai, prisiartinę Miškas tyliai snaudė. Vi tis, kad raudonieji sugrįžę
nes ir maišelį ir linksmas prie pirmos kaimo trobos, są laiką reikėjo eiti per gi nebesivytų.
žiūrėjo į einantį tėvą, kurs sustojo jos šešėly, o Pra lų sniegą, kur tik vienos
Jau aušti pradėjo, kaip
pranešė, kad rogės jau pa nas, išsiėmęs iš po skver vėžės pravažiuotos buvo. jie Tytavėnus
atsiekė.
rengtos, ir ėmė pats taisy no šautuvą, per petį persi- Visi sušilo, ir ėmė kojas Pirmoj troboj paklausė ar
tis. Apsitaisęs apžiūrėjo kabino ir priėjęs prie lan skaudėti. Valandėlei sus nėra raudonųjų, sužinojo,
visus ir tarė, kad jau lai go ėmė barškinti.
tojo pasilsėti. Pranąs ant kad jų čia dar ir nebuvę.
kas važiuoti.
Po valandėlės troboje ė- išsikišusio kelmo atsisėdo Visi suėjo pasilsėti. Šeimi
Jonas prie motinos priė mė kaž kas kuždėti ir pa ir prakaitą iš po kiškinės ninkė, sužinojusi, jog tai
jo ir jos rankas ir veidą sigirdo mieguistas balsas. kepurės šluostydamas, ta savanoriai keliauja Kau
nan, atnešė pieno puodynę
rė:
— Kas čia?
išbučiavo.
—Laimingai, laimingai, Pranas buvo viską iš an- — Kažin pas tą viensėdį ir valgyti pakivetė.
sūneli! — tik ir pratarė iksto apgalvojęs ir dabar už miško raudonųjų ar y- Visi nusivilko, nusiprau
sė, o Pranas žaizdą nusi
ra, ar ne? •
motina ir ėmė lydėti išei atsiliepė rusiškai:
— Otvoriai tam, dubyna! — Kažin, — visi pratarė mazgojo. Pavalgę ir padė
nančius.
Pranas išsitraukęs iš po Šeimininkas šakalį užsi į jį žiūrėdami, taip jie juo koję šeimininkei už pus
skverno trumpą šautuvą, degė ir, į priemenę išėjęs, buvo užsitikėję. Kiek pasi ryčius išėjo komitetai! papakišo jį j roges giliai po duris atsklendė. Pranas ilsėję toliau keliavo. Ėjo dvados gauti.
geroką valandą. Jau ir mi
šiaudais, ir visi tuojau su vėl rusiškai paklausė:
— Našych tavariščiai ėst škas baigėsi. Per retus
sėdo važiuoti.
Vėjas jau nuščiuvo ir v derevne? (ar mūsų drau medžius jau matėsi vien
sėdžio trobesiai. Tai pavo
skaistus mėnulis iš už de gų sodžiuj nėra?}.
besių išplaukė ir viską ai į — Ne, tamsta, nėra, nė jingiausia vieta telikusi.
Išėję pamiškėn, vėl visi
škiai balta šviesa nušvietė ra; vakar buvo užvažiavę,
Dangus žvaigždėmis mir tuoj už miško į viensėdį sustojo ir pradėjo tartis,
kaip pro viensėdį neužmanuvažiavo.
gėjo.
Greitai įvažiavo į mišką. — Čortą prokliatyj žmu- tytiems praeiti. Ar eiti,
Skarotos pušys miegojo, diak! — lyg supykęs iš- ar palaukti kol mėnuo nu
sniegu apsisupusios, ma skiedė Pranas per dantis sileis ir tamsiau paliks.
žos eglikės, iš po sniego ir rusiškai pašaukė drau Nutarė po du iš karto eiti.
Jonas su Petru išėjo pir
kyšodamos, metė skersai gus.
vėžių šešėlį. Visi rogėse Šeimininkas tuoj duris mieji. Pranas liepė jiems
tylėjo. Niekas nenorėjo užšiaklehdė ’ bijodamas ne palaukti už tiltelio pamiš
gadinti tylos, kuri apgau prašytų vėlybų svečių. Da kėj, anoj pusėj viensėdžio
bė visą mišką. Taip ramu bar Pranai! ir visi links lauko. Pirmieji drąsiais
buvo, kad visą kelią nė mi buvo, nes jie drąsiai žingsniais nuėjo. Jau jie
laimingai praėjo viensėdį
kiškio nesimatė. Už geros per kaimą eiti galėjo.

Programoje Dalyvauja

Dainininkai bei Dainininkės
Sekmadienį, Sausio-Jan. 19d., 1936

Čia nežiūrint į ankstybą^ f
laiką, buvo keletą rogių.“ J.
Susėdę į vienas plačias že- :
maitiškas roges, dviem ar- •*
kliais pakinkytais, mūsų—\
narsuoliai, ištrūkę iš rau
donųjų ' nagų, su dviejų
šautuvų grobiu, dainuoda
mi išvažiavo Raseinių link.
Pro užšalusius langus
žiūrėjo mergaitės iš trobeles.
~
— Tai savanoriai! Sava-* •
noriai! — rodė viena kitai.
Visi buvo linksmi, ke-~liaudami į pilį, kur tikrieji .
tautos vaikai būrėsi į pul-;
kus, ginti savo brangiosios,..;,
tėvynės, kurią taip žiau- • •;
riai mindė azijiečių batai. -

Krikščionybėje didžiau- -4
sias dalykas yra meilė. "*
Pats Kristus apie tai sa-.
ko: “Iš to visi pažins, kad*
jūs Mano mokytiniai, jei
turėsite meilę vieni prie
kitų”.
Senojo testamento lai
kais žmonėms labai trūko
meilės. Kristus tą trūku
mą atitaiso ir duoda nau
jus įstatymus.

“Aš jums duodu naują įsakymą mylėti vienas ki
tą; kai Aš jus mylėjau, •į
kad ir jūs vienas kitą my
lėtumėte.”
“Taigi visa, ko jūs nori
te, kad žmonės jums dary
tų, ir jūs jiems darykite. “
Nes tai Įstatymas ir Pra
našai”.
“Taigi, dabar pasilieka.,.,
tie trys dalykai, tikėjimas,
viltis, meilė; tačiau di
džiausias tarp jų yra mei
le”."*"

“Jei Aš, Viešpats ir Mokytojas, mazgoju jūsų ko
jas, tai ir jūs turite vienas
kitam mazgoti kojas. Jūs
palaiminti, jei tai žinote
ir tai darysite”...
KNYGOS IŠ PLIENO

Edisono pareiškimu, plieno išdirbimas pasiekė to
kios tobulybės, kad grei- —
tai bus galima spausdinti
knygas su plieniniais laks-’į
tais. Tokios knygos kaina
bus mažesnė už popierinės.
4000 puslankščių knyga ;
bus nestoresnė kaip du-~
pirštai ir ji svers nedau- .:
giau kaip 500 gramų.
Arėjas Vitkauskas.

ŽIEDO REIKŠMĖ
Moters ant kairės r. 4-jo
p. — jau nuotaka, 5-jo p.—
nenori tekėti; vyro ant k. •
r. 2-jo p. — laisvas, 3-jo p.
— susižiedavęs, 4-jo p. —
vedęs, 5-jo p. — neves nie
kada. (Taip nešioja ang
lai.)
i
Parašė P. JURGĖLA
TURINYS: Dariaus ir Girėno
gyvenimo ir veikimo apžvalga.
Skridimas per Atlantą. Soldino miško paslaptis. Žygio atgarsiai pasauly. Dariaus ir Girėno nuopelnai aviacijai ir mflsų tautai. Poezija apie LITUANIKĄ. Skridimo rėmėjai ir
rėm. komitetai.
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384 pusi, su 86 paveikslais; i
tvirti viršeliai. KAUTA HM i
siunčiant pešta 1.65.
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Rytinių Valstybių Žinios

norą ir buvo pasiryžęs
LDS. Connecticut Apskričio 41-mojo jęs
sutverti LDS kp. Ansonijoj, bet negavęs nuo kle
Suvažiavimo Protokolas
bono kun. Kazlausko atsa
I

J. U-nys.

Mano Draugas Skausmas
Dėkojn Aukščiausiam pagelha maldos.
Kad draugu paskyrė man skausmą...
Daug kas ir neturi tokios dovanos;
Už milijonus aš jos neaduočiau.„
Kvatoju iš skausmo beveik aš kasdiena.
Kvatokit ir jūs, jei turit skausmij;
Juk tai brangi tokia dovana...
Kvatokit!... Nelaukit!... Aš juoktis nestosiu...
Re skausmo man būtu nuobodu;
Mes kartu gulam ir kartu keliam.
Karštoj maldoje ir ten abudu;
Vienas už kitą Dangui dėkojam...
Kaip tave pamilti — niekam nesakau,
Tylėk ir tu. skausme. — jie tavęs ne mylės...
Užkurk man krūtinę, kaip gali labiau.
Ašaros juk laukia akyse seniai...
Lūpos jau drelui... raukšlėjas veidai...
Riedėti ašaros sau turi jau kelią...

me LDS 7 kp. susirinkime
prisirašė 10 naujų narių.
Vajaus metu manome išauginti kuopoje dvigubą
narių skaičių. Ištikrųjų,
reikia sveikinti LDS 7-tos
kuopos darbščią valdybą,
kuri rūpinasi auginimu
kuopos. Būtų gera, kad ir
kitos LDS kuopos pasektų
šį gražų pavyzdį — trauktų susipratusius darbininkus į LDS.
So. Boston, Mass. — Pe
reitą savaitę bostoniečiai
atrodo lik būtų vajaus
fronte “supliekti”. Bet ne
žinia! Jie kartais gali ne
tikėtai iškrėsti šposą. F.
Končiūtė pusiau lūpų įsitarė, kad bostoniečiai lai
kosi rezerve. Jie mano or
ganizuotai “užpulti” ir pa
imti pirmas pozicijas. La
bai galimas daiktas. Kiek
ateina žinių, V. Brazaus
kas, M. Grilevičius, O.
Saurienė, J. Jeskevičius ir
K. Vosylienė dirba išsijuo
sę.
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WATERBURY, CONN.

SKAITYKITE
1

BASKETBALLININKAI

Aną vakarą buvo pirmutinės basketball rungtynės
tarpe mūsų naujų basketballininkų
St. Joseph’s
Big Five su lietuvių Švento Kazimiero parapijos rateliu iš New Haven, kur
klebonauja kunigas Kar
kauskas. Rungtynės buvo
gana įdomios ir smarkios.
Pirm lošė New Havenietės
su mūsų lietuvaitėmis waterburietėmis.
Mūsiškės
pralaimėjo, bet užtai mūsų
vaikinai supliekė Šv. Kazi
miero smarkuolius. Atsi
lankė daug žmonių ir, ma
tyti, kad basketball patin
ka netiktai mūsų jauni
mui, bet ir senesniesiems.
Tai ištikrųjų rimtas ir įdomus lošimas ir visi, jau
ni ir seni turėtų domėtis
mūsų basketball rateliu.
Tai eina dėl parapijos.
Taigi, ateikite visi ir visos
į mūsų lošimą. Paskui bū■ ną šokiai. Galite pasižiū
Cambridge, Mass. — A- rėti ir paskui pašokti. Įteina žinių, kad pereitą sa žanga labai pigi. Atsilan
vaitę turėję gerą pasiseki ko į lošimą daug svetim
mą p. Jakas ir A. Zavec taučių, kurie gal iki šiol
kas. Sako, kad įsisiūbuoja labiau įvertina tą lošimą
Cambridge ir kiti kontes- negu lietuviai... Bet ačių
tantai.
Dievui ir lietuviai ima la
Amsterdam, N. Y. — A- biau domėtis.
tėjo telegrama iš Amster Sausio 25 d. atvažiuoja
dam, N. Y., kad ten “Dar lietuviai basketballininkai
bininko” vajus smarkiai iš Aušros Vartų parapijos,
išsisiūbuoja. Jame dirba Worcester, kur klebonau
p. Uždavinys ir kun. P. ja kun. K. Vasys ii- kur
Lunskis. Telegramoje pa buvo pereitą vasarą Lietu
sakyta, kad “Darbininko” vių Darbininkų Seimas.
vajų labai remia kun. J. jįe turi stiprų ratelį ir bus
Žydanavičius
Seirijų įdomu pasižiūrėti kas laiJuozas, kuris yra didelis mės. Kaip paprastai, po
“Darbininko”-prietelius ir lošimui bus šokiai. Taigi
rėmėjas.
ateikite visi jauni ir seni!

kymo. Raportas priimtas.
LDS. Connecticut aps- Pateckis. Mandatų bei įne- Iždo globėjai pranešė, kad
kričio metinis 41-mas su- Šimų patvarkymas pavesta jie pilnai sutinka su iždi
važiavimas įvyko 15 d. raš-kei B. Mičiunienei.
ninko raportu.
gruodžio 1935 m., Šv. Tre-| 7. Įsiregistruoja šie ats10. Kuopų raportai, ku
jybės lietuvių parapijos to vai: 5 kp. Waterbury —
A. Suopis, J. Bernotas, B. riuos pareiškė žodžiu ats
salėje, Hartford, Conn.
tovai, parodė, kad visur
1. Apskričio
pirm. j : Šilkauskas. 6 kp. Hartford yra gyvumo veikime. Wa*
’
j
—
K.
Tamošiūnas,
A.
MaMončiūnas pradėjo šuva
žiavimą 2 vai. p. p., sveiA- Pateckis, K. Ska- terburiečiai pasirodė skai
kindamas atvykusius ats- rupskis, A- Mašiotas, V. tlingiausi nariais. Rapor
tovus-ves, ir pakvietė aps. | Petrukevičienė, J- L^onai- tai visų užgirti ir priimti. I
11. Komisijų
raportai.
kričio Dvasios Vadą, kunJ^s\^
New Haven —
Ak. Dieve, kaip dabar yr gerai...
;V.
Norkūnas,
F.
Rumskis.
- - Gegužinės raportą plačiai
J. J. Ambotą atkalbėti
'skausme, būk su manim amžinai...
36
kp.
Nem
Britain
—
B.
patiekė
V.
Norkūnas
ir
F.
maldą.
Mičiunienė, A. Gurskis. Rumskis, pareikš darni,
Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
2. Po maldos kun. J. J.
Dalyvauja 13 atstovų ir kad turėjo daug kliūčių,
Ambotas nuoširdžiai svei i keturios viešnios, būtent. bet vis-gi pelno liko apsVajaus fronte didelės permainos — Leonardas
kino suvažiavimo dalyvius panelės M. Jakubaitė,, O. kričiams, būtent, viso pa
ir pareiškė gražių bei Norkunaitė, įponios Baru- jamų buvo 626 dol. 51c.; Kumpa pirmoje vietoje. P. Glngodienė pralenkė O.
svarbių minčių. Patarė lai-' lienė> Skarupskienė.. Vi- išmokėta 530 dol. 50c.; Sanrienę pasivydama M. Kilmoniūtę. E. Lukošiūtė įkytis ir rūpintis ypatingai sįems suteikta ženkleliai ir pelno liko 96 dol. lc. Pel stojo į vaju. LDS 7 kp. gavo 10 narių.
d vieni dalykais, būtent: , viešnioms patariamas bal nas padalintas trims apssavo šeimos ir organizaci- sas ženklelius paruošė kričiams po 32 dol., kurie Brockton, Mass. — Nuo tik pirmas mano “liodas”.
pat “Darbininko” vajaus Palaukite, pamatysite ką
jos. Plačiai aiškino apie vietinė LDS 6 kp.
ir buvo priduoti apskričio
ištautėjimą,
patardamas!
.
.
.
pradžios M. Kilmoniutė mes brocktoniečiai gali........I
t..
iždininkui
K.
Tamošiūnui.
nenuleisti rankų, bet kiek! 8’ Skaityta nutarimai
buvo pirmose vajininkų ei- me”.
v•
-------- a.---- ( suvažiavimo.
Gegužinės komisijos ra
galint remti lietuvišką-kaportas priimtas ir nutarta, lėse. Rodėsi, kad niekas Clevelanda, Ohio — Pe
Priimta
vienbalsiai.
talikišką spaudą, pasisten-;
kad ateityj būtų pavesta jos negalės nugalėti —pra reitą savaitę į “Darbinin
9.
Valdybos
raportai,
gti turėti nuolatinius dar-!
visa tvarka vesti tai komi lenkti. Bet štai, visai neti ko” vajų įstojo įžymi vi
kurie
platintų
Pirm.
J.
Mončiūnas,
pareibuotojus,
sijai bei kuopoms, kur į- kėtai pereitą šeštadienį suomenininke ir darbuoto
“Darbininką”. Dvasios Va- škė, kad susirašinėjęs laišatvažiavo iš Brocktono
vyksta Gegužinė.
ja katalikiškose draugijo
do kalba priimta gausiais kais su kitais valdybos naLeonardas Kumpa į “Dar
Komisija seno iždo pe bininko” administraciją ir se p. Paula Glugodienė. Ji
aplodismentais.
Iriais ir sekė LDS veikimą.
3. Suvažiavimą sveikino Raportas priimta. Vice- rėmimo, būtent, J. Berno atvežė daug “Darbininkui” prisiųsdama pirmą naujų
su nuoširdžiais linkėjimais pirmininko išklausytas ra- tas aiškina, kad dalykas naujų skaitytojų, kur kas skaitytojų “liodą” pralen
šie asmenys: M. Jokūbai- portas ir priimtas. Rasti- ant vietos stovi ir maža toli pralenkdamas nenuga kė įžymią kontestantę O.
tė, J. Bernotas, A. Mašio- ninkė savo raporte prane- vilties atgauti. Tuo reika limą kontrttantę Marytę Saurienę ir pasivijo M.
tas, panelė O. Norkunaitė, ša, kad per metus ji para- lu daug kalbėta, aiškinta, Kilmoniūtę. L. Kumpa pa Kilmoniūtę. Dabartiniame
ponia M. Barulienė ir po- še 18 laiškų apskričio rei galutinai palikta tai pačiai darė tikrą surprizą, kurio “Darbininko” vajaus fron
nia V. Petrukevičienė, Išv. kalais ir susirašinėjus su komisijai toliaus rūpintis. niekas nesitikėjo. L. Kum te M. Kilmoniutė tikrai y12. Kuopų įnešimai. 5 pa pareiškė: “Čia yra tai ra apsupta dideliais “prie
Ražančiaus draugijos var- pirmininku bei kuopomis,
šais” ir nežinia, kaip grei
du.
kviesdama kp. į suvažiavi- kuopa, Waterbury įneša,
mus. Parašius porą kvietirengti Trilypę Gegu- rinkta vienbalsiai pirm. J. I tai ji galės iš jų ištrūkti?
4. Iššaukus
;apskričio
_
v-v* z-\4Dv*i
valdybą, pasirodė, kad visi mų ir LDS 39 kp. Bridge- žinę ir kitais metais. Pri Mončiūnas, 6 kp. narys, P-nia P. Glugodienė radalyvauja, išskyrus iždo port, Conn., bet atsakymo imta ir nutarta rengti; Hartford; vice-pirm. F, šo: “Organizuoju didelę
globėją A. Kaunietį, kuris negavo. Iždininko raporto kad LDS. Connecticut Ap Rumskis, 28 kp. New Ha- clevelandiečių vajininkų
atsilankė vėliaus.
ištrauka. Pereitame suva- skritis rengtų paskaitas, ven; raš-kė — B. Mičiu- armiją. Turiu pasidžiaugti
tuo, kad mūsų gerb. klebo5. Šaukiamos
kuopos, žiavime buvo ant rankų 34 rūpintųsi sustiprinti ekzis- nienė, 36 kp. New Britain;
w•
tuojančias
kuopas
ir
suor

iždininkas — K. Tamošių- nas kun. V. Vilkutaitis
Dalyvauja keturios, bū- dol. 40c. Laike suvažiaviganizuotų
naujas
LDS.
kp.
nas, 6 kp. Hartford; iždo kiekvieną sekmadienį iš
tent:
Waterbury
5-ta, mo išmokėta valdybos keĮnešimas
priimtas,
užgirglobėjai — A. Mazalas ir sakyklos ragina katalikus
Hartford 6-ta, New Haven lionės išlaidos 4 dol. Tad
tas
ir
nutarta
vygdinti
su
V. Petrukevičienė, Hart- skaityti “Darbininką” ir jį PAGERBĖ MARIJOS
28-ta, New Britain 36-ta. ižde liko ir dabar randasi
Klebonų
žinia;
kad
LDS
ford. Organizatorius B. platinti. Tai turiu vilties, VAIKELIŲ PIRMININKĘ
6. Rinkimas prezidiju- 30 dol. 40c. Taipgi LLP. ir
Connecticut
apskritis
pa

Šilkauskas Waterbury. Dv. kad mūsų vajininkų armimo. Vienbalsiai išrinktas LDS Bonai ir P. Bendrovės
dengtų
lėšas
apskričio
su

vadas kun. J. Ambotas, ja nugalės visus iki šiol Aną vakarą buvo links
bei užgirtas pirm. J. Mon i Šerai, viso vertės $445.10c.
buvusius kontestantinin- mas, širdingas pagerbimas
čiūnas, vice-pirm. F. Rum Iždininko raportas priim važiavimų. Nutarta laiky Hartford.
tis
po
senovei.
vienos jaunos Waterbury
Kitą suvažiavimą šaukti kus”.
skis, raštininkė B. Mičiu tas. Organizatorius parei
13.
Atstovų
įnešimai.
Įveikėjos Onos Jankauskai
ir vietą nuskirti palikta
nienė, tvarkdarys K. Ta škė daug gražių minčių dėl
Ld
Chicago, III. — Pereitą
nešta,
paremta
ir
nutarta
tės. Tai buvo Marijos Vai
apskričio valdybai.
mošiūnas, koresp-tas A. LDS organizacijos. Turemokėti iš apskričio iždo Suvažiavimo eiga užbai savaitę į “Darbininko” kelių kambariuose. Susi
organizatoriams kelionės gta 6-tą vai. vakare mal vajininkų armiją pribuvo rinko gražus būrelis Ma
išlaidas, važiuojant į aps da, vedant apskričio pir jauna, energinga, daugelio rijos Vaikelių Draugijos.
kričio suvažiavimus ir pa mininkui Jonui Mončiūnui. katalikiškų laikraščių ben Buvo užkandžių ir linksmų
dradarbė ir visuomenės
što ženklelius.
pasikalbėjimų. Paskui va
Įdomiausius Amerikos Lietuvių Laikraščius.
Įnešta, kad apie narių Apskričio Valdybos ad veikėja p-lė Eva Lukošiū karo vedėja pašaukė kal
tė. Ji rašo: “Nors mes chi“STUDENTŲ ŽODIS” A. L. K. Studentu organizacijos žurnalas. užvilktus mėnesinius mo resai :
bėti šiuos ir šias kalbėto
■ cagiečiai toli gyvename
Metams $2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kai kesnius Centras praneštų
Pirm. J. Mončiūnas,/
jus: dvasios vadą kunigą
na 20 centų. Adresas: Marianapolis College, Thompson, tik kuopų raštininkams, o
' nuo So. Bostono —“Darbi
30
Putnam
Hgts.
Gradecką,
kunigą Kripą.
Conn.
ninko
”
sostinės,
bet
visne tiesiog nariams. UžgirHartford, Conn.
laikraštininką raporterį
tiek
prašau
įrašyti
mane
“MAŽŲJŲ DRAUGAS”, savaitinis dienraščio “Draugo” priedas. ta kaip dabar yra daroma
Vice-pirm. F. Rumskis
Joną Grėbliūną, Stasį LuMetams atskirai 50 centų. Redakcijos antrašas: Maria Centre. Įnešta ir paremta,
į kontestantų eiles. Aš
262
Wallace
Str.,
są ir Marę Mažeikaitę. Vi
napolis College, Thompson, Conn.
kiek galėsiu tiek dirbsiu.
kad apskričių Gegužinės
New Haven, Conn.
sų kalbos buvo gražios lin
“DARBININKAS” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos or būtų rengiamos Lietuvių Raštininkė B. Mičiunienė Taipgi pasižadu “Darbiksmos ir linkėjo Onai daug
ganas išeina du kart į savaitę. 366 W. Broadway, So. parke. Įnešimas priimtas,
ninkui” parašyti įvairių
74
Belden
Str.,
ilgų metų ir tt. Paskui ve
Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.
lietuvių
žinių
iš
Chieagos
ir patarta rengti toms
New Britain, Conn.
dėja įteikė Onai Jankaus
“DRAUGAS” Vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dienraštis, iš kuopoms, kur randasi lie Iždininkas K. Tamošiūnas gyvenimo”. Sveikiname pkaitei gražią dovanėlę.
einąs 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III. Metams $6.00. I
jlę
Lukošiūtę
kaipo
naują
tuvių
parkai.
96 Buckingham St.
__
—į*- .
Tuomi ir baigėsi vakarėlis.
kontestantę ir būsiančią
“LAIVAS” Tėvų Marijonų leidžiamas savaitraštis. 2334 So. Oakley
Įnešta, .paremta ir nu
Hartford, Conn..
Ona Jankauskaitė jau ke
Avė., Chicago, III. Metams $2.00. Pusei metų $1.00.
tarta, kad apskričio iždi Organizatorius B. Šilkaus “Darbininko” bendradar linti metai kaip pirminin
I bę.
“AMERIKA” Amerikos lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyveni- ninkas padėtų pinigus į
kas
I
kauja Marijos Vaikeliams
J
,mo sąvaitraštis. 423 Grand St. Brooklyn, N. Y. Metams banką.
814 Bank St., box 118 Worcester, Mass. —J. V. Gabi ir nenuilstama dar$1.50. Į užsienį $2.25.
Kielos skridimą į Lietu
Waterbury, Conn.
Blavackas rašo: “Iki šio 'buotoja ir veikėja. Ji vis
“GARSAS” Sąvaitinis, Amerikos L. R K. Susivienijimo organas, vą, reikalui esant, remti. Pv. Vadas kun. J. J. Am lei gal mes worcesteriečiai t turi tikietų pasiūlyti. Jos
einąs 73 E. South St. Wilkes Barre, Pa. Metams $2.00.
Kad L. P. Bonas būtų
botas, 43 Capital Avė., ir nepasirodėme vajuje I broliai veda sėkmingai Šv.
“VYTIS” Amerikos Lietuvių jaunimo žurnalas 4736 So. Wood St. pailgintas dar 10 metų.
taip stiprūs, kaip turėtu-Į Juozapo par. spaustuvę
Hartford, Conn.
Chicago, UI. Metams $2.00. Į užsienį $3.00.
Nutarta pailginti ir paves
Jonas Mončiūnas me būti, bet baigiame or-. Valio, Jankauskų šeimynė; Apskričio Pirm. ? ganizuoti vajininkų armi- lė! Tegul atsiranda dau“MOTERŲ DIRVA”.MSn. A. L. R. K Moterų Sąjungos žurnalas. ta iždininkui tai atlikti.
14. Rinkimas Valdybos
6747 So. Artesian Avė., Chicago, Iii. Metams $2.00.
B. Mičiunienė,
ją, kuri neužilgo “puls” giau tokių^iš mūsų jauniPusmečiui $1.00. Į užsienį $2.50.
būsiantiems metams. Iš-1
; Raštininkė. bostoniečius, štai, pereita-'mo.
v •

MĖSĘ

Mes šiame laikraštyje
pagarsinsime kada ir su
kokiu rateliu lošime. Kas
norėtų iš lietuviškų para
pijų arba ratelių lošti su
vvaterburiečiais Big Five,
terašo man laiškutį... Ku
nigui Kripui.*.. o mes suda
rysime attitinkamas sąly
gas. Taipgi Kunigas Gra
deckas turi Holy Name ra
telį ir turime mergaičių
ratelį. Lauksime žodžio
nuo mūsų lietuvių, ypatin
gai nuo Hartford, New
Britain, Bridgeport, Ansonia, New Haven, Nashua
ir kitų.

