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EINA ANTRADIENIAIS IR

PENKTADIENIAIS

Marcinkoniškių 
Kruvini Keliai

NEGIRDĖTAS LENKŲ 
ŽIAURUMAS

Marcinkonys, Okupuotoj 
Lietuvoj —

Jau nekartą rašyta, kad lenkų 
policija rašinėja marcinkoniš- 
kiams už dėvėjimą tautiškų ke
puraičių protokolus, o Gardino 
storosta baudžia, tik storostos nu
baudimą apskundus apygardos 
teismui marcinkoniškius išteisino 
ir kepuraites nešioti leido.

Apygardos teismui išaiškinus, 
kad lietuviškas kepuraites dėvė
ti galima, šiais metais per Dievo 
Kūno šventę marcinkoniškės mer, 
gaitės dalyvavo procesijoj, nešė 
altorėlius ir karūnas pasipuošu 
sios tautiškais drabužiais, o ber
niukai prisisegę trispalvius kas
pinėlius ir su tautiškom kepurai
tėm. Tautiški lietuviški mergai
čių drabužėliai labai gražiai at
rodė ir labai visiems patiko, tik 
nepatiko mūsų ponams lenkams.

Per mišias šventoriuje einant 
su procesija apie bažnyčią, poli
cininkai Jendrzeičyk ir Plonski 
su vietos “ališiu” (šaltyšiu) Ši
mu Miškiniu susirašė visas mer
gaites, kurios tik buvo pasipuo
šusios tautiškai, o išėjus iš baž
nyčios ir berniukams, kuriuos tik 
pamatė su tautiškom kepuraitėm 
ir šiaip su ženklais, surašė proto
kolus ir įsakė, kad rytojaus die
ną nieks nebūtų pasipuošęs tau 
tiškai, nes kaip tik tą dieną ture- 
jo suvažiuoti į Marcinkonis apy
linkės stšelcai (šauliai).

Kadangi teismo buvo išaižkin 
ta, kad tautiškai puoštis nedrau 
ūžiama, marcinkniškiai nepaisy
dami policijos sauvališko įsaky
mo ir rytojaus dieną buvo užsi
dėję tautiškom kepuraitėm ir pri
sisegę tautiškus kaspinėlius ir, 
kada lenkų stšelcai marširavo de- 
filiuodami per Marcinkonis, visi 
tautiškai pasipuošę stovėjo prie 
“Ryto” skaityklos linksmai juo
kaudami, tik kai pamatė keletą 
pažįstamų lietuvių ‘marširuojant’ 
kartu su lenkais, pasidarė nejau
ku. Bet mes tikimės, jog ateis 
laikas, kad ir tie mūsų paklydė
liai nusivylę lenkais atsivers prie 
tikros tėvynės ir ją mylės.

Tą pačią dieną lenkų stšelčio- 
kam sportuojant, marcinkoniškiai 
tautiškai pasipuošę vaikščiojo po 
aikštę žiūrėdami sporto. Lenkai 
mėgino iš tautiškai pasipuošusių 
tyčiotis, bet jiems tinkamai atrė
žai nusisukdavo fir nuleidę nosis 
nueidavo, neturėdami ką sakyti.

Komendantas Konig surašytus 
per abi dieni protokolus nusiun 
tė Gardino Storastai, kuris visus 
nubaudė po 5 zlotus arba vieną 
parą arešto. Marcinkoniškiai pra
šė Storastą nutarimą pakeisti, nu
rodydami, kad už tai juos teis
mas išteisino, o nepakeitus nuta
rimo bylą perduoti apygardos 
teismui. Negavę jokio atsakymo 
manė, kad byla perduota apygar
dos teismui, bet pasirodė visai ki
taip. Spalių 20 d. visi, kuriems 
buvo surašyti protokolai, gavo 
kvietimus iš Gardino storastijos, 
kad spalių 25 d. būtų pas Storas
tą šie asmenys: Adolfas Karto
kas, Mikas Jakubauskas, Pranė 
Kumpaitė, Elžbieta Miškinytė 
(15 metų), Stepas Miškinis, Pra
nas Tamulevičius, Marė Kašėtai
tė, Juzė Tamulevičiūtė, Vincas 
J a vaišia, Juozas Zenkevičius, Pra
nas Jakubauskas, Marė Petruly
tė, Pranė Petrulytė ir Marė Gai 
dytė, viso 14 asmenų. Kadangi 
šaukimuose buvo aiškiai pasaky
ta, kad atvykimas na būtinas, by
la bus sprendžiama ir be jų, tai 
nieks ir nevažiavo, nes nieks ne
turėję pinigų, be to, pasitikėjo ii 
rtorostu, kaipo aukštu žmogum,

kad bylą išspręs ir be jų teisiu 
gai, nes jų paduotame prašyme 
buvo visa aiškiai išdėstyta. Spa
lių 30 d. Mikas Jakubauskas nu
važiavo į Gardiną pas Storastą 
patirti ką nors apie bylą, čia ga I 
vo atsakymą, kad byla nebuvo 
svarstyta, nes kaltinamieji nebu
vo atvykę ir pasakė, kad byla 
bus sprendžiama, kai policija vi
sus atvarys varu, kuriai jau duo
tas parėdymas. Matyt Storastai 
buvo nepatogu už tą patį dalyką 
bylą persiųsti teismui antrą kar
tą ir nepatogu nepakankinus pa. 
keisti nutarimą.

Lapkričio 2 d. visi aukščiau 
minėtieji gavo iš policijos kvieti
mus lapkričio 4 d. anksti rytą 
atvykti policijon. Minėtą dieną 
anksti rytą visi nuėjo policijom 
Čia komendantas pareiškė, kad 
šiandien būsit varomi Gardinau 
pas Storastą už tai, kad kviečia
mi nevažiavot ir pasiūlė išsipirk
ti bilietus važiuoti traukiniu. Ka
dangi nieks pinigų neturėjo, tai 
bilietus atsisakė pirkti. Tada pa 
reiškė, kad varys pėsčius. Nors 
mergaitės protestavo, bet nieko 
nepadėjo. Kadangi kelionei buvo 
nepasiruošę, prašėsi leisti pasiim
ti reikalingų daiktų. Iš karto ko
mendantas nenorėjo leisti, bet pa
galiau paleido vienai valandai. 11 
valandą, per pačias Mišias, visi 
jauni, kaip žiedas, mergaitės ir 
berniukai niekuo nekalti pakilu
sia nuotaika pasiryžę kovoti, iš
keliavo pėsti į Gardiną policiniu 
ko Jendrzeičiko, apsiginklavusio 
šautuvu ir revolveriu, lydimi.
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Prasidėjo kančių kelionė. O už 
ką? Už tris spalvas, už tautiškas 
kepuraites ir kaspinėlius. Susirin
ko daugelis draugų išlydėti sa
vuosius su ašaromis į kančių ke
lionę, už tėvynės meilę. Atsisvei
kinę su draugais užtraukė dainą: 
“Sėk, sesele, žalią rūtą, kad Lie
tuva laisva būtų”, “Aušta aušri
nė” ir kitas. Einant pro kaimus 
visur visi linkėjo laimingos kelio
nės.

Daėjus Paupį, vadinamą lenkų 
“Pažecze”, įvedė visus policijos 
pastarunkan. Sutiko juos čia po
licijos komendantas ir policinin
kai, žiūrėdami į juos kaip į di
džiausius prasikaltėlius. Tik mar
cinkoniškių veiduose žibėjo gra
ži lietuviška šypsena. Visi buvo 
nenusiminę, nes kenčia varinėja
mi ne už kokią žmogžudystę, bet 
už mūsų tautos tris spalvas, ku
riomis jie ir jos puošės parodyda
mi savo priešams, esą lietuviškų 
papročių mylėtojai, nes ir dabar 
ėjo su tautiškomis kepuraitėmis. Į 
Policininkai nesigailėdami šlykš
čiausių žodžių visaip iš kepurai
čių tyčiojosi ir gązdino. Nedaug 
trukus du ginkluoti policininkai 
nuvedė į baisų valsčiaus kalėji
mą, aprūkusį dūmais, apsikorusį 
suodžiais ir pridvokusį. Per die 
ną nuvargę, nusikankinę, mažai 
ką valgę, nes nedavė nusipirkti, 
sugulė ant grynų grindų; pilna
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J. E. Vyskupas Matulionis

Dešimts Raudonųjų Kariniu

J. E. Vyskupas Matulionis 
Vėl Bostono ApylinkėjeVėl Bostono Apylinkėje

. ■ -
Pereitą- stignitę sugrįžo 6 d. J. Er Vyskupas Ma

ls Chicagos J. E. Vysku-, tulionis Montello, Mass., 
pas Teofilius Matulionis. —---- 5

Penktadienį,
30 d. lankėsi Worcestery 
ir dalyvavo Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos ir “Dar
bininko” vajaus prakalbo
se, Šv. Kazimiero parapi
joje ir pasakė turiningą 
kalbą apie katalikišką 
spaudą.

Antradienį, gruodžio 4 
d., kun. J. Švagždžio, L. D. 
S. Centro Pirmininko lydi
mas, J. E. Vyskupas Ma
tulionis vyksta Haverhill, 
Mass., kur šv. Jurgio lie
tuvių bažnyčioje kalbės a- 
pie tikinčiųjų ir dvasiškių 
gyvenimą Rusijoje.

Trečiadienį, gruodžio 5 
d., Jo Ekscelencija vyksta 
Norwood, Mass., Šv. Jur
gio lietuvių parapijon ir 
7 vai. vakare, bažnytinėje 
salėje pasakys kalbą.

Ketvirtadienį, gruodžio

; Šv. Roko lietuvių parapi- 
lapkričio joj, Winthrop Publ i c 

School svetainėje, No. 
Main St., pasakys kalbą.

J. E. Vyskupas Matulio
nis visą šią savaitę viešės 
pas kun. J. Švagždį, Šv. 
Roko par. kleboną ir LDS. 
Centro Pirmininką, Mon
tello, Mass.

NUŽUDYTOS MIŠKE 
MERGAITĖS ESANČIOS 

IŠ KALIFORNIJOS

PABUNDA IŠ ILGO
MIEGO

Chicago — Patricia Ma-
visokiausių šiukšlių ir purvo, guire, 29 metų mergina. 
Nor3 ir labai buvo pavargę, bet 
miegas neėmė, nes baisiai dvokė 
ir buvo šalta. Bet jaunieji nenu
siminė, tik užtraukė raminančią 
tautišką dainelę, kuria ir lenkai 
gėrėjosi.

Rytojaus dieną anksti išvarė iš 
kalėjimo ir varė toliau, bet jau 
kitas policininkas. Priėjo Ežero- 
nis. čia pasitikus policija dar 
žiauriau elgėsi, kaip Paupyj. Įė 
jus į policijos posterunką, komen pilnai atbus

kuri stebino medicinos 
mokslą savo ypatinga mie
gamąją liga, išmiegojusi 
virš 1000 dienų pradeda 
atbusti. Pradedanti po 
truputį atgauti sąmonę, 

į Ir gydytojai, kurie jokių 
būdu neįstengė jos ypatin
gos ligos suprasti ir 
išaiškinti turi viltį, kad ji

Carlisle, Pa. — Nužudy
tų trijų mergaičių asme
nybė tapo išaiškinta. Jos 
esančios tūlo Elmo J. Noa- 
kes dukterys. Noakes, būk 
su savo trimis dukterims 
ir seserėčia (niece) aplei
dęs savo namus Roseville, 
Cal., lapkr. 11 d. dėlei šei
myninių nesutikimų. Kaip 
žinoma, Noakes ir-gi ras
tas negyvas su viena jau
na moterimi apie 75 my
lios nuo tos vietos kur 
rasta jo trys dukterys. 
Mergaičių mirties priežas
timi tapo gydytojų nusta
tyta, esąs pasmaugimas, 
o Noakes mirties priežas
timi esanti saužudystė.

BUS GALIMA KALBĖ
TIS SU JAPONIJA 

TELEFONU

dantas ištraukė iš Miko Jakubau- Parašius ant lentos, kad
Tęsinys 5-me puslapyje ji pakeltų ranką, ji ilga:

........... ' .......... . žiūrėjo ir'paskui pakėlė 
' “Geras katalikiškas laik-> ranką. Ligšiol jos gyvy-

W a • V A • —» • > • • a «raštis yra- nuolatinė misi- bei palaikyti, maistas bu- 
ji”.— l : | vo leidžiamas per nosį. •

New York — Po gruo
džio 7 d. bus atidarytas 
susisiekimas telefonu tarp 
Jungt. Valstybių ir Japo
nijos. Pasikalbėjimas kai
nuos $10 per minutę. Susi
siekimą įveda American 
Telephone and Telegraph 
Co.

kų Sušaudyta Rusijoje
KARDINOLAS GASPARI 

MIRĖ BETURČIU

Vatikanas — Iš palikto 
testamento, pasirodė, kad 
pasižymėjęs Bažnyčios di
plomatas, Kardinolas Pie- 
tro Gasparai mirė betur
čiu. Net ir namai, kuriuo
se gyveno priklausė ne 
jam, bet Vatikanui. Visas 
savo įplaukas išdalydavo 
beturčiams ir labdarin
goms įstaigoms. Ypatin
gai mylėjo savo gimtinį 
miestelį — Ussita. Jo pa
grąžinimui ir jo įstaigoms, 
daug savo pinigų paauko
jo. Net ir visus medalius 
ir dovanas gautas iš kara
lių ir įvairių didikų paliko 
Ussitos miestelio rotušei.

MASS. VALSTYBEI
PASKIRTA $5,000,000

Federalė valdžia, ERA 
projektams dėl bedarbių, 
gruodžio mėnesiui pasky
rė $5,000,000, pusę milijo
no dolerių daugiau nei 
pirmiau. Iš tos sumos Bos
tonui teko $960,000. Tai 
130,000 daugiau, nei lap
kričio mėnesį.

< —

PASKYRĖ 19,253,170 
PAŠALPAI

New York — šelpimui 
bedarbių ir suvargusiųjų, 
New Yorko miesto Board 
of Estimate paskyrė $19,- 
253,170 vien tik už Gruo
džio mėnesį. Tai didžiau
sia suma, kokia kada nors 
buvo paskirta šelpimui 
biednuomenės per vieną 
mėnesį.

PAGARSĖJĘ PLĖŠIKAI 
NUKOVĖ DU FEDERA- 

LIUS AGENTUS

Chicago — Du Federalės 
valdžios agentai nuošalioj 
vietoj Barington’o apylin
kėje pamatė senai gaudo
mą desperatą žmogžudį, 
žinoma kaipo George (Ba- 
by Face) Nelson važiuo
jantį su sėbru ir vieną mo
terimi. Norėjo juos suimti. 
Įvyko smarkus susišaudy
mas ir abu federalės val
džios agentai: Šamui P. 
Cowley ir Herman P. Hoo- 
llis krito mirtinai sužeisti. 
Vėliau, netoli Niles Cent
re rasta, beveik nuogas, 
su 17 šūvių pervertas Geo
rge Nelson’o lavonas. Pa
sirodė, kad įvykusiame su
sišaudyme ir garsusis Di* 
lingerio šaikos banditas 
tapo mirtinai sužeistas ir 
jam mirus išmestas į gra- 
bę.

Dabar ieškoma nukauto
jo bandito žmona lenkė, po 
tėvais Helen Wawrzymak, 
kuri turi du vaikužiu. Taip 
pat ieškomas ir kitas, nu
kautojo sėbras John Ha- 
zhilton. * : ■

SĄMOKSLAS BUVĘS IŠŽUDYTI SOVIETŲ 
LYDERIUS

LONDON, ANGLIJA — Iš Varšuvos praneša, 
kad gruodžio 3 d. Maskvoje sušaudyta 10 raudonosios 
armijos karininkų, kurie buvo įtarti sąmoksle išžudy
ti visus sovietų komunistų lyderius. Pranešime sako
ma, kad slaptieji sovietų agentai OGPU susekė są
mokslą ir tuojau buvo areštuota ir sušaudyta 10 ka-* 
rininkų.

NUŠOVĖ ŽYMŲ RUSIJOS KOMUNISTŲ VADĄ
MASKVA — Leningrade tapo nušautas žymus 

komunistų vadas Sergie Mironovitch Kiroff. Jo nušo
vė jas, tūlas Leonid Vasilievich Nikolajev, buvęs dar
bininkų ir kaimiečių inspekcijos komiteto narys tapo 
suimtas.

Tragedija įvyko Smolny Institute, Leningrade, 
kuris yra saugojamas kariškos sargybos ir į jį įeiti be 
kredencialų negalima. Kaip ten pateko Nikolajev, 
kurs koridoriuose vaikštinėjo iki nepasirodė Kiroff, 
į kurį jis paleido revolverio šūvių salvę, dar neišaiš
kinta. Ar jis tą padarė savo iniciatyva, ar kokios gru
pės pasamdytas, ir-gi nepasakoma. Visos žinios kaž
kodėl slepiamos. Dėl Kiroffo, kurs buvęs dabartinio 
diktatoriaus Stalino didis šalininkas, visoj Rusijoj pa
skelbtas gedulas.

IŠMOKĖS UŽDARYTŲ 
BANKŲ INDĖLININ

KAMS
NORĖJO SUSPROGDIN 

TI KLEBONIJĄ

Willkes Barre, Pa. —Du 
šmotai dinamito rasta po 
Šv. Marijos bažnyčios kle-

Mass. valstybės, banki
nis departamentas prane- _
šė,Yad prieš Kalėdas až^'Bofiljoš šaliniais"piazais^
tuonios uždarytos Mass. 
valstybėj bankos, savo in- 
dėlinin k a m s (depozito- 
riams) išmokės $5,645;- 
000. Tuomi pasinaudos a- 
pie 100,000 indėlininkų. 
Didžiausi, sumą, būtent 
2,393,000, išmokės Centrai 
Trust Co., iš Cambridge. 
Kitos bankos, kurios pa
darys išmokėjimus yra 
šios: Inman Trust, Cam
bridge, Bancroft Trust, 
Worcester, Charlestown 
Trust, Exchange Trust, 
Boston, Highland Trust 
Sommerville, Merchants 
Trust, Lawrence ir Revere 
Trust. Beabejo, iš to dau
gelis lietuvių pasinaudos, 
ir Kalėdų šventės bus lin
ksmesnės.

ir dalinai apdegusios fu- 
sės prijungtos prie dina
mito. šv. Marijos parapi
jos klebonas, pralotas J. 
J. Curran yra pagarsėjęs 
savo veiklumu organizuo
tų darbininkų tarpe. Pas
taruoju laiku ypatingai 
daug pastangų dėjo sutai
kymui priešingų vieną ki
tai mainierių unijų.

KARALIŠKOS VESTU- 
VĖS LONDONE

London — Lapkričio 29, 
—Jau senai Londonas tu
rėjo tokias iškilmes ko
kios įvyko šiandien, kuo
met Anglijos Karaliaus 
Jurgio jauniausias sūnus, 
Dūke of Kent vedė gražią 
Graikijos Princesą Mari
ną. Gatvės nuo karališko 
palociaus iki Westminis- 
ter Abbey buvo pusmilijo- 
ninės žmonių minios ap
gultos, kuri krykštaujan- 

ko sumaniai paslėptą prie čiais sveikinimais lydėjo 
1 pat kalno Tom apačios di- karališkąją vestuvių pro- 
i džiulį slaptą bravorą, ga- cesiją. Vestuvių puotoje 
linti varyti išsykio 5000 dalyvavo įvairių Salių ka- 
galonų spirito. Bravoro rališkos giminės. Ir tos 
vertė siekianti apie $125,- 
000.

SURASTA SLAPTAS
BRAVORAS

Holyoke
valdžios inspektoriai užti-

Federalės

NAUJAS MEKSIKOS 
PREZIDENTAS

karališkos nuotaikos ne
gadino joks diktatorius.

DU ŽUVO EKSPLOZIJOJ

Mexico City — Lapk. 30, 
Generolas Lazaro Carde* 
nas, naujai išrinktas Mek- 
sikos prezidentas tapo pri- 
saikintas tautiniame sta
dione. Jis yra 45-tas Mek
sikos prezidentas ir jau
niausias iš visų, nes teturi 
tik 39 metus. Jis yra uo
lus bedievybės ir socializ- 

| mo apaštalas, fanatikas.
i

East Providence, R. L — 
Du darbininkai tapo Už* 
mušti eksplozijoj, kuomet 
jie ruošėsi eiti Padėkavo- 
nės Dienos pietų valgyti. 
Eksplozija įvyko Stan- 
dard Oil Co. ašpalto mai
šymo kambary.

Praeitą savaitę, Mass. 
valstybėje automobilių ne
laimėse tapo užmušta 31 
asmuo. -
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Antradienis, Gruodžio 4 d., 1934.
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AVIETINĖS ŽINIOST DAKTARAI ' t

* PAMALDOS į
~ ~ - - - • . ’

; Trečiadienį, gruodžio 5 
d:, 7:30 v. v. Šv. Petro baž
nyčioje įvyks Mergynų So- 
dalicijos pamaldos.

Ketvirtadienį, 4 vai. pp.; 
5>us klausoma vaikų - mer
gaičių išpažintys.
X 4:15 v. pp. įvyks Marijos 
^Vaikelių Draugijos pamal
dos ir susirinkimas.
X 7:30 v. v. išpažintys bus 
klausoma suaugusių žmo
gių.
Z . Penktadienį 7 vai. ryte 
^mišios laikomos intencijai 
Maldos Apaštalystės drau
gijos.
Z 7:30 v. v. laikoma Šv. 
^valanda, ir klausoma išp. 
-Po tam įvyksta Maldos A- 
rpaštalystės draugijos su
sirinkimas: aptarimas ki
jo sekmadienio progra
mos, kurią išpildys Nor- 
-vvoodo artistai.
X šeštadienį, Nekalto P. 
-M. Prasidėjimo šventėje 
mišios bus laikomos šio- 

jmis valandomis: 5, 6, 7, 8 
;ir 9, pamokslas. 7:30 v. 
mišparai ir išpažintys.

...... ..........-....... .. .... —................

i venimo jubilėjų reiškia 
Dievui padėkos įtaisyda
mas labai brangų baltą ar
notą Šv. Petro bažnyčiai. 
Ką tik tapo Chicagos Se - i 
serų Kazimieriečių paga
mintas ir pirmu kartu bus 
vartojamas gruodžio 8 d.. 
Nekalto Prasidėjimo šven
tėje. Jubilėjantas užfundi- 
no tą puikų arnotą $150.00 
vertės.

Už tą aukotojo didelį 
labdaringumą klebo nas 
atlaikė dvejas Šv. mišias 
jo naudai.

Tikrai šis tai tikybinio 
pobūdžio dėkojimas Aukš
čiausiajam už nesuskaito
mas geradarybes.

. v.

MIRĖ

UŽUOJAUTA 
K. ŠIDLAUSKUI

* Šv. Vincento Pauliečio 
^varguoliams šelpti draugi
ąja, kurios uoliu pirminin
ku yra Kastantas Šidlaus- 
♦įkas, reiškia jam gilios už
uojautos dėl jo brangaus 
Ztėvo mirties, Lietuvoje, ir 
Sneldžiasi mirusiojo gero- »• . 4 • ••vei. ..

Gruodžio 1 d., mirė Ona 
Pešiniutė, 20 metų, miesto 
ligoninėje. Ji gyveno pas 
savo tėvelius, 103 W. 6th 
St. So. Bostone. Dirbo 
prie kriaučių. Sirgo septy- 
nes savaites. Augo votis 
jai ant smegenų. Iškilmin
gai laidojama gruodžio 5 
d., 9 v. r., iš Šv. Petro baž
nyčios, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Paliko didžiausiame liū
desy tėvą Vincentą, moti
ną Angelę, seserį Veroni
ką (Liguoriją vienuolę 
Kazimierietę), seserį An
gelę, brolius Joną (choris
tą) ir Vincentą.

MYLIMOJI PERSKĖLĖ 
GALVĄ

9

-TIKYBINIS DĖKOJIMAS

Z J uozapas Meška u s k a s
Šiemet minėdamas 20 me- 
M:ų Amerikoje savo pragy-

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams.
Adresas:

933 E. Broaduay, 
SO. BOSTON, MASS.

DR. ROGER J. ABIZAID
Tel. Devonshire 7906 

OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8 P. M.

3 Malden Street, 
Boston

Į Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

ĮDR.M. V. CASPER |
(KASPARAVIČIUS)

Į 525 E. Broadway, S. Boston i
Ofiso Valandos

: Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki i 
|5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
Įsas uždarytas subatos vakarais iri 
: nedėldieniais., taipgi seredomis nuo i 

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

(•UinilIltlIlIUIIIHIHIHfUIIIMIUlUUdilIlHIMUIIIIUMIltMtM.

a

i

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300

414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietą ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutarti)
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P J N K S S
70 narių. Choro įvadui t p; flimnas’ 
muz. R. V j Juškai davus 
ženklą, visi galingai sugie
da “Tautos Himną” ir 
“Sveiki Drūti”. Bet čia 
tuojaus ramybę “sudrum
sčia”, tai vienas choristas 
pasivėlavęs į vakarą išpil- 
dant vakaro programą. 
Choro vadas subardamas 
už nedrausmingumą, klau
sia ką veikė iki šiol? Var
gšas, būdamas vedęs ne
galėjęs palikti mergaitės 
vienos namįe^ taigi atsive
žęs kartu ir ją, prašęs leis
ti ir jai kartu čia pabūti. 
Choristą ir mergaitę vaiz
davo J. Zulonas ir EI. Dro- 
bakiutė. Šposai sukėlė 
daug juoko publikoje.

Seka solo: Jonas Butri
mas Kerdiejus, 11 metų 
berniukas, soprano balsu 
tikrai žavėtinai sudainuo
ja,

” ir “Mergužėlę; 
mano”.- -......... . ........

Merginų choras neapsi- 
leidžia vyrams. Sudainuo
ja žavėtinai — ‘Serenadą’ 
ir “Barcarolle”.

Kad paįvairinus progra
mą — Juozas Antanėlis 
vaizduojąs magiką, paro
do keletą šposų, kas publi
koje sukelia daug juoko.

Choras vėl sudainuoja— 
“Vilniaus” (Žilevičiaus). 
O. Valeckaitė ir J. Anta
nėlis sudainavo duetą, pa
dedant chorui — “Mėnuo 
ir Rožės”. Abu sudarė la
jai įspūdingą vaizdą pui
kiai savo pareigas atlikda
mi. Žiūrėtojai nesigailėjo

2.
to javo So. Ęostono Lietu
vių Vasarinėje Mokykloje 
ir per keletą metų Šv. Pet- 
ro Parapijos Sekmadieni
nėje mokykloje. Vadinasi 
mokytojavimo darbe ji y- 
ra specialistė.

Dabar ji turi savo muzi
kos mokyklą. Lietuviai 
muziką myli. Jie nori, kad 
jų vaikai išmoktų muzi
kos. Labai gerai. P-lė Trei- 
navičiutė neatsisakys, kas 
tik ją kvies, pamokyti 
Vaikus muzikos pianu. P- 
lė Treinavičiutė moko 
skambinti pianu ir suau
gusius, nes ji mokytojavi
mo darbe yra specialistė.

P-lei Treinavičiutei lin
kime geriausio pasisekimo 
mokytojavimo darbe.

P-LĖ M. TEEINAVIČIU-
T£, žymi muzikos moky
toja. Ji yra baigusi Fael- 
ten Pianoforte Kolegiją, 

aplodismentų jiems už tai. i Muzikoje ji lavinosi nuo 
Merginų kvartetas su- pat mažens. Marijos Vai- 

dainavo — “Paskutinė Va- ■ kelių draugijos vakarė- 
saros Rožėj’. Kvartetą su- iiuose ji būdavo viena iš 

pirmųjų programoje. Pa
augėjus p-lė M. Treinavi
čiutė priklausė prie Lietu
vos Vyčių ir Sodalicijos ir 
jose darbavosi.

Per tris metus ji grojo 
S. B. High 
praktikose, 
orkestroje.

Žymiems 
artistams yra akompana
vus ir taip pat lietuviams.

Atvažiavus Bostonan p. 
Juškai, p-lė M. Treinavi
čiutė buvo pakviesta a- 
komponuoti. P-nas Juška 
yra pareiškęs, kad choro 
koncerte p-lė Treinavičiu
tė labai gražiai pasirodė 
kaip pianistė-akompanis- 
tė.

Vadinasi p-lės Treinavi- 
čiutės muzikališki gabu
mai neabejotini.

P-lė Treinavičiutė 
pasižymėjusi ne tik muzi
koje, bet ir mokytojavime 
Ji per tris vasaras moky-

VESTUVĖS
Dominic Frederisk Gali- 

zio, gyv. 531 E. 7th St., So. 
Boston, Mass., apsivedė su 
Estera Wheeler — Mizare- 
vičiute, gyv. 87 Silver St.. 
So. Boston, Mass., Šv. Pet
ro bažnyčioje, lapkričio 29 
d., 8 vak ryte.

* * *
Tą pačią Padėkos Dieną, 

10 vai., su šliubinėmis šv. 
mišiomis, apsivedė Joseph 
Cabozzi su Anastazija Be- 
lekevičaite. Liudytoja i s 
užsirašė Samuelis Passe ir 
Virginia Cabozzi.

darė: A. Grabijoliutė, EI. 
Taraškiutė, Z. Jokubaus- 
<aitė ir M. Sabaitė.

Muz. R. V. Juška ir Ed. 
Jurkonis paskambino pia
no duetą — “Poet and 
Peasant” overtiura. Skam
binimas sukėlė salėje ma
lonią nuotaiką.

Kleb. kun. F. Virmaus- 
cis trumpai, bet nuošir
džiai padėkojo atsilankiu
siems už paramą ir prita
rimą.

Programą baigia sudai
nuojant — “Štai Mėnulis 
Skaisčiai Šviečia” 
retės “Silvia”.

Tuomi ir baigėsi 
karo programa, 
publikai 
jausmo.
iš įspūdingiausių vakarų,: 
kuriuos teko kurs nors 
lankyti, nes programa su
daryta vien iš naujų dai
nų. Taigi, jehorui ir jo va
dui R. V. JušfcaTreikia su
šukti širdingą Valio!

J-is.

“Skyniau, skyniau 
skynymėlį” ir “Mano Gim
tinė”.

P-lė Antanina Grabijo- 
liutė ir Juozas Antanėlis 
komiškai ir puikiai sudai
nuoja duetą — Oi Juozy- 
ti, Juozytėli”. Jų dainavi
mą publika sutinka su 
triukšmu. 5 • -

Choras sudainuoja — 
“Vasaros Naktys” ir “Tu 
ir Aš”. Choro sutarimas 
bei išlavinimas stebina 
klausytojus.

Vyrų choras sudainavo
— “Pupos”. ;

Oktetas, į kurį sudarė: 
Ji Antanėlį? 
A. BarausK 
nskas, J. Lapinskas, V. 
Baronas, St. Vasiliauskas 
ir K. Andrius, sudainuoja
— “Onyte”v;

Kvartetas: J. Antanėlis, 
A. Barauskas, B. Jaku
bauskas ir J. Lapinskas— 
“Kad ryte einu sau taku”.

Visų laukiamas art. R. 
V. Juška sudainuoja solo: 

j “Godelės”, “Ant marių 
krantelio” ir ‘Ei Uchnem’. 
Jam akompanavo labai su
tartinai ir gražiai p-lė Ma
rijona Trainavičiutė. Už 
tokį puikų dainavimą ran
kų plojimams nėra galo.

Vėl choras sudainuoja: 
—“Oi Lietuva numylėta” 
ir “Vai kur buvai”. *

Pertrauka dešimties mi
nučių.

Prasideda antroji pro
gramos dalis sudainuojant 

j chorui — “Pavasarininkų

ir ope-

l

School Chorcr 
Glee klubo ir

kitataučiams

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
šio va
davusi 

tiek malonaus 
Tai buvo vienas

J. Zulonas, 
š, B. Jaku- 

Lapinskas,

75 Statė Street 
BOSTON

j VALENTINA MINKIENĖ’į
• Duoda piano muzikos pamo-j 
•kas vaikams ir suaugusiems.j 
•Vartoja naujausią metodą mo-| 
•kinimo. Mokina klasišką ir paj 
{ prastą muziką.

Studio adresas:
j 912 E. Broadway, So. Boston. j 

Tel. So. Boston 3317.
— — — — —   — —- — J

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvarff Btržet, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.
Tūlas George F. Grego- 

rio, 22 m. gyvenąs 390 W 
2nd St. South Bostone nu
vyko pas savo mylimąją 
Calist Eaton, South End. 
Besisvečiuodamas susigin 

i čijo ir susibarė. Išeidamas ga, gubernatorius Joseph 
būk uždavęs savo mylimą- Ely, dovanojo bausmes 16- 
jai per veidą. O ta, jam iš
einant iš namo, nuo ketvir 
to aukšto, paleido stiklinį 
puoduką į galvą. Rezulta^ 
te, Gregorio tapo nuga
bentas į miesto ligoninę 
su perskelta galva ir su 

į krėstais smegenimis. Su
žeidimas rimtas, nes padė
tas ant “danger list”.

Kalėdos
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola

tiniai išplaukimai 

per COPENHAGĄ.

. „Visi.; kambariai iš > • 
F'laulįo, su maudy

nėmis.

Informaciją 
klauskite pas 
vietinį agentą 
arba

i

PALEIDO 16 KALINIŲ

Padėkonės šventės pro-

kai kalinių ir jie paleisti 
laisvėn. Penki iš paleistų
jų buvę pasmerkti kalėti 
iki mirties. Jų tarpe ir du 
seneliai, vienas LeFave 72 
metų ir John Mackie, 
metų.

IŠ ĮVAIRENYBIŲ 
VAKARO

64

5 UGNIAGESIAI 
SUŽEISTI

I

BUCERIŲ STREIKAS 
PASIBAIGĖ

Bučerių. ir mėsininkų 
streikas Bostono marke- 
tuose, kurs prasidėjo lap-

kričio 14 d. tapo atšauk 
tas. Atšaukė Amalgama- 
ted Meat Cutters & But- 
cher Workers Unija. Su
sitaikymas įvyko tarpinin
kaujant Fred J. Knight, 
statė labor relations ad- 
juster.

5 REIKALINGAS
VARGONINKAS 

Z Reikalingas tuojaus ge
tras vargoninkas.

Kun. J. Čižauskas, 
Z 1313 Westminster Avė., 

Detroit, Michigan.

11

-

-4

j

GRABORIAI JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadwav, 

South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1437 J

Bes. 158 W. 7th St. 
TeL So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Sekmadienį, lapkričio 25 

d., vakare su nepaprasta 
nuotaika ėjau į rengiamą
jį choro “įvairenybių va
karą”. Salėje vos kelios 
vietos bepalikę, žmonių, 
tik knibžda. Visi nekan
triai laukiajne programos 
prasidedant.

Ir štai: uždanga prasis
kleidžia ir pasirodo prieš 
akis scenoje tvarkingai 
susodintas choras iš apie

—

i

Begesinant gaisrą, 
Weldon St. Roxbury, karš
to oro ekspliozijos sužei
dė penkis ugniagesius.

Nuostolių padaryta už 
$3000.

P. J. AKUNEVIČIUS
GRABORIUS

Jau 16 metą kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja.

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadvvay 
Tel: S. B. 4486

MONTELLO
16 Intervale St.

Tel: 4110

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res. 
564 East Broadvvay,

So. Boston, Mass.

F

KALĖDOMS
Kaiendoriai, Paveikslai, Kortelės 

Pavieniais ir Biznieriams. 
Užeikite į krautuvę arba laišku 

klauskite katalogo. 
Jonas Kerdiejus

652 Broadway, So. Boston, Mass. 
(Metropolitan Printing Co.)

QUINCY BALSUOTOJŲ DĖMESIUI!

Išrinkite DIXIE KOKSAS
DRAUGIJŲ VALDYBŲ 

ADRESAI
JUOZAS M. DILIS

LAIKRODININKAS

THOMAS J. Mc GRATH
• b MAYORU

O
OUINCY, MASS.

L. White,
Quincy, Mass.

• - r . .
 ...... ■ . .

I

į
I

Ligšiolinis įkrovos rekordas tapo sulaužytas 
DIXIE KOKSŲ krovinio įtalpa, vežamu iš Alaba- 
mos ir Louisiana, del White Fuel Corporation, 
Boston, Mass. — Šis yra didžiausias krovinys 
koksu, kada buvo vežamas į Boston’o Uostą. — 
10,000 tonų vienu laivių,
kuras, kada jūs esate vartoje... ir 
KAINOS.

. DIXIE KOKSAS, $11.75 su atvežimu už toną

WH1TE FUEL CORPORATION
900 East Firrt St,

Te). SOClfcBoatoa 48807;

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGUOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St, So. Boston, Įlaša. 
Te!. So. Botson 1298

Vice-pirminlnkė — Ona Siaurienė, 
443 E. 7th SL, Šo. Boston, Masa. 
Tel. So. Boston 3422

Prot. Rsšt. — Bronė Glunienė, 
2DGoul<J St, Vest Rbibnry, Mass. 

. Tel Parkwav 1SB4-W
Fin. RaSt. — Marijona Markouiutė, 

33 Navarre SU Roalinaate, Mass. 
Tel. Parkvray 0658-V

Iždininkė — Ona Stanlulintė, 
165 Vest BttiBt., So. Boston, Mass

Tvarkdarė — fcna MisgfnUenC, 
1512 Coiumbia R<L, So, Boston, Mass.

Kasos Globėja — E. JanuAonlenė. 
1426 Coiumbia Rd., So. Boston, Mana.

7:30 vaL vakare, pobažnytinėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitė. 
pas protokolą raštininkę.

8V. JONO EV. BL. PAšALPINfi
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Vice- pirm. — V. Medonis.
1430 UoMnbia Rd., S. Boston, Hass. 

Prot Raitininkas — J. Glineckia,
5 Tbomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raitininkas — Alb. Nerlera,
J6 IV'infleid St, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvvay, So. Boston. Mass. 

Maršalka — J. Zalkls.
7 WInfteid St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susi rinkimus kas tre-
Qs nedCMlenj kiekvieno ulPneRlo.

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik 
tos. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

<92i

t LAIVAKORČIŲ IR 
iNėURANCE,

K, SIDABRO ?
Ofisas Naujoje Vietoje

308 W. Broadvvay,
Ant ant H) iubq
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TE THE NATIONAL HOUSING ACT

UNCLE SAM GALI PA GELBĖTI 
JUMS APDENGTI NAUJĄ STOGĄ

*

UNCLE SAM NURODYS JUMS BUDUS KAIP PAGERINTI SAVO NAMUS

THE NATIONAL HOUSING ACT duoda jums galimybės 
pradėti DABAR savo namų remodeliavimo ir tai
symo darbą, kurį jus atidėliojate jau taip seniai. 
Mes esame pasiruošę jums nurodyti kaip lengva 
įsigyti BIRD’O STOGĄ arba BIRD’O MEDŽIAGOS 
sienoms apmušti—Pastatyti ekstra kambarį pas
togėj arba rūsy - 
Izoliuoti stogą arba visą namą

BIRD SHINGLES and RDOFING

Yra geras investmentas. Tai “gar
bingas namų apvainikavimas” mo
kąs apsaugos dividendus ir teikiąs 
grožio per daug metų ateity.

BIRD SIDING

Panaikina reikalingumą ir išlaidas 
dažnai mauavoti namus, priduoda 
namams grožį ilgesniems metams ir 
padidina namų vertę.

BIRD
PRODUCTS

NATIDNAL
HOUSING ACT

Suteikė galimybės 
dėl musų apdeng
ti naują stogą

Mes noriai pagelbėsime apskaitliuoti, kiek atseis 
jūsų namų remodeliavimas ar taisymas, be jokių 
jums obligacijų. -

Peržiūrėk žemiau nurodytus BIRD’O PRODUK
TUS ir tuojau telefonuok arba pats atvyk pas 
mus į ofisą ir mes jums apie tai smulkmeniškai 
išaiškinsime.

BIRD PLASTIC CEMENT and ROOF COATING

Prailgins jūsų namų stogo gyveni
mą, sulaikys tuos varvėjimus, kurie 
kiekvienam namų savininkui bran
giai kainuoja, ir prašalins reikalin
gumą daryti didesnius taisymus.

BIRD WALLBOARDS and INSULAT1NG BOARDS

Yra patvarios, nepraleidžiančios 
drėgmės ir pigios. Nors lengvos svo
riu, bet stiprios ir ilgai laikosi.

"= GROSSMAN-BROCKTON
* .. *

X

f



DAĘBIJUIMAS
DAR DĖL BADO SOVIETIJOJ

Rimšės valsčiaus, Čižiū- leiškai buvo surašyti net

kymu jau yra patenkinti, lenkiškąjį.

■3.795 žmo- glijoje — 19 — 20 gyven-

BEGUNAVAS Švenč. aps.

Kiek ūkininkams kai-

— Tam tikros Vokietijos

!

i

»

t

Be ligonių kasų sociali-

I

■

JUT

antrašo uždėjo 
Lietuviai gy-

— 120.426.
1931 metais

$4.00 
$5.00 
$2.00

vieną, kitą pastūmė šalin ir pats
Šunes ne ėda

tik 20 litų, gausime jau

metų apskaičiuojant, tie, vedimas, sunku ir apskai- 
Tačiau skaitant,

I

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams .......................
Užsieny metams ...........................
Vieną kart savaitėje metams .. 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

metu Lietuvoje yra apie 
15. Jų vaidmuo yra nema
žas ir labdarybės draugi
jos daug padeda kovoti su 
vargu ir skurdu. Tsb

“ar tu, brolau, riebus,” 
- “Nugi po grindimis!”

I

v • sia-

Jei nori pamatyt vaikus, tai tu pirmas lįsk po kurie buvo kalėjime 1 mė- čiuoti.
r.;« — “Ne, jie nesį ar mažiau neįtraukia- kad viena byla kainuoja

~ ’ mi.

DARBIRIJIRAS
(THE W0RKER)

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

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

SAINT JOSEPH ’S LITHUANIAN R. C. ASS0CLATI0N OF LABOR
i Kntered as second-class matter Sept. 12, 1&15 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
■ ^eesptance for mailing at speclal rate of postage provtded for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
«UBSCRIPTION KATES:

Osmestic yearly ........................ $4.00
Į •torelgn yearly............................ $5.00
j Oomestic once per week yearly $2.00
’oreign once per week yearly.. $2.50

DARBININKAS
South Boston, Mass. 

Telephone South Boston 2680

i kad paskutiniuoju metu 
dėl įvairiausių priežaščių, 
tariamų prasikaltimų, Ma-

Antradienis, Gruodžio 4 ČL, 1934

TELEPHONE

Komunistai išsijuosę gina “gerą sovdepijos var-' šia, kaip gyvenasi sovieti joj, tai nelaimingas rasas tik 
dą” ir visus, kurie tik nors kiek patiekia faktų iš bai- Į atsako: “pažiūrėk į mane”. Daugiau nebekalba, nes 

•* • v * _ v ___•_____ ________ A________________ ___________A

366 W. BROADWAY j dieinos pagelba susirgus,
SO. BOSTON, MASS. j ligoje arba nedarbo atve

ju pašalpa ir tt.
Tačiau praktiškai so

cialinis draudimas Lietu
voje buvo pradėtas vyk
dyti 1928 m. Tada visoje
Lietuvoje buvo įsteigtos i nų kaimo šv. Kazimiero penki protokolai, 
ligonių kasos. Šios kasos dr-jos skyriaus pirminin- į Juozas Maleiška yra iš- 

_______ ‘ ‘ 
darbininkų atstovų. Tiek iš vietos policijos praneši- bštus ir sąžiningas ūkinin- 
vieni, tiek kiti privalo bū
ti ligonių kasos nariais ir 
mokėti nustatytą nedidelį

Okupuotoje Lietuvoje
I
I

TREMIA LIETUVĮ 
VEIKĖJĄ

saus darbininkų gyvenimo Rusijoj, vadina begėdis- už vieną neatsargiai prasitartą žodį vedama Mk stien- gjsideda g ^bjaviu kas Juozas Maleiška gavo silavinęs ir susipratęs dar 
kais melagiais. Kodėl “begediskais”? Ar dėlto, kad kie” — prie akmeninės sienos, kuri sulaiko parėjusias - ---- — - - — -
aprašo begėdiškus faktus? Nes tie faktai yra tiek ne- per sušaudytą kūną kulkas... K.
tikėtinai baisūs, kad ir mes patys norėtume, kad jie' 
būtų melagingi. Deja, jie paimti iš pačių rasų raštų. 
Kalbamieji bado įvykiai, dėl kurių bolševikai taip 
smarkiai kolioja “D-ką” (tartum jis būtų kaltas už jų 
žiaurumą ir žioplumą), yra paimti iš rusiškai rašytos 
knygos “Vospominanija N. D. Ževachova”. Antroji 
knygos dalis, pašvęstoji vien bolševikams, apima 456 
puslapius. Bado baisenybės išdėstomos ant 212-240 
psl. Lai mūsų bolševikėliai tą perskaito, jei jų nervai 
galės tai išlaikyt. Jei paduotosios toje knygoje citatos 
iš rusų laikraščių atrodys jiems neteisingos, tai tegu 
jie reaguoja į tos knygos autorių ar į tų laikraščiu 
redaktorius. Mes tik paduodame ištraukas. Kadangi, byjas Lietuvoje Pasirodo, 
komunistams, matomai, dar neužtenka pirmiau pa- nusikaltimų skaičius’j 
tiektųjų žinių apie badą sovietijoj, tai mes jas papil- pas mus metai jg metų di_ i 
dysime dar vienu vaizdeliu (vienu iš daugelio). Jei ir jgja 
to bus permaža, tai ateityje galėsime duoti dar dau- 1931. m. sausio mėn. bu- 
giau medžiagos apmąstymui apie “darbininkų tėvy- vo kalėjimuose __3.455
nės” gerbūvį. žmonės (2.906 vyrai ir 549

Vaizdelis, tilpęs ant 222 knygos puslapio yra štai moterys).
kokio turinio:

“Vienas smulkus pirklys sugrabaliojo kiek miltų, 
kruopų, cukraus ir arbatos ir nuvyko pas savo brolį į 
Samaros gub. Stoty jis paklausė pažįstamų kaimie
čių: “Kaip gi mano brolis?” — “Nieko sau, tik tu pas 
jį nevažiuok”. Bet jis vis dėlto nuvažiavo. Sutinka jį 
brolis, abejingai priima atvežtuosius daiktus ir vis jį 
čiupinėja: “ar tu, brolau, riebus,” — “Na, o kaip tavo 
vaikai?” 
ji tenai”. Išlindo pati ir pirmu - pirmiausiai apčiupi- j kalinių skaičių, koks bu- kišimą vienas kitam, 
nėjo svečią: “ar tu riebus?” — sako. Už langų susi- Vo patekęs į kalėjimą per j Kiek ūkininkams kai- 
rinko koks desėtkas kaimiečių ir visi žiūri į atvyku visus metus, nes pabaigoj' nuoja pinigų ir laiko bylų 
sijį. 1.............................. • -

grindimis!” — “Tu juos pats čia atvesk!” — ‘ 
ten jau apsigyvenę. Lįsk pažiūrėt”. Svečias jokiu bū
du nenori, kažkas baugu pasidarė. Pagaliau jam pa- per 1931 m. ilgesniam ar arti 6 milijonų litų per me-

® nr v "ūt • mokėti nustatytą neaiaeijZ/inios Is Lietuvos Z
DIDĖJA NUSIKALTIMę baudžiamųjų
SKAIČIUS LIETUVOJE (
Kiek Lietuvoje yra kali
nių ir kiek keliama bylų 

per metus
“L. Ž.” paduoda skai

čius apie nusikaltimus, ir

mą, kad jis, kaipo įkyrus, kas.
iki spalių 31 dienos turįs ------------------
būti ištremtas iš Lenkų Švenčionių Apskr. 
teritorijos į bet kurią ki- ------------------
tą valstybę, išskiriant Adutiškis. Pakeitė lietu- 
Dancigą. Čižiūnų kaime višką kryžiaus antrašą. 
Maleiška gyvena su savo Pas mus, kaip 
sena motina, kurią jis ir vietose, 
užlaiko. Reikia pažymėti,

išsiplėtė, kad jos suskirs- 
Tokiu būdu, 1931 metais tytos į atskiras apygar- 
teismai turėjo išsprsti das, draudžia netik darbi- 
234.757 bylas. ninkus, bet ir tarnaites

1932 metais bylų skai- bei laisvai samdomas val-
č* x \ ’ “*T_1 ‘L-~J x
užvesta 162.387 ir bau- nių kasų 
džiamųjų 132.656, viso 
295.043 bylos.

1933 metais bylų buvo 
mažiau užvesta: civilinių 
144.564 ir baudžiamųjų— 
136.312, viso 280.876.

Lietuvoje dabartiniu lai
ku yra apie 2 milijonai 
300 tūkstančių gyventojų. 
Tokiu būdu per metus vie-

ir kitose 
Šventųjų metų 

proga, dabar yra pastaty
tas didelis ąžuolinis kry
žius su lietuvišku sidabri
nių raidžių antrašu. Šiuo 
kryžių yra nepatenkinti 
vietos šlėktos. Pasinaudo
dami proga, kaip tos gegu
tes svetimais lizdais, praė
jusio mėn. 23 dienos nak-

skaiČių ir žymesnio vaid
mens nevaidina. Savival
dybės daugiausiai tik šel
pia varge atsidūrusius 
žmones, tačiau juos nuo 
galimų nelaimingų atsiti
kimų nedraudžia.

, , v ~ . Lietuvos darbininkai so- tį, jie ant šio kryžiaus lie-
draudžiami jos tarnauto- cialinio draudimo sutvar- tuviško 
M I

Šiuo metu Lietuvoje yra nes jų socialinė padėtis y- ventojai, o ypač kryžiaus 
15 ligonių kasų, kurios ap- ra patikrinta. Prie sociali- 
draudžia apie 100.000 Lie- nio darbo prisideda ir tam 
tuvos darbininkų ir tar- tikros Lietuvos organiza- 
nautojų. Gi drauge su dar- cijos. Tai daugiausiai lab- 
bdaviais iš apdraustųjų darybės tikslams tamau- 
šeimomįs ligonių kasos tu- jančios draugijos. Jų šiuo 
ri išviso apie 250.000 na
rių.

Kai kurios stipresnės li
gonių kasos turi miestuo
se savus namus, savas sa
natorijas, vaikų kolonijas, 
ligoninėse savo skyrius, 
darbininkų poilsio namus įstaigos žada į Klaipėdos 
ir tt. Darbininkų poilsio krašto priešvalstybi nių 
namai dažniausiai pasta- gaivalų bylą prisiųsti visą 
tyt i sveikesniuose Lietu- eilę aukštų stebėtojų, ku- 
vos kurortuose- Tokiu bū- rių tarpe būsią keli žymūs 
du ten neturtingiems dar- teisininkai ir lietuvių kal- 
bo 
naudotis dažnai 
kurortiniu gydymu. eigą Lietuvos kariuome-

Prie kiekvienos ligonių nės teisme. Ar šitie stebė- 
kasos yra sudaryti gydy- tojai tikrai atvyks ir ar 
tojų personalai, kurie ne- jiems bus duotas leidimas 

atvykti, tuo tarpu dar ne
žinoma. Tsb.

čius pakyla: civilinių bylų stybės tarnautojus. Ligo- 
_i lėšas sudaro 

darbdavių ir darbininkų 
| mokesčiai ir valstybės 
duodama pašalpa. Be to, 
socialiniame draudime da
lyvauja, kaip darbdavys 
ir pati valstybė, jeigu ap- 1

1932 m. sausio mėn. ka
lėjimuose buvo — 3.707 na byla tenka 7 gyvento- 
(3.183 vyrai ir 524 mote- jams. Latvijoje viena byla 
rys). tenka 11 gyventojų; Esti-

1933 m. pabaigoje kalė- joje — 14 gyventojų; An- 
jimuose buvo 
nės (3.231 vyrai ir 564 mo- tojų.
terys). Į Ten matyt piliečiai nei-

— “O pati?” “Ir Dar aiškiau, kai pažiūri na į teismą už liežuvio iš-

vyko įkalbėti šeimininkui, kad jis pirmas lįstų po 
grindimis. Vos tas įlindo, svečias tuoj užtrenkė pas
kui jį duris ir pats šoko bėgt. Visi jį apspito ir griebė 
sulaikyt — dabojo, mat. Laimei, jie visi išbadėję ir 
silpni kaip musės 
ištrūkęs galvotrūkčiais nubėgo į stotį... 
šunienos, o čia — brolį, vaikus — kokia baisenybė!!!..

“... Kryme pasimirė dėl bado daugiau kaip 60,000 
žmonių, iš jų 60 nuošimtis vaikų. Jų lavonai suvalgyti 
išalkusių baduolių... Iš tų pat šaltinių ateina žinių, pa
imtų iš “Krasnaja Gazeta”, apie sušaudymą “dėl žmo
giškų ir sanitariškų priežaščių” 100 vaikų, apsivalgiu
sių nesveikos nudvėsusios arklienos”...

Kol kas, dėl stokos vietos, tik tiek vaizdelių. O 
gal norite daugiau?... Atidėsim kitam sykiui.

Bolševikai sako, kad dabar tokio bado nėra, nes 
jis seniai jau likviduotas. Bet kaip ir kodėl “likviduo
tas”? — Kada jie pradėjo vežti grūdus užsienin, no 
rėdami parodyt pasauliui, koks duonos perteklius so
vieti jo j (buvo išgabenę net 500 milijonų pūdų), — tai 
užsienio valstybės, sužinojusios apie baisų badą Ru
sijoj atsisakė pirkti tuos “kraujo grūdus”, Tada so
vietų spaudai buvo įsakyta nič nieko apie badą nera
šyti, na, — ir bado jau ‘nebėra’! Bet reik tik pamatyti 
sovietų pilietį (ne komunistą), ir amžino bado istori
ja ryškiai pasireiškia ant jo įdubusių veidų ir skar
malais apkarstytų išdžiūvusių kaulų. Jei kas paklau- lų buvo užvesta 114.331 ir

Lietuvių Mokyklų Ateitis 
Amerikoje

Išiimtis gali pasitaikyti, kad dvasiška val
džia neleistų kalbą dėstyti kurikuliume, bet to
dėl ragina, kad tas darbas būtų po mokyklos 
laiko (3-čią vai. p. p.) atliktas. Tokios išimtys 
tik patvirtina bendrą dėsnį, kad visur ir visuo
met episkopatas rėmė parapijines mokyklas ir 
ateityje pasilieka kaip tik sargas ir gynėjas 
mūsų mokyklų svetimoje žemelėje. Taigi pri
einame prie išvados šios dalies svarstymo: kad 
iš svetimųjų pusės, mūsų mokyklos ateitis, ne
matė žymaus pasikėsinimo arba pavojaus jų 
gyvavimui ir vystymuisi platyn, nei iš kraš
to valdžios nei iš dvasiški jos; nei tikybos at
veju, nei-gi kalbos bei tautos.

Mokyklų Ateitis Mūsų Rankose

Ten, kur neturėtų būti jokios abejonės, 
kaip sykis pavojai pasireiškia mokyklų atei
čiai. Taip yra mūsų išeivijos tarpe. Nuostabu, moralumu, kuris suteikia vilties sulaukti gerų,' to puslapio patalpina 5 italų vaikučių vaizdus

statytojai tokiu šlėktelių 
“žygiu” labai pasipiktino. 
Nieko nelaukdami nelietu
višką antrašą jie nuėmė, 
o lentutę su lietuviškais 
žodžiais prikalė aukščiau.

trumpesniam laikui buvo 
patekę į kalėjimą iš viso 
14.746 asmenys (iš jų 11.- 
862 vyrai ir 2.884 mote
rys).

Per 1932 m. buvo patal
pinta į kalėjimus —17.110 
asmenų iš jų 13.968 vyrai 
ir 3.142 moterys).

Per 1933 m. patalpinta į 
kalėjimus — 20.960 asme
nys (iš jų 17.099 vyrai ir 
3.861 moteris).

Iš viso pas mus yra 11 
arešti namų ir 12 kalėji
mų.

Taigi, palyginus anuos 
skaičius matome liūdną 
reiškinį — nusikaltimų 
skaičius metai iš metų di
dėja ir didėja. Kame tik
rosios priežastys? Reikia 
jų ieškoti ir susirūpinti.

BYLINĖJIMASIS
1931 metais civilinių by-

tus.
Tai skaičiai, iš kurių 

reikia pasidaryti tinkamas 
išvadas, ypač šiais krizio 
laikais.

— Lietuvos Valstybės o- 
peros solistė Vladė Grigai
tienė lapkričio 9 dieną mi
nėjo 15 metų scenos ir 25 
m. visuomenės darbo jubi- 
lėjų.

SOCIALINIS DRAUDI
MAS LIETUVOJE

DĖL SUĖMIMO. 
Spalių mėnesio 7 d. 

me viensėdy buvo padary
tos kratos ir suimtas Juo
zas Mikštas ir paimta jo 
keturi kilogramai rankra
ščių — eilėraščių. Suimta
sis tuomet buvo nugaben
tas į Švenčionis ir paso
dintas į kalėjimą. Ten jis 

žmonėms leidžiama bos žinovai. Jie visą laiką buvo ištardytas ir po tri-

I
mokamai gydo kasų na
rius.

Ligonių kasos tai yra 
viena socialinio draudimo 
rūšis. Kitos to draudimo 
rūšys Lietuvoje manoma 
suorganizuoti netolimoje; 

į ateityje. Apdraustųjų rei
kalus aptarti ligonių ka-

- - —y* v ___ -j į

būtinu seksią hitlerininkų bylos jų dienų paleistas. Šio mė
nesio 19 d. J. Mikštas vėl* 
buvo pašauktas į Švenčio
nis, kur vėl ištardytas ir 
paleistas.

J. Mikštas yra geras, do
ras, susipratęs lietuvis.

Socialiniu draudimu Lie
tuvoje imta daugiau rū- sos leidžia savo žurnalą 
pintis tik nuo 1925 metų. “Sveikata ir darbas”. 
Tais metais buvo išleistas 
taip vadinamas ligonių niu gyventojų draudimu 
kasų įstatymas. Sulig juo, bei jų gerbūvio kėlimu 
žemės ūkio prekybos ir Lietuvoje dar rūpinasi 
pramonės darbininkai bei miestų, apskričių ir valš- 
laisvieji tarnautojai ture- čių savivaldybės. Tačiau 
jo būti apdrausti. Jiems šis draudimas apima nela- 166 west Broadway 
parūpinti gydytojai ir me- bai didelį varguomenės

kad, kur priešų nėra, ten pradeda užvirti na
miniai vaidai ir savitarpiniai akli užsispyrimai, 
kurie slopina prakilniausius ir švenčiausius 
darbus. Pridėk prie šio apsireiškimo užmi
gusį apsileidimą, net tuose, kuriuose turi tei
sę tikėtis budrumo, uolumo ir karšto rėmimo 
ir pastebėsite visus elementus, kurie sudaro 
gręsiantį pavojų mūsų mokyklų ateičiai. Neku- 
rie tik tada moka laisvę branginti, kada jos 
netenka. Mūsų istorija liūdija tą spaudos drau
dimo laikais. Dabar nėra reikalo urvuose arba 
skiepuose pasislėpę vesti savo lietuviškas, ka
talikiškas mokyklas: jos yra krašto valdžios 
pilnai globojamos, jų diplomai visur pripažinti, 
o dvasiška valdžia remia jas. Kodėlgi jos tu
ri kentėti nuo savųjų?

Lietuvių mokykla turėtų patraukti prie 
savęs visos išeivijos pagarbą. Bolševikų aki
mis žiūrint, ji auklėja dirbančios biednuomenės
— proletariato vaikelius; tautininkų akimis — 
ji veda labai svarbų darbą tautai, kokio lygaus 
lietuvių tarpe nebuvo, nėra ir nebus. Katalikai
— gražesnio žiedo išeivijoje nesuranda, kuris 
skleidžia sąmoningą tėvynės meilę, pagrįstą

pavyzdžių ir naudingų piliečių ir draugijos na
rių. Vienok, jei bolševikai aklai neigia mūsų 
mokyklų idėją, nenuostabu; bet kad tautinin
kai — laisvamaniai neįkainuoja mokyklų pas
tangų, tas stebėtina. Dar sunkiau yra suprasti 
ir tos valdžios elgesį, kuri gali tokį tautiniai — 
nusikaltusį asmenį, kai dr. Šliupą, išgarbinti 
kaipo Amerikos išeivijos lietuvybės apaštalą, 
suteikdama jam net pensiją iki gyvos galvos 
iš valstybės iždo, kuris nepraėjo pro šalį Scran- 
tone mūsų mokyklėlės demonstratyviai nenusi- 
spiovęs, kad tuo pareikšti savo neapykantą ir kun. Congedo, N. Yorko arkivyskupijos kuni- 
viešai vadindavęs pasiaukavusias sielas — se-| gas. Jaunąją kartą pasaulis pagyrė Mussolini 
seles taip šlykščiai, o pakartoti ne tik negalima už gilų savo tautos reikalų supratimą: lai būna 
viešai, bet net neišdrįsti ir draugų tarpe. O sveikas pavyzdys kitoms, kad ir pseudo - fašis- 
tuo tarpu nėra tokio gyvo įrankio Amerikoje 
palaikyti lietuvybę, kai tik tos mūsų mokyklos! 
Kitos tautos, nors savo išskaitliavijnais vado
vaujamos, pinigais remia, suteikia mokykloms 
rankvedžius, ir duoda stipendijas mokytojoms, 
kurios gauna progos geriaus pažinti tos šalies 
kalbą. Labai yra įdomu pamatyti sekančias ži
nias Amerikos spaudoje: ‘The Newark Ledger’, 
penktadienio, rugsėjo 21 d,, 1934 laidoje ant 13-

su sekančiu parašu: “Newark students back 
from Italy”. Toliaus rašo: “Newark parochial 
school students on the liner Satumia as they 
arrived in New York yesterday from Italy, 
where they were guests of the Italian gov’t. 
They were awarded the trip for proficien- 
cy in the study of the Italian language in their 
schools”. Ta žinia susidomėjęs ir nuvykęs ita
lų tarpan, sužinojau, kad 150 vaikučių gavo šią 
malonią progą, kurie buvo pasižymėję savo 
gimtos kalbos pasimokinime. Jiems vadovavo 

I Kun. vongeuo, an. iwku arKivysKupijua suni-

tinėms valdžioms. Tas įvykis katalikams rodo 
vieną kelią kovojimui su ištautėjimu ir italų 
pavyzdys gali ne vieną žavėjančią mintį ir vįltį 
sukelti tėvynainių širdyse. Vien tik katalikai 
supranta tą garbingą darbą ir jie vieni neša ne
lengvą naštą, bet užtai gauna sau tą suramini
mą, kad išauklėja tėvynės meilę savo jaunose 
kartose.

(Tęsinys tilps kito antradienio numery)
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Bažnyčia ir Valstybe Pa 
gerbe Kardinolą

Pasmerkė Bedievybę
______________________________ ✓

J. E. KARDINOLO O’CO 
NNELL KALBA KATA
LIKŲ UNIVERSITETE

Washington — Lapkri
čio 14 d., Katalikų Univer
sitete susirinko penki tūk
stančiai žmonių, jų tarpe 
Jungtinių Valstybių ir 
Katalikų Bažnyčios atsto
vai, svetimų valstybių ats
tovai ir ministeriai tinka
mai pagerbti Jo Eminenci
ją William Kardinolą O’- 
Connell, Bostono arkivys
kupą ir vyriausi Katalikų 
Bažnyčios vadą Ameriko
je jo 50 metų kunigavimo 
sukaktuvių proga.

Garbingam vadui Ame- 
. riko? katalikų vyskupai į- 
teikč memorialą ir auksinį 
kieliką. Katalikų Univer
sitetas suteikė jam teisių 
daktaro garbės laipsnį ir 
Jungtinių Valstybių pre
zidentas per savo atstovą 
Valstybės Gynėją Cum- 
mings sveikinimo laišką.

Prezidento laiškas skam
ba sekančiai:—
JŪSŲ EMINENCIJA:

Aš negalėsiu dalyvauti 
tuo laiku kada Katalikų 
Universitetas įteiks Tams-
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KAZ. W. TAMULIONIS:
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ADVOKATAS
390 Main St.,

WORCESTER, MASS

Nauja Galia Nusilpusiems 
Organams

-< UGA-TONE stimuliuoja nusilpusius 
organus. Tai puikus pilvui tonikas 
gerinąs apetitą ir padedąs malimui, 
skatina plaukimą šyvą pilve ir žar
nose. Vidurių judėjimas pasiliuosuojr.. 
NUGA-TONE veikmė j širdį iššaukia 
didesnę energiją jos įvairioms funk
cijoms. Sveikstant pc- sunkios ligos, 
tai yra stebėtinas tonikas. Imkit NU
GA-TONE šiandien. Persitikrinkite 
šio toniko Nauja galia. Mėnesio try> 
mentas tik už Vieną Dolerį. Pasėkos 
garantuotos arba pinigai grąžinama. 
Parduoda visi aptiekoriai.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— idealų Liuosuotoją vidurių 25c. ir 
50c.

i

I

HIN-DPELLER
T.»te «<*. U . S. Pm. o«.

Visokiems muski _ 
skausmams palengvinti

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus  y

tai, jų tarybos pirminin
kui, garbės teisių daktaro 
laipsnį. Aš labai apgailes
tauju, kad taip yra ir aš 
noriu, kad Jūsų Eminenci
ja būtume užtikrintas ma
no širdingiausiu sveikini
mu ir nuoširdžiu linkėji
mu toje linksmoje valan
doje.

Pagerbiant Jūsų Emi
nencijos auksinį kunigavi
mo jubilėjų, šis įvykis pri
mins Jūsų Eminencijos 
ilgus ir garbingus tarny
bos metus, kuriuos Jūs su
teikėte savo Bažnyčiai ir 
tą pagarbą, kurią užsitar
navai piliečių širdyse.

Kunigas 50 metų, vys
kupas virš trijų desetkų 
metų, arkivyskupas nuo 
1906 metų ir kardinolas 
arti ketvirtdalio šimtme
čio, Jūsų Eminencija ly
giagrečiai su pasišventu
sią tarnyba Bažnyčiai 
darbavais išauklėti gerus 
ir praktiškus piliečius, į- 
kvėptus patriotizmu. Jū
sų ‘Atsiminimai 70 Metų’, 
gyvenimo yra ištikrųjų 
kupini ir naudingi”.

Valstybės Prokuroro 
Kalba:—

Valst. Prokuroras Cum- 
mings nuo savęs išgyrė Jo 
Eminenciją kaip “tvirtą ir 
veiklų vadą, tvirtos ir vei
klios tikybos”, pareikšda
mas, kad jis ne tik tarna
vo savo Bažnyčiai, bet ly
giai ir savo valstybei.

“Taikos, lygiai kaip ir 
karo metu Jo vieši pareiš
kimai ir pavyzdys priminė 
mums, kad dvasia kaimi- 
nystės, dvasia teisingumo 
ir dvasia tikybos yra bū
tinai reikalingi visoms 
valdžioms ir visiems žmo
nėms, kad be jų žmonių į- 
staigos nustoja savo ver
tingumo, žmonių aspiraci
jos nustoja reikšmės ir 
žmonių širdys atšala”, ka
lbėjo p. Cummings.

J. E. KARDINOLO 
KALBA

Atsakydamas j sveikini
mus, Jo Eminencija pasa
kė:

“Širdingai Įvertinu jūsų 
sveikinimus ir jūsų gerą 
valią, parodyta man. Jūs 
ištikrųjų, žodžiais ir dar
bais padidinote mano ku
nigavimo jubilėjaus links
mybę. Iš jūsų sveikinimų

»•
VĖL IŠRINKITE

JŪSŲ MAJORĄ

CHARLES A. ROSS

ir

Pratęskite administraciją, nes jo Darbai vertingi

MARGARET SIMPSON,
QUINCY, MASS.

aš žinau, kad jūs jungiate 
savo maldas su mano, dė- 
kuodami Visagaliam Die
vui už,tiek daug malonių, 
kurias Jis yra suteikęs 
kiekvienam iš mūsų, mūsų 
dvasiškijai ir mūsų tikin
tiems žmonėms per pas
kutinius 50 metų.

“Po Jo Dieviška globa, 
mes ir visa Bažnyčia buvo 
palaiminta būti vadovybė
je keturių Popiežių. Kiek
vienas jų daug padarė dėl 
žmonijos gero. Kiekvienas 
buvo susirūpinęs gerbūviu 
tikybos mūsų krašte. Ypa
tingai, kiekvienas iš jų 
prisidėjo prie išugdymo 
mūsų Katalikų Universite
to.

“Veikdama vardu mūsų! 
Šventojo Tėvo Popiežiaus į 
Pijaus XI, universitetas ; 
įteikė man akademišką 
pažymėjimą aukščiausios 
rūšies. Tai yra pagarba, 
kurią aš giliai atjaučiu. 
Už tą suteiktą malonę aš 
esu dėkingas universiteto 
tarybai. Man yra malonu 
žinoti, kad iš manęs nebu
vo reikalauta joks kitas 
darbas kaip mano kasdie
ninis per 50 metų pasidar
bavimas Dievo Vynyne.

“Aš atsimenu, kad mano 
įšventinimo į kunigus me
tai buvo, Katalikų Univer
siteto įkūrimo metai. Tuo 
pačiu laiku, 50 metų tam 
atgal, Baltimore buvo nu
taria įsteigti šį katalikų 
mokslo centrą ir, pasinau
dodamas šia proga, aš no
riu tarybos narius, Ger
biamą Kanclerį, Gerbiamą 
Rektorių, Profesorius ir 
alumnus, — visus, ku
riems universiteto gerbū
vis yra arti prie širdies, 
pasveikinti už taip puikų 
universiteto išugdymą.

“Iš Universiteto įsteigė
jų ir vadų, nė vienas nesi
džiaugtų jo klestėjimu 
taip, kaip pirmas kancle
ris, kuris valdė jį per tris
dešimts metų, — mylima
sis James Kardinolas Gib- 
bons. Šiose, jo gimimo 
šimtmečio sukaktuvėse; 
buvimas ir augimas uni
versiteto duoda geriausią 
pagarbą jo atminčiai.

“Tamstos buvote toki 
geri man suteikti laipsnį 
teisių daktaro. Tas laips
nis sukelia daug minčių, 
kurias aš čia galiu tik 

j trumpai paaiškinti, —min
tis kodėl šis universitetas 
ekzistuoja ir yra taip bū- 
tmai šiame neramiame pa
saulyje šiandien reikalin
gas.

“Mums pamatas mūsų 
visų minčių yra įsitikini* 

l mas, kad šis pasaulis yra 
teisių ir iš to paeina, kad 
turi būti teisių Davėjas ir 
kad mokslo, socialė ir mo
ralė mūsų pažanga pri
klauso nuo mūsų sugebėji
mo suprasti ir prisitaikin- 

i ti prie Jo teisių.
“Kiekvienas pripažįsta, 

kad mes gyvename labai 
kritiškais laikais. Dauge
lis tvirtina, kad pati gyvy
bė vakarų civilizacijos yra 
pavojuje. Yra daug šaknų 
šiam kriziui, bet viena iš 
svarbiausių priežaščių yra 
tas faktas, kad didi dalis

I

pasaulio pameta pasitikė
jimą tiems principams ant 
kurių vakarų civilizacija 
buvo pastatyta.

“Jau bus keli šimtmečiai 
kaip auga, už bažnyčios 
rybų, kenksminga, kritiš
ka, skeptiška dvasia, kuri 
kiekviename šimtmetyje 
vadinasi “laisvoji moder
niškoji mintis”, kuri di
džiuojasi paneigdama, vi
sus įsitikinimus, kuriais 
žmonės gyvena. Ta dvasia 
iš pradžių atmetė tikėji
mą, neva vardan proto, 
laisvės, mokslo, pažangos 
ir gamtiško žmogaus tei
sių ir savigarbos. Šiose 
dienose ta dvasia puola 
moralybę, pasmerkdama 
visus mūsų prigimtus mo
ralius įsitikinimus kaipo 
senus nudėvėtus papro
čius, pajuokdama net su
pratimą “nuodėmės” ir a- 
bejodama ar yra bent ko
ki dėsniai gero ir blogo.

“Bandė nuplėšti žmo
gaus tikrąjį didingumą 
kaipo Dievo vaiko, kad iš
aukštinti gamtišką žmo
gų. Moderniškoji (laisvo
ji) mintis mūsų dienose 
bando atplėšti gamtišką 
žmogų nuo visų jo teisių 
pagarbos ir pasitikėjimo 
savimi. Įvairūs psicholo
gai su džiaugsmu priskai
to žmogų netik fiziškai, 
bet ir psychiškai prie bež
džionių.

“Žmogus yra taip paže
mintas, kad jis nieku dau
giau nelieka kaip gyvuliu, 

i ar mašina, vergas aplin
kybių, nuolatinių sapnų 
persekiojamas, gyvenąs be 
valios mašinų pasaulyje, 
kuris į jį nekreipia jokios 
domės, kokiame tai mieste 
baisiosios nakties.

“Kiekvienas idealas, ku
riais seniau net raciona
listai rėmėsi, šiandien yra 
išsižadami.

“Kiekvienas, kuris yra 
susipažinęs su spauda, ku
ri yra platinama mūsų 
krašte ir užsienyje ir kuri 
žino nusistatymą mūsų 
šių dienų inteligentų ir 
jaunuomenės, supra n t a 
kaip plačiai šios kenks
mingos mintys yra išsipla
tinusios.

“Universitetas kaip 
turi daug užduočių, 
viena iš svarbiausių
užkirsti kelią ir atremti 
tas naikinančias ir pavo
jingas tendencijas, kurios 
naikina mūsų žmonįų sie
las.

“Universitetas, lygiai 
kaip Bažnyčia, yra čionai 
apginti galimybę žmogaus 
proto pasiekti mokslą; 
laisvą valią ant kurios re
miasi žmogaus garbė ir 
protas; nekeičiamus doros 
įstatymus su jų bausmė
mis; žmonių brolybę, kuri 
yra tikra ir gyva, parem
ta ne ta mintimi, kad mes 
visi esame beždžionės, bet 
kad mes esame visi Dievo 
vaikai; visus tuos idealus 
teisingos politikos, socia- 
lės teisybės ir asmeniškos 
vertybėj, kurios paeina iš 
supratimo Krikščionybės 
principų ir pagaliau Die
viškos apvaizdos, kuri su
teikia mums viltį pažam 
gos, — tas idealas be ku
rio nėra pamato tikėti;

“Ant tų principų mūsų 
civilizacija buvo išstatyta 
tuose ‘Tikybos Amžiuose’. 
Ant jų ji išaugo ir įsigalė-

Į
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Marcinkoniškių Kruvini 
Keliai••H----

Pradžia 1-me puslapyje 
sko tautišką kepuraitę ir su pa
nieka sviedė ją į žemę, palydėda
mas šlykščiausiais žodžiais ir ko- 
liodamas visus biauriausiais žo
džiais. Einant iš Paupio į Ežero- 
nis pavargo mergaitės, o Pranė 
Kumpaitė labai nusikankino, nes 
nuplyšo batukai ir turėjo eiti ba
sa, tai kol priėjo, labai susižeidė 
kojas ir toliau negalėjo paeiti. 
Ežeronyse pradėjo prašyt komen 
dantą, kad leistų važiuoti. Iš kar
to nenorėjo leisti, norėjo varyti 
prievarta, bet pamatę sukruvin 
tas kojas ir negalinčią, paeiti lei
do važiuoti autobusu nuo Ežero
nių iki Varceliškių. Bendrakelei 
viai, kas kiek turėję pinigų, su
metė Kumpaitei užsimokėti už 
autobusą. Ginkluotas policininkas 
nuvarė Kumpaitę į autobusą ir į- 
sodino, o Verceliškėj pasitiko ki
tas policininkas ir nuvarė į vals
čiaus kalėjimą, kuris yra po vals 
čiaus namais rūsyje. Kadangi au
tobusas išėjo daug vėliau, kaip 
pėsčius išvarė iš Ežeronių, tai 
Kumpaitė jau visus rado sėdint 
dvokiančioj ir šaltoj rūsyje. Ir 
čia visi nenusiminė, bet dainavo 
ir džiaugės, kad nors šiuo gali 
prisidėti prie tėvynės meilės ir, 
kad tas gali greičiau priartinti 
vergovės galą.

Kitą dieną vėl anksti išvargu
sius, išalkusius ir rūsyj sušalu
sius ginkluotas policininkas išva
rė, į Gardiną. Prieinant Gardiną 
buvo visi taip nusikankinę, o y- 
pač mergaitės, kurių kojos buvo 
apmuštos, batukų nuspaustos, pa
plūdę kraujuose, kad negalėjo 
paeiti. Labiausia eidami visi pa
vargo nuo Ežeronių į Verceliš- 
kius, nes čia policininkas važia
vo dviračiu ir vertė visus grei
čiau eiti.

Atvarius Gardinan atidavė 
“do oddzialu sledczego”, kur 
padarė pas kiekvieną kratą, atė
mę kas ką turėjo, surašė kiekvie
no avidenciją ir uždarė kalėji 
man. Vyrams liepė piauti malkas 
ir šluoti kalėjimo kambarius 
Mergaitės griežtai nuo darbo at
sisakė, nes buvo pavargusios.

Nadaug trukus du policininkai 
sustatė visus poromis, kaip di 
tižiausius prasikaltėlius ir vidų 
riu gatvės nuvarė storastijon. Čia

kiek neturėję kišenėse, tai būtų 
buvę ir visai nevalgę. Tik vienu 
Varciliškės policijos komendan
tu stebėjosi ir apgailestavo, kad 
kankina nekaltai ypač jaunu 
mergaites. Ir iš tikrųjų buvo kuo 
stebėtis ir gailėtis.

Į Gardiną liko nenuvaryti: 
Pranu Jakubauskas, kuris mokė
si Vilniuje lietuvių amatų moky
kloj, ir Juozas Zenkevičius, ku
ris sėdėjo Marcinkonių arešte ir 
už lietuviškumą.

Sekmadienį, lapkričio 4 d., iš
varius marcinkoniškius į Gardi- 
ną, Marcinkonių bažnyčioje vy« 
ravo tyla ir liūdesys. Seni žmo
nės kalbėjo, kad lenkams karts 
nuo karto užeina (pakvailsta), 
tada patys nežino, ką daro. (Mū
sų seneliai sako, kad iš tikrųjų 
lenkai kai kada kvailioja).

Kad ir kažin kaip kankins, 
kad ir žudys, tuo greičiau išsiva- 
duosim iš okupanto priespaudos.

MARCINKONIŲ GRYBAS.
“M. V.”

visą laiką saugojo du policiniu į 
kai

Prasidėjo tardymas. Pirmiau 
šia Storastos padėjėjas paklausė, 
kodėl neatvyko, kai buvo šaukia
mi. Į m paklausimą A. Karsokas 
atkreipė jo dėmesį, patiekdamas 
kvietimą, kuriame aiškiai buvo 
parašyta, kad atvykimas nebūti 
nas, galės byla būt sprendžiama 
ir be ją. Į tai Storastos padėjėjai 
neturėdamas ką atsakyti pradėjo 
prikaišioti, kad uniformuoti darę 
demonstracijas. Bet lietuviai jam 
paaiškino, kad tautiškos kepurai
tės nėra uniforma. Ėjimas apie 
bažnyčią su procesija jokia de- 

i monstracija. Jeigu du susitinka 
su tautiškom kepuraitėm ir pa
sisveikina arba eina kartu tai ir 
nėra, jokia demonstracija.

Paskui pats Storasta pasakė, 
kad nenoriu su jumis bylinėtis, 
tad pavėlinu kepuraites nešioti, 
tik demonstraciją nedarykit. Bai 
gus Storastai beveik visi nusijuo
kė, kad policijos komendantas 

į Adam Konig neatskyrė bažnyti- 
: nės procesijos nuo demonstraci- 
jos.

Tačiau Storastai ir komendan
tui ne tai rūpėjo, jie norėjo mar- 
cinkoniškiams išreikšti pagiežą ir 
nugąsdint, kad tautiškai nesipuo
štą, nes už tai jau seniai komen
dantas daro įvairias pinkles. 
Jiems labai nepatiko, kad per 
lenką “swięto mlodziežy” birže
lio 2 d. Marcinkonyse, marcinko- 
niškiai buvo pasipuošę tautiškais 
kaspinėliais ir užsidėję kepurai
tes drąsiai stovėjo prieš defiliuo- 
jančius stšelcus. Tada buvo ir 
pats Storasta, kuris taip pat šnai
ravo i marcinkoniškius. Per tar- 
dymą referentas Storastai ir pri
minė tuos laikus, ir kad buvo pa
siūlyta lietuviams nešioti raudo
ną baltą (lenkiškas spalvas), I 
Marcinkoniškiai atsakė, kad jie 
esą lietuviai ir nešioja kas lietu- 
vįška, tuo nieko blogo nedaryda- , 
mi ir, kad tas nėra nelojalu, ką 
buvo pastebėjęs Storasta. Mar
cinkoniškiai plačiai į tai atsakė 
referentui, kad tas neturėjo ką 
ir atsakyti, tik liepė išeiti ir va
žiuoti namo.

Išėję iš storostijos, šiaip taip 
susiskolinę pinigą lapkričio 6 d. 
10 valandą vakarą traukiniu par
važiavo namo. Stotyje daugelis 
pasitiko grįžusius, sveikindami 
laimingai sugrįžus. Komendantas, 
tuo pačiu traukiniu važiavęs, iš
lipęs iš traukinio, neturėdamas 

J kur akią dėti, spruko pro už
kampius, kaip velnias, apipiltas 
švęstu vandeniu. Jam labai nepa- i 
tiko skardus vieno grįžusiu bal
sas, nuskambėjęs po visą stotį: 
“Broliai ir sesės, mūsą laimėta, 

1 galim nešioti tautiškas kepurai- j 
j tęs”. Grįžusieji greičiau skubė- 
i jo namo, nes tėveliai nerymas- į 
taudami laukė grįžtant savo vai 
kelią.

Gal ir šį faktą lenką spauda , 
laikys prasimanyta ir prirašys

! nebūtą dalyką, kaip ir su kry- Į 
žiumi. Gal ir prieš šį faktą Vil
niaus radio įrodinės, kad Gardi
no sterosta nesąmoningai tai pa- 

’darė. Viskas tas lieka mūsą šir
dyse, viskas tas įstrigo į mūsą 
sielas ir mes tą skaudžią įvySių 
niekuomet neužmiršim. Visa tai 
pasiliks jaunesniajai kartai, kaip 
atėjūnai lenkai mus kankino. Ne-' 
girdėjo nei mūsą seneliai nuo ru
są, nei tėveliai nuo vokiečių to-j 
kią nežmonišką šlykščią žodžių, 
kokiais jie biaurina jaunas mer-| 
gaites. Tai antri baudžiavos lai- 

j kai. Ar dabar kur girdėta, kad 
jaunas 15 metų mergaites varinė
tų pėsčias per 70 kilometrų ir vi
saip tyčiotųsi, biauriausiai bar- 
nodami. Iš Marcinkonių į Gardi
ną 58 kilometrai, bet kadangi 
varė per policijos pasterunkus,

I tai susidarė 72 kilometrai.
Kelionės maršrutas buvo tokis: 

Marcinkonys — Paupys (Porze-

KARŠTO VANDENS
ŠILDYTUVAI

Padaryk žie
mos laiku va
žinėjimą, pa
togiu įvedant 
karšto van
dens šildytu
vą savo au- 
tomobilin.

Vario šildytuvo korys. Kromu 
arba “crackle” padengta. Di
delės Įtalpos. Už įrengimą ro- 
kuojama atskirai.

Thermostats nuo 95c ir 
aukščiau

Winter Fronts ... 98c.

Tirestone
SERVICE STORES, Ine.
Warren Avė. at Legion 

Parkvvay
Phone Brockton 239

jo. Ant jų jos ateities ger
būvis ir net egzistencija 
remiasi.

“Aš didžiuojuosi save 
santykiais sų šia sostine 
Krikščioniško mokslo ir 
Krikščioniškos vadovybės 
ir pasižadu, kol gyvas bū- 
siu teiksiu Jai savo para
mą ir ištikimybę.

“Aš jau esu pareiškęs 
savo dėkingumą Universi
teto vadovybei, aš dabar 
teikiu savo širdingą padė
ką prezidentui mūsų myli
mo krašto už jo malonumą 
atsiunčiant į šį susirinki
mą jį atstovauti vieną iš 
aukščiausių vyriausybės 
valdininkų ir man, kartu 
ir Univeristetui už išreikš
tą brangų žodį, kurį Uni
versitetas ir aš branginsi-’ 
me ant visados.

“Aš taipgi širdingai dė
koju Jo Ekscelencijai A- 
paštališkam Delegatui, Jo 
Eminencijai, Jūsų Eksce- 
lencijoms ir visiems aukš
tiems valdininkams mūsų 
ir kitų valstybių ir vi
siems čia esantiems, kurie 
bendrai padarė šias iškil
mes man garbingas ir ma
lonias ir aš prašau Dievo 
palaimos mūsų kraštui, cze) 26 km. kelionė lapkričio 4| 
mūsų Prezidentui ir šiai d., Raupys — Ežeronys 18 km,; 
didžiai istoriškai įstaigai 
Amerikos Katalikų Uni
versitetui.

“Non nobis, Domine, 
non nobis, sėd nomini tuo 
da gloriam.”

v •

SILENT GLOW
ALIEJAUS ŠILDYTUVAI
Už labai pigias kainas 
kaip tai: §19.50, $29.50 

ir $43.00.
Tikrai geriausis šildytu
vas parduodamas pre- 

kyvietoje.
UŽTIKRINTAS 

PATENKINIMAS
PETERSON SHEET 

METAL CO.
749 No. Main St., 

MONTELLO, MASS.
Tel. 42-VV

CLIFFORD’S
SERVICE STATION 

VIRTUVĖS PEČIAUS 
ALIEJUS — 7i/2c.

Taipgi parduodame: 

LYNN ALIEJAUS 

ŠILDYTUVUS
Tel. 6394

588 No. Main St., 
BROCKTON, MASS.

I Ežeronys — Varceliškės 16 km r>t 
kelionė XI. 5 d. ir Varciliškės — ; 
Gardinas 12 km. XI. 6 d., iš viso 
72 kilometrų.

Kelionėje visi buvo alkani, po
licininkai elgėsi žiauriai. Gailėjo 
įr vandens atsigerti, jei būtų nei M

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR
- BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St.
N0RW00D, MASS.
TEL. Norwood 1503
Montello Office:

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005
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NAUJAS PHILCO 201X
HIGH FIDELITY RADIO
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The Sensational Neu> 1935
__________

A musical instrument of ąuality
*

Iš viso pasaulio galima pagauti balsų beskait 
linių valandų su nauju 1935 PHILCO Radio! 
Išsivaizdinkite ’sau kiek {daug malonumo jus 

su savo šeimyna turėsite su šiuo vėliausios 
rūšies radio, kaip išgirsite viliojančias progra
mas iš Anglijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, 
Argentinos ir kitų užsienio kraštų visame pa
saulyje- vis tai pridėčkas prie jūsų myliamiau- 
sių Amerikoniškų programų. Balsas yra nuo
stabiai gyvas ir natūralūs, kuri tik tas garsus 
Patented Inclined Board gali duoti.

Vėl PHILCO, pasaulye daugiausiai parduoda* 
mas radio, sumuša visų vertės rekordus. Įsigyk 
sau radio dabar, pakol Kalėdinis pasirinkimas 
dar neišsemtas.

Pasirinkite iš 49 stebėtinai gražių naujų 

modelių

KAINOS NUO

$20 iki $600
Visos kainos gali būti permainytos be pranešimo

Perkant naują radio daug atrokuojame už jūsų seną radio

BERMAN RADIO CO
• •

RADIO INŽINIERIAI NUO 1918

3 KRAUTUVES
20 STUART ST. 

BOSTON .
62 STUART ST.

BOSTON
30 TREMONT ST. 

BOSTON

62 STUART ST. KRAUTUVE ATDARA IKI 9 VAL. KAS VAKARĄ
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Žodžiu Viskas Nuo Rusies iki

Antanas nutarė, kad deliai 
pinigų stokos turi atidėti rei-

Ar jums rūpi, kaip praleisite šių 
žiemų? Mūsų šildymo inžinierius 
atvyks į jūsų namus ir suteiks 
geriausius nurodymus kokios šil
dymo priemonės bus geriausios ir 
ekonomiškiausios. Tik juos pasi
kvieskite laišku ar telefonu Už 
patarimus nereikalauja jokio at
lyginimo.

kalingus pataisymus, bet Marė 
pasakė Antanui, kad visi jos 
kaimynai perka pas GROSS- 
MAN’Ą ir ji žino, kad ten 
“gali pirkti ir daugiau ir pi
giau”.
O, jei taip, tai eikime tenai 
tuojau.

Asbestos, Cementas ir Paipą Ap
dengimo Medžiaga.

Visokios Rūšies Vaivos. Bile Ko
kios ir Visokios šildymui Lie

čiančios Priemonės už
Pigiausias Kainas!

♦

$1228

1 »

Stogo

Taipgi galima gauti 
pas GROSSMAN’Ą 
visokiu rūšių malia
vos ir sienoms po- 
pierų.

Be sėdynės

Acid’ui atsparūs 
Tikros Vertės

TIK KĄ GAVOME!VISOS MAUDYNĖMS 
PRIEMONĖS

Didelis tų priemonių pasirin
kimas užtikrina, kad gausite 
sau labiausiai patinkantį ir 
už pigiausių kainų jums rei
kalingų maudynei dalykų. Vi
sokių rūšių ir didumo virtu
vėn “sinkos” labai pigiai.
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GROSSMAN’O PREKIŲ ĮVAIRUMAS, PERKANT SUTAUPYMAS, VISA TAI PIRKĖJO NAUDAI!
APSIRŪPINK DABAR!
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HOT AIR
FURNACE

18-Inch Firepot

$44.95

HEATING 
BOILERS

$65.00

RADIATORIAI — DŪ
MAMS PAIPOS

taupoma nuo 25 iki 50 
šimčių kūrenimo išlaidų.

ŽIEMOS LANGAI
Pas mus pigiausi. Sykį užsi
mokėjęs jau kitų išlaidų netu
rėsi Tai daug sutaupys šildy
mo išlaidų. United Statės Bu- 
reau of Standards ištyrimu, 
vartojant žiemos langus su
taupoma nuo 25 iki 50 nuo-

1000 žemomis kainomis tualė- 
toms dabą. Pirmos rūšies me
džiaga.

ĄŽUOLINĖS LENTOS 
GRINDIMS .. 4Įc. pėda 
Eglės Apdengsiąs 4|c. pd. 
Spalvuoti šingeliai, Viso
kių Spalvų, Raudono Ke
dro šingeliai 95c. ryšulys

KOMBINACIJINĖS DURIS 
ŽIEMAI IR VASARAI

Įsigijęs sietines- (screen) vasa
rai ir nuo audros žiemai du
ris, nereikės turėti dviejų du
rų ir mainyti kas sezoną, nes 
toii kombinacija atstos abejas. 
WEATHER STRIPPING par
duodame už ...............lc. pėdą.

Stogams Dengti Medžia
ga, Rolls ........ $1.18 
Asfalto Šingeliai $4.75 sq. 
Bird’s Pirmos Rūšies Sto

gams Smala..........59c.
Jei ko jūsų stogui trūks
ta tik pranešk mums, o 
mes aprūpinsime.

.si ri n Irimas duo- 
nybės parduoti 
42 colių “sin-j 
nepaprastai pi-’

qg75

Statymui Geležies Reikmenys. Visa Eile Visokių Rusių Paipų. Mes Supiaustome Ir Gvintuoja 
me Paipas Sulig Jūsų Reikalavimų

69-73 NO. MONTELLO ST.
TELEPHONES:

BROCKTON 5030-5031 ,

UŽTEKTINAI VIETOS AUTO
MOBILIAMS PASISTATYTI.
VAŽIUOKITE MŪSŲ KIEMAN

f

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

a. Praftciškus Budreckis

mą užbaigė ne vien kaip 
giliai tikįs katalikas, bet 
ir kaipo pilnai dievotas 
žmogus, rūpestingai prisi
rengęs prie amžinosios ke
lionės.

Nuo f>at įsikūrimo Šv. 
Roko parapijos a. a. Bud
reckis yra buvęs anų laikų 
bažnytiniam komitete iki

' MONTELLO, MASS. — kaipo geras dailidė ir net *1912 m., kuomet tasai ko- 
• Gruodžio 1, 

mingai palaidotas a.
Pranciškus Budreckis, vie- Jis taip pat pastatė ir kle- 
nas iš seniausių Brockto- boniją.
no lietuvių, dalyvaujant skaitlingos lietuvių kolo- 
penkiems kunigams ir di- nijos namų yra jo plano ir 
delei žmonių miniai. Velio- statybos. Jis taip pat bu- 
nis paliko moterį, tris sū- vo susigyvenęs su vieti- 
nus ir vieną dukterį. Vie- niais gyvenimo reikalais, 
nas jo sūnų yra plačiai ži- kad grynai lietuviška 
nomas gydytojas ir žymus Montello kolonija buvo 
veikėjas, dalyvaująs lietu- tartum gimtinis Pranciš- 
vių parengimuose ir pasi- kaus miestelis. . 
žymįs labdaringu veiklu
mu biednuomenės tarpe.

A. a. Pranciškus Bud-

buvo iškil- savotiškos rūšies archi- 
tektorius, daug prisidėjo.a.
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Be to, daugelis

PREKES PRISTATOME VISUR DYKAI
--------- g----- Į*

Baigęs sa>o kalbą, pa
kvietė lietuvių draugą, ai
ri, advokatą W. McCarthy, 
kuris kalbėjo trumpai. Se
kanti kalbėtojai buvo vie
tiniai lietuviai, dantistas 
Dr. J. Greivis, advokatas 
V. Kiaršis Jp.. Svečias iš 
Montello, Mass., lietuvių 
Šv. Roko parapijos kleb 
kun. J. švagždys, buvo 
principalis kalbėtojas. Jo
jo kalba visiems patiko. 
Kalbos turinys buvo lietu
vybė, darbininkai ir tikėji-

t

: “Žinokite, kiekvienas kata-: 
! likas, kurs be reikalo perka, 
■skaito, namuose laiko blogą 

Lapkričio 29 d., 1934, laikytį ar knygą, ne tik

MONTELLO, MASS.V. Žukauskas, J. Stražnic- 
kas, V. Čeplikas, J. Žeimis, 
V. Mockevičius, K. Miko
nis, J. Ziminskas, S. Bei- - 
kus, K. Jekavonis, J. Jes- Nuolatinės Pagalbos Pa- nuside(la Bažnyčios įsaky- 
kelevičius, V. Platukis, A. nelės Švenčiausios^ pašal- 
Ramfeika, J. Kriaučiūnas, P/ne draugija, turėjo dide- 
G. Dadravičius, M. Kulie- 4 koncertą ir balių, Lietu- 
šienė, J. Šilanskas, A.! viU Tautiško Namo Sve- 
Naudžiunienė, V. Babrau- 
skienė, P. Daučienė, E. 
Venčienė, A. Muliolis, A. 
Svirskienė, M. Zakareckie- 
nė, S. Urbonas, S. J. De- 
gesienė, J. Jurgelevičius.

mas. Paskutinis kalbėjo Duonkepys paaukavo duo- 
airių Šv. Ritos parapijos, nas vakarienei ir valgius 
kurios globoje ir mūsų ba
žnytėlė yra, kleb. kun. I.
L. Gifford.

• v

mams ir turi per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
plampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”—
Panevėžio vysk. Paltarokas.

tainėje.
Koncertas prasidėjo 7 va-! 
landą vakare. Programą 
išpildė: dainavo duetą p- į 
lės Margaret Sinkevičiūtė, ■ 
šios draugijos pirmininkė, 
su Agota Tamulevičiūte. 
Joms piano akompanavo 
Ona Danilaitė. Solo daina
vo Florence Jarmalavičiu- 
tė. Jei piano akompanavo 
Virginia Pekarskaitė. į 

Taipgi solo dainavo vi
siems gerai žinoma daini
ninkė, p-nia Magdalena 
Mazgalienė. Piano akom- 

A. Muzikevi- panavo jos sūnus, Vincas 
B. Jurkevičius, P. iMazgalis. Jų visų dainos 

I publikai labai patiko. Vi
sos .buvo iššauktos karto
ti po kelis kartus. Žmonių 
buvo daug.

Ta draugija nutarė, kad 
visą pelną, nuo to baliaus 
paaukoti dėl naujo didžio
jo altoriaus fondo, Šv. Ro- 

Į ko Parapijos. Taipgi, atsi
lankė abu kunigai, klebo-I 
nas kunigas J. Švagždys ir 
kun. J. Petrauskas.

P-nia Veronika Aukšti- 
kalnienė paaukavo du di'- 
delius sūrius. Juos išleido; 
išlaimėjimui. L a i m ė j o į 

. Martinas Pekarskas vieną, 
o antrą, Julė Ikasalienė. Į 

Darbininkės to baliaus 
buvo Justina Kašėtienė, 
Jieva Kašėtienė, Alena Je- 
zukevičienė, Teofilia Aks- 
tinienė, Bronislava Trai- 
navičienė, ir Agnieška 

> Vaičiūnienė. Baliaus šei-

Jei kas tariasi esąs mal
dingas ir nesuvaldo savo lie
žuvio. to maldingumas tuš
čias. Šv. Jokūbas.

iškepė. M. Kancevičienė, 
V. Mikonis, White Eagle 
Market, M. Wyka, J. Ra- 
bchanis.

Rengėjų ir darbininkų 
vardai:

J. Belskis, A. šaukis, M. 
Vencius, P. Jankauskas, J. 
Zavadskas, 
čius,
Svirskas, A. Klimauskas, 
J. Jerusevičius; šeiminin
kės: R. Jankauskienė, A. 
Jurkevičienė, A. Amšiejie- 
nė, M. Kulesienė, R. Jeske- 
levičienė, J. Jekavonienė, 

I A. Radziukinienė, J. Buit- 
kuvienė, A. Kriaučiūnienė, 
E. Vencienė. Patarnauto
jos: J. Jakavonytė, A. Jur
kevičiūtė, M. Aidukonytė, 
J. Laudinskaitė, G. Ven- 
ciutė, A. Jenkauskaitė, A. 
Grudinskaitė, I. Pecuko- 
nytė, L. Šilanskaitė, B. 
Jeskelevičiutė, M. Niedins- 
kaitė, E. Jurgelevičiūtė.

♦ * ♦

DARBAI
Šiame miestely su dar- 

bais blogai. Dirbtuvėse 
mažai yra darbo. Kažku
rios čeverykų dirbtuvės 
visai užsidarė, o kitos iš
sikraustė į New Hampshi- 
re

I

MES PARDUODAME
CEMENTU - PLYTAS 

GRINDIS 
DURIS - LANGUS 

ŠINGELIUS 
IR 

STOGAMS DENGTI 
MEDŽIAGĄ 

CHELSEA BUILDING 
WRECKING CO., Ine.

66 Parker St. 
BROCKTON, MASS. 

Tel. Brockton 363

mitetas buvo oficialiai lik
viduotas. Didžiuma komi
teto narių labai šiaušėsi 
prieš dvasinę vyriausybę 
dėl to likvidavimo, bet a. 
a. Pranciškus pasiliko iš
tikimas katalikų tikėjimui 
ir nustatytajai tvarkai ir į 
kitus darydavo teigiamos
įtakos, kad pasiduotų Baž- Tarpe kalbų buvo dainų, 
nyčios autoritetui. Toks kuriomis visus paiinksmi- 
katalikiškas nusiteikimas no svečiai iš Nashua, N.

H., tai vargoninkas J. Ta- 
mulionis, J. Kudzma, p. 
Skirkienė ir p-lė O. Ver- 
kauskaitė. Pianu akompa
navo p-lė A. Grausliutė.

Vietinės p-lės A. Jenkau- 
skaitė ir J. Venčiųtė, pas
kambino piano duetą ir 
solo.

Matytis, kad dainos ir 
muzika žmonėms labai pa
tiko, nes katučių nesigai
lėta. Tik iš šalies žiūrint ir 
klausant, reikėjo raudo- 

* nuoti, nes, rodosi, kad mes 
| savo mieste lietuviško jau- I

Jis buvo buvo ypatingai didvyriš- 
tampriai susijęs su visais kas tais laikais, kada bu- 
lietuvių vargais, pervers vo daroma tiek priešbaž- 
mais, rūpeščiais ir laimė- nytinės agitacijos. Tą gra

žų a. a. Pranciškaus pa
vyzdį katalikai labai įver
tino ir skaitlingu dalyvu- 
mu jo laidotuvėse atidavė 

| jo atminčiai taip gausiai 
užpelnytą pagarbą. K,

is buvo tipingas lietu- jimais ir Brocktonas jam 
ištikimas buvo antr°J‘ tevy"e-

reck:
vis - žemaitis, 
tautos tradicijoms ir kata- A. a. Pranciškus Budrec- 
likų tikėjimui. Jis buvo kis buvo tvirtas lietuvis ir 
tartum Brocktono lietuvių uolus katalikas. Tie dvi y- 
tėvas. Jo rūpesniu buvo patybi jis visuomet griež- 
organizuojama Šv. Roko tai pabrėždavo. Ypačiai 
lietuvių parapija ir pasta
tyta sena medinė bažnytė
lė (dabar svetainė), prie 
kurios pastatymo velionis

tikėjimo atžvilgiu a. a. 
Pranciškus yra pasižymė
jęs didele ištikymybe ir 
ištverme ir savo gyveni-

I

HAVERHILL, MASS.
Lapkričio 25 d., vietiniai 

lietuviai surengė šaunią 
vakarienę. Žmonių atsilan
kė apie 300. Šios vakarie
nės pelnas skiriamas pa
taisymui lietuvių R. K. Šv. 
Jurgio bažnyčios.

Laike vakarienės buvo 
pasakyta daug gražių kai-1 
bų. Taip pat netrūko ir dabar neturim, o norint, 
dainų.

Vakarą pradėjo jaunas nuotų lietuviškai, būtinaii
inžinierius J. Belskis ir 
pasakęs trumpą kalbelę, 
pakvietė vietos lietuvių 
kūn. F. Norbutą vakaro 
vedėju.

Kun. F. Norbutas pa
sveikino susirinkusius ir 
kvietė visus lietuvius Vie- “
ningai sugyventi, sutarti. -įrųauskas, M. Laudinskas,

nimo neturim.
Bet ne. Pas mus lietu

viško jaunimo yra daug, 
bet neturėjom per ilgą lai
ką lietuvio kunigo.

Lietuvio vargoninko ii

kad mūsų jaunimas dai-

reikalingas lietuvis vargo
ninkas. Haverhill’o lietu
viai turėtų stoti petys į 
petį, kad gavus teisę turė
ti viską lietuvišką.

- Vakarienei aukavo šie. ................ ____ *r ^a*ne valstybes, minjnjjgs: Antanina Trai
geradariai: J. Jurgelei S”“"*!4“** dar' 
liūs, V. Vairt orius, A. Kli- ' Mlestas aPmir«8-

■’■■■ ........ «<'««"• gj

IŠVALYMAS 
ir SUPROSYMAS

SIUTUS AR SUKNIAS I
' r'- :V- 1

g

Dabar tik už

X

į

i

Pasaukite:
COLONIAL|

CLEANSING SERVICE
271 No. Main St.,

Dirbtuvė: 188 Court St.,
TEL. BROCKTON 7908

navičienė, Marcelė Miliau 
skienė.

“Rūta”
A
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Rytinių Valstybių Žinios
I

WATERBURY, CONN
*•

— Marcelė Andrikytė, sa
vo švelnumu netrukus pa
keitė jo mintį ir jausmus. 
Tikrai nepaprastus visai

maloniais muzikos aidais, torių. Sekančių metų vai- > 
Visi bendrai, linksmai dybą sudaro: Dvasios va- • 
laiką praleidę skirstėmės das — kun. J. Ambotas, ;

-------  -------- ----- namon. Buvo matyti ir pirmininkas — J. Mončiu- i 
' netikėtus gabumus parodė" daugelis garbingų svečių nas, vice-pirmininkas— F. i 
tos trys meilingos porelės 
— “Vilkelis, muzikas” — 
Edmundas Jenušaitis, su 
savo elegantiška meiluže 
“Amelija” — Natalija kitų. 
Plangiutė, “Giedraitis, pie
šėjas” — Petras Lazaus
kas, su savo “nudažytais 
plaukais Antanina” —Ma
rė Adomaitė, “Stiklius, 
advokatas — Norbertas 
Aleksis, su savo “dangiš
kom akutėm Elzyte” — E- 
leonora Banyte. Didžiau- 
sį furorą sukėlė žmonėse 
kiekvienas pasirodymas 
tarno “Stepono” — Vinco 
Klimo ir jo meilužės “virė
jos” — Kazio Karinausko, 
o ypatingai kada “Barbu
tė” pavaišino “Steponėlį” 
su miltais ir “pajumi”.

Nors buvo daug juoko, 
bet buvo ir rimtumo.

Vaidinimas užsib a i g ė 
dainelėmis, kurias šauniai 
sudainavo didysis choras. 
“Palankėj Saulutė Teka”, 
ir “Pamylėjau Vakar” su
dainuota labai triukšmin
gai. “Vytauto Jubiliejinis 
Himnas” sudainuota tik 

•i rai narsiai, lietuviškai.
Pertraukose gabiai gro

jo smuiką jaunutė Lelija 
Pukinskaitė, o Antanas A- 
leksaitis “banjo”.

i Netrukus mūsų gabus ir 
Kupstas, kuris amžinai visų mėgiamas Norberto 
buvo nusistatęs prieš mo- Aleksio vedamas Young 
teris. Bet veltui, nes jo ma Melodians orkestras pri- 
loni stenografė “Leonija” pildė platųjį Auditorijų

METINIS TEATRAS — 
KONCERTAS 

Nepaprastai įdomų va
karą šį metą surengė Šv. 
Juozapo parapijos choras, 
vadovaujant vargoninkui 
chorvedžiui komp. A. A- 
leksiui. Teatras — koncer
tas įvyko sekmadieny, lap • 
kričio 18 d. 7 vai. vakare, 
parapijos Auditorijoj. Su
sidomėję laukėme šio va
karo, nes turėjome progą 
pamatyti tą garsų Fudo— 
Dineikos veikalą — ketu
rių aktų klasišką komedi
ją — “Vedybų Priešai”.

Kaip ir visuomet, mūsų 
didžiai mylimas klebonas 
kun. J. J. Valantiejus pa
sakė labai malonią ir ati
tinkamą įžanginę kalbą, ir 
tuomi prasidėjo vakaro 
programa. Koncertinę da
lį programos išpildė pui
kiai išlavintas jauname- 
čių choras, kuris sudaina
vo “Jaunimo Maršas”, 
“Mergužėlė Mano”, “Nuo 
Putino”, “Už Jūrelių”, 
“Stovi Mergelė” ir “Du 
Gaideliu”. Labai buvo ma
lonu klausyti jaunuolių 
švelnių balselių.

Sekė vaidinimas “Vedy- į 
bų Priešai”. Vaidylos buvo 
ypatingai gerai parinkti. 
Svarbiausią rolę “Bro
niaus, garsaus rašytojo, 
daktaro” vaidino Juozas

• v

• v •

iš apylinkės miestų: kun. Rumskis, iždininkas — K. 
klebonas J. V. Kazlauskas Tamošiūnas, rašt. — B. 
iš Ansonia, Conn., Tėveliai Mičiūnienė, organizatorius 
.-x —R šilkauskas.

Pabaigus sesijas, New 
britainiečiai pakvietė ats- 

1 tovus užkandžiautų. Už
kandžius paruošė ponia 
P. Grigienė su savo dukre
le bei p-le P. Jeniute.

Paužkandžiavus vėl eita 
prie kito susirinkimo, bū
tent, aptarimo gegužinės 
reikalų, kuriame atvyko ir 
dalyvavo šios hartfordie- 
tės: L. R. 'K. M. Są-gos 
Conn. apskričio pirminin-| 
kė — R. Mončiunienė, iždi- Į 
ninkė — V. Ambotienė. 
ponios Tamošiūnienė ii 
Kaunietienė. Šio susirinki
mo rezultatus, manau vie
šai patieks rašt. J. Mon- 
čiūnas.

Atstovai išsiskirstė kuo- 
gražiausiame ūpe.

Širdingai ačiū visiems 
atsilankiusiems.

Kor-tė.

iš New Britam, ir daug

O brangusis lietuviškas 
jaunime! Būkime visados 
ištikimi tėvynės sūnūs. 
Mylėkime jos garbingąją 
kalbą, jos numylėtas dai
nas. Dirbkime Dievui ir 
Tėvynei! Viltis

NEW BRITAIN, CONN.

Gerb. Vajininkams
Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir laikraščio “Dar

bininko” vajus prasideda gruodžio 1 d. ir tęsis iki ko
vo 1 d., 1935 m.

Vajaus metu bus prirašinėjami nauji nariai prie 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir užrašinėjamas lai
kraštis “Darbininkas”. LDS. seni ir nauji nariai, ku
rie užsimokės už visus metus $3.00, gaus dovanų kny
gomis $2.00 vertės; kurie dėl kokių priežaščių nega
lės užsimokėti už visus metus, bet mokės po 25 centus 
mėnesiui, tie nariai, nauji ir seni, gaus dovanas kny
gomis $2.00 verts pasibaigus metams.

Prenumeratoriai, nauji ir seni, kurie vajaus metu 
užsimokės už visus metus $3.00, gaus dovanas knygo
mis $1.00 vertės. Prenumeratos kaina trumpesniam 
laikui, t. y. pusei metų bus $2.00, 3 mėnesiams $1.00.

Užsimokėjimas vajaus nustatytomis kainomis 
skaitosi.nuo gruodžio 1 d., 1934 m. Bet užsimokėti va
jaus nustatytomis kainomis gali dviem, trims ir dau
giau metų iš anksto.

Vadinasi vajus bus naujų ir senų narių, naujų ir 
senų prenumeratorių. Visiems lygios teisės.

Nauji nariai, įsirašydami į Lietuvių Darbininkų 
Sąjungą įstojimo nemoka; moka tik mėnesinius mo
kesčius.

Taigi pasiprašę Aukščiausiojo palaimos pradėki
me darbą nuo pirmos dienos. Neužsiregistravusieji re
gistruokitės.

Išpildykite žemiau paduotą blanką ir ją pasiųs
kite Centrui, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Vardas Pavardė

■ Adresas
-

Kr'I LDS. NARYS ....... “DARBININKO” PRENU
MERATORIUS ....... RĖMĖJAS........

(Jei esi narys, ar prenumeratorius, ar rėmė
jas, tai pridėk prie savo pareiškimo kryžiu
ką).

Prašau įrašyti mano vardą į Katalikiškos Spau
dos Platintojų Sąrašą.

Parašas...................................

A

Iš L. D. S. Connecticut 
Apskričio Suvažiavimo
Lapkričio 25 d., 1934 m., 

mūsų kolonijoj įvyko minė 
to apskričio metinis suva
žiavimas, kuriame dalyva
vo atstovai iš keturių L. 
D. S. kuopų skaičiuje 15 
atstovi} ir, keletas svečių.

Suvažiavimą sveiki n o 
kleb. kun. A. Vaškelis, ku
nigas P. P. Karlonas, kun. 
J. Ambotas, Hartfordo lie
tuvių parapijos klebonas, 
komp. A. Aleksis, A. Ma
šiotas ir A. Miciunas. Vi
sų sveikinimai buvo nuo
širdūs ir reikšmingi orga
nizacijos gerovei.

Sesijų vedimas vienbal
siai buvo pavestas esan
čiai apskrities valdybai, 
kurios visi nariai dalyva
vo suvažiavime.

Išklausyti įvairių komi
sijų raportai ir priimti. 
Įdomus raportas buvo pa
tiektas iš LDS. seimo, tai 
apskrities pirmininko J. 
Mončiūno.

Komisija, , ištirti iždą, 
kuris likosi netvarkoje mi
rus a. a. Simonui Cibuls- 
kiui, pasirodė esanti keb
lioj padėtyj, tad pavesta, 
tai pačiai komisijai tyrinę 
ti. Atstovai įvertindami a. 
a. Simono darbą ir pasi
šventimą L. D. S. organi
zacijos labui, užprašė šv. 
mišias už velionies sielą.

Gegužinės komisija pra
nešė, kad apskričiui liko 
pelno 80 dolerių, taigi nu
tarta sekančiais metais 
vėl surengti bendrą trily
pę gegužinę, kuri gal bus 
dar įvairesnė, nes gerb. A. 
Aleksis pasižadėjo sutvar
kyti muzikalę programą, 
kviečiant chorus bei jų va
dus.

Visų atstovų ūpas buvo 
pakilęs svarstant L. D. S. 
ir “Darbininko” vajaus 
reikalą, kuriame daug kal
bėta, diskusuota ir pagei
dauta, kad kiekviena kuo
pa, kiekvienas narys, pa
dirbėtų LDS. organizaci
jos gerovei vajaus metu. 
Taippat pareikšta pagei
davimas, kad “Darbinin
ke” būtų daugiau rašoma 
iš darbininkų gyvenimo.

Padaryta ir daugiau 
naudingų nutarimų, kurie 
vėiau tilps organe “Darbi-. 
ninke”.

Sekantiems metams val
dyba išrinkta vienbalsiai 
ta pati išskyrus organiza- į

• v

HARTFORD, CONN.
SMAGUS VAKARAS 

“PAKE”. — LANKĖSI Iš 
LIETUVOS SVEČIAS p. 

BARONAS
Vytauto D. Muziejaus 

Įgaliotinis
t

Hartford, Conn. — Vie
tos lietuviai — siuvėjai J. 
Leonaitis, A. Mazalas, sy
kiu su savo žmonomis, pp. 
Leonaitienė ir Mazalienė, 
taipgi daug r besidarbuo
jančia lietuvių žymesnėse 
draugijose ir kuopose p- 
nia Žilionienė, J. Sekių, P. 
Mikalausku ir kitais, lap
kričio 26 d., vakare, Lietu
vių Parapijos Mokyklos 
salėje, parengė vakarienę 
su muzikale programa ir 
šokiais pagerbimui mūsų 
kolonijoje pirmo lietuvio
gydytojo daktaro M. V.' 
Mikolainio ir sykiu jo ma
mytės ir sesutės. Nors tai 
įvyko darbo dienoje, bet 
vietos lietuviai šį paren
gimą atjąutė ir skaitlingai 
atsilankė. Susirinko virš 
200 asmenų. Įžanga buvo 
50c., bet rengėjai-jos taip 
sumaniai, šauniai ir rūpe
stingai paruošė, kad kiek
vienas užtektinai pavalgė, 
išsigėrė ir daktarui sutei
kė gražių dovanėlių. Jau
nųjų lietuvių orkestras

A

U

WATERBURY SAVINGS BANK
WATERBURY, CONNECTICUT

Brooklyn Office
Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū

pinti tavo visus bankos reikalus.
Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

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

793-797 Bank St.

grojo smagius muzikalius vakare ir baigėsi apie 1 j 
dalykėlius, o po užkandžių vai. ryte, 
visi linksminosi 
žaidimais.

Po užkandžių 
prakalbėles pasakė vakaro 
vedėjas A. Mazalas, kun. 
klebonas Ambotas, vika
ras Ražaitis, J. Sekys, J. 
Mančiūnas, svečias Miko- 
1 ainis (daktaro dėdė iš 
Waterbury), d-ro sesutė, 
mamytė ir ant galo pats 
dr. Mikolainis. Kitas dr. 
Mikolainio giminaitis J. 
Kurnėta suteikė savo var
du dovaną.

Muzikalę programą iš
pildė p-nas Sintautas su 
žmona, p-lė Kaunietytė, p. 
Kripas su savo mažais sū-Į "^es ypatingai raginam» 
neliais, p-lė Kasmonaitytė remti tuos biznierius ir pro 
ir kiti. i fesionalus, kurie skelbias1
' Vakaras prasidėjo 7 vai. ‘Darbininke.”

jo sudėtį ir nustato jų 
gryną lietuviškumą; Šito
kį tyrimai daug padeda ir 
istorijos mokslui, kai jam 
reikia nustatyti, kuriai 
tautų šakai priklauso vie
na ar kita tautelė.

Mums ypač yra įdomus 
šią vasarą Lietuvos uni
versiteto profesoriaus Ži
linsko padarytas kraujo 
tyrimas Klaipėdos krašte. 
Šis tyrinėjimas buvo veda
mas plačiu mastu ir davė 
įdomių vaisių. Tuo tarpu 
tyrinėjimo smulkmen o s 
dar neskelbiamos. Tačiau, 
kiek teko sužinoti, profe
sorius Žilinskas nustatęs, 
kad aukštaičiai yra žymiai 
sumišę su savo kaimynais

i ir tyras lietuvio tipas čia 
žymiai yra paveiktas kai- 
miniško kraujo priemai
šos.

Daugiausiai išsilaik ę s 
lietuvio tipas yra pas klai- 

i pėdiečius. Įdomu, kad 
kraujo nagrinėjimas visiš
kai patvirtina ir kalbos 
bei istorijos daviniai: 
klaipėdiečiai yra tikri lie-

šokiais, i * * *
Į Lapkričio 27 d. pas mus 
atsilankė Vytauto Didžio
jo Muziejaus (Kaune) į- 
galiotas svečias p. Baro
nas su tikslu užrašyti Vy
tauto Didžiojo Jubiliejaus 
leidinį — albumą. Nors 
Albumo kaina nemaža — 
$22.00, bet užsirašė: 1) V. 
M. Čekanauskas, 2) kun. 
kleb. Ambotas, 3) S. Pik- tuviai ir nieko bendro su 
turna. Iš Hartfordo sve- vokiečiais neturi, nes tuo 

metu, kai vokiečių krau
jas yra vadinamas vakarų 
kraujo grupės, tai klaipė
diečiai, taip ir visi lietu
viai, yra rytų kraujo gru
pės tipo.

Be to, profesorius Žilin
skas nustatė, kad žemai
čiai ir jų kaimynai klai
pėdiečiai yra artimi lat 
viams, negu aukštaičiams. 
Toki maždaug yra profe
soriaus Žilinsko tyrimai.

gražias

• v

v •

čias išvažiavo Į New Bri- 
tainą; tenai, manoma, bus 
geresnės pasekmės, nes y- 
ra daugiau turtingesnių 
lietuvių. M. Bėdulis

Klaipėdiečiai Yra Tikri 
Lietuviai

Biologijos mokslai da- siteto medicinos fakulte- 
bar išaiškina ir nustato tas tokį kraujo tyrimą jau 
žmonių giminingumo ry- bando daryti ir yra pa
šius ir giminingumo laips- siekta visiškai gerų rezul- 
nį. Tai yra pasiekiama da- tatų. To fakulteto profe • 
rant kraujo išskaldymą ir šoriai kas vasarą tyria 
tyrimą. Lietuvoje univer- 1 Lietuvos gyventojų krau-

LDS. ir “Darbininko” Vajaus

T

Sąlygos

Telephone Stagg 2—4409 1
NOTARY PURT.TC

ALEKS. RADZEVIČIUS |
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos!
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves-i2 
tuvėms, Krikštynoms ir viso- | 

kiems pokyliams.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAIS NIUO TAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Paikiai Įrengto® dvi koplyčios duo
damos mylimiems pa Šarvoti do
vanai Nollndimo valandoj kreip
kitės pas mos. Patarus vtmas yra 
nžtikriDtaa ir nž prieinamą kalną.\

1. Vajaus metu Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
narių, naujų ir senų, metinė mokestis ir “Darbinin
ko” prenumeratos kaina metams bus $3.00. Prenu
meratoriai, nauji ii* seni, gauna dovanų knygomis 
$1.00 vertės, o L. D. S. nariai, nauji ir seni — $2.00 
vertės.

2. Prenumeratoriai, seni ir nauji, kurie neišga
li užsimokėti už visus metus, moka paprastą kainą, 
būtent: $2.00 pusei metų; $1.00 trims mėnesiams, 
L. D. S. nariai moka po 25 centus mėnesiui. Dova
nas knygomis gauna tik pabaigoje metų.

• 3. Prenumeratoriams ir LDS. nariams bus pro
ga užsidirbti sau prenumeratą ir narinė mokestis. 
Pavyzdžiui, LDS. narys arba “Darbininko” prenu
meratorius gauna 4 naujas metines prenumeratas 
arba 4 naujus narius ir už juos iš anksto po $3.00, 
t. y. $12.00, tai penktąją prenumeratą gavėjas gau
na sau dovanai.

Žinome gerai, kad vajaus metu bus ir tokių 
darbininkų-vajininkų, kurie ne 4 prenumeratas, ne 
4 naujus narius prirašys prie LDS., bet 8, 12„ 16, nunnAMT^aTAT 
20 ir daugiau, kaip pavyzdžiui kun. J. Bružikas, S. m «brra. galima papirkti 
J. pereitame vajuje prirašė apie 500 naujų prenu- už maža $500 pradini įmokž- 
meratų ,tai visvien nuo kiekvienų 4 prenumeratų 
ar narių (naujų) gauna vieną prenumeratą dova- rašyk: s amas witte — Ad- 
nai. Gautas dovanai prenumeratas gavėjas vieną votat?a, ^ANDRIUS francis 
sau pasilieka, o kitas gali parduoti arba užrašyti i44oL^®oAD-WAxa,New^ Yoriq 
savo giminėms ar pažįstamiems. į Room 3160 arba telefonuok P«m-

Tokios tai maždaug suglaustoje formoje vajaus
|fą patarnavimą!

ĮSIGYK SAU NAMUS
Į metas laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Tarime visokią namą: di
delių, mažą, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvią ap
gyventose vietose — BrooUyne, 

DUODAME PTGIAI ir ant leng-

i sąlygos.


