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Katalikai, kum neremia kitaKkiiko< 
■pandos, neturi teiiSs yndintii gera Balny- 
Sioi vaiku*,

Vyskupai Ketteltrii
DARBININKAS EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS

KNJL MUO 1915 METŲ
*>
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KAINA 5 GINTAI

Senatas Paneigė 
Prez. Prašymą pShuS Lietuvių Katalikų Seimelis

Washington >— Vasario 
, 21 d. Senato komisija, ku

ri-svarstė prezidento vie
šųjų darbų ir pašalpos bi- 
lių, kuriuo skiria tam tiks
lui 4,800,000,000 dolerių, 
nepaisant prezidento Roo- 
sevelto prašymų ir grasi
nimų, kad jis uždės savo 

-__veto antto biliaus, jei ne
bus priimtas sulig jo noro, 
šiandien nutarė 44 balsais 
prieš 43, kad darbiniu* 
kams prie šių darbų būtų 
mokama tokia pat alga, 
kaip ir prie privačių pana
šių darbų.

Prezidentas buvo užtik- 
. rines komisiją, kad jis ne
būtų leidęs privačiose į- 
monėse mokėti darbinin
kams mažiau kaip 50 dole
rių į mėnesį, bet ir tas ne
gelbėjo. Senato komisijos 
nariai nutarė eiti su Ame
rikos Darbo Federacija ir 
mokėti darbininkams, ku
rie dirbs prie viešųjų dar
bų, tokias pat algas, kaip 
ir privačiose įstaigose.

NAZIAIRUOŠIASI
Užgrobti danciga

Dancigas— Volkstade 
- '(parlamente^ nažiai turi 

52 nuoš. vietų. Jie tuo ne* 
patenkinti. Nutarė parla
mentą paleisti ir skelbti 
naujus rinkimus, kuriuos 
jie tikisi laimėti daug di
desniu nuošimčiu. Nauji 
rinkimai įvyks balandžio 
7 dieną.

HITLERIO VALDŽIA 
NUSAVINA PILIEČIŲ 

TURTĄ

NAUJUS BONUS '

Washington — Vasario 
21 d. valstybės iždas pas
kelbė, kad nuo kovo men. 
1 d. piliečiai raginami pir
kti valdžios bonus. Tie bo- 
nai bus parduodami pas
tose. Bonai išleidžiami 
mažomis sumomis, 25, 50, 
100, 500 ir 1000 dolerių, 
kad kiekvienas pilietis jų 
galėtų įsigyti. Mokės 2.9 
nuošimčius metams. Bonai 
išleidžiami dešimčiai me
tų, bet savininkui pareika
lavus, jie bus išmokami 
laike 60 dienų, šie bonai 
bus vadinami: “Jungtinių 
Valstybių Taupomieji Bo
nai?’ /

Už 25 dolerių bohą rei
kės mokėti $18.75; už 50 
dolerių boną $3L50; už 
100 dolerių boną 75 dole
rius ir tt. Tie, kurie išlai
kys bonus 10 metų gaus 
pilną jų vertę, nes nuošim
čiai bus priskaitomi kas 
puse metų.

Vatikanas Brazilijos 
naujas ambasa d-o r i u s 
Šventajam Sostui, Luis 
Guimaraes, įteikdamas 
Popiežiui savo kredencia
lus pareiškė, kad Brazili
joj yra daugiau katalikų^ 
negu kitame kuriame kra
šte pasauly. Brazilijoj yra 
40 milijonu gyventoju.

Šventasis Tėvas laimino 
naująjį ambasadorių, lin- 
kėjo pasisekimo einant sa
vo pareigasprię Vatikano 
ir džiaugėsi Brazilijos ka
talikų susipratimu ir pa
siaukojimų katalikiškame 
darbe. ! <•

SVARBUS UETUVIO Iš-

Praėjo Entuziastingai

Adv. Pranas Boblys iš Worcėster, Mass., suma
niai vede Naujosios Anglijos Lietuvių Katalikų Sei- 

I mėlį, vasario 22 d., š. m., Lawrence, Mass.

Pen-

Boston, Mass.

BERLYNAS — Vasario 
22 d. Hitleris paskelbė 
naują įstatymą, kuriuo 
duodama teisę valdžiai 
reikalauti bankų ir priva
čių asmenų ir organizaci
jų paskolinti valdžiai per
teklius pinigų. Po sunkių 
bausmių' Vokietijos pilie
čiai turi tuojaus valdžiai 
pranešti kiek jie turi pini
gų svetimose valstybėse. 
Manoma, kad tos jų sumbs 
bus valdžios nusavintos ir 
savininkams bus duodami 
Vokietijos obligacijos.7

ŽUVO DEL “MEILES”

Boston, 'Mass. — Guber- • 
nątorius Curley pasišaukė 
elektros ir gazo kompani
jų atstovus ir pareiškė 
jiems, kad elektros ir gazo 
kainos yra peraukštos ir 
jei kompanijos geruoju 
nesutiks jų sumažinti, jis 
tai padarys įstatymo ke
liu. '

Vasario 21 d. elektros 
kompanijų atstovai parei
škė, kad jie, einant guber
natoriaus patarimų, suma
žins elektros kainą pusę 
cento už kilowatto valan
dą. Tas reiškia, kad elek
tros vartotojai'kasmet su
taupys suvirs du milijonu 
dolerių.

Manoma, kad gazo kom
panijos taipgi sutiks su
mažinti ęavo karnas.

NUBAUSTAS ADUTIŠKIO 
KLEBONAS

Londonas — Vasario 21 
d; dvi mergaites, ĘliZabeth 
du Bois, 23 mėtų ir v Jane, 
20 metų, šoko iŠ orlaivio, 
kuris lėkė iš Londono į 
Paryžių ir abi žuvo. Jų te- 

į vas yra Amerikos genera- 
£ ’ lis konsulas Naples, Itali- 
\ > to’e- - • ■ ’ •

Sakoma, kad mergaitės 
į buvo įsimylėjusios į du
> / Anglijos lakūnus, kurie 
' pereitą savaitę žuvo orlai

vio katastrofoje ir. nega- 
; lėdamos pakelti širdgėlos,

nutarė abi tokiu pat būdu 
; žūti.

Vilnius *— Praneša, kad > 
Adutiškio klebonas kun. 
Benediktas Krįštopanįs 
Švenčionių Storastos spren 
dimu š. m. sausio 22 d. nu
baustas sumokėti 500 au
ksinų arba dvi savaites 
sėdėti kalėjime už tai, kad 
1934 metais spalių mėn. 9 
d. Adutiškio parapijos ba
žnyčioje atlaikė gedulines 
pamaldas.

šiai bylai davė pradžią 
Adutiškio policijos ko
mendantas St. Liutkevi
čius, kuriam atrodė, kad 
tos pamaldos buvusios lai
komos ypatingais tikslais.

Dabar ši byla nukreipta 
teisman.

Šiaulių gyventojas B. 
Vaicekauskas išrado tam 
tikrą dėžę lėktuvų bei lai
vų keleiviams^ gelbėti. Šio 
išradimo tikslas - nelai
mei atsitikus su lėktuvu, 
išmesti iš uždaros kabinosi/“^ ------- ■.—:_

rašiutopagelba nusileistų Nuo Kųvo 1 d., Vokietija Pra-
’ .desimti Taikos Akciją

dalyje yra keleivių šėdinė. ------
Ore gresiant lėktuvui nu- Taip tvirtinamą .Berlyno, 
kritimų, keleivis pašpau- diplomatiniupęe slųogs- ‘ 
Ūžia rankiėną, kuri auto-1 niuęsa
“SS? iSfiSs* ” “-*&•*■*■ 
t«. to likr.s kipįvta, “■ -M*
vamzdelis. Dėžei patekus taip gausiai sakonai. . 
j vandeni, kaip bandymai v0.
parode^ją visai neisisiur- kiegi/s audos atatc(vui a 
bia vandens. Nors jura » Woma t i ni ų 
butų audringa ištiekJ og
deze ?os paviršiuje gera. ' 
išsilaiko, ir ne sugenda ijūB^as
kvėpavimo vamzdelis, bei rfe . Vokie4, * 
jo įrengimas. painformuoše diplomą-

sis išradimas .pasmstas sluogs^uo a e
Anglijos oro ministerijai, voWe.
kuri 3i visiškai išbandys. užsienių poktikos

PRANAS GRIGAS ..
PAMIŠĘS Tas aktyvumas bus nu- 

kreiptas į Prancūziją. Ar 
New York—Anglų spau-l ryšium su tuo Vokiečių 

doje buvo plačiai rašyta, užsienių politikos aktyvu- 
kad lietuvis -Pranas Gri- jau numatytas laikas,, 
gas, radęs' $42,000 vertės Į kada Hitlerio pavaduoto- 
dokumentus juos grąžino jas Hess , vyksiąs į Pran- 
savininkui ir už tai gavo cūziją, kol kas diplomati- 
$100.00 radybų ir pasiun- niuose Sluogsniuose neži- 
tinįo darbą su $70.00 alga noma. Toliausia parėiš- 
mėnesiui. ; kiama, kad Saaro kraštoBet vargšas Pranas GriJ prisijungimo progą bų- 
gas neilgai galėjo džiaug- sianti paskelbta visuotinė 
tis. nauju darbu, geresnio- Saaro-ąmhestija, nors jo
mis darbo ir gyvenimo są- kių nutarimų ta prasme 
lygomis, jis gavęs proto nepadaryta. 
sumišimą ir tapo , nuvežtas Diplomatiniuose sluog-
BelĮeyue ligoninėn. Šuluose nurodoma, kad

Spėjama, kad dėl gyve- susitaikinimo su Pran- 
nimo sąlygų pasikeitimo cūzija akcijai bus $u- 
sumišęs jo protas. koncentriiotos visosvo-

kiečių užsienių politikos 
“Žinokite, kiekvienas kata

likas, kurs bė reikalo perkaj 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, nė tik] 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti,? bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”— 
P^anev^zio vysK Paltarokas.

pajėgos, nurodant; kad 
Vokieti ja norinti ramu
mo ir taikos ir kad to
kiubūdu ir pasaulio tai
ka būsianti patikrinta. 
Numatomos susitaikini

mo akcijos . požiūriu tūri 
būti žiūrima ir į Klaipė
dos klausimą. Priešingai 
užsienių spaudos sensacin

goms Žinioms,

turi būti pabrėžta, kad 
L. Klaipėdos klausimas yra 

; suregpliuotąfe Versalio 
rSU^M^B#-4r Klaipėdos ■ 

.. konvencijos nustatais, 
pagal kuriuos balsavi
mas Šitoje srityje-nenu
matytas.

Todėl vokiečių diplomati
niuose sluogsniuose laiko
ma, kad Vokietijai Klai
pėdos klausimas dabar nė
ra aktualus ir atsižvel
giant į dideles ateities 
problemas užsienių politi
kos srityje, tas klausimas 
nevaidina demiamo vaid
mens”. . •■•• •
DEL’ KALINIŲ PABĖGI- 

MO KALĖJIMO VIRŠI
NINKE NETEKO 

DARBO
Okiahoma City — Vasa-i 

rio 19 d. Oklahomos vals
tybės gubernatorius atlei
do iš pareigų p-nią Wan 
terš, vienintelę moterį ka
lėjimo viršininkę. Ji buvo 
paliuosuota po to, kada 32 
kalimai pabėgo pereitą 
sekmadienį ir bėgdami nu
šovė vieną kalėjimo sargą. 
IŠ pabėgusių kalinių dalis 
buvo suimti, bet ’dar 17 
Saesugautų.

RUSIJOJ TRAUKINIŲ 
KATASTROFOJE VĖL

UŽMUŠĖ 12 ŽMONIŲ
Tiflis, U.S.S.R., — Vasa

rio 21 d. sužinota, kad se
kmadieny įvyko vėl kita 
traukinio katastrofa, ku
rioje žuvo trys žmones ir 
12 sunkiai sužeistą. ;

Ši vėliausi nelaime įvy
ko Zagės stotyje, kada 
stoties tarnautojai nusta
tė bėgius taip, kad kelei
vinis traukinys įvažiavo į 
prekinį traukinį, kuris 
stovėjo stotyje.

Dalyvavo Apię 200 Atsto
vų ir daug svečių

Lawrence, Mass. 
ktadienį, vasario 22 d„ Šv.
Pranciškaus lietuvių para
pijoj įvyko Naujosios An
glijos Lietuvių Katalikų 
Seimelis.—Dalyvavo—apie 
dų šimtai atstovų.

. Seimelis pradėtas iškil
mingomis šv. mįšiomis, 
kurias atnašavo mūsų iš
eivijos vadas kun, Kazi
mieras Urbonavičius, Tu
riningą pamokslą pasakė1 
kūn.‘ Kastantas Vasys, Au
šros Vartų pąrapijos (Sb. 
Worcester, Mass.) klebo
nas. Palaiminimą Švč. Sa
kramentu suteikė. Tėvas 
A. Bublys, MIC. Ceremo
nijų vedėju buvo pats kle
bonas kun. Pranciškus Ju
ras. .

Tuoj po pamaldų prasi
dėjo seimelio sesijos. A. 
L. R. K. Federacijos Nau
josios Anglijos Apskričio 
Pirmininkas Vladas Pau
lauskas pradėjo sesiją į- 
žangine kalba ir sveikini
mu ir po to pakvietė kun. 
Kr, Urbonavičių sukalbėki 
maldą. Po maldos pirmi
ninkas kviečią kun. P. Ju
rą, Apskričio Dvasios Va
dą pasakyti sveikinimo 
kalbą. Kun., Juras kalbėjo 
plačiai temoje: “Daugiau 
drausmės”. (Jo kalba tilps 
kitame Darbininko nume
ry). Džiaugėsi, kad taip 
gausiai suvažiavo iš visos 
Naujosios Anglijos atsto
vai, ypač profesijonalai, 
kurių buvo apie 30 ir pa
siūlė seimeliui vien iš pro
fesionalų prezid i u m a n

, šiuos :
Garbės pirmininkas kun. 

K. Urbonavičius, pirminin
kas adv. P. Bublyš, vice
pirmininkas ądv. B. Sykes, 
raštininkais: I-muojų mo
kytojas Pranas Galinis^ 2- 
ju adv. p. B. Šykįenė, re
zoliucijų komisija“Dar
bininko” rėd. Antanas F. 
Kneižys, adv. P. J Sykes, 
daktaras J. : Landžius; 
mandatų komisija: adv. 
K. Tamulionis, daktaras 
Kvaraciejųs ir Vladas 
Paulauskas, ’ ‘ .

Pasiūlytą prezidiumą 
seimelis vienbalsiai užgy- 
re. Adv. Bublys, pasveiki
nęs seimelį, kvietė pasaky
ti sveikinimo kalbas iš da
lyvių. /

Gyvu žodžiu sveikino 
šie:, kun. Bublys, kun. J, 
švagždys, a^v« Mileris, 
kun. Vasys, kun. Vaitekū
nas, kun. Petraitis,kun, 
Juškaitis, kun Bružas ir 
kiti. ■

Kun. K. Urbonavičius 
priešpietinėje sesijoje 
skaitė turiningą referetą; 
“Gerbimas Autoriteto”. 
(Referatas telpa šiame

numery). Jo referatas su* 
kėlė rimtų diskusijų.

Seimelis priėmė rezoliu
cijas įvairiais klausimais, 
būtent: protestą prieš 
gimdymo kontrolės bilių; 
protestą prieš Meksiką, 
dėl katalikų persekiojimo; 
referato "reikalu; Lietuvių 
Dienos; Klaipėdos; Darbi
ninko Radio; laikraščio 
“Darbininko”; Liaudi e s 
Universiteto ir tt.

Tai dar pirmas toks sei
melis, kuriame dalyvavo 
apie 30 profesijonaų, ku
rie parodė tikrą užsiinte- • 
resavimą ir norą dirbti 
Katalikiškoje Akcijoje.

Priklauso garbė ir padė
ka klebonui kun. P. Jurui, 
Apskričio Dvasios Vadui 
už taip gražiai prirengtą 
Seimeliui dinotvarkę ir už 
sutraukimą pasaulion i ų 
profesijonalų. Jo iškeltas 
obalsis: Daugiau draus
mės, šiame seimely sutiko 
vienbalsų pritarimą. Kun. 
Juras labai nuoširdžiai ir 
svetingai priėmė visus at
stovus. Pasaųlionijns pro
fesionalams ir Gerb^ Dva* \ 
siškiams jis’ savo klebeni* 
joje iškėlė pietus ir vaka* 
rięnę, kurių ‘ metų pašau* 
lionys profesijonalai turė
jo progos su savo dvasios 
vadais bendrai pasidalinti 
mintimis. Seimelio daly
viai tokio kun. Juro vai-. 
šingumo, svetingumo ir 
nuoširdumo niekados ne
pamirš.

Vakare, 7:30 vai., baž
nytinėje salėje įvyko taip 
vadinamas jaunimo teis
mas; Teisėju buvo Teisė
jas Degesys iš Nashua, N. 
H. Ir čia advokatai ir dak
tarai vadovavo. Kadangi į 
trumpą laiką negalėjo ge
rai pasiruošti, tai irpri* 
saikintieji teisėjai,* kurie 
buvo iššaukti iš publikos, 
negalėjo padaryti vienbal
sio sprendimo: jaunimas 
kaitas, ar ne? Teisėjai ne* 
šusitaikę.- Vadinasi jauni
mo teismas turės įvykti iš 
naujo Lawrence.

Vakaro programoje bu
vo ir dainų ir kalbų. Dai
navo Šv. Pranciškaus pa
rapijos choras, p. Salt va
dovaujant. Kalbėjo kun. 
Jonas Švagždys ir kun. J, 
Juras. ‘

Žmonių buvo pilna sve
tainė. Visi buvo patenkinti 
programa.

DU LAIVYNO LAKŪNAI 
UŽSIMUŠĖ

I1

San Diego, Cal. —* Du 1 
Jungi. Valstybių laivyno | 
lakūnai užsimušė, kuomet I 
jų orlaivis įkrito į Paeiti- 1 
ko vandenyną prie La JoK : | 
la. žuvusiųjų dar nepairi- 
seke surasti. 1
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DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS r ......r I - -Pere*tU•pemdaaienro va-
................ ...............■■„..į.-r...... ...... kare So. Bostone, Bf6ad-

Tik paklausykite ką * ra- way ‘ teatre vaidinei jfetū- 
šo vyčių 116 kp. iš SoJ yis artistas Juozas Gren- 
Worcester, Mass.: ”1 šo- delis su žmoną. Jie yri Ži- 
kius smarkiai ruošiamės, [nomi kaip Tbe Grendols. 
organizuojamės važiuoti Vasario 24'd. jie buvo In- 
btoiis ir automobiliais”, [man Sųuare teatre, Uam- 
$ppgi, ir it tolimojo A-|bridge.
thol, Mass. 10 vyčių kį>. Juozas jau 15 metų kaip 
pranešė, kad *-šokiuose dirba artisto darbą. Jis dtr 
dalyvausime skaitlingai,” Į 1933 u 1934j vaidi- 

tikimės, kad ir kitos no pasaulinėje parodoje, 
yyčių kp. lenktyniuosis, Chicago ir šį pavasarį stos 
kaip tat 27 kp. Norwoąd, prie Ringling Brothers 
Mass. ir 26 kp. Worcester, cirkos.
Mass. tik kąžin ką mano Juozas gimęs South Bo- 
103 kp. iš.Providence, R. |stone. Jo tėveliai tlabUf 
Ū KOl has jokių žinių, ne-1 gyvena Worcester. Jo dėdė 
turime, bet tikimės, kad Mykolas - Grendelis gyv. 
nęblogai pasirodys, kaip South’Bostone. ?
visos kitos vyčių kūopds. -i ".......m.i.yrirū. lll,A-„ n

Apart tolimesnių, kolo- | - Kas -sugrųžina nusrdėjelį 
nijų, tikimės . sulaukti, nuo jo klaidos kelio, tas iŠ- 
daug jaunimo iš vietinių gelbės jo sielą nuo mirties 
miestelių: Cambridge, ir apdengs daugybę nuodė- 
Brpcktoh, Lawrehce, Dor- mių.
chėste, Lynn, O'rdaugiąU- 
siū tūi tdėtinių, nes visi 
jaū pasiruošę į Šokius.

Tik išsivaizdinkite, Aps- Julius yąitįėvičiūs, ki- 
kričio. šokiai, tiek daūg iš Plento® kaimd, Sla- 
privažiuoja jaunimo, tiek bados valsčiaus,, Alytaus 
linksmų kalbų, tiek daug apskrities, kursai £$29 m. 
naujų pažinčių, tai kaipgi gyv®110 Pittsburgh’e, Pa. 
aplėistiyycių šbkįūs? Nė! leškomūsūi arbą Žįfią U- 
Viši ;į šokius, d turėsime [pie jį asmenys prąšomi su- 
“good ti&e”. Šokiams grės šižlnoti su Lietuvos Pą- 
Billy Štėven’s orkestras, siūntinybe šiuo adrešū: 
Bus ir visokių pamargini- 
mų. Viskas įvyks Mūnici- 
pal Būildiiig salėje, So. 
Boston, Mašs,, kovo i d J 
Šokiai nuo 8—12 nakties.
"Af tainšta būsi Šokiuo

se? * šokikaš.j

“BEANO, BRANG!” . -
’f ‘ « - >-> ■ -Z ’ ■ f

Milžihiškš'š Vyčių “Bea-I 
no pafty” įvyks šį trečia
dienį, parapijos salėje. . [ 

Nepamirškite, nes šis I 
fe vfenas įspūdingiau- 
šių. VašUrio 27 d., visi 
vyčių “Beand pafty^.

Kvieslys.

$40j<X»,000 VIEŠIEMS 
' DABBĄMS .

• ”. ‘ * • \  ■ ; j • »• < ' ' 1

Boston, Mass. — Vasa-į 
rio 21 d. gubernatorius 
Curley paskelbė, kad fede- 
rąle valdžia yra paskyrusi 
40 milijonų dolerių dar
bams prie Merrimačk u- 
peš. js tų pinigų 30 milijo
nų dolerių tektų Massą- 
chusetts \ valstybei ir 10 
milijonų iįew ilampshire 
valstybei.

Vakario 22 d. valdinin
kai VVashingtohe pareiškė, 
kad gubernatorius per an
ksti šią žinią paskelbė, neš 
šis projektas dar. nėra ga
lutinai užtvirtintas, neš 
pinigai panašiems reika
lams dar kongreso nepas
kirti. Valdininkų nuomone 
yri, ąfl ši.progtamū. ta 
vykdoma .ir ilgam Įaiktti 
diioš darbo 8000 darbiniu-

f’ U)Š. SUSIRINKIMAS

L \ Antradienį, vasario 26 
r į, 7:30 vai.vakare, įvyk" 
į; sta įi>čį , i-mos kuopos 
L mene^ihis susirinkimas,

jL Visi kuopos nariai, nuo- 
K* Širdžiai prašomi | ŠĮ sūsi- 
* rinkimą ateiti. LDS. prįfa- 
K nizacija jau per kelioliką 
■t metų garbingai varo savo 
K dąthį pirmyn, užtat mums 
B; v visiems Būriams teikia 
& garbės priklausymas prie 
K; šios organizacijos. Nors ir 
E kukliai, bet‘ visi paremki- 
K me šį darbą, nes tik viė- 
K ųingai, sutartinai bedirb- 
K damij susilauksime mūsų 
K laukiamojo vaisiaus..
B" • Bę tO; kiekvienas narys 

ląi pasinaudoja proga va- 
B jaus metu užsimokėti duo- 
Ikles ir dąr gausite knygų

' . dyięjų^dolėrių vertęs. Tai
gi viši itsiiankykitė į šį 

’ šušiirihkimą.
. • v Šviečia Valdyba.

' kMą.tėta

•>. ’ Apie 6 ' šimtai žmonių šu- 
sirinkd šv. Augustino mo- 
kyklds salėn, South Bos- 
tone, sekmadienio vakare, 
sutikti “Kazio Tetos” iŠ 

||į< Brazilijos. Ir tie, kūrie atė 
gt jo Įiekpsivilė, nes 'labai 
p . maloniai ir linksmai pra- 

leido laiką.
® ; Sią .trijŪ veiksnių koinė- 
W dįją ydidiiiū Šv. Bętro 
®. rūpi jos ehoraš . parapijos 
fe naudai. Vėikalas^bųvo gy- 
jjt. ’ysĖš, / juokingus ir Igerai

sūyūlŽntas.' /-••I* aniiit 
g- • RSjidias JUŠka^ Jono Va* 
K ško Įpoleję buvo šio valdi- ' 
B nimo žvaigždė, bet ir kiti 
Bs vaidintbjai - mėgėjai gerai 
K savo fbies affikū. Pranas 
W Razvadauskas, ^uOzas An-

tjtnėiis, JOnaš Varūąs, Jo- 
K ifes, Žulbnąs. ir Mįkolas 
gt Marksas Vaidino kaip seni 
K prityrė artistai.

Iš panelių sunku buvo 
K atskirti, kuri geriausiai 
K' vįidihb, nes Visos savo ro- 
B les gražiai suvaidino bū- 
B teit: fentanina Grabijo- 
»’* liūtė, Siargarėta įeščins- 

kaitė, Stasė šajefkaitė if 
R Macaitę. . /

1
* Eteikėtiį, kąd daugiau 
; panašių * linksmų veikalą 
‘‘ būtų inūms suteikta, kad 
v galėtume \ pamiršti savo 
kasdieninius vargus, nąu- 
čŪbgai if linkšmai praleis
ti laiką. Janas Ketas

B

Šv. jaįmbas, 
IEŠKOMAS '

Lithuaiiiaii Legation, 
2622 -- Į6th Street, N. W.

I^ashington, D. 6.

DAKTARAI
h. M1ABIZAID

j t Tel. Devonshire’7906 - 
Į briSO VALANDOS:

2-4 ir 7—8 P, NE. '
r| 3 AialdenStfeet,
I Boston *

■<

kad į Įi. Vyčių N. a; Aps
kričio šokius ątvąžiubja 
didelis Skaičius jaunimo iš 
kitų lietuvių kolbhijų, y- 
patingąi ‘ kur yra vyčių 
kūopbš. '

MUZIKAS |
i ; RAPOLAS JUŠKĄ <> 
j | s. * J*. " •“ ■ •***' •**»’ * * u J
H Moko muzikos, piano J

į ir dainavimo. Specia-
[ les pamokąs duoda j 

vaikams.

A^feššš: .-A
933 M Broadvvay,

rf ŠO.-BOSiON, MASS. |

MIRĖ

P ■ R-

i

>•

dferfriiO NAOIjai

. 5* - V V <-X ' .. ■ r' * , w

RENGIA LIET. VYČIŲ N, A. APSKRITYS

Kuvo-flarch 1 d, 1935
MUNICIPAL BUILDING SALĖJfc 

•E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Gros BUJLY STEVEN'S Orkestras 

šokiai nuo#—12 > ‘ Įžanga 40 c.
vi*r.w »•

TAUPYK PINIGUS!
_ _ nusipirk GRAŽIUS

KAILINIUS
DIDELIAME

L J. FOX
UEftSIKELlMO
IŠPARDAVIME

Šis puošnus ĖACCOON 
ūž pusę kainos

i Tek So. Boston 0823 J _ . f 
Į LIETUVISD ANTIST AS i 

|0R,iy, ČAŠFĖRĮ 
| Arti Muniėipal Buil^ng • I 
| 525 Ė. Broadway, S. Boston | 
| Oftėo Valandos . S
= Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 JĮĮŠ 
j 5 Ir nuo 6 iki 8 Vii. vakarė. OfI- = 
Ė sas uždarytas subatos vakarais ir | 
į nedSldieniais, taipgi seredonila n,ūo | 
I -.12-tos dieną uždarytas. f
i Taipgi nuima ir X-Ra,y s

■ Vas. 24 d., Staiga mirę 
OftžL Rudzinškieriė savo 
stubojė, .319 E. 8th St. So. 
Bostone. Paėjo iš Kuršė
nų. Amerikoje pragyveno 
20 metų. Paliko 5 sūnus ir 
Vieną dukterį. Laidojama 
vas. 26 d. 9 vai. ryt. iŠ Šv. 
Pįtro bažnyčios, Šv. Bene* 
dik t o kapuose.. ‘ . ,

Lietuvis Dantistas

DR. S. i GAIVMISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3b iki 5:30 po pietį ir 
nuo 6 iki ,9 vakare, šventą diena

- pafcal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660 .

Lietuvis Dantistas .

L L tffHllS
251 W. Broadway, S<k Boston
Ofiso valandos nuo 9 ftf 12, nuo 
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v.Y.- 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dlenę.. 
Subatomia nuo 9 iki Gvak vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 yni. dlenę.

. ^pąęąl ^tartĮ);

Tel. Trowbridge 6330. ; '

JOHN BEPSHIŠ, M, 0.
. GtbittOTAS

Ofiso Valandos.: 2—4 ir S—8

278 H&rvard Street, .
kamp; Inman arti' Central Sq., 

Cambridge, Mass. y
• "" ‘ ...............T

I. J. FOX, Amerikėš di-| 
džiūušis kailinių, pardavė
jas paskelbė didŽiatfšį kai- 
linių išpardavimą jų tsto- j

Pirk kailinius DABAR 
šiai žiėmai ir kitai žiemai.

P-nas .Korites, gerai žino- Tamsia nušistebėši gūži
mas lietuviskailių žino- nbjįęs kiek pinigų gali šii- 
yąsji. padės Tamstai išsi- taupyti šiame išpardavL I 
rinkti k a i 11 iį iųs. Užėję,- mė. Neatidėliok! Užeik 
klauskite‘į,Kbritėš.tuojaus.

laukti 1935-tų metų. Ta
čiau iš Verenavo atėjo du 
girti policininkai ir ėmė 
šaukti: “Kokis čia, chole
ra, susirinkimas!” Jauni
mas jiems paaiškino, kad 
čia nesusjrinkimas, bet šo
kiai ir pasilinksminimas 
Naujuosius Metus sutin
kant. Policininkai įsakė 
tuojau visiems skirstytis 
naūio, 6 priėję. prie namų 

[sąvininko Valinčiaus (62 
m. amžiaus) ėmėsi klausi
nėti, kam tasai leidžiąs 
jaunimui pas save susi- 
iiįfkti. Valiiičiūs atsakęs, 
kad jaiū namų grifidų nė
ra.'gailą, atvirkščiai jam 

[ pačiam esą maiohu, kad 
Lpaš jį jaunimas susirinkęs 
gali pąšišėkti, įašilmkš- 
niiŪtt Tada Sietlas polici- 

( ninkas ėmėsi negražiai 
1 plūkti ir prikišęs kumštį 

prie Valinčiaus veido pra- 
dėjo fČkiii “šį taftą taū 
dovanoju, bėt jei dar kais
tą įsifeišti, tai aš tave pa
kabsiu”. Policininkai sūsi- 
rinkitšiėms nėt tarpusavy

i neleido IletUviskai kalbėk 
tiš ir išvaikė visus namo 
nesulaukūs ir Naujų Me
tų.

Tuoj po to vietos gyven
tojai mate kai atėję su po
licininkais du Verehaukos 
gyventojai DziedąviČiūs ir 
Vasiukevičiuš ąkmehais 

| išdaužė- liet. Šv. Kažimiė- 
ro draugijos skyriaus pir
mininko Justino Stėpona- 

Į vičiauš namo langus. Poli- 
ciniūkdi tačiau jų nepėr- 

' špėjo irnešuėme. Stopona- 
vičiustodėl patsai dabar 
patraukė tięšon tuos 
langų daužytojus.

r . _ ‘T •-'.ir?',
Iviln.-Trhkųapškr.

BARČIAI .

PABAUDOS IR LICITA- 
CIJOS

Rudziškių apylinkėse 
sausio 4 d. į Vaikštėnii/ 
kaimą buvo atvažiavęs se- 
kvestratorius, kuris norė
jų sekvestruoti X Kązląū- 
sko karvę už nesumokėtą 
pabaudą. X Kazlauškaš & 
mė aiškintis, kad jis tą 
baudą ėsąs arešte atsėdė- 
jęs, bet sekvestratorius to 
nepaisė įr nuėjo į tvartą ’ 
pasiimti karvę. Būtų gal 
ir paėmęs, bet J. Kazlaus
ko žmona nedavė. Šekves- 
tratotius pasistumdė su 
karvės savininkais ir iš- 
važiavo į Klepočių kaimą, 
Ten norėjo kai ką susek- 
vėsftuoti iš A. ihevičiaūš 
ir X Aliukoriies. Pas pir
mąjį paskyrė Imitaciją už 
tris nėsuūiokėtus zlotus. 
X AI. parodė kvitūs, kad 
jis esząs sumokėjęs. Tuo< ’ 
lŪet sekvestratorius iš jo 
paėmę 3 zlotus Už tai, kai 
jis būvą čia atvažiavęs.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
OUEEN ANN LAMRY,

INO. ■<
MEtOVlŲ SKALBYKLA 

Skalbiame ir proslnatne visokius 
drabužluR. Mes paimame ir prlstą? 
tome grabužius visur, kaip tai; 
Sp. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur.. Pamėginkite 
Ir’ pąfyrsite, kad gaunate patarna- 

vlmii. UŽ plglij: kninę.
' 7-9:, Ellery Št, Šo. Boston 4 
. lel. So. Boston 2923

..... .a . —-t- *'

LIETUVIŠKĄ
VALGYKLA

du
BROADWAY CJFE

Patarnavimas greitas Ir 
^maloiiUs

4T»FLOOR<4Ū3>ftSiiINGTOHSTREĖt
AMBKICA-S &k*G£Sr futmifg

BOSY0N, ' MASSACHUSETTS

Varėnos vals.; Nubaudė 
hž trispalvės lietuviškos 
vėliavos iškabinimą. 1934 
in, gėgūžės men. 3 d vie
tos Liet.- šv. Kazimiero 
d-jos skyrius buvo suren
gęs lietuvišką vakarą. Ta 
proga ant Felikso Molib' 
pirkios stogo, kur įvyko 

I vaidinimas, - buvo aukštai, 
iškabinta didėle trispalvė 

I lietuviška vėliava, kuri 
buvo matyti visoje apy
linkėje per tris -^-keturius 
kilometnis. Vėliava kabo
jo per visą dieną ir naktį. 
Kitą dieną iŠ pat , ryto at
vykęs Varėnos policijos 
komendantas Ostrowski 
liępė vėliavą nuimti, iš- 

[ klausinėjo, kas ją iskabi- 
Ino ir,, pasiėmęs vėliavą,;
išvažiavo, pasižadėdamas 

Įbartiečiams dėl to nemalo- 
kūmų nedaryti.

po kurio laiko į Varėną 
buvo atvykęs Vilniaus - 
Trakų apskrities storasti- 
jos referentas, kuris dėl 

[tos vėliavos ištardė Bar- 
[čių. Liet. ŠV, Kazimiero 
[d-jos skyriaus pirmininką 
[ Antaną Jurgelionį ir Juo
zą Skliutą.

Dabar šie dū asmens už 
————lietuviškos vėliavos iška- POLICININKAISU LAN-1 bfeiimą jau nubausti. An- 

GŲ DAUŽYTOJAIS. . tan&s Jurgelevičius ųų- 
-. ... . ...................... Ibauštąš sumokėti 30 a. ar-

Vilniaūš Rytojus rašo, ba 6 dienų areštu, o J. 
kad Ceslinkiškėš kaimo [Skliutas — 10 ąuks.'arba 
jaunimas norejęn bendrai 1$ dieni, arešto; X Skliutai 
sutikti Naujūosis Metus, baudą jau suniokojo, o A. 
Jaunimas N. Metų išvaką- [Jurgelevičius - savo bylą 
rese susirinko Karolio Va- perdavė teisman*, 
ĮihČiaus namuose, kur ė-» Kaip kitur, taip ir čia 
mesi žaidimų ir taip besi- buvo iškilmingai pasitikti 
linksmindami norėjo su- Nattji Metai.

Okupuotoje Liėtu^ojė j
DĖL fc-ij StJTRtJKMi 

' VxlKARĖLi , ■»

Per praėjusias Kalėdas 
Antalgės kaimo liet. Š. 
Kazimiero draugijos sky
rius' rengė vakarėlį. Leidi
mą iš storastijos gavo ir 
atrodę, kad viskas tvar
koje, Tačiau vaidinimui 
prasidėjus, Rimšės polici
ninkas Szlapszynski prisi
artino prie scenos, artis
tams įsake nutraukti vai
dinimą ir publikai liepė is- 
sfškirštyti. Vakarėlio .ren
gėjai jam aiškino/jog jie 
turį leidimą, bet policinin
kas nenorėjo nieko klaū- 
syti ir liėpe skirstytis. Del 
tokio policininko elgesio 
vakarėlio rengėjai pasis
kundė Braslavos storasti- 
jaį. /Bėt' šiomis dienomis 
jie gavo iš storastijos at
sakymą, kiiriąmė pateisi
nama policininko elgesys, 
nėš Salėje, kurioje buvo

vietos 56-čiai žmonių, bū- [ 
VO prisirinkę apie 80... į 

Toks faktasVijniaus
krašte jau pasitaikė ne] 
viėnas, kai storaštija, ne
rasdama kokių priežaščii} 
neleisti lietuviškam vaka
rėliui, formaliai leidimą 
duoda, tačiau “kitą pusę” 
Čia pat painformuoja, kad 
vakarėlis dėl bėt kokių 
priežasčių būtų sutrukdy
tas ; vėliau Visad poličinin- 
kų elgesys ėsti patėišma- j 
nias. \ ’• 1

POLICININKAI SU LAN-1 fafeiimą jau nubausti. An-

Kaip kitur, taip ir Čia

ČAmBBIŪŪE, MASS. \

Boston’b geriausia ir plačiau-, 
šiai žinoma Elektrikin

Adatos Specialiais 
.Prašalina ant. visados bereikalin
gus plaukus nuo moterų. veidelių 
be skausmo, ir dėmūs, Turi 17-kos 
metų patyrimą, gydytoju rekomen
dacijų ir ligonių patvirtinimą.

PATARNAVIMAS 
GARANTUOJAMAS 

12$TrembntSt» Boston,..Masą. 
Roorii 310; Tel. Hancock 7286

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING CO.

M MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus

414 W. Broaflivay
* .. TELEFONAI: . i
South Boston 0574 dienomis
South Boston 6184 vakarais

BALDUS
Perkraus- 

tome
VISUR
PIGIAI 

GREITAI 
SAUGIAI.

FURNITURE <X>. 
826-328 W. Broadivay 

Tel. South Boston 4618

JUOZAS M. DIUS
1J1IKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūHes 

auksinius Ir sid&briniujf dsdk* 
Taipgi it įatota J .

306 W. Broadway
SO, BOSTON, MASS.

.....■ ■„'C-rT-r-,........... r-i-„“sąafa»



• Antradienis,Vasario 26 d., 1935.

VIETINES ŽINIOS
KOMUNISTIŠKOS PRA
KALBOS SO. BOSTONE

Bimbos pagieža prieš 
“Darbininko” redaktorių

Sekmadienį, vasario 24 
U., š, m. 7 vai. yak, Lietu
vių svetainėje So. Bosto
ne, įvyko komunistų par
tijos lietuvių frakcijos ly
derio A. Bimbos prakal
bos.

< Prie šią prakalbą vieti
niai komunistai iš anksto 
rengėsi, kaip prie didžiau
sią iškilmių ir visą prisi
rengimo programą aptarė 
savo komunistinėse orga
nizacijose (taip pareiškė 
vakaro vedėjaš^lrbmuhiš-^ 
^as)* /

MUZIKOS MOKYKLA
M, Treinavičiutė, moky

toja, moko muzikos pianu 
Ji yra baigusi 

FAEI.TEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

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

Kas pabudino prie to 
prisirengimo? Ir parinki
mo temos prakalboms? O- 
gi “Darbininkas” ir jo 
raštai apie Sovietą Sąjun
gą.

Komunistai išgarsinę 
savo prakalbą programą, 
pasikvietė p. A. Bimbą ją 
išaiškinti, o p. “Darbinin
ko” redaktorių kvietė gin
ti paskleistus “melus” 
prieš Sovietą Rusiją, tai 
yra joje besiplečiantį ba
dą. Skelbimuose pažymėjo, 
kad bus leidžiama atvirai 
diskusuoti įvairūs klausi
mai, kalbėtojo paliesti. .

Prisirinko įvairiausią 
pažiūrų žmonių, vyrų ir 
moterų, net^ir mažyčių 
vaikų. Kadangi plakatuose 
buvo specialiai atžymėta 
pagieža “Darbininko” re
daktoriui, tai nemažai su
kėlė matyt smalsumo ir 
komunistuose, kaip p-nas 
Bimba “kars” “Darbinin
ko” redaktorių,

Vakaro vedėjas atidaro 
vakarą ir 'daro praneši
mus. Visupirmiausiai pri
simena “Darbininką” ir jo

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

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnaują.-Nuėję į bite kurią krautuvę pasakykite, 
kad ją skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER, MASS.

45 Hampden^St , 
Tel. HIGhlands 4855 
ROSBURY.MASS.

BROADWAY MARKET 
387 W. Broadway 

Telephone South Boston 3591

JONAS VALIACKAS
75 “G”>Street, - . , ■ 

Telephone South Boston 1609

SO. BOSTON, MASS.
. K. 'ŠIDLAUSKAS

918 E, Broadway 
Telephonė South Boston 1392

Įy -jhjr"u

PEBKINS Sę. OASH MARKEI 
Povilas Baltrašiūnas, Sav, 

490Broadway,' Tel.S.BoBton3120
JONAS GLINECKAS 

' 502 E. Eighth St.,

GRABŪBIAI

P, 1 OMUS 
GRABORIUS

Jau 16. metą kaip lietuviams 
mandagia^ sąžiningai ir priei
namomis karnomis tarnauja. 

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

MONTELLO
16 Intervale St. 

Tel: 4110

JOSEPH W..CASPER
(KASPARAS)

GR AB O’RIUS
,494 E. Broadway, »

.South Boston, Mass.1
Office: Tel. S. B. 1437 

xtes. 158 W. 7th St.
Rėš.: Tel.-S. B. 3960

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815.

D. A. ZAIETSKAS
Graborius - Balsayiuotojas 

Patarnavimas dieną ir. naktį
Fanerai Home ir Bes.
564 Eąst Broadway,.

So. Boston, Mass. .

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

DARBININKAS 
redaktorių, ir neranda žo- : 
džią išlieti savo kerštą ir. j 
pagiežą/prieš *“Darbinm- : 
ką”, kuris taip ftėmjelašir- : 
dingai plaka kailį* komu
nistams ir ją “matuškai”. 
Ir perša vardan revoliuci
nio judėjimo pirkti knygu
tę. Eina per* salę komunis
tinės literatūros pardavi
nėjimas? Bet perkančią 
nesiinato. Gal “kūmams” 
vieną kitą pardavė, Bet 
žmonės, daugumoje matyt, 
susirinko p, Bimbai rim
tais argumentais kailį 
pliekti.

Vakaro vedėjas paaiški- 
no, kad p. Kneižys. davė 
atsakymą raštu, kad “ma
siniuose susirinkimuo s e 
nemato reikalo su p. Bim
ba diskusuoti, bet iššau
kia per spaudą argumen
tą”. Vakaro vedėjas pers- 
kaitęs p. Kneižio, “Darbi* 
ninko” redaktoriaus laiš
ką, matyt nesuprato jo 
turinio, ar nenorėjo supra
sti, nes užbaigęs skaityti 
pranešė, kad ‘Darbininko1 
redaktorius neturi argu
mentą prieš komunizmą ir 
dėlto neišdrįso stoti prieš 
So. Bostono visuomenę. 
Bet laiške buvo parašyta, 
kad rimti klausimai gali 
būti rišami tik'spaudoje, 
nes kas parašyta ir iš
spausdinta, .i tat jau nebe- 
užtepsi keiksmais. Komu
nistai ir p. Bimba kaip tik 
ir vengia argumentą spau
doje. -

Vak. vedėjas perstoto 
p. A. Bimbą kalbėti, v p. 
Bimba, kaip ir vakaro ve
dėjai, neišlaikydami kon
trolėje savo pagiežos jaus- 
įtią/prieš “Darbininką” ir 
jo redak|priį|?uyįsas Ame
rikos blogybes, komunistų 
siekius, ją nepasisekimus 
suverčia “Darbininkui” ir 
jo redaktoriui p. Kneižiui. 
Anot p. Bimbos, “Darbi
ninkas” kaltas, kad Amer 
rikoje nedarbas, kad mili
jonai darbininką' skursta 
Įr vargsta', kad J. V. Kon
gresas nepriima' bilią, ku
riais pagerintą darbinin
ką būklę.

Vadinasi * Bimba suvedė 
visas neigiamas priežastis 
Amerikos darbininkij o s 
lauke, į vieną juodą debe
sį, nusistačiusį prieš ko
munizmą, ir ją kaltininku 
apšaukia “Darbininko” re
daktorių.

P-nas Bimba mato p. 
Kneižio asmeny: Ameri-

• kas Prezidentą, Kongresą, 
Senatą ir visus Kapitalis
tus - darbdavius. Sulig jo

. kalbos, kad ne “Darbinin
kas” ir jo redaktorius, tai, 
rodos, Amerikoje ir būtą 
“komunistiškas rojus”. Ir 
dreba kinkos p. Bimbos 
tik pamanius apie “Darbi
ninką ir jo redaktorią.

P-nas Bimba nemato,

n

Darbininko Dovana Darbininkams I
“Darbininko” prenumerata vajaus metu tik $3.00 

metams. Pasiskubinkite užsiprenumeruoti arba at
naujinti “Darbininko” prenumeratą. t Seni ir nauji 
prenumeratoriai gauna $1.00 vertės knygą iš paskelb
to katalogo dykai. Naudokitės proga. Kas negali užsi
mokėti prenumeratos ir kas supranta pareigą platinti 
katalikišką spaudą, tas gali ne tik sau prenumeratą 
užsidirbti, bet ir sau gerą savaitinę algą pasidaryti.

Prikalbink 5 naujus skaitytojus Darbininkui ir
'turėsi sau $3.00 už prikalbinimą.. Siųsk Darbininko | 
Administracijai už 4 naujas prenumeratas $12.00, o 
už penktąją $3.00 pasilik sau. h

DARBININKO PRENUMERATOS KAINA
’ ’ VAJAUS METO -

Amerikoje metams (du kart savaitėje) $3.00 
Užsieny * metams (du karį savaitėje) $4.00 
Amerikoje metamu (vieną kart savaitėje) $.1.50 
Užsieny metams (vieną kart savaitėje) $2.00

* LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva MarkslenS, • • 
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298 . .

į, .Vlce-DirmlnlnkS Ona Siaurien&j 
> 443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
f Tel. Šo. Boston 3422 
’ Prot. RaSt. — Bronė Clunienė, 

29Gould St-, Vest Roxbury, Mass. 
Tel Parkvvay 1864<W

J. ‘ Fln. RaSt. — Marijona MarkonlutC, 
33 Navarre St., RosUndale, Mass.

• •• Tel. Parkway 0558AV : . / ’
, Iždininkė — Ona Štanfullutė,

105 Vest 6th St, So. Boston, Mass 
Tvarkdarė <— Ona Mizgirdlenė,

1512 ColamblaRd., Sp., Boston, Mase. 
Kasos Globėja —< E. JanuionlenS.

1426ColuriiblaRd., So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrakiekvienų miesto.

ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINE 
DRAUGIJOS VALDYBA -

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

Vice- pirm. — V.^Medonis.
. 1430 Columbia Rd,, S. Boston/Mass. 

•Prot, Rafitlninkas — J. Glineekls,
5 Thomaš Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas ~ Alb. Neviera,
16 AVinfleld St., So. Boston, Mass. ; 

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

MarSalka t- J. Zalkis,
7 Winfield St., So. Boston, Mass. • 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia .nedėldlenį kiekvieno mėnesio, 
2 vai po pietų, Parapijos salėj, 493 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

7:30 vaL vakare, pobnžnytfngj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raSUninke.

; S. BARASEVIĖIUS IR 
| SUNŪS
| Seniausias ir Savistovia šios 
L Valstybes

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
| BALSAMUOTOJAS
^Gyvuoja 26 metus Pilnai prjširuo- 
hes savo Įrankiais ii‘ karstvežiinhi 
^sutelkti geriausia patarnavimą die- 

ir naktį. Tarnauja Ir apylinki- 
| neras’ Lietuviu kolonijoms. . .
| TŪRI NOTARO. TEISĘS
g • • Ofisą#;
5254 W. Broadway, So. Boston 
§ Tel. Šou. Boston 2590 
a Gyvenamoji vieta;
| 838 Dorchester Avė.

Tel. Oolumbia 2537

kad “Darbininkas” dau-Į 
giau gina darbininkiškus Į 
reikalus* negu vfea komu- [ 
nistų partija su Bimba.

Pirmuoju klausimu “ne-Į 
darbo ir senatvės apdrau- 
dos”, p-nas Bimba persi
gandęs, įneštais biliais 
irezidento Roosevelto, 
skelbia komunistą nusis
tatymą ir šaukia ^Darbi
ninko” rėdaktorią “išlįsti 
iš po ežios ir atsiliepti tuo 
klausimu”. P-nas Bimba 
nemato, ar nenori matyti, 
kad “Darbininkas” ekono
miniais klausimais labai 
daug rašo, daug daugiau 
negu p. Bimba ir visa ko
munistinė spauda.

Bendro fronto klausimui“ 
p. Bimba pataria, kreipda- / 
masis į katalikus, kad kel-1 
tų,triukšmus parapijų su- ‘ TIPTrvnTw
sirinkimuose ir reikalautų
klebonų, kad eitų bendrai NiUBA. ŽIEMOS 
dirbti su komunistais.Rei- .
škia darytų kohtr-revoliu-L Pernai metais Lietuvoje 
eija. Kaip tuo tarpu, kai- buvo Jabal keisti orai. Ne- bedamas apie korrtUevo- Plastai anksti prasidėjo 
liųeionięrius, pasine r k ė Pavasarls> vasarą retai pa- 
juos ir pateisino Sov. Są4 
jungos budelių pasielgimą.
(Sov. Sąjungoje sušaudė Į 
117 už vieno komisaro nu
žudymą). Reiškia prieš 
savo vadus darykite 

r kontr-revolįuciją, bet prieš 
mūsų nedrįskite, nes už

* vieną guls jūs šimtai.
Kalbėdamas, “kodėl 

“Darbininko” red., taip į- 
dūkęs ant komunizmo ir 
Sov. Są-gos?”, įrodinėjo, 
kad jis esąs šios . valdam 
čios sistemos palaikyto
jas, ir lygus Hearstui, ir 
tuo remiantis yra kalti
ninkas 16 mil. bedarbių... 
P-nąs Bimba savo vaiz
duotėje matotįDarb ” re
daktorių visagaliu viešpa
čiu, nuo kurio priklauso 
šios šalies valdymo siste
mą. P. Bimba entuziastin
gai kalba, kad įvyktą viso 
pasaulio lietuviu suvažia
vimas ir pasisako', kad jie ' 
statys prez/Smetonaisavol 
reikalavimus. Smęton a i, 
tai Smetonai, bet Stalinui, 
Litvinovui ir kitiems ko
munistų -budeliams tai tik
rai suvažiavę lietuviai dar
bininkai turi pastatyti rei
kalavimus. t

Šeštuoju’ klausimu p J 
Bimbai teko pažvelgti sa
vo šeimos neplautų drabu
žių, per keletą metų gy
vavimo. Na ir pasirodė ko
munistą “perlai” kurių 
męs nedrįstame cituoti, f 
Bet ką čia stebėtis, juk 
kokia obelis, tokie ir obuo
liai. Koks Bimba, toks 
Prūseika, -koks Prūseiką, 
toks Bimba. 4
; Užkliudytas ir Michelso- 
nas su “Maikiu”. .

Pasipylė klausimai. P-1 
nas. Bimba' vietą , raštą, 
neva iš rusiško laikraščio 
“Fašistas” „ skaito. Ponas 
Vincas Gegužis klausia jo: 
“Ar skaitai originalą?”

• Bimba greitai atsako, 
taip, Tuomet prašo skaity
ti rusiškai. Bimba susi
maišo. Pasirodo, kad ori
ginalo neturi. Vadinasi, 
atsakydamas “taip” mela
vo. \ .., •

■ Klausimą davė p. Navic
kas: kodėl bolševikai su
šaudė, už vieną komisarą 
net 117 darbininką?... Dar 
klausimo nepatiekus, ko
munistai pajuto, kad čia 
prieš Sov, Są-gą ir prieš 
Bimbą klausimas. Pradėjo]

♦ 3.i imi p—— 
šįe nūsikaltimaį, būtent? 
nusikaltimai ir nusižengi
mai arba pasikėsinimai 
nusikalsti ar nusižengti 
įstatymams dėl prekybos 
narkotikais.

Ši sutartis laikomą jau 
įsigaliojusia ir veikenčia, 

I nes ji ratifikuota ir sausio 
8 d. Vašingtone pasikeista '■ 
ratifikacijos dokumentais.

RADO KOMUNISTŲ
• SPAUSTUVĘ

t

I

Sausio mčn. 16 d, krimi
nalinė policija susekė 
Kaune, Vilniaus g. 43 ne
legalia komunistą spaus
tuvę, Spaustuve buvoątai- 
syta prie viešos Gutmano 
Meerio spaustuvės. Toj 

J Spaustuvėj; buvo spausdi
nama visokia komunistą, 
atratūra: ląikraŠt ūkai, 
atsišaukimai, atvaizdai ir ’ 
pati. Spaustuvei rasta 
daug komunistinės litera
tūros. ; ; /

Bę to, padarius kratai * 
pas žydų tautybės (porą 
asmeną, gyvenančią Ma- • 

; rįjampolės gatvėj, buvo ' 
į raštas net kom. literatū
ros sandėlis. O pas Vini- . 
kaitę, Palangos g. 64 nr. 1 
čemodanėly rasta paruoš
tas spaudai laikraštukas , 
“Kovotojas”. Krim.' poli- , 
cijai paprašius atidaryti ’ 
čemodantiką, Vinik a i t ė 
dalį medžiagos norėjo pra-

r

Žinios Iš .Lietuvos 
sitaikydaVb lietus, o ru- 
dūo tęsėsi -beveik ligi Ka
lėdų. UŽ tai daug kas spė-1 
lįojo, kad žiema bus ilga ir 
labai šalta. Iš tiesą, tuo
jau po Kalėdų Lietuvoje 
pradėjo smarkiai šalti ir 
snigti. Kai kur Šaltis šie J 
kė 30 laipsnių cėlzijaus. 
Staigiai pakilęs Šaltis, į- 
baugino žmones, kurie' 
tuojau .ėmė rengtis didžiu
lei žiemai. Bet apsivyli
mas. Dideli šalčiai tęsėsi 
tik kelias dienas. Tuojau 
po jų,* sniegą lietus nulijo, 
o gamta atrodė beveik pa
vasariškai. Kai kur jau 
griaudžia perkūnas ir mė-1 ryti. ‘ . .
to žaibus. Vėl kyla įvai-l 1934 m. pavasarį krim. 
riaušių spėliojimų, kad policija likvidavo . kom. , 
šiemet Lietuvoje žiemos spaustuvę “Spartakas”, 
nebūsią Ar tas tiesa, sun-l Paskui jie įsitaisė spaus- 
ku pasakyti. Bet iš dabar- Į tuvę “Kibirkštis”, kurią 
tinią gamtos reiškinių ga-1 dabar surądb.
Įima spėti, kad šiemet žie- Šios spaustuvės likvida- 
mos nebus ir netrukus vųnas s Lietuvos kpmuni- 
prasidės tikras pavasaris, stoms yra didelis smūgis., 

. . --- Tik dėka jos jie galėdavo
PASKELBTAS PAPDL- 1 mulkinti ii* demoralizuoti 

DOMAS SU AMERIKOS dalį mūsų visuomenės. 
JUNGT. VALSTYBĖMIS —
NUSIKALTĖLIAMS IŠ- KONSTANTINAS 

',,.. DUOTI SUTARTIES J . . ■ ALEKSA 
TEKSTAS Vytauto Didžiojo gim-

_i . nazijos ilgametis inokyto- 
Vyraųsy- jas ir jaunumenės aūkle-

stas Lietuvos ir Amerikos | kios ligos, mkė^ 1935 m.

doinos sutarties nusikal-1 siteto klinikoje, 
tėliams išduoti. * '

Lietuvos ir Ameri k 0= LAIVAKORTĖ ILIHUVį 
Jungtinių Valstybių vy- • ■ . iįį ATRAI ; 
riausybės, norėdamos pas- ■ 
kątinti teisingumo reikalo Į „eras ,5/
ugdymu prapleciant sąra- m-jas prieteUs 
,są nusikaltimų, dėl vicI1ą laivakortę ir prašė .

1934 m. balandžio nupiginta liaina
9 d, Lietuvos ir Amerikos Į£DS. arba
/ —i *' * ui.
t^ iiiKikaitehaigal1^ w kas iš Gėrb. LDS. 
ttisduodanii. . narių ar prenumeratorių
, sakytos 1924 m.ba- raošiateg važtaoti | Lietu- ? 
landžio .9 d. sutarties ant-1^ g. pavasarj rašyta- 
ro straipsnio pndedamĮ 1^.

Darbininkas,
| 366 W. Broadway,

. So. Boston, Mass.

Telefonas: Placa 1360.

JONAS GREBLIAUGKAS 
Graborius ir Bals&muotojM 
. 423 S. Paca Street 

BALTIMORE, MD.

šaukti sėskis, švilpt, trypt 
ir net šalę sėdintis komu- 
Inistas pavadino, už tą 
klausimą p. Navicką gy
vuliu ir kitais komunistiš
kais žodžiais. Tas parodo j 
kokie “inteligentai” komu
nistai... Jeigu būtą atėjęs 
ir “Darbininko” redakto
rius, tai būtą yistiėk ne
galėjęs laisvai pareikšti 
savo minties. Gi p. Bimba 
atsakydamas į tą klausi
mą, p. Navicką net pava
dino durnium. Iš publikos 
už tai susilaukė protesto, 
bet Čia pat mėgino išsigin
ti, kadmis nevadinęs y jo 
durnium,i tik jOf kalbą.,

žodžiu, su gudu, du tuf-

Žmones skirstėsi pilnai 
įsitikinę, kad vienaipgar- 

[sino, o kitaip pasielgė, 
f • . Rap.

CHORO MILŽINIŠKAS 
“BEANO PARTY”

Šv., Petro par. choras 
rengia milžinišką “pupu- 

Ikų” ‘vakarą pirmadienį, 
kovo 4-tą, parapijos salė
je, 7-tbs gatvėj. Pradžia 8 
vai. vakare.

Choristai jau turi net 
100 dovaną. Visos dovanos 
gražios ir naudingos. Bus 
ir durą piniginė dovana — 
$2.50. Gros populerus or
kestras. šis vakaras ar tik 
nebus ir paskutinis prieš 
gavėnią. Taigi, visi j Bea- 
no Party. Paremkime mū
są darbštąjį chorą ir pa- 

[ rodykime jaunimui/ kad 
mes įvertiname ją darbą.

KAUNAS — Vyrausy- jas ir jaunumenės auklė- 
bės žiniose paskelbtas tek-Į to jas, po neilgos, bet sun- 

Jungtihiij Valstybių papil-lsaiiįio mėn. 23 «. Ųnivėr-

SURUM-BURUM!.
! II

Rengia • • *
'ŠV. PETRO IR POVILO DRAUGIJA

Kovo-March 2 d, 1935
PARAPIJOS SALĖJE . .. . .

492 E. SEVENTH ST. SO BOSTON, MASS.
Pradžia 7:80 vai. vakare.

Bus gera orkestrą, kuri grieš lietuviškus ir ang
liškus šokius, '
r Įžangą porai 50 centą, o po vienam, vyrams 30c., 
moterims 25centai.

J Kviečia Visuš, . .
ŠV, PETRO JR POVILO DRAUGIJOS 

[ VALDYBA <

GHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Bah&inuotoju 
687 8. Pm* 81. 
BalUmort, MdL

Laidotuv&e paUmauju gerti 
ir pigiai. Paprakus ptmoiiu,

Nuo $76-4100-4166 ir

m — BotrthOOtt
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DĖDĖS ŠAMO SANTY
KI AIJSU SOVIETAIS
Amerikos santykiavimas su sovietais tiek susiau

rėjo, kad atrodo, jog viskas eina prie užbaigos, vadi
nas^ vieną gražią dieną santykiai bus visiškai nu
traukti. Jau dabar Amerikos atstovybės personalas 
Maskvoje tiek sumažintas, kad betrūksta tik vieno 
dalyko — atšaukti atstovą. Ir prie to tųr būt busf pri
eita, nes pripažinimas bolševikų valstybės neatnešė 
Amerikai nė mažiausios naudos. Kaip tįk priešingai, 
pastebima, kad santykiavimas su sovietais įdrąsino 
komunistinę propagandą .tarp J. Valstybių piliečių. 
Bolševikų agentų darbuotė ypač pasireiškė tarp vai
kų, studentų, armijoj ir laivyne. Vaikams skiepyja- 
ma nepaklusnybe tėvams, nepagarba Amerikos civili
nei vyriausybei ir dėstomi leninizmo principai. Smar
ki agitacija komunizmo naudai pasireiškia vidurinėse 
mokyklose, kolegijose ir universitetuose. Darban pa
kinkyta net keliosdeŠimtys universitetų profesorių, 
-kurie^skatinastudentiJAyyMLMaskvon^tostogųmętiį 
ir 'eiti vasarinius kursus sovietų universitetuose. Kad 
daugiau patraukti studentus prie tokių ekskursijų, 
žadama jiems parodyti svarbiausius rusų industrijos 
laimėjimus. Žinoma, tas bus daroma valdžios agentų 
priežiūroje ir bus rodoma . tik toki dalykai, kuriuos 
bolševikai nori parodyti, kad grįžę Amerikon ekskur
santai galėtų skelbti'apie sovietų gerbūvį ir pažangą.

Armijoj ir laivyne išmėtomas bolševikiškos bro
šiūros, raginančios kareivius ir jūreivius neklausyti 
savo viršininkų ir, progai pasitaikius, kelti maištą. 
Tais būdais bolševikai suardė caro kariuomenę ir lai
vyną, tikisi tai atsiekti ir čia Amerikoje. Bet, žinoma, 
jie ne pusė neužsimena, kad sovietų militarinė pajėga 
vis didinama ir šiais metais rusų bolševikų armijai 
išlaikyti bus išleista pusseptinto niliono rublių. -

Tokia storževiška bolševikų agitacija negali taip 
lengvai pasislėpti. Amerikos vyriausybė ją pastebėjo 

• ir užvedė tyrinėjimą, kurio metu išėjo aikštėn faktai 
įrodanti, kad sovietai nelaiko savo pasižadėjimų, bū
tent, kad Amerikoje nedarys jokios priešvalstybinės 
agitacijos: Ajnorikiečiai buvo tik nuo kitų girdėję, kad 
negalima pasitikėti bolševikų pasižadėjimams. Dabar 
jie ant savo kąilio ištyrė, kad komunisto žodis tik pe
lų vertas. Todėl į Kongresą jau įnešta reikalavimas, 
kad Amerikos vyriausybė atšauktų oficialų pripažini
mą sovietų valstybės. t \ ' :K.

baigti Jubilėjaus Metus 
Liurde. Tame rašte prašo •< 
ir primena, kad viso pa
saulio vyskupai balandžio, 
mėnesio 26,27 ir 28 dienas 
organizuotų. keliauninkų 
minias į Liurdą, . juo la
biau, kad ir Švenčiausios 
Marijos Apsirei š k i m u ’ 
Liurde 75 metų jubilėjus.

Popiežius karščiausiai ir 
širdingiausiai laimina tą 
mintį, kad per visas tas 
tris (balandžio 26, 27 ir 
28) dienas be pertraukos 
Liurde būtų laikomos šv. 
Mišios. Tur būt istorijoj 
bus . dar pirmas toks daly
kas. Iš visų pasaulio kraš
tų suplaks daugybe kardi
nolų, vyskupų ir tūkstap- 
čiai kunigų.' Bus pristaty
ta šimtai naujų altorių ir 
per tris dienas ir naktis 
be pertraukos žengs kuni
gai laikyti šv. Mišių, o 
šimtai tūkstančių maldi
ninkų klūpos kai jūra ap
linkui Marijos r numylėtą 
Massabelles grotą! Tiki
masi tada įvyksią per Ma
rijos užtarymą daug ste
buklų. . ?
‘ Šv.; Tėvas tame rašte 
prašo, kad per tas tris 
dienas butų maldaujama 
pasauliui taikos ir ramy
bės, kad nustotų niekini
mai ir persekiojimai Baž
nyčios, kad žmones galu
tinai susiprastų, jog be
reikalingas šalia Dievo ie
škojimas ramybės ir tau
tųsugyvenimo, tik grįži
mas prie Dievo gali visą 
tai užtikrinti.

Koks nepaprastas bus 
reginys,l- kada tūkstančiai 
kunigų ir žndėdių pakels 
į Dievą ir į Jo Motiną ran
kas... Šv. Tėvas mato dva- 

! šioje tas iškilmes sujūng-

tiju džiūgauja: “Nuo sau- 
ėtekio iki saulėleidžio, di

dis yra mano vardas tau
pose ir kiekvienoje vietoje 
rns dedama ir aukojama 
mano vardui gryniausia 
auka” (C, I 11).

Būtų gražu, kad iŠ Ame
rikos ir mūsų tautiečių

nuvyktu tūkstantinė mi
nia. Tokiu -reginiu mes 
dar kai gyvi nesame matę 
m daugiau nematysime... 
Kas manė vėliau važiuoti 
J Lietuvą," tegul ruošiasi 
paskutinėms balandžio 
dienoms į Liurdą, o pas
kui į Lietuvą, gegužės me* 
puo jau Šiltas ir Tėvynės 
Žemelė apsidengia žaliu- 
mynais. / J. M,

Gyvenimai! Pažvelgus

ll f—ll> t ■MWHlM.ll ...... III hli i l. ■

džiaugiasi “deimančiuką” 
radę.

štai skelbimas paimtas 
iš “Lietuvos Aido”- (1935 
sasio 24): “Nuostabios e- 
rotikos filmą, kurioje Jeąn 
Karlow parodo visą savo 
sėxapillo galybę”... štai 
tau,* boba it .Devintinės, 
garpadoriŠkai tariant. Ko
kia gi čia kalba parašyta? 
Garantuoju, jog didžioji 
pusė Kauno ponų nė neži
no kas tas “sesapilis” (aex 
appeal.) (Gerai kad dar

neparašė: “visą savo .sak- 
sapilio galybę”,..) Galimas

i daiktas, jog ir pats skelbi-
■ mė rašytojas to nežino. 
Jei būtų Žinojęs, būtų tą - 
“sexapilį” išvertęs lietuvių

d kalboh kokia nors “mote
riško patrauklumo galy
be” ar kuo nors panašiai.

Kauno ponai, barbariz
mų lietuvių kalboj ir taip 
jau daugiau negu reikia—* 
kam bedaugint, kam dar- 
kyt ir svetimųjų ir savo 
kalbas,

Very well if ifs im-fįsibastę (iŠsibastę?) šimt- 
possibile, let’s do ‘

Dr. Krank Grane,
Daugelis mūsų žinom 

pasaką, kai kiškis rengės 
eiti pnsigirdyt, nes niekas 
jo nebijąs, o jis turįs visų 
bijoti. Na, vargšas kiške
lis" galir būtųprisigirdęs; 
jei genys* nebūtų pasipai
niojęs ir išgelbėjęs. Vadi
nas, kiškis jautės toks ma
žytis, toks menkutis, jog 
nebematė nė prasmės be
gyventi. Jis toks menkas, 
o pasaulis toks didelis.

Dažnai ir mes ne iš šio 
ne iš to imam ir išsigąs
tam. Pasijuntam tokie 
menkučiai žemės vabalai, 
kurių ir egzistencija rei
kia abejoti. '■...

Pavyzdžiui “Draugo” 30 
nr< iš 1935 vasario 5 d., p. 
Morkus pasijuto, jog /‘mes 
permažĮ, o Amerika perdi* 
dėlė”. Kągi -r pelei prieš 
katę spirtis neverta —vis- 
tiek suės. Bet ta kvaila 
peliukė bruzda Ir tiek, o 
mes išsigąstam ir tylim 
susitraukę, nes “ar tai 
Vyčiais ar Studentais pa
norėti vįsą f plačią Ameri
ką apguŽtŲ negalimas ir 
neatsiekiąinasmums da
lykas... Net ir visi iki vie
nam Vyčiais ar kokiais ki
tais pasivadinę nedaugiau-

Nauja Priešvalstybine Orga
nizacija Klaipėdos Krašte

Kaip Užsibaigs Šv. Metai?
Šių metų sausio 10 die- l do vyskupui Petrui Ger- 

ną Jo šventenybė Popie- Jier raštą, nuoširdžiausiai tas su viso pasaulio, alto- _ • w
žiūs Pijus XI parašė Liur- leisdamas, paremdamas ir’riaiš ir su pranašu Mala- šiai' atydos atšauktum, o

VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA 

Parašė
Vincas Nagornoskis

• ' PASEKRAS 4 ■
Tik neSigrūskit!.Po vieną! Po^vieną!
Juk tų variukų kiekvienam užteks..

VERGAS ! ’ "
’ Tai duok Šen! , ; . .

VERGAS H
Malonės ! Duosnus viešpatie, 

Dar man nedavei. B
■" ■ ■ ~j5® ’ ' ■ ■ : . • . .

Veikiantieji Asmenys
ŠV? JURGIS — Vytis kankinys.
PASEKRAS —- Jo auklėtojas ir draugas.
VALERAS DIOKLECIANAS — Romos ciesorius. 
ALEKSANDRA — Jožmona.
GRACIJA — Jos draugė.

. JAKSIMI J ANAS Senatorius. •
SILVANAS Apoiio vyriausias kunigas. 
TRISTAMAS— Jo pagelbininkds. •
KROATAS -4- Pretorių Sargybos Vadas.
AUBRIS — Jopagelbininkas.

. AŲDRIANAS— Dacijos karalius. - .. .
SOFIJA —Jo duktė. 1
ANASTAZAS — Magas, mokslo vyras. ► 
ĄZARIJA — Angelas.
ŠĖTONAS — Apolo dvasia.
BUDELIS.
Vestales, kunigai, pilieČiar, kareiviai, dacijonai, 

' ęlgėtos, minia.
J Veiksmas: Romoj ir Sėlenoj. A?D. 285

■■ •. .VEIKSMAS^ ;. ’<■..
Ciesoriaus rūmų portikas, koliumnos papuoštos 
vainikais, jų tarpe maži medukai. Pavakarys.

. . scenai < /'
Pasektas, Anastazija ir vergai : -

‘ (Pasekras, atsistojęs prie portikoš vainikuoto 
; stulpo, dalina miniai pinigus. Minia yra labai 
r msišt'a jėapd^iskųs, išbadėjus; -raiši, liguisti, • inote- 
. rys, vyrai1 ir vaikai. Visi ūžia, šnekučiuojasi ir 

grūdasi prie4 Pasekto. Anastazas išeina iš rūriių 
' prb atdaras duris, stovi valandėlę ant portiko ir 

su panieka Žvelgia į minią; paskui žengia žemyn 
laiptais prie PaSekro.)

Tair te ir traukis! ” .
(ištraukęs saują pinigų iš mašnelėš dalina juos 
po vieną į vergų atkištas rankas.),

VERGAS m ‘ .
, Ačių! Lai tavo sveikatą dievaitis
Apolinąs sergsti.
(Priimdamas pinigą ir traukdamasis nuo Pąsek- 
ro). .

... PASEKRAS
. Stabmeldį klysti, .

Manydamas kad stabas', marmuro šmotas,
Tiir tokią, jėgą* ... .1... L J _

(Gudriai šypsodamas ir galvą kratydamas).
' , ’ ’ . ANASTAZAS / ■

(žengdamas nuo portikoš ir balsiai juokdamas.)
. Ką... Ką.;!... Tai kodėl.

Nuvainikuojijaunystėsdievaičio?...
Seni, negudrauk, tuo nepapirksi
Gražios Veneros. .

?■" PASEKRAS
. Man yr tik vienas

Dievas pasaulyj.
‘ . ■ ANASTAZAS ’ • • •

Taip?... O, kas jisai ’
Per vienas, tas tavo dievaitis ?

? ' .. VERGAS IV
(Maldaudama Pasekra, atkišęs į jį ranką.)
: ’ Sušelpk.!- .

Sušelpk! . • • '
... (Kiti vergai vėl pradeda grūstis prie Pasekro.)

PASEKRAS į. :v n p ;
; 5 (Išdidžiai, njątūddamas Anastazą akimis.)

... ’ Sutvėrėjas-dangaus ir žemės.
. ANASTAZAS . .

. (Tyčiodamas.) .
Toks darbštus. • . ..

eiliais ar tūkstantėliais 
nereiškiame nei tiek (Nei 
kiek, ponas Morkau?) ir ? 
tai ne asmene nuomonė, o 
tik gyvenimo taisyklė”. 
Abejoju.* 
'' Jei Lietuvos šviesuome
nė ir liaudis būtų taip gal
vojusi (jog Lietuva per- 
maža, o Rusija perdidelė)
— šiandie Lietuvą ne tik 
nepriklausoma nebūtų, bet 
ir savo spaudos neturėtų. 
Jei Jungtinių. Amerikos 
Valstybių pirmieji laisvės 
kovotojai/ būtų galvoję, 
jog jie permaži, o Anglija 
perdidelė — ir šiandie U. 
S. A. tebūtų Britanijos 
kolonija, gerinusiam ūtve- 
juj . autonomine kolonija 
Anglijos protektorate.

“Žiūrėk, tavo boisas 
nurunijo per strytą” arba 
/‘atnešk man baksą me
čių” — Amerikos lietuvių 
kalbos “perlai”, kuriuos 
mes, vis , dėlto, vadinam 
laužyta kalba. Kągi pada
rysi. Gyvenam vien angliš
kai kalbančių žmonių tar
pę ir įpratom angliškus 
žodžius sulietuvihti. Ta
čiau rmės5 tua'iiesigiriam, 
nė rašomojoj kalboj ne
vartojamu '

Lietuvoj kitaip. Nutvėrė 
kokį svetimą žodį, sulietu
vino ir, anot Vaižganto, kai. ‘

PASEKRAS ’■ • /•
Traukis! Piktžodžiauto jau!

(Labai rūsčiai. Minia pradedą stumdyt Anastazą) 
MINIOS BALSAI <

Iskelio!
• -/ ' Tu turtuolis, traukis!
PASEKRAS

(Dalindamas pinigus.) . •
Te deneriuką. Nesigrūskite! /
Pų vieną. Po vieną.

vergas i ■ ;
. Ačiū, už malonę. .

' .ANASTAZAS
- šalin nuo manęs.

(Tąšydamašis su minia.) 
. ’ ' VERGAS H <

Puikuolis, traukią!
• • • • ANASTAZAS-Y-
; .Prakeikti niekšai!

• MINIOS BALSAI
/ Tau nėr čia ko veikti!

Tau nėr čia vietos! Greičiau šmuk šalin! . 
(Dalis minios: išmeta Anastazą ir sugrįžta.)

— -VERGAS-HĮ' \ ’
, Geros sveikatos, 4 . ; «

(Priimdamas pinigą.) ■ '
- VERGASTV , 

Ačiū!... Ačiū, tau! •
.. PASEKRAS ••• ;

Jau visi gavot, dabar uamon traukit/. 
Lai Viešpats Dievas jus laimina.
Maldaukite Jį suteikt sveikatėlės ■ • ’ 
Duosniąjam Jurgiui iŠ Kapadocijbs, /

. Jūsų tribūnui. - '
. MINIOŠ BALSAI v ų 

Viešpatie palaimink
Musų tribuną, narsiausi vytį. 
Ilgųjų metų mūšų geradariui.
Lai jis gyvuoja sveikas Šimtmečius.
(Minia lėtai skirstosi. Jurgis išeina ant portiko.) 

(Bus daugiau)/

cių" -

1. Šalin!
2. -v

• 3.

Išar džius Neumanno, Za- 
so ir kitų vadovaujamas 
priešvalstybines organiza
cijas, Klaipėdos krašte bu
vo aprimęs teroras ir na
cių veikimas. Bet paskuti
niuoju laiku šis hitlerinin
kų veikimas vėl pagyvėjo. 
Pasirodo, kad jie Klaipė
dos krašte yra įsteigę or
ganizaciją, kuri planingai 
leidžia naciams reikalin
gai propogandai varyti 
tam tikrus gandus. Orga
nizacijoje yra sudarytas 
tam tikros trys grupės. Į 
pirmą7 grupę jeina krautu
vių tarnautojai, amatinin
kų mokiniai, mažažemiai, 
bežemiai ir visi tie, ' kurie 
nebijo didesnės atsakpmy-

• kuo daugiausia
bes, ši grupė turi savo Už
davinį 7-kuo daugiausia 
įvairių gandų paskleisti 
prieš Lietuvą, jos vyriau
sybę . ir prieš Klaipėdos 
valdžią. Jie leidžia tokius 
gandus, kaip girdi, būtinai 
greitai Klaipėdon ateisiąs 
Hitleris ir tada valstybei 
ištikimi lietuviai ir lojalus 
piliečiai bus išžudyti. Y- 
pąč daug panašių gandų į- 
pareigūojami leisti krau
tuvininkai ir smuklinin-

Ąntrajai priešvalstybi
nės* organizacijos grupei 
priklauso aukštesni asme
nys, kurie paleistus gan- 
dus, šmeižtus ir gąsdini- 
mus turi patvirtinti ir psi-i 
ekologiškai gyventojus pa-' 
veikti Tai grupei priklau
so dvarininkai, pirkliai, 
gydytojai ir vaistininkai. >

Trečiai tos šmeižto orga
nizacijos grupei priklauso 
valdinirikai, mokytojai ir 
keliaujantieji įvairių fir
mų agentai. Šios grupės 
nariai, pasinaudodami pa
dėtimi, sužino kiekvieno 
piliečio nusistatymą ir 
praneša apie organizacijai 
negeistinus asmenis pir
mos grupes agentams, kad 
jie prieš tuos asmenis iš
vystytų akciją. Ši' prieš
valstybinė propogarid o S 
organizacija savo tiks
lams siekti dar turi atski
rą organizaciją ryšiams 
palaikyti ir sužinoti. Gat
vėse ji išstato net? savo 
sargybinius, kurie seka 
viską, kas mieste dėdasi.

Šalia tos propogandos— 
organizacijos —■ yra gerai 
išvystytas ir špionažas, 
kuriame dalyvaujančių as
menų pavardės Lietuvos 
valdžios atitinkamoms įi 
staigoms yra žinomos. Iš
kylant šios naujos nacių 
organizacijos planams ir 
veikimui, rimtesni Klaipė
dos krašto gyventojai tuo-, 
jau iš jos šalinasi, bijoda
mi susilaukti naujos vals- ■ 
tybės išdavimo bylos. Tsb
VOKIEČIAI DA]R SUN- 

4 KINĄ LIETUVOS PRE-
KIŲTRANSPORTU
Neseniai Austrija Lietu

voje nupirko 20 tonų plun
ksnų. Jos turėjo eiti tran
zitu iš Kauno į Vieną. 
Šias plunksnas Vokietija 
nepraleido ir eksportinin- 
kams teko jas pasiųsti per 
kitas valstybes, aplen
kiant Vokietiją. Neretai 
atsitinka, kad; Vokietiją 
nepraleidžia tranzitu ne 
kitų prekių; kurios leidžia
mos vežti. Taip pat nere
tai Lietuvos vagonų siun- 
tas vokiečiai “paklaidiną” 
ir savo paskyrimo vietą 
jię pasiekia žymiai pavė
luodami. Toks prekių per
vežimo per Vokietiją truk- 
dymas Lietuvai duoda 
daug nuostolių. \Tsb

TĖVO J. BRUŽIKO, Š. J.
MISIJŲ MARŠRUTAS

Nuo vas. 25 iki kovo 3, 
■ Jesuit Novitiate, / ’ 

WernersviUe, Pa. (Poil*
.. sis). "...
Nuo kovo 4 iki kovo 17,

324 Wharton St,
• Philadelphia, Pa.
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Gerbimas Autoriteto
. (Kum Kazimiero Urbonavičiaus, pas- 

kaita Naujosios Anglijos Lietuvių Ka-

* Tenka? man daryti paskaitą apie gerbimą I 
autoriteto. Tai labai plati tema: Jei mes nore J 
tumė pilnai ją išsemti, tai priseitų paliesti vi- Į 
są gero ir blogo principą, vadinasi, autoriteto 
gerbimas yra viso gero šaltinis, o negerbįmas 
viso blogo pradžia* Tai labai lengva įrodyti. 
Dievas yra aukščiausias autoritetas. f Kas Jo 
valios negerbia, įas nusideda. Juk nuodėmė y- 
ra nekas kitas, kaip tik Dievo valTai pasiprieši
nimas, kitais* žodžiais, Dievo autoriteto panei
gimas. Antra gi vertus, kas visame gerbia Die
vo autoritetą, tas yra pilnai doras "žmogusJ 
Tuo būdu plačioj prasmėj kalbėt apie autorite
to gerbimą, reiškia dėstyt krikščioniškojo mo? 
kslo1 tiesas, arba, aiškiau kalbant, mokyti teo
logijos ar bent katekizmo. Toks platus uždavi
nys negali, žinoma, įtūpti į Šios1 paskaitos turi-

___ nį.Tad tenka.pasirinktikuriąnorsŠakątos 
plačios temos. 4 '

Autoriteto negerbimo rūšių yra daug, 
Pirmiausioj vietoj stovi tiesioginis Dievo auto
riteto paneigimas — bedievybe. Toliau eina 
Dievo įsteigtosios Bažnyčios autoriteto neger-i 
bimas. Prie tos rūšies galima priskaityti viso* 
kias herezijas, atskalas, taip vadinamus laisvo
sios minties neva tikėjimus įr tt. Čia gali įnei- 
ti dar viena autoriteto negerbimo rūšis — bū
tent neatmetant Bažnyčios dogmų, nepripažin-1 beveik automačian Bet kaikurios armijos dalys I 
ti jos drausmės bei tvarkos, paneigimas Baž- ‘ L _iU i
nyčios teisės kištis į dorovinį šeimos gyveni-1 niui suardė vis pastoviai griaudami vadų auto- 
mą, vaikų auklėjimą ir t. p. — taip vadinamas ritėtą. Jiems patiems užėmus valdžią, teko ka- 
laicizmas. Pagaliau eina negerbimas autorite- riauti prieš sukilėlius, kurie pasirodė keliuose 
to tėvui esamosios civilinės valdžios, organiza- p ‘ ~ ---- “ ' . •
ei jų bei draugijų valdybų ir t. t. Būtų nepro- 
Šalį pridėti dar mokslo —r tikro ir netikro — 
autoritetą, užsitarnavusių žihonių autoritetus 
ir tam panašiai. • /

Kaip matome, juo toliau'į girią, juo dau- 
z giau medžių. Juo giliau mes nagrinėsime auto

riteto klausimą, juo daugiau Jo rusių atrasime. 
Įr tai vis tokios svarbios rūšys, kad kiekvienai 
pilnai apibūdinti reikėtų parašyti atskirą kny
gą. Čia mes pasitenkinsime tik aplamų'minė
tųjų autoriteto rūšių' apibūdinimu ir ties kiek-

’ , vienu staptelsime šiek tiek panagrinėti. Tos 
medžiagos pilnai užteks šiai paskaitai. Pradė
sime nuo paneigimo svarbiausios rūšies auto
riteto 
valdžios šaltinis ir jo gerbimas ar negerbimas

nią, vaikiu auklėjimą ir t p; -

krikščioniui nėra galimybės tūps žodžius apei
ti. Bet atsirado tokių, kurie ani Jų užsimerkia. 
Svarbiausias Bažnyčios autoriteto griovikas i joj 
buvo Liuteris. Tikybos nustatymo taisykles jist-p0 
paliko kiekvieno žmogaus nuožiūrai. Kaip pats 
supranti Šv, Raštą, taip ir tikėk -— tai - visai 
Liuterio dogma. Po to- visko kam reikią kuni-1 
gijos, kad ji dėstytų tikėjimo dalykus?? Kiek
vienas. žmogus sau autoritetas. IStiesų, nors 
protestantai irturi savopastorfus,betjie kaip] 
ir nereikalingi. Tiesą, protestantai turi savo lgin dažnų "atsitikimų, kad vaikai vfeai neprL W 
seminarijas^ kur dėsto neva teologiją, bet gi- Į paėsta tėvų autoriteto —- geruoju ąr piktuoju, 1 
liai į tą pnokslą neinama, nes nesant Bažnyčios ir tėvai/ pravesti ’ prįe desperacijos, atiduoda 
autoriteto, teologijos dogmas gali kiekvienas į vaikus-1 pataisos namus, kurie, jei nepagadina, i 
kraipyti kaip tinkamas. Nieks to neuždraus, tai niekuomet nieko nepataiso, nebent jei tie 
nes kiekvienas studentas sau autoritetas. Su- namai vedami grynai katalikiškoj dvasioj, vie* J 
griovę tikėjimo autoritetą, protestantai neturi nųolių priežiūrųJe. . ■ 3
vienodų dorovės principų. Tokiuose svarbiuo-1 
se klausimuose kaip moterystės nepaliečiamy-j 
be ir gimdymo kontrolė jie neturi vienodos! 
nuomonės, nes jų tikėjimas, netekęs autorite
to, neduoda į tai jokio atsakymo ir yra bejėgis 

[tuos svarbius klausimus išspręsti. Pagaliau 
[kaikurios protestantų sektos paneigia net Kri
staus dievystę — ir vis dėl stokos autoriteto 
tikėjimo dalykuose.

I t Kąip gi tėvų autoritetas stovi dąbar? De- J 
L Ja‘, jis gerokai pagradžtaS, ypačiai mūsų išeivi- > 
‘ jpj. Gauname iš visur nusiskundimų: vaikai I 

lįsuvaldomi, Visai nenori klausyti. Beveik visi 3 
Jąvo tėvais sako: tu. Tas gerai, Jei viens kitą i 

Įmyli, bet Jei imi koltotis? Juk tas dažnai atsi* S 
Į tinka. Tuomet atrodo, kad autoriteto atžvilgiu I 
ItŪrp tėvo ir vaiko nesimato jokio skirtumo! o | 
f dažnai dar ir taip išeina; kad sūnus ąr duktė 1 
Ltųri didesnl autoritetą ųž tėvą ir motiną. Yra j

bučiuose toli nuo tėvų įtakos. Tėvai draudŽia- 
nū duoti vaikaum* religijos pamokas. Tik bai
gęs 18 metų, jaunuolis gali pasirinkti sau reli
giją. Tuomet jau būna pervėhi, nes vaikas Jau 

[prisisiurbęs bedieviškų idėjų įr prie to tiek iŠ* 
[tvirkintas, kad Jo Širdis Jau perdaug užteršta 
kadįgalėtų prisiimtitikėjiiąo principus.

Taip paneigdami Dievo n? teyjį autoritetą, 
I komūhistar vienok be galo uoūai skiepina žmo
nėms komunizmo autoritetą. ReiŽkia, autorite
tą Jie pripažįsta, tik ne Dievo, bet savo. Nu
griovę Dievo valdžią, jie stato? ant sosto komu- 

inizmą ir ją autoritetą ąpdraifdžia žiauriausiais Į 
[įstatymais. Asmeninės laisvės paneigimas, lais- 
[ vos spaudos ir žodžio draudimas, neleidimas 
nė mažiausio vyriausybės kritikavimo, pats, 
pagaliau, planingai palaikomas badas, kad nu- 
silpnėjusius žmones būtų lengviau valdyti —I 
tas viskas tarnauja komunizmo autoritetui pa
laikyti. Įdomu Čia pažymėti, su kokiais prie
šingumais susidūrė bolševikai, norėdami palai- 

! kyti savo autoritetą tuojau po revoliucijos. 
Į Plačiai tai žinomas faktas, kad 1917 metų 
revoliucija įvyko Rusijoj tik pasidėkojant ca- 

|roarmijossusmukimui.Kodėl-jisusmuko? Del 
[raudonųjų agitacijos, kurios vyriausias tikslas 
buvo sugriauti kariuomenes vadų autoriteto. 
Armija įsisteigė kareivių komitetus ir tuomi 
suardė discipliną, be kurios armija tai tik ' 

kraugeringų, kareivių gauja. Vieton pulti prie-. . . ___ . . . r . , . . - . - - -r - o
t šus, jie puolė, savo karininkus. Kariauti buvo [sau? bažnyčiose, bet jiems nereikia kištis į šei-1tuvių stuboj. ? . ■ * . 51
[nebegalima.. Frontas tapo pralaužtas, įvyko.j'W gyvenimą4r vaikų auklėjimą. Bet, gerbia- Į čia aš turiu apsidrausti, kad kalbu tik a- 3 

miejį,... jei Bažnyčia nesikiš į dorovinį šeimos pje bloguosius vaikų .tipus, nepaliesdamas ge- 
gyvenimąvaikų; ąWej^ą, tm ji bus mirusi Lų> nuoširdžių vaikelių, kurių gero- 1
ištaiga, skelbianti Dievo žodį tik dėl mados, I kas skaičius randasi mūsų šeimose. Ar jų yra * I 
Tuo tarpu tikrasai: Bažnyčios Uždavinystai didžiumą? Bijau atsakyti taip. Ar mažumai 
ganyti sielas, tobulinant žmonių gyvenimą ii* Į Lyg būtų koktu prie to prisipažinti. Na, tiek a 
priruošiant juos į dangaus karaliją per gerus to> kiek jų yrą> gerų vaikų vig delto turime ne- , | 
darbus. Juk tikėjimas be gerų darbų.,anot A-Uažą. Parąpifmių mokyklų mbkiniaiy Matijos 1 
pastalei yra miręs. Vaikelių ir Šbdalicijų nariai, katalikiškų kolą* jj

I '. Kur gi žmonės daugiausia savo darbų at- Į gijų auklėtiniai —tai mūšų ištikimoji ateities j 
Į lieką? ^famieK ne bažnyčioje. Juk bažnyčioje sargyba. Ant Jų paremta visą mūsų viltis. Tat 1 
[žmonės būna, palyginti,.labai trumpą laiką — [mūsų gerieji vaikai. Jie gerbia tėvų autoritetą, J 

Įkail/ Pakiausykime Ttockio žodžių: ^Ikokią valandą savaitėje, ir tai ne visi. Taigi Bet kas daryt su tari vaikais, kurie tėvų I
| . Tuo_ tarpu mums teko kviesti caro kari- aišku, kad beveik visi Žmonių darbai yrą atlie- nefeefbįa?^Ar su^ panieka nūmot rankū? Bet fa 3
i« n i. j— • . - t i, . . *. . .v ... iJ— legijoiias. Turime: ką nota daryt. JSenuose pulkuose, Wt pradžioje, susidarę koT, karnai atlipi savo uždavinį, vadinasi, išganyti Bent galvoti,'planuoti, bent atidengti’ bloeumo 1 
I IrainH TOvnliiTmiaa nirAimfa NTaiiiiinaė oialoc 4-n4.mnlralnc 4™ 3 ■ ' '? ■ - ° ® -a

Kokios pasekmės išeina iš negerbimo tėvų | 
autoriteto, mes perdaug gerai žinome. Išsivys- | 
to'kažkokio pagoniško tipo* vaikai: niūrūs, J 
storžieviai, pirmos rūšies egoistai - savamyliai, | 
nieko kito negerbiu tik save, atsidavę vien J 
žaislams ir smaguriavimui, kas priverčia juos 3 

i yagišiauti nuo tėvų ir nuo ko pakliūto, pilni 1 
kažkokio laukinio išdidumo, tinginiai, na, ir— j 
ištautėję..Būtinai ištautėję, Nes aršiausi vai* | 
kai tai tie, kurie su tėvais nesusikalba lietųviš- | 
kai. Ir tai suprantama, nes nemokėdami tėvų 1 

Įkalbos, vaikai visiškai išsilaisvina iš tėvų įta- į 
_ _v<7,_________________________ Į kos ir sudaro namuose atskirą koloniją, tąj> | 

sutvarkymo srityje. Tegu, sako,' kunigai moko tum svetimtaučių būrys būtų apsigyvenęs ik- |

staus dievystę

Tenka nustebti, kad kaikurie katalikai y* 
ra užsikrėtę nuo protestantą tąja autoriteto 
griovimo dvasia. Jie pradedą tuomį, kad griau- 
Ja Bažnyčios autoritetą drausmės bei šeimų

panika, bendras nepasitenkinimas ir dar ben- 
dres'nė suirute. Tokioj dirvoj revoliucija įvyko

Dievo autoriteto, kurs yra visokios

lemiančiai atsiliepia į žmonijos tvarką ir doro 
vę. . ‘

lipš

frontuose išsyk. Kas daryt? Iš ku^ Mt armi
ją? Senoji caro armija, bolševikų šua^tuėtą, 
užkrėtė visą Rtisiją nepaklusnumu ir jokio au
toriteto negerbimu. Ką gi tada daro bolševi
kai?; Paklausykime Trockio žodtių

ninkus būti naujosios armijos instruktoriais J kamibažnyčios durių.;Jeii Bažnyęią'ąori tin- Į ska^iuš - legijonas. Turime ką nors daryt.

• ' Nors tarp katalikų nėra paneigėjų Dievo 
autoriteto ir dėlto, rodos, būtų berėikalinga 
čia liesti tą klausimą, bet bedievybė eina tokia 
plačia ir kartais nežymiai plaukiančia sriove, 
kad Jos įtaka daug daugiau mus paliečia, negu Į 
mums patiems atrodo. Taigi visai neprošalj 
bus katalikams susipažinti su bedievybės veik
la tuo atžvilgiu,, kad iš jos prasideda visokio 
autoriteto paneigimas. Pavyzdžiui paimsim 
komunizmą. Nieks tiek nepagraužė autoriteto, 
kiek komunizmas. Čia aš kalbu apie teisėtą, iš 
Dievo paeinantį autoritetą. * Komunistai šovė 
tiesiog į patį Dievą. Jo autoritetą jie mažina 
kiek įmanydami. Didžiausios paniekos dėlei jie 
patį Dievo vardą tąso su mažąja  ̂raide. Ir tai 
ne kokia privatinė partijos politika, bet toks 
yra valstybės įstatymas, šiandie bolševikų

. spaustuvės Dievo vardą kitaip nespaudys, kaip, 
tik mažą raidė. Komunistai perstatė Dievą kai
po buržujų, vadinasi, darbininkų^klasės priešą. 
Jų švietimo mįnisteris Lunačarskis yra para
šęs scenišką veikalą, kuriame aprašyta, kaip 
vienas , komunistas Ivan nuėjo pas Dievą. į dis
kusijas su-pareikalavimu, kad Dievas atsista
tydintų, nes Jis esąs nenaudingas darbininkų 
klasei. Ivan būk' įtikinęs Dievą savo argumen
tais, bet “dangiškasis dvaras” neleidęs Jam, at
sistatydintu Žinoma, žydelis Lunačarskis labai 
žemai stato ruso valstiečio protą, kad tokiais 
kvailais rašiniais mano nugriausiąs Dievo au
toritetą, bet vis dėlto griauna ir nesigaili tam

. nė laiko, nė lėšų. Suorganizuota bezbožnikų 
partija, kurią valdžia palaiko visoms ketu
rioms. Komsomolcai; arba Jaunimo draugija o- 
ficialiai turį būti bedieviška. Mokyklos* privalo 
būtį bedieviškos. Raudonojoj armijoj varoma, 
intensyvi bedievybės propaganda. Visos bolše
vikų pastangos, padėtos tam, kad nugriauti 
Dievo autoritetą. Ekonominis klausimas jiems 
visai nerūpi, by tik įsiveistų bedievybė tautoje.

Nereikia nė minėti, kad drauge su Dievo 
autoritetu komunistai griauhū ir tėvų autori-1 jus klauso, Manęs klauso”. . Rodos tikinčiam

mitetai, kaipo revoliucijos padaras. Naujuose žmonių sielas, tai jos mokslas ir įtaka turi pa- pnežaštį. * 
pulkuose komitetai- negalėjo būti pakenčiami j siekti žihpnių namus, jų šeimas. Mes tai vadi- 
kaipo suirutės .pradai. Dąr nėpraskambėjo pra-įname. katalikiška . akcija. Ji yra ne kas kits,

jau pradėjom užvesti naują. Nuo savanorystės[kasdieninį gyvenimą. Katalikiškoji akcija pri-l 
reikėjo trumpu laiku pereiti į priverstiną ka- žiūri, kad žmonės, pildytų namie tai ką Jie iš- 
reiviavimą, nuo partizantiškiį gaujų —; prie girsta bažnyčioj. Tam tikslui katalikiška akci- 

į taisyklingos,karinėsorganizacijos”. (TrockijJ ją bando įtraukti darban kodaugiausią pasau- 
įMojaŽizn. T. 11,169[psl.), lionių,. kad Jie būtų kunigų bendradarbiais 
I Toliau Trockis pr^ažįsta, kad priversti-krikščioniškam mokslui įgyvendinti. .
nam kareiviavimui įvykinti raudonojoj armi-Į 
joj buvo įvesta mirties bausmė, kurią bolševi
kai pirmiau buvo kogriežčiausiai pasmerkę, 
kaipo nedovanotiną caro armijos žiaurumą. l 
Mat, komunizmo autoritetui palaikyti viskas 

Įtinka: ir baudžiava, ir nelaisve, ir badas, ir te
roras, ir mirties bausmė.

. Kiek ilgiau apsistojau ties komunizmu, 
kaipo didžiausiu teisėtojo autoriteto ardytoju, 
bet drauge ir neteisėtojo ir' tironiškiausiojo 
autoriteto rėmėju. Komunistai, begriąudami 
autoritetą įrodė, kad jie patys1 be autoriteto iš-1 

Isilaikyti negali. Tik Jie tikrąjį autoritetą pa
keitė tokiu, kurs užsilaiko tik ginkluota paje- 
ga. Komunistams dar tėkš įrodyti, kad gin
kluotas ir tironiškas autoritetas ilgai negali iš
silaikyti. Ir jie kada nors žus nuo savo gi pa
tiektų nuodųtikrojo autoriteto sugriovimd.

Mūsų katalikams būtų naudinga tai ap
svarstyti ir tuos faktus sveikai .suvirškinti. Y- 
ra juk svyruojančių ir bolševįkuojančių kata
likų. Bolševizme Jie mato ekonominį gerbūvį. ! 
Nieko toliau nuo teisybės. Būtų geriau, kad 
tie bolševįkuojantieji puskatalikiai įžiūrėtų 
tai, kas iš teisybės komunizme yra: tvarkos . _ 
ardyiną, autoriteto griovimą ir iš to sekančią viena šeima išsilaikyti negali. . 
visatinę suirutę, kurioje, kaip derlioje dirvoje, Tėvų ir vaikų santykiai visuomet sudary- 
išdygsta tikrieji komunizmo vaisiai: nelaisvė, davo vieną iš svarbiausių problemų žmonijos 
skurdas įr badą! gyvenime. Senovėje tie santykiai yra buvę

Kristus yra pasakęs: *Tš jį vaišių pažin- [griežtrir aršūs, žinoma, jie galėjo būt ir mato- 
site Juos”. Pirmiau dar gal.buyo kiek pąsiteisi-. »ūš, jei tarp tėvų.ir vaikų viešpataudavo meile, 
nimo, kad komunistų gerai nepažinome. Dabar Bet viš dėlto griežta pagarba tėvų autoritetui 
to pasiteisinimo jau nebėra. Iš jų vaisių paži- visuomet išeidavo priekin ir nustelbdavo kitus 
nome Juos. - Jausmus. Stabmeldiškoj Romo j tėvas vaikams!

Sekama autoriteto ardytojų rūšis tai buvo ko iie visagalis viešpats. Jis net mirtimi j 
Bažnyčios valdžios griovikai. Jie Dievo nėpa-Į vaikus nūb&uUdavo. Pate? famįlias šeimai 
įteigia, bet kas iš to Jie nustumia šalin Dįe- ' 1 ’ T
V0 įsteigtąją Bažnyčią, Jo valios, reiškėją. Baž
nyčios autoritetą nustatė ir iškalė pę.tą išlįs
tus? Tą autor|tetą jis pakartotinai! yrą sutei
kęs Petrui ir kitiems Apaštąląms. Ypačiai aiš
kiai Kristus,, yra pasisakęs tari žodžiais: ”Kas

-- __________ rr-. --ar-.____________ ....... . ...... f , Jei eisime prie šio daluko šaknų, tai pa- I 
keikimai, taikojnįt senajai disciplinai*, > o meąfkaip tik įvedimas Kristaus* mokslo į žmonių Į mokslas, tur Sūt, tėks-padalintį į dvi dali: vie- 1 
--- . 2............................................................................................................................. .i . .. • na vaikams, antra tėvams. Blogus vaikus jau i 

pasmerkėm, kas gi daryti su tėvais? Sniėrkt ] 
■ji|‘ negalima, bent dėl blogos valios. Juk nieks | 
blo£o nevėlyja savo vaikams. Viši juos myli ir • | 
gerai mokina;. Bet tarp vaikų mokymo ir md- 

Lkėjimo palaikyti tarp jų autoritetą.yra didelis 
| skirtumas ir spraga- Ir štai į tą spragą kaip 
tiktai aš neriu įsprausti keletą žodžių tėvainsV 

Skelbti autoriteto gertumą daug lengviau 
I suaugusiems negu vaikams. Autoriteto gerbi- 
[ mą suaugusiems gali skelbti bbt koks autorite- 
tu prisidengęs žmogus, kad tai įr būtų apy- 
menkis ašmuo, Visai nemokąs savo autoriteto 
palaikyti. Žmones, jo paklausę, gal patrauk# 
pečiais, pakraipys galva, kits gal nusispiaus: 

' “kaip aš tave gerbsiu, jei pats save nemoki pa* 
.gerbti?” — bet vis dėlto didžiuma susipratusiu 
katalikų įsidės sau į galvą, kad autoritetas rei*^ 
kią gėrbti iŠ principo, nors įr menkas žmogų- J 
tiš autoritetą reprezentuoja. Bū vaikais ČaiįĮ 0 
negalima. Vaikas principų dar nesupranta, ir 
ilgos, painios pamokos nesutelpa jo galvutėj, ® 
-Bet užtai jis puikiai Supranta pavyzdžius. Tė- fl 
vų elgesys pasilieka vaiko atminty visam gy- fl 
venimui. Taigi neužtenka vaiką mokyti žo- /f s 

į džiais, bet reikia Jį daugiau auklėti geru pa- J 
vyzdžiu, ar, mažu - mažiausia, apdrausti jį nuo ® 
blogo elgesio. Vaikų auklėjimo klausimu būtų M 
galima parašyti ilgus Straipsnius ir net kny* 'fl 
gas, bet aš Čia pasitenkinsiu trumpa pastaba* 1 

I tėvams : būkite geri tėvai ne tik žodžiais bet ir J 
geru pavyzdžiu. Jei kaikuriems tėvams atrodo 3 
tai persunku, tai pridėsiu jiems dar vieną puta* 
rimą. Jei turėjote nelaimes gyvenimo eigoje Į* '-J| 
sigyti stambių silpnybių (apie mažas ne hekaL -4 
bu), tai, Dieve gihk, neparodykite Jų vaikam '! 
Jei tėvas su motina turite rišti kokį asmeninį 
klausimą ir numatome, kad tas neapseis bė W 
skaudžių žčdžių ir net pasikumŠČiavimų, tat JJ 

Itam maloniam reįkalui atlikti eikite į 
kambarį. Lai vaikai nemato nė negirdi, ir dar^B 
Vienas dalykaš: palaikykite/vaikuose Hetuvy^'-J 

Įbę. Tai pakels jūsų autoritetą 50 nuošimčiu įvS 
iTai ne tušti žodžiai. Vienas geriausiųjų 
jaunimo atidėtojų, gerb. kun. Dr. J. Naviėkaa, 13 

[pakartotinai yra pareiškęs: ‘TS ilgp pdtyrim«r J| 
[priėjau išvadą, kad tie vaikai gerianti, kuriąSJ 
lietuviškikusi”.

I z Tęsinjm d puslapyje

«Katalikiškoji akcija remiasi Bažnyčios au
toritetu. Šv. Tėvas pakėlė autoritetingą savo 
balsą pareikšdamas, kad jau metas katalikams 
iš miego pabusti Nes kaikutių šalių katali- 

| kams besnaudžiant, vadinasi, klausant bažny
čiose pamokslų, bet namie Jų nevykdantį ne
prietelius pasėjo negeros sėklos, iš kurios išs
augo labai daug piktžolių j slopinančių katali
kų tikėjimo laisvę ir gręsiąnčių net pačią Baž

nyčią sugriauti. Prie tokių liūdnų rezultatų | 
Iprieita per- Bažnyčios autoriteto, griovimą. 
[Tam ardančiam priešų darbui_padeda ir dau
gelis katalikų, vieni nejučionns — pėr nesusi
pratimą, trumparegystę, Jiurbiškąpataikavi-Į 

|mą> laisvamaniams,— 
siog išdavikiškai.

Toks Bažnyčios autoriteto: griovimas ati 
nešė kodapgiausia žalos katalikams. Katalikiš- 

[kojį akcija mėgina visą tai atitaisyti ir su. šū- 
I kiu “atnaujinti viską Kristuje” nori pastatyti 
Dievo ir Bažnyčios autoritetą jam priklauso
moj vietoj, t. y, koaukščiausiai.

K&talikiškojį akcija taip pat labai atsi-h 
žvelgia į pakėlimą tėvų autoriteto, be kurio nė-

Tėvų ir vaikų santykiai visuomet sudary-

kiti sąmojingai ir tie-

gyvenime. Senovėje tie santykiai yra buvę

tėvas — tai buvo tarsi koks karalius. Krikščio-| 
nybė tą žiaurumą panaikino, bet tėvų autorite
tą. Vis dėlto aukštai palaikė ir apdraudė pievo 
įsakymu. ^G^rhk tavo: tėvą ir tavo motfaą I 

Į.tas duotasai žydams įsakymas visoj pilnumoj 
buvb įterptas į krikščioniškosios k moralybės 

I kodeksą. .• / • , 1 .. J

' *-*♦**£*♦», <. "W***«W



Vasario 26 (L, 12®. DARBININKAS B.

rbimas Autoriteto autoritetas. Nereikia nė ragint, kad jį gerbtų,

7 * Pradžia 5 puslapyje
į "Kat dėl pasaulinės vyriausybes gerbimo, 

čia netenka daug kalbėti, nes Ji pdti priver- 
I save pagerbti, o jei ne pagerbti, tai bent 
ausyti. Bet reikia pastebėti, kad jei pasauli- 
i vyriausybe yra teisėta ir pakenčiama, tai 

” turime pareigos ją gerbti, kaip ir kiekvie- 
į teisėtą autoritetą. Tas turi ir praktišką 
tildą, nes iš vyriausybės nepagarbos išsivys-, 
nepaklusnumas, suirutė ir pagaliau reyoliu- 

Ją; po kurios visados ateina blogesnė valdžia 
$gu, kad buvo pirmiau. Tuo būdu gerbimas 
Rgaulinio autoriteto visuomet yra sujungtas 
b valstybės taiką ir piliečių gerove.

1 Baigiant, paminėsiu dar vieną autoritetą, 
jo skraiste daugelis taip vadinamų žmoni-

1

Suomija

jos vadų Šiandie nori prisidengti. Tai mokslo
, A

nes 'kiekvienas galvotrūkčiais užtikrina, kad 
jia gerbia mokslo autoritetą, labai jį gerbia ir 
faktinei tik jį vieną tegerbia. Bet čia reikia 
pridurti, kad gerbia, dažniausiai nežinodamas 
ką. Nes tikrąjį mokslo autoritetą tik labai ma
žai žmonių tepažįsta. Juo Žmogus mokytesnis, 
juo mažiau prie mokslo pretenzijų parodo. Tik 
mokslininkas žino mokslo teori jų nepastovumą 
(išskyrus matematikos mokslus) ir nuolatinį 
keitimąsi. Taigi mokslininkai labai atsargūs 
skelbti mokslo neklaidingumą, nes jie; kaip 
tiktai patys yra patyrę, kad mokslas vis žen
gia pirmyh, progresuoja,' rutuliuojasi ir dėl to 
vieno negali skelbti neklaidingų pasaulinio 
mokslo dogmų. Taigi mokslą mes gerbti priva
lome. Mūsų pareiga tik mokytis, mokytis ir 
dar sykį mokytis, bet dengtis mokslo autorite
tu, arba vadint save mokytais ir mokslo vardu 
skelbti kokias naujas socialines teorijas aš ne-

patarčiau nevienam, dėl tos paprastos priežas-į žmoniškumo dėsniams, sudaro nepakenčiamas 
ties, kad tikrai mokytas žmogus niekados sa- gyvenimo sąlygas ir savaime turi sugriūti, čia 

kalbama apie kruviną komunizmo neva autori
tetą.

Pagaliau turime rimto mokslo autoritetą. 
Jis reikia gerbti ir juo kodaugiausiąi naudotis, . 
Kad nepadarytume klaidos, turime gerai ištir
ti šaltinius, kokiais mokslas remiasi.* Tai ge
riausiai sužinosime, pilnai patikėdami Bažny- . * 
Čios autoritetui. Ji tinkamai mums, nurodys, 
kokia kryptimi turime mokytis.

2r Turint autoritetą, reikia jis gerbti. Juo 
užsilaiko žmonių susiklausirftas, o tudmi ir gy
venimo tvarka. Griaunantieji autoritetą daro 
daug žalos — ne autoritetui, tiktai sau. Jie 
knisa to medžio šaknis, po kuriuo,gyvena. Jie 
piauja tą šaką, ant .kurios sėdi. ’

Gerbkime autoritetą, ir jis už tai gausiai 
mums atsilygins: palaikys mūsų dorovinę svei
katą. * LM®

ties, kad tikrai mokytas žmogus niekados sa
ve mokytu nevadina. Tai kaip vadinti tą, kurs 
būdamas tik kiek pamokytas, drįsta vienok 
savintis mokslo autoritetą? Lai kiekvienas sa* 
vo širdyje atsako į tą klausimą. Aš neapsiimu.

Iš patiektųjų šioj paskaitoj minčių savai
me peršasi sekamos išvados:

r t * *

1. Kad autoritetasc visiems reikalingas. 
Net bolševikai be jo neapseina. Tik visas svar
bumas taine, kad išsirinktume tinkamą autori
tetą. Mums katalikams tas klausimas, rodos, 
neturėtų daug rūpėti. Mes jau esame aprūpina 
ti. Turime neklystantį Dievo ir Bažnyčios au
toritetą. Koks gi katalikas drįstų jam priešta
rauti? Jei tai darytų, tai jau tuo pačiu nebebū
tų katalikas. Turime tėvų ir teisėtos vyriausy
bės autoritetą. Reikia jis visomis' pajėgomis 
palaikyti. Kai dėl tironiško, teroro paremto au
toriteto, tai neverta nė kalbėti. Jis priešinasi

. Į šiaurę nuo Estijos yra 
uomijos įlanką, o už jos

Suomija.
Suomi ja — ežerų, miškų 

: plikų uolų kraštas, čia 
ybė ežerų su daugybe 

ąlų ir salelių. Iš ežero į ę- 
rą plaukia daugybe upių 
upelių su daugybe dide

lių ir mažesnių krioklių.
■ daugybe miškų* tarp 

ių spindi tie ežerai Jr 
tęs, kyšo daugybe plikų 
mens’uolų. Kųr-ne-kur 
atyti išmėtytos nedide- 

fo, bet labai dailios, tam- 
raudonaį \ nudažytos 

□ninku pirkios. Dar re- 
u galima pamatyti dai- 

8 dideli dvarininkų rū- 
ai. Tai gražus kraštas, 
r jo gyventojai Jį iabai 

di ir juo didžiuojasi.
- Suomija savo plotu yra 

*lė valstybė, maždaug 
kio pat dydžio, kaip ir 
enkija (338.000 kvadra- 
nių kilometrų) . Bet gy

te jų yra tik 3 milijonai 
p0 tūkstančių. Suomijoje 
įyvena suomiai (apie 3200 
ūksiančių), švedai (apie 
®0 tūkstančių) ir trupU- 
fe lapių (lapiai ne lapes 
feveną šiaurinėje Suomi
us dalyje) ir rusų. Dabar 
Br būt bus suprantama, 
rodei Suomijoje tik kur- 
te-kurmatyti išmėtytos 
bdninkų pirkios. Mat,

i*55
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Suomijoje viename kva- J 
dratiniaįnė kilometre gy
vena tik apie 9 žmonės, 
kai . kituose kraštuose,: 
kaip pav. Belgijoje, viena
me kvadratiniame kilo
metre gyvena daugiau 
kaip 250 žmonės.

Suomijoje trumpos vasa
ros ir ilgos žiemos, dirba
mos žemės labai maža ir 
ta , Žvyruota,. nederlinga. 
Tad gyventi Suomijoje la
bai sunku. Suomis ūkinin
kas nėra lepusžmogus. Jis 
kantriai aria savo nenašią 
žemelę įr sėja jon rugius, 
miežius ir avižas, sodina 
daržoves ir augina vaisme
džius. Kur žemė netinka 
sėjai, jis užleidžia pievas 
ir gano ten. galvijus. Iš jų 
jis gauna pieno ir gamina 
sviestą ir sųriUs. Suomija 
kasmet išveža svetur pan 
duoti 15 milijonų kilogra
mų sviesto ir apie 4 mili
jonus kilogramų sūrio.

Visų suomių jų žemelė 
išmaitinti neišgali. Daug 
suomių verčiasi žuvų gau
dymu ir miško pramone. 
Jų krašte yra daugybe 
lehtpiūvių, kurios varo
mos vandeniu, kaip Lietu
voj malūnai. Suomija vi
sa yra pašlijusi Baltijos 
jūros pusėn įr visos jos u- 
pės teka ton jūron, kai 
kur net krioklius sudary-

NAUJAS LEIDINYS
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L Gavę Gerb. Udamiko sutikimą, straipsnį “Tik ne 
fomunizmas” spausdinime brošiūroje. Tai bus 16 
Lslapių knygelė. Kaina 5 centai. Prašome visų tą. 
fošiurėlę įsigyti, nes joje aiškiai ĮŠrodineja komuniš- 
sklaidas ir apgaulingus komunizmo pažadus. “TIK 

KOMUNIZMAS’* brošiūrėlė turėtų rastis kiekvie- 
fcoliet:uvio namuose, kas jis nebūtų: katalikas, komu- 
Ūstas, socialistas, laisvamanis, ji visiems naudinga 
^reikalinga. .
t Gerb. Klebonai, LDS. kuopos ir kitų organizacijų 
popos teužsisako šių brošiūrėlių šimtais platinimui, 
fesisakantiėms daugiau kaip 50 egzempliorių, kaina 
[centai už brošiūrėlę; daugiau kaif 100 egžų kaina 
|U centai už brošiūrėlę.
į Tuojau prašome siųsti užsakymus;
| DARBININKAS
h# Broadway, So. Boston, Mass.

damos. Suomiai tai puikiai 
išnaudojo: pristatė prie 
upių daugybę, lentpiūvių, 
išraižėsavo tėvynęr dau
gybe kanalų, kuriais pluk
do mišką į pajūrį, o iš ten 
laivais išvežioja po visą 
pasaulį. Suomijoje daug 
pagaminama popieriaus, 
degtukų ir lentų.

Suomiai vandens jėgą 
(kai kas dar vadina balto
jo anglies jėga) pakinkė 
nė tik lentpjūves varyti. 
Jie tą jėgą pavertė elek
tra, nušvietė visus mies
tus, miestelius ir daug kur 
net pavienius viensėdžius, 
pakinkė ir į mašinas fab
rikuose ir linų verpyklose. 

: Suomijos gelmėse yra 
daug turtų: geležies, mar
muro, bet daugiausia gra
nito (akmens), žinomo vi
same pasauly. Suomijos 
granitu išklotas visas Pet
rapilis, iš jpš granito pas
tatyti gražiausi pamink
lai. Suomiai, turėdam^są- 
vo geležį, gaminą , iš ’ jos 
daug įvairių mašinų.

Sunkus gyvenimas už? 
grūdino suomius. Suomiai 
daugiausia vidutinio ūgio, 
tvirti, susikaupę, rimti, la
bai pastovūs ir didelės va- 

. lios žmonės. Suomis mėgs
ta paskaityti laikraštį, 
knygą, nueiti teatrąn ar 
koncertan. pasiklau syti 
muzikos. Suomiai evahge- 
ikai, bet giliai tikį žmo
nes. Nedidelė suomių taU- 
:a leidžia 125 dienraščius, 

375 įvairius žurnalus. Kai 
kurie dienraščiai spausdi
nami po kelis šimtus tūk
stančių egzempliorių. Suo
mija priklauso prie tų val
stybių, kur nėra beraščių 
(analfabetų). Visi jos gy
ventojai moka skaityti ir 
rašyti. Baigusiems pra
džios mokyklas yra vadi
namieji liaudies universi
tetai, kur jie laisvu laiku 
daugiau pasimoko. Parapi
jose ir valsčiuose yra geri 
knygynai — bibliotekos, 
kur kiekvienas gali gauti 
pasiskaityti gerų knygų.

Suomiai atgavo nepri
klausomybę 1918 m. gruo
džio men. 6 d.; ta diena 
dabar suomiams yra tau
tinė šventė. Prie$ .tai* jie 
buvo švedų, p vėliau rusų 
valdžioje. Suomiams ne
priklausomybė pigiai ne
atsiėjo: daug suomių pat- 
rįjotų mirė Rusijos kalėji
muose, . daug jų buvo iš
tremta iš tėvynės, Pe Di
džiojo karo daug suomių 
jaunuolių paguldė savo 
galveles, begindami .tėvy
nę nuo bolševikųy

Suomijoje yra daug gra
žių ir senų miestų. Di-

’ ' SS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

LAWRENCE,MASS. J
...

Sodalicija sunkiai dirba, 
pardavinėja bilietus. Trau
kimas įvyks kovo 1 d. Tą 
patį vakarą įvyks “Bunco 
Party”. .

Sodalici jos Apšvietos ko
misija stropiai darbuojasi. 
Du syk į mėnesį išleidžia 
laikraštuką “Šodality Ę- 
cho”, -kuriame labai įdo
mių dalykų galima rasti.

Kas šeštadienį įvyksta 
“First Aid” kursai, ku
riuos veda p-lė C. Armi
naitė. Priscila.

WORCESTER, MASS.
MOKSLEIVIŲ ORGANIZACIJA

Studentą organizacija.yra; jau
niausia iš visą mfįą parapijinių 
draugiją. Ji turį vos tris metus 
amžiau. Bet kai peržiūrėsim jos 
atliktą 'darbą, tai inatysime, kad 
ji yra beveik veikliausia jauni
mo organizaciją.

Spalią 12, 1931 įvyko didelis 
suvažiavimas, studentą ir profesio* 
nalą Marianapolio Kolegijoj, 
Thompson, Conn; Suvažiavo 90 
atstovų ir svečią iš visą Naujos 
Anglijos valstybią ir kiįą arti
mesnių koloniją. Laike to seime
lio buvo nutartą suorganizuoti 
studentą kuopas kiekviename 
miestelyje, kur tik rados užtek
tinai narią. ‘ .

Worcesteryj buvo sujaukta vi
si aukštesnių mokyklą studentai 
į prakalbas lapkričio mėnesyje, 

džiausiąs miestas — sosti
nė Helsinkiai. Jie beveik 
tokio pat didumo, kaip 
mūsų Vilnius,. bet labai 
švarus ir judrus miestas.

. ■ • ■

- Iš kitų didesniu mieštų 
reikia pažymėti šie: Tur
tu (Abo), Tamerfors, Vi? 
borg, Kuopio, Borgo. Bor- 
go mieste yra • gimęs tau- 

, finis suomių poetas Rum- 
bergas. Jo kūriniai prisi
dėjo daug prie suomių tau-

■ tinįo atbudimo. Vienas'jo
■ eilėraštis “Tėvyne” dabar 
t yra suomių tautos himnas.

Suomijoje lietuvių tauta 
turi daug nuoširdžių drau
gų, kurie, kiek galėdami, 
padėjo jai keltis. Ir jūs, 
jaunuoliai, tur būt girdė
jot apie garsų suomių mok 
alininką prof. Niemi, kuris 
neseniai mirė' Jis labai 
daug gero padarė mūsų 
tautai ir ant jo kapo lietu
vių* ■?-- suomių draugiją 
pastatė paminklą. To pa? 
riiinklo pašventinimo iškil
mėse dalyvavo lietuvių de
legacija/ t

Kalbėjo ponas Jonas Pilipauskas, j 
klierikas Kazys Vengras ir .stu- , 
dentas Juozas Baltramaitis vb 
si iž Thompsono. Jie išaiškino tL 
kslą. studentą organizacijos ir 
nurodė svarbą įkūrimui savo 
Worcesterio kuopelės. .

1932 m. vasaro inėnesyje sūsi< 
tvėrė šv, Kazimiero parapijos 
Studentą organizacija. , Pirmas 
kuopos pirmininkas buvo Juozas 
Grigaitis. Del jo veiklumo metą 
gale jau buvo šimtas narią.

Svarbiausias darbas, kuris bw 
vo , atliktas pirmais metais tai 
mėtinis ‘ ‘Vodevilis’ ; Kiekvieną? 
metą studentai padeda 'savo ge
riausias pastangas kad vakarėlis 
būtą nepaprastas. Pasirodo, kad 
ją darbas labai sėkmingas, nes ' 
kiekvieną, metą daugiau ir dau
giau ateina žmonią.

šiais pirmais metais studentai 
buvo apdovanoti Kun. A. Petrai
čio, su klubo kambariais mokyk- 
los name. /

Kadangi Juozą? Grigaitis buvo 
labai užimtas ir'negalėjo apsiim
ti pirmininko darbo antrais me
tais; jo vietoje išrinktas Vincas 
Ūaplis. ■ . '

Naujos valdybos svarbiausias 
darbas buvo įtaisymas klubo 
kambarią. Vincas čaplis dėjo vi
sas pastangas tą darbą įvykdin- 
ti, bet po šešią menėsią pirminin
kavimo, jis .turėjo atsisakyti nuo 
pinnininkystės.'Į jo vietą išrink
tas Jonas Ragaliauskas. Jonukas 
yra.vienas .iš gabiausią mūsą 
jaunuolią. Nespėjo įstoti f pirmi, 
ninko" vietą, jis pradėjo darbą. 
Uždare klubo kambarius mfne 
siui laiko; . nupirko medžiagos 
aptaisymūi sieną, lubą, grindą ii 
praėjus . keturioms savaitėms, 
darbas buvo užbaigtas. .

Studentai netik ieško “good 
times”, bet eina taipgi prie gi, 
lesnią protavimo darbą. Jie ture- 
jo “debatų team”,Į kuris nuvai 
žiavęs į Thompsoną puikiai atsi
žymėjo. Debatai buto lietuvių 
kalboje. Mūsą atstovais buvo* Jo, 
nas Ragaliauskas, Kazys Pauliu- 
konis ir Petras Parulis.

Studentai iš palengva rengia' 
knygyną. Jau turi 50 įvairią it 
svarbią knygą ir kiekvieną sa
vaitę skaičius didėja.

Dabar studentai, vadovaujant 
kun. S, J. Vembrei, rengia'teat
rą,’ kuris bus vaidinamas po 
Naują Metą. Taipgi jie ruošiasi 
prie metinio“Vodevilio’y kuris 
įvyks neužilgo.

šiais metais pirmininkauja 
Petras Parulis. Petrukas yra jau
nas’ Jis yra baigęs Šv, Kazimie
ro parapijinę mokyklą 1927. Au
kštesnį mokslą ėjo Šv. Jono Nigh 
School ir ateinančio birželio me
nesį jis baigs šv. Kryžiaus Kole
giją. Nors Petrukas yra užimtas 
Philozofijos klausimais, jis nuo 
tos dienos, kada buvo išrinktas 
pirmininku, stojo į darbą. Matyt, 
kad studentai turės labai pasek* 
iningus metus jo vadovybėje.

Taigi su Naujais 1935 metais 
linkime studentą kuopai pasiry
žimo, smarkaus darbo ir geriau* 

■ žios kloties ateity.--r

PAVYZDINGAS . 
SUSIRŪPINIMAS

......
Gervėčių mokyklą lietu

vių vaikų lanko žymus 
daugumas. Lietuviai tėvai 
savo laiku išreikalavo, kad 
toje mokykloje būtų įves
tos lietuvių kalbos pamo
kos. Dabar jie išreikalavo, 
kad ir tikyba dėstoma lie* 
tuvių kalba. ;

Gervėčių padangės žmo
nės, kaip žinia, kreipėsi į 
Vilniaus Kuriją ir prašė 
jos įvesti tikybos mokymą 
lietuvių kalba visose md < 
kyklosę, kur yra lietuvių 
vaikų ir kur jie mokomi 
tikybos lenkiškai. Kurija 
į jų prašymą neatkreipė 
domės, bent nieko neatsa
kė ir nieko nepadarė, Tuo
met tėvai su to pat reika
lu kreipėsi į Vilniaus ap
skrities inspektoratą. Iš 
ten buvo -gautas įsakymas 
patenkinti tėvų ~ prašy
tojų prašymą, Beliko nus
tatyti, kas nori, kad tiky
ba būtų dėstoma lietuviji 
kalba. Šių metų sausio 
men. 20 d. įvyko “plebis
citas”.

Paskirtą dieną susirin
ko tėvai, atėjo kun. Man- 
žikas, buvo laukiamas ir 
inspektorius, bet jis neat
važiavo. Žmonės prašė ku
nigą Mąntužiką mokyti 
jų vaikus tikybos lietuviš
kai, bęt jis atsisakė, pa
reikšdamas, , kad negalįs, 
nemokąs ir nenorįs ir prie 
to dar pridūręs, kad Ger
vėčių mokyklon lankytis 
negalėsiąs ir kunigas kle
bonas. Po susirinkimo ke
li tėvai buvo nuvykę pas 
kunigą kleboną prašyti . Jo 
apsiimti jų vaikus mokyti 
tikybos lietuviškai. Kun, 
klebonas pažadėjo, kuo tė
vai ir vaikai dabar labai 
patenkinti.

Taigi, Gervėčių mokyk
loje lietuvių vaikai dabar 
ir tikybos bus mokomi jų 
gimtąja kalba. “

WILLIAM J. GHISHOLM
GRABORIUS 

‘ASMENIŠKAS PATĄRNAVIMAS’ 

331 Smith St, 
PROVIDENCĖ, R? I.

Telephone • . ’ 
. Ofiso: Dexter1952 

Namų : PI. 6286

EDW.V. WABABOW
(WRUBLIASKAS)

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503

‘MontęlloOttioo: 
10 Intervale SL

TEL. Brockton 2005 ,

E. ČIOČYS
‘ VIENINTELIS LIETUVIS

Gyvasčių Apdraudos, Agentas 
Šioje Apylinkėje

188 Clifford St.,
PROVIDENCĘ, R. I.

Phcne WEST 4463 W

B. VALAITIS
ART PHOTO STUDIO
Aš Specializuoju; vestuvių ir 

grupių fotografijomis 
Atdarą nuo*. .

8 A. M. — 6 P. M. 
Sek. 9 A. M. — 5 P. M 
1913 West Minster St, 
PROVĮDENCE, R. I.

WE. .0689 W

MjIOįlM. BAKERY
> LIETUVIŠKA KEPYKLA

B. BARTUSEVIČIUS
(Savininkas)

43 Vlorence St, ? 
Provideuce, R. I.

A. VAITKUS 
SAVININKAS

BUSY BEE VALGYKLA
Užlaiko specialius pietus, 

užkandžius ir gėrimus 
taipgi .

GROSEENS ir MESOS 
KRAUTUVE

802 Orms St., Providence, R.Į.

Tel. WEstj 7031

BRIDGECUJB
Pale JDry - Vit&lized Golden

GINGER ALE
Lietuviai Savininkai:

B. Simonavičius, AlerDialtuva
23 Chaf fee St, Provideuce, R.I.

DE 7582 ,. T :
Specialistas
PLUMERIS

S, F.'IKZEUKD
22 Printery BĮ, 

Provideuce, R. L

Tey DErter 2053 ’ ;

EXCELSIOB BROOM CO.
IMitbJj.i

JMjOnr ir ttTOBHHĮ 

25 Danforth St, 
PROVĮDENCE, R. I.
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Įsivaizdink Save Klebono Vietoje
Ko gailine tikėtis,- o net 

tėikalautij hud žmogaus, 
kuris per Dievo pašauki
mą nustojo būti paprastu 
žmoguni, kad eitų Bievo 
pareigas? Ar jam patinka 
dr ne, tačiau višubmenės 
dėmesys tuojauš į jojo 
kiekvieną elgesį atkrei
ptas ir ji stropiai seka jo 
darbus. F

Gal būt, kad pradžioje 
pirmaeilis jo tikslas kuni
gu tapti buvo, tai savo pa
ties sielos išganymas. Bet 
kunigystė surišo jį dėvy- 
nių galybių ryšiais be jo
kios iš jo pusės kaltės bei 
noro. Kaip greit žmogus 
tampa kunigu, g a un a 
šventimus, vieni

. ji gerbia ir myli, kiti kri
tikuoja ir įtarinėja, dar 
kiti visur jo vengia, ir net 
dažnai jo nekenčia^

žmonės

Įšventinimo apeigos toli 
gražu nepakeičia kunigo 
prigimties, nei jam užtik- 
rina išganymą. Jis pasilie
ka tas pats žmogus, nors, 
tiesa, malone pakeltas; 
taipgi turi tokias pat žmo
niškas silpnybes ir pagun
das, kurios ji užpuldinėja 
ir kankina, lygiai kaip ir 
kitus žmonis.

Jisai labai gerai supran
ta savo silpnumą, nes žino 
kiek daug tobulybės Jani 
daf trūksta, kad gerai at
liktu savo pasiuntinybės 
darbą, kuris. - daugiausiai 
nuo jo reikalauja, kad jis 
savo gyvenimu būtų tobu
las. Nežiūrint to, kad jis 
ir panaudojo visas savo 
spėkas siekti tobulybės 
ir už kitus visa galva auk
ščiau 1 tobulybėje stovėtų, 
bet savo nusižeminime są-

Knygos Dovanai j;
; * y. . 33

Uetuvių darbininkų Sąjungos ir Darbininko va
jaus ihetiikiekvienais lietuvis gali gauti naudingų 
knygų dykai. LDS. naujas ar senas narys, užsimokė
jęs $3.00, gauna $2.00 vertės knygų dovanai; Darbi-, j 
ninko naujas ar senas skaitytojas, užsiprenumeravęs 
arba atnaujinęs prenumeratą metams h* mžsimokė- 
jęs $3.00, gauna $1.00 vertės knygų dovanai.

Gerb. WŠ. narių ir Darbininko prenumeratorių 
prašome pasirinkti knygas iš žemiau taįddamo sąra-jyj 
«o.

žinomo veikėjo, gerbiamo? 
Kazio Dryžo sesutp Lietu
voje apleido šį ašarų klo
nį... Kad jam suteikus sur- 
prizą, bei kartu Šiek tiek 
jį pradžiuginus šioje liū
desio valandoje, aš (jam 
apie tai nežinant) pada
riau mažą ‘investigeišiną’ 

tyrinėjimą kas link tos 
mirties. Paaiškėjo, kad jo 
sesutė, Viktorija Dryžaite 
buvo jau pagyvenusi pa
nelė (mat buvo pasiŽadė- 

sąžinė atsako ar atiduodi) jus gyventi skaistybėje, 
jam prideramą pagarbą, 
koki jam priklauso kaipo 
asmeniui, kuris yrą Dievo 
pasiuntiniu, fciiriš sąVo 
rankose Dievo' Sūnaus kū- 
ną ir kraują laiko ir už 
tave atnašauja mišių au
ką? Dar kartą klausk sa
vęs,ar tu'remi Savo para
pijos kunigo ir klebono 
užmanymą dėl parapijos 
ir dėl sielų išganymo?

Bet jeigu tavo klebbnas 
ir kunigas, tavo manymu 
ir nėra dūr taip tobulas, 
kaip tu ji norėtum matjrfį, 
tai apmastyk’ valandėlę, 
jeigu tu jo vietoje būtum, 
ar būtum geresnis? Ar f ii 
geriau jo darbą atliktimi? 

. Vertė Gintaras

ve nenaudingu tarnu* va-f s 
dina.

; Žmogau! Ar tai nepęr- 
daug reikalauji nuo kuni
go, kuris tavo parapijoje 
daugiausia dėl tavęs ir ta
vo sielos išganymo dirba? 
Ar gi netiesą, kad tu la
bai lengvai ir daugiausia 
net savo kunigus kriti
kuoji, įtarinėji ir tūomi 
nelengvą jo žmonių sielų 
išganymo darbą sttnkini? 
Klausk savęs ir tegul tau

Jo Ekscelencija Vyskupas f .Matulionis 
Lankys Šias Parapijas Bei Vietas

Vasario 24 d. —- Šv. Andriejaus, Philadelphia, Pa. 
Bankietasvakare.

Vakario 26 d. — Jo Eksc. atvykimas į Mt. Carinei, Pa.
. Kovo 1 d. — Šv. Petro ir Povilo,/Tamaųua, Pa. — Va-

U * * * ■ *

Šv. Vincento, Girardvillė, Pa. — Suma.
kare.

KoVo3 d. — ;
Kovo 3 d. — šv; Kryžiaus, Mt. Carmėl, Pa. — Bankįe-

I tas vakare.
Kovo 10 d. -
Kovo 10 d. -
Kovo 15d<

'Šv. Jurgio, Šhenandoąfi, Pa. — Šurną.
ŠV. Kazimiero, St. Clair, Pa. — Vakare, 

Kovo 15 d.;—(Saldžiausios Jėzaus Širdies, New Phila- 
t , ’ ^^ia^^ak^: . - / ; . / ' " ‘ ' 

' Lankant tas apylinkes Jo Ekscelencijos Vyskupo 
T. Matulionio centras bus: The Holy Crdss Rėctbry, 
Mt. Carine^ Pa. _ \ /
Kovo 17 d. — šv. Juozapo, Mahanby City, Pa. -Otonai 
Kovo 17 d. — Šv. Liudviko, Maizville, Pa. — Vakare, 
Kovo 28 d. — Jo Ekscelencijos atvykimas į PittstOn,

• Pa.‘—
Kovo 31 d. — 
Balandžio 3 d. - 
Balandžio 5 d. - 
Balandžio 7 d, — šv. Kazimiero, Plymouth, Pa. 
Balandžio 10 d.‘ — Šv. Pranciškaus, Miners Mills, Pa. 
Balandžio 12 d. — šv. Mykolo, Scranton, Pa. 
Balandžio 14 d. — Šv. Juozapo, Scranton, Pa. 
Balandžio 17 d. — šv. Kazimiero, Pittston’, Pa. 
Balandžio 21 d. — Nukryžiuoto Jėzaus Seserys, Elm- 

hurst, Pa.
Balandžio 22 d. — šv. Juozapo, Dūrėa, Pa. 
Balandžio 23 d. — Šv. Marijos, Kingston, Pa. 
Balandžio 28 d. — Šv. Antano, Forėst City, Pa,

* Balandžio 30 d. — Šv. Petro ir Povilo, Šugar Notch, 

Gegužės 1 d. — Hotel Redington, Wilkės Barre, Pa,— * ■ ■*
Šv. Kryžiaus, Mt. Carmel, Pa. — Su

ma ir Sutvirtinimo Sakramentas.

— 4 vaL po pietų.
Šv. Trejybės, Wilkes Barrfe, Pa.

Šv. Onos, Lfližerne, Pa.
■ Šv. Marijos, Wanamie, Pa.

UŽUOJAUTA veikėjui, 
GERB. KAZIUI DRYŽUI

Prieš tūlą laiką man te
ko girdėti, kad čia visiems

kaip vienuolė). . Mirė jinai 
4-tą sausio, 1935 metų, o 
7 sausio tapo palaidota iš
kilmingai Joniškio parapi
jos kapuose. (Velionė paė
jo iš kaimoĘubiežninkų, 
vien tik nuo tūlo laiko gy
veno kartu su savo sesutė 
Elena, irgi skaiščia, tar
tum vienuole, Joniškos 
mieste, Šaulių apskrity.) 
Velionė mirdama, paliko 
liūdesy skęstančius... (Lie
tuvoje), be viršminėtos se
sutes Elenos,, dar ir brolį 
Stepą ir Vincą ir sesę iš
tekėjusią : Antaniną (In- 
drulienę) ir čia —• Ameri
koje . brolį, pagarsėjusį 
veikėją, gerbiamą Kazį 
Dryžą. Tad taręs amžiną 
atilsį velionei, Viktorijai 
Dfyžaitėi,' pareiškiu, šit- 
dingiąušią užuojautą^ iię 
tik vien gerbiamam. Ka
ziui Dryžai; bfet it yišiemš, 
taip tolimesniems, kaip ir 
artimiešniėms<gimmėms.

Kazys Vidikaūškas.

WANAMIE;PL
—m—■ i< i i iii|.» i»į J

K Wanamie yra nedidelis 
miestelis, į kurį yra susL 
spietę ąpfe 200 lietuvių 
šeimynų. Lietuviai turi 
beveik naują mūrinę baž
nyčią ir apačioje gražią 
salę. Čia klebonauja jau
nas, energingas ir labai 
simpatiškas kun. V. feim- 
konfs. Nors jis Amerikoje 
gimęs ir augęs, bet pui
kiausiai kalba lietuviškai, 
ir jaunimą ragina, kad jis 
neišfautetų. Kun. V. Šim- 
konis Ima įvairius katali
kiškus laikraščius ne vien 
tik iš Amerikos, bet pas jį 

. ateina ir daug lietuviškų 
laikf ašČių ir iž Lietuvos.

Kun. V. Šimkonis yra 
net dviejų parapijų klebo
nas. Jis , aprūpina liėtu- 
viūs kurie gyveha Hano
verį Pa,zAbi parapijos ku
nigo V. šimkonio patarna
vimu labai, patenkintas. 
Mūsų klebonas dirba iš 
Vien SU visomis katalikiš
komis draugijomis.

Sausio 7 d. mūsų parap. 
salėje A. Peldžius nodė ju
damus paveikslus. Publi
kos atsilankė gUiia skait
lingai nbrs ir paprastą 
dieną. Paveikslai gražūs 
ir kiekvienam įatalikūt 
verti pamatyti. \.

. ; Vietinis. -
Jeigu aš turėčiau dvyliką 

sūnų, ndrėČiati, kad jie bū
tų ištikimi tėvynei. ■*

.25

.25

.25

.10

J5

.40

*

iŠvlikata^^&gusTuriasĮ
šį Skyrię Veda Amerikos Lietuvių Daktarų. Draugiją "

; __________ • ___ f ___ L-___

PLAUČIŲ ĮDEGIMO SĖ- I Sigauti ir štai žmogus jau
■ , ZONAS JAU ČIA nebe juokais susergą plą$r
Rašo Dr. I. E; Marksas,

gydytojas ir chirurgas,
Chicago, Ulinoiš.

Bankiėtaš.
Gegužes 5 d.—į j

• ma ir Sutvirtinimo Sakramentas.
Gegužės 5 d. — Šv. Mykolo, SĖamokin, ta.' Vakare.
Gegužes 12 d. —- Šv. Pranciškaus, MĮhėršvillč, Pa.
Gegužes 14 d. —17 d. Washington, D. C..

’ Gegužės 19 d. ŠV, Alfonso, Baltimofe, Md.
Gegužės 26 d. — Karalienės Angelų? Brooklyn, N. Y, 
Gegužės 30 d, — šv. Jurgio, Brooklyn, N. Y.
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Acceptance for mailing at special rate of. postage proyided for in Sectlon 1103 

. <AqL of Octohei* 8, 1917, alithorized on .Tūly 12, 19tS 
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Su šaltos žiemos sezonu 
mes susilaukiam plaučių į- 
degimo, pneumonijos lai
kotarpio,; kuomet ši liga 
daugiausia pra p 1 j n t a. 
Skaičius susirgimų bei 
mirčių visados esti gana 
aukštas. Gi dažniausia 
priežastis esti nepaisymas 
arba neprižiūrėjimas taip 
vadinamo, ir viešiems žino- 
ino šalčio.

Asmuo sergąs šitokiu 
šalčiu nustoja 'nemažai at
sparumo, kuris taip labai 
reikalingas apsisaugoji
mui nuo įvairių* apsikręti- 
mų. Pas žmones sergan
čius šiai užsitęsusiais šal
čiais randasi daugybė pa
vojingų bakterijų gerklė
je, burnoje, koserėję ir 
plaučių trubelese. Kaip 
greitai atsparumas, išsi
laikymas prieš ligas gero
kai sumenkėja, tai tos ba
kterijos’ neišpasak y t a i 
greitai dauginami paskleis
damas nuodus po visą kū
ną, o ypatingai apnyksta 
plaučius pagamindam o s 
juose įdegimą. Kaipo pa
sėka pastarojo, plaučių o- 
ro ląstelės prisipildo už
nuodytų skysčiu, oras į 
tokius plaučius nebegalį į-

pagamina ir pakankamai 
išsimiegok gerai išvėdin
tame- kambary. Maistas 
turi būti balansuotas. Yra 
įrodančiai pastebėta, kad 
žmonės galiną maisto pa
šalpą iš valdžios, labai re
tai serga pneumonija, nes 
jų maistas veik visados es
ti tinkamai subalansuotas, 
kas žymiai gelbsti palai
kyti kūną geroje- sveika
toje.

Plaučių įdegimo ligonys 
nereikalingi daug vaistų. 
Patyrusi slaugė,* kuri ligo
nį reikiamai prižiūri kas 
nlinutę, . nepalygih a m a i 

apsirėnginaąš esant šalta-1 daugiau jam fiahdos tėi- 
mę orė, Stoka iššimankš- kia, negu kad prirašymas 
tinniid’, kepenų ir inkstų’ 4^5 botikų vaistų su kiėk- 
ligos ir tt. žodžiu sakant, j vienu gydytojo Ūtsilanky- 
vlša tai, ’ kas Vėda prie 
pneumoiiijas. Kad išven
gus plaučių įdegimo, ma
žai valgyk mėsos, daug 
valgyk vaifiįų ir ddržbvių, 
gerk daug vandens,, pieno 
ir šiaip jatf visokių skys
čių, netingėk prasimankš
tinti, jei užsiėmimas to nė-

čių įdegimu,. -pneumonija, 
kurios išgydymą niekas 
negali užtikrinti.

Svarbiausios priežasty s 
silpninančias žmogaus kū
ną, jo žtšpahimą, yra šė- 
kamošl pasikartojanti s 
šaltis, perdideiiš naudoji
mas svaiginančiųjų gėri
mų, šūtėfštb oro kvėpavi
mas, peršildyinąš kamba^ 
rių,. persivalgymas ypač 
mėsos ir kiaušinių, sųdrė- 
kiinąš ko jų, per menkas

•‘‘Herbertai/kodėl tu guli lo
vojesų akiniais

“ Ašdurausi trumparegis, ma- 
no brangioji, ir negaliu pažibti 
asmenų,'. kuriuos sapnuoju”. 
(“SomeiTset Gažette**). ’* •

-c,f
,lfr?

.25

.05

.75

nju. Vaistai, reikia pasa
kyti, turi savo svarbą, b'ėt 
tik tuomet, kada jie varto
jami tinkamai ir laiku. Ši 
liga yra limpama, apkre
čiama, ir todėl ligonis turi 
būti atskirtas nuo sveikų
jų, kad pastarieji neapsi- 
krėstų.

ĮVAIRIOS KhYGGS

Auksinio Obuolio Istorija 
(Graikų Mytologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išvertė Alyva..... .

Trumpi Skaitymėlial —la
bai gražūs pasiskaitymai a- 
pie jvairhis gyvenimo atsiti- 
kimus. Parašė J. Tarvydas,,,.

Turto Norma — moksliš
ki pasiskaitymai, Par, Uosis

Tabakas — Nuodai — rū
kymo kenksmas; pagąl Dr. 
Nikolskį parengū- S. ^imic- 

’ fis
Užlceikta Mergele su Barz

da ir Barzdaskutis—apysaka
Mūsiškiai Užsienyje,. Juo

kingas aprašymas keliones į 
Paryžių ir atgal. Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovų. Išguldė 
Magnus Parvalkiėtis ,25 

Gegužės Mėnuo Kun. P.
Žadėikis

Aritmetikos Uždavinynas .25
Petriukas — laiškas vieno 

vaikelio. Vertė Š, Rakauskas. .15 
žaidimų Vainikas — Savy

bės vakarėliams ' ir geguži- ’ 
nems sti gaidomis. Sutaisą
Mi Grigonis ,25

.iaime ' (poema). Parašė1 
Vaitkus \....  i...,...,,.......,....,. . 25
• Atsargiai su Ugnimi. Ver
tė iš lenkiško kun. K Š..... ’ .10

Mūsų Tikėjimas — išaiški- ’ 
nimas pagrindų mūsų tikėji
mo. Parašę Širvintas.........

Lietuvos. ženklai. — Išlei
do J, . Šeškevičius ir JjLve, 
Kaunąs....................... . :20

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama- ' 
cijos, Monologai ią Dialogai. ',; . 
Parašė’Juozas V. Kovas. '...>*‘.20

Dangaus Karalienė/ Surin
ko kun. M. Galevicius.......... .50

Apsirikimų Komedija. Ati 
,'sitikimas iš Amerikoniško 
gyvenimo. ’' Išguldė Lapšiaus 

, Vaikas .............„„y.,....,....,
Jono. Kmito Eilės

Be apdarų............. .  ,50
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais ........ 1.50
Dr. Vinco Pietario Raštai.

Istorijos apysaką 2 tomai .... .50 
Limpamosios Ligos ir kaip . 

nuo jų išsisaugoti. Parašyta ; 
^negyvoji gamta-: žemė,- van
duo, oras. Parašė Ji Ėaronas .25

Vaikų Knygele — su pa
veikslais ..'.../........a;..... .20

‘ _ Mano Patyrimai Didžiojoj
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
še kun.. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas). ....... ,15

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido-kun. J. Kon
cevičius i.x...,.1Q

Vienuolinė Luomą. Vertė 
kun. P.’ Sąurusaitis .15

Moteryste Nesuardomybė.
J,. Lėsauskis., §v. Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune ...........

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis ............. .......... .

RĖLIGiJOS Mokymo Me- 
. todika. K. J. Skruodis ....... o,.-

Leiskite Mažučiams At|iti . 
prife Mąnęs. Sutaisė kunigas 
Pranas .20

Mūsų Dainiai. Parašę Ka
zys Puida.............o.............

Noveha, prie šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni- ■ 
mų. Parašė Tėvas Hugolinus 
Strof f, O. K. M. Vertė K..... .15 

: A Brief Lithuanian Grąm- 
mar, Lietuviškai - Angliška 
gramatika. Kun. P. Sauru- * 
saitis o...,10
. SveikaU arba tiestu Ir 
trumpas kelias j sveikatą.’ . 
Sutaisė Dr. A, L. Graičiūhas 1.00

Arėjas Vitkariskas, 
PASAULIO 
ŠYPSENOS

“Kame ja kalbama?” 
J ‘Niekame (Lustige KolW

. ^Labai didėlis patogumas, kai 
gliti s&vo lo'vbjė ‘ir patranki var
pelį, kad. ateitų t&rhasv.

i *?Ar tamsta turi, tarnų?0 ,. 
b

(“Amęriea ’s Humor”).'

.10

JO

;25

.25

- .y > . •
KėHtairi Orga- ""M 

nlamttoie. (PmMū) t. Vai- 
lionis -ui'A'

Stfftsų jauntioffl^s Idealai - rįv? 
Paskaita skaityta Ateitinin- 
kų konferencijoje, Voroneže, : į*? 
5 d., biSŽelio, 1917 įi.......... ..‘,10

Šeimynižkiemi Vakarėliams h it 
Pramogėlė. Svirno žvyne .... .ll>‘^ 

Iš Adomo Mickevičiaus Ra
štų Mokykloms palinko M, 
.Biržiška ..o...

Mfišiai prie ir Au
gustavo giriose ...... .
L _ PąsaWioa. Rinkinėlis _kal*
W niekalui >1^ J

“Dievo Karalyste Jumyse » l ’ 
Yra”, arba apie gerumo do- . Į 

,rybę. Vertė iŠ lehkį kalbos J 
ir išleista rūpinantis P, L. lįį-

Ką Kiekvienas Katalikas 'į < 
turi Žinoti arba mbiėti - i

Kovotojas dėl Vilniaus liė- ” * * ’ 
tuvybes. Kun. J. Ambrazie
jus .... . ,05

Ąžuolas. A. Vienuolis .10
MALDAKNYGĖS

s Maldų Rinkinėlis, baltais . 
vigeliais....

Mffltdų Rinkinėlis, Juodais *- 
viršeliais ............

Pulkim ant Kelių-^Dat- , - 
bininkė” spauda. . Odos ap*. ", 
daru .... ................   $1.5^

TEATRAI rJ
Vienuolio Disputą su Rabi- tr^ 

nu. Vieno veiksmo juokat ', 
Sulietuvino. Vaidevutis,...,..,.,^ Igf j

Elgetų Gudrumas, 3-jų vei-/ .
ksmų komedija. Parašė Sėi- ■ u7» 
rijų Juozukas ,2^;\
* Giliukingrfs Vytas. 2-ją ak
tu .komedija^ parašė S. Tat- a

..... .............................. :
Ubagų Akademija ir Ūba- , 

,gų Balius — komedijos po 
1 aktų. Parašė' Seirijų Juo-; J? 
sukas 35^

; Sniegas—Drama 4-rių ak-
tų, Vertė Akelaitis. ................ •40"’-

Esumas — 3-čią dalis ’dra- 
mos ‘ Gims Tautos Genijus**; . . •»* 
Parašė kun. L. Vaicekauskas .10-;-;

Visi Geri —. 3-jų veiksmų 
vaizdelis; parašė F. V,,....’......, .1Ū-J

Patricija, arba nežinomoji 
kankinę —4-rių aktų drama, , 
Vertė Jonas Tarvydas

Išganymo ApSūeĮŠkimai;--?.,..:., -̂ 
atėjimas ir gyvenimas ant že-. 
mes Jėzaus Kristaus; Valdi- • 
nimas.su. gaidomis..........u.,.,.... ,7^ 'C

Dtamost 1) .Germanas;-2) 
Fabiola 5Jmj aktų; 3) Liur- 
do Stebuklas 4-rių aktų; pa- \ 
rašė J, Tarvydas **o.»

Knarkia Paliėpus. Komedi- 
ja 1-me akte. Parašė Gineitis. .15^* 

; Vaikų teatrai: dalis I ; 1) 
Pagalvok H darai ; 2) Jono 
laimė; *3) Pasakyk mano lai- H G
mę. Surinko*'^ K. D. ir N»... .15_j

Vaikų Teatrai: daW II 11) .
Ištirsime paskui; 2) AntanU-»< / « 
kas. Surinko S. K., D. ir .15 J

DAIRŪS '—J

- - ■ . • . • ’ •!« 
Jaunimo Aidai, M. Ateivis .10 * 
Svodbos Dainos ....... . .10

SU GAIDOMIS ’ * >

M. Petrausko >
Jojau Diėniį.-«».»«..40*;
Vai aš pakirkiau
Ligho (Latviška) .15','

. Už šilingėlį <« 9 OHO • »»»*¥•»>♦» O* 
. Saulelė raudona
. Šių Nakcaly (dzūkiška) .... 4$*,.

Skyniau sįmimėlį

Sasnauskio
■ ‘ • * *1

Blaivininkų hymnas ,10

.25^,

.. “Kas yųi Esperanto?’’
j‘Ar tumata nežitiai? Tai yrb j /‘Ne, bet aš turiu varpelį** 

pasauline kalba*’# ■ [ (“Araęriea’sIIumor”).

Giesmė Šv., Juozapo Ų.k« 
Vyčių hymnas

'?;,*DAKiW
366 Broad’4vay, . So. Boston,

nimas.su


■ ir

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kitrie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaltytojij; paramos. : ‘ ' 

Visi garsinkite “Darbininke”..

į. Vasario 16, Nepriklauso- 
i mybės šventes Paminėji

mas

IV'"' ’■ ~ • - ■ ■ ■ 1 1 ■ ■ ■ ;--T—<   / --

įWATERBURY, CONN.

CHRISTMAS IR VACATION CLVBS
TRAVELER’S CHECKS

FOREIGN DRAFTS
į į Ateikite mes jums patarnausime, kaip h senoje Batikoje, 

!; 793-797 Bank St.

WATERBURY SAVINGS BANK
WATERBURY, ęONNECTICHT . j 

. BrooklynOffice . |

Waterbury’o Savings Bankus Brooklynro Skyrius gali aprtL įi 
pinti tavo visus bankos reikalus. į j

Tos pačios bankos knygutes, kurias gavote nuo Waterbury ® 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn ’o Banko je. Taipgi į j 

turime: • įj
Y

........./ . . • . . . . ;-r - ■ 11 ,™«|

Rytinių Valstybių Žinios
E—-.."4■ '!...».----- - » '.»■>>. n,... r 7 P1 1 1 1 1 t ’ r • 1 ' * ■

Courtesyt TVaterbury Amėrtcnn

ŠV, Juozapo par. (Waterbury, Cohn.) antrojo metinio “minstrel” ir šokių programos dalyviai, vasario 6,1935, šv. Juozapo par. au 
: Sitoriume. šio milžiniško parengimo komitetui vadovavo kun. Jonas Kripas, Jonas Stokes, kuris buvo direktorium.

* Šiais metais waterburie- 
’ olai labai šauniai paminė

jo Lietuvos Nepriklauso- 
. mybės Šventę. Po pietų 

lygiai 4 vai. įvyko radio 
[ programa iš Waterbury,o

Stoties WATR. ' Kalbėjo 
į’ klebonas kunigas J.J.Va- 
' lantiejus. Paskui lietuvių 
lį radio choras, vadovaujant 
L koinp. Aleksiui, sugiedojo 
I Lietuvos ir Amerikos him- 
c. nūs, ‘Ei, pasauli” Kur bė- 
t ga Šešupė ir Ginkim šąli 
E Lietuvos. Young Melodi- 
| Mns lietuvių Radio Orkes- 
t tras sugrojo kelis lietu
je yiškus šokius. Angliškai 
E kalbėjo kunigas Kripas.
E »>• ■* - ________________■-

B • ' v
E .S O . vakare švento Juozą- 
I ge par. salėj įvyko mįnė- 
l.įmas Lietuvos 17 Nepri- 
l kląusomybės šventės. Su- 
i sirinko daug žmonių,..pil- 
E na salė. Ir vėl Radio cho- 
E ras vadovaujant komp. 
E Aleksandrui Aleksiui, su- 
E giedojo tinkamas patrio- 
E tinęs Amerikos ir Lietuvos
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Reguliarūs, nuola> 
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi ^kambariai iŠ 
lauko, su maudy

nėmis.
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75’ State Street 
BOSTON

dainas. Kalbėjo šie asme
nys: kunigai- Valantiejus, i 
Gradeckas ir Kripas, dr. 
Aukštakalnis-Colney, vai
stininkas ir aldėrmonas 
Jonas Bendleris, Lietuvos 
kareivis Petras Špokas, 
bizniems .- pienin-iūkas 
Tutoraitis ir Lietuvių Nė- 
priklausomingo Klubo pir-f 
mininkas Tarnas Matas. 
Visi ‘gražiai kalbėjo ir 
žmonėms labai patik d. 
Paskui pardavinėjo kny
gutes, markes - stainps ir 
Young Melodians’ lietu
vių Radio Orkestras grojo 
šokiams. Visi bei visos 
patriotiškai turėjo “extra 
gčod time”. Šveikin a m 
Jaunąją Lietuvą ir linkime 
jai žengti pirmyn.

Waterburiečius reikia 
ištikrųjų pasveikinti už 
taip gražų Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimą.

Švento Juozapo parapi
jos Švento Vardo Draugi
jos leidinys vėl pasirodė. 
Štai kelios žinutės iš jo:

Pereitame 'savaitiniame 
susirinkime Holy Name 
Study Club kalbėjo gabus 
ir iškalbingas kunigas kal
bėtojas, Rev. Sugrue. Jisai 
kalbėjo apie Katalikišką
ją Akciją ir jaunimą; iš
gyrė lietuvius ir ragino 
jaunimą rištis, prie Kata
likiškosios Akcijos dvasios 
ir darbo.

Hbly Name ir Children 
of Mary rengia Rubes’ 
Dance kovo 1 d. vakarė, 
švento Juozapo par. nau
jo jeSalė j. Gros Brinka- 
mn’s Orkestras. Visas jau
nimas tūrėtų ateiti.
' Vasario 26, po kunigo 
Sugrue prakalbos įvyko 
PuzzleParty.

Holy Name Junior Bas- 
ketball ratelis, vadovau
jant kunigui Gradeckui, 
važiavo į Hartfordą lošti 
baskętball prieš ŠvČ. Tre
jybes alumnus, kurie aną 
sykį atvyko į Waterbury 
ir supliekė, bet tik per ke
lis punktus Holy Name 
Junior’s ratelis,,

1,600 žmonių! Tai rekor- 
dasir pasižymėjimas. Va
lio, lietuviai! Tasai ‘Show’ 
buvo vadovybėje lietuvio 
graboriaus John W. Sto- 
kes.Dalyvavo Brinkinant 
Orkestras 90 žmonių. Šis 
parengimas buvo naudai 
Švento Juozapo parapijos 
ir šy. Juozapo lietuvių na- 
šaitnamio. Scena buvo 
kuopuikiausia ir visi dai
nininkai1’ bei dainininkės 
puikiausiai atliko savo ro
les. . ’

Dalyvavo šie kunigai ir 
aukšti svečiai: kunigai — 
Valantiejus, Gradeckas, 
Ambotas, Pankus, Karį 
kauskas, Kazlauskas, gur
kus, Boileau, &eiliy,Rice, 
Kripas, Gaųronskas, Ra
žaitis, Kartonas; miesto 
majoras ir Conn. Vai. vi- 
ce - gubernatorius Frank' 
•Hąyes ir daug kitų įžymių 
asmenų.

Waterbury American 
nutraukė kelis paveikslus, 
kurių vieną" šiame nume
ry j talpiname. Reikia, la
bai džiaugtis, kad water- 
burieciai riet ir svetimtau
čiai gausiai . dalyvauja 
mūsų parengimuose.

Vasario-13, vėl buvo at
kartotas tasai teatras, nes 
šimtai anų Vakarą, nega
vę sėdynių, grįžo nuliūdę 
namon. - ■ '

Reikia pagirti Jonų Sto- 
kes, graborių, už jo iš
tvermingą pasidarbavimą. 
Taipgi su juo bendrai dar
bavosi mėsininkas : Jonas 
Štokes ir Viktoras- Danise- 
vicius. .

ANTRASIS METINIS 
MINSTRELSHOW

Vasario 6, vakare, šven
to Juozapo Naujoje Salė
je, John Street įvyko ant
rasis metinis “Minstrel 
Show”. Susirinko apie

NEWARK, N. J.
GRAŽIAI PAMINĖTA 

VASARIO 16,IR 17
Mūsų kolonijos bendras 

komitetas iš jaunimo susi
dedantis, surengė minėji
mą Lietuvos 17-kos metų 
Nepriklausomybės. Vasa
rio 16 dieną, ryte buvo iš
kilmingos šy. mišios, ku
rias atnašavokun.Ig.Kel- 
meliš už žuvusius Lietu
vos kareivius kovoję už 
Lietuvos Nepriklausomy
bę. žmonių susirinko arti 
pilnė bažnyčia ir rengimo 
komiteto nariai. Tik kažin 
kur buvo mūsų “genero-

lai”, kurie savę vadina 
dar “tautininkais”, gaila 
tokių žmonių. Aš manau, 
kad jau ūiūsų kolonijai ir 
visuomenei "atsidarys a- 
kysr ir. pamatys kas tie 
“tautininkai’’ per paukštis 
ir kiek jiems rupi Lietu- 
Vos reikalai;

Vasario 17.d- Šv. Jurgio 
draugijos salėj įvyko pa
minėjimas Lietuvos Nepri
klausomybėj sukamomis 
ir kalbomiš.^tidarė prog
ramą Šv. Cecilijos choras, 
vedamas A. Stanšausko, 
Lietuvos Himnu ir kitomis 
dainomis. Po to pasirodė 
vietinis kleb? kun. Ig. Kel
melis ir pasinė trumpą į- 
žanginę Smuikinin
kas J. Brazauskas- sugro
jo keletą gražių muzikos 
kurinių.

Kalba mieąto majora pa
dėjėju , Thompson. 
J^pagįria lietuvius užjie- 
pamiršimą -savo tautos. 
K.. Kraučiūnas, buvęs 
Lietuvos operos daininin
kas, akomp. 'A. Štanšaus- 
kūi dainuoja: Oi greičiau 
greičiau,“ Gūle sodo rima
vo, Švint Aušrelė. Po to 
kalbėjo Vilniaus reikalais 
įgaliotas p. j. Steponaitis. 
Dainuoja vyrų ansamblis: 
Nors Audros pžia, ir Vil
niaus kalneliai.Kalba adv. 
K. Paulauskaš, labai pa- 
trijotįškąi, Vilniaus reika
lu. Dainuoja duetas pp. J. 
Demskiųtė ir J. Yuočiutė: 
Hgu Ilgu, ir Giedu daine
lę. Po jų vėl dainuoja, K. 
Kriaučiūnas?! Kalba vice
konsulas Pi Daužvardis; 
Jo kalba buVo įdomi.. Jis 
apibudino Lietuvos ir Vii* 
niaus reikalus* Dainuoja 
mažų mergaičių > ■ ansam
blis., Programa pasibaigė 
Lietuvos himnu. Vakaro 
programą Vedė rengimo 
komiteto pirmininkas Pra- 
nas Alseika. /

Publikos buvo . labai 
daug. Mat šį metą rengė 
jaunimas. Tai vieni ėjo 
kritikuoti, o kiti paremti, 
o dar kiti; programos pa- 
klausyti. ? , ; ‘

Komitetas, buvo suren
gęs gražią^ vakarienę-dęl 
programos dalyvių ir kal
bėtojų. Žinoma, ir Čia ne- 
apseita be kalbų. Vakaro 
vedėjas P. Alseika ir kai-

bėtojai reiškė džiaugsmo 
gražia vakaro programa.

Rodos, kad tą gardžią 
vakarienę surengę Šios pa
neles: p. J; Demskiųtė, p. 
J. Juociutė, p. M. Sekevi- 
čiutė, p. A. Alseikieriė; 
prigelbėjo kiti komiteto 
nariai: p. Z. Stankus, Bal
čiūnas, J. Ponelis.

Labai gražu, kaip jauni
mas darbuojasi.

Pakeleivis.

BROOKLYN, N. Y,
PRASIDĖJO BAZARAS

Penktadienį, vasario 22 
d parapijos^ salėj, No. 5th 
ir Havėmeyer §ts., Brook
lyn, N. Y, prasidėjo di
džiulis Apreiškimo Pan. 
Šv. parapijos bazaras ker
mošius, kuris tęsis iki ko
vo3 d. Per kelis mėnesius 
visos parapijos draugijos 
įšsijuosusios rengėsi šiam 
įvykiui. Visos • parapijos 
draugijos pavieniai ir su
dėtiniai turi savo būdas, 
kaip ir pati parapija ir y- 
ra suaukota labai didelis 
skaičius brangių ir nau
dingų daiktų.

Šokiai įvyksta kas va
karą grojant gerai orkes
trai. Įžanga paprastais va
karais dešimt centų, o šeš
tadieniais ir sekmadieniais 
penkiolika. ‘

Į šį bažarą atsilankyti 
yra tikrai verta, nes kiek
vienas čia gali linksmai 
laiką praleisti, puikių, 
naudingų daiktų įsigyti ir 
tuo parems Šį katalikišką 
lietuvių centrą, kuris už
laikoma vienintelė parapi
jinė lietuvių mokykla, vie
nuolynas ir gražiausi baž
nyčia. s■ ■

Rengėjai kviečia visuo
menę šį kermošių nuošir
džiai paremti savo atsilan
kymu. A. J. M.

. Telephone Stagg 2—4400 
tfOTARY PUBLIC

AIEIS. RUDZEVIČIUS
402 Metropolitan Avė. 

BROOKLYN, N. Y. 
Prieisią Apreiikimo parapijos

Bažnyčią . • .
Psrsamdau Automobilius Ves- 
tnv&ms, Krikčtynoms irviao- 

kiems pokyli*“*.

Kaip Rusai Lietuvoje Pra
gėrė Plentą?

Nors jau senai.rusų nė- Jiems atėjus pulkininkas 
ra Lietuvos ; žemėje, bet 
dar ir šiandien ržmoneš 
daug kalba apie įvairias 
jų suktybes ir šunybes. 
Pasirodo, kad rusų kari
ninkai ir inžinieriai Lietu
voje pragėrė net Mariam
polės - Prienų plentą. Bu
vo taip; • '.

Dar prieš Didįjį karą 
rusai, stiprindami palei 
Nemuną esančius fortus 
ir miestus nutarė praves
ti plentą tarp Prienų ir 
Mariampolės. Iš Kauno ir 
Vilniaus į Mariampolę at
važiavo rusų generolai, in
žinieriai apžiūrėjo būsimo 
kelio Vietą ir sudarė sta
tybos projektus. Netrūkus 
prasidėjo ir plento tiesimo 
darbai. Šimtai' vežimų ve
žė akmenis, darbininkai 
pylė žvyrą, kasė griovius. 
Bet 1913 m. buvo nutiesti 
to‘plento dar tiktai koki 
penki kilometrai, o turėjo 
būti 42. kilometrai. Bet 
staiga darbas sustojo. .

Užėjo Didysis karas. Ta
da apie plento tiesimą nie
kas ir negalvojo. Tų pačių 
1914 metų rudenį Rytprū* 
Šiuose žuvo generolo Sam- 
sonovo armija. Tūkstan
čiai patrankų, gurguolių 
ir .pastočių skubiai trau
kėsi į Lietuvą. Tik pasie
kę Mariampolę, rusai kiek 
atsikvėpė. Iš šunkelių ir 
paprastų vieškelių jie jau 
norėjo pasukti į Prienų 
r Mariampolės plentą.

Vienas rusųpulkd vadas 
naktį sustojo .Netičkam- 
pio kaime. Rytą jis pasi
šaukė to kaimo ūkininką 
it paliepė parodyti Prięnų- 
Mariampolės kelią. Po ge
ro pusvalandžio o ūkinin
kas rusų karininką nuve
dė prie Prienų - Mariam
polės vieškelio ir pasakė, 
kad čia jokio plento hera. 
Ilgai karininkai žiūrinėjo 
į kariškus žemlapiūš. Mat, 
žemlapiuose Prienų - Ma
riampolės vieškelis buvo 
pažymėtas kaip; plentas. 
Rusai ūkininkui pradėjo 
grasinti sušaudymu, kaip 
vokiečių Šnipui, tačiau šis 
vis tvirtino, kad Čia tikrai 
jokio plento nebuvo ir nė
ra. :

Tada pulko vadas .įsakė 
iŠ artimiausio kaimo at« i 

r vesti dar tris ūkininkus. J

paklausė:
— Kur eina šis duobėtas 

kelias? \
— Į Prienus — visi trys 

atsakė vienu balsu. Pulko 
vadas lyg ir sumyšo, nes 
pasitvirtino ano ūkininko 
parodymai, kuris buvo 
net įtartas vokiečių šnipu. 
Rusų artilerija iš šunkelių 
pasuko į Prienų vieškelį;
ir čia daug armotų purve , 
suklimpo * ir teko vokie
čiams jas išsitraukti. '

Po šio įvykio žmonės 
daug kalbėjo apie nešantį 
plentą tarp Prienų ir Ma
riampolės. Sako, kad rusų 
generolai ir inžinieriai pa- 
sisavin^’daug valdiškų pi
nigų ir juos pragėrę. Jie - 
sudarę dokumentus, kad 
Prienų - Mariampolės ple
ntas jau yra užbaigtas. E- 
są šiam plentui pastatyti 
buvo skirta apie milijonas 
rublių, o rusų inžinieriai 
išleidę tik 80.000. Kitus pi- . 
nigus pasisavinę ir pragė
rę. Kai net šitokie dalykai 
dėjosi, tat kaip didžioji 
carų Rusija galėjo laimėti 
karą? . . Tsb.

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS , 

Aš fonas Szeslauckas, jau a- 
pie vienuolika metų, turėdamas 
suparaližuotą kojų ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rąžančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

Parduodu du rašančiu už vie
nų dolerį; su persiuntimu $1.05.

Kas norite įsigyti gerų rąžan
čių siųskite pinigus Šiuo adresui 

John Shislosky,
King’s County Chronio Hospital, 

Ward K 42 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY “Telefonas:
PUBLIC ST«g 2-5043

M ATIHE W P. SALIAS
(BIELIAUSKAS)
LAI8NIUOTAS

GRABORIUS
660 Gran< Street,

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įaugto* dvi koplyčtaa duo* 
durno* mylimiems palamti do
vanai. Nūlludlao valandoj kraip. 
kitai pas mus. Patarnavimas yra 
uitlkrlntas lt ui prlalnamą kata*.
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