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DABARTIES
BILDESIUOS

Katalikų pareiga yra galingai 

paremti katalikišką spaudą.

Leonas XHL
DARBININKAS I z

LDS. IR ‘DARBININKO1 
VAJUS

Šiandien prasideda LDS. 
organizacijos ir laikraš
čio “Darbininko” vajus. 
Vajaus metu į LDS orga
nizaciją gali įsirašyti lie
tuviai katalikai pavieniais 
ir šeimynos. Įsirašantieji 
nemoka jokių įsirašymo 
mokesnių, o tik vienkarti
nę metinę mokesnį $3.00 
arba kas mėnuo po 25 cen
tus. Šeimynos — tėvas, 
motinai ir vaikai įsirašu- 
sios, mokesnius moka tik 
vienas tos šeimynos narys 
ir gauna organą “Darbi
ninką” tik vienas narys. 
Kiekvienas, mokąs mokes
nius narys, gauna laikraš
tį “Darbininką” du kart į 
savaitę dykai.

Lietuviai, kurie negali 
arba nenori įsirašyti į 
LDS. organizaciją, vajaus 
metu gali užsirašyti laik
raštį “Darbininką” sau ir 
savo giminėms, gyv. čia 
Amerikoje arba Lietuvoje 
nupiginta prenumeratos 
kaina. Amerikoje prenu
meratos kaina $3.00 me
tams; užsienyje $4.00.

Vajaus metu kiekvienas 
LDS. organizacijos narys, 
kiekvienas “Darbininko” 
prenumeratorius turėtų 
pasidarbuoti, kad laikraš
tis “Darbininkas” lankytų 
visų lietuvių namus su 
naujausiomis žiniomis, 
gražiais straipsniais ir į- 
vairių įvykių aprašymais.

LDS. Centras ir “Darbi
ninko” Administracija 
kviečia visus į vajaus dar
bą. Kalbinkite ir padėkite 
užsirašyti “Darbininką” ir 
įsirašyti į Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą (LDS.) vi
siems. Vajaus darbininkai 
turi progą laimėti gražias 
ir brangias dovanas. Pra
šome tuojau įsiregistruoti 
į vajaus darbą ir pradėti 
darbą dabar.

Kalėdų šventės čia pat. 
Kiekvienas (na) perka do
vanas savo giminėms, sa
vo artimiems. Geriausia 
ir atmintiniausia dovana, 
tai laikraštis “Darbinin
kas”, kuris už $3.00 per 
visus metus du kart į sa
vaitę lankys namus. Užra
šykite “Darbininką” į Lie
tuvą savo giminėms. Du 
kart į savaitę per visus 
metus “Darbininkas” lan
kys Lietuvą už $4.00; vie
ną karta į savaitę už 
$2.00.

Apie katalikiškos spau
dos reikšmę telpa K. strai
psnis šio numerio 4 pusi. 
Patartina perskaityti ne 
dėlto, kad Tamsta, Gerb. 
Skaitytojau, nesuprastum 
katalikiškos spaudos reik
šmės, bet dėlto, kad Tam
sta tą straipsnį patartum 
perskaityti arba pats per
skaitytum kitiems, kurie 
per nesusipratimą skaito 
neva neutralius arba kaip 
jie sako, “bepartyvius” ir 
bedieviškus laikraščius.

Šio LDS. ir ‘Darbininko’ 
vajaus metu suglauskime 
pečius ir pastūmėkime ka
talikiškos spaudos vežimą 
pirmyn!

Vienas istorijos profeso
rius studentams davė tokį 
rašto darbą: “Kruvinos 
Prancūzų revoliucijos 
priežastys”. Vieni studen
tai ieškojo tų priežasčių

k:

EINA NUO 1915 METŲ

ŠV. TĖVAS SVEIKSTA
Vatikanas — Praneša

ma, kad Šv. Tėvo, Popie
žiaus Pijaus XI sveikata 
gerėja. Bet kol kas gydy
tojai pataria gulėti lovoje. 
Sekmadienį, gruodžio 13 
d. Popiežius dalyvavo šv. 
mišiose sėdėdamas.

ekonominiam skurde, kiti 
valdžios silpnybėje, treti 
dar kur kitur. Profesorius 
paskui kalbėdamas stu
dentams iškėlė knygą ir] 
tarė: “Revoliuciją sukėlė 
Knyga”. Spaudos galybė 
mūsų gyvenime yra vi
siems aiški.

Katalikiškoje spaudoje 
slepiasi katalikų viltis, ga
lybė ir gyvybė. Spauda 
stiprina tikėjimą ir doro
vę, duoda krikščioniškas 
pažiūras į gyvenimą. 
Spauda yra tas motoras, 
kuris suka visą katalikų 
veikimo ratą. Nusilpnink 
katalikiškus laikraščius ir 
visas katalikų veikimas 
sustings.

Nestebėtina tat, kad Po
piežius Pijus X pasakė: 
Aš greičiau parduočiau 
mano bažnyčios baldus, 
negu kad leisčiau išnykti 
vienam katalikiškam laik-

v v* • •« rasciui .
Katalikams vyskupų ir 

Popiežių žodžiai turi būti 
šventi žodžiai. Mes priva
lome jų klausytis, jei 
mums miela yra Katalikų 
Bažnyčia, ir šviesi jos a- 
teitis.

Popiežius Pijus XI įsa
ko: “Į kiekvieną šeimą tu
ri pareiti bent vienas ka
talikiškas laikraštis”. 
Kiekvienas katalikas pri
valo šį Popiežiaus norą į- 
gyvendinti. Kas myli Baž
nyčią, tas rūpinsis katali
kų spaudos platinime...

“Katalikas, kuris nere
mia katalikų laikraščių, 
neturi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku”. T.

v •

VAŽIUOKITE
LIETUVON 
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DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

TCLJUBOJTDn 2680.
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PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybes kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 10c., su prisiun- 
timu 15c. Rašykite:

“Darbininkas”,

AMERIKOS LIETUVIŲ R. k| ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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GERB. JONAS BUDRYS, !
Lietuvos Generalinis Konsulas Jung. Valst. pereitos 
savaitės pabaigoje lankėsi Bostone ir atlankė kaiku- 
rias lietuvių įstaigas.
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Apsupti Madridą
TEISĖJAS PASAKĘS 

KALBĄ AUTOMOBILIS
TAMS ŠERMENYSE I

Į

MIRĖ SESUO ALENA

Pittsburgh, Pa. — Gruo
džio 12 d. teisėjas M. A. 
Mussmano privertė 77 as- Į 
menis, kurie rasti kaltais 
už vairavimą automoliu, 
būdami išsigėrę, dalyvauti 
šermenyse Wasco Bom- 
car, beturčio darbininko, 
kuris buvo automobiliu 
užmuštas.

Teisėjas prie karsto pa
sakė kalbą, kurioje griež
tai smerkė tuos, kurie ge
lia ir pasigėrę sėdasi 
automobilio vairo.

ti

Sukilėliai dėMadrid,
da visas pastangas apsup
ti miestą ir priversti rau
donuosius pasiduoti. Kas
dien eina smarkūs mūšiai 
Madrido priemieščiuose. 
Miesto gyventojams trūk
sta maisto. Šalčiams ūžė- 

stone ir daug dirbusi ka- Jus neesant kuro, gy- 
; ventojai degina savo ra
kandus.

Nors sukilėliai jau kelin
ta savaitė verčia civilius 
gyventojus apleisti mies
tą, ir nors šimtai tūkstan
čių jų jau išsiųsti, bet ap
skaičiuojama, kad dar ten 
tebegyvena apie 300,000 

' moterų ir vaikų.
Raudonieji mieste šėlsta 

ir šaudo gyventojus už 
mažiausį nusižengimą.

i Pranešama, kad raudonie-

I
I

Elmhurst, Pa. — Gruo
džio 11 d. š. m., Nukry
žiuotojo Jėzaus Vienuoly- 

‘ ne mirė Sesuo vienuolė A- 
iena Kasinskienė, ilgus 
metus gyvenusi South Bo- S1

talikiškame veikime. A. 
a. Sesuo Alena vienuolyne 
išbuvo apie 10 metų.

Nukryžiuotojo Jėzaus 
Vienuolyno Seserims ir a.l 
a. Sesers Alenos giminėms] 
šioje liūdesio valandoje 
reiškiame gilią užuojautą.1

i DĖL MAIŠO ŠALO VISĄ 
NAKTĮ ĮLIPĘS Į MEDĮGRĮŽO MARIJONŲ 

PROVINCIJOLAS

Chester, Pa. — Sun Ship 
Builder and Drydock kom
panijos darbininkai išėjo 
į streiką. Pereitą penkta
dienį prie kompanijos 
dirbtuvių kilo riaušės, ka
da dalis darbininkų, kom
panijos viršininkų kursto
mi ir grasinami, norėjo kad nepajėgiąs valdyti 
praeiti pikietuojančių ei- imperijos be moters, kurią 
les. Policijai bemalšinant ; jis mylįs. Jis pareiškė sa-j 
riaušes, paleista šūviai ir vo ištikimybę jaunesnia- 
bombos, kuriomis užmušė jam savo broliui karaliui

I

Londonas, Ariglija —At
sisakęs anglų imperijos 
sosto karalius ';‘Edwardas, 
gruodžio 11 d. iakare pa- 

] sakė per radio ^atsisveiki
nimo kalbą. r

Tarp kito jįs pareiškė,] 
1 nepa jėgiąs valdyti

Kaunas — Kun. A. Pet
rauskas, kuris kongrega-

Daujenai (Biržų apskr.)
Daujėnų apylinkėse kar-' ji nužudė daugiau Ispani- 

tais atsibasto po keletą jos gyventojų, negu jų žu- 
civiliame kare.

I
ei jos reikalais per pustre- vilkų, kurie “pašeiminin- vo 
čio mėnesio aplankė Lat- kavę” apie kūtes, vėl kaž

kur dingsta. Gyventojai, 
į jų įbauginti, visur juos 
mato, ypač jei naktį tenka - 
eiti per mišką ar krūmus.

■ Tada kiekvienas kelmas
vis panašus į vilką ir... ga- jje išdirbo planą pa- 
Ias- laikymui taikos Šiaurės ir

Panašus nuotykis įvyko Pietų Amerikoje. Taikos 
lapkričio 19 d. su Patra- planas turės būti ratifi- 
kės km. gyventojų K. V-či- kuotas kiekvienos valsty- 

i ka. Jis tą dieną Trako bes.
i miške lupo akmenis. Va-!
kare, baigęs darbą, jau ke-' ar kitur visos šalys pasi- 
tino eiti namo, bet dar už-i 

Į ėjo pas netoli gyvenantį 
’ pažįstamą ir prie alaus uz-
bonėlio prabuvojo iki 12 

i vai. nakties. Išėjus eiti na- 
ls' mo, tuojau kilo galvoje 

: mintis, kad galįs vilką su-] 
tikti, nes kelias į namus 
ėjo per krūmus ir per Vai-! 
zgumbalio liekną, žmoge- i 

KOMUNISTAIS PASITI- lis. slenka į priekį bailiai, 
KĖTI NEGALIMA dairydamasis į visas pu

ses: kiekvienas juodesnis 
kelmas, ar didesnis kups
tas sukelia šiurpulius nuga 
roję. Jau nebetoli Vaiz- 
gumbalio liekno, tik stakt,

viją, Okup. Lietuvą, Len
kiją, Italiją, Prancūziją ir 
Angliją, jau grįžo į Kau
ną.

KIEK ISPANIJOS BAU 
DONIEJI IŠŽUDĖ KUNI

GŲ

Italų 
vieną darbininką ir 36 su- Jurgiui VI, ir tvirtino, kad lia” 
žeidė. i \ J

Streikieriai ir jiems sim- tydinti, bet jis tą daręs sa- 
patizuojanti žmones tokiu vo laisva valia, 
kompanijos elgesiu pasi- T tį vak kar0 lai. 
P'ktino. Kompanija su vu Edwardas išvyko iš 
darbininkais nesitare tai- j A nglyos į vienną Austri- 

kur apsistojo pas baro- 
ną Rotschildą. Būdamas 
Viennoje, Edvvardas gydy- 
sis pas pagarsėjusį ausų 
specialistą Dr. Neumann.

Šeštadienio rytą, gruo
džio 12 d. jo brolis, Jurgis; 
VI, oficialiai paskelbtas 
naujuoju Anglijos imperi- 

piliečių, kurie mokėjo vai- peratorium. 
džiai mokesčius nuo savo 
uždarbio 1934 metais, 33 ______
piliečiai per vienus metus NAUJŲ MOKYKLŲ STA- 
uždirbo po milijoną dole- TYBAI IŠLEISTA 2 MI- 
rių ar daugiau. Iš jų 21 
uždirbo nuo vieno iki pus
antro milijono; keturi nuo 
pusantro iki dviejų milijo
nų; šeši nuo dviejų iki tri
jų milijonų; vienas nuo 
trijų iki keturių milijonų, 
ir vienas < 
penkis milijonus.

išspręsti, bet sukurstė ki
tus darbininkus ir tokiu 
būdu išprovokavo riaušes,

DARBININKAI TIEK 
NEUŽDIRBO

“Avvenire d’Ita- 
rašo, kad komunistai 

niekas nevertęs jo atsista- ligi šiol Ispanijoj nužudė 
15.272 kunigus, vienuolius 
ir šiaip dvasinio luomo 
žmones, sudegino, apiplė
šė arba išniekino 18.987 
bažnyčias bei vienuolynus. 
Laikraščio nuomone, ki
tos revoliucijos savo žiau-Į 
rūmais nublanksta prieš 
šią. Toks raudonųjų tero
ristų sužvėrėjimas pirma
sis pasaulyje.

• v

Washington, — Iš dau-
kiurių milijonų jos karalium ir Indijos im-

LIETUVOJE ŠIEMET

LIJONAI LITŲ

Lietuvoje plečiantis švie
timui ir kylant kultūrai, 
atsiranda reikalas steigti 
vis daugiau naujų mokyk-: 

dagiau“ kaip Ji; Kasmet jų statybai iš- 
leidžiamos stambios pini- 

_______ ' gų sumos. Mokyklas stato, 
VOKIETIJOS VYRAUSY ™Wbė ir savivaldybės.;

_  _ - —__________________—— — -   trn 1 nni

leidžiamos stambios pini
gų sumos. Mokyklas stato

BĖ REMIA VEDYBAS metų valstybiU biudže- 
--------- tuose mokyklų statybai

Berlynas — Per trečią numatyta 1.273.000 litų ir 
šių metų ketvirtį Vokieti- 300.000 litų skyrė švietė
joje buvo išmokėtos 43.- mo ministerija. Iš viso 
378 paskolos vedyboms mokyklai buvo paskirta 
paremti. 47.014 jaunave- 1.573.000 litų. Bet vėliau 
džių poroms, kurioms gi- ši suma buvo padidinta.] 
mė gyvi naujagimiai, ket- šiemet naujų mokyklų 
virtadalis paskolos buvo statybai bus išleista 2 mi- 
dovanota. Ii jonai litų. Daugiausia

VALSTYBĖ PASISA
KĖ UŽ TAIKĄ

Buenos Aires, Argentina 
— Čia posėdžiauja atsto- 

(vai 21 Amerikos respubli-

Kilus karui Amerikoje

žada tartis ir dirbti ben
drai; nesikišti į vieną ki
tos valstybės vidujinę 

, tvarką.

SARASOLA NEBETUR 
KUNIGO TEISIU £

Bostonan atvyko kalbėti 
Luis Sarasola iš Ispanijos. 
Jis visur kalba girdamas 
Ispanijos raudonuosius. 
Jo draugai skelbia jį kata
likų kunigu.

Jėzuitas kun. Ahearn, S. 
J. Sužinojęs, kad Luis Sa
rasola kadaise yra buvęs 

> vie- 
kaip at- bo v^^as tupi, akys žiba nuolis, pasiuntė kablegra- 

;__ 2 '1— viršininkui
mas klaidas1 ir nusikalti-’atsipeikėjęs puolė į netoli*kun. I^onardui Bello, Ro-

Praha — Per čekoslova- 
kų darbininkų akademijos 
kongresą teisingumo mi- 
nisteris pasakė kalbą, ku-IllbLCIlb K<X1U4? KU- ir _ 1 auviu jiu

rioje, tarp kitko, pareiškė,! Įr sustingo. — Pranciškonų ordino
kad komunizmas, ] . r .
rodo, supratęs savo lemia-; dantimis kalena... Kiek mą to ordino
i_____ — 11 _ ? J _ __  • _ __________• 1 ii • ' 4-44 It- yMi/xln i •»-» z\4r\l i i T aayi v»/J
Į XJ1U»J niuiviu.*j 11 A A VOOA/kCVl , —’ — —-j' —-------------j y— £---------------- r ---------------------- --------------- ------------ ----------------------------- -------- ------------ y-----------

mą, padarytą Europos de- ] esant į medį ir įsirengė į mon ir gavo sekantį atsa- 
—i—'pačią Viršūnę. O vilkas kymą: “Luis Sarasola yra 

nuo kelio nėjo, bet dar la-1 sulaužęs įžadus* savo ordi- 
biau dantimis kaleno. Dre- no ir Bažnyčios. Jis neturi 
bedamas medy, žmogus 
visą naktį išsėdėjo. Paga
liau prašvito rytas, ir jis 
pamatė, kad “vilko” vieto
je guli paprastas maišas, 
šiaudų prikimštas — sė
dynė iškritus iš vežimo. 
Keikdamas savo bailumą, 
išlipo iš medžio ir parėjo
namo.

Dabar pasakoja visiems 
savo nuotykį ir stebiasi 
pats iš savęs, kaip jis ga- 
Įėjęs taip apsirikti. Iš kur 
galėjęs girdėti “vilko” ka
lenimą — nė pats nežino. 
Matyt, jam tik taip rodė
si. , ‘Ū.’

mokratijai.
Pasak ministerio, 
komunistai dabar laiką 
demokratiją la i k i n a 
priemone apsisaugoti, 
tačiau, praėjus pavojui, 
jie juo labiau pulsią de
mokratiją

jai pašalinti. Todėl dabar
tiniam demokratijos rėmi
mui iš komunizmo pusės 
nesą galima skirti didelės 
vertės.

teisės naudotis jokiomis 
kunigo teisėmis”. Iš to ai- 
šku, kad Sarasola neturi 
jokios teisės kalbėti Kata
likų Bažnyčios ar Ispani
jos katalikų vardu.

SALANTAI 
Kretingos Apskr.

PANEVĖŽYS
dovanota.

Nuo 1933 m. rugpiūčio mokyklų statoma PaneVė- 
mėn. iš viso buvo išmokė- žio ir Kėdainių apskričių 
ta 645.527 tokių paskolų, sivivaldybės. 
Vedybines paskolas gavu- statomos didelės, erdvios, 
siose santuokose gimė gražios ir pritaikintos šių 
437.455 gyvi vaikai. 1 dienų reikalavimams.

Mokyklos^

Pabrango produktai. — 
Sviestas turguje kg. 3 lt., 
kiaušiniai 15 et. štuka, ko
pūstai kapa 9 lt., duonos 
kaina nevienoda: vienur 
jau 20 et., kitur 25 et.

Mašina nutraukė visą 
koją- Tintelių kaime pas S. 
Voskresenskį dirbo V. Vil
nius. Jis netyčia įkišo į 
mašiną dešinę koją, kurią 
nutraukė ligi 
Nukentėjęs, 
m., nuvežtas 
ligoninę.

blauzdos.
kuris yra 28 
į Klaipėdos

i

■ M ■
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Antradienis, Gruodžio 15 d., 1936

VIETINES ŽINIOS
-—■-a

»............................. i----------
LDS. 1-MOS KUOPOS 

SUSIRINKIMAS
tello Šv. Roko parapijos 
choro vaidintojai, kleb. 
kun. J. Švagždžiui, LDS. 
Centro pirmininkui vado
vaujant, vaidino gražų ir 
turiningą veikalą “Revo
liucija”. Kartu su kleb. 
kun. Virmauskiu buvo nur 
vykęs ir “Darbininko” ad
ministratorius p. Antanas 
Peldžius ir kiti du vaiki
nai. Visi buvo patenkinti 
turiningo veikalo gražiu 
vaidinimu. Kleb. kun. P.

i Virmauskis kvietė Montel- 
!lo vaidintojus atvykti į 

šeštadienį, gruodžio 12 go Bostoną ir suvaidinti 
d. “Darbininko” Redakci-: “Revoliuciją”, 
joj lankėsi p. Jonas Bud-: _________
rys, Lietuvos Generalinis SUSIRGO O. SIAURIENĖ 
Konsulas New Yorke. 
Gerb. Svečias atvyko į So.
Bostoną geroje nuotaiko-' susirgo LDS Centro iždi- 
je, ir su Jūsų redaktorium ninkė p. O. Saurienė. Lin- 
kalbėjosi dauigau valan-. kime jai greitai pasveikti, 
dos laiko apie Lietuvos e-’ -------------
konominius ir politinius. DR. MACKEY NUBAUS- 
reikalus. Gerb. Konsulo di-; 
džiausiu rūpesčiu yra iš-! 
plėsti Lietuvos produktus 
-T-------A J

LDS. 1-mos kuopos me
tinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 17 
d., š. m., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Petro par. svetainėje, 
492 E. 7th St., So. Bosto
ne. Visi nariai kviečiami 
atvykti, nes bus valdybos 
rinkimai sekantiems me
tams. Valdyba.

LANKĖSI
v •

Pereitą savaitę “šalčiu”

TAS $175.00

Dr. Charles E. Mackey 
Jungtinėse Valstybėse. A- iš So. Bostono, Bostono 
pie Lietuvos vidujinę tvar-■ Mokyklų komiteto narys, 
ką jis kalba labai trumpai Aukštesniame Krimina- 
ir, suprantama, teigiamai. I liame teisme nubaustas 

Tą pačią dieną p. Konsu-J $175.00 už nusikaltimus 
las Budrys lankėsi pas Šv.' vairuojant automobilį. Jis 
Petro lietuvių par. klebo- nubaustas $100 už vairavi- 
ną kun. P. Virmauskį ir 
kun. K. Urbonavičių ir ki
tose lietuvių įstaigose.

Pirmadienį, gruodžio 14 
d. kleb. kun. P. Virmaus- 
kis ir kun. K. Urbonavi
čius buvo išvykę į Worces- 
ter dalyvauti 40 Valandų 
atlaiduose, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoj.

Sekmadienį, gruodžio 13 
d. kleb. kun. P. Virmaus- 
kis buvo išvykęs į Nor- 
wood ir dalyvavo Šv. Jur
gio par. Apaštalavimo dr- 
jos vakarėlyje, kur Mon-

mą būnant girtu, $50.00 
už važiavimą, kuris suda
lė gyvybės pavojų ir $25 
už važiavimą be “license”. 
Jo automobilius susimušė 
su kitu ant Shawmut Avė., 
Bostone, liepos 18 d. Nė 
vienas žmogus nebuvo su
žeistas. o tik automobiliai.

Roxbury distrikto teis
me Dr. Mackey buvo nu
baustas $200 ir 2 savai
tėm kalėjimu už pirmuo
sius du nusikaltimu, o už 
trečiąjį — $25.

POLICIJA PAŠOVĖ VA
GILIUKU BURNES

■ ri
DAKTARAI

Tel. Šo. Boston 0823 =
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki 
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subarus vakarais ir 
nedėldieniais. taipgi seredomis nuo 

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

51 mitintu <•••••••••« iiiiiiiiiiiiimim m*iiwimnwwwwwwmQ
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Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 l. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną, 
gubotomis nuo 9 Iki 6 vnl. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq 

Cambridge, Mass.

t
I

Pereitą šeštadienį tūlas 
Clarence E. Burnes, 18 m. 
amž., gyv. Lilly St. So. 
Bostone buvo įsilaužęs į 
Carney ligoninę, į slaugių 
kambarį ir, kaip jos sako, 
jis buvo pradėjęs jas 
smaugti tikslu jas apvog
ti. Bet nepavyko. Vėliau 
jis įsilaužęs į Dorchester 
St. Market. Policija po 20 
minučių jį sugavo. Jis no
rėjęs pabėgti. Policija pa
leido šūvius ir jį sužeidė. 
Dabar jis guli ligoninėje. 
Kaip tik jis išsveiks bus 
perduotas teismui.

“SHOWER P ARTY”

I

Gruodžio 11 d. Dr. ir po
nios Landžių namuose į- 
vyko “shower party” p. 
Pranciškai Gilinauskaitei 
pagerbti, prieš jos jungtu
ves, kurios įvyks šv. Kalė
dų antrą dieną, gruodžio 
26. Dalyvavo gražus bū
rys panelės Galinauskai- 
tės draugių; pasilinksmino 
ir ją apdovanojo gražio
mis ir brangiomis dovano
mis, kurios jai bus labai 
naudingos pradedant nau
ją gyvenimą.

P-lė Pranciška Galinaus- 
kaitė išteka už Dr. Vinco 
Dusevičiaus (Duserick), 
kuris jau antri metai kaip 
pratikuoja So. Bostone. 
Šliubas įvyks Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių para
pijos bažnyčioje, gruodžio 
26 d., 3 vai. po pietų, Cam
bridge, Mass.

P-lė Pranciška gyv. pas

1
KALĖDŲ DOVANOMS

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Repairing of Ali Kinds 
Opeu EveningsSukis

DARBININKAS

• v/

8.

Dealer in 
Diamonds,

BIRTHSTONES 
■Jan.—Garnet 
Feb.—Amethyst 
Ifar.—Bloodstone 
Apr.—Diamond 
May—Emerald 
June—Agate

J. M. Dilis
JEWELER

Ali Kinds of Silver and Goitf Articles: 
Rings, AVatch es and Fountaiu Pens

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

BIRTHSTONES
July—Rubg
4 ug.—Sardonyi 
Sept.—Sapphire 
Oct.—Opai 
Nov.—Topas 
Dec.—Turgvoise

STEBUKLINGAS PLAK
TUVAS, Kitehen-Kit su
jungtas su jėga. Suplaka 
nevien vidurį, bet kairi 
ir dešini inde kraštą $24.95 
Su moderniška kaina įni
nkama. ir miltų sietukas.

GARUOJANTI KARŠTA 
KAVA... švari kaip Am- 
ber’is perteka iš viršaus i 
žemutinį jndo dalį. 
UniversaT $3.95.

šis

The Edison Shops
39 Boylston St. Boston 

ir 32 kitose parankiose vietose
HANcock 3300

Atdara 8 ;30 iki 5:15 pp. kasdien ir šeštadieniais 
Pas Elektrikinius ar Kontraktorius Dylerius.

savo tėvelius Arlington,! 
Mass. Ateinančiais metais, 
jei nesutrukdys vedybinis 
gyvenimas, ji baigs Por- 
tia Law School. Taigi dak
tarui nebus bėdos su lega
liais klausimais, jeigu ko
kie ir iškils.

Dr. Vincas Dusevičius 
užaugęs ir pradinius mok
slus baigęs So. Bostone. 
Medicinos mokslus užbai
gė St. Louis University 
Medical School. Dabar sė
kmingai praktikuoja So. 
Bostone.

I
I

/

vagis išbudino iš miego 
slaugę p. Stepaniją Sma- 
lukaitę, 26 m. amžiaus, 
gyv. 36 Worcester Sq., So. 
End, Bostone. Vagis įlindo 
į slaugės apartmentą per 
langą ir bandė ją apvogti. 
Slaugė Smalukaitė pama
čius juoduką vagilių savo 
kambaryj, nenusigando,: 
bet puolėsi jį “išprašyti” 
lauk. Ji pagavus juoduką, 
pradėjo šauktis pagelbos. 
Juodukas vargais negalais 
išspruko iš Smalukaitės; 
rankų ir pabėgo. Bet ji da-; 
vė policijai aiškių nurody
mų kaip tas “svečias” iš
rodė. Policija kaip tik to
kio “paukščio” ir ieškojo.

Vagis vistiek pasigrobęs 
du laikrodėlių p. Smalu
kaitės, kuri juos buvo pa
sidėjusi ant stalelio.

MOTERIS IŠGELBĖJO 
LAIVO ĮGULĄ

Mažame, aštuonių 
nių įgulos, jivedų 
“Nils”

žmo- 
laive 

tarnavo jauna vi
rėja Ella Pihlowa. Kartą 
laivas pakliuvo į smarkią 
audrą ir pasitaikęs ledo 
kalnas perskėlė laivą pu
siau. Su dideliu vargu įgu
lai pavyko išsigelbėti. Vi- 

! si sulipo ant mažiukės jū
ros uolos. Ši uola yra vi
siškai tuščia, tik jos vidu
ryje tūnojo vienas nusu
sęs krūmokšnis, į kurį su
dužusio laivo įgula ir įsi
kibo. Rūkai ir pūgos už
dengė, visus aplinkinius 
vaizdus ir išsigelbėjusieji 
iš vienos mirties, nesitikė
dami sulaukti pagalbos, 
laukė antros. Ella atsimi
nė pasakojimus apie laivų 

Sekmadienį, gruodžio 13 skendimus tarp ledo kal- 
d., Lietuvių svetainėje, So. nų. Ji gerai suprato nepa- 
Bostone įvyko prakalbos, vydėtiną žmonių padėtį ir 
kurias suruošė naujai su- matė, 
sitvėręs '
Sąjungos skyrius iš tokių norį miegoti, 
narių^ kurie negah ir ku- tikrą mirtj

Staiga vyrai gauna įsa- 
kad tik

• w

PRAKALBOS IR BAN 
KIETAS

kad jų jėgos kas-
Vilnių Vaduoti kart silpnėja ir jūreiviai 

~ ~ kas reikštų
narių, kurie negali ir ku- tikra mirtt 
rie, greičiausiai dėl savo 
“aš”, nenori dirbti Vilnių 
vaduoti darbą Federacijoj, kymą dainuoti,

~ _______ Y.___ •___ C1-.

par. klebonas iš Lawren- 
ce, Mass. Pageidaujama, 
kad dažniau su tokiomis 
paskaitomis ir panašiais 
paveikslais į mūsų koloni
ją atvyktų. Č.

So. Boston, Mass. — Se
kmadienį, gruodžio 13 d., 
7 vai. vakare, Šv. Petro 
par. salėje, Šv. Pranciš
kaus Brolija surengė gra
žų vakarą su paskaitomis 
ir judamais paveikslais. 
Labai gražią paskaitą! 
skaitė apie Šv. Pranciš
kaus idealą ir parodė pui
kius “Šv. Pranciškaus A- 
syžiečio Gyvenimas” ju-į 
darnus paveikslus kun. Pr.Į 
M. Juras, Šv. Pranciškaus

Bitininkas L. Končius iš 
Abington išvyksta į Flori
dą ir ten užsiims bitinin
kyste per “vasarą”, nes 
Floridoj dabar labai šilta. 
Abingtone pereitą vasarą 
p. Končiui su bitėmis nela
bai vyko; gavo tik trečią 
dalį medaus kiek turėjo 
gauti. Pasibaigus Floridos 
“vasarai”, jis grįš su bitė
mis į Abingtoną.

Bitininkas Končius turi 
pasidirbęs prie automobi- 
liaus prijungti “trailerį” 
(namelį ant ratukų), tai 
jis nuvažiavęs jame gyve
na ir grįždamas parsiveža 
bites.

SLAUGĖ NUGALĖJO 
VAGĮ

Anksti šeštadienio rytą

Specialus Pasiūlymas
L STREET LIQUORE STORE

C3 Parduodam geriausius įvai-j
■I riR rūsiu TONIKĄ, DEG-į

TINĘ. ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms.' 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U.' 
S. firmų ir užsienio, pasirinki- 
mas didžiausias ir įvairinusias.

UrtUnfc, ■ POKILIAMS, VESTUV £ M S,
■ NAMUOSE VAISAUS ir BA- 
H LIAMS. Specialiai kainos su- 
| mažinamos. Pristatėm greitai ir 

veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Palaukit SOU-th Boston 4147 
Pas J. STRIGUNĄ 

1951 ST., SO. BOSTON. MASS.

1
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MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams.
Adresas:

98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

/

J.DOYLE
303 West Broadway 

So. Boston, Mass.
Užlaiko įvairios rūšies 

likerinių gėrimų 
buteliuose.

Tel. SOUth Boston 9252

f,

Kalbėjo Lietuvos Genera- neužmigtų. Sumanioji vi- 
lis Konsulas p. Jonas Bud
rys iš New Yorko ir kele
tas vietinių profesijonalų.: 
Klausytojų buvo prisirin
kusi pilna svetainė. Kon
sulas perskaitė savo kalbą 
apie dabartinę Lietuvos 
ekonominę padėtį.

Amerikos lietuvių profe
sionalų “modelis”, advo
katas J. Howard (Kava
liauskas) savo žargoniška 
kalba p. Konsului iškėlė 
keletą nemalonių klausi
mų. Tuos nemalonumus 
bandė užglostyti savo kal
boje 'adv. A. Šalna. Pra
kalbų dekoracijai scenoj 
sėdėjo “hand picked” ne
va draugijų atstovai, ku-į 
rių draugijos nerinko 
jas atstovauti.

Vakare, Vendome vieš
butyje tie patys rengėjai 
Gerb. Konsului ir jo žmo
nai pagerbti suruošė ban- 
kietą. Dalyvavo apie 50 
žmonių.

Konsulas laike savo kal
bos įteikė šaulių medalį p. 
J. Ivaškevičiui (Ivas), ku
ris Klaipėdos sukilėliams, 
Klaipėdą vaduojant, yra 
paaukavęs vieną milijoną 
markių, (apie 110 dole
rių).

Prakalbų vedėju buvo p. 
Stasys Mockus; toastmas- 
teriu — p. Titus Grevis.

Rap.

rėja priverčia juos tai šen, 
tai ten vaikštinėti. Ji pati 
pritaria dainuojantiems ir 
trumpina laiką įvairiomis 
išdaigomis. Pagaliau rū
kas išsisklaido. Jūreiviai 
įbeda akis į vandenyną ir 
tolumoje pamato laivą, 
kuris skuba į pagalbą.

Drąsioji Ella dabar guli 
ligoninėje. Jos kojos nu
šalo, bet tai niekis palygi- 
ti su keletos žmonių gyvy
bėmis, kurias tik ji išgel
bėjo.

i

TEISME

— Pasakykite ponas Bal
tus, kodėl jūs paėmėt tokį 
jauną advokatą?
— Matote, tas procesas 
gali labai ilgai užtrukti ir 
advokatas suspės pasenti.

Parsiduoda dviejų šei
mynų namas —45 Thomas 
Park. Kaina $5600. Geram 
stovyj. Galima pamatyti 
bet kokiu laiku. Dėl infor
macijų šaukite BLU 3141. 

(-11-18)

NAUJI KALENDORIAI 
1937 METAMS

Klauskite Katalogą 
JONAS KERDIĖJUS 

409 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

PLAUKŲ SLINKIMAS {
Slinkimas, Plaiska- 

s| nos ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacnm Proeess, 
Electric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

Dr.Grady,327&aJs.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

1'

r

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke".

GRABORIAI
S. BARASEVIČIUS IR

SUNŪS
[SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

TURI NOTARO TEISES
254 W. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 2590
113 Aines St., Brockton, Mass. 

Tel. Brockton 390
Ggven. vieta: 838 Dorchester Avė.

Tel. Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 

> Residence: 158 W. 7th St
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815

D. A. ŽALUSIAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 

Funeral Home ir Bes. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.
PAIEŠKAU savo pus

brolio Vinco Staniulionio, 
paeinančio iš Bakaloriškių 
kaimo, Dusmenų par. Iš
vyko į Ameriką apie 30 m.1 
atgal. Prašome atsišaukti 
pačiam ar kas žinote apie 
jį, prašome pranešti Mar
celei Vasiliauskaitei - ko- 
mičienei, paeinančiai iš Pi
voriūnų kaimo. Dabar gy
venančiai, 696 D St. So. 
Boston, Mass. . (15)

»

(15-28) !

P. J. AKUNEVICH IR SUNOS
GRABORIUS - UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.
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Užsienio Lietuvių Jaunimo 
Klausimas I

Draugijų Užsienio Lietu- vinio, kad nepadarėme to, 
viams Remti Akademinis ką galėjome ir turėjome! 
skyrius surengė visą eilę padaryti savo brolių tauti- j 
populiarių paskaitų per nei gyvybei išgelbėti.” Lie- 
Kauno radiofoną. Paskai
tos prasidėjo š. m. lapkri-1 plitę po platųjį pasaulį ir 
čio mėn. pradžioje popu- daug jų 
liarių paskaitų per Kauno 
radiofoną. Paskaitos pra
sidėjo š. m. lapkričio mėn. 
pradžioje populiariųjų pa
skaitų ciklą atidarė Pa-j 
šaulio Lietuvių Sąjungos 
Pirmininkas adv. R. Skipi
tis. Po jo kalbos dainavo 
B. Drangelienė - Darlis. 
Buvo deklamacijų ir choro 
dainų. Pirmąją paskaitą 
Užsienio Lietuvių jaunimo 
klausimu skaitė prof. F. 
Kemėšis. Paskaitos pra
džioje prof. F. Kemėšis pa
žymėjo, kad lietuvių tau
ta, ilgus amžius svetimųjų 
vergovėje kentėjusi, tirp
dyta piktųjų kaimynų, 
pradėjusi gyventi nepri
klausomu gyvenimu, pasi
juto beturinti savo valsty
bės ribose tik nepilnus 
pustrečio milijono tautie
čių. Antra tiek buvo ana
pus sienų: 1. milijonas Rv- 
tuose ir Rytpiečiuose neša 
lenkų jungą, 
milijono 
vokiečių 
globstyje ir nebedaug vil
ties juos atgaivinti. Be to, 
dar vienas milijonas išsi
blaškė po visą platųjį pa
saulį. Apie 90^ jų pateko 
į Amerikos kontinentą: a- 
pie 900.000 Jungtinėse 
Valstvbėse ir Kanadoje, a-; ir už tuos kurie mokės tik 
pie šimtas tūkstančių į vieną pasisavintojo krašte 
Pietų Ameriką nukeliavo. Įkalbą.

Pradžioje išeivių daugu
mas vyko svetur su minti
mi užsidirbti pinigų ir vė
liau vėl sugrįžti į gimtąjį 
kraštą, tačiau žymi jų da
lis naujuose kraštuose ap
siprato, o jų vaikai ir anū
kai — išeivių antroji, tre
čioji, o kai kur jau ketvir
toji karta 
lietuvių tautą stovi dideliu 
klausimu kaip išlaikyti jų 
tautinę lietuvišką gyvybę.

Paaiškinęs išeivių jauni
mo lietuviškumo išlaiky
mo prof. F. Kemėšis pa- 
briežia, kad lietuvių tauta, 
nedidelį gyvą branduolį 
savoj žemėj išlaikiusi, jo
kiu būdu negali sutikti J ^om*s atsilaikyti prieš ky- 
kad išnyktų tokia žymi kančią nutautinimo bangą 
dalis lietuvių, kurie dabar *r kad tik visos lietuvių 
svetimuose kraštuose gy- tautos tvirtas pasiryžimas 
vena. “Jei taip atsitiktų,— ?r &Yvas sukrutimas gali 
pareiškė prof. F. Kemėšis, daug ką išgelbėti.
— tai mūsų ainiai galėtų Kalbėdami apie ateities 
prakeikti mūsų pelenus, santykius su išeiviais ir 
jie neduotų ramybės mūsų primindamas reikalą ven- 
kaulams, kad mes neatli-įgti ginčių ir nesusiprati- 
kome savo istorinio uždą- mų ir su savaisiais žrno-

tuvių kraujo žmonės, pa-
v •

o arti Dusės 
baigia uždusti 
kultūros prie

su anglų-saksų 
gyvenimu sutapę, bus di
džiai naudingi tarpininkai 
tarp lietuvių ir anglo-sak- 

• sų kultūros, jeigu jie tik 
Į palaikys dvasios ir kultu- J 
ros ryšius su savo tėvų že
me ir jos žmonėmis. Per 
juos sena Lietuvos kultū
ra ir -jaunutė civilizacija 
gaus svarbių ir naudingų 
įnašų į didžiųjų kraštų lo
byną. Teisėtai lauks Lietu
va iš savo išeivių ainių iri 
medžiaginių įnašų į Lietu
vos valstybės gyvenimą 
ne aukomis, kurių prašyti 
ir duoti jau yra įgrįsę, bet 
amerikiečių įded amais 
Lietuvoje kapitalais ir 
nuolat augančiu turizmu.

Tačiau ir pačiom išeivių 
jaunuosioms kartoms ly
giai svarbu lietuviškumą 
išlaikyti. Išlaikę tėvų kal
bą, papročius ir tradicijas 
jie įneš į kitų tautų gyve
nimą ne su tuščiomis ran
komis, o su svarbiu kultū
ros įdėliu tuo žymiai pra
turtindami savo naujos tė
vynės gyvenimą. Tie pa
tys, gerai mokėdami dvi 
kalbas ir sekdami dviejų 
tautų kūrybą ir kultūri
nius laimėjimus, tuo pačiu 
bus turtingesnės dvasios 
ir aukštesnio išsilavinimo

prieš visą

Šis klausimas nėra taip 
lengvai išsprendžiamas, 
nes jis susijęs su visos lie
tuvių tautos gyvybės ir 
pažangos klausimu. Jau
nųjų išeivijos tautų nutau
tinimas jau tolokai pažen
gęs. Dauguma jų jau sun
kiai susikalba lietuviškai. 
Patys išeiviai iki šiol, kiek 
galėdami, ginėsi nuo gre
siančio nutautėjimo ir jie 
labai daug ir gražiai pasi
darbavo savo tautinės gy
vybės apsaugai. Bet gi pa
skutiniais metais jų atspa
rumas nuolat silpnėja ir 
mažėja. Pradeda aiškėti, 
kad išeiviai vieni savo jė-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva MarkslenS,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-plrm. — Ona Janklen?, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Ratt. — Elizabeth Oralls,

111 H. St “ “
TeL SOŪ

Fin. RaSt —
29 Whipple 

Tel. Parkway 0558-W
IninM — Ona StanlnliutA,
06 West 6th St, So. Boston, Mass. 

dart — Ona Mlzglrdienė,
12 Columbia Rd., So. Boston. Mass. 

Globėja — E. JanuSonienė, 
Columbia Rd., So. Boeton, Maaa.

savo auslrlnkimna laiko kaa 
utarninke mtaMlo.

šo. Boston, Mass. 
Boston 9282
Marijona MarkonintA, 
Are., Roslindale, Mass.

DARBININKAS

CHAMPION 
f/oT irJ 'TraiM A 

TiGHT.VInIdS -THAT OLD 
INDIA PALE ALE 

HtfPS YO MIM iN 
Goov cottoiTiorto

Commercial Brewing Co.
Ck'arlestown, Boston, Masi. '

I 
II

3.

Jus Turite Žinot

STAGE S1AR

Mis GOESI'S --------- -
OLD INDIA , 
PALt ALE'

AL McCOY, N. A. Vidutinio Svorio Čampionas, kada nesipraktikuo- 
ja dėl kumštynių pripažysta, kad OLD INDI A PALE ALE gelbsti išsi
laikyti gerame svorio stovy.

ED L0WRY, teatrų žvaigždė, ceremonijų masteris, draugiškai sa
vo svečius pavaišina visuomet su OLD INDI A PALE ALE!

i

nėmis ir su kitų kraštų 
f visuomene, prof. F. Kerne-' 
šis pažymėjo, kad laikas 
aiškiai nusistatyti savo iš- 

1 eivių ateities klausimu.
Pripažįstant išvažiavimo 

neišvengiamumą, planin
gą išeivių kolonizacija, 

! tenka statyti aukščiau pa
prastą, menkai tvarkomą 
išvažiavimą. Lietuvos a- 
teities išeivius, kaip tik 
planingos kolonizacijos 
kriptimi ir turėtume krei
pti. Baigdami antrąjį savo 
nepriklausomą gyvenimo 

j dešimtmetį, turime tuo 
reikalu pasiimti daugiau 
pareigų ir darbų: rimčiau 
susirūpinti išeivių koloni
zacijos tvarkymu ir gelbė
ti išeivių lietuviškumą. 
Pasiryžę padėti savo išei
vių jaunuomenei išlaikyti 
savo tėvų dvasinį paliki
mą, lietuvių tauta neina į 
ginčus su tarptautine tei
se.

Lietuvos išeivių jauno
sios kartos, laikydamos 
gimtąją žemę savo tikrą
ja tėvyne, ją mylėdamos 
ir būdamos jos idealams 
ištikimos, pasisavina ir 
sutampa su jų gyvenamų
jų kraštų kultūra ir įstai
gomis. Pasak prof. F. Ke
mėšio, visa lietuvių tauta 
trokšta, kad jos išeiviai

j

SPORTAS
Penktadienį, gruodžio 18' Garbingai
, Mechanics Buildinge, šie: — Ends 

Huntington Avė., Bostone,! (?), Northwestern; 
įvyks kumštynės. "

Tony

ŠV. JONO EV. BL. P Aš ALPINI 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Svngždys,
601 6th St.. So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. Jonas Gllneckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tulei kis,
109 Bowen St., So. Boston, Mass.

■ Maršalka Jonas Zaikls,
7 Winfleld St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedšldienf kiekvieno mėnesio 

I 2 vai. po pietį). Parapijos salėj, 492 
E. 7tb St, So. Boston, Mass.

7:80 vai vakare, pobsžnytlnėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų raitininke.

pasižymėjo
— Kovatch

Rad-
Kumš- vilas, Columbia (abu iš 

čiuosis Tony Shucco, 'Stoughton), Plauskis iš 
Naujosios Anglijos sun- Duąuesne, Galeskas iš Mi- 
kiojo svorio čempijonas ssissippi valst.; Tackle — 
su Al. McCoy iš Dorches- Dixon (Dirsa) iš Norwood 
terio. Tai bus 12 “roundų” — Boston University; Ki- 
kumštynės. “ ~

Shucco turi nepaprastai i Catholic University; Janu- 
gerą rekordą kaipo gabus'šas, Boston Col 1 e g e. 
šių dienų kumštininkas. Guards—Šarkis iš Brock- 
Jis iš 6 kumštynių pralai- ton, Brovvn; Antanavičius, 
mėjo tik vienas. Taigi jis Catholic University; Dro- 
yra vienas iš geriausių bovickas, Denver Univer- 
kumštininkų. McCoy yra sity. Center — Kisielius iš 
taip pat žymus kumštiniu-j Nashua, Boston College. 
kas. Jis nugalėjo Lough- Backs — Savage (?), 
ran. Berlanger ir kitus žy- Manhatten; Farkas, Det- 
mius kumštininkus. Jeigu iroit University; Maciekas, 
Shucco nugalės McCoy, tai Duąuesne; Papavičius, 
Goodwin klubas jį supo- Montana University. 
ruoš su juoduku Joe Louis 'rS,r* - ’
kitą vasarą.

Iš šių kumštinių dalis 
pelno . skiriama į Boston 
American Kalėdinių bes- 
kučių fondą. Įžangos kai-! 
nos paprastos. Tikietų ga
lite gauti Goodwin klubo, 
293 VVashington St., Bos- 

! tone.

šonas, Bates; Katalenas,

Viktoras J. Babilas,
N. A. L. Vyčių Sporto 

Direktorius.

sios tėvynės, jie savo įta- tybė, ir tikyba, tačiau juo
ką visada panaudos tik du vis dėlto rišo... pavasa- 
tam, kad tarp jų gimto
sios žemės ir antrosios tė
vynės nuolat klestėtų nuo
širdūs ir draugiški santy
kiai.

Baigdamas kalbėti apie 
ateities santykius, prof. 
F. Kemėšis pabrėžė, kad 

i tokių dėsnių laikantis, vi- 
i sada bus išvengtu nesusi
pratimo pavojaf ir bus ga
lima išugdyti kuo plačiau
si veikimą mūsų išeivių 
jaunosios kartos lietuviš
kumui gelbėti bei išlaiky
ti. Tsb.

LIETUVIAI SPORTI
NINKAI 
_______  •

i 
i ridi ritam dridiRidi 
saulei rūbo gal pavydi? 
Gal patiktų žvaigždė kilti, 
pabučiavus baltą smiltį, 
laive supančiais sparnais? 
Ridi ridi ritam dridi— 
tave juodas skurdas lydi; 
tiktai laikrodis sekundes 
veja ilgesiu sugundęs 
i gyvenimo gelmes. 
Ridi ridi ritam dridi— 
juk čia viskas greit nužy

di; 
raukšlės braidžioja arime; 
balsai stingdami užkimę 
nebeišpučia garbės! 
Ridi ridi ritam dridi— 

savo naujose tėvynėse bū- vienas kelias tave lydi, 
tų nepaskutiniųjų, bet pir
mųjų eilėse, kad ‘jie gra
žiai pasižymėtų moksle,' 
mene, visuomenėje, profe- Tokia elgetos daina! 
sijoje ir versluose.

Tačiau kartu su savo pil
niausia ištikymybe ir atsi
davimu savo gyvenamųjų 
kraštų siekimams, idea
lams išeivių jaunosios 
kartos palaikos savo lietu
višką vardą, savo tėvų 
kalbą, papročius ir tradi- gyveno jauna kunigaikš
tijas, kaip brangų iš tėvų tytė ir jaunas gražus vy- 
oaveldėtą palikimą.

Į savo tėvų ir protėvių apartmentuose, jis —skur- 
žemę - Lietuvą jie žiūri su džiame pastogės kambarė- 
meile, jie seka jos gyveni
mą ir pažangą, naudojasi sesuo Essach, jis — to pa
jos kūrybos laimėjimais, 
lanko ją ir remia morališ
kai ir materiališkai.

kelias didelis ir aukštas... 
Ar išems marias koks šau

kštas?

“P. G.”

!
KAI DURININKAS VEDA 

KARALAITĘ
Atė-Prieš kelis metus 

nuošė Rodeso viešbutyje

ras. Ji puikiuose viešbučio

lyje. Ji Irako karaliaus

ris.
Įvyko, kas turėjo įvykti: 

juodu įsimylėjo, ir vieną 
dieną vienas menkos ver
tės Atėnų laikraštukas 
pranešė, kad Irako kara
liaus sesuo išteka už... vie
šbučio durininko. Ryto
jaus dieną šita naujiena 

Į stambiausiomis raidėmis 
Į buvo paskelbta beveik vi- 
iso pasaulio laikraščiuose. 
' Sužinojo apie tai ir Irako 
karalius Gazi 1-sis, kuris 

j tuoj pasiuntė seseriai tele- 
! gramą, griežčiausiai drau- 
Įdžiančią daryti tokią be- 
Į protystę. Tačiau kovoti su 
meile ir karalius buvo be
jėgis. Juodu apsivedė ir 
kunigaikštytė dabar buvo 
paprasta Graikijos pilietė 
Essach Karalambi. Buvusi 
kunigaikštytė neteko savo 
visų teisių ir turtų. Tačiau 
■ji jautėsi laiminga ir apie 
jokius turtus negalvojo. 
Jos turtams išsibaigus, 
Karalambi šeima persikė
lė į Kairą, kur išsinuomo
jo kuklų butelį, kokiuose 
paprastai gyvena laimin
giausios pasaulyje šeimos. 
Bet... Anastazios juk ne 
tam vedė kunigaikštytę, 
kad gyventų kaip durinin
kas. Kartą jis pasisiūlė 
žmonai susitaikinti su 
broliu, tačiau ta griežtai 
atsisakė. Anastazas pra
dėjo kurti naujus planus. 
Jis pasiūlė vienai kino 
bendrovei savo vedybų 
siužetą panaudoti filmai. 
Bendrovė sutiko ir pasiū
lė už tai 150.000 dolerių, 
tačiau pareikalavo, kad 
svarbiausias roles jis turi 
vaidinti su savo žmona. 
Bet žmona kategoriškai 
atsisakė. Prasidėjo, toli 
gražu, ne idiliški pasikal
bėjimai, kurių finale Ka- 
ralambai išsiskyrė.

LDS. Conn. Apskričio 
metinis suvažiavimas į- 

! vyks gruodžio 20 dieną š. 
m., šv. Andriejaus lietuvių 
par. svetainėje, Church ir 
Stanley Sts., New Britain, 
Conn.

Tą dieną, pagal Apskri
čio nutarimo, 8 vai. ryte 
įvyks šv. mišios už gyvus 
ir mirusius apskričio na
rius Šv. Andriejaus lietu
vių par. bažnyčioje.

Sesijos prasidės 1 vai. 
po pietų. Visos LDS. Conn. 
apskričio kuopos prašo
mos išrinkti atstovus ir

1936 m. įvairiuose spor
tininkų rateliuose lietuviai 
sportininkai pasižymėjo.

Štai jie:
Jonas Čiubetas iš Nor- 
wood — Princeton, left 
end. H. Moncevičius iš 
Brockton — Holy Cross, 
left tackle. L. Žarnas — 
Ohio statė, left guard. J. 
Jančiulis, — Catholic Uni
versity, center. A. Drulis, prisiųsti į tą suvažiavimą. 
Temple — right guard. J. ir jiems įduoti naudingų 
Adlis iš Lynn, Harvard — Įnešimų mūs brangios or- 
right tackle. L. Paąuin ganizacijos labui.
(?), Fordham — right Prašome atvykti ankš- 
end. J. Puplis, Notre Darne čiau įklausyti šv. mišių. 
— ąuarterback. A. Buivy
das. Marąuette — left half 
back. J. Ašmenskis iš Pro
vidence, Holy CrOSS — Profesionalai, biznieriai, prarnonin- 
right half back. B. Dulkė, 1>a'- k,lrie skeibiasi “Darbininke” tik- 

Fordham — fullback. i VNi skp|bkit.-.s -Darbininke”.
I________________________ ___________ ___________ ______________

—J •

LDS. Conn. Apskričio 
Pirm. J. Mončiūnas 
Kast. B. Mičiūnienė.

KUN. J. BRUŽIKO S. J. ADRESAS;
Nuo gruodžio 14 iki 27, — 1515 So. 5<)th Avė., Cicero, III. 

Nuolatinis adresas: Rev. J. Bružikas S. J., 259 N. 5th Str.
Brooklyn, N. Y.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi ‘“Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
I

Ką tik iš spaudos išėjo 
Viename sąsiuvinyje: 

išleistos sekančios gies
mės:

i ‘JUSTUS UT P ALMA”, ir

ties viešbučio durininkas. 
Anastazios Karalambi.

, . -x- Bu* j R°dės» kad juos sky* vis-., justus UT P ALMA”, ii
darni gyvuoju ryšiu tarp kas: ir socialine padėtis, “KRISTUS KSLESI”. Kai 
tėvų žemės ir savo naujo- ir kilmė, ir turtai, ir tau- na 25c.

I I
r
I
f

48 Crescent Avenue, 
Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER, MASS.

45 Hampden St„ 
Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav.
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau Ice Creamą ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

SMAGU MELSTIS
Iš GEROS MALDAKNYGES 

“Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 
UŽ LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ 

"MALDŲ RINKINĖLIS"
Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
Bnltais celuiloido apdarais 90 (buvo $1.25)

‘ PULKIM ANT KELIŲ”
Juodais odos apdarais — $1.50 (buvo $2.50)

IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: 
“DARBININKAS”

.366 Broadivay, — — — So. Boston, Mass.
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday eicept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provlded for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ............
Foreign yearly ............ .
Domestic once per week
Foreign once per week

yearly 
yearly

$4.00
$5.00
$2.00
$2.50

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ..................... $4.00
Užsieny metams ..................  $5.00
Vieną, kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50

366 West Broadway South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

Katalikiškoji Spauda Geros 
Valios Auklėtoja

Kun. M. Brundza

Kelionės Įspūdžiai
IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ, 1936 METAIS 

(Tęsinys.) (
Taip, baisi kelionė jūra 

per audra. Laivas gi, ne
paisant ir didžiausių aud
rų, pamaži iriasi ir iriasi 
pirmyn. Baisu plaukti au
dros metu, bet drauge ir 
įdomu, tai bent gauni su
pratimą apie įsisiūbavusią

Kalėdoms artėjant, kyla mumyse mintis, ką gera 
esame padarę, kad galėtume būti priskaityti prie ge
ros valios žmonių, nes tokiems tik teikiama ramybė 
ir Dievo palaima. Tarp gerųjų darbų, kurie daugiau
sia prisideda prie geros valios auklėjimo, įžymioje 
vietoje tenka pastatyti katalikišką spaudą. Kas ją 
platina, tas parodo ir pats turįs geros valios ir ki
tuose ją auklėja.

Kas gi ta gera valia, ar ji jau taip svarbi? Turi 
būti labai svarbi, nes pats Dievas angelų lūpomis tai 
paskelbė Kalėdų giesmėje. Geroji valia tai pirmų-pir- 
miausia sąlyga Dievo ramybei ir palaimai įsigyti. Jei 
taip, tai gera valia yra pats svarbiausias dalykas. Gi 
kas ji yra, tai nė aiškinti nereikia, nes kiekvienas tai 
supranta. Gera valia tai palankus nusiteikimas priim
ti tiesą ir ją gyvenime vykdinti. Sykį protas supran
ta, kur yra tiesa, gera valia tuoj ją priima ir uoliai 
mėgina ja sekti. Ir gera valia kartais gali suklysti ar 
nusidėti, bet sykį ji pamato.klaidą, tuojau ja nusikra- 
to ir iš paklydimo stengiasi pasitaisyti. Kaip lengva 
būtų pasaulyje gyventi, jei žmonėse būtų daugiau ge
ros valios! Visos kovos, sunkenybės, kivirčai, karai, 
perversmai, skriaudos, žudymai ir šiaip jau ramybės 
drumstimas plaukia daugiausia iš blogos žmonių va
lios. Paprastai čia kaltinama tamsumas ir nesusipra
timas. Be abejo, stoka apšvietos ir žmonių tamsumas 
sukelia daug keblių kivirčių, bet bloga valia daug 
daugiau. ■.

Katalikiškoji spauda suteikia mums dvigubą pa
tarnavimą: ji apšviečia ir palaipsniui nustato žmonė
se gerą valią. Gi blogoji valia išauga iš šmeižtų, kir- 
šinimų, sėjimų keršto ir neapykantos. Prieškatalikiš- 
koji spauda yra to viso pilna. Taigi skaityti priešin
gąją spaudą ir ją platinti reiškia prisidėti prie blogos 
valios ugdymo. Gi skaitant ir platinant savąją kata
likišką spaudą, atliekama Dievo darbas, nes priside
dama prie vykdymo to šūkio, kurs praskambėjo an
gelų giesmėje: “Garbė aukštybėse Dievui, o žemėje 
ramybė geros valios žmonėms”. Ar mes būsime kurti 
tiems žodžiams? Šiame amžiuje kivirčų, klasių kovų, 
siundymų prie keršto ir neapykantos — atnešti žmo
nėms kiek ramybės ir moralinės pusiausvyros tai tas 
pats ką duoti sunkiai sergančiam ligoniui gaivinan
čių vaistų. Prisidėkime prie grąžinimo pasauliui do
rovinės sveikatos — platinkime katalikiškąją spau
dą. Juo uoliau čia pasidarbuosime, juo daugiau at
statydinsime žmonėse sveiko proto ir geros valios.

Pasaulis serga nuo nesveiko dvasinio maisto. Ei
linis žmogus, prisisiurbęs sensacingų geltonosios 
spaudos skandalų, šmeižtų ir kurstymų, negali būti 
normalus ir sveikas, nes tie dalykai maitina tik jo 
aistras (žemus geidulius). Reikia maisto jo protui ir 
gerai valiai. Nepavydėkime jam geros spaudos tiems 
blogumams pašalinti. K.

Čia p. Lorraine Vocco, gyv. New Yorko mieste, 
demonstruoja pirmąją Jung. Valst. rašomąją maši
nėlę, Smithsonian instituto parodoje. Tą mašinėlę iš
rado William Austin Burt 1829 metais. Palyginkime 
šią medinę gramozdišką mašinėlę su šių dienų moder
niškomis mašinėlėmis. ,

Bet jo populiarumas nedavė Anglijos vadams ramy
bės. Edwardas buvo visiems prieinamas, sportininkas, 
neišdidus ir kažkaip išsigimęs iš karališkos fana
berijos. Labai daug buvo keliavęs, pabuvojęs Angli
jos kolonijose ir geriausiai susipažinęs su Britų impe
rijos pavaldinių reikalais. Jis, žinoma, ne mokslinčius 
ir ne genijus, bet ne toks jau kietagalvis, kaip papra
stai priimta manyti: jis bent žino, ko nori ir turi per- 
pilnai užsispyrimo atsiekti ko nori. Prie to, dabar dik
tatorių amžius. Drąsuoliams atviros visur durys. Tai
gi parliamentas ne juokais susirūpino. Galutinai Ed
vardas pralaimėjo, nes perdaug jau radikališkai grie
bėsi už savo tikslo. Eiliniam žmogui atrodo, kad jis 
ne tik prakišo, bet ir su sarmata turėjo pasitraukti. 
Žinoma, garbės čia nesimato, bet ir kiekvienas pralai
mėtojas negarbingai atrodo. Istorija, jeigu jai bus 
leista išsamiai atskleisti tą Anglijos gyvenimo lapą, 
gal šį tą įdomaus parodys. Gal čia ir bus buvusi ko
va tarp parliamentarizmo ir diktatorystės. Kaip ten 
bebūtų, Anglijos parliamentas likvidavo sunkiai su
virškinamą asmenį. Slogutis nuslinko nuo Anglijos 
piliečio krūtinės.

Naujasis karalius, Jurgis VI, nelinkstąs prie jo
kių radikalumų ir pasimokinęs iš brolio likimo, bus, 
kaip prancūzai sako “comme ii faut” — kaip reikia. 
Tokio Anglija kaip tik ir nori. K.

Prof. F. Kemėšis.

Bolševizmas iš pat pra
džių nesugebėjo atsistoti 
ant teisingumo pagrindo., 
kada jisai savo buvusią 
buržuaziją pasmerkė ba
dauti, kada tik kariuome
nę ir pramonės proletaria
tą svečiai maitino, o tik
tuosius maisto gaminto
jus — ūkininkus ilgą lai
ką pusbadžiai laikė, kada 
neišvengiamai išugdė nau
jos savos buržuazijos kad-

— kada pagaliau ir j jūrą audros metu, apie jū- 
pačių pramonės darbinin- ros didybę ir galybę, o y- 
kų atlyginimas buvo pri- pač apie galybę, To, Kuris 
verstas suskirstyti pagal jūras ir visą pasaulį su- 
jų darbo našumą, ir įvedė tvėrė ir valdo. Čia graži 
su savo “udarninkų” ir pamoka visiems atšalė- 
“stachanovcų” pagalba nams, kurie norėtų panei- 
net didesnį darbininkų je* gti Visagalio Tvėrėjo ran
gų išnaudojimą, negu ka- ką, kurie viską norėtų pri- 
pitalistinėje kitų kraštų skirti tik gamtos veiks- 
pramonėje. mams. Audra siautė plau-

Marksizmas nesiskaito kiant pro Škotiją ir pro 
su žmogaus prigimtimi, jūrų kalnus. Audrai praė- 
kada jisai paneigia žmo- jus ir jūrai kiek 
gaus asmenybę, atima vėl keleiviai pradėjo atsi- 
jam laisvę ir paverčia jį gauti, išeiti į viršų ir žais- 
valstybės vergu. Laisvės ti, nepaisant nei šalto oro. 
troškimas buvo ir bus pa- Sekmadienį (rugp. 23 
grindinis žmogaus palinki- d ) į laivo J
mas. Tiesa, ir Marksas ir 
Leninas į proletariato di
ktatūrą liepia žiūrėti tik 
kaip į pereinamąją formą. 
Jie liepia tikėti į pačios 
valstybės ateityje panai
kinimą ir į pilnos žmonių 
laisvės įsiviešpatavimą. 
Tačiau išlaikę savo vals
tybinius vergus, baimės, 
kovos už būvį į neapykan
tos atmosferoje ne tik de
šimtmečius, bet gal ir 
šimtmečius,

kaip galėtų komunistai 
tikėtis paversti juos at
eityje tobulais, pilnais 
artimo meilės žmonė
mis, kuriems nebereikės „„ „
nei teismų, nei kalėjimų, gajėtų r sąžiningi, i

v •__j_________y •

v •

nurimus

jas ir sudės į indą. Kiek 
juoko, kol besiraičiojan- 
čias bulves su šaukštu su
gaudo ir sudeda į indus. 
Dvi pirmutinės gauna pri
zą: pirmoji geresnį, ant
roji —prastesnį, kitos nie
ko negauna. Ir taip eina 
paeiliui: tai merginoms, 
tai bernaičiams, tai vaiku
čiams. Muzika gi be palio
vos groja tai maršus, tai 
kitus linksmus šokius. Tai 
vėl padeda ir įvertina auk
štą bajerą ir vėl amato- 
riai po du, jį apsižergę, 
muša viens kitą minkštais 
krepšiais. Ir vėl kiek juo
ko visiems kaip vienas ki
tą numuša nuo bajero, ar- 
ba abudu kartu nukrinta. 
Buvo ir kitokių žaidimų, 
kurie tęsėsi keletą valan
dų. Buvo paskirta daug 
pryzų. Kiti ir brangių pry- 
zų- išlošė, pav. sidabrinių 

! indelių, rašomųjų plunks
nų, laikrodėlių ir kitų. O- 
ras buvo gražus, jūra ra
mi, visi keleiviai linksmoj 
nuotaikoj ūpe. tai ir žaidi
muose visi dalyvavo ir ge- 

ir rėjosi jais.
Artinantis prie krašto ir

dantas suruošė jaunimui 
įvairių pasilinksminimų, 
kurie gardžiai pa juokino 
ir visus keleivius. Visi su
ėjo į viršų pažiopsoti
pasigerėti kaip linksmino
si ir žaidžia jaunimas ir oras atšilo, taigi ir visi 
vaikučiai, kas išloš prizus, pradėjo kitaip jaustis. Dar 
Rodos, paprasti žaidimai, gražiau buvo per vakarie

nę. Tai buvo kapitono iš
kilmingi pietūs. Visi iškil- 

_ i pasirodė, ypač

bet visi prisijuokė į valės. į
Padeda pav. 5 eiles po 5 
bulves ir siūlo pirmiausiai mingai 
penkioms amatorėms pa- puošniai pasipuošė ponios 
nelems, kuri pirmiausiai ir panelės savo balinėse 
su šaukštu, neliečiant nei suknelėse.
ranka nei koja, surinks (Bus daugiau.)

Anglijos Ex - Karalius
Edwardui VIII atsisakius nuo sosto, Anglija 

lengviau pradėjo alsuoti, nes liko likviduotas labai 
nemalonus konstitucinis krizis. Buvusiojo karaliaus 
romantiškumas labai parankiai čia pasipainiojo, nes 
buvo už ko užkibti ir surasti priekabė jam likviduoti. 
Mat, giliau žiūrintiems į dalykus ir geriau susipaži- 
nusiems su Anglijos vidaus politika Edwardo projek
tuojamas susižiedavimas su ponia Simpson yra tik 
antraeilinis incidentas, po kuriuo slepiasi daug svar
besni dalykai. Dabar jau pradeda aiškėti, kad buvu- 
sis karalius norėjo įvesti daug reformų į nusistovėju
sią nuo amžių Anglijos karalių gyvenimo rutiną. Jis 
kur tik įmanydamas naikino nuo seniai įsigyvenusius 
formalumus ir ceremonijas, buvo perdaug jau demo
kratiškas (dideli ponai manė, kad jis net demagogas) 
ir savo santykiuose su Parliamentu pareikšdavo tiek 
nepriklausomo užsispyrimo, kad tai buvo panašu į 
siekimą palikti diktatorių.

Toks Edwardo užsimojimas, jei jis būtų buvęs, 
atrodytų gan vaikišku. Ne jam gi vienam, su apysilp- 
niu intelektualiniu ir doroviniu bagažu, kėsintis prieš 
galingąjį Anglijos pdrliamentą. Tai būtų juokinga.

Kodėl Komunizmas yra 
Nepriimtinas

Komunizmas (t. y. mark- kryptimi, 
sizmas praktikoje) 
nių negali būti priimtas tai neišvengiamai 
nei kaip gyvenimo filoso- tik laikinį pobūdį: religi- 
fija, nei kaip socialinė bei nis instinktas anksčiau ar 
ekonominė doktrina, nei, vėliau atbus su naują jė- 
pagaliau, kaip ūkinės san-' gą. Negalėdamas reikštis 
tvarkos forma. 'viešai, susidarys sau nau-

Marksistinė ir komunis- jas katakombas.
tinė pasauližiūra panei
gianti žmoguje ir visatoje 
dvasinį pradą, vietoje ti
kėjimo į Dievą — Kūrėja, 
imantį savo “religijos’-’ j 
pagrindu tikėjimą aklomis 
materialinėmis jėgomis, j 
visiškai nesiskaito su tik
rąja žmogaus prigimtimi, 
kurios niekuomet nepaten-’ 
kino ir nepatenkins vien 
materialinės jėgos bei gė
rybės ir kuri visada ieško
jo ir ieškos ryšio su savo 
pirmapradžiu šaltiniu — 
Dievu. Tad ir religijos in
stinktas buvo ir liks vie
nas iš stipriausių žmogaus 
prigimties instinktų.

Nei istorija nei prose- 
novė nežino krašto ar tau
tos, kur žmonės nebūtų 
turėję kokios nors religi
jos. Atskiri žmonės gali 
kuriam laikui prislopinti 
savo širdyje Dievo troški
mą; atskiri individai, 
grimzdę į patogias mate
rialines sąlygas, gali at- 
rofuoti savo religinius pa
linkimus. Marksistai, kai

' — visos šios
žmo- priemonės ar eksperimen- 

turės

Auklėjimas be religijos, 
pastatąs žmogų į papras
tų peniukšlių eilę, negali 
duoti teigiamų rezultatų 
žmogaus būdo išauklėji
mui ir jo nusistatymui.

Juk tokiam žmogui ne
bebus pagrindo nei di
džiųjų motyvų būti tei
singam gerbti kitų tei
sinis, nuomonėms, au
kotis kitų žmonių ar sa
vo krašto reikalams. 
Taigi, marksistas, kaip 

paremtas bedieviškąja pa- 
sauližiūra, jau vien dėl sa
vo gyvenimo filosofijos y- 
ra pasmerktas nepasiseki
mui. Žmogaus prigimtis 
gali jį toleruoti kurį laiką, 
bet ji jokiu būdu nesusi
taikys su juo visiems am
žiams.

Tą patį nesiskaitymą su maus gyvenimo bei ekono- 
tikrąja žmogaus prigimti- minės gerovės. Ji negalės 
mi rodo marksizmas ir jau vien dėl to, kad iš vie- 
kaip socialinė bei ekono- no centro aprūpinti ir 
minė doktrina. j

Noras ir pastangos vi
sus proletarinės valstybės 
piliečius sulyginti ir su- 

kur valdžią pasigriebę, ga- vienodinti jų teisių ir pa- 
li daryti valstybinio mas- jamų atžvilgiu ir komu- 
to eksperimentų, auklėti nistinėje Rusų valstybėje 
visą jaunimą ateistine virto. tikra karikatūra.

sios negalės būti garanti- ką karą?... O tie, kurie dėl 
jos, kad visi centrovikai savo trumparegiškumo ne- 

nei policijos, nei karino- kompetentingi”“' žmonės, 
menės?
Gyvenimo tikrovė rodo, šūnėse buvo ir bus daug barduoja 

kad daugumui žmonių nė- malkontautų, kurie bodė- 
ra tikros laisvės be eko- sis diktatorių kapryzų ir 
nominės laisvės ir apsis- užmačių. Todėl niekuomet 
prendimo. Marksizmas gi neišnyks “črevčaikos” ir 
kaip tik tos laisvės negali teismų komedijos dažnai 
duoti jau dėl to, kad jisai vis baigsis kruvinomis 
neigia privatinę visų dar- tragedijomis. Ir šiandien 
bo įrankių nuosavybę. Jei aklai tikintiems marksis- 
dabartinis naujas Stalino " *
“nepas” davė ūkininkams 
daržus ir karves, tai juk 
čia vėl... tik “Nepas”. Lai
kui atėjus jie vėl bus at
imti. Pastovioji linija lie
ka ta pati. Busimojo “ro
jaus pilietis turi likti val
stybės vergas ir būti lai- šaulį. Neapykantos jėga y-‘ 
komas nuolatinėje baimė- ra tiek pat stipri, kaip ir 
je. -. meilės jėga. Krikščionių

Jau kas čia pasakyta, meilės jėga turi skubintis 
aiškiai rodo, jog ekonomi- kurti naują pasaulį, pa- 
nė komunizmo santvarka remtą meile ir teisingu- 
negali duoti pastoviai ge- mu. XX.
rų ekonominių rezultatų.; -----

numatė šios katastrofos... 
O tie, kurie niekšiškai žu- 

Juk visada ir pačiose vir- do įkaitus? Tie, kurie bom 
lv" ’ ? buvo ir bus daug barduoja neapsaugotus 
i — n .l . • "‘". miestus?... Tie, kurie bū

dami panašūs į demonus, 
kankina ir žudo geriausius 
iš Tavo kunigų ir vienuo
lių?... Atrodo, kad juos 
pagauna kruvinas pašėli
mas, kai jie mato už save 
geresnius žmones... Atro
do, kad jie nebejaučia ir 
paties Kristaus?... Kurie 
kartais net Tavo vardu 
neša priespaudą?...

Viešpatie, atleisk vi- 
ką daro. Ar tai iš tikrųjų 
nėra apsileidimai ir išda
vimai tų, kurie neseniai 
sakėsi Tau tarnaują, vai
ruodami Ispanijos likimą, 
kurie šią didelę ir gražią 
katalikišką tautą pavertė 
besipiaunančių žvėrių gau
ja?

Viešpatie, leisk Ispani
jos katalikams, kurie Tau 
yra ištikimi, išgelbėti pa
klydusius savo tautiečius. 
Padaryk, kad Tavo kuni
gai, kurie išvengė skerdy
nių skelbtų savo avelėms 
Tavo atleidimą ir santai
ką. Padaryk, kad jie lai
mintų pastangas tų, kurie 
kovoja dėl didesnio socia
linio teisingumo. Kad ga
nytojai ir tikintieji, kar
tais tokie turtingi ir galin
gi, nebebūtų neištikimi 
krikščionys, bet kad jie 
suprastų savo pareigas 
savo broliams — darbinin
kams ir kaimiečiams. Te 
gul Tavyje jie vėl surandi 
nusižeminimo ir neturn 
dvasią, o artimo malė 
juos išgelbės nuo jų tu^ų.

‘XX Alte/

1

tams galų gale iki gyvo 
kaulo turės atsibosti ir jų 
“tikėjimas” ir jų neva 
proletariato diktatūros 
rėžimas.

Tačiau, kol tai įvyks, 
jie dar gali uždegti savo 
kruvinais gaisrais visą pa- 

__  - - - — •

Naujos gadynės vergais MALDA UŽ ISPANIJA
----- » 4,

Atrodo, kad aistrų ir ko-
jodama, pusbadžiu juos 
laikydama, komunistinė 
valstybė galėjo sukurti di- vų sūkury šie vyrai ir šios 
džiulę pramonę, išauginti 
miestus. Bet ji negalėjo ir 
negalės apsaugoti savo 
žmones nuo bado, užtik
rinti bent aiškiau piliečių 
daugumui sotaus ir ra-

I

maitinti šimtus milijonus 
gyventojų buvo ir bus vi
sai nepakeliamas uždavi
nys. Per toli ten pastūmė-; 
tas centralizacijos princi
pas, kad beveik nieko ne
palikta savaimingai pilie
čių kūrybai. Nei mažiau-'

moterys išniekino savo 
krikščioniškąją sielą ir ne
teko savo žmogiškosios 
vertės.

Neapykanta siaučia jų 
i širdyse. Jie net išdrįsta 
Tave maldauti, kad padė
tum jiems išnaikinti savo 
brolius.

Yra tokių, kurie kovoja 
dėl savo ir savo artimųjų 
gyvybės. Tačiau kiti drą
siai miršta dėl savo idealo, 
kurį -jie tiki kilnų esant, 
siems... Net ir niekšin- 
giausiems, nes jie nežino,

O tie, kurie šaltai paruo
šė ir sukėlė šitą brolžudiš-
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Pašaukimas Į Tretininkystę
(Skiriu šv, 
kaus Idealų 
jui kunigui 
kui M. Jurui).

Pranciš- 
skleidė- 

Pranciš-

“Jei nori būti tobulas... 
paskui ateik ir sek Ma
nim” (Mat. XVm, 21).

TREČIOJO ORDINO 
PRADŽIA IR IS

TORIJA. '
Tai buvo taip. Apie sep- 

Įtyni šimtai metų atgal, 
Pranciškus Asyžietis, tuo- 

| met linksmas jaunuolis, 
vieną dieną išgirdo, kad 
mūsų išganytojas jų šau-

, _ kia, tardamas: “Pranciš-
KAIP IR KIEKVIENAS įau, eik įr atnaujink ma- 
uolus krikščionis, i 

pats turėjai pašaukimą ir 
jį jutai savo širdyje; ju
tai malonės pašaukimą 
gyventi tobulesnį gyveni
mą. Mūsų brangiausiojo 
Išganytojo pavyzdis, Jo 
maloningi kvietimai, regi
nys skurdo ir nelaimių, 
kurias gamina nuodėmė' 
ir nedoro vinis gyvenimas,; 
tavo paties geroji valia ir 
tyroji intencija, ima laiko 
ir tavo širdyje vėl žadina 
troškimą tobulesnio gyve
nimo, kurį gyventum pa
gal tikėjimą ir gyventum, 
sekdamas Išganytojų. To
kie kilnūs žadinimai tave!I 
dažnai vertė gal įstoti į 
vienuoliją ir joje gyven
ti — ir patsai tapai ne
drąsus, nuliūdęs, be vil
ties. O gal gyvenimo apy- 
stovos susidarė tokios, 
dėl kurių vienuolinis gy
venimas atrodo nenaudin
gas, nenuopelningas ir 
neišganingas? Ir atsidū
rei kryžkelėje, pats neži
nodamas, ką daryti, nė ką 
pradėti.

ir no griūvančią Bažnyčią.” 
Iš pradžių Pranciškus ma
nė, kad reikia atnaujinti 
tą bažnyčią, kurioje jis 
meldėsi. Tačiau, laipsniš
kai Dievas jį vedė prie 
kilnesnių dalykų, darant ji 
Įrankiu dėl atnaujinimo 
kartu Bažnyčios ir drau
govės. Ilgainiui Pranciš
kus Įsteigė vyrams ordi
ną, vadinamą Mažesniųjų 
Vienuolių, kurie dabar y- 
ra paprastai žinomi kaip 
Pranciškonai, Konventua- 
lai ir Kapucinai. Pranciš
kus taip pat įsteigė ir mo
terims ordiną, vadinamą 
Vargšių Klieriečių. Kaip 
Pranciškus ryžosi ir troš
ko, kad visi vyrai ir mo
ters panėšėtų kaip tik ga
lima Išganytojui, tuomet 
tokių buvo labai reikalin
ga anuose laikuose (nes 
pasaulis buvo baisioje so
cialinėje ir dorovinėje pa
dėtyje). Ir Dievas taip pa-j 
rėdė, kad abudu ordinai' 
netrukus tapo labai popu
liarūs. Ne vien visuomenė 
būrėsi apie Pranciškų ir 
jo sekėjus, bet ir visi tro
ško taip gyventi, kaip jis. 
Gi priimti visus į vienuo
liją, reikštų, kad panai
kinti visą šeimyninį gyve
nimą ir visus socialinius 
santikius. Taip, 1221 me
tais, Pranciškus Įsteigė ki
tą ordiną žmonėms, kurie 
gyvena pasaulyje ir turi 
šeimas. Tam ordinui Pran
ciškus davė regulą, pama
tuotą pagrindais maldos, 
labdarybės ir savęs atsi
žadėjimo — kaip tik visa 
tai mūsų Išganytojas taip 
labai mylėjo, ir visa to 
pasauliui trūko ir buvo 
taip labai reikalinga. Tas 
ordinas yra žinomas kai
po Šv. Pranciškaus trečia
sis Ordinas, Tretininkų 
Ordinas, arba Atgailos 

, Ordinas. Tas Ordinas kaip 
išganymo priemones, tik ir yra dėl tavęs, bran-

AR ŽINAI, KAD GYVEN
DAMAS PASAULYJE, 

PATS GALI BŪTI 
VIENUOLIS?

Ar žinai, kad gyvenda
mas pasaulyje ir neapleis
damas savo luomo gyveni
me, pats gali būti vienuo
lis? Kad, gyvendamas sa
vo namų židinyje, pats ga
li naudotis vienuolio gy
venimo nuopelnais? Kad 
seniai buvo įsteigtas to- 
kis ordinas, kuris kaip 
tik tiktų tavo troškimams 
gyventi tobulesnį gyveni- 

' mą gyventi pasaulyje, 
kaip pats kad gyveni?
Kad ilgais amžiais popie-! 
žiai ir vyskupai kartotinai, 
rekomendavo visiems kri
kščionims tą ordiną, kai
po 
pasaulio ir draugovės at-;gus skaitytojau! 
naujinimui? Kad tam or-i _... Pereituose amžiuosedmui teike nesuskaitomų i , . , . , , ,, .. ... .. ^daugiau kaip keturios de-atlaidų ir kitų pnvilegnų?, ® .%. , .
Tz , . t, . .. ' simts popiežių naudojoKad musų Brangiausiojo, 7 x \
Išganytojo nesuskaitomu, ^vo autoritetą globojant 
šventųjų ir palaimintųjų ,r Pleciant,^‘^Tuo- 
ir atsidavusiųjų tarnu ta- :aU ^2 
me ordine vykdė tobulą 
gyvenimą ir mirė šventu
mo malonėje? Kad įstoda
mas į tą ordiną, patsai pa
tapsi sekėjas vieno iš my
limiausių Šventosios Baž-; 
nyčios šventųjų? Matyda
mas tas visas išganingas 
progas, argi patsai nejun-i 
ti, kaip lengva ir išganin-i 
ga yra tapti to garbingo 
ordino nariu?

Ar norėtum daugiau ži
noti? Todėl, skaityk, ir 
mokykis iš šv. Pranciš
kaus Asyžiečio Trečiojo 
Ordino arba Tretininkys- 
tės, o mūsų troškimas y- 
ra tas, kad Serafiškas 
šventasis laimintų paties 
kilniems pasiryžimams.

I

Korp. Earl R. Wilkinson, New Yorko valstybės 
kriminalio biuro narys, žiūri į savo veidą, kuris nu
lipdytas iš naujo modeliams lipdyti molio. Ta nauja 
medžiaga bus vartojama lipdymui mirusiu ir užmuš
tų nežinomų asmenų. Įsižiūrėk į nulipdytą galvą ir 
gyvą modelį, kaip panašus. Kriminale policija mano, 
kad tokiu būdu bus galima greičiau sužinoti nežino
mų ir nužudytų asmenų pavardes ir susekti žmogžu
džius.

Morkus

Iš Po Mano Balanos
— Kol kas gana karšti spaudoje rūksta kas link 

ginčai anglų katalikų kaikurių išsireiškimų, po- 
------------------ ------- -------  teriuose vartojamų. Vieni 
Galima tikrai tvirtinti, sako, jog netikusius ir nuo 
kad nė viena kita pašau- seniau užsilikusius, keis- 
liečių organizacija nesusi- ^us žodžius reikėtų tinka- 
laukė praeityje iš dvasiš- mesniais pavaduoti; kiti 
kijos tokio nepalyginamo vėl gina, jog taip gerai, 
pagerbimo, kaip kad šv. kaip yra. Ypač gana rim- 
Pranciškaus Trečiasis Or- £Okai varžomasi už žodį 
dinas---------------------------- “Hallowed”. Ką, ką betgi

Dvasiškijos tokis vie- jau nors šį terminą, sako, 
ningas sutarimas pagerbti tai jau tikrai reikėtų lauk 
ordiną ir tą galybę, kurią vyti. 
Trečiasis Ordinas parodė 
Bažnyčios istorijos kritiš-

.■ \ ' 11 k^XX 111 5V** *« XXX

kuose laikuose įrodo, kaip Ne tik ..haUowed'’, bet 
apvaizdingas, ir įsganm- įr vjgį įjįįg, anglų pote- 
gas yra Treciasis Ordinas. kur kag d iau sve. 
Kaip tik Treciasis Ordinas timi 3avi. Jei mesti
jsisteige, taip greitai jis, vi tai , isei. 
Kaip ugnis, išsiplėtė tarp tu išn)egtį * d b ki. 
annnniii man 1Y» T\Q _1 ....

tų. Kol galutinai nei jo
kių poterių neliktų. Pla- 

įčiau galvojanti anglai tai 
gerai numano ir tokių žy- 

l;2 gių kotoliausiai vengia. 
I Imkim, sakysim, septy- 
I nias nuodėmes didžiau- 
i sias. Kiekvienos užvardi- 
nimas ne vien paprastam 

j anglui, bet ir gerokai pra- 
siskynusiam veik nepriei
namas ir labai mažai su- I
prantamas. Betgi pradėk 

i jas pertaisinėti, o bus da 
aršiau.

Šiame atvejuje galėtu
me mes daug kuo jiems 
prigelbėti. Mes irgi sveti- 

kad Trečiasis" Ordi- žodžiu savo poterėliuo-

Iš šalies stovinčiam, ve 
kas pirmiausįai akin krin-

dienos 
ieškoti

pataria

pirmą kart išgirdau Sese
rų Kazimieriečių pačių su
kurtą “Leiskit į Tėvynę”. 
Programoje buvo pažymė
ta, jog “Tėvynėn”. Nors 
tai tik mažmožis. Ką nori
ma pasakyti, tai, kad ši 
graži dainelė, keturiems 
mergaičių balsams, pasi
rodė tikru meno žemčiūgu. 
Paprašius, geros sesutės 
ir man jos vieną lapelį ati
davė. Ir po šiai dienai ant 
piano priešais akis laikau 
ir dažnai žiūrinėju ir jos 
posmais džiaugiuosi. Nei 
prieš, nei paskui niekur 
kitur jos girdėti neteko. 
Daleidžiu, jog, gal per ne- 

I apsižiūrėjimą ji kur nors 
ir po šiai dienai užmesta 
ir užmiršta pūva ir tūno. 
Jei taip, labai gaila. Būti
nai reikėtų ją lietuvių pa- 

1 šauliui parodyt. Pagal ma
no nuovoką, tai geriausis 
kūrinėlis iki šiol Amerike 
girdėtas. Jei taip dažnai 
garbinam be jokios vertės 
mezginėlius, tai nors kar- 

i tą kilstelkim kepurę ir pa- 
lenkim galvą tikram me
no kūriniui.

kais persekiojo kataliky* 
bę. Taigi, romane vaizduos 
jama katalikybės perse
kiojimas ne tik Vakaruos 
se, bet ir Rytuose. Pasta” 
ruosiuose, žinoma, simbo
liškai.

VIENUOLIAI OLOSE 
ĮMŪRYTI

i žius Gregorijus IX rašė: 
j “Matoma, kad Dievo ge
rumas yra paniekinamas 
tų, kurie atsisako į Tre
čiąjį Ordiną įstoti.” 1921 
metais, Popiežius Bene
diktas XV išleido encikli
ką, kuria visiems patarė 
Trečiąjį Ordiną kaipo vai
stą prieš šių dienų drau
govės nupuolimą, atsiliep
damas į sielų visus gany
tojus įsteigti ir atgaivinti 
Tretininkystę ir pasidar
buoti, kad ji klestėtų na
riais ir žydėtų kilniose pa
reigose. “Tai yra kilnus 
klausimas,” jis reiškia, 
“kad Tretininkystę steig
ti visur, kiek tik galima, 
sekant šv. Pranciškų, ke
lią ir grįžimą į Kristų.”

Trimito pradžia gana žin
geidi. Ir siekia net Mozės 
laikų. Mozei, žydus iš Ei- 
gipto Palestinon bevedant, 
ne taip jau buvo lengva 
minia išjudinti, o išjudin
tą sulaikyti. Ne kartą ši
sai žygis ėmė laiko dau
giau, negu visos 
kelionė. Pradėta 
geresnių įmonių.

Patsai Dievas
Mozei porą auksinių trimi
tų įsitaisyti. Trimitus įsi
taisius, nurodo jam, kaip 
juos Vartoti, kad sėkmin
giau ir geriau minią su
tvarkius. Vieną kart su- 
trūbinus, tegul minia su
bėga. Paskui: antrą kart 
sutrūbinus, ateis vyres
nieji ; trimitui užtraukus 
ilgiau ir su pertraukomis, 
pasirodys tie, ką pietų pu
sėje ilsis, ir taip toliau. 
Šisai būdas ne vien Mozei, 
bet ir patiems žmonėms 
patiko be galo. Klausyt jo 
it Dievo. Net ir po šiai 
dienai, kareivis kur kas 
labiau susidomi gandu 
trimito, negu įsakymais 
generolo.
S
> - ■ „ ------------

—Lapkritis ir Gruodis 
primena mirtį. Iš eilės ve
da į kapus ir primena su
sidomėti buveinėmis mi
rusiųjų. Šion kelionėn pa
sileidus tenka užeiti viso
kių ir visaip tvarkomų 
kapinynų. Kai paprastai, 
lietuvių kapai atrodo kur kų rašytojo Henriko Slen
kąs menkiau, negu kitv.

40 METU M. SIENKEVI- 
ČIAUS ROMANUI fQUO 

VAGIS’
l.i

žmonių visų luomų ir pa
šaukimų. Vyrai ir moters, 
vedę ir pavieniai, turtuo
liai ir vargšai, darbdaviai 
ir darbininkai, popiežiai,; 
kardinolai, vyskupai ir 
kunigai; imperatoriai, ka
raliai ir didikai; kunigai
kščiai, mokslininkai ir ra
šytojai — ir visi kiti sku
bėjo tapti to Ordino na
riais. Į pusę amžiaus nuo 
įsteigimo, buvo reikšta, 
kad “berods sunku rasti 
vyrą ar moterį, kuri ir ku
ris nebūtų tapęs Trečio
jo Ordino narys.”

Ir taip tęsėsi amžiais. 
Net ir mūsų gadynėje ma
tome, _ _ _______ ___ ,
nas pasiryžęs yra tapti se pabugome. Pradėjome 
visuotinas. Paskutinieji "uos ravinėti. Ir ką šian- 
penki popiežiai yra buvę ^en turime? Turim visą ei 
tretininkai ir uoliai plėtė visokių plikių, kurios 
Trečiąjį Ordiną, šiandien ne ausį, bet ir širdį be 
galima tikrinančiai skait
liuoti arti 5,000,000 treti
ninkų narių. Amerika, ku
rią atrado tretininkas 
Kristopas Columbas, o y- 
patingai Jungtinės Vals
tybės — i

v •

Paskutinieji 5U0S ravinėti. Ir ką šian-

pasigailėjimo graužia. Ir 
da galo nesimato. Ir da 
vis taisoma. Užtenka pa
siklausyti giedant, saky
sim, Panelės Švenčiausios 
Litaniją, kad įvertinti 

tybės~— nėra” atsilikusios! “pataisų pažangą.” 
tretininkų skaitliumi. Tre- Ant galo grįžus, poteris 
tininkų uoliu pasidarbavi-ne rūbas ir nereikalauja, 
mu ir nepaprastu veiklu- kad kasmet kitaip skam- 
mu, kuris neseniai prasi- bėti.
dėję šiame krašte, Treti- ---------
ninku šeima, susidedanti —Nuo neatmenamų lai-
iš 115,000 narių, buvo at- kų, visų šalių kariuome- 
stovaujama Šv. Pranciš- nėse trimitas labai svar- 
kaus Trečiojo Odino IV- bią dalį vaidina. Trimitas 
tame tautiniame kongre- miegančius kareivius su
se Louisvillėj, Kentucky kelia. Trimitas kelionėn 
valstybėje, įvykusiame pažadina. Trimitas užkąst 
spalių 6, 7 ir 8 dd., 1936 sušaukia. Trimitas kovon 
metais. i veda. Trimitas taiką iš-

(Bus daugiau) garsina, ir tam panašiai.
»

Tibeto krašte, Budos ti
kybos vienuoliai laisvu no
ru apsigyvena labai žiau
riose sąlygose. Prie vie
nuolyno, kalnuose esančio, 
yra padaryta storomis sie
nomis ola, kurion neįeina 
joks saulės spindulys ir 
nieko negirdėti, kas aplin
kui dedasi.

Tokion olon užsidaro ku
ris nors vienuolis ir laukia 
mirties. Kartą Į dieną, pro 
ilgą siaurą lataką, jam į- 
kišama duonos, kartais 
truputį sviesto ir arbatos. 
Kol jis nenumiršta iš ten 
kojos neiškelia ir jokio 
žmogaus nė žmogaus bal
so jis negirdi. Tūni ten ir 
varsto karoliukus, kurie 
panašūs į rožančių.

Šitaip kai kurie išgyve
na daugiau dėsėtko metų. 
Prieš trejus metus mirė 
ten toks vienas vienuolis, 
kuris išgyveno oloje dvyli
ka metų. O prieš dešimtį 
metų mirė vienas, kuris į- 
Jindo Į olą būdamas tik 
penkiolikos metų ir išbuvo 
joje keturiosdešimt metų.

Kai palydi einanti į olą 
kiti vienuoliai, tai pama
žu, dideliais žingsniais 
jie slenka, it šmėklos. Tuo 
nori suteikti savo draugui 
ilgesnį pasigėrėjimą sau
lės šviesa, kurios jis gy
vas būdamas nebepama
tys.

Mirus tokiam vienuoliui, 
po šešių dienų jį iš olos 
išima, deda ant laužo ir 
sudegina.

Žmogus tada išrodo bai
siai. Apžėlęs, apskretęs, 
išdžiūvęs. ‘Ū.’

I

Lapkričio 16 d. sukako
20 metų nuo Įžymaus len-

kevičiaus mirties. Kai ku- 
Žingeidu. Laidotuvėms iš- rie iš jo veikalų, kaip ‘Qup 
leidžiama ne kartą tūks- Vadis’, ‘Kryžiuočiai’, ‘Ug-į 
tančius. Gi tuo tarpu • • • — 
brangų karstą įkišama į 
visai netinkančią vietą ir 
apleidžiama kartą ant vi
sados. Na ir kas da įdo
mu tai, kad veik visų ku
nigų kapai atrodo apleis
tais ir užmirštais. Vadi
nasi, veik visur užeini 
kapą šiokio ar tokio kuni
go. Ne kartą užeini ir la
bai įdomaus klebono, ka
pą, apie kurio asmenį, ro
dos, visas Amerikos lietu
vių gyvenimas sukinėjosi. 
Bet kai pažiūri į jo kapą, 
net už plaukų nusitverti 
reikia!

Kad kaip nors iš šios 
padėties išbristi, gal rei
kėtų daryti taip, kaip da
ro kiti. Jie paprastai lai
dotuvėms išleidžia mažiau. 
Bet už tatgi kiek galint 
palieka kapų priežiūrai. 
Pasėkos to, kad kaikurie 
kapinynai visai gerai už
laikyti. Turi gana ištek
liaus metų-metams iš an
ksto.

Kol kas pas mum tokio 
įpročio da trūksta. Kapai 
primetami vien vietos kle
bonui. Daryk, ką nori! O 
daug neišdarysi, jei kiti 
neprisideda. Vien retomis 
talkomis ir tam tyčia ne
prityrusiais darbininkais 
kaip reikiant kapų neišda
binsi. Tam tur būti ne tik 
išteklius, bet ir prityręs 
užveizdėtojas.

Gaila, kad mes šiame 
klausime da taip toli už
silikę.

• v

n imi ir Kardu’ yra išvers
ti, plačiai skaitomi Lietu
voje.

Spalių 6 d. sukako 40 
metų jo romanui “Quo Va
dis?” Ta proga “Osserva- 
tore Romano” įdėjo Leo
nardo Kociemskio straips
nį, kuriame plačiai apibu
dinamas romanas ir jo au-1 
torius.

Pasak straipsnio auto
riaus. Sienkevičius šį ro
maną rašęs trejus metus. 
Tačiau jis nesitikėjo, kad 
šitas kūrinys susilauks 
milijonų skaitytojų ir bus 
išverstas beveik į visas 
pasaulio kultūringųjų tau
tų kalbas.

Tik ketveriems metams 
praslinkus nuo romano iš
leidimo, jis jau buvo iš
verstas į anglų kalbą ir 
greitai susilaukė net vieno 
milijono egzempliorių tira
žo. Italai ligi 1932 metų 
šito romano išleido net 23 
laidas. Šitai rodo, kad Eu
ropoje maža tokių rašyto
jų, kurių veikalai turėtų 
tokį tiražą, kaip “Quo Va
dis?”

Sakoma, kad Sienkevičių 
parašyti šį romaną paska
tino du akstinai: didelis I 
pamėgimas skaityti romė
nų autorius ir Romos isto
riją tų laikų, kada joj pro 
sunkią cezarių leteną pra
siskverbė pirmieji geman- 
čios krikščionybės spindu
liai. Nutaręs rašyti, jis nu
vyko į Romą, norėdamas 
nuodugniau susipažinti su 
realiąja aplinka, kurioj tu- 

,rėjo plėstis busimojo ro
mano fabula. Eidamas 
Via Apia, jis pastebėjo 
“Quo Vadis?” vardo baž
nytėlę, iš kurios ir pasis
kolino vardą savo roma
nui. Romanui medžiagos 
jam davė ne tik Roma, bet 
ir Rusija, kuri anais lai-

i

I

gyvenimo balą 
kada

— Po 
bebraidžiojant, kai 
užeini net ir labai gerų ir 
nepaprastų dalykų. Apie 
dešimtį metų tam, turėjau 
laimės dalyvauti mokyk
los metų užbaigoje Mt. 
Carmel, Pa. Tarp kitų ge
rų programos dalykų, i

l

LDS. N. A. Apskričio 
pusmetinis suvažiavimas 
įvyks gruodžio 27 d., 1 va
landą po pietų, šv. Kazi
miero par. svetainėje, 349 
Smith St., Providence, R. 
I. Į šį suvažiavimą kvie
čiamos visos LDS. N. A. 
Apskričio kuopos prisiųsti 
savo atstovus. Bus svars
tomi svarbūs dienos klau
simai dėl organizacijos ge
rovės.

Taipgi primename kuo
poms. kad patikrintų savo 
duokles į apskritį. Kurios 
esate užvilkusios, prašo
me atsiteisti.

Apskričio Valdyba:
J. Kumpa, Pirm.
M. Urmonienė, Vice

pirmininke, 
T. Versiackas, Sekr. 
A. Zautra, Ižd.

I

VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgią 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptu — nurodymą 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš įvairią vaisią vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

Užsakymus su pinigais siuski
te “Darbininkas”, 366 Weet 
Broadway, So. Boctoa, Kasa.



Antradienis, Gruodžio 15 d., 1936

Informacinis Pranešimas
Jau pirmam savo prane- (8’mėn.)

Šime nurodžiau: vystyti 1936 m. už 1486,1 mil.sime nurodžiau: vystyti 1936 m. už 1486,1 mil. dol. 
Lietuvos importą į U.S.A.J 1935 m. už 1340,6 mil. dol. 
tuo pačiu atidaryti kelią kaip matome, importas tu- 
U.S.A. eksportui į Lietu- ri tendenciją augti.
va.

Jei mes bendrą apyvartą 
žymiai pakelsime, patar
nausime ] 
parduodama savo išdirbi- j 
nius irgi atatinkamai tu-’ 
rėš darbo, savo darbinin
kams, per tai pakelsime lie Lietuva 
tuvių išeivijos prestižą U. Latvija 
S. A., lietuvių komitetai Estija 
planingai veikdami ir ko-ĮSuomija 
operuodami su kitų tautų. Lenkija 
komitetais galės daugiau 
pasiekti rinkimuose.

Kad siekti užsibriežto 
tikslo, reikia žinoti iš ko 
pradedame, taigi, šiandien! 
noriu nušviesti kiek U. S. j 
A. importuoja bendrai iri Lietuva 
kiek tuo pasinaudojo Lie-L aĮVįja 
tuva bei jos kaimynai.!-gstįja 
Kaimynų importą studi-, suomįja

Dabar kiek iš to impor
tavo Lietuva ir jos kaimy- 

Data»-t|nai (Baltijos kraštai). 
Lietuvai, U.S J j Baltijos valstybių impor- 

tas:
(Tūkstančiai dolerių)— 

1932 m. 1933 m.
372,7
415,5 
549,0 

8915,5

DARBININKAS 
-----------------X----------------------------'■■l-B-J'.S 'B J II j -erir- 

i Javų (ar tik ne iš Lie 
tuvos?) 

Celiuliozos 
Žuvies konservų 
Saldainių 
Sviesto 
Neapd. kailių 
Estija — 
Celiuliozos 
Saldainių 
Bulvių

! Suomija —
Celiuliozos
Sūrių 
Teliukų odų 

i Lenkija — 
Neapd. odų
Apdirb. miškų medž. 479,0 
Šerių (bristles) 
Salyklos (malz) 

t Odos (padams)
Grybų
Mėsos konservų 
Sėklų (dobilų, aguo
nų ir garstvyčių) 

ir Raugintų agurkų.

564,4
699.8
497 3!

9860.9
6805,1

Lietuvos importas per tą 
laiką pašoko penkeriopai 
ir net palyginus tik su 

,1935 metais pasirodo, kad

375,0
45,0
69,6
40,0
13,9
17,0

402,8
41,0
12,2

6744,4
138,2
100,8

536,0
63,1

543,9
418,5

8178,6
1256,2 2186,3 

1934 m. 1935 m.
372,5

1361,5
681,9 

12157,7 
9811,2

1936 m. (8 mėn.)

Lietuva 298,6
Latvija 607,8
Estija 484,5
Suomija 8995,4
Lenkija 5841,1

juojant matysime ką mes Lenkija
dar galime padaryti.

Taigi, USA. importavo: 
m. už 1322,7 mil. dol. 
m. už 1449,5 mil. dol.

1932
1933
3 934 m. už 1655,1 mil. dol. j už 8 mėnesius 1936 metų
1935

EDW. V. WARABOW
(VVRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD. MASS 
TEL. Norvrood 1503
Montello Office:

10 Intervale St. 
TEL Brockton 2005

GRABORIUS
MK V/?V/.Š A'.1S P .4 T .4 R.V.4 VI U.4>"

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso; Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

įvežta 57 U daugiau negu 
už visus pereitus metus. 
Žymiausias importas Suo
mijos - Lenkijos yra ne
tik požymis tų valstybių 
maštabų, bet auga per tai, 
kad jie savo laivynais 
naudojasi, turėdami pato
gesni bei pigesni transpor
tą ir tuo gauna daugiau 
naudos.

Vien šitų davinių mums 
nepakanka, turime žinoti 
kokios prekės yra įveža
mos. USA. Statistikų Biu
ras išleido davinius tik už 
1934 metus, iš jų matyti:

1934 metais (tūkst. dol.} 
Lietuva —
Celiuliozos 
Neapd. kailių 
šerių (bristles) 
Latvija —

r

Užsakyk Šiandien

208,2
186,7

76,0
75,0

136,6

■ <G.

ĮVAIRENYBES
4

KAS YRA GINTARAS IR tesiskiria. Gintaras, kaip 
KAM JIS TINKA papuošalas, nuo seniausių 

----------- i laikų buvo žinomas vi- 
Laikraštyje "Forschun- soms 

gen und Fortschritte” j" 
prof. Karolis Andrėe pa-, AR IR MOTERYS PRA- 
skelbė tyrinėjimą apie 
gintarus.

Gintaras yra, tyrinėtojo 
nuomone, suakmenėję sa
kai spygliuotų medžių, ku
rie augo prie 30 — 50 
milionų metų terciero ga- iab"įau 1 ” • ■V'k • v • • • Bdynej.
medžių miškai yra buvę sirgus drugiu ar tipo liga, 
šiaurinės Europos viduryj plaukai auga labai lėtai 
ir senojoj Fenoskandijoj.; arba pamažu visai iškrin- 
Seniausio gintaro pavyz-, ta. Atskiro plauko amžius \ 
džių daugiausia sutinka- ■ kartais būna tik 2—3 die
nia Sambijos mėlynajame n ©s. Normaliai per dieną 
molyje, kuris yra susida- j iškrenta 30 70plaukų; jie 
ręs eoceno ir oligoceno i <^aF^,.au 
gadynėse.
įlotas iki šiol tiksliai dar 
nėra sustatytas, 
taip nėra žinoma, 
gintaro miškuose 
gyvuliai. Apie mažuosius (ja 
anų laikų gyvius duoda' 
šiokį tokį supratimą vadi
namosios inkliuzos, t. y. į 
gintare įklimpę ir suak-j 
menėję gyvūnėliai. Taip 
lat nedaug ką žinome ir 
apie anų laikų gyvūnų gy
venimo būdą.

žinomas 
Europos tautoms.

DĖS PLIKTI

!

Union Electrical Supply Co. 
SAID THE Y ADJU5TED IT TO FIT 
THIS ROOM... AND THEY 

CERTAINLY DID !

Yra numatyta, kad plau
kai auka nevienodai. Spar- 

• čiausiai auga ligi 25 m. 
Pakaušy auga greičiau, 
smilkiny — lėčiau, dieną 

___ __ , negu naktį, vasa- 
Didžiausi gintaro rą labiau, negu žiemą. Su-

17,0
■\

Rimtesniomis ekonomi
nių žurnalų apžvalgomis 

Į pasiremiant 1935z1936 m. 
m. Baltijos Kraštų svar
biausias importo pozicijas 
sudaro: Mėsos produktai 
(ypatingai kiaulienos kon
servai): Lietuva, Lenkija, 
Estija.

Pieno produktai — Svie
stas: Lenkija, Latvija,
kiek Lietuva. Sūriai: Suo
mija, Lenkija, Latvija.

Kiaušiniai: Lenkija.
Jeigu mes arčiau paimsi

me kraštus sau lygius, tai 
yra Latvija, Estija, maty
sime, kad jų eksportas 
proporcionaliai mažiau au
ga negu Lietuvos, o reikia 
turėti omenyje, kad tų 
kaimynų industrija jau 
prieš karą stovėjo aukštai, 
nes Ryga, Revalis, Liepo- 
jus, kaipo Rusijos uostai, 
jau turėjo didelius fabri
kus.

Turėdami tuos davinius, 
pasakykime sau: per 1936 
m. 8 mėnesius išvežtą iš 
Lietuvos Amerikon už 
564,400 dolerių, iki pabai
gos metų ta cifra turės už
augti iki 900,000 dol., tai
gi sekančiais metais pa- 

i trigubinsime ją ir net pra
šoksime — 3 mil. dol. tai 
mūsų siekis!

Ar tai įmanoma? — Aš 
nekviečiu prie nepasiekia
mo; tai yra pilnai realus 
dalykas ir mes prie tos ci
tros nesustosime. Jau pra
deda vėl ateiti Lietuvos 
produktai. Ponai Vaizbos 
Butų Valdybų, pasirūpin
kite, kad Jūsų nariai šiuos 

| produktus išrašytų iš pir
mam pranešime nurodytų 
vietų.

Vadovai, veikėjai, savo 
prakalbose veskite propa
gandą, kad kiekvienas lie
tuvis pirktų kiek jam rei
kia lietuviškų prekių ku
rių yra, o kurių dar nėra, 
bet pageidaujama, prašau 
rašyti, bus parūpinta. Do
vanojate 
giminėms, 
saldainius 
lietuviški;

i namus — 
mis lietuviškomis staltie-

■ sėmis, rankšluoščiais, už
dangalais ir t.t. Jūsų na
mai bus jums jaukesni.

Dėl šitų paskutinių daly
kų muitas yra aukštas, 
taigi kainos neišneša per- 
kupčių komisą, bus mėgin
ta išrašyti, kad kiekvie
nas gautų be perkupčių, 
kad padaryti juos priva
čiam žmogui prieinamus.

I

i
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267,7
18,2
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ECONOMY

CALL US TODAY

IN MORE TfJAN 
165,000 HOMES

N°W

AT 
LOW COST

GIVES
MORE HEAT

LES5 ASU 
LESS TROLI

Mūsų Apdraudos Planu, kuris garantuos sutau- 
pymą pinigų visai ateinančiai žiemai. — Pašauk,

Batchelder Whittemore
834 MASS. AVĖ., ROXBURY, 

Telef. HIGhlands 1920

SKYRIAI—
CAMBRIDGE— SO. BOSTON— DORCHESTER.

■ -

savo vaikams, 
pažįstamiems 

— lai jie būna 
puošiate savo 

puoškite ^ražio-

ir' oligoceno i dagiau — nenormalus
Gintaro zonos, ^"V8' Plau^ 8Pal.va 

t Į priklauso nuo tipstancių 
. . . j ir netirpstančių pigmen-
ygiaiitų (dažanti medžiaga, ru- 

^1 tuliukų pavidale). Tirps- 
vaisėsij įantįejį pigmentai priduo-

: plaukams raudoną
spalvą Jei plaukai ima žil
ti, tai reiškinys, kad iš
nyko pigmentai, o į plaukų 
narvelius plūsta oras. 
Plaukai, žmogui senstant,, 
darosi tamsesni, todėl vai
kų plaukai dažniausiai 
šviesūs.

Dabartiniu laiku i 
karta susidūrė su labai 
įdomiu klausimu. Apskri
tai, žinoma, kad moterų 
plaukai auga daug grei- 

; čiau, Neretai atsitinka, 
kad pas moteris plaukai 

i išauga iki 100—120 centi
metrų ilgumo. Bet dabar 
moterys ima kirpti plau- 

; kus. Įdomu, kaip tai atsi
lieps į jų plaukų ilgį ir 
tvirtumą. Gal ir jos ims 

į plikti, Moterys, kurios 
dėl kurių nors priežasčių j 
turėjo pirmiau nukirptus 
plaukus ir vėliau vėl augi
no, sako, kad jie auga la
bai pamažu ir nebūna to
kie tiršti. Daug plaukams 

Kadangi kenkia dažymas įvairio- 
rūkštys, mis rūkštymis. Taip pat 

kenksmingas ir dažnas 
plaukų kaitinimas (fizavi- 

'. Galimas daiktas, 
kad, jeigu moterys ir to
liau seks madas, matysi
me ir tokių, kurios iš gė
dos visur ir visada sėdės 
galvą apsidengusios ska
rele ar skrybėlaitė.

• RADIO
ACOUSTIC ADAPTER

CHEMINE GINTARO 
SUDĖTIS DAR NE

IŠTIRTA.

Bent jos nėra pavykę 
išreikšti chemine formula. 
Žinomos jo fizinės savy
bės yra gana svarbios. 
Pirmiausia, gintaras yra 
lagai geras elektros izo
liatorius ir šiandien daž
nai vartojamas aukšto į- 
tempimo linijoms. Kadan
gi poliruotas gintaras sun
kiai teršiasi, tai plačiai 
vartojamas kraujo laiky
mo bei kraujo transfūzi- 
jos aparatams, 
gintaro neveikia 
gintariniai indai 
mi laikyti kai 
stiprioms rūkštyms. Vi- mas). 
siems šiems reikalams, 
vartojamas presuotas gin
taras. kuris nuo natūra-; 
lauš palyginti maža kuo

vartoja- 
kurioms

I
musų

I

I

SEEandHEARitTOMY!

1O-S-153 lengvai sugauna
aviacijos, ir

Naujas Radio ZENITU 
užrubežines stotis, policijos, amatoriu, 
laivu jūrėse transliacijas. Auditorium 12 inčių Elec- 
tro - Dynamie garsiakalbis, Balso - Muzikos - garsu
mo kontrolius, Lightning Station Finder, Target Tu- 
ning. Split-Sccond Re-locater. Overtone Amplifier, 
Acoustic Adopter. šie visi dalykai turtingai įrengti 
ir duoda puikų patarnavimą. Nesudaro skirtumo iš 
kur norėsi gauti su ZENITH radio, vis gausi aiškų 
skambu balsą ir visą laiką. ZENITH radio turi pui
kią išvaizdą. .Jis tinka i bet kurį kambarį. Naudokitės 
šiuo pasiūlymu ir turėsite savo namuose gražu radio 
naująjį ZENITH.

ZENITH lO-S-153
Tunes Americon and fereign 
stations, police, amateur, avia- 
tion, ships ot sea. Auditorium 
12-inch ElectroDynamic 
Speoker, Voice - Music - High 
Fidelity Control, Sensitivity 
Control, Lightning Station Find- 
er.TorgetTuning.Split-Second

$QQ9 
.Artrtnfu Adopitf.

Trade in your old sėt for a 
ZENITH w1th Acoustic 
Adapter. Toilors its tone 
to suit your surroundings. 
g i ves amazing results ... 
BRILUANT, SUPERB, RK2H 
... rejerd/ezi of room size 
or shapel

•

Whether you want your 
radio in a largo room or 
a small one — regardles* 
of ceiling heights, jutting 
angles or heavy hangings 
—it’s eosy with o ZENITH. 

No motter what the sur- 
roundings, ZENITH pre
servas the integrity of it* 
tone. Hawless, unmotched, 
gorgeous tone, ot oll times 
and M eJV pleces.

ŠOFERIU PRIETARAI
šoferio orakulas - 

relė ir šuo

Vakarų Europoje pasta-

Firma “Prodexco” užsa
kė bandymo tikslais vaisi
nių (ne šokoladinių) sal
dainių, marmalado ir taip 
vadinamos, pastilos. Aš iš 
vienos pusės paspaudžiau 
Lietuvos fabrikus, kad nu
žemintų kainas iki mini
mumo, o "Prodexco” įkal- ruoju laiku tarp kai kurių 
bėjau pasitikėti ir, net ne- profesijų žmonių pradeda 
žinant kainų, užsakyti sal- įsivyrauti prietaringumas, 
dainius. Užsakyta nedaug,! Pav., Did. Britanijos šofe-1 
tik už 1000 dol. Gruodžio 5, riai, ypač sunkvežimių, ve- 
d. prekės bus pakrautos žasi kartu ir kanarėlę. Jei 
Klaipėdoje ir apie 15—16 kanarėlė gieda, šoferis į- 
gruodžio bus New YorkeJ sitikinęs, kad jo jokia ne- 
Būtų geistina, kad ir lie-'laimė neištiks, ir jis va- 
tuviai - biznieriai parody- žiuoja švilpdamas. Tačiau 
tų tokio pasitikėjimo ir jei kanarėlė tyli, šoferis 
jau tuojaus duotų užsaky- taip ir dairosi, iš kurios 
mus šitai firmai, užtikrin- pusės jam gresia pavojus, 
darni sau šias prekes Ka- Skandinavijos valstybėse 
ledoms. Žinoma, kiek per- šoferiai, kaip "pranaša”, 
vėlu jei gauti prekes apie vežiojasi ne kanarėlę, o 
gruodžio 20 dieną, bet jei šunį. Esą, kol šuo automo- 
nerizikuosite tuojaus už- bilyje sėdi ramiai, ramus 
sakydami, tai ir to nebūtų, ir šoferis. Tačiau jei šuo

Viršminėta firma gavo pradeda nerimauti, šoferis 
iš Lietuvos 2500 skardinių tuoj lipa iš automobilio ir 
raugintų agurkų: skardi- jį aužiūri, ar nėra kokio 
nėję yra 13 angį, svarų t sugedimo ir pan. Po to šo- 
netto (po 45—55 štukų).

J. Budrys,
Lietuvos Gen. Konsulas.

v •

feris važiuoja labai atsar
giai, nes yra įsitikinęs, jog 
šuo nerimauja tik dėl to,

AMERICAS MOST COPIED RADIO—ALWAYS A YEAR AHEAO 

NOW ON DISPLAY AT
kana<

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. INC.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir pasininkas.
Telefonas Liberty 2337

y

kd nujaučia nelaimę.

Skaičiai 4, 13 ir mėlyna 
spalva nelaimingi

Tie patys Skandinavijos 
ir Britanijos šoferiai įsiti
kinę, kad skaičiai 4 ir 13— 
nelaimingi. Kiekvieno mė-

nuotykių gatvėj liudinin
kai. Jei, pav., gatvėj atsi
tiko kokia nors nelaimė ir 
kaip tik pro tą vietą reikia 
važiuoti šoferiui, tai jis 
bevelija apsukti kelis 
kvartalus, bet jokiu būdu 
nevažiuoja pro įvykio vie-

nesio 4 ir 13 dienas šofe-
riai būna dvigubai atsar----------------------------------
gesni. Be to, Britanijos Viename_ sąsiuvinyje 5- 
šoferiai labai bijo mėlynos į*0® "PER,TAVO
spalvos Jei prieš kelis me- E
tus Londone buvo galima ,JjA”, "REGINA COEU”, 
dažnai matyti mėlynos; «AVE REGINA” ir “AN- 
spalvos automobilį, tai da- GĖLŲ GIESME” 35c.
bar jie visiškai dingę. 
Skandinavijos šoferiai la
bai vengia būti kokių nors

LESME” 35c. 
"DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.



Antradienis, Gruodžio 15 d., 1936 darbininkas v
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Apsauga Jūsų Senatvėje
Svarbu, kad kiekvienas 

Amerikos darbininkas 
vyras ar moteris — pilie
tis ar ateivis — suprastų 
Socialės Apsaugos Įstaty
mo senatvės pašalpų (be- 
nefits) skyrių.

Socialės Apsaugos Tary
ba duoda sekantį trumpą 
paaiškinimą, kaip senat
vės pašalpos įstatymai lie
čia Amerikoj dirbantį vy
rą ir dirbančią moterį.

Dabar yra įstatymas ši
toje šalyje, kuris duos 26 
milijonams dirbančių žmo
nių kiek nors pinigų, kuo
met jie pasens ir sustos 
dirbti. Šitas įstatymas su 
kitoms naudoms, buvo 
Kongreso pravestas perei
tą metą ir jis vadinamas 
“Sočiai Security Act”.

Pagal šį įstatymą Jung. 
Valstybių valdžia siųs če
kius kiekvieną mėnesį pa
sitraukusiems nuo darbo 
darbininkams, vyrams ir 
moterims, kuomet jie jau 
pasieks 65 metus amž. ir 
kurie prisilaikys įstatymo 
keliu lengvų reikalavimų. 
Šitas įstatymas liečia dar
bininkus, nepaisant ar jie 
yra piliečiai ar ne piliečiai.

KĄ TAS REIŠKIA

JEIGU ESI VIDUTINIO
AMŽIAUS

Sakykime, kad 'jau su
laukei 55 metų, ir dar turi 
apie dešimts metų padirb
ti, ir uždirbi $15 į savai
tę. Tokiame atsitikime su-j 
laukęs 65 metų ir susto
jęs dirbti, tai gausi čekį 
$19. Kiekvieną mėnesį per 
visą gyvenimą. Jeigu už
dirbi $25 į savaitę per 10 
metų, gausi truputį suvirš 
$23 į mėnesį per visą gy
venimą.

MIRTIES ATSITIKIME
Jeigu numirtum prieš 

gavimą mėnesinio čekio, 
tai tavo šeimyna gaus pi
nigais pasiekiant 3y2 cen
tų nuo kiekvieno algos už
dirbto dolerio po 1936 m. 
Pav., jeigu numirtum su
laukęs 64 metus, ir jeigu 
uždirbai $25 į savaitę per 
10 metų prieš tą laiką, ta
vo šeimyna gauna $455. 
Arba jeigu nedirba gana 
ilgai tai sulaukęs 65 m. 
gausi sumą vienoje krūvo
je, arba jeigu numirtum 
tavo šeimyna gaus sumą 
vienoje krūvoje. Toji su
ma irgi bus 31/? centų nuo 
kiekvieno algos uždirbto 
dolerio po 1936 m.

MOKESNIAI

ALE
Kiekvienas Stiklas 
PICKWICK’ZT..yra paga-
mintas tokio skonio, kvape 
jimo ir gerumo, kuris paten 
kiną JŪSŲ norą.

buvo uždraudusi ant šio1 
kalno statyti kryžius, tai 
žmonės slaptai naktimis 
čia kryžius statydavę.

Tsb.

I
I

NAUJA BAŽNYČIA 
KAUNE.

GRANATA PIEMENU
KUI SUDRASKĖ 

RANKAS.

Lapkričio 1 d. pašven
tinta Žaliakalny VI forto 
rajone neseniai įsikūru
sios Šv. Antano parapijos 
bažnyčia. Tą pačią dieną 
pirmą kartą šią parapiją

T_ ~• -i • aplankė J. E. Arkivysku- Jezno valse, vieno ūki- f' t ai. , v .. • pas Metropolitas J. Skvi-ninko mažametis pieme-
, T_ tv »rėčkas ir naujoj bažnyčioj nukas Kazys Labanaus-.’ J J j j

kas laukuose rado grana
tą. Suaugesniems radimo 
neparodė. Manė, kad pa-i 
prastas gelžgalis. Juo žai
dė. Granata sprogo ir pie
menukui nutraukė dešinės 
rankos 4 pirštus ir kairės 
rankos vieną pirštą. Be 
to, sužalojo veidą.

NEDĖKINGI SVEČIAI

Tas pats įstatymas, ku
ris aprūpina senatvės pa
šalpomis, tau ir kitiems 
darbininkams, uždeda 
naujus mokesnius, kurie 
turi būti sumokėti Jung 
Vai. Valdžiai. Šituos mo-

Tas reiškia, kad jeigu 
dirbi kokiame nors fabri
ke, šapoje, kasykloje, 
dirbtuvėje, krautuvėje, o- 
fise, arba bile kokios rū
šies biznyje ar industrijo
je, tai ateityje gausi pa
šalpą. Kada * sulauksi 63r ^kesnius kolektuos Jung

Į

laikė pirmąsias šv. mišias.
Bažnyčios statybai rū

pinosi visa širdžia para
pijai atsidėjęs jos kleb. 
kun. Želvys. Bažnyčia kaš
tavo apie 200,000 litų. Sta
tyba buvo pradėta pernai 
metų pabaigoje.

PASMERKS MIRTI.

PARODYK KRANĄ
Taip-pat 12 oncų Buteliuose Pas Vietinį Pardavėją 

2 už 25c. (tik alus) Didžiajame Bostone
PABANDYKITE NAUJĄ PILNĄ KVORTINĮ 

BUTELĮ
32 oncų — 30c. — (tik alus)

Kaunas. — Spalių 28 d. 
kariuomenės teismas už
daromis durimis sprendė 
buv. plečkaitininko veikė
jo Gustavo Bišo baudžia
mąją bylą. Teismas nus
prendė Bišą nubausti mir
ties bausme, bet, kadangi 
jis pats grįžo iš užsienio, 
pasidavė, prisipažino ir 
papasakojo visus nusikal
timus, tai pritaikė švelni
nančias aplinkybes ir bau
smę pakeitė į 10 metų sun
kiųjų darbu kalėjimo.

j ‘ . ______
ILGIAUSIAS PASAULY-

I

metus arba daugiaus, ir 
pasitrauksi nuo darbo, 
gausi valdišką čekį kas 
mėnesį per visą likusį gy
venimą, jeigu, kada nors 
dirbai (vieną dieną ar il- 
giaus) kiekviename iš bi- 
1^5 metų po 1936 metų, ir 
jeigu per tą laiką uždirbai 
iš viso $2.000 arba dau
giau.

Turėsi teisę gauti senat
vės pensijos čekius. Če
kius gausi nepaisant kiek 
turto arba įeigų turėsi. 
Jeigu nori dirbti po 65 me
tų, tai mėnesinius čekius j 
nuo Valdžios gausi tik ta-į 
da kada pasitrauksi 
darbo.

Krakių valse., Montvi- 
liškių k. pas Bordaičius 
1935 m. Kalėdų pirmą die
ną buvo sukviesti gimi
nės ir kaimynai vaišių. 
Svečiams besėdint už sta
lo, atėjo Bordaičio kaimy
nas Pranas Manickas. Jis 
taip pat pakviestas prie 
stalo. Apie 22 vai. Pr. Ma- * 
niekas padėjo ant stalo 2 
litus ir reikalavo degti
nės. Bordaitienė aiškinosi, 
kad degtinės nepardavi
nėja. Kiek turėjo, tiek 
mieliems svečiams davė. 
Manickas ėmė triukšmau
ti ir paleido revolverio šū
vį į lubas. Šeimininkas ir 
svečiai iš Manicko revol
verį atėmė ir Manicką iš
metė pro duris. Greitai 
Pr. Manickas lydimas bro
lio Vinco grįžo. Pranas 
turėjo didelį peilį, Vincas 
— geležinę štangą. Bor- 
daičiai užkabino 
Manickai išdaužė 
ir įlindo į vidų. Tuojau jis yra vieni juokai. Mūsų 
puolė vaišių dalyvį Stepą kalboje šis vardas reiškia. 
Navicką, sunkiai sužalojo “Malonus mano namų kve- 
peiliu ir geležine kartimi, pėjimas nuo deimantais 
Jis be sąmonės nugaben- blizgančio kalno kyla -į 
tas į ligoninę. Nedėkingi dangaus akis”, 
svečiai, Pranas f 
Manickai nubausti po 4 sau]y

v •

JE VARDAS

Viena Havajų salų gy
ventoja pagimdė gražų 
berniuką ir davė jam var
dą Kananinoheaokuuhom- 
eeopuukaimanaalohinok - 
eaweaweulamakaokalani.

duris ^es ši vardą vargu ar iš- 
langus tartume, bet havajiečiams

i

tus tris metus, ir galų ga
le, 1949 m., dvylika metų 
nuo dabar, tu ir tavo 
darbdavys mokėsite po 3 
centus nuo kiekvieno už
dirbto dolerio iki $3,000 į 
metus. Tai augščiausia su
ma, kurią kada nors mo
kėsite.

Į rodo tikrai nuostabus kry
žių miškas, kokį nė tik 
Lietuvoje, bet vargiai ir 
kur nors kitur sunku ras
ti.

Kryžių kalną labai daug 
lanko žmonių. Lanko jį 
įvairūs krašto mylėtojai 
ir tyrinėtojai, norėdami 
pamatyti gražią istorinę 
vietą. Lanko jį būriai mal
dininkų. Yra net sakoma, 
kad šiame kalne neauga 
žolė, nes jis lankytojų kas
dien mindomas.

Plačioje apylinkėje apie 
Kryžių kalną girdėti pa
sakojant daug įvairių pa
sakų ir padavimų. Yra net 
keli padavimai apie šio 
kalno atsiradimą. Senovė
je, sako, šio kalno vietoje 
stovėjusi bažnyčia. Kartą 
kilusi baisiausia audra, 
lyg, rodos, pasaulio pabai
ga atėjusi ir perkūnas 
trenkė į tą bažnyčią, o vie
sulas ją smėliu užnešė. 
Taip bažnyčios vietoje ir 
pasidarė aukštas kalnas. 
Paskui atsiradęs koks tai 
drąsuolis įr ėmęs tą kalną 
kasti. Buvęs jau net ligi 
bažnyčios stogo prisika
sęs, tačiau tada varpai su
skambėję ir bažnyčia dar 
giliau nugrimdusi. Kitas 
padavimas sako, kad kaž
kokiam žmogui prisisap- 

________ __  ___ I navę kalne esantieji už
laužomi kryžiai pastovėję t keikti dideli turtai. Jų įsi- 
nuvirsta. Tačiau kalne geidęs, žmogus pradėjęs 
kryžiai neretėja, nes žmo- kalną kasti. Tačiau jį iš-

. * . ..______ -

Vai. Iždo Departamento 
Bureau of Internal Reve- 
nue, ir klausimai apie juos 
turi būti pasiųsti tam biu
rui. Įstatymas irgi įsteigia 
‘Old-Age Reserve Account’ 
Jung. Vai. Ižde ir Kongre
sas autorizuotas įdėti į ši
tą rezervo sąskaitą kas
met užtektinai pinigų ap
rūpinti mėnesinius mokes
čius, kuriuos tu ir kiti 
darbininkai gausite sulau
kę 65 metų.

TAVO DALIS MOKES
NIŲ

Pagal įstatymą reikalau
jamus mokesnius moka 

j darbdaviai ir darbininkai. 
Per ateinančius tris metus 
mokėsi apie 15 centų į sa
vaitę, gal 25 centus į sa
vaitę, gal 30 centų į savai
tę, arba daugiaus, tas pri
klauso nuo to kiek uždir
bi. Kitais žodžiais, per se
kančius tris metus nuo 
sausio 1 d., 1937 m. mokė
si 1 centą nuo kiekvieno 
uždirbto dolerio ir tuo pa
čiu laiku tavo darbdavys 
mokės 1 centą nuo kiek
vieno tavo uždirbto dole
rio iki $3.000 į metus. Dvi
dešimts šeši milijonai dar
bininkų ir jų darbdaviai 
mokės tuo pačiu laiku.

Po pirmų trijų metų — 
tai bus 1940 m., darbinin
kas ir darbdavys mokės 
lJ/2 cento nuo kiekvieno 
uždirbto dolerio iki $3,000 
į metus. Tai bus trijų me
tų mokesniai, ir tada su 
1943 m., mokėsi 2 centus, 
ir tiek tavo darbdavys 
nuo kiekvieno uždirbto do
lerio per kitus tris metus. 
Po tam, tu ir tavo darbda
vys, atskirai mokėsite pu
sę cento daugiaus per ki-
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ČEKIŲ SUMA
Kiek gausi sulaukęs 65 

metų, priklausys nuo to 
kiek uždirbai algos indus- 
triališkame arba biznio 
užsiėmime tarp sausio 1 
d., 1937 m. ir tavo 65 m. 
gimimo dienos. Vyras ar 
moteris, kuris gauna algą 
ir turi nuolatinį darbą vi
same jo arba jos gyveni
me gali gauti net iki $85 į 
mėnesį per visą gyvenimą 
po 65 metų. Jeigu tave į- 
statymas apima, tai ma
žiausia suma, kuri bus iš
mokėta bus $10 į mėnesį.

JEIGU DAR JAUNAS
Sakykime, kad gali dirb

ti dar per 30 metų. Jeigu 
paprastai uždirbi apie $25
į savaitę, arba $1,300 į me-1 
tus, tai sulaukęs 65 metų 
amžiaus gali gauti $45 į| 
mėnesį per visą gyvenimą. 
Jeigu uždirbi $50 į savaitę 
arba $2,600 į metus, tai 
gausi $63.75 į menesį per 
visą gyvenimą po 65 metų.

. . v • •. .. •

Lietuvoj yra šimtai gra
žių istorinių vietų, ir pilia
kalnių, apie kuriuos pra
vartu žinoti rtė tik moks
lininkams, bet ir visiems

TAVO DARBDAVIO 
MOKESNIŲ DALIS

Valdžia mokesnius ko- 
lektuos nuo tavo darbda- lietuviams, mylintiems sa- 
vio. Tavo dalis bus atmuš- y° Sėtąją šalį. Senovėje 
ta nuo tavo algos. Valdžia pdiakalniai buvo tvir- 
nuo darbdavio kolektuos l9Vėmis, kuriose r*”"’; 
tiek pat, kiek nuo tavo al
gos numušta.

(Ūkių darbininkai, na
miniai darbininkai priva- 
tiškuose namuose, valdiš
ki darbininkai ir panašaus 
darbo darbininkai paliuo- 
suojami nuo tokių mokes
nių.

SENATVf S REZERVO
SĄSKAITA

Senatvės Rezervo fondas
Jung. Valstybių Ižde trau- ant jo jau nuo senų laikų 
kia pelną, ir valdžia ga- yra statomi kryžiai. Mi 
rantuoja, kad pelnys ne- rusieji šiame kalne nelai- 
mažiaus kaip 3 nuošim- dojami. Kryžiai, čia stato- 
čius. Tas reiškia, kad 3 mi tik, kaip aukos, tų 
centai bus pridėti kasmet žmonių ,kurie padarė ap-| 
prie kiekvieno dolerio į žadus. Daugelį kryžių pa- 
fondą.

Gal tavo darbdavys turi kių ligų, išsigelbėjusieji iš 
senatvės planą savo darbi- didelių nelaimių ir t. t. O 
ninkams. Jeigu taip, tai tokių didelių dabar stovi 
valdžios senatvės pašalpos 
planas su tuom nesusikirs. 
Darbdavys gali pritaikin- į 
ti savo planą prie valdžios, 
plano.

Kiek gausi nuo Valdžios 
plano visuomet bus dau
giaus, negu užmokėsi mo
kesniais, ir paprastai dau
giaus negu galėsi gauti 
kitokiu būdu, padedant ly
gią sumą pinigų kas sa
vaitę.

■
kuriose mūsų 

t protėviai gynėsi nuo prie
šų. Šiandien senoji pilia
kalnių praeitis jau pamir-, 
štamą apie juos žmonėse 
liko tik pasakos ir padavi-} 
mai.

Vienas žymesniųjų Lie
tuvos piliakalnių yra Pilis 
arba Kryžių kalnas, stūk
santis ties Jurgaičiu kai
mu, Meškučių valšč.' 
Šiaulių apskr. šis piliakal
nis vadinamas dėl to, kad
... - -

Manoma, 
ir Vincas įa(j taį yra ilgiausias pa- 

, , , , „—.y žmogaus vardas,
metus sunk, darbų kaleli- ^oįįna savo sūnelį vadina 
mo. BĮ. . . ._________ vis dėl to sutrumpintu 
GEGUŽĖS MĖNUO SKI- vardu — tlk Kananb

RIAMAS VILNIAUS
DARBUI

■v •

KAUNE STATYS DAR-
3 TILTUS

f

Kelių V-ba paruošė 20

Į 
i i

Kaunas —Vilniaus gele
žinio fondo komitetas nu
tarė ateinančiais metais į- metų kelių planą, pagal
vesti Vilniaus kovos mene- kurį Kauno mieste būsią 
sį. Juo nutarta pasirinkti pastatyti trys nauji tiltai: 
gegužės mėn. Per visą mė- vienas priešais Karo Li- 
nesį bus rengiami kultūri- goninės g-vę per Nemuną 
niai minėjimai, paskaitos, į Fredą, antras ties Kanto 
atitinkami vaidin i m a i, g-ve ir trečias per Nerį 
renkamos aukos. Taip pat Eiguliuose.
fondo komitetas tarsis SU Profesionalai, biznieriai, pramonin- 
vyskupais dėl specialių ka'- k,,rle Skelbiasi “Darbininke” tik- 

lai verti skaitytojų paramos.pamaldų. Visi skelbkite “Darbininke”.

v •

S.S.B.
VVashington, D. C.

statė pasveikusieji iš sun

apie 400 ir maždaug tiek 
pat yra mažesnių kryžių.

Aukštame kalne audrų

nes nuolatos jų naujų pa- tikusi nelaimė, ir jis buvęs 
stato. Yra kryžių atgaben
tų iš įvairių Lietuvos 
kampelių, net ir iš užsie
nio. Kai nedideliame kal
ne stovi kryžius prie kry
žiaus, kad net sunku su
rasti vietą kitam kryžiui 
pastatyti, tai žiūrint at-

į kamuolį sutrauktas. Kai 
pasižadėjęs kalne pastaty
ti kryžių, tada jis vėl pasi
juto visiškai sveiku.

Be to, dar yra daugybė 
kitų pasakojimų apie ste
buklingus išgijimus. Kai 
1864 metais rusų valdžia

4

Duok Elektrikinj Pečiu
Per šias Kalėdas

Didėja prityrimas, kad Kalėdų švenčių pro- 
šeimos nariai įsigija bendrą dovaną, kuriaga, 

kiekvienas gali pasidžiaugti.

Tinkamiausia tokia dovana, — tai elek- 
trikinis pečius. Jis suteiks palengvinimo ruošiant 
valgius ir sutaupys daug valandų nuo nereikalin
go darbo. Prie to prisidės prie geresnio ir ekono- 
miškesnio gaminimo valgių. Namas bus gražesnis 
su tokia Kalėdų dovana. —

Brockton Edison Co.



Antradienis, Gruodžio 15 d., 1936
e*

DARBININKAS 8.

Pasikalbėjimas
su Kun. D. Mikšiu dėl lie- tame laike okeanas būna 
tuviu religinės atstovybės tankiausiai audringas, bet!

prie Kristaus Karsto mūsų laimei, dėka Šven-; 
----------- čiausios Marijos globai,

prie Kristaus Karsto

Kunigų Vienybės Seime važiavimo laiką oras 
Philadelphia, Pa. 1935 me
tais kilo sumanymas i-

buvo puikus ir vanduo ra 
mus. Nubodžiauti visai ne

i
I

steigti tam tikrą lietuvių teko> nes turėjau puikų iri 
religinę atstovybę prie idealingą kelionės draugą ,
Kristaus Karsto Jeruzoli-p° Ekscelenciją Vyskupą!

• z*. • Vonlzini 1 i 11moję. Tą sumanymą Sei-,^ank^ni Teofilių Matulio- 
mas užgyrė ir pavedė kun.į^i- 
D. Mikšiui eiti prie i__
žavimo. Vėliau tą patį pa- £ 
darė L.R.K. Federacijos K 
Seimas.
pasirodė keletą straipsnių J — Beabejo, Jūs važiavo- 
įsikūrė tam tikras Komi
tetas ir Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenė gana 
susidomino tuo klausimu. 
Bet šių metų ankstybame 
pavasaryje kun. D. Mikšys turėjo ką bendro su Jūsų! 
su Jo Ekscelencija Vysku-kelionės tikslu? — 
pu T. Matulioniu išvyko iš — Mano kelionės tikslas 
Amerikos padangės ir tas Jeruzolimon tikrai buvo 
mums lietuviams svarbus ' pastudijuoti lietuvių reli- 
klausimas lyg nutylo. ginęs atstovybės prie Kri-

Visai neseniai netikėtai, staus Karsto klausimą ir 
svečiuojantis pas vaišin- patirti visas galimybes, 
gąjį kun. dr. J. Končių,; Einant gi prie vykdymo 
Mt. Carmel, Pa., rašan- šios taip svarbios man pa
čiam šias eilutes, teko su- vestos misijos, norėjau į šį 
sitikti su neseniai grįžu- ratą Įtraukti daugiau įta- 
siu iš Europos kun. Domi-I 
nikų Mikšiu. Susitikęs su į 
juo, neiškenčiau nepasitei-; 
ravęs apie šio klausimo 
padėti. Kun. D. Mikšys, 
nors metuose gerokai pa
sistūmėjęs, bet savo iš
vaizda ir dvasia nei kiek 
senatvei nepasidavęs, ma
loniai sutiko painformuoti 
tuo reikalu. Kadangi lietu
vių religinė atstovybė prie 
Kristaus Karsto yra ne 
vien atskirų asmenų susi
domėjimas, bet visos lietu
vių tautos reikalas, tai ry
žaus spaudoje 
mintimis, 
dviejų pasikalbėjime.

— Iš Amerikos išvažia
vote praeitą pavasari su 
Jo Ekscelencija Vyskupu 
T. Matulioniu. — Pradė
jau pasikalbėjimą — Pa
velykite tat paklausti: 
kaip sekėsi kelione? Ko
kia nuotaika joje lydė
jo?—

— Viskas puikiai. — Kal
bėjo kun. D. Mikšys — Tš 
New York plaukėme tie-1 Kongregacijai, 
siog Į Šventąją Žemę. Ke- krausto iš Ispanijos. Ga
lione truko 16 dienų. Nors lop gerai apžiūrėjus, tas

. Tat ir nepasijutome, 
reali- ka*P *r atsidūrėme, bran

doje kiekvienam katali- 
L.R.K. Federacijos kui šalyje, šventoje Žemė- 

Po to spaudoje Je- —
* Tv •
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Joseph E. Davies, Wa- 
shington advokatas, yra 
tai naujas Jung. Valstybių 
ambasadorius sovietų Ru
sijai.te tenai lietuvių religinės 

atstovybės prie Kristaus 
Karsto reikalu, — kalbė
jau toliau, — o Vyskupo 
T. Matulionio Kelionė ar

1 gingų ir atsakomingų as
menų. Jo Ekscelencija 
šį sumanymą Kunigų Vie
nybės ir LRK Federacijos 

' Seimuose užgyrė ir pats 
! giliai susidomino. Nuva
žiavęs Jeruzolimon ir vis
ką pamatęs savo akimis, 

į Jo Ekscelencija degte už
sidegė mintimi įsteigti lie
tuvių religinę atstovybę 
prie Kristaus Karsto Je- 
ruzolimoje. Taigi ir mu
dviejų kelionė nebuvo tai 

, paprastas sutapimas, bei 
•Į ’š anksto gerai apgalvo- 

pasidalinti tas ir įvykdytas planas.— 
iškeltomis mu-

I
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KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENGE, MASS.

į prielankumą, pas kur j pu
santro mėnesio svečia- 
vaus, Ir už įvairias dova
nas, kurias nuo jo gavau. 
Taipgi dėkoju ir jo para- • 

kurie puikiai 
vaišino, už- 

netik sekma- «
bet ir šiokiomis

pijiečiams, 
ir širdingai 
prašydami 
dieniais, 
dienomis i svečius su kle
bonu.

Man buvo maloniausias 
laikas Sioux City puantro 
mėnesio praleisti savųjų 
tarpe, su kuriais gyvenau

TRETININKŲ BROLIJA
Sekantiems metams Šv. 

Pranciškaus para p i j o s 
Tretininkų Brolijai dva
sios vadas paskyrė valdy- 
bon šias tretininkes: So
fija Rimaitė — prefekte, 
Ona Akstinaitė — vice 
prefekte, Liudovika Ven- 
čienė — raštininkė, Vale
rija Černiauskienė — iždi
ninkė, Marijona Buivydai- 
tė — naujukių vedėja, Ce
cilija Arminaitė — za- 
krastijonė ir knygininke. 
Eleonora Švenčionienė, 1 
Pranė Jančienė ir Marijo
na Rudienė — ligonių lan
kytojos.

Susirinkime, kuris Įvyko 
gruodžio mėn. 10 d. di
džiuma panaujino prenu
meratą “Pranciškonų Pa
saulis”, kurį leidžia treti
ninkams Tėvai Pranciško
nai, Kretingoje.

Ši Draugija įtaisė baž
nyčiai labai gražų paveik
sluotą langą. Jau baigia 
už jį išmokėti.

Prefekte Sofija Rimaitė 
buvo sunegalėjus. Sveiks
ta.

jau su savo sumanymu nu
siskubinome pas Jo Eksce
lenciją Arkivyskupą Met
ropolitą J. Skvirecką. Jo 
Ekscelencija Metropolitas, 
susipažinęs su mūsų pro
jektu, maloniai jį užgyrė ir 
palaimino eiti prie vykdy
mo. Tuo pasisekimu pa
drąsinti, su savo sumany
mu aplankėme vieną kitą 
žymiausį Lietuvos katali- 
k, veikėją, visur rasdami 
pilną prielankumą bei pri
tarimą. Ypatingai šia idė
ja susidomino ir giliai per
siėmė kilnadvasis vetera
nas Prelatas A. Dambrau
skas, kuris numatė reika-, 
lą pagaminti Lietuvių

I Šventosios žemės įstatus, 
sušaukti Kaune žymiausių 
katalikų veikėjų susirin
kimą, išrinkti tam snecia- 

i lų Komitetą ir pradėti vei
kti. Pagamintus įstatus 
pažadėjo man atsiųsti A- 
merikon ir kai tik gausiu,; 
tuoj paskelbsiu spaudoje. 
Tos idėjos promotorių 
Lietuvoje liko Jo Eksce
lencija Vyskupas T. Matu-į 
lionis, o Amerikoje — štai 
čia jau esu.—
— Kaip manote pradėti 

čia Amerikoje savo dar-' 
bus? —pagilindamas klau
simą, užklausiau. —
— Čia Amerikoje pradžia 

jau užmegsta, — entuzias
tingai aiškino. — Yra jau 
susitveręs tam tikras Ko
mitetas, kaip žinote iš 
spaudos, kuris ir rūpinasi; 
tuo reikalu. Man gi lieka 

i aplankyti lietuvių koloni- j 
jas plačiau supažindinant 
platesniąją lietuvių visuo
menę su tuo klausimu. Jau 
prieš išvašifcejant į Šven
tąją Žemę buvau kviestas 
į kai kurias kolonijas, ku-| 
rias pirmoje eilėje ir 
stengsiuos aplankyti, o 
vėliau manau bus progų 
patekti ir į kitas. —
— Leiskite paklausti dar 

vieno, gal Jums ne visai 
malonu, klausimą: kokio
mis lėšomis tą savo misi
ją Sveikas manai atlik
ti?—
— Kadangi esu užklaus

tas, tai turiu ir atsaky
ti, — tarė rimtai — Tei
sybę pasakius jokių spe
cialiai tam reikalui lėšų 
neturiu, bet pilnai pasiti
kiu Dievo Apveizda ir 
Švenčiausios Mergelės Ma
rijos globa. Ir tikrai Dievo 
Apveizdą sudaro man pa
lankias aplinkybes. Tuo
jau po Naujųjų Metų kil
nusis Kun. J. Čepukaitis 
išvažiuoja į kelionę aplin
kui pasaulį. Joje mano ap
lankyti Pasaulinį Eukaris- 
tinį Kongresą Maniloje, 
Indiją, Aigyptą, Šventąją 
Žemę, Romą, Lietuvą. Sa
ve pavaduoti jisai pakvie
tė mane. Taigi jį pavaduo
damas, manau kiek susi
taupyti lė š ų, kurių 
gal ir užteks mano kelio
nės išlaidoms padengti. 
Turiu pridurti, kad tenai 
turėsiu savo nuolatinę bu
veinę ir antrašą laiškams: 
1120 Wallace Street, Phi
ladelphia, Pa. —
— Gal malonėtumėte dar 

vieną klausimą atsakyti: 
ar yra kiek tam reikalui 
surinktų pinigų? — baig
damas savo pasikalbėjimą 
paklausiau.—
— Jokių aukų į savo ran

kas neimu. Tas viskas y-

kad Lai jums V. Dievas šim-
namas Vyskupui ir nepa
tiko: vieną blogas kamba
rių išdėstymas, antrą, per 
senos konstrukcijos. At- 
puolus šiam projektui, Jo 
Ekscelencija panorėjo su
sipažinti su namų staty
ba Jeruzolimoje. Tie pa
tys Tėvai Dominikonai nu
rodė vieną gerą kataliką 
ir sąžiningą inžinierių p. 
Saboussonan. P. Sabousso- 
nan plačiai supažindino su 
tenykščių namų statybos 
sąlygomis ir veltui malo
nėjo pagaminti planą pro
jektą, kurį turiu save 
portfelyje. (Ištraukęs iš 
krepšio projekto planą, 
plačiai paaiškino visas 
smulkmenas). Namas pro
jektuojamas statyti mūri
nis dviejų aukštų. Jame, 
apart koplyčios ir sese
rims kambarių, numato
ma dar turėti 6 patogius 
ir gražius kambarius at
vykstantiems svečiams. 
Žemės sklypas nužiūrėtas 
patogioje Jeruzolimos vie
toje. Tas viskas: žemės 
sklypas, pastatymas na
mo ir pilnas įrengimas 
kainuotų $15,000.00 — 
820,000.00.
— Kokias seserys ar vie

nuolius manote tenai ap
gyvendinti? — teiravausi 
toliau.—
— Tas dalykas mažiau

siai man rūpi. —šypsojan- 
Čiai atsakė kun. D. Mik
šys. — Mano ir Vyskupo 
T. Matulionio uždavinys 
yra sumanymą įvykdyti, 
o kam įstaigą pavesti išei
na iš mano užduoties ry- 
bų. Juk praeitais metais 
Kunigų Vienybės Seimas 
tą sumanymą iškėlęs, už-Į 
gyręs ir man vykdyti pave 
dęs, savo rezoliucijoje pa
žymėjo, kad minimą įstai
ga Šventoje žemėje būtų 
Lietuvos Episkopato glo
boje. Taigi manau, kad 
Lietuvos Episk o p a t a s 
drauge su Kunigų Vieny
be ir nusistatys tas ar ki
tas seserys ar vienuolius 
tam reikalui pakviesti. —
— Kokiu būdu Jūs mano

te eiti prie šio sumanymo 
vykdymo — paklausiau 
vėl.—
— Religinė 

prie Kristaus Karsto yra 
visos lietuvių tautos rei
kalas, — energingai aiški
no kun. D. Mikšys. — Tat 
prie šio sumanymo vyk
dymo manome pakviesti 
visus lietuvius, kaip gyve
nančius Amerikoje, taip 
lygiai ir Lietuvoje. Nuo to 
ir darbas pradėtas. Kai 
tik grįžome su Jo Eksce
lencija Lietuvon, tai tuo-

MARIANAPOLIO ŽINIOS
I

— Kaip yra su pirkimu 
namo šiai garbingai įstai
gai? — teiravausi dar. — 
Skaičiau spaudoje, kad 
buvo manoma pirkti nuo 
Tėvų Dominikonų Jeruzo
limoje. Ar kas konkrečiai 
padaryta?—
— Tėvai Dominikonai sa

vo namo nebeparduoda, 
įneš neturėdama konkrečių 
žinių nuo mūsų, išnuoma
vo jį kokiai tai seserų 

kuri atsi-

Kalėdos netoli. Visi stu
dentai rengiasi prie pus
metinių kvotimų.

Per visą savaitę prieš 
Šv. Panelės Nekalto Prasi
dėjimo šventę įvyko Nove- 
na kolegijos koplyčioje.

Kun. Bublys MIC. prieš 
šventes skelbė trijų dienų 
rekolekcijas seselėms jų 
koplytėlėje Marianapoly.

Nekalto Prasidėj i m o 
šventėje Marianapolio ko
plyčioje buvo laikoma iš
kilminga suma, kurią cele- 
bravo kun. Bublys, MIC.; 
asistavo kun. Dr. Pauliko- 
nis, MIC. ir kun. Vaškevi
čius MIC. Pamokslą pasa-

kė kun. Švedas, MIC. Po 
šv. mišių buvo iškilmingas 
palaiminimas šv. Sakra
mentu. Altoriai buvo iš
puošti gėlėmis.

Marianapolio knygynas 
pertvarkomas, šį darbą 
veda kun. Dr. A. Jagmi
nas, MIC., kuriam pagelb
sti keli studentai, būtent, ir darbavaus per 15 metų. 
A. Dranginis, ir J. Jonai-' Taigi tariu širdingą a- 
tis. (Pastaba — Jei kas iš šių visiems Sioux City lie- 
gerb. skaitytojų turi ko- tuviams aukovusiems dėl 
kių knygų, kurios jiems Bijutiškio par. bažnyčios 
nereikalingos, tai studen- Lietuvoje naujų altorių, 
tai būtų dėkingi,

i jiems prisiųstumėt, o jie teriopai atlygina.
i jas sunaudos).
i Iš Vilniaus tik ką gau- 

’i tas transportas naujų lie
tuviškų knygų, kurias stu-i 
dentai labai mėgsta skai-į 
tyti. Šios knygos yra labai 
vertingos, ir jei kas norė- 

į tų įsigyti jų, tai tegu krei
piasi į Marianapolio kny
gyną.

Šiomis dienomis meno 
sekcija rengiasi prie savo 
metinio veikalo, kurį vai
dins įvairiose Naujos An- 

| glijos lietuvių kolonijose.| 
Komedija parinkta vardu 
— “Šykštuolis”, parašyta 
Muliero, o išversta moky
tojo J. Pilipausko. ’

Amerikos Lietuvių Ka
talikų Studentų Centras, 
nutarė po Naujų Metų, 
permainyti “Studentų Žo-; 
džio formatą ir išvaizdą.

Visų Šventų dienoje,, 
Lietuvoje, Mariampolė je, i 
tapo įšventinti du Maria-4 
napolio alumnai — kun. 
Kaz. Vengras, MIC. ir 
Vincas Andruška MIC.

Šiomis dienomis Maria-
napolis gavo iš Kauno sininku V. Mitkus. Naujas 
transportą maisto, kuri skyrius žada gražiai veik- 
sudaro: kumpiai, lašiniai, ti, r1 ----
dešros ir kitokios mėsos, rengti

Marianapolio kolegijos “Mūsų Vilnių” ir kita. Su- 
šiltnamyje dabar auga la-, virinkime dalyvavo ir AL- 
bai daug gražių gėlių, ku- RKF Chicagos apskr. pir- 
rios yra siunčiamos para- Alininkas Ig. Sakalas, Ne- 
pijoms papuošimui alto- ™rtonis is Marketparko ir 
rių. Bronius Rusteika.!kit1' Dalyvis.

SI0UXlfY;10WA

Kun. J. Zabulionis, 
Bijutiškio par klebonas.

ROSELANDE ĮSTEIGTAS 
VVS SKYRIUS

Gruodžio 6 d., sekmadie
ny, Roselande (Chicago, 
III.) lietuvių parapijos 

I svetainėje Įvyko prakal
bos Vilniaus reikalais. 

I Kalbėjo kunigas J. Paš
kauskas ir svečias iš Lie
tuvos, žurnalistas V. Už- 

i davinys, kuris kalbėjo a- 
I pie dvi valandas, bet klau
sytojai nesiskirstė, vis 
klausė ir dar daugiau iš
girsti norėjo Įdomių faktų 
iš Vilniaus krašto gyveni
mo. Susirinkusieji 
Vilniaus vadavimo 
lams 11 dol. 56c. 
besnieji aukotojai: 
Paškauskas — 2 dol 
Draugelis; V. Mitkus, L. 
Paliulienė ir St. Šidlaus
kas po doleri. Po svečio 
kalbos susirinkusieji Įstei
gė Vilniui Vaduoti Sąjun
gos skyrių, kurio pirmi
ninku Vik. Miknius ir ka-

sumetė 
reika- 
Stam- 

kun. J. 
K.

ti, skelbti narių vajus, 
vakarus, platinti

Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 
atėję į tavemus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

BOSTONO AI’TELINKRS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė 
jas Ir Distribntorius CHARLES VVAYSHVILLE, pristato alų baliams, 
restoranams Ir ahnlėms. Saukite: Ded. 1731.

Telefonas
Worcester, 5 4334

i

BROCKERT’S ALE

atstovybė

ra žinioje susidariusio Ko
miteto. Tačiau iš turimų 
davinių galiu pasakyti, 
kad grynais pinigais yra 
.$3000.00. Be to yra gauti 
pasižadėjimai paaukoti 
tam reikalui, tarpe kurių 
galėčiau pažymėti: kun. P. 
Vanagas didesnę sumą, Jo 
Ekscelencija Vyskupas T. 
Matulionis, kun. dr. J. 
Končius, kun. M. Dauman
tas, kun. J. Čepukaitis, 
kun. Paškauskas, kun. D. 
Mikšys po $100.00; kun. 
Lietuvnikas, kun. Krušas, 
kun. Virmauskas, Žievytė, 
Abromavičienė, Ivoškienė, 
Pranckūnaitė, Siemeniu ir 
kiti po daugiau ar mažiau. 
Taigi pradžia visai graži. 
— baigė kun. D. Mikšys.

Dar mudviem tebedisku- 
suojant plačiau kai kurias 
detales, pasigirdo malo
nus geraširdžio šeiminin
ko balsas, kviečiantis prie 
pietų. Tenai padidėjus 
kompanijai ir atsisėdus 
prie gausiai apkrauto sta
lo garuojančiais valgiais, 
ir pasikalbėjimas nukripo 
lengvesnio turinio temo
mis. Skrajūnas.

PADĖKA
Širdingai dėkoju kleb. 

kun. J. Česnai už vaišes ir

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Pacu Street 
BALTIMORE. MD.

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tris 
veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktų. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. 
“FABIOLA”, 5 aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LIURDO STEBUKLAS”, 
4 aktų drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina ....... 65c.

DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija čiur- 
lienienė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina.....................................15c.

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakarų 
programams prakalbėlių, monologu, diologų ir deklamacijų.......30c.

ESUMAS III Dramos dalis ‘‘Gims Tautos Genius”, parašė kun. 
L. Vaičekauskas............................................................................... «... 10c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, mo
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 
vyrai ir 3 moterys ................................................   15c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K....s. Vaidinimas su dai
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras.......................................... 50c.

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys ’— 3 vyrai ir 1 moteris. 
Kaina........................................................................................................ 15.

SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvau
ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys............................................... 35c.

UBAGŲ BEI ELGĖTŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para
šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot......25c.

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai ...............  15c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje da
lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina...........................

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: ‘‘Ištyrsime 
kui”, “Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas” ...........................

Visus užsakymus prašome siųsti: 
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

35c. .
pas-
15c. '

t f
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