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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

VVashington, D. C. — 
Darbo Departmentas pra
neša, kad Pietinėse vals
tybėse 48.4 nuošimtis pa
prastų darbininkų gauna 
mažiau kaip 40 centų Į 
valandą, kada 3.5 nuošim
tis tokių pat darbininku 
Šiaurinėse valstybėse ga
vo mažiau negu Pietinių 
valstybių darbininkai, šie 
f f ktai iškilo Senatorių 
ginčuose dėl algų ir darbo 
valandų biliaus. 
naują biliu norima 
tyti darbininkams 
mumo atlyginimą 
valandą ir 40 valandų dar
bo savaitė. Tai labai ma
žas atlyginimas pagal da
bartiniu pragyvenimo kai
nų. šešiolika dolerių Į sa
vaitę darbininkui jokiu 
būdu neužtenka. Bet da
bar darbininkai, ypač Pie-! 
tinėse valstybėse ir to ne
gauna. Tai baisus darbi
ninkus išnaudojimas. Dar
bininkų unijos turi vie
ningai kovoti išnaudoji
mą. Reikalauti, kad būtų 
pravestas minimumo atly
ginimas pagal šių dienų 
pragyvenimo reikalavi
mus.
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Mirė Generolas Silvestras Žukauskas
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ŽYDAI IR ARABAI 
NORI TAIKOS

Jeruzalėje gauja arabij 
nužudė Anglijos šerifą.

BRAZILIJOJE DIDELĖS 
PERMAINOS

I
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TEL- JOBOITOn 2680.

Rio De Janeiro, Braziii-1 
ja, lank. 23, — Brazilijos ' 
prezidentas Getulio Var
gas paskelbė tai šaliai į 
naują konustituciją, ir jis 
pasilieka vyriausias va-Į 
das. Jis tvirtina, kad jo į- 
vedama valdžia nėra fa- Į 
šizmas, bet demokratija, 
pritaikoma prie Brazilijos1 
gyvenimo sąlygų. Konsti- j 
tucijai patvirtinti bus lei- | 
džiama žomėnms balsuoti. Į 
Šalies kariuomenė ir lai-Į 
vynas dabar yra su juo. 
Tai, žinoma, galybė. Už
tat jis drąsiai panaikino 
visus civilius teismus ir jų Į 
vietoje iškėlė karinius tei-Į 
smus. Taip pat draudžia
mi yra streikai ir lokau
tai, nes jie kenkia šalies 
gerovei. Koki.bus tos ša
lies ateitis negalima dabar 
dar pasakyti.

Jeruzalė, — Žydai ir A- 
rabai atsišaukė i visus 
žmones prašydami pagal
bos šalyje sudaryti taiką 
ir tvarką. Žydai pasmer
kia Įvykusias riaušes Je- 
ruzalėje ir prašo savo 
žmonių jų daugiau nesu
kelti, nes tai gali privesti 
šąli prie suirimo.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

KAUNAS, LIETUVA, lapkričio 29 d. — 
Lapkričio 23 d., širdies liga susirgęs, mirė ge
nerolas Silvestras Žukauskas, Lietuvos žymu
sis karo vadas. Kūnas buvo pašarvotas Karo 
Muziejuje, kur žmonių minios lankėsi atiduo
ti paskutinę pagarbą ir atsisveikinti su nusi- 
pelnusiu Nepriklausomybės kovų didvyriu. 
Sekmadienį, lapkričio 28 d. iškilmingai palai
dotas, atiduodant atitinkamą ilgamečiui karo 
vadui karišką pagarbą.

A. a. generolas Silvestras Žukauskas gimė 
1861 m. spalių 21 d., Panevėžio apskrityje, 
Doveikonių kaime. Mokėsi Šiaulių gim. ir Vil
niaus karo mokykloje, kurią pabaigęs 1877 
metais gegužės 15 d. buvo pakeltas į pirmąjį 
karininko laipsnį. Daug metų tarnavo Vil
niaus karo apygardoje, 1904 dalyvavo rusų- 
japonų kare, kur pasižymėjo narsumu ir su
manumu. 1914 metais į didįjį karą išėjo kaip 
pulko vadas. Per didįjį karą jis buvo kelis sy
kius sunkiai sužeistas ir už narsumą apdo
vanotas visais rusų ordenais, ir gavo šv. Jur
gio ordeno “aukso ginklą”. Ypač pasižymėjo 
kovose su vokiečiais 1914 ir 1915 metais, kai 
buvo paskirtas pirmosios pėstininkų divizi
jos viršininku ir jam buvo pavesta ginti nuo 
besiveržiančių vokiečių į Lietuvą. 1915 me
tais buvo paskirtas brigados vadu ir pakeltas 
į general-majoro laipsnį ir ties Dinaburku su 
savo divizija per visą laiką sulaikė vokiečių 
ofensyvą, iki bolševikai dezorganizavo ka
riuomenę. Be to, kurį laiką ėjo ir 13 korpo 
vado pareigas.

Prasidėjus Rusijos revoliucijai, jis ragino 
lietuvius karius stoti į lietuvių karių organi
zuojamas dalis. Kaip tik buvo galima, jis 
1918 m. sugrįžo į Lietuvą ir pasisiūlė tarnau
ti Lietuvos organizuojamoje kariuomenėje. 
Organizuojant Lietuvos valdžią, buvo paskir
tas Karo Ministeriu pirmajam kabinete. Bet 
sunkiai susirgęs, turėjo kuriam laikui atsiža
dėti savo vietos ir tik po kelių mėnesių vėl 
grįžo prie savo darbo. Gen. Žukauskui išsvei- 
kus. jis tapo paskirtas Vyriausiuoju Karo 
Vadu. Šiuo kritišku mūsų tautai laiku gen. 
Žukauskas labai daug nuveikė. Jo vadovau
jama kariuomenė išvijo iš Lietuvos bolševikus 
ir net pasiekė Dauguvą. Mūsų jaunos kariuo
menės laimėjimai labai sustiprino jos dvasią 
naujoms kovoms. 1919 m. rudenį gen. Žukaus
kas, pasitraukęs iš kariuomenės vado vietos, 
dirbo gen. Nieselio komisijoje, kuri prižiūrė
jo bermontininkų pasitraukimą. Bermontinin
kams sumanius pasilikti Lietuvoje gen. Žu
kauskas pasiūlė planą, kaip juos išvyti. Šis jo 
pasiūlymas buvo priimtas ir iš dalies įvyk
dytas.

Nuo 1920 m. vasario 23 d. iki birželio 14 d. 
gen, Žukauskas vėl buvo kariuomenės vadas, 
o tų pačių metų rudenį, kai Želigovskio vado- 

(Tęsmys 3 pus!.) "

ZMH’ Generolas Franco Pasiuntė
PAVIJŲ J

VVashington, D. C. —Šio
mis dienomis fjung. Vals
tybių Katalikų Vyskupai 
konferencijoj kalbėjo apie 

i komunizmo įsigalėj i m ą 
i Jung. Valstybėse. Vysku
pai pareiškė, kad komu
nizmo vadai tik laukia e- 
koneminės sistemos griu- 

|vimo, o no to seka revo
liucija. Vyskupai sako: 

i “Mūsų šalyje komunistų 
įvadai mato tris dalykus 
savo naudai: pirma, didele 
armiją propagandistu kai
riųjų profesorių, mokvto- 

; jų ir intelektualų tarpe; 
antra, labai rimtą pavojų 

{mūsų finansiniai ir eko- 
jnominiai struktūrai; tre
čia, augantis didelis nepa
sitenkinimas žmonių ma-į 
sese”. Vyskupai taipgi į- 
spėja. kad totalitarinė vai- • , - ....
stybė yra tai kitas būdas S“ 

{atimti žmopems laisvę.

Reikalavimą Pasiduoti
II
IPOTVYNIS E. VVEY- 

MOUTHE

Sekmadienį, lapkričio 28 
d., dėl didelio lietaus ir 
audros išsiliejo upės Con- 
necticut ir Massachusetts 
valstybėse. E. Weymouth, 
Mass. kelios šeimynos tu
rėjo išsikraustyti i aukš- 
tesmas vietas. Taipgi apie 
100 ramų vanduo izoliavo 
Hartford, Conn. ir Law- 
rence, Mass. pakilęs van
duo grasino sunaikinti pa
lei upę esančias audeny- 
čias.

SMARKIAI PADIDĖTO 
PINIGŲ APYV ARTA

I

Kaunas. Spalių mėn. pa- 
I baigoje pinigu apyvarta 

į litų 
.prieš 135,753.000 litu rug
sėjo mėnesio pabaigoje. 

BRITANIJOS ’ MIGLOSE Padengir”as JV aukštas ir 
ŽUVO 12 ŽMONIŲ jtas parodo nepaprastą u-

_____ _ : kišką pakilimą.
Londonas, Anglija —Pe- i

reitos savaitės pabaigoje ^er Lietuvą praskren- 
čia buvo apgulusios bai- da lėktuvais daug kinie- 
sios miglos. Dvylika žmo- ir >Pon4: daugiausia 
nių žuvo. Negalima buvo!au.kšti valdininkai. Šiems 
matyti dviejų jardu tolu- Priešams tenka ilgą laiką 
ronip ‘ ~ J skristi tuose pačiuose

------------ lėktuvuose.
— Lietuvos Banko aukso į ---------------

landan dabar turi apie 77'|iinį TfUAC DD DI7AII 
milš litu, o užsienių valiu- MlnE IEVAu III: ulZ.Au’ 
tų apie pustrečio milijono n v in
litų. Banknotų (popierinių OlVRd
pinigų) apyvartoje yra 
122 milijonai litų. Litų pa
dengimą auksu ir svetima Luko ligoninėje 
tvirta valiuta siekia 65 vas Pranciškus Bizauskas 
procentus. O. F. M.

■ anokiu« .įvarau- ak Tėvas Pranciškus Bi
zauskas buvo seniausias 
Lietuvos pranciškonas. Jis 
gimė 1861 m. liepos 22 d. 
Panevėžio vyskupijoj. Į 
vienuolyną Įstojo 1912 m., 
kai senieji pranciškonai 
jau buvo beveik išmirę.

Kaunas, spalių 27 d., šv. 
mirė tė-

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežius, lapkri

čio 29 d. — Gen. Franco, 
sukilėlių vyriausias vadas, 
pasiuntė ultimatumą kai- 

radikalų valdžiai, 
Kazį Ru- reikalaudamas, kad jie pa- 

amžiaus; Joną siduotų 
ir Kazį Bo- gruodžio 6 d.

Joną Pliceski

TRIS DARBININKUS 
UŽGRIUV O KASYKLOJ

Mt. Carinei, Pa., lapkri
čio 27 d. — Anglu kasyk
loje užgriuvo tris darbi- riųjų 
ninkus, būtent, 
geni, 34 m.
Pliceski, 29. 
linskį, 55. 
atkasė, bet jis jau buvo ma kariuomenė jau pasi
miręs; Kaži Rugani atka- ruošus nuo lapkričio TO d. 
sė pusiau, o Kazio Bolins- daryti nulemianti žygi, 
kio dar nerado.

AREŠTAVO 3 KUNIGUS
MEKSIKOJ

Vera Cruz, Mexico — 
Pereitą šeštadienį, socia- 
listiškog valdžios policija 

i areštavo tris katalikų ku-! 
nigus už laikymą šv. mi
šių ir atlikinėjimą kitų 
dvasinių reikalų. Areštuo
tieji kunigai yra šie: Rei- 
mundo Lope z. Prudencįo 
Ortiz ir Jose Garcia. Val
džia Įsakė kunigus nubau
sti. Katalikai griežtai pro
testuoja prieš toki socia- 
listiškos valdžios žiauru 
ir neteisingą elgesi. Tai 
matome kokią tikybos lai
svę duoda socialistai be
dieviai. Visi žinome kaip 
gražiai socialistai - komu
nistai kalba anie tikėūmo 
laisvę, bet darbais pasiro
do baisus bigotai. Areš
tuoti kunigus už tai. kad
jie atnašauja šv. mišias į 
vra tai niekšiškas ir"“' 
biaurus darbas iš socialis
tu - komunistų pusės.

geruoju prieš

Gen. Franco vadovauja-

žygi, 
bet 25 dienoms atidėjo, 
kad duoti progą radika
lams apsigalvoti, ir kad 
tokiu būdu išvengti baisių 
žudvnių, kokios Įvyktų 
pradėjus naują ofensyvą. 
Spėjama, kad gen. Franco, 
negavęs atsakvmo. pradės 
ofensyvą dar šią savaitę.

ISPANIJOS SUKILĖLIAI 
BOMBARDAVO 

MADRIDĄ

Madridas, Ispanija, lap
kričio 29 d. — Ispanijos 
sukilėliai iš oro bombar
davo Madrido pakraščius, 
kad prasiskinti sau kelią. 
Bet Madrido gynėjai radi
kalai iš orinių kanuolių 

. šūviais sukilėlių lakūnus 
nuvijo. Sukilėliai padarė 
labai mažai nuostolių. Per 
pastarąsias dvi dienas su
kilėliai smarkiai puolė 

į kairiuosius Jaram?. fron
te. pietrytuose nuo sosti
nės, ir arti Guadalajara į 
šiaurrytus.

Kairieji smarkiai puolė 
ukilėlius Aragon sekci- 

Ijoj, kad sutrukdytų su
koncentruoti kariuomenę 
naujai ofensyvai.

JAPONU - RUSU SAN
TYKIAI BLOGĖJA

ISPANUOS NACIONA
LISTAI UŽMUŠĖ 50

Shanghai, Kinija— Ja
ponijos kariuomenė briau-l 
jasi gilyn Į Kiniją. Jau 
paėmė į savo kontrolę Ki- Būdamas Kretingos kle- 
nijos paštą, muitines, tele- bonu spaudos draudimo 
graohą ir radio Shanghai laikais (prieš įstojimą į 
teritorijoje. Japonai varo- vienuolyną) globojo visus _• nUQ susisįeki_ - • •

sostinę Nan- 
Japonijos ka- 
dalys puola 

gražią istori-

si atkirsti 
mo Kinijos 
king. Kitos

■ riuomenės 
. Hangchow,
nę Chekiang provincijos 
sostinę. Japonija nekrei
pia jokio dėmesio į Jung. 

į Valstybių, Anglijos ir 
Prancūzijos protestus dėl 
užgrobimo susisie kimo 
tarptautinėje zonoje Shan-

Lietuvos pajūrio knygne
šius. Kretingos klebonija 
tada buvo tapus lietuviš
kų knygų slaptu sandėliu. 
Tuo būdu

tėvui Pranciškui tenka 
Lietuvos pajūrio knyg

nešių tėvo titulas.
Įstojęs į vienuolyną neat
sitraukė nuo lietuviškos 
spaudos: rašė tretinin
kams vadovėlius, malda- 

ghai. Japonai užėmė Sze-.knyges, redagavo kalendo- 
jan, 110 mylių nuo Shan-Irius ir “Sv. Pr. Varpeli”, 
ighai ir nustūmė kiniečius ” ~
į Kwangteh.

Kita Japonijos kariuo
menės dalis žygiuoja vieš
keliu Į Ihing per kalnus 
nuo Changking pulti Liy- 

i ang, tik 45 mylios nuo 
jNanking. Labai daug ki
niečių žuvo, kada jie ėjo 
per Tai ežerą. -

Shanghai’juje japonai 
yra tikrais šeimininkais.

T. Pranciškus yra di
džiausias Lietuvos treti
ninkų literatūros kūrėjas, 
buvęs vyriausias tretinin
kų vizitatorius ir buvęs 
Lietuvos pranciškonų pro- 
vin ei jalas. Ir paskutiniu 
laiku, nors buvo senas ir 
silpnas, vis tiek dar vizi
tuodavo Vilkaviškio ir 
Kaišedorių vyskupijų tre
tininkus.

Tokio, Japonija — Japo
nijos užsieniu ministerija 
pasiuntė sovietų Rusijos 
valdžiai griežtą protestą 
dėl terorizavimo Japo
nijos konsulato Vladivos- , 
toke. Pranešama, kad ru-i 
sai darą kliučiu sudaryti 
žuvininkystės sutartį. So
vietai uždraudę gydyto
jams eiti gydyti japonų 
konsulą ir vice-konsulą, 
kada jiedu susirgo. ir 
taipgi atsisakė vizuoti pa- 
sporta vice-konsului, kuris 
vyko iš Japonijos Į Vladi- ,' 
vostoka pavaduoti sergan
čius. Proteste sakoma, 
kad Rusija atsisakė pri
statyti tyro vandens Ja
ponijos konsulatui ir kad 
dėl to susirgęs konsulas ir 
vice-konsulas. Taigi Japo
nijos - Rusijos santykiai 
labai Įtempti.

Ši rudeni Lietuvos mies
tu darbo biržose užsire
gistruoja žymiai 
bedarbiu,
tais. Dėl gražaus rudens 
oro yra visur daugiau dar
bų.

Colmenar Viejo, Ispani
ja — Nacionalistų lakūnai 
bombomis bombardavo šį 
kaimelį. Užmušė apie 50 
žmonių, tarp kurių buvo 
vaikų ir moterų, ir suar
dė apie 125 namus. Šis 
kaimelis randasi tik 20 
mylių nuo Madrido.

SOVIETAI PASIUNTĘ 
1500 ORLAIVIŲ J TOLI

MUOSIUS RYTUS

Tokio, Japonija, — Pra
nešama, kad sovietu Rusi
jos valdžia pasiuntė 1500 
karinių orlaivių j Toli
muosius Rytus prieš ja- 
jonus. Ligšiol sovietai tu
rėję 800 orlaivių Tolimuo
se Rytuose.

16 NACIU AREŠTAVO 
AUSTRIJOJ

mažiau
nemi kitais me-

Linz, Aukštoji Austrija 
— Lapkričio 27 d. naciai 
sukėlė riaušes monarkis- 
tų susirinkime. Kilo muš
tynės. Devyni monarkis- 
tai tapo sužeisti ir nuvežti 
i ligoninę ir 16 nacių areš
tavo.
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rVIETINĖS ŽINIOS
J. E. KARDINOLAS
NEI! MINĖJO SUKAKTU _ žymėjo lenkas studentas | 

Osmansky, o Bostono Ko
legijos ratelyj lietuvis Ja- 
nušas. Žaidimo žiūrėjo a- 

lap_ Fie 35,(XX) žmonių.

i
ii
iI
i

čiui ‘Darbininkui’ 
garsinimą.
Lietuvoš Dukterų po Glo

ba Mot. Šv. Draugiją 
Ieva Marksienė, 

Pirmininkė.

VES v •

Pereitą šeštadienį, 
kričio 27 d. J. E. Kardi
nolas O’Connell minėjo 26 
metų konsekravimo į Kar
dinolus sukaktuves. Gruo
džio 8 d. J. E. Kardinolui 
sueis 78 metai amžiaus. 
Garbingasis Vadas yra 
geroje sveikatoje.

SYSUOS VYSKUPAS
BOSTONE

KRIKŠTAS
Lapkr. 21 d., tapo pa

krikštyta duktė Vlado ir 
Marga retos (Alasevielu
tės) Morsters vardais Jo
nė Karolina. Kūmais buvo 
Pranas Alase vičius
Marcelė Trenavičiutė. 
dikio motina sunkiai 
ga, atkrito.>

•>

v • ir
Kū-
ser-

Nauja Jauna Porelė
ĮNINKĄS

PAGERBĖ DR. ANTA
NĖLĮ

=s

PADĖKA
V _________________
✓

Lietuvos Dukterų Drau-Šiomis dienomis iš Syri
jos atvyko vyskupas Bou- gija po globa Motinos šv. 
las Seiman ir lankėsi Bos 
tone. St. James par. baž-Įsiai nutarė per savo orga- 
nyčioje atnašavo šv. mi-!ną “— ................ .
šias, 
svečią 
bankietas Bradford vieš- siems prie parengimo ir 
buty. Pirmadienį, lapkri- pasekmingumo draugijos 
čio 29 d. padarė vizitą pas, vakaro, lapkričio 7 d. Pa- 
J. E. Kardinolą O’Connell, dėka priklauso gerb. kle- 
gub. Hurley ir 
mavorą Tobin.

2
—. 1 11“

GRABOfflAlAPSIVEDĖ
.1 <■

Lapkr. 25 d., apsivedė 
sekančios poros.

Daktaras Juozapas An
tanėlis su dainininke Ona 
Valeckaite; Juozapas Čy- 
čius su Aniele Kabalins- 
kaite; Leopoldas S. Pup
lauskas su Amelija Au- 
gustinavičiute; ir Jurgis 
J. Laws su Bronislava 
V ai čekauskaite.

Lapkr. 27 d., apsivedė 
profesionalas futbolistas 
Ignas Žintelis su Bronis-; 
Lava Grigaliunaite, gyv. 16 
Thomas park.

I

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

Gį/ven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Colnmbla 2537

Šeštadienį, lapkričio 20 
d., Steubens restaurante, 
p. Aleksandras Valiackas 
surengė taip vadinamą 
“Bachelor Party” pagerb
ti Dr. Juozą Antanėlį, ku
ris Padėkonės Dienoje ap
sivedė su p. Ona Valiac- 
kaite Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje. Dalyvavo 
apie 20 Dr. Antanėlio 
draugų. Pasistiprinę Dr. 
Antanėlio draugai pradė
jo pasakoti įvairius anek
dotus ir linkėjo jam malo
naus vedybinio gyvenimo. 
Taipgi sudainavo keletą 
dainelių. Be to, įteikė jam 
gražią Travelling Bag. A- 
leksandras Valiackas, bū
siantis Dr. Antanėlio pa- 
brolis ir švogeris, tą ban- Vyčių ir Parapijos Choro

Dr. Juozas Antanėlis
Padėkonės dienoje, lap

kričio 25 d., Šv. Petro lie
tuvių bažnyčioje Dr. Juo- laimėjo p. P. Juškienė iš 
~~ A_X__=!4_ 4„ _ --------- U----------------------x__ Jul-

p. Ona Valeckaite

•> dovanos. Pirmą dovaną

1Į

savo susirinkime vienbal-

Darbininką” išreikšti 
Po pietų garbingą širdingą padėką visiems 

pagerbti Į
Bradford vieš- siems

zas Antanėlis ir p. Ona Arlingtono, antrą 
Valeckaite priėmė Mote- Puodelienė iš So. Bostono 
rystės Sakramentą. Ši ir trečią Stasė Valatkevi- 
jauna porelė yra pasižy- čienė iš So. Bostono, 
mėjusi katalikiškame - iie- i 
tuviškame veikime. Abu 
yra ilgamečiai Lietuvos

VĖLINA PASEKMIŲ

šv. Vincento Paupiečio
įvyko, kokiu nors būdu nrisidėiu- kieteh suruošė ir dalyvius nariai ir aktyvūs veikėjai Labdaringa draugija, ku-
*■ . ~ r J ___________44-4- T> „ X- --------- X-. £___pavaišino. parapijoje. Be to, yra žy- ri Kalėdų pintinių fondo

Dr. J. Antanėliui ir jo niūs dainininkai solistai, naudai rengia milžinišką 
būsiančiai žmonai Onai per radio ir koncertuose koncertą, gruodžio 9 d., 8 
Valiackaitei linkime malo- žavėjo publiką. Dr. Anta- vaL vak., Municipal salėje, 

išrinktą bonui’kun. P. Virmauskiui-naus ir )aimin®° gyveni- nelis yra įdainavęs nema- gauna už tai daug oagyri- 
ir kun. K. Jenkui už gar- ra0" Buvęs, žai liaudies
sinimą vakaro, o ypatin- plokšteles, kurios yra la- vienas:

HOLY CROSS SUPLIE
KĖ B. C.

dainelių i mų ir linkėjimų. Štai jų

gai draugija dėkinga gerb. VAKARĖLIS KAZIMIE- bai populiarios, 
kun. K. Urbonavičiui už 
programos vedimą ir nau-

_ .. - v, dingą prakalba pasakytą'Pereitą sestadienj foot- ‘ 
bąli žaidė Holy Cross ko
legijos ratelis su Bostono 
Kolegijos rateliu Fenway 
Parke, Bostone. Holy Į

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2Q60
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
v • 
' * » 4 *

251 W. Broadway, So Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nno 
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis uao 9 Iki 12 v. diena. 
S’ibatomis nno 9 ik! 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. diena.

(pairai sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kam p. Jnman arti Centrai Sq 

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS skelbimaite

MIKĖ

Lapkr. 26 d., mirė, mies
to ligoninėje, Kastantinasį 
Molis, 38 metų. Jis bedirb
damas prie namų ardimo, 
nupuolė ir mirė. Paėjo A- 
girdžių parapijos, prie 
Telšių. Amerikoje pragy
veno 23 metus. Paliko 
žmoną Suzaną (Tamašau
skaitę). Palaidotas iš Šv, 
Petro parapijos lapkr. 29 ! 
a,. 9 vai. r. Naujos Kalva
rijos kapuose.

MIRĖ PLEPYS

r

j

JOSEPH W. CASPER |
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir !
Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
494 East Broadway

South Boston, Mass. S 
Tel. ŠOU Boston 1437 į 
Residence: 198 M St.
TeL ŠOU Boston 3960

Patarnavimai Dieną ir Naktį į
XXXXXXXXXXXXXXXX9OtXX3&

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS

GRABORIUS — 
BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas dieną ir 
naktį

Funeral Home ir Res. 
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC
i Į

Šiomis dienomis Brook- 
lyne mirė Mykolas Plepys, 
apie 40 m. amžiaus. Jis y- 
ra gyvenęs So. Bostone ir 
buvo real estate ir insu- 
rance biznyj. Čia, rodos, 
dėl išaikvojimų pinigų už 
apdraudą turėjo likviduo
ti biznį ir išsikraustyti. 
Jis dirbo bedieviams ko
munistams.. Buvo alkoho
likas. *

ĮVAIRŪS SKELBIMAI'iDear Father Virmauskis:
Enelosscd plcase find cheek for 

.t\vc- dollars ($2.001 for the henc- 
fit of the Coneert in aid of the
----- — --------------- - — ------  

■ihe direetion of St. Vincent de

KIEČIU NALTDAI Vestuvių bankietas įvy
-----—- ko parapijos svetainėje. tfi, of th<. in aid of 

Lapkričio 21d. Įvyko Dalyvavo daug jzymių of s,. Pe)w.s Parish llndl.r 
į na- svečių ir viešnių. __ _

-----, 65 Thomas Park, Dr. Juozą ir Oną (Va- Paul Society. 
vaidintojams nž gražų* kur dalyvavo nemažai sve— leckaitęj A.ntanelius svei-

tame vakare. Dėkojame L. vakarėlis pp^čaplikų 
Vyčių 17-tos Algirdo kuo- muose, C_ 
pos vaidintojams už gražų f1”1-
pprgtatvmą veikalo “Būk čių ir viešnių, tarp kurių kina.mo ir linkime sukurti 
Jo Angelu Sargu”, kurie dalyvavo ir kun. K. Jen- gražią, lietuvišką, katali- 
daug pasišventimo parodė, kus. Vakarėlis davė neina-, kišką šeimynėlę.
Pavvzdin p. A. Gaoutis. žai pelno Seselėms Kaži- - _ f

LiAt iš covn tarnvhns lnivv- mierietčms. Garbe pp. Ca- daug svečių is Naujos An
•įet iš savo tarnybos laivy
no aviacijoj turėjo tą va- x . , -
karą specialiai savo virsi- namų ir pasidarbavimą, 
ninku išsiprašyti. Padėka i ^en ®uv§s-
priklauso: sufleriui Pra
nui Averkai, p. Valatkie
nei, Jaskevičiui, J. Petrau
skui už visokeriopą pagel- 
bą. Ypatingai esame dė
kingos Seselėms Jėzaus

i Nukryžiuoto už paskolini
mą prodžektoriaus ir sce
nos papuošalų ir jų atsi
lankymą į mūsų vakarą. 
Galop ačiū visai publikai 
už atsilankymą ir laikraš-

I I

mierietėms. Garbė pp. Ča- daug svečių ls Naujos An- . 
plikantis už leidimą' savo glijos lietuvių kolonijų, ir 

aukštų svečių iš miesto ir
■ valstybės valdžių. Art. 
Marijona Rakausk aite 
tuojau do koneerto išvyk-! 
sta i Lietuvą. Taigi Nau
jos Anglijos lietuviams 
bus vienintelė proga ją iš
girsti So. Bostone. Be to, 
koncerto pelnas skiriamas 
suvargusioms šeimynoms 
sušelpti Kalėdų metu, bū
tent, 
nių Pintinių su maistu. 
Taig i visi į koncertą, 
gruodžio S d.

Kalėdų Diedukas

BUS DAUG ĮDOMYBIŲ

Šv. Vincento draugijos 
ir Parapijos choro rengia
mame koncerte, gruodžio 
9 d. bus daug įdomybių, 
kurių plunksna negalima 
aprašyti, o tik atėję tą va
karą į Municipal Building

v •

i J would be ouly too pleased 
■ <rive a Jarger eontribution if
iit wcre not for the multitiulc of 
:requests that I receive througb- 
iout .the year and pantieularly at 

' this time. I sincerelv hope the
‘event Avilį be a great success for 
:snch a deserving cause.

With kir.d personai rčgards 
and best Avishes,

Sincerelv yours. 
Charles S. O’Connor.

Lapkr. 26 d., mirė, mies
to ligoninėje, Feliksas Ča
plikas, 45 metų, dirbo ir 
gyveno Brookline Country 
Club. Paėjo Nedzingės pa
rapijos. Amerikoje pragy-

nupirkimui Kalėdi- ven° 28 metus, palaidotas

RAKAUSKAITĖS KON
CERTAS, SO. BOSTONE

PAIEŠKOJIMAS
Konstantas Matukaitis. paei

nantis iš Egi abalio kaimo, Kalva
rijos valsčiaus, Mariampolės aps
kričio. Lietuva: preš 13 metų gy
veno tVorcestery. paskui Pawtu- 
eket, Ti. I.. o iš ten jis prapuolė 
dingo. Yra svarbus reikalas — 
tai kas apie jj žino prašome pra
nešti šiuo adresu; Amerikos Lie
tuvis, 14 Vernon Street, Worces- 
ter, Mass. (26-30)

svetainę, Broadvvay galė
kite sužinoti. Tikimės

L STREET LIOUOR STORE
195 L STREET_____________ SOUTH BOSTON.
OLD QUAKER APPLE BRANDY $1.25 Pt. 

20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN ĘOND
SHAWMUT GINępppiĄT C SHIPAHOY JLUM 

Kvorta 95c. LivlHLiO Kvorta $1.19
GOLD PENNANT Arielka—90 Proof—kv. $1.09 

Bay Statė Alus — 3 kenai už 25c.
DYKAI PRISTATYMAS Į NAMUS

Tel. ŠOU 4147 — J. STRIGUNAS.

UŽ PASIDARBAVIMU 
GAVO DOVANAS

iš Šv. Petro bažnyčios, 
lapkr. 29 d., Šv. Benedikto 
kapuose.

Pereitas “Darbininko” 
i metinis balius pavyko su 
dideliu pasisekimu. Reikia 
pasakyti, kad baliaus ren
gimo įvairios komisijos 
■dirbo su didžiausiu atsi
davimu. Už tikietų plati
nimą buvo skiriamos tris

KRIKŠTAS
Lapkr. 28 d., tapo 

krikštyta duktė Antano ir 
Onos (Vobolytės) Nunna- 
ri. Kūmai buvo Patrikas 
ir Marijona Robbilato.

pa-

KALĖDŲ PINTINĖMS

IŠPARDAVIMAS
PARSIDUODA Pekarnė su na

mu ir 3-ju karu garadžiumi. Na
me yra keturi kambariai gyven
ti ir storas. Biznis išdirbtas per 
virš 35 metus. Biznis apgyventas 
lietuviais ir lenkais. Parduosiu 
labai pigiai arba išrendavosiu. 
Atsišaukite: Juozas Versiackas, 
20 Austin St., Norwood, Mass.

(12-30)

i

BEECO MALĖ VA, 100 NUOŠ. TYKUMO, KURIA SOUTH BOSTON 
HARDWARE PARDAVINĖJO PO $3.00 Už GALIONU, DABAR PAR
SIDUODA PO

$2.25 Už Galioną
JSėjr. iš spaudos nauja vaistų knvga 
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, S®c- 
lom ir lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
na wi prisiuntimu $1.00. Pinigus ge
riausiai siųst Money Orderi, arba po
pierini doierj laiške. Adresas: 

PAUL, MIKALAUSKAS
248 TV. Fourth St., So. Boston. Mass. 

'•<*. ’ (15-19)

TAIPGI KITI GERI PIRKINIAI. PASINAUDOKITE PROGA DABAR, 
KOL YRA. KREIPTIS PAS:

A. J. KLIMAS 
HENRY’S HARDWARE

290 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. ARTI D ST.,

Šv. Vincento Pauliečio 
Labdaringos draugi jos 
nariai V. Širka ir V. Kali- 
sius pridavė Kalėdų pinti
nių fondui $37.00, surin
kę iš sekančių gailiašir
džių aukotojų: J. Strigū- 
nas, Joes’ Centrai Spa, 

j George Overland Restau- 
įrant, A. N. Carlin, Fini 
i Barber Shop, Jurgis Stu- 
kas, E. Barry, Perkins Sq. 
Supply Co., Diamond Ca
fe, J. Doyle, Sullivan, 
Vineas Taruška, Blins- 
trubs. A. Grublin, W. Sku- 
dris, K. V. Petreikis, John 

: Wallaee, V. Tamulis, H. 
Raymeral, Frank P. Sulli
van, E. S. Manhattan 
Market, A. J. Kupstis, 
Bay View Cap Co., Fel. 
Erint Market, Ideal Mav- 
ket, A. A. Ruggari, Per
kins Sq. Cash Market. 
graborius Barasevičiu.
Bill’s Variety Store, Eva

t
TXI tXi
A uiuo v«Mjcvy MLvrv,

<?♦ Jankauskienė, J. Grudzin-
oirno rln lg4-ft imvc "Valionieneiakas, daktaras Valiackas,

(Bus daugiau)

Gruodžio 9 d., ketvirta
dienio vakare 8 vai., Mu-į 
nicipal salėje įvyksta Ka
lėdų pintinių fondo nau
dai nepaprastas koncer
tas. Koncertas yra rūpes
tingoje vadovybėje Šv. 
Vincento Pauliečio Labda- i I 
r ingos draugijos kuri šel
pia biednus. Į koncertą y- 
ra užkviesti ir kviečiami 
valstybės, miesto valdi
ninkai, dvasiškiai, ir kiti 
profesionalai, vadai ir vi
suomenė. Koncerto prog
rama bus žavėtina ir Ad
ventui nepriešinga, kurią 
išpildys Šv. Petro parapi
jos, gerai artisto R. Juš
kos išlavintas, choras ir 
artistė Rakauskaitė.

Panelė Marijona Rakau
skaitė augo ir išlavino sa
vo puikų balsą Chicagoje. 
Ji per 15 metų yra pirma
eilė solistė Lietuvos ope
roje, Kaune. Ji dainavo 
Latvijos operoje, Prancū
zijoje ir kitose valstybėse. 
Visur ji gavo vertingą kri
tiką ir didžiausius pagyri
mus už savo balsą ir jo 
vartojimą.

Šią vasarą ji viešėjo A- 
merikoje pas gimines. Grį
ždama Lietuvon, ji kon
certavo Chicagoje, Detroi
te, ir kitur. Visi koncerte 
buvusi negali atsigerėti 
mūsų tarptautine artiste. 
Ją remia visa mūsų išeivi
ja. Kaip pasiseks jos kon
certas South Bostone, pri
klausys nuo visų Naujos 
Anglijos lietuviškų dainų 
ir meno mylėtojų. Koncer
tas'yra stropiai rengia
mas. Programa vertin
giausia. Tikslas kilnus. J- 

tik 45c. Kviečiami 
•'■'J į r.;;Ustės panelės Ma
rijonos Rakauskaitės at
sisveikinimo koncertą — 
gruodžio d., 8 v. v.- Mu
nicipal salėje.

Į
I

:

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu Įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SOUARE 
MOTORSINO., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

BIG .SAKDYG^

MEHOBIAL fiUNITE C(L

PAIN-EXPELLER!S
po Xc. Ir 7*e-

w o • • » f A m c w 1 *
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Antradienis, Lapkričio 30, 1937
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DARBININKAS
' . '■ —-

3 '

Rytinių Valstybių ŽiniosMatuzaitė, Providence, R.
Juozas 

‘Ame- 
York.

linkėjo

Rašo P. Razvadauskas.

Važiuojam Į Lietuvą
(Tęsinys)

Dabartinėse sąlygose 
angelaičių ir jaunesniųjų, 
globėjais ir auklėtojais y- 
ra Pavasarininkai. Tiesa, 
sunkus darbas, bet gar
bingas !

Pavasarininkai parapi
joj. Besižvalgant parapija

Mirė Generolas Silvestras Žukauskas I ; kun. Švedas;
Laučka, laikraščio 
rikos’ 
Visi 
mūsų 
siems 
zatoriams kunigams ge
riausio pasisekimo ir ilgo 
bendradarbi avimo vy
čiams. Taipei sudainuota 
“Ilgiausių metu”.

Po visu kalbėtoju, kalbė
jo natvs šio vakaro garbės gyvenime, teko prieiti iš- 
svečiai. kunigai: 
vičius ir Virmauskis. 
dėkojo vvčiarns ir 
džiaugė gražia vvčiu veik
la. Baigiant r»risiutė s^ei- 

j kinimo telegrama T. Vv- 
čiu C. pirm. A. J. Mažeika 
Vvčiu an^kr sveikinu i 
M. A. Norkūnas laišku, 
kuri buvo Drisiuntęs kun. 
Vaitekūnui. Vyčiai išklau
sę širdingo sveikinimo, 

! apgailestaudami, kad p. 
Norkūnas kartu nedaly- 

Įvauja. igalioio n Zarecka 
■’risi’ dalyviu vardu pasvei
kinti ir padėkoti už svei-imūsų tautos brangenybes: 
kinimą. ‘raibą ir lietuvių tradic'-į kuodaugiausia

Bankietas baigėsi geroje ias.

nuotaikoje.

privatiški šokiai.

r

I

(Pradžia 1 pusi.)
vaujamos jėgos ryžosi okupuoti visą Lietuvą, 
gen. Žukauskas trečiąjį kartą paėmė mūsų 
kariuomenės vadovavimą. Pagaliau, Širvin
tų, - Giedraičių laukuose lenkai gavo miršta
mą smūgį ir buvo galutinai sutriuškinti. “Tai 
buvo svarbiausias mūsų nepriklausomybės 
istorijos momentas” — apie Giedraičių lai
mėjimą savo prisiminimuose yra pažymėjęs 
pats gen. Žukauskas. 1921 m. gegužės 29 d. 
gen. Žukauskas vėl išėjo į atsarga, o 1927 m. 
birželio 5 d. ketvirtąjį kartą grįžo į kariuo
menę ir jai vadovavo iki 1928 m. sausio 26 d. 
Už nuopelnus Lietuvai gen. Žukauskas apdo
vanotas net trimis Vyčio Kryžiaus ordinais, 
taigi, ir aukščiausiuoju I-jo laipsnio ordinu. 
Be to, jis yra apdovanotas latviu Lapčplešio 
ordinu ir čekoslovakų “Valečny Križ” ordinu. 
Taip pat ir Amerikos lietuviai yra atitinka
mai pagerbę šį mūsų karo žygių vyrą ir va
dą. 1926 metais Amerikos lietuvių katalikų 
organizacija — Lietuvos Vyčiai apdovanojo 
ji aukso kardu. Gen. Žukauskas šią brangia 
dovaną laikydamas ne vien sau, bet ir visai 
Lietuvos kariuomenei, padovanojo Lietuvos 
Karo Muziejui.

1934 m. lapkričio 23 d. Kariuomenės ir Vy
čio Kryžiaus ordino švenčių proga, vyriausy
bė ats. gen. Žukauską, kaip buvusį pirmąjį 
kariuomenės vadą, Vyčio Kryžiaus ordino 
pirmojo laipsnio kavalierių už nuopelnus mū
ši] kariuomenei, įrašydino į 2-jo ulonų Lietu
vos didžiosios kunigaikštienės Birutės pulko 
karininkų sąrašus.

Mūsų tautos žymusis karo vadas, gen. Sil
vestras Žukauskas mirė Lietuvos kariuome
nės įsteigimo dienoje, lapkričio 23 d. Visa 
Lietuva ir visa išeivija liūdi netekus Nepri
klausomybės atgavimo kovose Vado. Jis bu
vo antrasis Vytautas. Lai Aukščiausis mūsų 
garbingam vadui skiria amžiną ramybę Savo 
karalystėje!

red. iš New 
kalbėtojai 

veteranams, pirmie- 
vyčių org. organi-

v •vertinimą yra gražinę 
garbingon vieton.

Tą patį matome ir kul
tūrinėj srity: apsišvietime 
žemės ūky. Ne paslaptis,

HARRISON-KEARNY, N J.
šiai atvyko, bet jau namų 
nebuvo galima išgelbėti. 
Sudegė iki pamatų. Tą ū- 

kad pavasarininkės mer-1 savo 20 metų gyvavimo kį tik vieni metai kaip bu- 
v—.—pįrkę Apdraudos ma-

Lapkričio 20 d. L. Vy
čiu Algirdo 90 kp. minėjo 

I ‘ “
gaitės yra žymiausios tau- 

Į tišku audinių audėjos ii 
mezgėjos.

Pavasarininkai laukia 
vyčiu ekskursijos kitais 
metais į Lietuvą. Kadangi 
aš turėjau įgaliojimą L. 
Vyčių org.. todėl šiais rei
kalais su “Pavasario” Fe
deracijos Centro vadais 
’-'albėjomės. Pavasarinin
kai ruošia kitais metais 

• visuotinį Kongresą, ir. la- 
| bai pageidauja, kad Vyčių 

^■pobto komandos ir cho
ras galėtų 

i Kongrese.
L. Vyčių 
valdybos

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PAGERBĖ VYČIŲ OR- Petras Zareckas, 78 kp. 

GANIZACIJOS ĮSTEIGĖ- i pirm. Lawrence, Mass.; A.
Į Kerdukas, 127 kp. pirm. 
JHudson, Mass.; Viktoras 

. Babilas 27 kp. pirm., Nor- 
Provi- WQOd Mass.; E. Gudaus

kas, Westfieid, Mass.; A.

JUS

Lapkričio 21 d 
dence, R. I., lietuvių parą 
pi jos salėje įvyko pager- QanvįįSj go Boston, Mass. 
bimo bankietas vyčių or
ganizacijos įsteigėjams ir 
garbės nariams būtent: — 
kunigam K. Urbonavičiui, 
F. Virmauskiui ir p. M. A. 
Norkūnui (ponas Norkū
nas dėl ligos nedalyvavo).

Pradedant bankietą, vie
tinis klebonas kun. J. Vai
tekūnas tarė įžangos žodį 
ir pakvietė Pr. Razvadaus- 
ką būti programos vedėju. 
Kalbėjo: kun. J. Vaitekū
nas, kun. Bublys, MIC.,

•»

(Šis iteikė dovaną nuo L. 
Vyčiu 17 Algirdo kuopos, 
So. Boston, Mass.), M.

i Švedas. 103 kp. pirm. Pro- 
jvidence. R. I.; V. Kereišis 
26 kp. Worcester, Mass! ir 

!N. A. Apskričio pirm. V. 
Į Kereišis įteikė dovaną nuo 
Vyčių apskričio. Jonas Pi- 
lipauskas, Studentų žo
džio red. p-lė F. Grandely- 

So. Boston; Julia Sta
nytė, Hudson, Mass.; J.

Sullivans Liquors Store
295 W. BR0ADWAY, TEL. ŠOU 9772

UŽDYKA Pristatome į Namus
PROSPERITY WINNER 100 Proof 1 m. Senumo

I KVORTA — $1.25
Ruginė Straight degt. 90 proof 1 m. senumo $1.25
California Grape Brandy didelis butelis už $1.25
GIN kvorta .................................... .’.................99c.
RUM už pt. — 69c. — kvorta.......... .............$1.25

ALUS GARRISON
BAY STATĖ 3 kenai 90 proof degtinės

už 25c. Kvorta — $1.09

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, Dės jie parduoda žvie 
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad ją skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Orescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHE8TER, MA88

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tee Creamą ir užkai 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Urboną-i vados; kad parapija be or- 
jie ganizuoto katalikiško jau- 

rasi- nimo yra panaši jei ne la
vonui, tai merdinčiam li- 

; goniui. kurio valandos jau 
suskaitytos.

Bet užtat, kaip graž’’ 
p gėrėtis susipratusiu ir su- 

i sispietusiu kat. organiz0 
cijose jaunimu. Pavasari
ninkai patys dirba ir ki
tus gražiais pavyzdžiai? 
išjudina į bendra darbą. 

Nors skaudu, bet tenka į 
pažymėti, kad lietusiu Į 
jaunimas nelabai vertina skursi jos ruošimo komisi- 

: ia turėtų suorganizuoti 
’ l jaunimo.

Tuo gi tarpu pavvz- į Užtikrinu, Lietuvoj būsite 
Po to įvyko dingai veikia parapijoj*' maloniausiai priimti ir pa- 

Pr. pavasarininkai ir mūsų 
tautos brangenybes ir jų

VOKIETIJA KIŠASI I Lik" daro spaudimą Klaipėdos i reikalauja sąlygos, teisti TIIVFI9 Vinill^ RPK4- krašto autonominiams or- GPU teismams ir vykdyti 
IU f U J ifIIRUO BL n ganams ir net to krašto mirties bausmes. Orlovs- LŪS atstovams bendrajame

Respublikos Seime.
————————

Berlynas— Visi vokie- UŽDRAUDĖ NAMUOSE 
čių laikraščiai spausdina TURĖTI KRYŽIŲ IR ŠV. 
’š dalies stambiomis rai-i 
dėmis vokiečių oficialios 
telegramų agentūros pa
skelbta komunikatą, ku
riame Vokietija pasisako 
dėl Lietuvos ministerio 
pirmininko atsakymo Sei
me i Klaipėdos krašto at
stovu paklausimus dė1 a- 
mnestijos. 
stengiamasi 
atvaizduoti, 
skaitytojui 
spūdis, lyg Klaipėdos kra
štas turi suverenumo tei
ses. Ir pats komunikatas 
pavadintas: 
‘santykiai 
kraštu”, 
kate

kategoriškai pareiškia
ma, jog tol, kol nuteisti 
neumanninkai ir sassi- 
ninkai nebus amnestuo
ti, Lietuvos ir Klaipė 
dos santykiai niekuomet 
negalės įeiti į normalias 

vėžes.
Kad iš Vokietijos pusės 
tuo labai rūpinamasi, ei
nąs iš principo, kad Vo
kietija bendrai rūpinasi 
vokietvbe užsienyje.
uri didelę įtaką 
Tos Vokietijos 
kiams.

Komunikatas 
čiuose tuo tarpu 
namas be laikraščių savų 
komentarų. Tačiau jau 
dabar iš laikraščių antras 
eių galima spėti,

jog toliau seks ir laik
raščių prieš Lietuvą ne
kreipti komentarai ofi

cialaus komunikato 
kryptimi.

Berlyno diplomatiniuose 
sluoksniuose oficialus vo- 
’iečių komunikatas sukė- 

’ė didelį nusistebėjimą 
Comunikatas laikomas 
:eistu aktu,

kuris aiškiai parodo Vo 
kietijos vyriausybės ne 
legalų kišimąsi į Lietu 

vos reikalus.
*iuo aktu aiškiau, negu 
'et kada Vokietija pasi
uko, pabrėžiama Berlyno 

liplomatiniuose sluoks- 
iuose, jog vokiečių vy- 
iausybė, priešingai jos 

pasirašytoms sutartims,
t

sukaktuves. Essex viešbu-
tv įvyko šauni vakarienė, žai turėjo. Tai žmonės li- 
Kuopos pirmininkas p. ko vargšais. Vėliaus poli- 
Grinevičius buvo toast- cija gavus laišką, prane- 
masteriu. Kun. M. Kerne- šanti, kad tą ūkį sudegi- 
žis iš Elizabeth pradėjo no, degins ir daugiau. Po 
vakarienę malda. Kalbas to ant Šv. Juozapo vie- 
oasakė kun. J. Barkaus- nuolyno parašė, kad už 
kas, adv. K. Povnauskas, kelių dienų bus sudegin-

V-/.

dalyvauti jų

organizacijos 
nariai bei ek-

tenkinti.
(Bus daugiau)

Komu nik ate 
padėti taip 

kad vokiečiu 
susidarytų į-

“Liet u v o s 
su Klaipėdos 

Toliau komuni-

ko GPU, esą, suėmė vys
kupą Inokentijų, 12 dva
sininku, 2 vienuolius ir 15 
pasauliečių. Jie visi bus 
teisiami už priklausymą 
antirevoliucinei organiza
cijai. Be to. neseniai 

“C. P.” rašo, kad Rusi- šaudvto Kaukaze 
joje, Saratovo miesto vai- gaikščio Mdivanio 
dyba visiems valdiniu- naitis 
kams, tarnautojams ir 
komunos darbininkams 
griežtai uždraudė savo bu
tuose laikyti kryžių, Kris
taus ir kitus šventųjų pa
veikslu. Tie kurie nusi
žengs šitam įstatymui, 
bus išvejami iš valdišku 
butu. Įsakvmas pradėjo Skandinavijos 
veikti nuo š. m. lapkričio P- Savickis, 
nirmos dienos. Ir dar bol
ševikai nesisarmatija sa-

■ Ryti, kad Rusijoje vra re
ligijos laisvė ir kad tikin-

> tieji nepersekiojami.
■

PAVEIKSLUS

DAUG SUIMTU LENIN 
GRADE

Suimtas Vyskupas Ino- 
kentijus. Nužudytas Kau

kazo GPU Viršininkas

SU- 
kuni- 

gimi- 
o

nužudęs Kaukazo 
viršininką Čanovą.

GPU

DANIJOS KARALIUS 
APDOVANOJO J. SA

VICKĮ

I

Tai
ir Lietu- i 

santv- Į

laikraš- 
soausdi-

v • •

Suomijos spauda rašo, 
kad

Leningrade vyksta ma
siniai suėmimai.

Suėmimai daromi ryšium 
su pasikėsinimu prieš 
Ždanovą. Apie pasikėsini
mą praneša tokių smulk
menų: kažkoks jaunuolis 
į Ždanovą iššovęs kelis 
kartus, kai pastarasis grį
žo namo iš vieno posėdžio. 
Esą,

jaunuolis į Ždanovą vi
siškai nepataikęs.

Leningrade viešpataujanti 
tokia pat nuotaika, kokia 
viešpatavo po Kirovo nu
žudymo. Dėl įvykių Lenin
grade labai nerimaujama 
ir Kremliuje, nes ždano- 
vas esąs vienas iš ištiki
miausių Stalino bendra
darbių.

Dabar jį saugoja specia
li GPU sargyba.

Toliau laikraščiai tvirti
na, kad Leningra4e nu
bausti mirties bausme 
septyni jauni vyrai. Esą. 
vidaus reikalu komisaras 
Ježovas GPU apygardų 
viršininkams išleidęs įsa
kymą suimtuosius, jei to

Lietuvos pasiuntinys 
valstybėje 

kuris perke
liamas į Latviją, buvo pri
imtas audiencijoje Dani
jos karaliaus atsisveikin
ti. Danijos karalius ta 
proga p. Savickiui įteikė 
Danebrogo ordino didįjį 
kryžių. Danu Lietuvių dr- 
ja p. Savickio garbei su- 

; rengė atsisveikinimo rau- 
■ tą. Tsb.

Lietuvos Pasiuntinvbė 
Vašington’e yra apturėju
si iš Lietuvos naują fil
mą “Lietuva”. Filmą gana 
įdomi ir ilgoka; jos rody
mas ima dvi 
Tūlos lietuvių 
kaip Baltimore, 
phia, Brooklyn, 
norą filmą pamatyti. Toji 
filmą aplankys visas lie
tuvių kolonijas, kurios 
tik panorės ją pamatyti. 
Kolonijos betgi turės pa- 

j čios pasirūpinti dėl apara
to ir operatoriaus, surasti 
vietą, nurodyti laiką. Dė1 
natogumo yra manome 
filmą pavesti vienam ope
ratoriui, kuris susitaręs 
su kolonijomis galėtų jas 
aplankyti.
— Panevėžio - Pumpėnų 

naujas plentas baigiamas 
tiesti ir lapkričio mėnesi 
numatomas plento atida
rymas susisiekimui.
— Klaipėdos krašto sei

melis bus naujai renka
mas ateinančiais metais: 
jau krašte pastebimas 
priešrinkiminis nusiteiki
mas.
— Šiaulių parapijos cho

ras, 75 dainininkai, kon
certavo Latvijoje, Mintau
jos lietuvių sąjungos me
tinėje šventėje.

valandas 
kolonijos, 
Philadel- 
pareiškė

kun. M. Kemežis, p. K. tas. Vėlai vakare Sesuo 
Nekrašius (vienas iš pir- patėmijo žmogų slenkantį 
mųjų kuopos narių), p. J. prie vienuolyno. Sesuo iš- 
Baurušaitis (vienas iš pir- sigando ir pradėjo rėkti, 
mųjų narių ir pirmasis Vyras pabėgo. Vėliau bu- 
pirmininkas), p. I 
virtis. Laišku i
Newarko L. Vyčiu 29 kp. sinantį lapeli, 
T“\_  1 _ - — 1 • — • • r

L. Ket- vo padegta keli namai, 
sveikino To negana. Parašė gra- 

, kad sude- 
Dalvvavo vakarienėje mie- n-ins Dievo Motinos Nuė
sto viršininkai, teisėjai, latinės Pagalbos bažny- 
councilmanai ir kiti ir pa- čią, mokyklą ir kleboniją, 
sakė lietuviams j 
čiams nuoširdžias kalbas, vyrų šv. 
Taipgi pasakė gražią kai- buvo pilna bažnyčia, 
belę toastmasteris p. Gri- sijonieriui sakant pamok- 
nevičius. slą. piktadaris, matyt, į-

Programai pasibaigus, lindo į rusi, sulaužė Bet- 
prasidėjo šokiai. liejaus nrakartėlę ir su-

Vakarienės surengime krovęs lauža no altorių, 
pasidarbavo pp. V. Grine- padegė. Kadangi ta vaka- 
vičius, V. Kemežytė, E. ra moterys oo misijų ren- 
Mockiutė, O. Kleimušyte, jgė pramogėlę parapijos 
K. Kazlauskas. i naudai, tai aš savo sūnų

Jubiliejinė vakarie n ė pasiunčiau, kad nuneštų 
praėjo labai gražioje ir dovanėlę. Kada jis ir kitas 
jaukioje dvasioje.

Lai gyvuoja L. Vyčiai!
Raporteris.

—-------- --  ----T — --------------------

ir Vy- Kada toje bažnyčioje buvo 
. misijos ir vyrų 

mi-

MARLE SHADE, N. J.

vaikinas nuėjo i rūsį, tai 
rado pilna rusi dūmu, o 
no altorium didelę ugni. 
Vaikinas greit nubėgo į 

i hažnvčia ir tvlomis prane
šė misijonieriui. kad baž- 

, nvčia dega. Misijonierius
Pereitą vasarą čia buvo nieko nesakė bažnyčioje, 

išmėtyta lapeliai, kuriuo- o tik liepė pašaukti gais- 
se buvo prirašyta keiksmų rininkus ir tęsė pamokslą, 
prieš Katalikų Bažnyčią. > Vvrai bažnyčioje nei neži- 
Spaliu mėnesio pradžioje noio, kad gaisras buvo ru- 
nradėjo deginti katalikų svie. Tai tik Dievo Moti- 
namus. Pirmiausiai buvo nos stebuklas, kad bažny- 
oadegtas P. McDonell ū- čia nesudegė, 
kis. Sudegė trobesiai, šeši; 
arkliai ir daug paukščių. į 
Kada visi namai buvo a- 
rimti liepsna, tai pama
čiau iškeltą baltą kryžių. 
Aš žiūrėjau iš antro aukš
te ir meldžiaus ir verkiau.

Dieve apšviesk piktada
rių protus, kad jie supras
tu savo blogus darbus ir 
sulaikytu kerštą Kataliku 
Bažnyčiai ir kad jie neda
rytų artimui skriaudos.

J. Poškienė.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. P At ALPINS 
DRAUGIJOS VALDYBA

į Pirmininkas Juozas švagidys,
601 6th St.. So. Boston, Mass.

| Vice-Pirm. Albinas Neviera,
16 IVinfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. Jonas Gllneckte,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa. 

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

Iždininkas Pranas Tuleikls,
109 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Maršalka Jonas Zalkts.
7 W!nfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tro- 
| Mą nedčldienj kiekvieno mėnesio, 
į 2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston. Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

•trini nink« — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
nce-pirm. — Ona .TanklenS,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
’rot. RaSt. — Bronė Cunienė,

29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 
Tel. PAR 1864-TV.

'In. RaSt. — Marijona Markoni n t A. 
1115 tVashinjrton St„ Rosllndale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W 
Sdinink? — Ona Stanlnliute,

105 West 6tb St, So. Boston. Mass. 
"varkite r? — Ona Mlzairdlenė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass. 
<asos Globėja — Ona Slaurienė,

443 E. 7th St.. So. Boston, Mass.
Tauzija savo susirinkimus talko kas 

minką

7:30 vai. vakare. pobažnytlnSj gve-

Visata dranetjo* reikalais kreinkitPs 
rw>« nmtnlrnln raStlntnlre

BATCHELDER WHITTEMORE GOAL GO.
K '

We Recommend 
and 

Guarantee

j

€FU€LFOR
Modem

ffOMCS

* * *

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

• ♦ ♦

108 Dorchester A ve-
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.
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{čia pat išsisėmė. Daugiau tautininkiškų malonių nesi
mato, tai kad galėtume išskaičiuoti tą “ir taip to
liau”, teks atversti atvirkščioji medalio pusė ir įvar
dyti neigiamąsias tautininkų “malones”, kurios, kaip 
tos liesosios Egipto karvės, visiškai praryja riebią
sias. Ir taip: •

Dabartinė Lietuvos vyriausybė neleidžia atida
ryti katalikiško universiteto, nors katalikai patys ap-

t i  j, o* . r -g

DARBININKASTflib
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoendenee Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-cki^matter offlce at Bostoo> siima jį išlaikyti; ji buvo užsimojusi panaikinti ka-
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for Section 1103 talikiskos filosofijos skyrių prie humanitarinių HlokS- 

lų fakulteto (to nepadarė, bet visai ne dėl katalikiš
ko uolumo); uždarė katalikiškas organizacijas ir 
draugijas; suvalstybino bei sufašistydino katalikų 
vaikus ir jaunimą; uždarė bei suvalstybino katalikų 
gimnazijas; uždraudė katalikams profesoriams turė
ti bet kokius santykius su katalikų moksleivija, kuri 
stengiasi išlaikyti katalikiškąją ideologiją; carišką 
cenzūra suvaržė spaudą ir žodžio laisvę; katalikų sei
muose, suvažiavimuose ar bet kokiuose susirinkimuo
se visuomet turi pastatytą valdžios agentą, kurs vi
sas kalbas užsirašinėja; bet kokiems, kad ir eiliniams 
bažnytinių draugijų susirinkimams reikia išgauti 
valdžios leidimas, pažymint smulkmenišką programą 
ir kalbų turinį; bažnyčiose, pamokslų metu, būtinai 
stovi visuresant.is policijos agentas, kurs užsirašinėja 
kunigo žodžius, kartais savotiškai iškreipdamas jų 
prasmę, kad galėtų kunigą patraukti atsakomybėn; 
varžomi vyskupų ganytojiški laiškai; nutraukta san
tykiai su Vatikanu, ir t.t. ir t.t.

Tai kuriuo atžvilgiu Lietuvos vyriausybė jau to
kia katalikiška? Gal tuo, kad ji taip uoliai daboja 
dvasiškija? Bet sovietai ir hitlerninkai dar uoliau ją 
daboja. Išeitų, kad jie daug katalikiškesni?

1 Tačiau ir tikrosios tautininkų malonės visiškai 
nublanksta, kai prisimenam, kokiais sumetimais ios 
katalikams neva teikiamos. Tos iškilmės su pamaldo
mis, laikymas mišių laukuose bei giriose, mokėjimas 
kunigams algų — tas viskas daroma dėl to, kad kraš
tas yra katalikiškas ir žmohės to reikalauja. Ir vy
riausybė čia ne kokias malones teikia, bet esamus 
tautos papročius kol kas toleruoja bei pakenčia. Ir 
kad netolimoj ateity nė tų išorinių katalikybės pa
pročių jau nebereikėtų pakęsti, valdžia tam tikslui 
siekia skubotai tautą subedievinti — kaip tiktai to
mis atvirkščiomis “malonėmis”, kurių dali viršuj pa
minėjau.

Ne, brolyti. Čia niekam akių neužmuilinsi “siau
rąja krikdemų politika”. Čia yra politika, tas tiesa, 
bet ne krikdemų, o sovietų. K-

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

Act ot Oetober 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ...........................
Foreign yearly -..............
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign once per week yearly $2.50

$4.06
$5.00

PRENUMERATOS KAINA:
Imeriko^e metams ................. $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ......................... $5.00

DARBININKAS
306 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Protestai Ne Veltui9
Kartais tenka nugirsti nemaža kritikos dėl mūsų 

tautinių padengimų, rezoliucijų, protestų ir tam pa
našios Vilniaus reikalu veiklos, kad tai vis esą tušti 
žodžiai ir tragikomediški mostai, kurių nieks neklau
so neigi dėmesio į juos nekreipia. Ypačiai kritikuoja
mi mūsų šauksmai Vilniaus adresu, kad šaukdami: 
“mes be Vilniaus nenurimsim!” tiktai juokais save
pastatome, nes nerimstame kol dainuojame, gi pas-I 
kui Vilnių užmirštame iki kitų metų sukaktuvių. Ir 
tada vėl tik momentui nenurimsime. Ir taip tas šablo
niškas paprotys kartosis iki neapriboto laiko.

Taip iš mūs tyčiojasi mūsų kritikai. Tačiau tik
rumoje nevisiškai taip yra. Amerikiečių šauksmas 
veltui nenueina. Tai įrodo kad ir šių metų įvykiai. 
Mūsų protestai dėl persekiojimo Vilniaus krašto lie
tuvių, ypač rvšiumi su nuteisimu ir įkalinimo Stašio, 
suaidėjo latvių ir ukrainiečių spaudoj ir net pasiekė 
anglų laikraščius. Latvijos atstovas dėl to net labai 
susirūpino, nes latviai nenori, kad jų santykiavimas 
su lenkais būtų sudrumstas Vilniaus klausimu. Į tuos 
patriotinius lietuvių šauksmus reaguoja ir amerikie
tiška lenkų spauda.Prie to, mūsų tautiniai dėl Vilniaus 
parengimai buvo plačiai paminėti Lietuvos spaudoj, 
kurią Lenkija labai stropiai seka. Tad iš viso negali
ma sakyti, kad išeivijos protestai būtų tik šaukian
čiojo girioj balsas. Ne. Jis yra ne tik saviškių girdi
mas, bet ir tų, prieš kurių elgėsi protestuojama.

Iš kur gi tie kritikos ir pašaipos balsai kyla? Pir
miausia, žinoma, jie paleidžiami iš lenkų ar lenkuo
jančių lietuvių stovyklos. Tai visai natūralu, kad len
kai ir jų pataikūnai nori nutildyti lietuvių balsus dėl 
padarytos ir tebedaromos jiems kruvinos skriaudos. 
Lietuvos šauksmas tai tarsi lenkų sąžinės balsas, ku
rį lenkams labai pravartu visiškai nuslopinti. Čia tau
tinis lenkų “honoras”, kuriuo jie taip įpratę didžiuo
tis, yra tiek suterštas, kad Vilniaus klausimą lenkai 
kogreičiausiai norėtų užmiršti. Pašaipa taip pat išei
na iš komunistų tarpo, kurie tik tada dedasi lietu
viais, kada lietuviškų doleriu ar litų reikalingi; šiaip 
jau jie tik su panieka žiūri į mūsų tautines pastangas 
ir visaip iškoneveikia mums brangius patriotinius 
klausimus.

Pagaliau ir pačių ištikimų lietuvių tėvynainių ei
lėse girdisi nepasitenkinimo balsų, kad mes tik dai
nuojam ir protestuojam, o nieko neveikiam. Kad per- 
silpnai veikiam, tas tiesa, bet iš to dar neseka, kad 
patriotiniai parengimai ir protestai reikia likviduoti. 
Priešingai, juos reikia pagyvinti ir padaryti našes
nius, vadinasi, paremti gausiomis aukomis. Jei tik 
gryni protestai turi nemaža reikšmės, tai paremti 
darbu ir aukomis, jie kur kas bus reikšmingesni. K.

Darbininkų Balsai

slenka ištisa eilė 
kaip lietuvių tauta 

savo protestus

• v

kais, o ypač pageidauja
mos lenkų prekybos, pirm 
sutvarkymo Vilniaus rei
kalų.

Vienok šiandien —mai
nos rūbas balto svieto — 
Lietuvos oficialios žinios! 
praneša, kad vedama pre
kyba su Lenkija per Dan
cigo uostą. Ir toji prekyba 
vedama slaptu būdu, kaip 
dabar paaiškėjo, per apie 
dešetką metų.

Na, Lietuvos diplomatai, 
pasvarstykite, ar kailelis 
vertas išdirbimo?! Ar ver
ta paneigti visas patrio- 
tingas nusiteikimas lietu
vių tautos dėl prekybos 
su tokia valstybe, kuri pa
mynė mūsų tautos šventas 
teises?! Tikri politikai’ 
žiūri, ar kailelis vertas iš
dirbimo.

Ji K-pa.

KODĖL LIETUVIAI TAIP 
SILPNI TIKĖJIME?

Ir Gi Užtarėjas
“Dirvos” redaktorius, bardamas “Darbininką” 

už įsikišimą į Vytauto Didž. universiteto reikalus, ne- I 
tikėtai prieina šitokią išvadą:

“Tuo tarpu,, kaip visiems doriems lietuviams ži
noma, dabartinė Lietuvos vyriausybė yra katalikiška, 
su šia vyriausybe darbuojasi daug rimtesnių kunigų, 
kurie užsibrėžę dirbti rimtą tautos darbą, o ne siau
ras politikas varinėti. Visokios Lietuvos vyriausybės 
apeigos, iškilmės, paminėjimai pradedami pamaldo
mis — net laukuose ir giriose įrengiama altoriai mi
šioms laikyti. Niekur Lietuvoje tikyba neužkabina
ma, valdžia moka kunigams algas ir t.t. ir t.t.”

Visa bėda esanti tame, kad krikdemų (krikšč. 
demokratų) vadukai neturi šiltų vietų ir dėl to triukš- ( 
mauja. • >■<*'«

Dabartinė Lietuvos vyriausybė yra katalikiška! 
Na, na. Dėl tokio netikėto įvesdinimo į bažnyčią pati 
vyriausybė nemažai nustebs. Galima įsivaizduoti 
kaip sardoniškai šypsosis surembėję bedievėliai, taip 
naiviai atkatalikinti to geraširdžio amerikoniško re
daktoriaus! — “Nuplepėjo, tai nupiepė jo —- tam jis 
amerikontas — bet galų gale net ir tokia keistenybė 
mums kol kas paranki”. Taip pasakys gryni tautinin
kai. Tačiau sušliupėję socialdemokratai, kurių jau ne
mažas skaičius yra pritūpęs prie valdžios lovio, gali 
kiek kitoniškiau priimti tą “Dirvos” redaktoriaus 
nuosprendį. Yra pavojaus, kad gali pareikalauti iš jo 
užganapadarymo už tokį jų bedieviškos garbės įžei
dimą. * i . _ -

Bet eikime prie dalyko. įskaičiavęs Visas tauti
ninkų malones, ponas redaktorius, matydamas, kad 
jų nedaug, pridėjo ir t.t. ir tt. Deja, “ir taip toliau”
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kaip buvo pasiskelbusi ne
priklausoma aktu 1918 m. 
vasario 16-tą;

7) Kadangi visa lietu
vių tauta sudėjo ir deda 

! savo pasirįžimo jausmus, 
reikšdama viešą žodi pa- 

' šauliui, kad ji neatsižada 
savo teisių nuo Vilniaus ir 
Vilniaus krašto ir, stovė
sime tautos sargyboje vi
si kaip vienas;

i 8) Kadangi lenkai klas
ta ir smurtu paneigė mūsų 
šventas ir teisingas teises 
prie Vilniaus ir smurtinin
ko Želigovskio asmeniu 

: peržengė per Lietuvos la
voną;

Todėl visoki santykiai 
įsu veidmainiška valstybe 
■ liko nutraukti ligi toji 
Į valstybė neatitaisys savo 
padarytų klaidų, tai yra 
ligi negrąžins kultūrišku 
būdu Vilnijos Lietuvai, 
kaipo teisętam savininkui.

Lenkai žinojo, kad teisė 
laikantis raidės yra ne jų 
pusėj. Reiškia Vilnius ir 
Vilniaus kraštas priklau
so Lietuvai. Todėl lenkai 
ieškojo visokiais būdais 
progų susitarti su Lietu-

Jau 
metų, 
reiškia 
prieš lenkų valdžią, kuri 
smurtu užgrobė mūsų sos
tinę Vilnių.

Mes minime Spalių de
vintosios metines sukak
tuves, kurios mums atne
ša progą nuodugniai per
žvelgti į visokeriopas tei
ses mūsų lietuvių tautos 
prie Vilniaus krašto ir 
kartu perkratyti lenku 
veidmainingą politiką ir 
jų besąžiningumą iš at
žvilgio į duotus pasižadė
jimus.

i Mes lietuviai konstatuo
jame savo teises prie Vil
niaus ir Vilniaus krašto 
šiais faktais:—

1) Kadangi Vilnius yra
įsteigtas Lietuvos Kuni-! 
gaikščio Gedimino;

2) Kadangi Vilnius yra:
lietuviškos kultūros lop- r 
šys; - • i

3) Kadangi Vilnių tik' 
lietuviai, o ne koki kita j 
tauta išaugino;

4) Kadangi aktu 1920 va, nors tik prekybos rei-
m. liepos mėn. Maskvoje, kalu, paliekant į šalį poli- 
buvo perleistos suverenūs tinį klausimą. Vienok be
teisės prie Vilniaus ir Vii- tuviai žinojo, kad ir toks 
niaus krašto Lietuvai iš susitarimas bus diploma- 
Rusijos valstybės, kuri tiškai žvelgiant į dalyką, 
buvo tas teises įgijusi ak- bene pradžia perleidimo į- 
tu Lenkijos - Lietuvos pa- gytų Maskvos sutartimi 

1 dalinimu; . Į
5) Kadangi patys lenkai Nors tas it nepasakoma o-

1920 m. Suvalkuose atsi- ficialiai, bet jau santykių 
žadėjo Vilnijos krašto ir tvarkymas, kad ir preky- 
Vilniaus ir pasižadėjo bos reikalais veda prie 
gerbti Lietuvos 3uverenes užmiršimo pretenzijų prie 
teises; ‘Vilnijos ir tilo pačiu leng-

6) Kadangi Tautų Sa- vai atsisakoma 'nuo suve- 
junga ir kitos valstybės, rėmų teisių.
pavyzdžiui ir J. A. Valst. i Ilgoku laiką buvo turi- 
pripažino Lietuvą de jure i ma tas galvoje ir visokiais 
be jokių pastabų, reiškia: būdais vengta susitikimo, 
su sostine Vilniumi, taip, I bet kokiu reikalu su len-

suverenių teisių Lenkijai.

Brangūs Amerikos Įvo Teisme, kad esate lai- 
Lietuviai! mingi ir nepamiršote ma-

Nors Ameriką apleidai! no pamokslų ir padarytų 
jau rugpiūčio 6 dieną, bet per misijas pasiryžimų! 
per visokių reikalų daugy- Mano vieton į Ameriką 
bę dar iki šiol neprisiręn- j atvažiavo Gerb. Tėvas Jo- 
giaū parašyti padėkos, at- nas Kidykas S. J., “Žvaig- 
sisveikinimo ir atsiprašy- ždės” klausimais ir visais 
mo laišką visiems Ameri
kiečiams, tarp kurių teko 
darbuotis net ištisus 6 me
tus. Tie 6 meteliai tokie 
atrodo trumpučiai, taip 
greit prabėgo, kad ir ne- aiškumai kils, ar šiaip kas 
pastebėjau! * norės asmeniškais reika-

Labai gražių įspūdžių lais kreiptis į mane, pra- 
išsivežiau iš Amerikos, šau rašyti: Rev. J. Bruži- 
kurių kolei gyvas nepa- kas S. J., Postfach 217, 
mirsiu. Gerbiamieji Kle- Innsbruck, Austria. Čia y- 
bonai man buvo tokie ge- ra jėzuitų universitetas, 
ri, draugiški, širdingi, o kur per du metu, kad Die- 
žmonės taip uoliai rink- / vas sveiką laikys, gilinsiu 
davosi klausyti pamokslų, savo mokslą ir ruošiuosi 
kad ir pailsusiam, bet pa- naujoms misijoms, 
mačiusiam tiek lankytojų melskite! 
vėl atsirasdavo noro pasi- Visiems Geradariams 
švęsti ir nasiaukoti toms taip pat širdingiausiai dė- 
sieloms, kurias Viešpats kojų ir prižadu daug mels- 
Jėzus taip numylėjo, kad tis. 

|net savo gyvybę atidavė.
Brangieji Amerikiečiai! 

j Dovanokite, jeigu kurį iš 
sakyklos ar šiaip privatiš- 
kai kokiu žodeliu, bet ne
norėdamas užgavau. Pra
šau dovanoti! Aš kiekvie
na dieną laike šv. Mišių su 
džiaugsmu už visus darau 
atminimą, kur tik buvau | 
su misijomis. Manau, ir 
manęs nepamirštate savo 

: maldose. Tai yra 
blausias dalykas, 
didesnis bus mūsų džiaug
smas, kai pamatysim Die-

' tikrai pažintų Kristaus 
mokslą ir pagal jo gyven
tų, tai išnyktų mūsų tar
pe vaidai, kerštas, pavy
das. Šiandien yra ir tokių,' 
kurie vadinasi gerais ka
talikais, bet negyvena ir 
nedaro taip, kaip doras, 
sąmoningas katalikas tu
ri daryti.

Mūsų Dvasiškija turėtų 
rūpintis išauklėti pasau- 
lionių prelegentų, kurie 
aiškintų Kristaus mokslą; 
skaitytų paskaitas. Tokie 
pasaulionys apaštalai ga
lėtų daug gero padaryti. 
Liaudis greičiau patikėtų, 
nes atšalėliai nuo tikėji
mo negalėtų sakyti: “E, 
tai jo darbas, jo duona, jis 
turi taip sakyti”. Vadina
si, turi išauklėti kuodau- 
giausia pasaulionių apaš
talų, kurie padėtų Bažny
čios vadams apaštalavimo 

i darbe. J. K. Mikas,
į ______________________

kitais dalykais prašau 
kreiptis į jį šiuo adresu: 
Rev. J. Kidykas, S.J., 1076 
W. Roosevelt Rd., Chiėa- 
go, III., o jeigu kokie ne-

Pasi-

i

Lietuvoj katalikų yra 
80%. Vadinasi, 80' > visų 
gyventojų skaitosi katali
kais, gimę iš katalikų tė
vų. Kadangi carizmo lai
kais mokslas lietuviams 
buvo neprieinamas, tai 
reikėjo pasitenkinti tuo 
ką išmokome nuo savo 
motinėlių. Tais laikais iš 
šimto vienas mokėjo skai
tyti maldaknygę, o jeigu 
kuris galėjo dar paskaity
ti kalendorių, tai būdavo 
mokslinčių vadinamas, ir 
visa apylinkė ėjo pas jį su 
įvairiais reikalais, būtent, 
gavę laišką ar iš valdžios 
pranešimą, tai ir eidavo 
pas jį, kad perskaitytų. 
Čia noriu priminti, kad 
mes įgavome mokslo nuo 
savo tėvu tiek, kiek jie jo 
turėjo. Taigi labai mažai 
galėjome susipažinti su 
Kristaus mokslu — katali
kybe. Jeigu kuriems teko 
paragauti mokslo Rusijos 
mokyklose, tai jie dar la
biau nutolo nuo Dievo ir 
Bažnyčios, žinoma ne visi, 
bet silpnesnieji. Atvykę į 
šią laisvės šalį, pasiskelbė 
mokslinčiais, netiki į Die
vą. Toki “mokslinčiai” vi
sai nesuprato arba labai 
mažai suprato Kristaus 
mokslą. Per tai iš tų laikų 
mes turime nemažai silp
navalių, pasivadinusių so
cialistais, marksistais, ko
munistais ir kitokiais is- 
tais. Visi tie istai žemina 
mūsų tautą ir gražų kata
likų vardą.

Visi nuo Bažnyčios atsi
metėliai neturi mažiausio 
supratimo kas yra Katali
kas ir ka reiškia Kristaus 
mokslas, ir užtat jie eina 
pražūtin purvinais keliais,. 
Bet kas blogiausia, kad jife 
su savim veda ir savo vai
kus į pražūtį. Taigi nesi
stebėkime, kad kaikurią 
tėvų vaikai suaugę laukią 
tėvų atšiVeftiffio arba mir
ties. kad galėtų pradėti 
civilizuotų žmonių gyvena
mą ir būti draugiškai^ 
kultūringaiti jaunimui.

Yra tokių silpnavali tį, 
kurie nžgirdę kunigą kal- 
baiit apie tikėjimo dalyf 
kus, sako: “E, tai jo dary
bas, jo duona, jis turi taip 
sakyti”, ir panašiai. Taigįi 
katalikų nors ir didelis 
nuošimtis, bet mažai kut 
atsižymime kaipo daugu^ 
iriai Jeigu mes būturtiė 
vieningi, tai ir mūsų tė
vynėje mažuma neperseį- 
kiotų katalikų. Lietuvos 
valstybe būtų paremti 
Kristaus mbkslu ir idea
lais. Jeigu visi lietuviai t
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Visi su nekantrumu lau
kia Ispanijos karo užbai
gos. Nežiūrint kuri pusė 
karą laimės, bet daug ne
kaltų žmonių toje karėje 
žtivo, daug turto sunaikin
ta sudeginta. Daug kalba
ma ir rašoma apie Ispani
jos žudynes, bet apie taiką 
ir Dievo meilę nė žodelio 
neprataria. Atsišaukiu į 
dešiniuosius ir kairiuosius 
Ispanijos gyventojus, kad 
sustabdytų saVo tas bai
sias ir žiaurias žudynes, 
ir kad nereikalautų iš ki
tų šalių pagelbos brolis 
brolį žudyti, kad Dievo 
vardu paduotų vieni ki
tiems broliškas rankas, 
kad nepersekiotų vieni ki
tų: nei tikinčiųjų, nei ne
tikinčiųjų. Tik;geras pa
vyzdys priveda prįe tikėji
mo, meilės ir laimėj.

F. Dubauskas, . 
Montreal, Canada.

Jūsų neverčiausias 
nas Kristuje Jėzuje

Kun. J. Bružikas

tar-

S. J. /
\

DIDŽIAUSIA ŽMONIJOS 
NELAIMĖ — AUTOMO

BILIAI

Neseniai J. A. V. pas
kelbė oficialiai statistikos 

svar- duomenis apie visas auto- 
O dar mobilių katastrofas ir jų 

aukas tiek savam krašte, 
tiek plačiame pasaulyje. 
Pasirodo, kad per metu? 
pasaulyje įvyksta pe’ 
500,000 automobilių katt- 
strofų, kurių metu žū^a 
per. 60,000 ir būna sužeis
tų per 1,000,000 žmonių, 

j Vien tik J. A. V. per 1936- 
psius metus automobilių 
katastrofose žuvo apie 
40,000 žmonių ir sužeista 
apie 750,000 žmon i ų. 
Prancūzijoj per 1936 m. 
užmuštu skaičius siekė a- 
pie 8000, sužeistų apie 70/ 
000, Anglijoj — užmuštų/ 
7000, sužeistų apie 50,00£

Įdomu tai, kad katastre 
fų skaičius nemažėja, bet 
auga. Apskaičiuoj a m a 
kad jau 1950 m. J. A. V) 
po automobiliais žus apie 

: 50,000 ir bus sužeista apie 
1,000,000 žmonių; o visa
me pasaulyje mirimų bus 
per 100,000 ir sužeidimų 

i per 2,000,000. Šitai nuro- 
idydami amerikiečiai tvir- 
i tina, kad automobilių ka
tastrofos kasmet pareika
lauja daugiau aukų, negu 
didysis karas. Net nuosto
liai žymiai didesni per 
šias katastrofas, negu tie, 
kuriuos turėjo didžiojo 
karo metu, nes kasmet 
katastrofos išplėšia mili
jonus.

Visoje Amerikoje veda
ma propaganda, kad pi 
liečia i užmirštų važinėji
mus beprotišku greitumu. 
Už lėtą važiavimą duoda
ma premijos, reaguojama 
į šoferių garbės, ambici
jos jausmus, bet visa tai 
duoda maža naudos: šian
dien J. A. V. šoferis laiko
mas pats nelaimihgiausias 
žmogus visame pasaulyje, 
nes jo profesija pavojih- 
gumu sau lygių neturi.

Dabar pasaulyje yra. a- 
pie 40,000,000 automobi
lių, iš kurių 70% yra J. A. 
V. Pet įvairias katastro
fas ir šiaip dėl susidėvėji
mo kasmet iš apyvartos 
išimama per 5,000,000 au- 
tomobilių/ bet jų pagami- 
nam per 10,000,000. ‘D.’/
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Maldiius it
Lapkričio 14, sekmadie

nį, su keliais savo vien
minčiais Darbininkų Są
jungos nariais; cambri- 
džiečiais važiuoju Lowėl- 
lin LDS Naujos Anglijos 
apskričio šuVažiavimau, 
Gamtos vaizdas pakirstas 
rlifienš šalnų daro nelabai 
malonų įspūdį, nes prime
na, jog artinasi šalta ne
maloni žiema. Važiuoda
mas manau sau vienas: 
kasžih kokį įspūdį parsi- 
vežšiu iš suvažiavimo? 
Gal grįžšiu su nupuolusiu 
ūpu, su pagadintais ner
vais.

Galutinai pasiekiame ir 
Lowellį. Privažiuoj ame 
bažnyčią, apie kurią sus
toję būreliais šnekučiuo
jasi jaunimas ir senesni ir 
laukia prasidedant po pie
tinių pamaldų mišparų. 
Išsyk maniau, jog mes 
sustojome ne prie lietuviu 
bažnyčios, nes keliolika 
metų atgal, kuomet teko 
būti Lowely ta pati baž
nytėlė atrodė visai kitaip. 
Gi dabar gražiai atnau
jinta, apmaliavota, ap
tverta gražia geležine tvo-į 
ra, apsodinta medeliais. Į 
kas daro visai skirtingą! 
išvaizdą. Vienok pamatęs; 
tarpe žmonių besisukinė
jantį man senai pažįstamą, 
tos parapijos kleboną,' 
kun. Pr. Strakauską ir su 
juom pasisveikinus, tikrai 
įsitikinau, kad tad Lowel-j 
lio lietuvių bažnyčia.

Atvyksta ir daugiau at
stovų iš įvairių Massachu- 
setts lietuvių kolonijų. Vi
sų veiduose matosi malo
ni draugiška šypsena. Pa
sisveikinę, .susipažinę ei
name svetainėn pradėti 
susirinkimą.

Apskričio pirmininkas 
atidaro susirinkimą ir pa
kviečia kun. Pr. Jurą su
kalbėti maldą ir tarti svei
kinimo žodį. Kun. Juras

i

ti, organizucti. Toje ko
misijoje ir man žemiaus 
pasirašiusiatn prisieina 
dirbti. Jau kelintą strains- 
hį rašau,, aiškindamas to 
fondo reikalingumą ir 
Svarbą, bet-, rodos, iš to 
jokiU pasekmių. Gal mano 
mintys pareikštos laikraš
ty nėra pakankamai įtek
mingos*? Lai bus ir tain. 
Bet jog ne aš tą laikraš
čiu. bendradarbiu fondo 
reikalą seųuelv iškėliau. 
Ji iškėlė mūsų garbingas 
išeivijos poetas, publicis
tas ir visuomenės veikė
jas kuri; K. Urbonavičius, 
savo referate, kurį skaitė 
tame seimelyje. Argi ir jo 
pareikšta mintis mums 
nieko nereiškia? Paga
liais, jog. ne aš vienas toie 
komisijoje dirbu.; Joie 
dirba taipgi kun. V. Pui
dokas, Westfieldo lietuvių 
klebonas, užimdamas to 
fondo, iždininko vietą, kun. 
P. Skruodenis iždo globė
jas, o. Razvadauskas pir
mininko, p-lė Jerackaitė. 
rašt. Berods, kaikurie iš 
jų dar savo minčių viešai

pareiškia gražių minčių ir 
perstato svarbų reikalą, 
kūfį mes būtinai turime 
šiais metais ivykdinti, o 
tuomi svarbiu reikalu yra 
išigyti naują raidėms rin
kti mašiną.

Visas posėdis praėjo 
kuogražiausioje nuotaiko
je. Visų veiduose reiškiasi 
tvirtas pasiryžimas dirbti 
organizacijos labdi. Nepa
sireiškė jokiu Įsikarščia
vimų bei užsigauliojimų. 
Tas man ir suteikė malo
nų džiuginanti Įspūdį. Ži
noma kreditas už tai pri
klauso ‘Darbininko’ inter- 
typistui p. J. Kumpai, 
kurs pasirodo esąs suma
nus susirinkimo vedėjas, 
ir tikrai pasišventęs orga
nizacijos labui idealistas. 
Tad mes LDS nariai ne
pagailėkime vieno kito 
skatikėlio, kad nupirkti 
“Darbininkui” naują rai
dėms rinkti mašiną. Tad 
pradžiai siunčiu . nors ne
didelę savo auka mašinos 
nupirkimui. Vėliaus duo- tuomi reikalu nepareiškė, 
siu daugiaus. vienok, rodos, kad ir be

Tad broliai ir sesės, dar
bininkai! Kadangi šiame 
suvažiavime pasireiškė 
mūsų tarne graži dvasia, 
tai stengkimės ta gražią 
broliškos meilės dvasia Į- 
gyvendinti visoje mūsi^ 
organizacijoje. Neduoki
me jai užgesti, o pamaty
sime. kaip mes greit užka
riausime plačias darbinin
kų minias.

i

I
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DARBININKAS

1937 m. spalių 18 d. Užsienių Reikalų Ministerijoje Lietuvos ir Jungtinių A- 
merikos Valstybių natūralizacijos ir karinės prievolės sutarties pasirašymas. 
Viršuje sutartį pasirašo Jungtinių Amerikos. Valstybių charge d’affaires Lietu
vai Kuykendallis. Apačioje sutartį pasirašo užsienių reikalų ministeris St. Lozo
raitis.
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dabar japonai dar tii 
kad gyvačių mėsa, od 
kaulai turi gydomų sav; 
bių. Todėl miestuose 
kaimuose pardavinėjami 
įvairiausios gyvatės. Vii 
tik sostinėje, Tokio mie 
te, yra apie 200 krautuvi 
kuriose pardavinėjami 
gyvos, džiovintos, kepto 
ir į miltelius sutrintos g; 

' vatės. Vieno žymaus g; 
vačių prekybininko Ženk 
čio Azamio urmo prekyt 
per metus parduoda ap 
100,000 štukų Įvairių gy 
vačių. Ir jas perka ne ti 
paprasti žmonės, bet 
aukšti japonų valdininką 
karininkai ir t.t.

Ypač pagyvėjo gyvači 
prekyba dabartinio kar 
metu. Japonai tiki, ka 
tam tikros rūšies gyvatė 

i galva apsaugo nuo įvairi 
Į ligų. Kitos gyvatės od 
' apsauganti nuo kulku i 
kitokių priešo ginklų. K? 
kurie gyvačių kauleli? 
apsaugą nuo "blogo žvils 
snio” ir burtu apkerėjime 
Todėl Kinijoj kariaujar 
čių karių motinos, žmc 
uos ir seserys perka gyv? 
čių galvas, odas ir kauk 
liūs, Įdeda visa tai i šilki 
nius maišelius ir siunči 
savo vyrams. sūnum; 
broliams i frontą. O ši 
ttios maišelius nešioja? 
ant kaklo pasikabinę. Ra 
soma, kad vien tik per Te 
kio paštą kasdien pašiūri 
čiama i frontą anie 50 
siuntiniu su gyvačių lieka 
npmis. O patekę i kinieči 

_____ i geriau 
stitinka mirti, negu ati 
duoti šilkinį maišelį si 
gyvatės galva ar kaulais 
fTH*1___________ “M. L.

I 
tus kareivius (mat jiedu 
buvo katalikai), kurių ta-' 
me laive viso karan buvo! 
išplaukę, 1,350. Toji bon-į 
ka su įdėtu jon laišku, iš-i 
plaukiojo po Australijos 
Ramųjį Pacifiko vandeny
ną, lygiai 36 metus laiko, 
kol pagaliau kraštan iš
plaukė. Sulig mokslininkų 
apskaitliavimo. ji padarė 
51,500 anglišku mylių ke
lionę.

‘Orient”. iš! Tasai kai 
priepla u kos nes,

į Pietinę A-

vienok, rodos.
to visiems gali būti aišku, 
kad tas seimelio nutari
mas įsteigti laikraščių 
bendradarbių fondą yra 
geras ir visų remtinas. 
Kam tad seimuose daryti 
nutarimus, jeigu jų ne
vy kdinti?

Mes Amerikos lietuviai 
pasižymime savo svetin
gumu vaišindami ir mylė
dami atvykusius svečius 
Tačiaus neteko dar nugir
sti, kad kur būtų sureng
tas pokilis redaktoriui pa
mylėti. Žinau, kad yra re
daktorių, kurie išdirbę

t

I

S. Bugnaitis.
LDS Centras 
dėkoja , p. S. 

už prisiųstus i 
S5.00 naujos raidėms rink- į_____
ti mašinos fondan. Stepo- prie laikraščio po kelioli- 
nas Bugnaitis yra vienas ką metų, 
iš pirmųjų LDS narių. 
Taigi jo dovanėlė ir nuo
širdūs Įspūdžiai ir linkėji
mai teparagina visus i ši 
gražų ir kilnų katalikiš
kos spaudos darbą.

Prierašas, 
nuoširdžiai 
Bugnaičiui

Nepamirškime Savųjų Darbininkų

o jiems niekas 
jokios užuojautos neparo
do. (Didžiausia užuojauta 
ir šauniausias ookilis re
daktoriui, kada bendrade.r 
biai ir prieteliai siunčia 
straipsnius ir platina laik
rašti. Red.) Taipgi nete
ko dar nugirsti, kad ku
rioje kolcnijoie šiokiu, ar 
tokiu būdu būtu kada iš-

Atsimenu, kad dar gy- tas, nuskuręs. reikštas palankumas lai-
vėnant Lietuvoje pažino-' Panašus vaizdas stoja ]ęra§čio 
jau kai kuriuos stambius ; mano minty, kuomet aš 
ūkininkus, kuriuos kai- skaitau laikrašty, kad to- 
miečiai vadindavo: “bajo- je ar kitoje Amerikos lie- 
rų ubagais”. Teisingai tuvių kolonijoje lankėsi 
jiems tas vardas ir pri- garbingas svečias, ar vieš- 
tikdavo. Tokių bajorų u- nia. Matau ten visą litani- 
bagų ūkiui būdavo pa- ją surašytą ponų ir ponių 
prastai apleisti. ’ 
talpos būdavo apgriuvę, džiausiu uolumu 
laukai pliki dirvonuodavo (šventimu darbavosi, 
besėti. <” * ‘ ‘
tikdavo poeto kun. 
Vienožinskio žodžiai: 
myno rugiai žaliuoja, var- parašytą, kad stalai 
pos pribrendę svyruoja, o buvo apkrauti visokiomis 
pas mafie visur plika, kur gerybėmis, kurių susirin- 

škusieji svečiai nepajėgė 
nei pusės suvalgyti. Taip
gi kuomet tame pačiame 

j laikrašty skaitau viena s 
ar kitos organizacijos sei
mo protokolą, kur delega
tai susivažiavę tarėsi, dis- 
kusavo ir išnešė svarbias 
turiningas rezoliucijas, 
kad ieškoti būdą pritrauk
ti mūsų jaunimą prie or- 
ganiza c i j ų, bendradar
biauti rhūsų laikraščiams, 
o tas šelmis jštUhitaas į tai 
nei nežiūri. Tada taip ir 
norėtųsi mūsų visuomenei 
pastatyti prieš akis ta nu
skurusio Lietuvoj vadina
mo: “bajorų ubago” pa
veikslą.

Berods pereita 22 Vasa-

Ūkio pa- vardų, kurie-rios
• /J rry o 1 i

su di- 
ir pasi- 

kad 
Jiems kaip sykis’ suruošt svečiui, bei vieš- 

A. niai šaunų priėmimo, be? 
“Kai išleistuvių puotą. Matau

ir sėjau ten paliko”.
Priežastis to skurdo bū

davo ta, kad tie poneliai 
labai mėgdavo svečiųg. 
Suvažiuodavo būriai sve
čių; žinoma reikia juos* ’ •* I

pavaišititi. Išrūgomis negi 
vaišinsi; reikia visokių ge
rybių. Svečiai beviešėdami 
suvalgo visas gerybes. 
DatBininkąms lieka tik iš- 
tūgds ir tų pačių kartais 
nebūna pakankamai. Po-j 
helis pasamdo vaikyną, ar 
merginą ūkiui dirbti, bet; 
tie pamatę, kad jiems 
reikš per ištisūs metus 
kasdien pasninkauti, pa
buvę kelias dienas išeina 
fr eina pas kitą ūkininką i

dirttf kūr gauna geresnį • Neuios Anglijos kata užlaikymą. Galutinai pri- Rata
eidavo prie to, kad tie po
nai nebegaudavo darbi
ninkų. Nesant kam ūkio 
dirbti; jis pasidafo apleis

bendradarbiams, 
korespondentams.

Sakysime, tegu jau ne
rengtume pokylių, vaišių, 
bet paaukodami do kelis 
skatikus bendrada r b i ų 
fondan. iš kurio būtų ga
lima nors mažą atlyginimą 
suteikti, korespondentams 
nors už popierą ir pašto 
ženklus, jau tuomi pat 
parodytume jiems savo 
palankumą.

Laikraščiai yra lyg tas 
ūkis, o skaitančioji visuo
menė ūkininkas. Jeigu no 
rime, kad tas ūkis būtų 
produktingas ir neštų 
gausius gražių, kilnių ide
alų vaisius, reikia kad jis 
turėtų pakankamai geru 
sumaniu, darbininkų — 
bendradarbių.

Jeigu mes tik vaišinsime 
ir remsime svečius, o savo 
vietiniams darbininkams 
gailėsime net paprasčiau
sių išrūgų, vieno kito ska
tiko, tad žinokime gerai, 
kad mūsų kultūrinis ūkis 
laikraščiai liks be darbi
ninkų. Jis pasidarys nu
smukęs, kaip tas Lietuvos 
bijotų ubago dvaras.

Šiuomi reikalu turėtu
me visi susidomėti. Ypa
tingai kolonijų vadai ir 
jų žinioje esamas draugi
jas paraginti prie to fondo 
savo nors mažomis auko
mis prisidėti. Susirinki
muose, bei pramogose ga-

I

likų seimely,; įvykusio 
W6rcester, Mass. tano į-1 
steigtas laikraščiu ben
dradarbių fondas ir išrin-.!ima tą reikalą paaiškinti 
kta komisija tą fondą kel-1 parinkus aukų jas pa-

BONKA SU ĮDĖTU JON , 
LAIŠKU, PLAUKIOJO 36 i 
METUS PO JURAS, KOL 
IŠPLAUKĖ Į KRAŠTĄ!

Į 

Iš Perth Western prane-; 
šama, kad palei Albany 
miestelį, Vakarinės Aus-' 
tralijos pakrašty, tano at
rasta išmesta kraštan iš 
vandens buvusi sodos 
vandens didplė bo.nka. ku
rioje pasirodė esąs Įdėtas 
koks tai laiškas Išėmus ir! 
pradėjus skaityti tą laiš- į 
ką, paaiškėjo, kad tą laiš-

I I 
i
i

siųsti fondo iždininkui, 
kun. V. Puidokui. 12 Casi
mir St., IVestfield, Mass.

S. Bugnaitis.

_______ 4

ką parašęs, bonkon Įdėjęs, 
ir pastarąją stipriai kam
ščiu užkimšęs, jūron Įme
tė vienas australietis ka
reivis, — Mr. Jonės, No. 
31,635. Second Scottish 

! Horse Division. 1 dieną 
- ‘vasario mėn., 1901 metais, 
J išplaukęs kareiviu važiuo- 

g jamu laivu
Milbourne
Austrilijoje, 
frika. i Britų Buerų tuo
met ten vykstanti karą. 
Laiškas rašytas jo paties 
žmonai, Mrs. G. J. Jonės, 
pasilikusios r_
Chaltenham. Victoria Pro- Šimas sako, kad kaikurios 
vincijoje, kurioje jiedu .laiško vietos jau nebeį- 
gvveno.C?*/

kad ji melstųsi už ji ir ki-

v : ivis, Mr. Jo-- 
laiško autorius,, 

laimingai išlikęs gyvas ir 
sveikas, karui pasibaigus 
sugrįžo savo Tėvynėn — 
Australijon. Dabar jis gv-) 
vena Milbourne mieste ir! 

Trudgeon turi 61 m. amžiaus. Pranę- 
■ * - ’..................;j

• *

i

I

.nelaisvę japonąi
? t- \ ' £ i <5

(Jo primicijų proga, įvykusiu spalių 24 d., š. m. 
Šv. Petro lietuvių par. bažnyčioje, So. Bostone). 

Laimingas esi tu, Kazeli brangusis — 
Šiandieną pradėjai Aukščiausiam Tarnybą! 
Nuo šiol jau per amžius tu kunigas būsi — 
Ne savas, bet DIEVO pilna nuosavybė! 

Toliau be paliovos varyt reiks tau darbas, 
Kurį Išganytojas mūs čia pradėjo: 
Pasaulyje skleisti Aukščiausiajam garbę 
Ir vaikščiot takais žmonių geradėjo!

Dėl DIEVO garbės reikės tau pamiršti 
Motina, tėvas, broliai, seselės, 
Pasaulio jausmai dorybėm’s pakirsti, 
Laikytis vien Kryžiaus skausmingojo kelio! 

Reikės tau gint sielos nuo velnio apgaulių, 
Sukaitint varguolių užšalusias širdis, 
Tamsa išblaškyti Tiesos skaisčia Saule, 
Gyvybės sakais apmirusius girdyt!

Prieš piktą kovoj priešaky reiks tau stoti, 
Smarkuosius smūgius pirmajam atmušti, 
Už sielas žmonijos net galvą pakloti.
Nebus kada snaust — teks dirbant sukrusti! 

Triūsos iš tavęs lauks DIEVAS, tėvynė. 
Liucipieris šauks su savais palydovais: 
“Kiaurai teprasmenga šventųjų grandinės, 
Su jais tegul žūst ir žmonijos gerovė!”

Sunkių valandų tu daugel turėsi, 
Besigrumdams už DIEVĄ ir savo tėvynę; 
Tačiau, tu visas kliūtis nugalėsi, 
Jei meilės liepsna neužges tau krūtinėj!

Jei semsies jėgų iš Altoriaus slaptybių, 
Marijos pavyzdžiu žygiuosi į dangų, 
Jei ieškosi Kryžiaus naštoj sau saldybės, 
Jei nepasiduosi pasaulio prabangai!

Tad, drąsiai darban stok po vėliava Kryžiaus! 
Dorybių šarvais tu apsišarvavęs, 
Sunkiausius vargus pakelt pasiryžęs, 
Pilnai atliksi tu pareigas savo!

Gyvuok tad, Kazeli! metus kuoilgiausius! 
Darbuokis dėl DIEVO, tėvynės žmonijos! 
Jėgų ^suteikia tau DIEVAS geriausis, 
Apsaugo nuo pikta globą nuis Marijos,! v

Te šventas Kaži m ier’s/lietuviu Globėjas 
Priklump už tave prieš DIEVĄ galybių, 
Išmeldž kunigystės sulaukt jubiliejų 
Penkiasdešimtinį malonių gausybėj!

Snaudalis

kurioje jiedu (laiško
Laiške prašoma, i skaitomos, tačiau abelnai 

laiško turinys matomas ir 
įskaitomas: Dabar tas lai
škas bus pat aini nta s Mil- 
bourne’o muzįejun, kaip 
brangi istorinė liekana.

J. Butkevičius.

i

Pardavinėja gyvates gy
vas ir džiovintas, 
įiams deda gyvates i siun-į 
tinius. — Tiki, kad gyva-; 
tės kaulai apsaugo nuo 

kinų kulkų

Nors ir rašoma, kad ja
ponai labai sukultūrėię ir 
tapę moderniškais žmo
nėmis. bet tikrumoje taip 
nėra. Jie tik pasisavino iš 
europiečių jų techniką, iš
radimus, apsirūpino mo
derniškais ginklais, o bur
tų ir įvairių prietarų pas 
janonus tiek pat, kaip iv 
prieš tūkstanti metų. Ir

f Informacijų klauskite pas vietini agentų arba;

LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO:

NEW YORK ............... Gruodžio 2
HAMBURG................. Gruodžio 9
liANŠA ..................... Gruodžio 15
EUROPA ................... Gruodžio 16
Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į 
Kauną. Patogus geležinkeliu susisiekimas iš 

Hamburgo.

LDS N. A. APSKR. ATS 
TOVU PARENGIMAMS 

SUSIRINKIMAS 

ATKELTAS 
įvyks sekmadienį, gruc 
džio 12 d., š. m., 2 vai. p 
pietų. “Darbininko” pata! 
posė, 366 W. Broadwa^ 
So. Boston, Mass.

f ši susirinkimą kviečia 
m i visų LDS Nau jos An 
glijos kuopų atstovai be 
valdybų nariai, taipgi št; 

Roko parapijos atstovai 
iš Montello, dalyvauti pa 
si tarimuose.

Ka_ Šioje atstovų konferen 
! ei joje bus nutarta kad: 
turėsime LDS apskričii 

i nutartus turėti parengi 
mus ir kokiose vietose.

Po šio susirinkimo aps 
kričio parengimų komisi 
ja turės progos pradėt 
naują darbą sekantiem; 
metams.

Jonas Kumpa, 
Apskričio Pirmininkas 

Tarnas Versiackas, 
Apskričio Sekretorius

Profesionalai. biznieriai, pramonlo 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skilitytoju paramos.

! Visi skelbkitės “Darbininke”.

Kalėdinė
Ekskursija

Į LIETUVĄ

sambobg-juiebicm line
NBBTK GSĖMAN tlOYD

- 252 BOYLSTON 8T.» BOSTON, MASS.



Antradienis, Lapkričiu 30, 1?37 - •
.s’ /. 11 , ,

Pennsylvanijos Žinios
‘.•■c;

ŠV. PRANCIŠKAUS SESE RU APAŠTALAVIMAS
EISHOP’S CURIA

125 N. Craig St. 
Pittsburgh, Pa.

It is

sveikinti kun. M. J. Brun- 
dzą tose sukaktuvėse: jo 
muz. brolis su žmona iš 
Brooklyn, N. Y., kun. J.

Šios sukaktuvės praėjo 
labai jaukioje ir linksmo
je nuotaikoje. Linkime su
laukti kun. M. J. Brun
dzai auksinio. 50 metų ku
nigystės, jubiliejaus. Va
lio Solenizantas! Svečias.

OVERBROOK; PA.

6

ŠIRDINGIAUSIA PADĖKA kleb A' Bal’
Taigi ne tik marketpar- 

kiečiai, bet ir kitu kolo-
I 
i 

ICHICAGO, ILL. —
Dariaus - Girėno Posto nįjų lietuviai kviečiami at- 

271 Amerikos Legiono silankyti į mūsų parapi- 
iapk. (Nov.) 13 d., iškil- -jos svetainę, gruodžio 12 
mingai minint Paliaubų j. Įžanga 25c. Vakaro 
dieną patrijotinėje prog- pradžia lygiai 8:00 vai. v. 
lamoje, po reikšmingų - -- --- -
kalbų, Lietuvos Konsulas 
P. Daužvardis, Teisėjas J. 
T. Zuris, Dr. S. Biežis, į- 
teikė man labai brangią,} 
gražią dovaną (19 Jewel 
Bulovą wrist watch).

Padarė man nepaprasto 
malonumo, pasiliks man 
amžina brangi atmintis. 
Dar kalbėjo buvę vadai B. į 
Pietkevvicz ir Dr. V. S.! 
Narijauckas (Nares) ir 
naujas vadas Jonas Yuš-j 
ka, kuris įteikė man do
vaną. Kaipo pirmas vadas, 
noriu pareikšti nuošir
džiausią padėką visiems 

! tiems, kurie stojo su ma
nim bendran vieningan 
darban. Taipgi antram 
vadui B. Petkiewicz ir tre
čiam. Dr. V. S. Nares, P.

J. Čeikauskui 
posto nariams 
pilnam geru 
vadui J. Yuš- k. Šležienė

Ieva Lukošiūte, Rašt______
Švento Karoliaus Semina-j 

rija
Jau nesykį buvau girdė-1 

ięs apie kunigų Seminari-! 
ją Philadelphijos Diecezi-

a trulv laudable Balkūnas. Kunigų Vieny- 
missionary program that bės Pirmininkas, ___
the l ithuanian Sisters of įAleksiūnas, Rytų Provin- 
St. Francis propose for cijos pirmininkas ir kun. 
themselves in this booklet. p' lekešis iš Brooklyn, N. 
It gives evidence of a y., kun> v. Matulaitis. St. joje, taigi* nuvykau į O- 
burning zeal for souls and Clair, Pa. klebonas, kun. ■ verbrooką truputį uasi-i 
a mighty faith in Divine j. cenukaitis ir kun. I. Va-1 
Providence. lančiūna*=, Philadelphijos

God \vill always provide klebonai, 
v/here zealous men and į 
women are found to co-Į 
operate with Divine Provi
dence. I express the hope Į 
that tbe faith and fervor 
of the Sisters will meet 
with a generous response 
and cooperation on the 
part of a zealous clergv 
and laity, so that all, un- 
der God, mav reap a har- 
vest of souls bevond their 
fondest hopes.

1 ask God’s Blessing 
upon the Missionarv Plan 
and upon all who consnire 
with the Sisters in this 
campaign for souls. 
(Signed) Ihigh C. Boyle,

Bishop of Pittsburgh 
August 30, 1937

kur. J.

l

PAGERBĖ KAPELIONU

LIETUVIU MALDOS NA 
MUI JERUZALĖJE

CLEVELANDO, OHIO 
Lietuviai Aukojo:

dai ryt.
Overbrookas randa s i i 

Philadclphijos pietvaka-1 
rių priemiestyje, anie tris 
mylės nuo pat didmiesčio. 
Pasiklausinėjęs tuoj 
dau Seminariją, — 
puikioje apylinkėje.

Visas seminarijos 
bežinotas plotas žemės a- 
pirna 140 akru. Maždaug

v •

Sesutės gerb. Svečius 
gražiai pavaišino. Po va
karienės buvo iškilmingos 
pamaldos. Celebravo pat
sai Jubiliatas. Jam asista
vo kun. Aleksiūnas ir kun. 
Matulaitis. Ceremonijų ve
dėju buvo kun. Lekešis.

Kun. Balkūnas pasakė pusę to ploto žemės_ užima 
gražu ir Įspūdingą pamok- fi^ia. - --
slą anie Eucharistiją L 
kunigystę.

Po pamaldų akademikės 
išpildė kapeliono pagerbi-

sura-
labai

Į

i

I

užru-

Į

Antroje pusėje yra 
ir žaliuojanti lyguma, kurios 

viduryje, dar biskuti lvg 
ant kalnelio. stovi dvi 
grupės pastatų — Šv. Ra

mui gražu programėli. kuriro^’^us Seminarija, 
įėjo sveikinimai, dainos, 
vaidinimas ir plastiški, 
gražiuose kostiumuose, 
šokiai. Vakarėlis visiems 
svečiams labai i 
Kain puikiai čia išlavina 
Seseles akademikės. Tėvai 
turėtu tai suprasti ir visa 
anvhpkė turėtu leisti sa
vo du^^es i Juozapo Ma-

VjJos .akademija ir 
džiaugtis, kad čia Seselės ab_ejo atsimena 
Kazimierietės ja įsteiarū. 
Čia ijzyja mergaitės netik 
aukšta mokslą, bet gauna 

katalikiška auk-

Jonas Varnas ir p. Stasė Valatkevičienė (Šejef- 
kaitė) iš So. Boston, Darbininko metiniame baliuje 
laimėjo karalaičio ir karalaitės titulus. Jonas Varnas 
gavo 150 atviručių, o p. Valatkevičienė 128. Čia jiedu 
vaizduojami karališkuose rūbuose. Taip jie atrodė 
baliuje.
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I KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ i 
KOLONIJOSE i=\

Newtown, Pa. — .Juoza
po Mari jos Vilos Kazimie- 
riečių kapelionas kun. M. 
J. Brundza laokričio 17 d. 
minėjo 30 metu kunigys
tės jubiliejų. Ryte 7 vai., i r gražu 
buvo iškilmingos Mišios, Įėjima bei lietuvišką dva- 
per kurias akademike^-šia. Garbė Seselėms Kazi- 
gražiai pagiedojo. Po mi- mienetėms už tai.
šių visa Vila susirinko1 Užbaigiant kun. M. J. 
pasveikinti savo kanelio- Brundza gražiai padėkojo 
ną. Akademikės sugiedojo Seselėms už gražu nager- 
Ilgiausių metų. Sveikino, bima. Broliui ir Brolienei 
Seselės, akademikės ir Vi- ir Svečiams kunigams už 
los vvrai - darbininkai, vi- j 
si įteikdami kapelionui;
gražias dovanas.

Asmeniniai atvyko pa-

anlsnkvmą ir pareikštus 
orražinę; sveikinimus bei 
linkėjimus ir ekademi- 
kėms už gražu ‘vakarėlį’.

BROCKTON SAVINGS BANK
Corner Main and Court Streets

Deposits Received from SI to $4,000 
Joint Accounts from $1 to $8,000 

“THE BANK ON THE HILL”
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T. Drumantas
M. Juškienė
N. N.
A. Jakubauskienė
N. N.
B. Kavaliūnas
J. Brazis
O. Žukauskienė
M. Kuzmauskas
L. Misienė
V. Prakaitis 
J. Karpavičius 
Sadauskų šeima
A. Radzevičius 
S. Propojas
M. Macijauskaitė 
Aušros Vartų dr-stė

$10.00
5.00
2.00
5.00
5.00
1.00
5.00
1.25
1.00 

25.00
5.00
5.00

50.00
4.00

10.00
10.00
10.00
10.00

110.00
5.00
2.00

30.03
2.00
2.00

20.00
10.00
10.00

M. Massey,
i ir visiems 
ir naujam, 
sumanymų, 
kai. n. N.

Su giliu dėkingumu ir v. Baltrušaitė 
širdingais linkėjimais to- k. Česlauskienė 

‘Una • ūmesnei sėkmingai dar-
‘Se- kuctei,

J. A. Mickeliunas, 
6747 So. A.rtesian Avė.)

Viena grupė namų, arti i
girios, yra senesnioji da-1
lis seminarijos pastatyta
1866 metais. Tačiau tie

patiko narnai savo senumu nega
li lydintis su tais jų apy
linkėje stovinčiais pavė- 

i singais medžiais, no ku
riais vingiuoja 
numinti takeliai. Tos se
nos seminari jos sienos bc- 

nevieną 
mūsų klebonu, kurie čia 

: kadaise trynė mokslo suo
lus. Bet dabar čia gyvena 
ir mokinasi tiktai vyres
nieji grupė klierikų, t. y.

. paskutiniu kelerių metų 
mokslo studentai — Teo
logai.

Antroje grupėje rūmai
atrodo <
negu tie viršminėti; šitie 
ne iš medžio, bet iš ak
mens, pastatyti. Apie iuos 
nėra pavėsingų medžių, 
bet, kaip senovės pilvs, 
stovi gryni, dideli mūrai. 
Jie yra ko-moderniausi 
mokslo rūmai. Šioji semi
narijos dalis buvo pasta
tyta 1927 metais. Ir kaina
vo anie penkis milijonus 
doleriu, o šalia stovinti ___
koplyčia viena kainavo su- klausyti dainų, kurias su-' --------- ----------- - - - - ............... - - (
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jums pačioms palengvins darbą, ir vaikučiai greičiau pamils maldą.
amųorancj Rof rnol rln fnri Haiirr 4-i Ir

SAGINAW, MICH.
40 Valandų Atlaidai

Lietuvių parapijos baž
nyčioje įvyko 40 valandų 

klierikų atlaidai. Pamokslus sakė 
Tėvas Alfonsas, Pranciš
konas. Parapijiečiai gau
siai lankėsi į bažnyčią ir 
priėmė Švč. Sakramentą. 
Parapijiečiai dėkingi kleb. 
kun. S. Kučui už pakvieti
mą pamokslininko Tėvo 
Alfonso.

Šiomis dienomis klebono 
rūpesčiu ir pasidarbavi
mu išmaliavota bažnyčia, 
pertaisyta klebonija ir už- 

daug* stambesni baigta mokėti parapijos 
skolos. K-tas.
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CREMO ALE I
t

Padarytas Tam,
Kad Patenkinus Visus!

Atėję j tavernos ar restauranus visuomet pra- 
' šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge- 
! riaušių miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN. |
_ _____ TEL. NEW BRITAIN/3700.

< ! V *

GRICAITĖS KONCER
TUI PRAĖJUS

Muzikos mylėtojai ir ad- 
miratoriai susirinko Chi
cagos Lietuvių Auditori
joje pereitą sekmadienio 
vakarą, lapkr. 7 d., pasi-!

C1

byn); ‘Kur Bakūžė Sama.- 
nota’ (Šimkaus); 1___

,Voce Poco Fa’ iš op. ‘Se
vilijos Kirpėjo’ (Rossini); 
‘Mano Gimtinė’ (Kazanau-i 
sko); ‘Ausk Močiute Dro
beles’ (A. Pociaus); ‘Biru
tės Arija’ (Petrauska).

Klausytojai 
kad Gricaitės 
turime naują 
kuri žada 
vardui nemažai garbės. Ne 
veltui ji publikos buvo 
priimta su entuziazmu. 
Pasibaigus koncertui dai
nininkei Gricaitei buvo į- 
teikta septyni bukietai gė
lių.

Po koncerto sekė muzi- 
kališkas veikalas, pačios 
Gricaitės parašytas: ‘Ne
regė’. Dain. Gricaitė vai
dino “Glorijos ro’ę — ‘Ne
regė’. Jos dikcija sudarė 
neišdildomo įspūdžio 
buvo publikos įkainuota.

Ieva Lukošiūte.

!

I 

gerėjo s i, 
asmenyje 

dainininkę, 
mūsų tautos

‘VARGŠAS TADAS' 
SCENOJE

n. Levanavičienė 
Kazlauskienė 
M. Vašbunas 
A. Ručinskienė 
J. Vaičius 
A. Gailiūnas
Aiškinant paveikslus aūie 
šv. Žemę sudėjo 12.20

Po $1.00 — Šliakienė, 
Vitonienė, Žilinskienė, Se-

Chicago, III. Gruodžio reikienė, Ambrozaitė, Mi- 
12 d., Gim. Pan. Švenč. niotienū, Janušait i e n ė, 
parapijos svetainėje, yra • Petkevičienė, Šimonis. Ju- 
rengiamas gražus ir ido- Į škevičienė, 
mus vakaras. Nors tą die- • 
ną girdėt, 
parengimų, 
parkiečiai 
kyti į Gim. 
parap. svetainę, nes LRK 
SA 163 kuopa ruošiasi ne
paprastai palinksminti vi
sus atsilankiusius.

Vakaras bus gražus ir 
smagus visais žvilgsniais, 

ir Ypatingai kaip pamatysi
te scenoje “Vargšą Tadą”.

Vaidinimą pildys Chica
gos Apskričio Dramos ra
telis. režisuojant Ig. Sa
kalui. Po vaidinimo bus ir

kad bus daug 
bet market- 

žada atsilan- 
Pan. Švenč.

I

Statutą, Sa- 
mienė, Jasaitis, Janulio- 
nis, Morkūnienė. Laba- 
šauskas, Pūkelis. Zebrie- 
nė, Halaburda, Vilimaitis, 
Stonis, Čižauskienė, Paliu- 
lionis, Plaušūnienė.

Aukos įteiktos Fondo 
globėjui kun. A. Linkui, 
12259 S. Emerold Avė.

Chicago, III.
Kun. D. Mikšys.

i

virš vieno milijono dole- dainavo dainininkė Jadvy- 
rių. Šiuose budinkuose gy- ga Gricaitė, asistuojan 
vena ir mokinasi naujo- dain. “ ~ ‘ *
kai studentai bei klierikai. Taručiui, pianistui, J. By- ♦♦♦ 
Girdėjau, kad skaičius ansko, ir orkestrai. | *♦*

Programa buvo turtin- Y 
ga ir įvairi. Išpildyta šie *$* 
muzikos kuriniai: — “Va- J* 
karas (Laumenskienė): X 
“Ne Margi Sakalėliai” A 
(Tallat-Kelpša); “Meile ♦♦♦ 

iUždegta Krūtinė” (A. A- ♦> 
leksio). Toliaus sekė ‘Var- 
pų Daina’ (Bell Song) iš ♦♦♦ 
op . “Lakme” (Delibes), *|* 
kuri yra labai komplikuo- Y 
ta ir nelengva išpildyti, ir *J* 
čia dainininkė parodė sa- X 
vo rūpestingą prirengimą, X 
gabumą ir supratimą in- ♦♦♦ 
terpretacijos.

Po to gražiai išpildė 
daili. K. Pažarskis Prolo
gą iš operos “Pagliacci” 
(Leoncavallo).

Kitą dalį programos iš
pildė dain. Gricaitė: “A 
Heart Tath’s Free” (Ro- 

zarui. Bazare buvo gra
žiausi tvarka, kad visiems 

! buvo malonu dalyvauti. Į 
bazarą buvo atvykę ir šie 
svečiai kunigai: Mockus 
iš Coaldale; Šaukevičius iš

K. Pažarskiui,

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir graži koncertinė progra- 
laiminga senatvė. ma. Kalbas pasakys red.. i

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

Šv. Petras Kanizijus.
Profejionalni. biznieriai, pramonin

kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytoji? pnramos.

klierikų visoj seminari
joje dabar yra apie ketu
ri šimtai. Tame skaičiuje 
randasi tik 18 lietuvių; 
dauguma studentų yra ai
riai, bet yra po kelis stu
dentus ir iš kitų tautų.

Kitą savaitę aš manau 
ir vėl ten nuvykti ir dar 
daugiau pasidairyti. Mat, 
man rūpi nors šį-tą ko 
daugiau sužinoti, ypatin
gai apie tuos ten lietuvius 
studentus. Raulas

“Va-1 :

MINERSVILLE. PA.
Šv. Pranciškaus lietuvių 

parapijos bazaras užsibai
gė lapkričio 29 d. su ge
riausiomis pasekmėmis.A

Parapijiečiai užjausdami 
parapijos reikalus gausiai 
lankėsi į bazarą kiekvieną 
vakarą. Bazaro komisijai 
vadovavo pats kleb. kun. 
K. Klevinskas, jam pagel
bėjo vikaras kun. V. Ažiu- 
kas. Taipgi reikia dėkoti
Sesutėms Kazimierietėms, Tamaqua; Kopece (len- 
kurios labai gražiai buvo kas) iš Minersville. 
išpuošusios svetainę ba-

v •

Kaunierius.

Naujas motinų
pagelbininkas

Ne taip senai popiežius Lietuvą yra pavidinęs Marijos žeme. Tai ro
do, kad lietuviai religingi žmonės, ypačiai mėgstą švč. Mariją garbinti.

Kas užsitarnauja pagyrimą, kad lietuviai buvo ir, ačiū Dievui, dar 
taip pat šiandien, toki religingi? Ne kas kitas, tik mūsų motinos. Jos 
mus nuo pat mažens mokė melstis, Dievulį ir dorą mylėti, jos ir visą 
šalį išaugino pamaldžiais. <

Lengva tai pasakyti, bet nelengva padaryti. Tik pačios motinos ži
no, kiek čia reikia atsidėjimo ir pasiaukojimo. Tą darbą sunkino ir tai, 
kad ligi šiol gerų priemonių neturėta. Bet šiandien to nėra: leidžiamos 
knygos, kurios sunkųjį maldos mokymo darbą žymiai palengvina.

Tokį naują motinos pagalbininką parūpino “M a 1 d o s” bendrovė, 
išleisdama vaikučiams pritaikintą maldaknygę: “JĖZAU PAS MANE 
ATEIKI”. Joje svarbiausi dalykai vaikučiams lengvai suprantamu bū
du paaiškinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vaikutis jaučia lyg 
tai jo paties žodžiai būtų — taip čia viskas vaikučiams suprantama, sa
va ir aišku.

Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirvelaitis, žinomas religinių 
vadovėlių rašytojas ir gimnazijos kapelionas.

Tad, motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią maldaknygę. Ji ir

X
i
YY
Y❖t
Y
T
TYt
X - - - -X 'Knygelė smagaus formato, bet maldų turi daug. Kaina tik 40c. Užsaky-
Y mus siųskite
X
X DARBININKAS, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Massachusetts.Y

»
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KIEK LIETUVA GALI IŠMAITINTI GYVENTOJI!
Lietuvoje šių metų pra

džioje buvo priskaitoma 
apie 2 mil. 450 tūkst. gy
ventojų. Tačiau šis gyven
tojų skaičius nestovi vie
toje, bet kasmet padidėja.

Lietuvos metinis gyven
tojų prieauglis siekia 24- 
30 tūkst. asmenų. Reikia 
skaityti, kad vidutiniai 
per metus priauga apie 27 
tūkst. žmonių. Šis Lietu
vos gyventojų skaičiaus 
prieauglis ateity galįs dar 
kiek padidėti, sumažinus 
vaikų mirtingumą, kuris 
šiandien Lietuvoje labai 
aukštas: iš 1000 gimusių 
vaikų kasmet miršta net 
160, tuo tarpu kai Olandi
joje tik — 50, Airijoje — 
60, Švedijoje — 70. Suma
žinus vaikų mirtingumą, 
Lietuva lengvai gali pa
siekti metinio gyventoju 
prieauglio ne mažiau 30 
tūkst. asmenų.

Turint tokį prieauglį, a- 
teity Lietuvos gyventojų 
skaičius galėtų taip didė
ti: po 10 metų gali būti a- 
pie 2 mil. 850 tūkst. gy
ventojų. 1957 metais — 3 
mil. 200 tūkst., 1967 m. —
3 mil. 700 tūkst., 1977 m.
— 4 mil. 200 tūkst. gy
ventojų. O po 50 metų 
Lietuvos gyventoju skai
čius gali pasiekti maždaug
4 mil. 500 tūkst. asmenų.

Turint omeny šį Lietu
vos galimą 
skaičiaus daugėjimą, daug! 
kam gali kilti klausimas: 
ar Lietuvos dirvos pajėgs 
tokį žmonių, skaičių iš
maitinti? Ar visi tuomet 
Lietuvos gyventojai ras 
sau Lietuvoje pragyveni
mo šaltinį.

Ankstyvesniais metais, 
kai galima buvo laisviau 
emigruoti į svetimas šalis, 
iš Lietuvos kasmet išva
žiuodavo net iki 15 tūkst. 
asmenų. Atrodytų, kad 
jau dabar ankšta Lietuvo
je gyventi, nors gyvento
jų tankumas viename 
kvadratiniame kilomtre 
palyginus su kitais kraš
tais, yra mažas: Lietuvoje 
vienam kvadr. kilometre 
vidutiniai gyvena 43 žmo
nės, tuo tarpu Japonijoje
— 385 žm., Belgijoje — 
265, Vokietijoje — 155. 
Tipingame žemės ūkio 
krašte Danijoje vienam 
kvadr. kilometre gyvena 
arti 90 žm.

.Patys danai mano, kad 
jie gali savo šalyje gyven
tojų tankumo pasiekti 150 
žm. vienam kvadr. kilo
metre, ir tai dar nebūtų 
jų šalis perpildyta gyven
tojų, niekam netrūktų nei 
maisto, nei darbo.

Prie dabartinio žemės 
našumo, vienas ha dirba
mos žemės gali išmaitinti 
du žmones, įskaitant į iš- 
maitinimą ne tik reikalin
gą žmogui maistą, bet taip 
pat ir apsirengimą ir vi
sus kitus dalykus reika
lingus žmogaus gyveni
mui. Lietuvos teritorijos 
plotas sudaro 5,6 mil. ha, 
iš kurio arti 3 mil. ha rei
kia laikyti visai tinkama 
žeme arti. Tokiu būdų, 
Lietuvos gyventojų skai
čius galėtų pasiekti iki 6 
mil. asmenų!

Tuomet tankumas vie
nam kvadratiniam kilo
metre pasiektų kiek dau
giau kaip 100 gyventojų.

Jau ir dabar toks gyven
tojų tankumas Vakarų 
Europoje laikomas .visai 
normaliu, kai kur jis yra 
žymiai didesnis (pav. Bel
gijoje vienam kvadrąt. 
km. tenka 265 asm.). Kol 
Lietuva pasieks apie 6 
mil. gyventojų, praeis ne 
mažiau 80, o gal ir 100 
metų. Turime žinoti, kad 
dabar technika visose sri
tyse metai iš metų smar
kiai kyla. Tobulėja taip 
pat ir žemės ūkio įdirbi
mas, kartu didėja gauna
mi iš žemės javų derliai, 
todėl kaip gyvenimas bus 
tvarkomas po šimto metų, 
visiškai negalima nieko 
pasakyti. Gal tuomet Lie
tuvoje galės gyventi ne 6 
mil. žmonių, bet 12 ir dau- į 

giau.
Matome, kad Lietuva i 

gali dar sutalpinti didelius 
kiekius žmonių. Dar .toli 
tie laikai, kada Lietuvos 
gyventojų skaičius nega
lės sutilpti Lietuvoje.

Nors Lietuvoje dar gali 
sutilpti daug gyventojų, 
kurie galėtų rasti sau čia 
maisto, darbo ir tinkamą 
pragyvenimą, bet jau da
bar gana didelė Lietuvos 
gyventojų dalis vis tik ga
na skurdžiai gyvena.

Svarbi šio skurdo prie
žastis yra atsilikęs Lietu
vos ekonominis gyveni
mas, kartu netinkamas 

gyventojų j Lietuvos gyventojų pasi
skirstymas užsiėmimas: 
žemės ūky dirba apie 78% 
visų gyventojų, o preky
boje, pramonėje ir kitose 
profesijose tik 22%. Dėl 
to žemės ūkis jau dabar 
žmonių perpildytas. Vidu
tiniai vienam žemdirbiui 
Lietuvoje tenka tik 2.4.0 
ha žemės, tuo tarpu kai 
Danijoje 2,70 ha, Latvijo
je — 2,90, Estijoje — 4 
ha.

Sveikiausiu gyventojų 
pasiskirstymu verslais lai
komas toks, kai vienas 
trečdalis gyventojų dirba 
žemės ūkv, vienas trečda- 
lis pramonėje ir likusis 
trečdalis prekyboje ir ki
tose profesijose. Danijoj, 
nors tikrame žemės ūkio 
krašte, maždaug taip ir 
yra: žemės ūky dirba tik 
32% visų gyventojų (Lie
tuvoje — 78%), pramonė
je 29% (Lietuvoje— 7%), 
prekyboje ir kitose profe
sijose — 39% (Lietuvoje 
— 15%). Danijoje mies
tuose gyvena arti pusės 
visų gyventojų, Lietuvoje 
miestuose gyvena tik — 
17% visų gyventojų.

“L. Ū.”
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JUOZAPAVIČIAUS TIL
TAS ALYTUJE

Ties Alytum per Nemu
ną buvo medinis tiltas, 
kuris jau visai papuvęs, 
apgriuvęs: žiemą bus su
ardytas ir nuimtas. Tą til
tą jau karo metu pradėjo 
statyti rusai, o baigė vo
kiečiai. Tiltas turi vi
siems lietuviams dar tą 
liūdną atminimą, kad jo 
viduj 1919 metų pradžioj 
žuvo pirmasis Lietuvos 
kariuomenės karininkas 
Antanas Juozapavičius, 

i Jį raitą bejojantį pakirto 
bolševikų kulka.
' Dabar, šalia baigiančio 

griūti medinio tilto, bai
giamas statyti puikus di-

dejis gelžbetoninis tiltas, j kiekvienas savo žąsis, 
kuris laikys šimtmečius. • kimšte kimšosi į pirkimo 
Naujasis tiltas, bus pava- kiemą. Kai keno arkliai į 
dintas Antano Juozapavi- kito vežimą sulipo ant žą- 
čiaus vardu. Tiltas bus a- sų, adresų lentelės j šalis 
tidarytas susisiekimui jau lėkė, o pirkimo kiemo var- 
šių metų lapkričio mėnesį, tai skeveldromis plyšo. Ū-

Tikį pat medinį tiltą kininkai nepatenkinti, kad 
ties per Nemuną ties kviečiami žydai žąsims 
Prienais, kurį pernai iš- rūšiuoti, sako, ar nėra 
griovė Nemuno ledai ir jo mūs lietuvių, kurie galėtų 
palaikus patvinęs “Lietu- tą darbą atlikti.palaikus patvinęs 
vos upių didvyris” nuban
gavo žemyn, i Rytprūsius.

AUDRINGAS ŽĄSŲ 
PARDAVIMAS

Iš Lietuvos praneša, kad 
š. m. spalių 15 d. Seirijuo
se buvo žąsų supirkimas. 
Žmonių su žąsimis buvo 
privažiavę per 300 vežimų. 
Supirkti reikėjo 1000 žą
sų, o privežta buvo apie 
3000 — 4000 žąsų. Ūkinin
kai, norėdami parduoti

DAUGAILIAI

Pievose Žydi Purienos, 
: Miškuose Sirpsta Avietės

Lietuvoje spalių mėn. o- 
ras buvo gana šiltas ir 
gražus. Daugailių apylin
kės balose yra pražydusių 
purienų, o miškuose ran
dama įsirpusių aviečių. 
Tokių rudeniu tikrai re
tai pasitaiko. Matyti 
skraidant vienas, tur būt, 
pasilikęs gandras.

LATVIAI ATSISAKĖRUNCTYNIAUTI SU LENKAIS
VILNIAUS PAGROBIMO OOĄ «

Spalių devintoji — Vil
niaus pagrobimo diena — 
Lenkijoje ir Lietuvoje 
kasmet minima, tačiau vi
sai kitokiais jausmais ir 
tikslais. Lenkai tą dieną 
džiūgauja, kad jie, pasi-į 
naudodami jėgos persva
ra, 1920 metų spalių mėn. 
9 dieną 
vos sostinę Vilnių su dide
liu plotu Lietuvos žemių. 
Tą pačią dieną Lietuvoje 
susikaupia liūdni atsimi
nimai apie brangiosios 
sostinės netekimą ir ke
liamas ryžtingumas aukš
čiau ar vėliau, vienokiu ar 
kitokiu būdu, atvaduoti 
Gedimino miestą.

Šiemet lenkai, tarp kitų 
iškilmių, Vilniuje numatė 
suruošti spalių mėn. 9 d.

pagrobė Lietu

tarpvalstybines futbole 
rungtynes tarp Lenkijos 
ir Latvijos. Tačiau lat
viai atsisakė tą dieną 
rungtynėse dalyvauti ir 
pareikalavo, kad lenkai 
rungtynėms skirtų kitą 
laiką. Latviai lenkams 
nurodė, kad jiems nepato
gu rungtynėse dalyvauti 
kaip tiktai Vilniaus pa
grobimo sukaktuvių die
ną. Jeigu lenkai neskirs 
rungtinėms kitą laiką, tai 
latviai visai atsisako Lat
vijos — Lenkijos tarp
valstybinėse futbolo rung
tynėse dalyvauti. Latvių 
šitoks draugiškas kaimy
niškas elgesys Lietuvos 
visuomenėje padarė labai

‘ gero įspūdžio. Tsb.
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Lengvais Išimokejimais

IGalite Pasirinkti Pukiausį Radio

Modern Electric Cornpany

PHILCO JT* Entirely nevrl 
Philco Cone-Centric Automatic Ton

inę, Philco Foreign Tvmng System. 

Eleetr«-Dn>«»ie Speaker. 3-Potat 

Tone Control, Pentode Audio Syntem. 

Cone-Ontrie Di.1 n»me« domertic 

and foreign rtation.. Tw» Tontag 

Rangės. Smart Platinom Wa!n«t Cab- 

inet-

TRY THISAMA2IN0
1NEW KiWKARIO /T*T ’ u

’f

1938 AUTOMATIC TUNING

PHILCO
WITH INCUNED CONTROL PANEL

V Philco Inclined Sound- 
ing Board

V Twin Tone Control* 

VCathedral Two-in-One
Speaker

V 15 Philco High-Mi- 
ciency TnbM

y/ Acoustic Clarifiers

y Counterbalanced Mag- 
netic Tuning

V High-Fidclity Audi o 
System

5/Philco Foreign Tuning 
System

/ automatu tujung 
IN A TABLE MODEL

!

DAUG PERKA, MAŽAI 
NUPERKA

Vienas biržietis rašo, 
kad šiomis dienomis Bir
žuose, Pasvąly ir Joniškė
ly rusai nupirkę tik pus
trečios karvės — dvi kar
ves ir yieną telyčią iš viso 
už 770 lt. Taigi iš didelės 
reklamos išėjo tįk tas, kad 
keliems šimtams ūkininkų 
huvo sugaišinta daug 
brangaus laiko. Komisija, 
lankydąmąsi pas ūkinin
kus, siūlanti labai žemą 
kainą.

• v

SUDEGU DAUG TURTO
Saracėnas vienk., Siesi

kų v. š. m. spalių 7 d. va
kare sudegė Juozapo Šir
vio klojimas. Klojime su
degė: javai nekulti, 7 veži
mai šieno, sėklinai dobi
lai, akselinė, keli vežimai 
bulvių, daug statyb. me
džiagos, ratai ir t.t. Nuos
tolių padaryta 6 tūkstan- 
liai lt.

ORO SUSISIEKIMAS 
PER LIETUVĄ ŽIEMĄ
Kitais metais oro susi

siekimas per Lietuvą žie
mai visai sustodavo. Šie
met ir žiemą lėktuvai 
skraidys per Lietuvą, tik
tai rečiau. Pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penkta
dieniais lėktuvas skris į 
Rygą, Taliną, Helsinkį, 
Stokholmą — Švediją, o 
antradieniais, ketvirtadie
niais ir šeštadieniais i Ka
raliaučių, Dancigą, Berly
ną ir kitus Vakarų Euro
pos miestus. Dabar į Sov. 
Rusiją tiesioginio susisie
kimo iš Lietuvos nėra. 
Reikia skristi į Rygą, o iš 
Rygos į Maskvą arba iš 
Talino į Leningradą (Pet
rogradą). Tsb.

KRAKĖS

PHILCO 116XX*
*SoU only n,ith fhllco
Aerinl to inturo grtatott forotgn ttcopUon.

rEUMSį

Duodame
. $1001 Savaitę

142 Broad Street
Tel. Perry 2200

Pawtucket, R. I.

f

Nuotykis su Čigonais
Iš Kauno atvykęs krimi

nalinės policijos valdinin
kas, Krakių policijos pa
dedamas, areštavo vieną 
čigonę, jos vyrą ir 20 me
tų dukterį, o kitus vaikus 
paleido. Ta čigonė Bata
kių valsčiaus vienam ūki
ninkui iš grįčios pavogė 
tūkstantinę sumą ameri
koniškų dolerių . Užėjus 
pas tą ūkininką čigonė, 
oasifiiūlė “pavaražyti”. Ū- 
kininko žmona paprašė 
tai padaryti. Kai reikėjo 
čigonei už tai sumokėti, 
ūkininkė čia pat grįčioje 
atidarė spintukę ir išėmė 
pinigų. Čigonė matė, kur 
pinigai laikomo. Kai to ū- 
kininko visi žmonės buvo 
išėję į laukus čigonė su 
savo padėjėjais įlindo į 
gričią ir pačiupo visus do
lerius iš spintukės.

Kelioms dienoms pras
linkus, vienas čigonas nu
ėjo į Nemakščių žydų ban
kelį 100 dolerių banknotą 
iškeisti litais. Bankelio 
vedėjas pranešė apie tai 
policijai, kuri tą čigoną 
areštavo ir iš jo sužinojo, 
kad banknotą jam davusi 
iškeisti čigonė, kurios var
dą ir pavardę pasakė. Da
bar ta čigonė, jos vyras ir 
duktė ir buvo areštuoti 
Krakėse.

RADO ZIGMANTO IH 
PINIGŲ

Kaunas — Prie naujo
sios pr. mokyklos staty
bos buv. autpb. st. kieme, 
Nemuno g-vėj, darbinin
kai, kasdami griovį, rado 
senovinį taupymo puodą" 
su apie pustrečio šimto 
Zigmanto III laikų pinigų.
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE NEDARBO AP- 
DRAUDOS ĮSTATYMU

Klausimas 1. Aš baigiau reikia paduoti artimiau- 
vidurinę mokyklą birželio1 šiam Socialės Apdraudos 
mėnesyje ir gavau darbą Biuro ofisui.
dvi savaitės atgal. Mani Klausimas 3. Aš turiu 
buvo pasakyta, kad aš draugą apie 67 metų am- 
gausiąs $15.000 į savaitę, žiaus, kuris neturi giminių 
bet kada gavau algą, trū- šioje valstybėje ir kuris 
ko 30 centų. Darbdavys kas mėnesį gauna čeki iš 
paaiškino, jog tie pinigai valdžios.
buvę išskaityti Senatvės natvės Pensija?
Pašalpai ir Nedarbo Ap-1 Atsakymas. Ne. Jeigu 
draudai. Aš suprantu apie jo “pensija” nėra paremta 
Senatvės Pensijas, bet kas 
yra ta Nedarbo Apdrau- 
da?

Atsakymas. Kada tu 
dirbi, tai tu ir tavo darb
davys atidedate tam tikrą 
dalį pinigų ir jei kada 
nors, 
netekęs 
gauti tam tikrą sumą pi
nigų kas savaitę. Kaip kas 
savaitę moki mažas su
mas už kitokią apdraudą. 
taip ir Nedarbo Apdrau- 
doje tu apsidraudi nuo ne
tekimo algos, jei kada pa
liksi be darbo. Turi dirbti 
tokiame užsiėmime, kuris 
yra įstatymu numatytas, , Vienas tvirtino, kad Vals- 
ir turi išpildyti visus rei- tybė mokės apdraudą, o 
kalavimus, kad gavus sa- kiti sakė, kad 
vaitinį apdraudos čekį. bus mokama

Klausimas 2. Aš dirbu Valdžios. Keno 
audinyčioje ir gaunu $12. bė? 
00 i savaitę. Nuo sausio 1,! Atsakymas.

DARBININKAS

APSAKYMĖLIAI Už Seną Radio Duodame
kalba

I

1 Incliney

v'ū'‘O *»dio Vi
[>anel, Fn , erted \"a Grand

$

Ar tai yra Se-

jo darbu valdžios įstaigo
je, šis mėnesinis čekis yra 
“senatvės pašalpa”. Tokia 
pašalpa yra išmokama per 
vietines įstaigas tiems se
neliams, kurie neturi lėšų 
pragyvenimui ir kurie iš- 

ne dėl savo kaltės, pildo Massachusetts įsta- 
darbo galėtum tymo reikalavimus. Lėšos 

iš Federalės Valdžios iždo, 
einant Socialės Apdraudos 
įstatymu, padeda valsty
bėms padėti vietinioms 
valdžioms teikti šią pašal
pą.

Klausimas 4. Mes dirb
tuvėje turėjome ginčą a- 
pie Nedarbo Apdraudą:

KELIAS PAS DIEVULĮ jau visus vaikus suvedė į 
--------- — , bažnyčią, tik išgirdo var- 

— Mama, aš šiandien ei-! gonus dūzgenant.
— Va, šitoji triūba rėkia 

kaip tik tuo pačiu balsu, 
kuris pernai man ausį ga
dino, — kalba mintim ei
damas į bažnyčią.

Bažnyčios prieangyje 
kabo didžiulis Nukryžiuo- 
tasai, kuriam visi bučiuo
ja kojas. Ir Pranelis prie 
jo prieina, apkabina a- 
biem rankelėm jo pėdas ir 
prispaudžia prie jų savo

siu bažnytėlėn, 
Pranelis i savo motulę, an
kstų rytelį atsikėlęs.
— Kur tu ten, vaikeli, ei- 

draudžia jį motina, 
nei ap-

apdrauda 
Federalės 

yra teisy-

Massachu- 
1937, darbdavys iš mano setts valstybė mokės visus 
algos kas savaitę išima 
24 centus, kurie, sako, ei
na i Senatvės Pašalpą ir 
Nedarbo Apdraudą. Aš 
suprantu apie Nedarbo 
Apdraudą. bet kas yra ta 
Senatvės Pašalpa?

Atsakymas. Federaiė 
Senatvės Pašalpa ar Pen
sija bus mokama kas mė-

Nedarbo apdraudos mo
kesčius. Nedarbo Apdrau
dos Įstatymas yra valsty
bės įstatymas ir jį vykdo 
Komisija iš trijų nariu, 
kuriuos skiria gubernato
rius.

Klausimas 5. Aš esu g; 
męs Prancūzijoje, o šiame 

v krašte esu išgyvenęs dvi-
nesį tiems darbininkams, dešimts metų. Aš visados 

dirbau vilnoniu fabrike. 
Brolis man sakė, kad aš 
negalėsiu gauti Nedarbo 
Apdraudos mokesčių ka
dangi aš neesu pilietis.

Atsakymas. Jei išpildysi 
visus įstatymo reikalavi
mus galėsi gauti mokes
čius ar esi pilietis ar ne.

Klausimas 6. Aš esu ma
šinistas ir tame amate 
dirbau per 45 metus. Aš 
esu 67 metų amžiaus. Man 
buvo aiškinta, kad aš ne
galėsiu gauti Nedarbo 
Apdraudos mokeščių, jei 
likčiau be darbo, kadangi 
aš turiu virš 65 metus am
žiaus, Ar tiesa?

i Atsakymas. Ne. Tavo 
amžius nesudaro jokio

kurie nustos dirbę sulau
kę 65 metų amžiaus. Pa
šalpos ar pensijos didu
mas priklausys nuo tos 
sumos, kurią darbininkas 
bus uždirbęs nuo sausio 1, 
1937, iki to laiko, kada jis 
pasieks 65 metus. Kad 
gauti pensiją, darbininkas 
turės išdirbti nemažiau 
penkių metų ir uždirbti 
nemažiau $2,000.00 per tą 
laiką. Tiems darbinin
kams, kurie susilauks 65 
metų neišpildą taisyklių 
gavimui mėnesinės pensi
jos, o taip pat tų darbi
ninkų šeimoms, kurie mir
tų, bus vienu kartu išmo
kėta 3y2 nuošimčiai jų už
dirbtos algos. Prašymus skirtumo gavime Nedarbo 
dėl išmokėjimo šių sumų Apdraudos mokeščius.

- 
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si,
— nei apsivilkti, 
siauti turi.
— Dievuliui puikių dra

bužių nereikia. Jis priima 
lygiai turtuolį ir vargšą,
— spiriasi Pranelis. — aš 
Jam nunešiu poterėlius ir 
padovanosiu. Daugiau juk lūpaites. Kiti bučiuoja ke- 
nieko neturiu.

— Tat kad tu, 
gali dar paklysti, 
gerai nežinai.
— Aš eisiu ten, kur dau

gelis žmonių eina. Šiandie
ną, sako daug žmonių bus. 
Visi mažieji, kurie jau po
terėlius moka, eis prie 
pirmosios Komunijos. Ir 
aš pernai ėjau. Atsimenu: 
paskolintų batukų užkul
niai smarkiai pragraužė 
kopeles. Verkiau namulio 
grįždamas. Bet gerasai 
Dievulis ramino mane ir 
guodė. Jisai tokis geras, 
mamyte, paleisk mane pas 
Jį. Aš Jam noriu daug ką 
pasakyti.
— O ką tu Jam pasakysi, 

kad tu, vaikeli mano bal
tasai, ir pasakyti tinka
mai nemokėsi.
— Mokėsiu, motule, tik 

paleisk. Motulė bažnytė
lėn nueiti negali. Reikia 
namų daboti, reikia gyvu
lėlių prižiūrėti, o ašen, ne
pajėgdamas tokio darbo 
dirbti, nors savo maldele 
tau gyvenimą palengvin
siu.
— Vaikeli, tu mano bal

tasai, — motina palenkė 
ašarotą veidą ir nubučia
vo Pranelio kaktelę, pa
glostė jo, sakytum, linų 
pluoštais susiklosčiusius 
ilgus plaukus, — eik jau, 
eik. Tik namo laiku su
grįžk, vėlai bijosi. Dar. 
va, skatikėlių pora — Die
vuliui prie kojų padėti. Jis 
tau gyvenime atmokės 
šimteriopai.

i

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

c

60 Ellsvorth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

Soutfi. Boston

PHONE 
So. Boston

Pranelis eina smėlėtu 
keleliu, siauručiu visai, 
tarp lieknų ir siaurų pu
šaičių besiringiuojančiu, 
vedančiu į mažutę bažny- 

i tėlę.
Šventoriuje randa žmo

nių margumyną. Kunigė
lis, baltu drabužiu pasirė
dęs, stato eilėsna vaikus, 
emrgaites ir berniukus. 
Visi jie laiko rankoje po 
žvakę. Mergyčių kaselės- 
na įsraigtos rūtų šakelės. 
Berniukai vieni už Prane
lį didesni, kiti mažesni, 

i Visi jie gražiai pasirėdę. 
Pranelis žvilgterio į savo 
drapanėles, josios daug 
kur sulopytos, vietomis ir 
lopai reikalingi lopyti, vie
tomis nėra kas ir lopo. A- 
kys nulinksta į kojas: iš 
dešiniosios nudaužto pirš
to sunkiasi raudonas 
kraujas ir drėkina pilką 

| akmenį, ant kurio Prane
lis stovi.
— Jie visai batukais ap

siavę, baltomis kojinaitė
mis mūvi, — sušnabžta 
pats sau Pranelis, — o a- 
šen ir basutis ir dar pirš
tą nudužęs. Bet Dievulis 
geras ir mano maldos ly
giomis išklausys.

Mintims beslankiojant. 
Pranelis nė nepastebi, kad

Į liūs — jis jų nepasiekia 
vaikuti. Daugelis jau pro ji žmo- 
Kelelio nių praėjo — visi tik pa

liečia lūpomis ir atsit.rau- 
, kia, o jis bučiuoja i’gai 
kol pagaliau kažkokia ne
pažįstama moteriškė pai
ma jį už rankutės ir. pra- 
vesdama nuo Nukryžiuo
tojo kojų, taria:
— Tugi, vaikeli, kitiems 

trukdai — eik geriau baž
nytėlėn.

Ir pastūmė jį į tarpdurį, 
kur žmonių spūstis jį įne
ša į vidų bažnyčios. Jisai 
nė nusiklaupti neįstengia, 
kol pagaliau tarp kojų be
sisukinėdamas prisispau
džia prie klausyklos, pali
pa ant suoliuko, iš kur pro 
baltas moterų skepetas ir 
įvairiai sušukuotus vyrų 
plaukus mato didįjį alto
rių, mirgančias žvakes ir 
ramų, ant Evangelijos 
knygos gulintį, Dievo Avi
nėlį.

* **

Iškalbėjęs visus poterė
lius, kuriuos tiktai mokė
jo, išklausęs mišių ir pa
mokslo, išklūpojęs per 
mišparus, kai jau žmonės 
beveik visai praretėjo, o 
bažnyčios palubiais nuai
dėjo paskutinieji atgiedo
tos giesmės: “Laba naktį 
Jėzau”, žodžiai, Pranelis 
nunešė skatikus, įmetė į 
dėžutę ir nulenkęs galve
lę pasakė:
— Tai Tau, Dievuli.

Pinigėliai švelniai bark
štelėjo ir liko ten dėžutė
je draug su daugelio su
krautais, o Pranelis pasi
leido tuo pačiu keleliu na
mo.

Radęs kieme motiną be- 
ūčiuojančią, mažąją sesy
tę, pabučiavo jai rankon 
už tai, kad leido bažnytė
lėn, ir užklaustas, ką jis 
matęs ir ką girdėjęs, atsa
kė:
— Mačiau tai, ką ir visi 

matė: Dievulį, kunigėlį, 
daugelį žmonių. Girdėjau 
daug. Atsimenu tiktai vie
na: kunigėlis per pamoks
lą sakė, kad kelias pas 
Dievulį siauras, sunkus ir 
erškėčių dygliais nuklo
tas. Man regis, kad jisai 
tokis pat, kaip ir mūsų 
bažnytėlėn, tik mūsų ke
lelis daug lengvesnis. Jis 
ir lygus, ir erškėčių dyg
lių jame maža kur tepasi
taiko — akmenėlių tik 
daug, aš į vieną jau sau 
pirštą numušiau...

Ir parodė jis motinai 
savo kraujuotą kojelę, o 
anoji pasilenkė apžiūrėjo 
ir tarė:
— Tai kad tu, vaikeli, ir 

neatsargus... ‘A.’

^0 SQUINT
*

Reikia pasakyti, kad PHILCO RAnTn , • nes jie turi labai gražų toną, turi Kražiai2Xrt.fka'tOmi vieni geriausių, 
gauti oro bangomis Įvairius pro-ramiA T SU Jais Sal™a pa
lių. Taigi, pirm negu pirksite radio ateikite? JVnenkos ir kitu ža
kite PHILCO Radio ir persitikrinate kad ii’e vra* pamaty’

Tz Isuie’ xaa jie yra vieni geriausiu
Kas turite seną radio už ji duoda™ i •

Taigi, pasinaudokite nroga įsigykite er4 kainą mamomis į naują, 
me lengvais išmkoėjimaiF’ “odermstoausj radio. Mes duoda-

Jie yra vieni geriausių.

Tas Puikus Radio Tik Už $H4 so
UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine. 

92 High Street Boston, Mass.
Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas

Telefonas LIBerty 2337

Juokeliai
Vis geriau

Susitinka du kaimynai, 
abu gerokai kaušta, o į- 
kaušę grįžę namo ekscen
triškai elgiasi. Plikis sako 
Plaukiui: — Kur tavo gal
va: grįžęs girtas namo tu 
daužai indus, mėtai, o ry
tojaus dieną eini į krautu
vę ir vėl perki. Kur tavo 
logika?

Plaukis: — Vis geriau 
negu tu. Indus aš perku 
už savo pinigus, o tu kai 
sudaužai žmonai strėnas..

tikėti, ponas daktare, 
kiek jau metų kaip aš ge
riu degtinę, o vis tik dar 
gyvenu, o mano jauniau
siasis brolis nieko kito be 
pieno negėrė, o numirė vi
sai jaunas.

Gydytojas: — Kiek me
tų jis mirė?

Švilpaitis: — Vieno mė
nesio.

KLIŪTIS

T t T

— Nagi, mat... Marytės 
šliubui su Stasiu.
— Na, na, kas per kliū

tis?
— Nagi, mat... Aš noriu 

vesti Marytę.
— Tai kodėl nevedi?
— Tai, kad neina už ma

nęs, biaurybė.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovu.4 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas

Kunigas po pamokslo 
perskaitęs užsakus, sako:
— Jei kas žino kokiij 

plačiai žinomas alkaholi- kliūčių, tepraneša man. 
kas. Į Po pamaldų kunigą pasi-

Gydytojas: — Jūs, po-! tinka jaunas vyras, pa
nas švilpaiti, turite ma- bučiuoja ranką ir tylu 
žiau degtinės gerti. Toks — . _ ’. "
didelis alkoholio vartoji- klausia kunigas. % 
mas sekina jūsų jėgas ir • 
trumpina amžių. į tį.

Švilpaitis: — Nenoriu! — Kam, kokią kliūtį?

Pas gydytoją atėjo svei
katos reikalais pasitarti

— Ką sakysi, brolau? —
.1__ 1_ :__ .....
— Tėveli, aš žinau... kliū-
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