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‘DARBININKO” RADIO 
ŽINIOS

KATALIKŲ ARKIVYS
KUPĄ AREŠTAVO IR 

NUBAUDĖ

MEKSIKA Katalikų 
Kataliką Bažnyčios vadai 
areštuojami ir baudžiami 
už atlikinėjimą tikibinių 

---- pareigą.-Štai porą dieną 
atgal Meksikos valdžios 
agentai areštavo arkivys
kupą Pasenai Diaz už tai, 
kad jis dalyvavo La Visi- 
tacion religinėse iškilmė
se, nors jis ten jokią pa
maldų nelaikė. (Mat da
bartinė revoliucijo n i e r ą 
valdžia draudžia arkivys
kupui iš jam skirto dis 
trikto išvažiuoti). Arki
vyskupas Diaz ir kiti du 
kunigai buvo sulaikyti ke
lionėje, areštuoti ir užda
ryti šaltame kalėjime. Ar
kivyskupui nesu g r į ž u s, 
pasklydo žinios, kad arki
vyskupas areštuotas, bet 
Meksikos valdžia tas ži
nias užginčijo. ‘Vadinas, 
sumelavo. Arkivyskupas 
paleistas užsimokėjus bau- 

_ smę 100 pesą.TTarjau an
trą kartą arkivyskupą a- 
reštavo. Pirmą kartą UŽ- 

. mokėj^Jjąų^mėą pę^ą.
Ir už ką? Už tai, kadap- 

, tarnauja katalikus tikybir 
1 niais reikalais. .

t 
mis, sako liudininkas Rim- 
džius. Vokietijos konsula
tui prašant, buvo neteisė
tai išduodami atėjūnams 
iŠ Vokietijos Lietuvos pa
sai tik tam, kad galėtą da
lyvauti krašto seimelio 
rinkimuose. Vokietininkai 
turėję kariškus „ apkasus 
Viešvilėje, štai delko Vo
kietiją taip siunta prieš 
Lietuvą.

BOLŠEVIKAI PASIRODĖ 
BEJĖGIAIS PRIEŠ TU 

KINČIUOSIUŠ .

KLAIPĖDA—Del finan
sinių sunkumą uždaryta 
Klaipėdos opera.

SUŠAUDĖ TARAŠKE
VIČIŲ

* Spaudos ži-VILNIUS - 
niomis, iš Minsko, Sovietą 
Rusijos šeimyna gavo ži
nią, kad buvęs seimo ats
tovas ir gudą veikėjas 
Bronislovas Taraškevičius 
sušaudytas ryšium su da
romomis Sovietą Gudijoje 
represijomis prieš vadina
muosius tautinius demo
kratus. Bronislovas Taraš
kevičius Vilniuje buvo į- 
painiotas į komunistą by
lą ir nuteistas,* o po poros 
metą Lenkijai keičiantis 

‘ kaliniais jis buvo atiduo
tas Sovietams, čia, nektsi- 
žvelgent į jo gudiškumą, 

‘ .nebuvo paliktas Gudijoje, 
;i bet netoli Maskvos komi-
’ ; sarai davė jam kolchoze
f vietą.

VOKIETININKŲ BYLA

BERLYNAS — Rusijos 
bolševiką bedievių organi
zacija turi penkis milijo
nus narių. Ji leidžia de
šimts laikraščių, 23 žurna
lus keturioliką kalbą. Mili
jonus brošiūrą paskleidė,, 
skelbdami “karą religijai”. 
Atidarė 80 muzieją, ku
riuose ištatyta bažnyti
niai drabužiai, švėntąją 
stovylos, Švenčiausiasis iš
niekinimui.

Tos bedievią organizaci
jos vadas Jaroslawsky, po
rą dieną atgal savo kalbo
je pareiškė, , kai tąs visas 
dąrbasneturi pasekmių, 
kad “religija tebeturi ne
paprastai didelę įtaką j 
žmones, ypač provincijo
se”. Vadinasi Rusijos ko
munistai kasmet išleidžia 
milijonus rublią palaiky
mui bedievią organizaci
jos, anti-religinės propa
gandos skleidimui, veltui 
viskas. Grįžusieji iš Rusi
jos, pasakoja, kad net ir 
bedievią organizacijos na
riai, užbaigę susirinkimus, 
jei tik yi*a kur pamaldos, 
bėga Į bažnyčią.

ŠIURPULINGAS ĮVYKIS 
PAGROBTOJE LIETU
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ŽMONA, VAIKUTIS DINGO -^ JIS JŲ IEŠKO SOVIETŲ RUSIJOJE
Šis sergantis vyras, buvęs stambus ūkininkas arti Zaparočių, prie Dniepro ro
pes, patekęs į sovietų budelių, rankas , .baisiai nukentėjo. Jis yra buvęs Oxfbrd 
universiteto studentas. 1930 metais bofevikų komisarai jį ištrėmė į Sibirą; 
iš ten paleistas jis ėjo apie 4,000 mylią pėsčias į naifcus, ip kaip nusiminė, kada 
namuose neberado savo žmonos įr Vaikučio, ir, kad niekas iš kaimyną nežino
jo kur jie dingo. Jis pareiškęs p. Walkey, anglų laikraščių korespondentui, kad 
vienintelis jo troškimas, tai surasti žmoną,ir vaikutį. Jis sakęs, kad jo tėvas 
buvo išsiųstas į sunkiąją darbų koncentracijos stovyklą pereitą pavasari, įr 
kad jo motina išėjus į Kievą ieškoti kąy nors duonos. Ji negrįžo. Greičiausia 
kur kelionėje mirė., Korespondentas Wąlker rašo,, kad jis besilankydamas so
vietą Ukrainoje nematęs gyvulių, šunų;taip pat nesimatė, kurią čia, kaip gy
ventojai pasakoję, buvę labai daug, šiame ^sovietų Ukrainos distrikte esą įsta
tymas, kuris nustato bąusmę tris met^s. kalėjimo užšųnienos valgymą. Išeina, 

“ Jję į&taty-
mo, draudžiančio valgyti šunieną.'

Sovietą Rusijoje mirė ba- tai. Tai atsakymas p; Bim- PASIUNTĖ MILICIJĄ 
du šeši milijonai žmonių.
Baisu ir pamąstyti.

Darbininkas persispaus
dina paveikslus iš anglą 
laikraščio ir p. Walker ap
rašymus apie badą sovietą 
Ukrainoje. Baisūs vaizdai. 
Ukrainos laukuose : pilną 
badu mirusią lavonu. Kū
dikiai dėl bado nebepana
šūs į kūdikius. Skaitykite 
Darbininką ir įsižiūrėkite 
į nelaimingąją paveikslus 
iš bado “rojaus”. ;
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EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS
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Vokietijos Spauda Vėl _ 
Puola Lietuvą

BERLYNAS — Vokieti
jos spauda sutartinai ke- 
ia didžiausį riksmą ir 

smarkiausiai puola Lietu - 
vą dėl 126 nazių teismo 
Kaune. Laikraštis “Ang- 
riff” vadina Lietuvą “Azi
jos avangardu”,

Labiausiai vokiečiams 
nepatiko,’ kad valstybės 
gynėjas reikalavo naziams 
mirties bausmės arba ilgų 
metų kalėjime už priešval
stybinius veiksmus.

t

Vokiečiai neužginčija, 
kad tie kaltinamieji naziai 
veikė sutartinai Vokieti* į 
jos naudai, bet sako, kad 
ją priešvalstybiniai veiks
mai nebuvo ganėtinai įro- 
dyti. 1

Tai ne naujiena, kad vo- 'į 
kiečiai šmeižia Lietuvą ir 
lietuvius. Toks jau jų a* - J 
matas. Bet šmeižtais ir [ 
melais vokiečiai nepaslėps 
savo teroristinių žygių į 
Klaipėdos krašte. t

Aukso Pelną Panaudos 
Sumažinimui J. V Skolų

KONGRESE ĮNEŠTAS 
BULIUS PRIEŠ SVETIMi- 

ŠALIUS

VVashington — Kovo 11 
d. valstybės iždo valdįnin- 1 
kai baigia planus panau
doti pelną, kuris susidarė 
valdžiai nusavinant auksą ;
ir šu tais pinigais išimti iš J
apyvartos 674,625,630 vai- * 
stybės obligaciją, už ku
rias dabar valdžia , turi i 
mokėti nuošimčius. < i

Kartu bus uždrausta pri- 
vatiems bankams leisti -
banknotus, nes daugiau j
banką banknotą nebebus, j 
Visi banknotai bus tik vai- i

VVashington — Kovo 11 
d., .Kongresan įneštas bi- 
įiąš, kad valdžiai būtą lei
sta užmokėti svetimšalią 
išlaidas, kurie norėtą grįž
ti, savo gimtinėn, sukėlė 
daug kalbų.

Pereitais metais 40,000 
svetimšalią apleido Ame
riką ir grįžo namon. ‘ Ma
noma, jei šis įstatymas bū^ 
tą priimtas, tai 
svetimšalių apleistą Ame
riką. _•■■■•

šio biliaus šalininkai 
tvirtina, kad daiiguma tą, 
kurie norį grįžti tėvynėn 
yra bedarbiai,- kuriems 
valdžia turį duoti pašalpą. 
Skaitant po -penkis dole
rius į savaitę pašalpos 
kiekvieąam; ’ išeiąa, kad 
valdžia tiems žmonėms iš
moka 25 milijonus dolerią 
į metus. Bet jei jiems bū
tų suteikta proga grįžti į 
savo gimtinį kraštą, tai jie 
"ta proga . pasinaudotą, ir 
Amerika sutaupytą mili
jonus dolerią.

Šiaip ar taip, Amerikos 
politikieriai pradeda griež- 
ŠČiau nusistatyti prieš nė- 
piliecius svetimšalius. Ga
limas daiktas, kad kada 
nors panašūs įstatymai ir 
bus pravesti. Lietuviai, 
kurie apsisprendė gyventi 
Amerikoje, turėtą tapti 
Amerikos piliečiais.

r”

serve banką banknotai. - 
Tie valstybės iždo ma- 

nievrai sutaupys valstybei 
13,500,000 dolerią kasmet, 
nes-nebereikės privatiems 
bankams mokėti nuošim
čių.

Priešai šio plano tvirti-* 
na, kad tai yrą dar vienas 
būdas numažinti dolerio 
vertę; bet kiti tvirtina, 
kad šis planas sutaupys 
valstybei pinigą ir supras* 
tins procedūrą banknotą 
leidime.

bai. Toje brošiūrėlėje tel
pa ir kim. Stepono Kneižio 
parašyta paskaita. Lietu- 
vią Darbininką Sąjungos 
kuopoms, dėl kurios p. 
Bimbai parašė net brošiū* 
rą. Tik . n^kėmunizmas 
knygelę turėtą įsigyti visi, 
ir komunistai, nes joje iš
dėstoma krikščionybės ir bininką išėjo į streiką, su- 
komunizmo pažiūros dar- žinoję, kad 100 darbininj- 
bininkų klausimu. Užsisą*.ką pirmadieny atleistą iš 
kykite šiandien. UžsiSa- " 
kant 50 egzempliorių -ar 
daugiau kairią tik du ceri- fabriko išvežti 18 vagoną 
tai ir pusė už vieną. Užsa
kymus siųskite: Darbinin
kas, 366 West Broadway, 
So. Boston, Mąss.

SįouxFalls,S.D.—Ko
vo 10 d., South Dakota 
valstybėje gubernatorius 
paskelbė karo stovį šiame 
mieste ir pasiuntė miliciją, 
kuri patruliuoja gatves 
kada 700 skerdyklos dar-

darbo. :
Streikieriai neleido iš

VOKIETIJA VĖL 
KVIEČIASIMON“TIK NE KOMUNIZ

MAS” brošiūrėlė, kurią 
parašė p. Udarnikas, *jau 
ątspauzdinta. Kaina 5 cen-

mėsos. ‘

BERLYNAS — Kovo 11 
d. Vokietijos valdžia vėl 
pakvietė Anglijps užsię* 
nių reikalą ministerį, Sir 
John Simon,* atvykti Vo* : 
kietijon pabaigoje šio mė- J 
nėšio, pasitarti dėl Euro* i 
pos reikalą su Hitleriu. 1 
Laukiamas anglų atšaku* ? 
mas. • ••

VAIKAI SUDEGINOVILNIUS, —Tik dabar 
sužinota apie šiurpą įvykį 
Antakalnio kaime, Maišib- 
galos valsčiuje. Tame kai
me antrą Kalėdų dieną bu
vo surengtas lietuvių va
karėlis, į kurį atėjo Sur- 
maneių kordono keletas 
lenkų karęivią ir ėmė kib
ti prie tame vakarėly daly
vavusią-moterų.- Antakal- 
nės kaimo gyventojas Juo
zas Juodka, 39 metą am
žiaus, puolė ginti savo 
žmoną, bet vienas iš atsi- 
basčiusią lenką ..kareivią 
jį nudurė. Kareiviai, tiesą, 
buvo areštuoti, bet tik 
drausmės būdų lengvai 
nubausti. Del šios žmogžū- 
dystės, ypač dėl teismo su
kėlė baisą pasipiktinimą 
visuomenėje. Tai jau nebe* 
pirmas toks biaurus oku
pantu žygis pavergtoje 
Lietuvoje.

Spėjama, Kad Norėjo 
Nužudyti Popiežių

Vatikano Miestas — Pe
reitą ketvirtadienį areš
tuotas Carloš Roberto 
Murgay, meksikietis, ku
ris dviem . atvejais bandė 
išgauti audienciją pas Šv. 
Tėvą, Popiežių. Biją* Pas 
areštuotąjį rado aštrų 
durtuvą. Italijos policija 
informavo Meksikos val
džią apie areštuotąjį.

Vatikano miesto virši
ninkai sako, kad Murgay 
pereitą ketvirtadienį pra
šė bilieto, bet jam buvo at
sakyta, nes jis iŠrodęs la
bai įtemptas ir neturėjęs 
dokumentų įrodyti kas jis 
toks. Jis atėjęs iŠ . antro 
karto reikalavo leidimo, 

būti .baudžiami mirtimi jų mas Walker, Amerikos lai- Popiežiaus sargyba jį a- 
pačių įvykdymo priemonė- kraščių koresponde ą t a s, reštavo ir perdavė Italijos

' KAUNAS — Vbkietinin- 
,kų byla tebesitęsia. Liudi
ninką parodymais šimtas 
dvideŠims šeši kaltinamie
ji vokietininkai ‘ ruoš ė 
ginkluotą sukilimą Klaipė
dos krašte. ' Nusižengimai 
Neumanno partijai, kurios 
tikslas buvęs terorizuoti 
žmones ir juos paruošti 

‘ Klaipėdos krašto atpleši- 
mui nuo Lietuvos ir grąži
nimui-. Vokietijai, galėjo

Per aštuoniolika mėne
sių, kaip praneša p. Tho

Li

• *

Brockton, Mass. — Kovo 
10 d., Brockton ligoninėje 
.mirė Edward Smith, 9 me
tų amžiaus.

šeštadienį, sėsi vaikai 
susitarė žaisti kanibalą 
roles. Pasiskirstė į dvi 
partijas/ ir vieni kitus 

k Pagavo Edward 

ski, pririšo prie medžio ir 
sukrovę sausą žolę ir po
piergalius aplink juos ir 
padegė. Robertas ugnį ko
jomisužgesino, bet Ec 
wardas nepajėgė užgesinti 
ir užsidegė jo drabužiai.

Kiti vaikai persigandę 
prade jo ugnį gesinti, bet 
be pasekmių. Vaikinas 17 
metų amžiaus užgirdęs 
riksmą, atbėgo į pagalbą 
ir ištraukė iŠ liepsną Ed
uardą, bet jis buvo. taip

policijai. Policijos stoty 
jis neprisipažino, kad jis 
ką nors būtą turėjęs prieš gaudė. 
Popiežių ir nepasįsakė sa-‘ Smith ir Rbbėrth Dobrzin- 
vo*tikslo pasiinatyti su 
Popiežium.

TIKYBĄ

BERLYNAS — Kovo 10 
d., proteštonų bažnyčios

zių peršamai tautiškai ti
kybai ir ją pavadino stab
meldiška ir priešinga krik
ščionybei. Kadangi prie 
šio synodo priklauso keli 
šimtai tūkstančių vokiečių^ smarkiai apdegęs, kad nu« 
pastorių ir tikinčiųjų, tai 
yra smarkus ir drąsus žy
gis prieš nazius. .

vešus ligoninėn, jis sekau 
Čią dieną pasimirė.

Visi vaikei lenk)! tėvą.

KARO STOVIS 
HAVANOJE

HAVANA,-— Kovo
SO VDCTŲVALDŽIA

, . . 11 
d. Visame krašte paskelb
tas karo stovis. Pereitą 
vakarą šimtai kariuome
nės atvyko į Havanos mie- 
stąv kur nuolat buvo girdi
ma Šūvių balsai ir bombų 
sprogimai. Tą vakarą žuvo 
keturi žmonės ir aštuoni 
buvo sunkiai sužeisti.

Darbininkų Unijos viena 
po kitos skelbia generalius 
streikus. Tvarką nyksta ir 
kruvini susirėmimai vis 
dažniau kartojasi.

Prezidentas Mandieta 
pareiškė, kad valdžia im
sis griežčiausių priemonių 
neramumams pašalinti.

MASKVA — Kovo Į0 d, į 
Centro Sojuzas paskelbė, J 
kad 7000 keliaujančią -J 
barzdaskučių šia n d i e n - 
pradėjo savo darbą. Jie ' ’ 
važinės per kolkozus, — :į 
(kolektyvius ūkius) kjrp* 
darni “draugų’* plaukus ir

Komisarai pradėjo vają į 
savo “draugus” apšvarinti į 
ir jiemano paleistidarban 1 
10,000 tokią keliaujančią į 
barzdaskučių. p

Barzdaskučiai turėtą ; 
pradėti darbą nuo komisą* . 
rik 1^..' X .
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L Laikau , sau už pąreigą žinių? Pasaulinė spauda 
g paraginti visus gerbiamus ‘ yra nuo Dievo nuklydusi 
g LDS. narius; pnetelius įr4 Ji pasaulį ir žmogaus kū- 
t “t^bininko” esamus ir.ną .dievindama klaidina 
[ būsimus skaitytojus, kad i savo Bkaitytojus. Ją sek- 
Į tfer ši, praifeintą vajų darni' uwme pagommTs, 

kiekvienas užsirašytų ir kaip Izraelitų tauta Išga- 
P kitiems užrašytų laikraštį rytojo talkais. Mums buti- 
h “Darbininką”. I nai reikia žinių apie t)ie-
L Yra katalikų, kurie my- vą, Žmogaus sielą, apie 
E lėtų matyti “Darbiniūką” mūsų pačių veikalus ir 
’ dar geresniu * didesniu - į- reikalus. Mums reikia jų.

domesniu - naudingesnių Jie mums turi būti. Taip 
>. laikraščiu, LDS galingos- galvoja,' mąsto ir elgiasi 

ne organizacija, ir jų ra-!kaikurie norį būti katali- 
dio programą daug tobu- kais. Bet mes visi Žįnome, 
lesne. kad kitaip dalykai-tvarkd-

Jų norai nėra peiktini/si. Kiek lęmpų užgęsta 
Tik suprantama, vien pritrūkus aliejaus? Kiek 
noru to nepadarysime. Jų1 mašinų sustoja jėgos neb- 
vertybė glūdi Šio klausimo , tekę? Atsiminkime kiek 
atsakyme: kiek tie norin- [ Amerikos bankų, dirbtu- 
tieji pagerinimų prisideda vių, ūkių, laikraščių, įvai- 
žoažiu-darbu-tuttu tų pa-' rių kompanijų organizaci- 
gerinimų prisideda Žodžiu jų, pramonių ir industrijų 

darbu turtu tų pa- subankrutavo?
geidavimų įvykdinimui? j Kur mūsų išsigelbėjimo 

Neigiamas atsakymas prieplaukos pajėga?
lemia laikraščiui ir orga-[ Didžiausia paslaptis ir 
nizacijai pavojų. Kitaip pajėga.gludi Amerikos lie- 
būti negali. Be darbo nėra tuvių katalikų tikrame su- 
uždarbio. Nešėjęs nėpiaU- įsipratime remti žodžiu, 
si. Nepadėjęs nerasi. Ką darbu ir skatiku “Darbi- 
iškasi, tą sulesi. Nelauk nitiką’* ir LDS. Tuomet ne 
keptų karvelių atdara bur-; tik nebus pavojaus^ bet

- pasiga- | ninkaš” ir r’adio iškiltų į 
nenumatomas didybes.

. Tad nuoširdžiai raginu 
visus gerbiamus LDS na* 
rius ir prieteliuš padirbėti 
šio pratęsto vajaus metu, 
taip smarkiai, kad neliktų 
hė Vieno kataliko be “Dar
bininko”. ■ 1

Kun. Br. Virmauskis,
' LDS Centro Dv. Vadas.

TOT1IH
DR. SUGES J. 1BIUI0

Tel. tfevonshire 7905

2—4 Ir 7—6 B. M.

3 Maldeu Street, 
Būtom

“Darbininką”, * 
Yra kataliki

Į kad kitaip dalykai- tvarko- 

vien j pritrūkus aliejaus? 'Kiek

Į Tei, Sft lv«ton oeat
I L1®TUVU JJABTTIBTAS

pu. M. I. CASPER
I Arti MunicipaI Builditig
J 525 1; Bro&dWi A Bėrtim
I dfM Valanda ~Įnuo 9 UI 12 tytė ir nuo 1,80 iki . 
|5 ir nito 6 iki Š vai. vakare, OfV 
jsas uždarytas *ubato« vakarais ir 
= nedčidfenfals, taipgi aerėdomlf nuo 
S 12-to« dieną uždarytai.
| Taipgi kaimu fa* &Ray

«l

So. Boston 3893 Blue mis 09$

I. 
fr 
I

na? Užsiaugink juos pirma LDS, Jos organas “Darbi- 
arba susigaūk — 1 * ' “ ‘ .. .
mink. Vien Dievo noras y-* 
ra visagalingas.

Panašaus Smūgio Ameri- 
Eį kos lietuviai katalikai nei 
S* nėjsivaizdina. Jiems leng- 

vh yra manyti, kąd kata- 
likiskas laikraštis-— orga- 

gr <nizaeija privalo būti, neš 
R jiems būtinai reikalingi, 
m Kaip katalikas gali būti 
fe, be katalikiškų skaitymų -

iffii
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į LIETUVOS VYČIU 17 
| ALGiRbo Kuopos 
£ bEBATAI IR KALBOS

į /Sekmadienį, kovo 10 d. 
|. š. m., 7:30 vai. vak. bažny- 
I tinėje. salėje įvyko L. Vy- 

? ciiį vietinės 17 kp. debatai.
DebatUnis tema: “Verta 

i likti senberniais”. Debato- 
riai teigiaihą pusę gynei 

t P- I* Kažyadauskaš ir p. l 
t Pėtraš Rakauskas, gi nei- 
| giamą pusę palaikė: p. Al. 
į Neviera ir S. Griganavi-

Debatoriai puikiai p&si- 
j, rengę stojo į smarkią dvi- 
į. kovą; Po patiektų faktų ir 

atsikirtimų teisėjai: J. 
L Griciūnas, Al. Ivaška, S. 
į Bęlęskąs, A. Gaputis ir J. 
į: Petrauskas . padare nuos- 
‘ prendį, kad teigiamoji pu

sę debatuose laimėjo. Kilo 
iš: publikos protestų ir

* prieš protestus , protestų, 
Teišėjai padare paaiškini- 

? mą savo nuosprendžio.
Vienok merginos reikalavo 
leisti balsuoti. Vakaro ir 

< debatų vedėjas p. Danie
lius Ąyerka, paaiškinęs, 
kad debatų tvarka nelei
džia balsuoti-šusirinkimųi, 
...... .... r •- ■■■

Moko muzikos, pįhno ; | 
jb dainavimo, Sįęclą- į > 

les pamokas duoda v < į 
i 'V' valkatas* , * ‘I
C Adresas: 1 |

&33 E. Broadway, | 
r SO. BOSTON, MAŠS. | 
meęseseeeseeeeėseessąąę

t

r

MUZIKAS 
į .AKUS ttISKA

' - . . : . J- t ;

bet pasilieka prie teisėjų 
nuosprendžio. ’

Merginos liko patenkin
tos, kada vienas iš teisėjų 
paaiškino (senbernis) , kad 
vedybos nesumažės,, neat
sižvelgiant, į teisėjų nuos
prendį, būtent: geriaus lik
ti senberniais”.

Keikia tikėtis, kad mer
ginos surengs panašia te
ma debatus, nes* josios; 
laikos^ už vedybas ir 
jos mėgins tai įrodyti. 
Nors tiesa buvo is jų ir 
tokių, kurios atvirai pasi
sakė už senbernių karjerą.

KALBOS
Vienas iš žymiausių vy^-. 

cių šios Sos Bostono ' Vy
čių 17 Algirdo kp. vytis p. 
Pr. Razvadauskas persta
tom vakaro vedėjum p. Da
nielių Averką irgi vytį. 
Pastarasis taręs kelis, žo
džiussusirinkusiems pra
šo mūsų išeivijos patrijar- 
ko Tėvo Kazimiero Urbo- 
navičiaus, jaunimo mylė
tojo ir mūsų nenuilstamo 
lietuvybei darbuotojo, tar
ti savo garbės žodį vy
čiams ir jų prieteliams—• 
svečiams. '

Tėvas K. Urbonavičius^ 
darydamas apžvalgą vyčių 
veikimo, pažymi, kad *1? 
kuopa yra vieną iš veik
liausiųjų ir vadovaujančių 
kuopų Amerikoje. Užgina 

Į Tėvas Urbonavičius vyčių 
! katąlikiškai - tautišką ju- 
L dėjimą ir kviečia vyčius' ir 
[ tolinus'tęstisustiprinę-są- 
! vb jėgas, taip kilnų ir gra
užų darbą. \ ‘

Kalbėjo kleb. >kuą. Pr.. 
Virmauskis , ir ’; trumpai 

U kun. K. lenkus. Viši linkę-

Ia.

MAME C. FISHGAL
Ofiso valandos:

2 iki 4 ir 7 11d 8 . M.
ir pagal sutartį

394 W. B»OAbWA*r.
S& MOttOlT. MttM.

*

■ -1-- ■' - f
Lietuvis Dantistas

DU. & 1. MLVMUSKI
(GALINAUSKAS)

Tėi. Bo, Boston 2300
414 Broadway, So. Boston.

Ofisas atdaras nuo 10 Įkl iu vai, 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir. 
nuo 6 iki 9 1. vakarė, šventų dięh< 

pagal susitarimų.

Tel.^go, Boston 2600 
Lietuvis Dantiste

A. L. KAPOČIUS
251 W» Broadway, So. B*Btoh 

kOfiso --T*IaBd08 n46 9’ iki
'l:30 iki O ir nuo <5:80 iki 9 v. v. 
Seredomls nuo 9 iki 12 v. dieną, 
gubotomis nuo 9 iki 6 yal. vakare. 
NedSlioinis, nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)
■ii, Į.MiMrr,Trnii T hm utį# ' n ’i u in iln ,

TeL Trowbridge 6880.

MN RĖPSIĄS,M, D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos t 2—4 ir 6—8 

278 Karvard Street, 
kamp, tmnan arti Central Šą.,

Cambridge, Mass.-

........................ .... . ..
PJOMCS JUDAMIEM PAVEIKSLAI!

paisykite' , , ■
’ . ŠVENC. PANELES APStREMKlMO VIETA

'■ LIURD4 . . ", ■ . ■'
AHJ» į iiuo. ęaveik«lu« jHm.Jjndta ,t» garujjį vtaun. p*»u!y. 

J» Prmtmjo. ndMtt IttJJthį, kttr 1868 taMfe SvmlS. fotadj sp. 
•IrtiiM iv. Bernadetai. Ten*i »tfraiHuoja ii vuo puanlta ligonini 
nepagydotamnie Hgoenū atgintieji, kad gauti itebuklinr. per 
*7»M. HfieifeirftarynuBgydynta, ‘ T

TO/ O&c įMIDA
i) omnutttNt nniMLti m tarno#,
9) Duutn i* mmno iMKkiniito n movimo viet^ 

—tottniro moka.
() j>MUDmar* HUtOD* (Werid« Fair),
4) K0MBDU4, Kl DALYVAUJA UKAttlM CiUkM.iEN.
JHrtftelne rtdyi A. BHJDKUS MkaliiSi«rt Vietai: '

NlDttton, Ioy» 17 d., knn. Vado p*r. mHJą Voteeetar Ma«a. 
Jprt'raMJį karo M d. par. aalgjė; Otunteidge, NHm.
MnHHHOJI, Ksw 39 d. p*r. uMje, teveli, Mtae.
NKMLIOJIi. Kovo #4 d. 9 nt p« piety pat. rtlije, #6. «Mtene. : 
NBBttlOJl, Kero M d. par. M«ji, Utneaee, MMa. 
tJTJUMniKM, Km M <L pėrtp. talija, Irookton, Mau.

VI9UB CbJUIžU 7:90 vii. vak. Įžanga Me. veUtanis 10e.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Graikijos. Sukilėlius Remia Italija

GhevghellLGraikų-Jtt-kik) replikos. Kažkas p. 
gosIaVų panibežyje, —Ko- Busilą juokaudamas phva- 
vo 10 d., James A. Mills, dinęs “policininku”. Žodis 
amerikietis, laikraščių ko- po, žodžio kilęs incidentas, 
respondentas, slapta pabė- ir prasidėjo , reagavimas 
gęs iš Graikijos, kur per 
48 valandas jis buvo laiko
mas- areštuotu, paduoda 
žinių apie tikrąją padėtį 
Graikijoje.

Nepaisant valdžios pra
nešimų, kad jieihs sekasi 
sukilėlius malšinti; fgakile^ 
lįų/Skaičiųs- didėjęs ir jau 
buvo bepasiekęs 27,000 ka
riuomenės. Sukilėliai tūri 
savo rankose visą Make
donijos kraštą.. • ■

Iš patikimu Šaltinių ko
respondentas šųžinoj ę.S> 
kąd betik ^Ucią čiyilinįs

jo vyčiams, it laukia jų 
smarkesnio pasirodymo.

Keletą žodžių tarė neor
ganizuoto ir vyčių jaunuo
menes klausime X Kumpa. 
Turiningą pranešimą pa
darė p-nas mok, Pr. Gali
nis apie Klaipėdos ettm- 
grafinę, politinę ir ekono
minį štovį. *

Vakaro vedėjas p. b. A- 
vėrka ’pranešė, kad Vyčių 
-vajaus metu prisirašymas 
prie vyčių org. ‘yra labai 
palengvintas, buteht: vie
nas doleris metams, ir už 

’tą dolerį gaus prisirašęs 
vytis visiems metams žur
nalą “VYTĮ” J •<

Vakaras užsibaigė pakel
iu ūpu; su Vyčių bbąlsiu 
“Bažnyčiai ir Tautai”.

Buvęs' .
w .a ir-^^in -1. ■. -m-.-į.įT—i-

SIUVĖJAI NUTARĖ 
PRAILGINTI SUTARTI

veikia komunistai, kurie 
ruošia. Revoliuciją ir jau 
keliose vietose buvo suki-

. .Sukilėlių karo laivai lau
kia ' progos bombarduoti 
Kąyafią ir Salohika mies- 
tus. Amerikos konsulas 
Salonikos mieste įsakė 32 
Amerikos piliečiams aplei
sti miestą ir važiuoti į Is- 
tanbūl, Turkiją. • :

Graikų valdžią laiko sve
timšalius ir net svetimų 
Valstybių diplomatus veik 
kaip kalinius. Neleidžia 
jiems siųsti telegramų be 
cenzūros.

padėtis kasdien rimtėja. 
Anglai įtaria, kad Italijos, 
premjeras Musšolini remia 
sukilėlius.

VALDŽIA

Worcester,Mass. — Ko* 
vo 10 d., 12,500 namų są-; 
Vininkų paskelbė kovą 
pįpfeš miesto biudžetą, ku
ris šiais metais nustatytas 
13,746,782 dolerių sumoje. 
Namų savininkai, kurio 
daugiausiai sumoka mo
kesnių protestuoja prieš 
tokias išlaidas ir tėlkafaų- 
ja, kad miešto taryba iš
laidas sumažintų, .

į ’ .■ ■ ;

REDAKTORIUS SUSI
MUŠĖ SU DAEBININ-

Bostono siuvėjai išklau
sę savo unijos vadų; kurie 
ragino Juos. balsuoti prieš 
streikų, nutūrė kdar me
tams prailginti sutartį su 
darbdaviais. - Apie 1000 li
nijos narių dalyvavo susi
rinkime. •. //* • ■

DAGININKAI BEIKA- 
LAUJA 8 VALANDĄ 

DARBO DIENOS 
. * . 1 . I v
i ,y į

Hartford, Conn. — Kovo 
11 d. —šios valstybes Dar
bo Fedemija reikalaują, 
kad parlhmentas priimtų 
biiių,' kuriuo būtų nustaty
ta visiems darbininkams 
8 valandų darbo diena ir 
40 valandų darbo savaitė.

Tam sumanymui ener
gingai priešinasi darbda
viai, tvirtindami, kad toks 
įstatymas,, pakeltų gami
nių kainas vartotojams ir 
dirbtuves priverstų išsi
kraustyti į kitas valsty
bes, kur nėra panašaus į- 
statymo.

LIETUVA St VOKttl- 
ČIAIŠ SUSITARĖ

veiksmų. Užgautas darbi- 
nikas žada kreiptis į teis
iną. ’ < ■ •

LENKIJA I JAPONIJA
GaMU apie karišką 

Sąjungą

“Temps” Maskvos korės* 
pdndėhtąš telegrafuo. j a, 
kad visi Sovietų laikraš
čiai skelbia, kaip sensaci
ją apie tai, jog, anglų ži
niomis, gruodžio in. tarp 
Lenkijos ir Japonijos esąs 
piaam&s^iž^s suafta- 
rimas. , 6

. §is susįt^mąp apimąs 
abiejų / valstybių bendra
darbiavimą lakūnų ir pės
tininkų technikiniame pa
rengime; Karui įvykus, Ja
poniją ir Lenkija esą pasi
žadėję keistis turima ža
liava ir karo medžiaga.

! Čia turima galvoje ne 
grynai kariškoji Sąjunga, 
bet, jei vieną kuri puse 
dalyvautu kare, tai kita 
puse pasižadėjusi laikytis 
palankaus neutralitetą. , 

• Be to,Lenkija, esą, pasi
žadėjusi ir Tautų Sąjun
goje ginti Japonijos inte
resus, kuri kovo 27 d. vi
siškai išeina iš Ženevos.

Dėl šių žinių prancūzų 
-diplomatinės sferos mano, 
kąd, jei šios žinios esą tik
ros, tai jos yra susijusios 
su vokiečių - japonų kato 
susitarimu. Taip pat pa
brėžiama, kad t Vokietija 
be ypatingų sunkumų ga
linti išgyventi dar šią žie
mą, nes Lenkija davusi jai 
duonos, o Japonija alie- 
ptodUktų.

Lietuvos —- Vokietijos 
gėlęŽinkelių atstovų kon
ferencijoje, kuri Įvyko 
Berlyne, susitarta dėl pre
kinių vagonų pervežimo 
per Lietuvos teritoriją į 
Vokietiją ir atgal, taip pat 
išaiškinti kai kurie tech
niški trūkumai ir patogu
mai.

LIETUVIS GRABORIUS
i CftARĖElS CHASAS 

■’ (KAZYS CASAS).
Ofisas.- 490 Windsor St.. i

. Tel : Uilivėrsity 4116
Namai į. 167 Washington St., 

Tel: University 9221 .

Cambridge, Mass.

NAUJAS DAKTARAS
Š6. BOSTONE

Šiomis dienomis Maurice G. 
Fishgal atidarū dfisą. South Bos
tone po adresu 3’94 Broudway. 
Jis yra daugmetą išgyvenęs So. 
Bostone.- Reikalu esant jis kvie
čia atsilankyti pas jį, ’ .

NAUJA MII
Kazimieras Plevokas, kuris už- 

laiko kepyklą po adresu 131 ^G” 
St., So. Bostone, praneša,' kad a- 
tidare kitą. nauj%. kepyklą po 
vardu. BkoAitaTĄY P AŠTRY 
ŠfiOP, 344Broadway, Boston, 
M4ss., pimtroda visokias baltas 
ir juodas dūonaš ir keiksus.

/ P RAk WW
Jonas Raškauskas, luiris užlai- 

ke muVYKLį. aūt/169 Str., 
£o. Boėtohe, praneši, kad apie 
KOVO 16, 1935, jis persikels į 
naują vietą . po adresu 198 ‘T’r 
Street/ ktatrą* 8th St., Su. Bos- 

. tonį Mass.

' PABŪIJ
Hitaų J^riiifirBjūhd darbą arba 

M gBSpadinę. Eta nažle. Turiu 
šešių metų mergaitę. Tadgi noriu, 
gauti vietos pas gerus katalikus 
ir, kad būtą arti mokyklos ir 
bažnyčios. Xa»i reikalinga Šeimi- 
ninfcfc, prašau atsišaukti. Bet laiš
ką patiškihsiu daugiau, Kfėiplri- 
tes pas: M. Simone, 790 Hudson 
Avė., Roebester N. Yk

PRANEŠIMAS
dAs“'1 \ ‘

Dantistas R&lph Ohetniik pra
neša petrikelimą į6 bfiiO iŠ 392 į

RA D I O
PARDUODAME ir TAISOME
BuTo; - '-Dmr:
$192.00 MAJESTĮC $49.00
155.00; i PHILCb ; 39;00
125.00 PHILCO 29:00

90.00 PHILCO 19.00
CHAS — CHBIS " 

454 Broadwey

S. B. 4000 .

r

MIS KONTRIM
CONSTABLE

J u Stic e of the pcacc 
Visokios rūšie# aprlrftnda lt tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadway, So? Boston 

Tel. Sott, Boston 1761
Residenea:

120 Marine Rd., So. Boston 
Namą tel,: Šou, Boston 2483-W 

AiiiiiĮiiiij 1 »4..-■ ..... <111111 ^a*li»,il|liiii,i>ll>,„lM|i

Padaro geriausius ij* gražiau
sius paveikslus, Šeimynų, ves* 

tuviu ir pavienių asmenų, 
JUBdlS O. 8TUKA8 

453 Broadvvay, 
South Boston, Mass. ' 

Tel, Šou, Boston 2029
ALENA S. STUKĮEN8 - 

681 Wąshington St.» K 
NonvoOd, Mass.

• Tel. Nor. 0242

LIETUVIŠKA 
VALGYKLA

BRŪAUtfAY GAFE
Patarnavimas greitas ir 

.' malonūs

CAMBRIDGE, mass.

ŪUEEMANN LAUNDRY,
■ L .«-o INC. .

Slietuviu skalbykla
Skalbiame ir proslname vlsbklua 
drabužius. Mes paimdme ir prista-1 
tome drabužius visur, kaip tat: 
Šo. Boston, Cambrldge, Brightoii 
Dorchestėr ir kitur. . Pamėginkite 
Ir patyrsite, kad gaunate patarna

vimą. už pigia kairiu,.
7-9 lllery Bt, S4. Bostoh 

Tel So. Boston 2923 -

PIGIAI TAIKOME" 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFINO CO.

JOHN MARTIN & CO.
’ Taisome Visokius Stogiis 

414 W. Broadway 
TELEFONAI:

South Boston' 0574 dienomis
South Boston ; 0184 vakarais

BMWŠ

‘ tome'
VISUR-
PIGIAI

/GREITAI
1 SAUGIAI

South Itaston 4018
1

Kaunas Išmokant
Vąrpo”^ dąrbmmkatas vąK 

gasc pro jį 'būrį ėjo ? pro 
Šąiį ^Mokyklos ir Gyveni
mo” redaktorius p. Ai Bu- 
šitas. Tarp Redaktoriaus: 
ir kai įurių; darbininkų

SIENIG GYVENTO- 
JAMS ATLIKTI LAUKŲ 

DARBUS .

Nuo 1935 m. vasario m. 
$ dieną. Zarasų rajone len
kų pasienio apsaugos or- 894 W. Bxoadway, South Borton, 
ganai neleidžiu mūsų pu
sės pasienio'gyventojams, 
turintiems leidimus, vykti 
Dkuput^im^Lietuvon'lau 
kų darbams. Admiriistra- 
cijos linijos* uždarymo 
priežasties lenkai neskel
bia.

Nuo to pat taiko : lenkų 
i šargybosfe pastebėtas sūs* 
tiprintas administracijos 
linijos SaUgojlmas.

—. tik sekančios durys. Ofiso vu- 
alndos nuo .9 ryto iki 9 vakaro ir 
pagalsusitarimą.

REIUIINGAS 
VAMINGS

Jieškau vargonink%, kuris mo. 
k%s vesti Chorą,, B^ly^os gąros. 
Kreipki tnojaų* Itdfira Muo 
ikųmpta,

R«v. M. totaliniai, M. Vin-
Becury, aimdviihi r*.

JUOZAS M. mis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairlatailM rNlta. 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi k. pataisau.

386 W. '
SO. feOSTON, MASS.

Hilą

Tel. Šou. BoUtbn 3694

. B0TTUN6C0.
0. E cutiGAS, dJivnninum .

I^rbcjaąminkštą / '
. garinių.

107 Bhth Street, i
• Borton, Mevk

i....- +
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VIETINĖS ŽINIOS
Teismo Nuosprendis Gręsia 

So. Bostono Namų Planui

apie 60 akcininkų. Perrin
kti direktoriai. Liko išrin
kti visi senieji, išskiriant 
V. Širka, kurio vieton iš* 
rinktas A. Ivaška.

ALGAS

So. Bostono projektas nu
savinti Old Harbor dis- 
trikte namus gali patekti 

fį teismą ir tą planą su
griauti. Tas klausimas pa
aiškės šiandien teisme, 
kur kviečiami visi namų 
savininkai.

Washington, D. C. — 
Louisville, Ky? Federalio 
Teismo sprendimas, kad 
Federale valdžia neturi 
teises nusavinti aplužusius 
namus ir žemę dėl staty
mo naujų, baugina val
džios viršininkus, kad ir

PROTESTUOJA Šunų lenktynių ir pasta
tymui tam žemam tikslui 
stadijumo. Renka parašus 
ir šaukiamas protesto su
sirinkimas Municipal sa
lėje, antradienį, kovo 12 
d., 8 vai. vakare.

Kun. M. E. Doherty, Šv. 
Monikos parapijos klebo
nui vadovaujant So. Bos
tono gyventojai, ’ be skir
tumo tikybų it tautų, or
ganizuotai protest u o j a 
prieš įvedimą So. Bostone

MUZIKOS Momu
. Mf Treinavičiute, moky
toja, moko muzikos pianu.

ji yra baigusi 
TABLTEN PIANOFORTE

-• KOLEGIJĄ .

444 Ę. Sixth Street,
So. Boston, Mass.' 

".•"'.ši /------ -- ----------- —

ko pareiškė, kad šiuo me
tu Lenkijoj kalėjimuose y- 
ra 55,896 asmens. Pravar
tu priminti, kad 1930 m. 
prieš p. Mičhalowskiui 
perimant Teisingumo Mi
nisteriją ir prieš jo gar
sias reformas, Lenkijoje . 
buvo 30.000 kalinių, o ka
lėjimuose vietų numatyta 
35.000. Vėliau kalėjimų 
talpumas padidėjo, bet ir 
dabar, pagal ‘Ročznik Sta- 
tystyczny”, neviršija 40,- 
000 vietų. Tuo būdu kalė
jimai yrą perpildyti, bet a- 
pie amnestiją nieko nesi* 
girdi.

Taip pat pravartu pri
minti, kad p. Michalowš- 
kio laikais buvo panaikint 
tas kalinių suskirstymas į , 
politinius ir paprastuo
sius, todėl nežinia, kiek iŠ 
tų 56. tūkstančių sėdi UŽ 
politinius prasikaltimus.”

POŽEMIS IŠ VILNIAUS
1. IKAUN4?

; *

> Vilniaus spauda rašo, 
kad, bevedant ten kanali
zacijos vamzdžius, darbi- 
ninkąi aptiko Šv, Petro .ir

• Povilo bažnyčios švento
riuje. istorinius vartus ir 
naują .požeminį tun., kuris

• veda į vakarus. Manoma,. 
kad tie požemiai eina ligi

• Trakų, o gal kai kurie ir 
ligi Kauno. v •

. Tikrą draugą per sielvar-
- tą pažinsi. Ennius,

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Pieno išvežiotųjų unijos 

darbininkai nutarė nepa
sirašyti sutarties su darb
daviais, bet reikalauti, 
kad jų algos būtų pakeltos 
keturiais doleriais į savai
tę. Jie dabar gauna $34.50 

Į į savaitę,

, Bostono viešųjų mokyk
lų akių gydytojas patįkri-

I nęs 115,000 mokinių akis 
rado, kad 11,948 mokiniai 
turi silpnas akis. Surasta, 
kad 7418 vaikų, turėdami 
silpnas akis, nenešioja a- 
kinių, o 4530 rasti su ne- 

nolas O’Connell ir pirmi- Į tinkamais akiniais, 
ninku Jo Ekscelencija gu- , ■—r— 
bernatorius Curley. Charlestowne apie 5 vai.
r^Vajaus tikslas esąa su- vakare, gatvėje  ̂4rita.be 
žadinti katalikus, kad jie įmonės graži jauna mo- 
daugiau eitų į talką baž- teris. Ji tuojaus nuvežta 
nyčiai ir aktyviau daly- ligoninėn, kur surasta, 
vautų jos veikime. Antras I kad ji apalpo iš bado. At
tiksiąs yra Koliimbos Vy- gavusi sąmonę, ji pasisa- 
Čių organizacijai sUrasti Į ke esanti Mrš. Mary 
50,000 naujų narių.

KOLUMBO VYČIAI 
PRADĖS VAJŲ

Ateinantį sekmadienį vi
soje Amerikoje prasidės 
Kolumbo Vyčių (Knights 
of Columbus) vajus. Va
jaus komitetai jau suorga
nizuoti kiekvienoje valsty
bėje. Massachusetts vals
tybėje vajaus komiteto 
garbės pirmininku apsiė
mė Jo Eminencija kardi-

Misijonieriaus kun. An
tano Mešlio, S. J. tėvas, 
Antanas MeŠlis, gyv. Mat- 
tapan susirgo ir Šeštadie
nį, kovo 16 d., Dr. Arentas 
darys jam operaciją.

šeštadienį, kovo 9 d., pa
rapijos svetainėj, So. Bos
tone, įvyko Lietuvių Pre
kybos Bendrovės akcinin-

VALGOMŲ JŲ DAIKTŲ KR AUTU VES
. Pirkti pas biznierius mėsą,-vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą mątėte “Darbininke”. .

POVILAS BtSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

TeJephone Columbia 6702 
> 29 Savin Hill Avenue?7 

DORCHESTER,MASS.
45 Hampden St, 

Tel. HIGhlands 4855 
BOKBURY.. MASS. .

br0adway market - 
387 W. Broadway 

Telephone South Boston 3591

JONAS VAMACKAS . 
75 “G’* Street,

Telephonė. South Boston 1609

. .. mirė .
Kovo 7 d., mite Carney 

ligoninėje Pranciškus Po- 
vilauskas, 55 metų amž., 
gyv. 188 Bowėn St. Kovo 
5 d., jis cukernėje “Domi
no”,.darbo kambary ras
tas nuo kopečįų nukritęs, 
pusgyvis, kraujuose pa
plūdęs, galva perskelta ir 
nulaužta petimi. Jis paėjo 
iš Navarėnų. Amerikoje 
pragyveno 25 metus. Pali
ko didžiame liūdesy savo 
žmonų Ameliją Aūkštikal-
iiaitę), dukterį ir du sūnų, j 
Palaidotas iš Šv. Petro 
bažnyčios? kof d.;1 S v. 
ryte.

Campbell, gyvenanti 1 Co- 
ttage St., Sputh Bostone.

SO. BOSTON, MASS.

. Pojrilįs 'BŽtra^įnas, .Sav. , C 
490Bro&dwa£,' Tel:S/BoBįon3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 B. Broadway 

Telėphone South Boston 1392 ‘

JONAS GLINECKAS 
' 502 E. Ėighth St, - ;

Tel. So. Boston 9621 ‘
'j,-j "r

Tel. South Boston 0815

D.A.ZALETSKAS
Graborius - BaJsamuotojas

Patarnavimas dieną ir. naktį

Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadway, *

So. Boston, Mass.

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) •

G R AB O R t.U S 
494 B. Broadway, 

South Boston, Mass.
Office: Tėl. S. B. 1437

Res. 158 W. 7th St 
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO* GLOBA MOTINOS ŠVČ.

PlrminlnkS — Eva MarksienB, 
625 B. 8th St, So. Boston, MflSrt.

- Tel. So. Botson 1298 - ____
~ ^Vtce-plrmlnlnkB— ’ Ona ~Siaurlen5, - j- -143d Columbia. Kd., S.-Boston, 

443 E. 7th St, So. Boston, Naši. -r

' Tel. So. Boston 8422
Pro t Balt —Bronė ClunletiS, 

29Gould St, West Roibury, Mass. 
Tel Parkway 1864-W

' Bih. BaltMarijona Markonlute, 
88 Navarre St, Rosliniflale, Mass. 
. m Parkway 0M8<W .

; IMlnlnkŠ — Ona StanluUutė, >
■t 106 West 6th St, So. Boston, Mas* 

iCvarkdart -- Ona Misglrdlena,
1512 Oolumbia Rd„ So., Boiton.Mas*.

Kasos Globėja — E. Januionlena.
i 1426ColumblaRd.> So. Boston, Mat*, 
L Praiiglja savo suildnHmu* laiko kas 
r Mirt jjtamjPkė klukvleno. mĮnasfo,

Kovo 9 d., mirė Vincen
tas Bukauskas, 50 m., gyv. 
154 H. St. Jis nekaip jau
tėsi per 6 mėnesius, bet 
vis dar dirbinėjo savo val
gykloje. Nuvežtas ligoni
nėn, kovo 8 d., 10 vai. vak,* 
Tai būta per vėlu. Antrą 
valandą rytą mirė.

Velionis paėjo iš Alvitu. 
Amerikoje pragyveno 23 
metus. Paliko liūdesy žmo
ną Petronėlę (šnirponiu- 
tę) , ir dvi dukteris. Palai
dotas iš šv. Petro bažny-l 
čios, 9 vai. ryte, Naujos 
Kalvarijos kapuose. 1

“Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė misi- |

' ; - • ■■■—•' ■ ■ T---,-- - - --r. Y ,

I Tel. Nee. 0526 |

RGKLAN AUTO SALĖSI
; STASYS ROKLANAS, SAV. I 

Parduoda OLDSMOBTLE automo-1 
biUu? ir . INTERNATIONAL tro-į 
kus. Priimame šenus.karus mainais Į

Taipgi . I
Taisome automobilius I

Darbas užtikrintas, neš užlai-1 
kąu gerus darbininkus.

49 Highland Avė., I
NEEDHAM, MASS. I

šv. Jono eV. bl.pašalpinė 
DRAUGUOS VALDYBA , 

pirm. J. Petrauskas, ;
24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Viee- pirm. — V. Medonis,

Prot RaStinlnkas — j. Glinedds,
5 Thomas Park. So. Boston, Mass. 

Fln. Paštininkas — Alb. Nevlera,
16 Wlnfield St., So. Boston, Mass.

Iždininkas —<’ A. Naudžiūnas,
885 E. Broadtfay, So. Boston, Mass.

Maršalka J, Zaikls,
t Winfield St, So. Boston, Mas*.- 

Draugija laiko susirinkimu* ka* tre*
čia ued61dien| kiekvieno mėnesio,
2 . vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
B. 7th St., So. Boston, Mase.

7:80 vai. vakaro, pobažnytlnšj iv#-, 
talnlj.

Visais draugijos reikalais krtlpkitta 
PM pretgkųlg raitininke.Itiulnkė.

S. BARASEVIČIUS IR | 
SŪNŪS .

Seniausias ir Savistovia Mos
2___ Valstybes
LIETUVIU GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Gyvuoja 26 metusi Pilną! prislruo- 
šęa savo Įrankiais Ir karstvežfmln 
Sutelkti* geriausių patarnavimų, dl 
ną ir naktį. Tarnauja ir apyllnkl 

nšmš Lietuvių kolonijoms. 
TURI NOTARO TEISES

Ofieut:
254 W. Broadway, So. Borto 

Tel. Šou. Boston 2590
Gyvenamoji vietai 

888 Dorcheiter Avė. 
Tel Oolumbia 2587

TIKRIEJI LENKŲ SIE
KIMAI PABALTIJO 

VALSTYBĖSE

Cambridge ^policija a- 
Į reštavo aštuonis vaikus ir 
kaltina juos įsilaužimu ir 
vogimu iš krautuvių. A- 
reštuotų tarpe yra Krank 
Gedziuin, 17 metų, gyve
nantis Muilins .Gt. ir Leo 
Brzezinsky, 17 riietų gyve^ 
nantis Cambridge St. Abu 
yra Rindge Teknikos mo
kyklos mokiniai.

CAMBRIDGE, MASS.
Kovo. 3 d. bažnytinis 

choras, Vadovaujamas mu
ziko p. M. KarbaUfeko, su
ruošė koncertą, kuris la
bai gerai nusisekė. Dainų 
repertuaras buvo parink
tas labai gražus ir gerai 

įtapo išpildytas.
1) Vakaro programą 

pradėjo vietos vikaras ku
nigas PĮevokas ; trumpa 
kalba. Po to choras sudai
navo . sekančias dainas: 
Kaipgi nemylėti’' (čižaus- 
ko), ‘ Vasaros naktis ir 
Džimdzi - Drimdzi (Vana
gaičio).

Toliaus sekė solo,, kurią 
sudainavo Petras šakalys, 
(Žalio f Lanko j M. Petrau
sko). Jis turi gražų švelnų 
tenoro balsą, tik įnterpre- ■ 
tuojant linksmą dainelę 
turėtų daugiaus įdėti link- 

1 smumo jausmų, kad klau
sant linksmos dainos žo
džius dainuojantį nesiver
žtų ašaros iš akių, žinoma, 
kas kita, jeigu dainos žo
džiai išreiškia nuliūdimą.

į Po to sekė duetai, ku
riuos sudainavo E. Jaku- 
čiutė ir O. Girdvaįniutė: 
Plaukia Nemunėlis ir Šal
ta žiemužė (Vanagaičio). 
Išpildė labai gerai.

Radio choras, susidedan
tis iš 12 narių, sudainavo: 
Ar skauda man širdis 
(Naujalio) ir Pavasariu 
(BąČiuįio). Sudainavo la- 

||bai gražiai. .
Visas choras sudainavo: 

Vėjužėl i s (Vanagaičio), 
Dėkui tau Berneli (Kar
bausko) ir Gana Girioj 
(Šimkaus) < Išėjo gerai.

Seka trufnpa pertrauka, 
kurtėje kalbą klebonas ku
nigas P. Juškaitiš ir aiški- 
na, muzikos reikŠmę“žmčF 

į gaus gyvenime, ‘ įterpda
mas gražių juokelių.

Toliaus sekė choro dai
nos: Pasisėjau žalią Rūtą 
(Neimonto), Pasakyk Mer 
gele (Žilevičiaus) ir Pasė
jau Kanapę (Petrausko), :

Seka solo: Kur tas Šalti
nėlis ir Siuntė Mane Mo
tinėlė (Petrausko). Sudai
navo K. Samulis. Jis turi

. i.. •

Pabaltijo valstybėse su- | 
kėlė nemaža triukšmo ne
seniai iŠ spaudos pasiro
džiusi lenkų publicisto, 
pilsudskininko Studnickio, 
knyga, kuria parodomi ti
krieji lenkų planai .Pabal
tijo valstybėse.

Joje Studnickis gana at- • 
virai pasisako apie lenkų 
planus ir aspiracijas ir pa
rodo, kokiu būdu Lenkija, 
veikdama išvien su Vokie
tija, gali išplėsti savo te
ritorijos ribas į rytus ir į 
-šiaurę. Pirmoj eilėj ta ger- 
manofiliškai lenkiška eks
pansija siekianti , sau Lie
pojos uosto ir Klaipėdos, 
per kurią* galima valdyti 
visą Nemuno baseiną. Vo
kietija galinti paspausti 
Lietuvą, kad Ši būtų nuo
laidesnė, o bendromis jė
gomis galima būsią išsiko
voti, kad Rusija nedomi-

1 nuotų Baltijos jūroje.
Del tokios “politikos” y- 

pąč triukšmą kelia latvių 
spaudą, Sovietų “Izvesti- 
ja” tą planą pavadino len
kiškai germanofilišku va
dovėliu. 4

LENKIJOJ BEDARBIŲ
YRA 488.210.

minės savo 25 metų kuni
gavimo sukaktuves.

Iš lietuvių kunigų jubi- 
lėjus; minės; Švenčionių 
dekanas kun. d-ras D. Gai- 
liušas, Dūkšto klebonas 
kun. Z. Butkevičius ir Me- 
lagenų klebonas kun. K. 
Gumbaragis.

ČIGONŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Savo metu buvo minėta, 
kad Sovietų Rusijoje šalia 
daugybės įvairiomis kal
bomis leidžiamų laikraš
čių, jau kelinti metui lei
džiamas laikraštis Čigo
nams, aišku.čigonųįkalba.

Dabar pranešama, kad 
Leningrade prof. Barani- 
kovas išleido Čigonų kal
bos gramatiką. Joje įdėjo 
keletą tekstų ir apie 300 
čigonų rašytų laiškų, ku
riais praktiškai aiškina
ma čigonų kalbos grama
tika*

55,895 ASMENS KALĖJI
MUOSE

“Dž. Wilenski” 36 nr. ra
šo:

“Min. Michalowski (Len
kijos teisingumo ministe- 
ris) savo kalboje, pasaky
toje senato finansų ir biu
džeto komisijoje, tarp kit-

Lenkų oficialė telegrafų 
agentūra Pat praneša, kad 
sausio p^ėn. 26 dieną Visoj 
Lenkijoj ,;hųvQ. užregis
truota 488.2113 įmonių, ne
turinčių darbo.

Palyginus šį skaičių Su 
skaičiumi, koks buvo sau
sio 19 dieną; matosi, kad 
per tą savaitę bedarbių 
skaičius padidėjo 18.221 
asmeniu.

Imant atskirais mies
tais, bedarbių yra: Varšu
voje — 38.659, Lodzeje — 
45.310, Sosnovce —27.228, 
Poznanėje — 28,770. Ki
tuose miestuose kiek ma
žiau.

“Iškeikimas”
Trijų Veiksmų-Tragedija.

Marianapolid kolegijos 'stūuęntai^šūvąidinS šį metą 
šiose kolonijose:

Kovo 10 d. — LOWELL, MASS. — Šv. Juozapo para
pijos svetainėje, 7 vai. .vakare.

Kovo 17 d? — CAMBRIDGE ’MASS. — Nekalto Prasi
dėjimo parapijos mokyklos svetainėje 

, 3 vai. po pietų. /
— SOUTH BOSTON, MASS. — Šv. Petro 

paraki jos svetainėje, 7:30 vak vakare.
— WĄTERBURY, ČONN. — šv. Juozapa 

' “ parapijos mokyklos svetainėj 7 vai. vak. 
Kovo 31 d. — BRpCKTON, MASS. — šv. Roko parą- 

pijos svetainėje 3 xal, po pietų. .
Kovo 31 d. — N0RW00D, MASS. -—šv. Jurgio para

pijos svetainėje 7:30val.. vakare.
Balandžio 7 d, — WORCESTĖR, MASS. Šv. Kazimie

ro parapijos svetainėje 7 vai. vakare.
Balandžio 14 d. — PROVIDENCE, B. I. — Šv. Kaži 

miero parapijos svetainėje 7:30 vai. vak. 
Balandžio 28 d. — WESTFIELD, MASS. — Šv. Kazk 

' miero parapijos svetainėje 7 vai; vakare.

Kovo 17 d.
o ' "

Kovo 24 d. šv. Juozapo:

KUNIGŲ JtJBELEJUS

Šiemet Vilniaus arkivys
kupijoje keliolika kunigų 

gražų tvirtą baritono bal
są, tik truputį stakatuoja 
žodžius, kas nelabai tinka, 
ypač dainuojant “Siuntė 
mane motinėlė”, kuri ge- 
riąuš skamba dainuojant 
legato.. r .

Duetas: Kas nuramins 
man širdelę (J. Žemaitis) 
ir Valią valužė (Petraus
ko) sudainavo: p-lės F. 
Karbauskaitė ir B; Sutkiu- 
tė. JLabai gražiai.

Merginų choras: Šešupė
je ir Vai Motute mano. To- 
iiaus sekė kvartetas: Dai
nuok sesute ir Užmik, už
mik, sudainavo : F. Kar
bauskaitė, sopr., B. Sut- 

i kiutę alto, P. Remeika te
noras, K. Samalis bass.

■ Sekė solo: Dukružėlė ir
• Bobute, sudainąvo p-lė M.
* Grybaitė. Jos dainavimą 
r visados visi myli klausy- 
Įtis.

Choras sudainvo: Tupi 
šarka, Suktinis, Eisim 
broleliai namo. Programa 
užbaigta Lietuvos himnu, 
Pianu akompanavo p-le F. 
Karbauskaitė. Publika 
programa buvo patenkin
ta. Daugelis pageidavo da- 
žniaūs tokių pramogų.

S. B.

I^ikDSS
CO5MOFOLITAN TUAV0.

SERVICE 
hop. J. AMIRAZ1EJUS 

' I4t Grand SK, lonlfyn, N. YS 
A. S. TREČIOKAS ,
' H7 Adam* SU Nawarių N. J. 
JOHNŠfeKYą. ' ■ 

433 Padt SU Harttad, Camu 
VIENYlETRAVaiUIEAU 

|W SU IrtaHyiS N. Y. 
e.A.KYlA

AMERIKOS LIETUVIS 
l4,Vatmm SU M***.

ATLANTIC TRAVR SERVICE 
K. SIDABRAS.^

’ )0t W, t‘way. S*. taUan, Matu 
HTRAStARTKEYfCtUS^

47t N.MaUSUMaaMatMa**, 
l»AUL MOLIS • ’•

I7J0-44* Datrttt, Mkk 
UTHUANIAN HtW$ CO.

NAUJIENOS 
1739 S.HaM*d SU CNaafa, M. 

OHK> UTHUANIAN RUIUSH.
m CO. NIVA 

K. S. KARNOS

Didelė V į 
EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ

Ętaf ta k* prHtari 
Lietuvi* Laivakorčių Ageatg

Sgjoga Amerikoje . 

' Pertarta Kebfatata Gertatata 

“STUTTGMRT”
Uptartt Ū Hew Ysrts

BIRŽELIO 5 d, 1935 
fleitai be persHfatt i KtalpHg

TMČfOS KUtOt KAMOJ:
Ii NIW VOKO 

į KLAlPtOĄ 
’ ■ $9740 ...

i ABI PUSI 
| KUAIFtDĄ R ATGAL 

*147**
MIlCamaKHHatartKh.

A.VA*ASIUS 
. . 104 AJ Nartam

IW0 C4t«M SU hHa&fkR
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dafImjOKAsT
TUŠČIAS ŠŪVIS

‘ Bolševiką!, priversti prie desperacijos išparodo- 
mais “Darbininke” faktais ąpįę badą sovietų Rusijoj 
ir nepajėgdami į tai reaguoti Raudoje, pasikvietė 
Bosionąa domkichotiiką'savo vadą Bimbą, kad jis 
•totų j viešas diskusijas" su *T)-ko” radaktbriųm.

1?

pągelbpp ąieiną trj^imąį, kW?iw i? švilpimai. pis- 
• kuįįįjų įrišimas pavedamas viešąją balsavimui ir, 

Žinoma. peHuript argumentų vertės, jis visados išeina 
bolševikų naudai. Baskui jie paskelbiu spaudo j,. kad 
oponentai sumušti į dulkes, na, ip tpomį jw įrodytą,

atremus tuos skaudžius faįktuą ąpie mirtiną 
^darbininkų tėvynėj”... <

Beje, bolševikai duoda pa»»lym>‘ pųąę
kelionės lėšų tam žmogui, kurs panorės ąplknkytj sę- 

■ vįetų Rusiją, apsidraudė Jn^d tąs B’
tų kunigas, jdomu būtų žinoti, fcę£ęl? Ąr jąų >įp ‘įa- 
mylote^ kunigus, kad1 ne į syečiųs jų nekvįečįate? 
Tiekto. Bet kam taip ubagiškai su lėšomis? Kad duot, 
tai jau duot visas lėšas. Bet kaip ten bebūtų su lėšo
mis, tasai pasiuntinys turėtų gąuti pjlų^ W^ę vykti 
į Rūsijos kaimus, niekieno ne ly^ųųas- Tuopjęt iiųfetu-

bininkiią turi ne viena to- 
kį prietejjji kaip feerjjįjįe7 
tįs kunigas Sonnenachei- 
nką. Tai tik gavėniai pa- 
vyzdžiai iš tukątąnčin. Kai 
tariamieji darbininkų prie 
tėiiąl - bolševikų komisa
rai užsienio bankuose 
kraum milijonus, žie,šven 
tieji lieka patys vargšais

I bąšpytį.- Jp gyvenimą įneša saulė- 
špirWVP yaĮąnd«ių. • *

U| |at žmonis pasitiki 
i M dar- mokyklomis. Sakysim 

KAųue karimieriečių gim- 
najija perpildyta, įiįtiijaj 
turi persikelti ii gana sun-

r Jiems nepasisekė. Diskusijos neįvyko, nes “D-kę” rė- 
daktorius, nematydamas jose jokios praktiškos ųąų- 

f 7 dosf peštojo, bet pasiuntė laišką, pąreikšdąmas, kad

NETIKSLUS PROTESTAS
; - . ... _ ■ .

Bpljfeyi^ąi gi#tpstgg> pjrię^ “JJfcrJjjptafro” r,»$P 
pųsyjtfandj. £$ jg prptįestp priežastie? n^g. Jfo ste^c 
“f žiąonja, ir pavydas, ir nervinga baime, kad

Taip, nėra abejonės —

p;-’ Raudoje tegalima nuodugniai nagrinėti, tad jis nema- 
l ‘ tąs jokio protingo tikslo diskusijose dalyvauti. Špau- 
r K doję kas kita laukiame jūsų argumentų.
) Negavę sątisfakcijos, bęjševikąi išsįkolįojo “jpeT
Į ’ lagiais ir Įjkiliais”. Melagiais į:olįętįs, rodos, netikslu, 
r •‘Prjko” rędaktoriųę (Įiskūsįjoše nįbūyp, tąi ir’pąmę- 
f liįoįį uėtųrlję gąŲmybės. O jei manote, kad spaudoje 

apie jus meluojama, tai juk galite tuos “melus” šįi- 
griąųti. O įpo tarpų į visą eilę “D-ke” tilpusių straip- 
šnįų ąpie badą sovietuose bolševikai nė he fr 
negalį jie įjtąi reaguoti* nes faktai apie badą Rusijoj 
paimti iŠ pasaulines spąjudos; Kiekvienas angliškai 
škaįtąs gali ąpįę tai pęrsjtikrinti ’ir pastebėti^ kąd 
^jkąs^ tpįį grąžu ųę visus tuos faktus paduoda, nes 
jlį tiek dąųg, kad ir yįętoą laikrąsty nėrą, ’ 
: Tik vieną fąkįęlį, bę^evį^ąį nųęįtyęrę ląikęsi, 
įząįp skęstantis skuątųyą, bųtepj, kad IJansėnę prane
šimas apie badą Rusijoj jau pęrsepa^ peš Ifąnsenąs 
mirė keturi metai ątgąį. Reiškią prie Nąnsęno badąs

išblaškytą šimtais faktų, katį badas Rusijoj vdabar yra* 

būdu badas sovietuose buvo ir prieš Nanšeną ir prie

U!

įoks, kad jįę negirdi nei kas per radįę įąjM peiąp|ė 
k| kalbą. jie protestuoją prmškim. I^ęįži, W W 
šmeižiąs soyįetį| sąjųngį Tųę tarpu kųn. SmeiŽis dar 
niekad nėra per radio kalbėjęs.

stengiąsi gjvęntį pagąį 
Ęvaųgelijos dvasią, ypač 
tie, kurie pildę ne tik Ę- 
vangelijos įsąkymus, ‘ bet 
irpatarimus —vienuojįai.

"Tikrai, t kurio gf vfem-fo-^ 
lynę duris vargo žmones 
nesibelstų ir Ruris vienuo
lynas galėdamas juos su
šelpti, pavarytų?

naujus rūmus. Tenka lam 
k#i d»r.
bininkiia narėms nėr vie- > 
ttoeg kkėSaje^ečitt i»!W- 
gte tg tėvynėj kętffWM 
wsdėt steAs. skurde 
snaudžia, kas nevali ne

kalbeti, ką gi dąryąi. 
teks, kad prijaus tam dar-

hui. Tegu tik galintieji išs 
tįeą pagalbos rąnką 
plėtinį įsjtaigošj kurioje 
neviena darbininko duktė 
galės gauti, gal net palan
kesnėmis jąlygomįę, gerą 
^auklėjimą, kurs jai ati* 
dary^i 34ių?įąigąrbb)gąa-

Lietuvoj daugiausia gy
vena darbo foųmėę. Jų

W <Wnįs ųž 
ąmeri^čįų, jįe žmo, Įrųd 
ųęj^ąį kųri savo bro
liams šaukdamiesi nagai- r??TF*?T?f c^vTTvZ* ►.T*rTrR7w!5fs . rnr® *

M; gyyte jefcgte 
ilsms draaps Jr

K. J. Priinskis.

Kpkią Sutąrtį Projektavo Vo-

-t Savininkui

do. Imkime pąyyzdžįui 
Lietuvos sęserįš kazijnie- 
rietes. Jos nę tik prieglau
dose globoją paąeęusįus

“g?kąš,r t^plį grąžu pę visus tuos faktus paduoda, nes 
4 jp tiek dąug, kad ir yįętoą laįkrąšty nėrą.

. < bę^eyįjiąį pųąįtyęrę Jąikęąį,

Šimas apie badą Rusijoj jau

/ buvęs, o dabar bado nėra. Bet ta bolševikų viltis bilvo- 
išblaškytą šimtais faktų, katį badas Rusijoj jabar yra 
toks pat ar dar didesnis kaip Nąnsęno įąikais. Tuo

" būdu badas sovietuose buvo ir prieš Nanšeną ir prie 
Hanseno ir po Jląnseno, tąip, kąd nedaro jokio skirtu-

beturtį užjaus,

i

•Kas širdį parodys dėl 
Vargšę tąmsąųs,

5* it;

mo kadą Nąūšenąs' bųtų in#ęs. "Nąnsenas'gąlėję salį 
pasimirti, bet badas ,dąr tębera gyvas.

Kąi dėl - T)?ko” rędaktęriąųs bailumo, tai jis to 
neparodo. Tiek tįk pasakysiu, kad talpinti atvirus 
strą|psnĮuą prieš boįieyįzmą ręįkianemaža ęįvijiųęs 
ŪI0.Qs, Jęi jię ųęję į koųįųųįstų mitingą, tai ne dėl 
baimės. Fizinio puolimo^ rpdos, netektų bijoti — bom
bų, tovariščiai, dar nęvąrtpjąte? —■ o nuo Švilpimo ir 
klykjmo galima užsikimšti ausis. Tad nepribuvimo 
prįęžąitįs bųvo papraščįaųsias sąįtę proto apskaičįa- 

• yįmas. juk būtumėte trįūbyję, kad Įąjmėjote — ir taip 
lepgyąį, sų švHpįmo pagelba ~ o dabar sėskite vėl 
prie rašomęjo staliuko ir karčiui dūmokite^ kaip čia

Tąį juk pasityčiojimas 
iŠ darbo žmogaus skurdo.. 
Ir kol pasaulis bus stipa- 
gonėjęs, tol nebus vinies 
geresnės atęįtięs. Gali tik 
pasikeisti asmens, ku
riems . darbininkas tar
naus, kaip tas įvyko Rusi* 
joj^ - '

Tik tie žmonės, kurie 
giliai persisunkia religine 
dvasią tikri darbo 
žmonių-^fetelįai.: ' .

jį tėvai &bwkiWė dirba, 
įę tik Slapia te duoda 
vaistu viengplyną aplęfl- 
kiusį sknrcflb žmogij, bet ir 
pačios eina i netimtūlis 
bakkžea, ypač Švpnčįjį me
ta- Jos aplanko ligonis, 
sutvarko jiį skurdžius bu
tus, atneša maįsto. Neina-
V-’ .. jj: -iii ‘ ‘

kunigaijęžt^ Jlfąriją 
Radziviliene, kuri beveik 
visą savų gyveniių| pra- 
leido kąizerio ^Jheimo 
rūmuose, sąyę atsimįni- 
muosęz be k^ko^ rašo apie 
“taikos sutarties pagrindų 
projektą.”, " kuris po šešių 
mėnesių nųę D. Karo pra- 
/^įijs’ buvo įteiktas Vokie
tijoj imperatoriui. Jį pa- 
gąmįnęs kažkęks Breąįayo 
stambus pirklys.

Projekto autorius neabe
joja, kąd Vokietiją iįiri 
laimėti karą. Jam tai ne-

siūlyti iš'No^mandiJos, ar- 
bąiš Sąvokos, persikraus
tyti į pavoįgio guberniją, 
6 pavoigiečiams duoti iŠ- 
banpyjtįprąpcųzų gąpatps 
malonumus. Tai, pėsak au

musų yąįęfyb^s atžvilgiu”.

VYTIS KANKINYS
Pąrąše

Vincas Nagornoskis

" •’ ^Mostelėdama Silvanui šalintis.)
r*— Gal* aplinkybės kartais įaųs pįįyęreią
? Vaišinti svėčiūs ge^syetingai£ 
t . Prastai; kaip tai išreiškė Silvanas.

Gailėdąmiešf gaustame ūž tai.
' Nepasirodėm kilmingais žmonėmis., . . . x

Tiktai laukiniais barbarais; tačiauš 
Jūsį įfiįylfei gajiį pįržįdjšĮti ;
Tas ne s įkartos; stengsime vaišint 
Komąndagiausiai. "

SĮPYĄNAS< ’ •
‘ 1 * Kas tau davė teisę . \ 

Tiek daug žadėti? " ‘
įįtOĄTĄŠ >

„ .. .. ■ Ąž paskyriau jam. ■ .
Tą priderystę, Jis musiį sveteliams 
Vaišintoju yr. ’ ' . '
(Silyąnąk nusistebi, traukiasi į šalį ir cyniškąi ąt- 
siliepią.) /

.. ’ . SILVANAS. ■
X • V J L - . — —• ■ « . • .

■ )x

i. •

' -mokėti”.
Tai karti lietuvių dai

niaus Maironio eilėmis iš
reikšta tiesa. Tikrai, dar? 
bo žmogui, tam kurs daž- 
nai nięko^ daugiau neturi/ 
kaip pūslėtas rankąs ir
tuščią pilvą, . skurdas pa-’, 
žiūri į ąkįs.

Jis kapitalo savininkui dalindavo? ; Kas’ nebūtų 
rūmus pastato ir aukso {girdėjęs apie Šy. Ėlzbi^ą, 
krūvas siirenka, o pąts ne-’ 
kartą skurdžioj lūšnoj 'gy
vena. Jis pats išalkęs, pa
geltęs veža šimtus centne
rių maisto produktų su-

w 'iW krikščionys 
beveik viską vargšams įš-

Šy. Pranciškų Ąšižiėtį, Šv. 
Vincentą a Raidę, kurie 
O fflyJeję darbo ir vargę 
žmępesl. Kas nebūtų gp> 
dėjęs, kad toks šv. -Pauli
nas pats liko yergu,. kąd

Šeimai ir iš ; Amebos į 

mieneeių vienuolyno stei
gėja motinėlė Marija. \

Q kiek rūpesnio jos pa
rodo aųkįėdaiųos dąrbįpįn- 
kų yąįfejs: Uį laimesnių 
žiemos metu vąikĮĮęįaųĮS 
šijtos' arbatos mokykįįj 
parūpiną, tai kita ir pa- 
vaferdina, jr t. į..,. ĮQ kas 
besuskaitys tgs srtjiikjas" 
dovaneles, kjlripą į

gale yrą būtina ir labai ar
tima. ^Geriausiųjų vokie
čių protu įtempimas dabąv 
turį būtį nukreiptas į Vę-; 
kiemai nąųdiųgęs |r gar
bingos taikos pagrindų iš-, 
dirbimą” —■ Sako projekto 
autorius ir, žinomą; šavd 
protą laiko “ geriausiu”. 
P^ągs^rr^kįą, epą,.

Berlyną paskelbti visos 
Europos sostine,

nes tai ątftipjcą ne tik pe
litinį prestižą, bet ir geo
grafu^ padėtį. įPo tę, la
bai gera būtų plačiai iš-

kraustymo metodus", pa-

AŲDRIĄNAS ’ ■ ' s. TRĮSTAMĄS ■
• (Iš lėto, lyg pavargęs.)

. Np Silvane ne’
jfit šitaip būtų,- jis įj^ąfeinetų 
Visur ir viską lygiai zipiėidžiąi. ,

’ , • Lydėk, mano vyti,
Į svarbiu reikalų įvykdimą.' J 
Kantrybės trūksta, norėčiau žinoti

manęs laųkįa-. . / 7 ' ./'z,.. \ . ■ SILVANAS
(Palydovą?. trąukiąsĮ su Įiunįa, paskui jųęs • 4p? Tai radai vietąkūrięė.-jisnelankę.
dnanasirJurgis.) ,. . š^odąmąs. Tristamąs su:

’ --"(Lygdamas Audriau) T t p -
juokauji?... Gailai Pnezasties iiera 

SCENA V ' - ; . Krėst juokus kai šąltai reikia gvildenti
Kodėltąs yytis niekad^ 
Apolono nepasirodė šventykloj; 
Enderkodyto* jam’ nėpabęria?

? Kpdel neįmkia ]kėlių'’prieš dievaitį 
elgiasprieigai

■ SILVANAS • ..

.< SOFIJĄ

vapą.) ’ ’’*/ . •• *.
Jis mums neužjaučia. ' • '
j ■;■'• • ■■ : Kėpius J ■'■■ f ‘ .

’ - ^^^kiais
gi9Ži« ■ Drįstų dįęyąięįų yaliai prieštarau 

, Ar žemes ’ Llke gąį kenkt nemirti] 
į arsin ąj JupĮterui?

juos seką*) ' / . / TRIŠTAMAS

. Lajbai matomi, : ’ :
...-J' SOFIJA

< Silvanas ir Tristsunąs

Vokįetijaį‘ padarytu^ nuo
stolius, Jačiau prtiipiau- 
siu 50 metų laikotarpiu 
karą praleimėjusių kraš
tu biudžetas įųrį būti 
lyno ^optręliųojąjpaą, ir 
jei pasirodytų^ kąd kuri 
pę^ą ^Mtybė jdąro nępro- 
/dųktingas išlaidas, tai to
kia pat pinigų suma turi 
būjtf .ąĮtįdųętą į Berlyną, 
kad ir vokiečiai galėtų pa
sivalyti sau tokį pat ma- 
loniihiaJTačiau • *

Wįįų$n?s aut šio pro
jekto ųžjėjp gapa cha- 
ratoteriųga revoliuciją: 
^Perduoti psiėhijatrui 

patikrinti autoriaus svei
kąją? . . ■

Bet Berlyne niekas į šią 
rezolmciją rimtai nepa
žiūrėjo r- ir projekto au
torius liko laisvas.

• •. i ...

ATRĄPODAR NEABGY- 
; VENT4ŽEMŪB

Vasario $ į. karąpško- 
joj g^grąfįnėj ^draugijoj 
4u aųg&į Tiirn^m ir W- 
tonas/ padarė prąųešimą 
apie iki žįci nežinomą dar 
kraštą, kurį jie atrado Hi
malajų kalnuose prie Gan
go aukštupio. Ękspedicija 
buvę pasistačiusi tikslą 
tirtį ^atį aukščiausią kal
ną Nanda Dėvi, kuris yra 
Britų teritorijoj 2Q.Q0p pė
dų aukštumoj, ir kur žmo
gaus kpjos dar nebuvo 
yaikščįojųsįos. v .

Po kelionės, kuri truko 
ištisą savaitę, keliauninkai 
pasiekė labai gražų, iš vi- 
sų pusių kalnais apsuptą, 
slėnį, čia jie rado gražiąu- 
sįas įvairiomis gėlėmis pa- 
sipupšusiaspievas./

ir projekto au-

Žmogus‘sau skaito laiką valandomis... . 
Dievaičiui amžiais. Vienį ir kiti

jos wl# nebijojo fr,

Tai man nėr dari
Tegloboja jis juos. x 

ji SOFIJA
■-.%'■ ■ Girdėjai, tėveli F.
V. ’ Jfeąi musisąugp!,’ ' -

. {Onksmai įtėvą, kuiį atydžiąlžiūri |;ją ir.Ju^į) :? 5
ff ”' ‘ ĄĮJDRIANAS ■
r# Pasitiki jub?
i'F ' *t ' '
J Visa siela.

7

. ' IJu, Trista»ę. mėgsti 
toiįmu kitų elgesĮų.
tm žaislas, Jįik jip atajūnaS;

Tribūnas Jurgis, visur mums ant kelio, 
Gątvej, jųąųdyklęjj rūmuos, forume; 
Net ir pąs sosU ir ten įsiskverbė .*

n
ai,

..................... . amsilaėtis;
Mums pražūtus liks neižvengiama..

. ■■; '■ ■ (Bus daugiau) ''

pankiškam kimšte ekspe
dicijos nariai grįžo atgal. 
Jie .dabąr piano pt^nįauo* 
ti į Šį kraiką antrą didelę 
ekspe<įlciją. 1 ;

Jėį^u a| turščian dvyliką 
ąūpųi ųorėčįau, kad jie bū
tų ištikimi Uvynei.

■ii •
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Kun. X X JtkgitU Mję. —dvaiio* vadai; K«n. P. Jusaiti*— 
nlrm., 42$ Wln«dor St. Cwnbrid0„ Maut; Ktm. X VaifitUjim ~ J 
vici^lrm.j 'Pr. ManKua r~ II yJkSh»inn.j V.* X Blatacka* — raML; 
t Motį St, WorcMrter, Mw>; p.StOabrtenf — IM., B Cominon- 

. weaith Ave„ Worcegter, Maū.; M. UmonlenB U L Zavecka* — 
Udo globtai; A. MJeitoa* r- rtdaĮctoi-JuM, IfarimtpoH* Collagų, 
Thompson, Conn.
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“PRIE KO JAUNAS PRI
PRASI, TĄ Ip SENAS 

BŪDAMAS RASI”

j(PabWa)

inrgteG. M-Cesną]

Mana Kelionės (spūdžiai
Mam Pirma kelionė pęr}biržeįip 13 d. Važiavau lai- fietuviškųpini^.. Nuėjau 

AUantikąta^WPpoį>uyo —- *>—— * 1 *
[begalo įdomi ir įvejanti.1 
[Daug ką ųaujp ngįčiaų,3 
|b$t^unku trumpų ląiku 
] viską apimtį, suprasti ir 
Į atminti, fer keturis mėųę-

| būtent:" Ljetuy4. Čekorip*

toųg (įegtįnės geriate iri VokfetiĮą,fis®Ją, >®nČū-

■&

Beveik kiekvienas pasi
gėrimas duoda blogą pa
vyzdį, p kąs blopausią, 
papiktinimą. Nieko gi taip 
nesmerkia Kristus kaip 
papiktinimą, kuris griau
na Jo mokslo pasėtą sėk- 
Ją. _. Taigi koyą užpilną

įlįs galingi drauge su pra- 
sčįokąią!” (Įzaijąą§, efldęįug ( aplinkų 10 italių, 
IĮ.) • būtent: Lietuvą, Čekoelo-

2. 'W©» iwe> kurta vakifa, Vėngrijį,Austriją, 
<taųg (Jegtįnės geriate ir Vokietiją, Itsįįją, toančū- 
stipri esate girtybėje. To- |ziją, švricariją; Angliją ir 
dėl užsidegė rūstybė Vieš-1 Airiją. Visą Įcęliope va- 
paties žmonėms, pąkėlė|žiavaū pats vienas ir vi.

rianįt iš Berlyno iki ■Brjiha 

gas? Kieno tėvui vargas?Ua; Marj rūpėjo kuopsiu-

Ęet neužilgo atsirado lai* 
vo kompanijos agentas,! 
kuris piane nusivedę į a-| 
gentūrą. Pasirūpinau kiek

MlijKrįUM w VI. V ttžlftVftU 10.1-Į *7’—  JT -O'I- -1

vu Bremen.. Laivo* sunku-] Ž “Metropolit’o” restoraną, 
mas yra apie 50,000 tonų, kur už tris ir pusę litų ga- 
Bgumo jis apie trys blo- vau puikus pietus |r bute- ją spaudą štai kokį prilyginimą: 
kai, gal suvirš 900pėdų J Ii alaus. Iš Kąuno telefonu “ 7‘al‘x ‘^7
Jis turi 10. aukštų. Eleva-j susikalbėjau su kun. Jonu Wąsmąnn’o aprašyta? Jąyos blakei, kuri mintan 
torių nusileidau žemyn pa- &bulioniu, Bijutišky j e. [skruzdėlių krąuju, pąsąta didžiojo skruzdėlių tyrini 
matytį mašineriją. Ten ve- Jis patarė man pairuti aū-Į tojo Tėvo Wąsmajino, ta bjaurioji blake (Toly cho 
dejas -pasakė: “ifeą (JibarĮ tobųH, į Maletųs? kur jis rus), negalėdama šiaip įveikti skruzdėlių, griebiantis^ 
esanąe 30 pėdų po vande-į žadėjo manės laukti. Suži* gudravojimo. Sėdanti slaptai prie skruzdėlyno .ir iM 
niui Pečiai kūrenami alię- pojau, kad autobusas iš- leidžianti iš savęs šiurkščius plaukėjus, įš kurių šunį- 
jumi. Išvažiuojant iš uos- važiuoja 19:30 arba 7:30 kiasi skruzdėles viliojanti sunkele. Lig tik vargšėj 
to laivas paima kelis vago- vakare, tai,, dar turėjau skruzdėlės pajuntančios tę skystimo kvapą ir prade^ 
nūs ągejaus. Tame laive laiko pasivaikščioti. Vis- daųčįpa jį^ęrtir plėšrioji blakė jąg įgejįąntį ir įšeuM 
dirba 700 ar daugiau žmo4 kas ^naiį įdomu:. namaj}| ’* w 
nių; Keleivių gali paimti a- x “-i 
pie 2,000. Taigi; mažąs 
miestelis. Nors trečioj kla
sėj^ bet valgis geras. ’ Bu-| 
Vau visiškai patenkintas.] 
Jūra buvo rami, laivas ne-1 
laba? supo, bet, kadangi, 
aš nemėgstu nei jokio su
pimų, tai man galva sopė
jo per tris dienas. Nors, 
kaip kadį,. valgyti nesino
rėjo,* bet vis ndrs kiek pa
ėmiau. Paskui sužinojau, 
kad jeigu'žmogus nevalgo] 
ir viduriuose nieko nėra ir 
rėikia vemti, tai žmogus 
sunkiai serga. . j 

jš lįetuVįų laivę radąu 
šęšįas moteris, kurios ya- 
žįąyo į Lietuvų,. Tad turė
jau prpgos* ir lĮetųviškai 
pasikalbėti. Buvo kęli ’ku- 
nigąi įr vyskupas Gąlla- 
ghęr iš Detroit. įSękmadįe- 
hį bųyąų prašytas ątląiky-l 
tį viešas šy. Mišias . yi* 
siems keliąuųįnįams ka
talikams, kįrįų buvo arti 
dviejų šimtų’.;. Paskui JpJ 

¥y^^.PBSsJ£§-.pą-.
mokslą.,. Kąs dieną laive 
laikiau Šv. Mišias*
; Į ketvirtą dieną *įaų pa? 

siekėme Pranpūzįį^s ųos- 
tą, Cherburgą. Toj, pačioj 
dienoj sųs^jome u* Ai^gli- 
įęs uoste SoųthĮ?amptoUp.{ . . e
į-ęę§tą dtoą pripįąūkėmę] P4e® Kristaus gimi*; 
Vokietijoj uįstą Brūmen,] JF sudaryta po sun-: 
Ifl valandą ‘ryte, birželio Wa karo tarp dviejų su- 
JB^įęįą.^ ■' " J meriškųjų miestų Urnos ir

; 1 LTĖTUVA Lagaše. Kai skaitoma tos 
luinai u va sutarties pradžia, atrodo,

Baug yra taapgsmo fca- w ž{s 
da žmogus peryaauoji ga- 20 
imgąir baisų;okeaną, bet parašytai 1 

mato pirmą.kartą; svetimą] Ųmą įr La-1

laivo pąemiąu traukinį įį kad brolĮškąs kąrąs ąmžb | 

ną‘ stotyse laukdavo taivo]^ . ... .....
kompanijos agentai, kad ko mūsų Įiępsųpjąnčjų po-| J. VąjąūS įpėtų Lietuvių Darbininkų Šąju 
patarnautų ir nuvestų | FU įgyvęndįųti taiką^ Jį tųr| ųąrjų? nąiįjų įr senų, metine inokeštis ir “Da^b

Berlynojšyažiavąjį;apta.jl priesaiką. Ūma ir Lągąše jnėrątoriai, nauji ir seni) gauna dovąnjj knygcmu 
vaL vakare ir pasiekiau] Wio šiol gyvens taSkoj)] 
Kauną kitą dieną l-tnoj| drąuęiška^ ir vUnipgai] 
-vąj. po piet- - , ... . v . L ,

Pasiekus ftiętĮivcg sieną panursda^i vjsusj
laljai nudžiugau.- SmaguIStačuS t“. ,
feūyp ■ Važiuoti’ Ljetįvoš Pratiktas tegul tais tas, 
gel^mM mątyti Ltatuvos kuris suląūžys šią priesąi- 
yaldininkus, girdeti lietu- |ką! Deiyės TJiugirsu kęrš- 
viškąi kaibani. Bevafinoj Įas tggul lipbąjj^ią tąjį ir 
jaut traukiniu nenustojau jo vaiky, yąikjis”. j
žfeėįti per langą ir įd.o-4 Kad šiai sutarčiai būtų] 
mąfttjs Jaetuvps suteikta. - daugiau, r-eikš?
kąimąįs ir ta S^tpj^ mės, ji buvo išgraviruota f r- ■«-«rv--i —j- 
stotyje rūpėjo mali- pąįy- sidabrinėje lentoje įr įa4 »a s*? dovanai.
gtari Įjtariiri58 ,wii S# -Š-- kabinta ideiveš:šverity)rip4 
meriko^ stptįmis. Kai tate je. Betvisišiėiškiimin'gįe-J 
ganą gražių stočįų;matyti,i jį ji- gventį pažadai nieko 
.kad ftet Amerikoje nevi-Įjįepadejo.' Po kurio laiko 
suy tam sražig tabtltal- taikingieji kaimynai mįr- 
Arti- Kminp pervažiavome tįnai susikovė ir abudu žu- 
ta»eJl-i^ta«taaaj|.'kad ji} vo‘.

'-I- a'-..‘■-.Lt.
Stetitalauke žmonės sąvol , Kiekvienas, k?s akyliai 
svečių, kuriuos pasitiko. I niato ir tvirtai pąsirįžta — 
ktapęs piekas nepasitiko, Į nejučiomis išauga , gėmjp. 

.neĮ kiek liūdna J*sidąriU : ;

LDS. ir “Darbininko”
VAJUS

“Kelią Faktams” brošiūroje randame apie blogą* 

“Vieąas rašytojas blogąją spaudą prilygino T?3'1

A

dėl užsidegė rūstybė VieS-įAį^^ Visį įriiopėvg.- 

ranką saVo ir pamužėl SUpiig,e£ tračia tiiasa, £$ski- 
juos!” (Izaijas 5, 20.) L_-—* s* x>—j™- ■»«

neikte-|įą4a vą»avątt antra i

Kam atsitinka barniai? Igiausiąi pinigų sutaupyti, 
^r~~ - ■ • •A.jįįyą.

I žiuqti ir jtoilgiausįai ižbū- 
is.ąs pąueKaaKias f jei ne ti. Retai Jtas vilioja pjr- 
ta, kuris sė&priedegtinės| jpa kiasa.

lūs! ( Šąlam, priž. 23, M) Į antra klasą, buvau tik vie- 

kada prašvis įpiltą f stik-1 daugiausiai įmo^Vyg- 

klę, bet galų gale Įkąs kaip [ 
žaltys ir išleis nuodus są-Į 
vo kaip gyvatę?’. ?SalaniJ 
priž. 5, 31.) |

; 5. “O sergėkitės, kad|
Širdis jūsų nebūtų kuomet ] 
apsunkinta apsirijimu ir| 
girtybe, idant ūmai ant) 
jūsų neateitų ta diena 
(teism,o). Sako Viešpats 
Jėzus Kristus, Luk. 21. 3.6) 

Įx “Šventas Povilas a- 
paštalas laiške, išleistame 
Korinto miesto gyvento
jams sako: “Neklyskite;
liei paleistuviai, nei tarnai 
dievaičių, nęį, svetimote-| 
rįaųjąntiejį, nei nešvarus,-| 
nei vagys, nei godųlįngi, 
nei girtuokliai, nei kei
kiantieji, nei išpgštająį 
neapturės Dievo karalys
tes, tai yra, nęįeįs Dievo jeigu nę^:
karalystėm v 2. kį kąlboą, tai. JSerįą^iąą

7. A‘ Jei ką,prižade jai Dįe- dalykas duoti savočemo- 
vui,. neųžtęsk užpildymo,|danus nėšėjųų pųpteįui, ir 
nes Jam melagiųgi ta Me? pąrpdytį savų- biRetą 
išmintingi prižadą? nętįų- ta jis nuveda jta 
ką. Todėl ką prižadėjai, a- tau vtatą- Kį-
tidiiok’’. ^ ‘3) [ t^ąykį 'ta žiųgDis | kpm*

1^. > Į partamentus nęįįeidžįa
P® ta būtų vietos. «Jįe yą?' APĮ^ j žinodami iįgą kelii^ię nori

' Dausiau kain irvs tūks-; WgĮąųąąip trys tųąs Eeikia būti irM- 
fsneiai daktaru, ^vv^nan-l * imm užimti vietą prie lan

go, kad būtų galima per 
langą ką nors ppa^tyįų 
langą atsidaryti, ųes euro7 
piečiai labai bijo ątĮdį^į 
langą, kąd įr yąsąros me
tu. Jie net miega užsidarę 
Jangus, Jie ętebįsi jkaip Ar 

! nąerikiečiaį miegamų kam? 
barių langus atavaro. ~

Man įspūdingiausios vie
tos buvo Lietuvoje IŠųchą- 

I rištinis 'Kongresas; Vpkįę- 
tijoje Kristaus , Kančios 
vaidinimas £^rammer- 
gau’je; Italijoje kątakum- 
bąi, šv. Petrp Baziliką, p 
Šv. Tėvo pamatymą? pasi
liks mano mintyje kaipo 
vienas iš didžiausių įvykių 
mano gyvenime. Bet už 
viską labiausiai aš pamy
lėjau Dorn-dą, Prancūzijo- 

Iję. Tai yrą stebuklingiau
si vieta pasaulyje. Per vi
są mano kelionę rūpinaus 
kas dieną šv. Mišias at
laikyti. Dęku Dievui mano 
kelionė buvo kuopasek- 

| tingiausia' ir jmoląimįnr 
giatišia. ; .* *'
- PER ATLANKA 

f Išvažiavau iš namų bir- 
’žęĮip lp^d. Sėdau į laivą

blaivumą yrą taipgi kova jĘąūną prįepublįt Kastkad k?ų5taliąusiaj
prieš" dįdeįį papiktinimų turi bereikalo Žaizdas? žiuųtį ir koilgiausū, t 
šaltinį. JĮ to galima spręs*! pąlieka aklas? Jęi neĮtb Retai įkas' važįuoja pir-

ir geri ištuštindamas stik-Įįa klasa/ Kada važiavau; 
lųs! ( Šąlam, priž. 23, 29.) antra klasą, buvau tikyie-

4. “Nežiūrėk į dėgtinęJnas kompartmente. . JSTors 
kada prašvis įpilta į stik* I draustai žjnbpų%: va
lą, neš maloniai įeis į ger- Į žįUaja tręčia klasa ir kąip 

kada net per daug susi* 
kimšę ir įeito būna * ne- 

. smagumas, bęt vistįek yra 
4r naudingą įr ptamut 
Naudinga deltoj kąd kar* 
tais gauni progą pasikal
bėti su žmonėmis iš įvai
rių šalių. Labai dažnai 
žmogus nori žinoti ar jis 
pątaikė gerą tr^uktafe 1les 
kondųktariąi įabai retai 
vąįWei<>ją ' vagonuose; y*i 
pač Prancūzijoje. \ T ! 

yąŽiUOjąųf; iš įpųrdę 
ĮiJ?i Paryžius, apie 12 ya- 
ten.4ų fcęlipae, ffl®"

šaltinį. Iš to galima spręs*! 
ti, jog blaivumas turi Die
vui labai patiktu

Artimo meilė mus tiesio- ■ 
giniai verčia ir ragina bū-, 
ti blaįviais žmonėmis- 
Daugybė žmonių, turėda
mi silpną valią, seka ki
tus. Į mus tiesia rankas 

' silpnieji, kad mes gelbėta
me juos. Stiprinkime juos 
mųsų gerų, pilno blaivumo 
pavyzdžiu. Nors v$nas 
mums ir patiktų, tačiau 
dėl artymo meilės pasiau
kokime) atsisakykime ir 
jto kas mums leistina, nes 
kitaip artimas mumis sek* 
damas nenorės'susilaikyti 
ir jau pusiaukelyje sų* 
klups ir taps girtuokliu.

Brangusai jaunime. At
sidėjęs apsvarstyk tau tai-; 
kiamas. nųutįyp^ęngki^ 
sekdamas Dieviškojo Mo
kytojo amžinbsįoš šviesos, 
blaiviau ir šviesiau gyvęn- 
ti ir vengti visų apsigėri- 
mo payojų. Jaunuoli ir 

' 1 jaunuole, tų turį vengti 
visų svaiginančių gėrimų/ 

, idant neįprastom jų nuo
lat vartoti.' Nepasiduok 
nei tavo draugų ar drau
gių įkalbinėjimams; nesi- 
duok savęs suyedžioti Ta- 
vor jaunime, uždaviniai y- 
ra tapti mūsų visuomenės 
žmoniškumo nesuteptų ir 
nesudąųžytų indu^, ant mū
sų pečių turi iškilti naujo
ji kultūra-- G-gi ; blaivus 
gyvenimas kaip tik tave įr 
prirųošįa tinkamai tam 
darbui. Patsai suprask ko 
Dievas, tautą, bažnyčią įr 
tavo paties gerove iš tavęs 
reikalaują. Jeįgu nori, kad 
tavo gyvenimas- būtų pil
naspasisekimas, , jei nori, 
būti naudingu Dievui j baž* 
nyčiąi; tautai ir pačiam 
sau nedaryti skriaudos, 
dabar, jau nuo jaunų die
nų pratink įr lavink savo 
valią prie gero kelio, prie 
gerų papročių, prie kil
naus idealo. Saugokis gir* 
tuokliayimo, kuris kaip tik 
gali tave išmesti iš gero 
kelių vėžįų. pratinkis prie 
viso kas doriška, gera ir 
naudinga, nes “prie ko 
jaunas priprasi, tą ir se* 
nas būdamas rasi’’.'

A.. Miciūnas.

ŠVENTO RAŠTO ŽO
DŽIAI ĄPĮEGIRTYBĘ

{ 1. /‘Vąrgąs Jums, kurie 
anksti keliate, idant gertu- 
mete iki vakaro ir įkastu- 

> piete; todėl pragaras ati
darė vidurius ir nasrus sa
vo be jokio galo, į kuriuos

Jais bilietai yrg pęyzjūrūni, 
hetįei^i>^o^ ąjtaikąjr 
betį, gali paimta ne tą

. Pąųgįąų kaip tays tūks
tančiai daktarų* gyvenau-[ 
cių, jvąįriose šSysę išpaži
no, jog: ’

Į. Degtinė žmogaus pas
tiprinimui įr šyęflmtąj $e* 
ra reįkaiingą/ nes neturį] 
savyje; nieko sti^rinančip.-|

2. Degtinė įr kenkią 
sveikatai .tatųpMta Mį 
nedaug jos tęsiamą; iš 
degtinės kyja daug ligų, 
sunkiai teįšgydomų. |

Š.yįsaį - jos negeriantis Į 
pailginą savo amžių ir huo 
daugelio ligų yrą laisvas.

4. Degtinė yrą. nuodai, 
kurie kenkia ne. vien ged 
-riantiems, bet i# M 
kams. Girtuoklių vaikai] 
anksti pradedą gerti,1 nes Į 
mato tėvus taip darant.

5. Žmdnės gydydąn^Įęsi] 
degtinę, nesirodydąmi nei 
kunigui, nei daktarui, daž- 
nai nelaiku miršta. - t - Į

OĮOBlfl
Tai gražus mūšų išeivi- 

jos įžymaus poeto kun. K.) 
UrbčnaVįčįąūs ęįjįų 
nys. ’ ' ' ‘ :

^DARBININKO?’ AdmJ 
366 W. Broadway, 

South Bostoų, Mąss.

Jtiąntį iš jų kpaują, nųp įio.nelaimingosios smalsuolį 
jau jaugiau ■ųjebPPA^maųčįos, Taip prie skruzdėlyną 
ųų ęusidąrąųči08 ištisas Jcrūvos nebegyvų skruzdėlių^

Tai grąžui palyginimas blogosios spaudos sjjr 
I kenksmingąja .blate. Ąpsiįąįrykįme įr pąiųatysimį? 
i-kieM dW feenksn^ftgųjų blakių blogoj spaudo^,3
yra paskubta katalikų ta^9« $ątąjikaį kų^įę preųū* 
jųeruojąsį ir skaito gęltpųąją -r bedievių ^ęcįąli^tų-^ 
k.ęmuųįątų, laisvamanių +- tąųtįninkii Spaudu yrą 
tos smalsuolės skruzdėles, 7 -7 ’ * - . .

Negalima suprasti kaip katalikai dar ir šiandj^ų 
I prenumėruojasi prieškątąįikįšką Spaudą, kuomet ka^v 
,talikiški| laikraščių yra tiek daug, kad kiekyieųas šUri 
lig savo skonio gali' pasirinkti.

^Ęatąįikų'Jaikraščįaį turį rūpėti visiems. Kas sų*J 
geba jieųis rašyti ?r- tęrąšo, kas galį jūos platinti 
teplųtipą^ kąs gąįi p.arągiųti — teparaginą^. Pijus XI

Kviečiame ir raginame katalikus prenųmę|?uQtw: 
skaityti ir platinti laikrašti ^pą^biniųką^, kuriama 
tįęk daug talpa įdonųų, syąrbiįi žiųių įr turinįngiį 
straipsnių^ yąįzdpJta; juokeliu ir hųirumų 
yądmą^i ųž visą tąį ką.s dųodąnia per visus jųotų^ 

Į ręįkią užsįųmfcftį tik $3^9, ižęįną mąžiąų į$m cęnta 
I į dįęną. jĮas neįĮsgąii iš ąnlęsto užsimokėti $3,00, 
] moką po 25 centus į menęsi. LDg/kųopų valdybos n 
rįaį sutįk§ priiminėti po 25 centus į mėnesį 'ir j 

j beųdrąį pąsįųs į. Pęntrą. •
Į Katalikai, kurie jąU ypa užsiprenumeravę Darbį 
įninką ir LDŠ nariai tejaučia katalikišką pareigą pa 
[raginti kitus, užsipręn^^ru^ 
gali platinti teplatina, kas gali paraginti į-y tepa-* 
raginai ■ -

Naujų Pąrįų ir prenųmerątovįų yajųs eiųa smarf 
kiai. Wor^stęry šv. Kazįmįero ir Aušrps: Vartų para® 
pįjęse tąįkinįnkąį dirbą energingai. Jau prirašė api® 
porg limta ‘‘fe^bįmųkųį0 skaitytojų. - Kijo | 
Mąsąąęhųsętta valstybės, kolonijose prirašyta- pę maf 
žiaų, b.et gavome žinių, kad" vasario mėnesy bus dtil 

| džįaųsįą atąj^ą Šoiįth Bostone, Broęktpne? Lawr0cįl 
Loweįį Nomood, Catabridge ir kitipZi Coųnecti 
yąĮstyįęs Jmtonįjose Smarkiausiai yeįkįą ĮVųterbi 
ir Hąrttard.1 Kįtos po rpaziau. Pradedą įsijųdįųti Ne^ 
fe>rk^ N.ew Jęrsey ir Pennsylvanįa,. Beje, Detroitas 

da žmonis nervažiuoii ffa-l ™ taip pat vąjuje. Kun..Masėvičius^ Įv. Petaų pąrapijęj
togąfrhaiįBeatai£t *H?^S n^sir^ ~ irv^
daf daugiau, kada jrn pą- Į . ;. į F? Ptag- ir kitoms kolomĮoms stofa į taltaj
mato pirmą.Kartą svetimą] ‘ “jąsą pūsataĮ Ųmą *F pąr i r » ’ 44T* v • V • 3
žali, išlipęs jšmflžmižto ^še iškijpjhgąi pasižadą,. jjj * PaFUininKO VąjaUI

Bręmeną, paskui į B^jy- Į būtį bąįgtat^ ĮM* | 

kompanijos agentai, kadl ^ ^sųĮiepsnpjančjųųo-1 
> nuvestų ta i^vta4tati taiką. Jį tūri r .

žmones į gerą traukinį. Iš Į saugoti mūsų ^yentą j |įį»Į prenumęrątas kaina metams bUS ,53.00. Pr®

vai. vakare ir. pasiekiau] ®iol gyvens taikojj $j.j)b vęrtas, o į. p* S. naciai? nauji it seni 
yęrtes. - 2;- ’■ ?■ ■ J ..•■■■•' .•

I kąįp geri drąugąi įr kąi-| 2, Ptęįųmėratoįdaif seni ir nauji, kurie ne 
Ii užsimokėti už visus metus, moka paprastą kai 

įr. PQSantąikąSr| ftųtęnt: 52.00 pusei metų; $100 trims mene 
L. p. Š. nariai moka po 25 centus mėnesiui. Dc 
nas -knygomis gauna tik pabaigoje metų. *

. 3. Prenumeratoriams ir LDS. nariams bus 
ga užsidirbti sau prenumeratą ir narine mokės 

į Pavyzdžiui, LpS. narys arba “Darbininko’* pi 
meratorius gauna 4 naujas mėtines prenumerata 
arb.ą 4 naujus narius įr už juos iš anksto po $& 
t, y. $12.00? tai penktąją prenumeratą gavėjas gaų

žinome gerai, -k^d vajaus metu bus ir tok 
darbininkų-vajininkų^ kurie ne 4 prenumeratas, 1 

L A naujus narius prirašys prie LDS., bet 8, 12„
20 ir dąugįąu, kaįp pavyzdžiui kųn. J. Ęridūkąs, j 
J. pereitame vajuje 'prirašė apie 500 naujų pi 
Įųeratų ,tai vievįen nuo kiekvienų 4 prenumend 
ar narių (naujų) . gąuna vieną prenumeratą doų 

sau pąsilteka, ^ kitas gali parduoti arba 
sąvo gįmįneiną ąr pažįstamiems.

Tokios tai maždaug suglaustoje formoje vajs 
sąlygos. " 4

krautuvės, gatvės ir kt.Į 
įPasitaikė eiti pro bąžny- į 
eią. Manau sau įeisiu susi-Į 
pažinsiu tenąi su kunigu 

[klebonu, nors jo ųepažys-Į 
Įtu. Susipažystu šų kuniguĮ 
vikaru kun. Staųkeyičiu. | 
Paskui susipažystu sų ku
nigu Pralatu Prof. Česniu. 
Pabuvęs kiek laiko, nuė
jau į autobuso stętį. Per
ku bilietą^ Klausiu kelintą 
valandą būsiu Maištuose,

{.atsako man'apie ^2 tai yJ 
I rų apie 10-tą vąĮ. pama- 
niau, kad nebus įąbįi vė- 

] iii. Žydas paįma mano če
modanus ir veda į autobu
są. Atsisėdau įr sukalbė
jau tas 4įem?S bręyijprįųJ 
Ąteirado dąųgįąų šętanįij 
įr atėjus ląstai Yalta9 
ine- ^iūrta bfc 
majijųos yisokiaįs ‘^egi? 
niąįs- Privažiavome ĮJgr 
mergę. Vieni įšlipą, kįti Į- 
lįpą-fąųįohusą. 'j

(Bus daugiau)

geba jiejms rašyti t* < / • J ta *• ' ta*

L SĘNI4USIATAIK0S ' 
SUTARTIS PASAULY ]

ISTesėniai Mezopotamijo- į 
je, darant kasinėjimus, 
buvo rasta seniausia tai- ■ 
kos sutartis pasauly. Ji 

Įkilusi maždaug iš 2.000
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Okupuotoje Lietuvoje
. Gardino apskr. mokyklos, kurios veikia

lietu-

Suvalkų apskr.

“Kur Kiti Devyni” .

Tel. WEsti 7031

J
A

DE 7582 \

. Specialistas 
PLU

s. f. raczelowski
22 Printay Bt, 
Providence, R. I,

Klevai, Krasnapolio vai; 
TARDYMAI. Sausio 19 d. 
čia buvo ištardytas vietos

(WRUBLIASKAS) 
Wmi8 ORABORIUS IR 

V BALSAMUOTOJAS 
T 1000 Wa*hin^ton St. 
r N0RW00D, MASS. 
, TEL.Norwood 1503 i 
, Montello Office:

10 Intervale St 
TEL. Brockton 2005

WE. 0689 W

NATIONAL BAKERY
LIETUVIŠKA kepykla

B. BARTUSEVIČIUS
(Savininkas)

. 43 Florence St.,
Providence, R. I.

E. ČIOCYS
VIENINTELIS LIETUVIS

Gyvasčių Apdraudog Agentas 
Šioje Apylinkėje

188 Clifford St,
PROVIDENCE, R t

Profealonnlai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelblaul “Darbininke" tikrai 
verti skaitytoją psrainou. 

Vis! garsinkite* “Darbininke".

8RIDGE CLUB
Pale Ory - Vitaliied * Golden

GINGER ALE
Lietuviai Savininkai:

B. Staonavičius, AlezDialtnva 
23 Chaffee St., Providence, R,I.

WILLIAM J. GHISHOLM
GRABORIUS 

‘ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS' 

331 Smith Stf 
PROVIDĖNCĖ,R. L 

Telephone;
Ofiso; Dezter 1952 

Namą: PI. 6286

iORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas 

k tlžlaiko Vėliausios Mados 
(<3StERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 

Vyrams Lietuvių išdirbtus.
OVER GLOBĖ ČEVERYKUS 
; Darbinius. ir šventadieninius

1152 Washington St., 
wood, • • Mass.

Phone WEST 4463 W v

B. VALAITIS
ART ĘHOTO STUDIO

* Aš Specializuoju vestuvių, ir 
grupių fotografijomis 

.Atdara nuo: :
8 A. M. — 6 P. M. 

Sek. 9 A M.— 5 P. M<. 
1913 West Minster St.,

PROVIDENCE, R. L

Tek DExter 2053 ■ :'!

EXCELS!OB BUDOM CO. 
įdirbėjai

; ŠLUOTU k ŠLUOTELIŲ 

25 Danforth St, 
PROVIDENCE, & t

A. VAITKUS 
SAVININKAS

BUSY BEE VALGYKLA
Užlaiko specialius pietus, 

užkandžius ir gėrimus 
. taipgi" .
GROSERNi ir MĖSOS 

KRAUTUVE
302 Orms St.; Providence, R.I.

PRENUMERATOS KAINA.:
... 7 ; : J ......ooo 14*00

Ųideny metam* 15,00
Viena kart tavait^je metama ,. 12.00

Iš Tamsos { Šviesą
JKun. A. Valančius

Kiekvienas gamtos su
kimas yra paniekoje 

dkomas, kuris drįsta nai- 
iti savąją veislę. Beveik 

viename gamtos laips- 
rje randasi panašių sau- 

Dar randasi net ir 
ms nesuprantamų bar- 
ų, kurie valgo savuo- 

Maitinasi savo žmo- 
ų kūnais. Piktinamės ir 
iaurėjamės skaitydami 

necivilizuotų pobūdžių 
prašymais. Negalima su

imti kaip šitame dvide- 
utame amžiuje gali ras 

tokių neišsilavinusių 
nenių. Tam, kuris studi
ja žmoniją nenuostabu.
fu civilizuoti broliai 

mdiėn valgo savuosius, 
kodėl tam silpno proto 

irfcarui negalima? Mat 
civilizuotas brolis gud- 
u, civilizuotai, moka už

degti savo barbarišką ei- 

-šiandien civilizuotame 
kulyje žmonės viens

DUNDULIS LUNCH -
Lietuviška Valgykla

■ Gamina stanius ir šviežius
, valgius
* ATDARA:

uo 6:80 ryto iki 12:30 vakaro
■ 1118 WashingFton St, 

od, Mass.

-Norwood 1009 Notaras

A. K. NEVIACKAS
-REALESTATE 

INSURANCE
visokios rūšies apdrauda
F Laivakortes visoms linijoms 

Teisingus Pataįmavimas
» 1122 Washington St., 

Mass.

SYKES & SYKES
F#. A. Sykes ir B. U Sykes 

LIETUVIAI ADVOKATAI
— ‘ rlClUCl •

x 8ANB0RN BtOOK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MASS.
Tel. Norvrood 0330

’ ' Gyvenimo vieta: 
. 32 Walnut Avė. .* 

Tel. Norwood 1020 

kitą valgo, stengdamiesi 
suardyti Savo artimo—tos 
pačios tautos, to paties 
tikėjimo — dvasią. Maty
dami artimą žengiant pir
myn, jo DRAUGAI pąsi- 
rengę iškasti Jam pražu-r 
ties duobę, net ir pražū
čiai draug su juo Šimtams 
kitų kilnių dvasių. Ne
skaudu parpulti priešų 
pinklėse, ir nesunku su sa
vo draugų pagalba iš jų 
išsipainioti, bet kuomet 
draugas rengia artimo veir 
kimu! nelaimę, jo skaus
mas daug sunkiau perkęs- 
ti, net pati gyvybė nebetu
ri patraukimo. Tam veiki-; 
mui tampa pastatytas ■ 
mirties paminklas.

Kiek tenka išgirsti prie
kaištų: jaunimas neveikia, 
nedirbą ; nieko daugiau ne
žino, kaip tik šokti; nieko 
gero iš jo; nekokia lietu
vių ateitis Amerikoje. Tu 
pats, kurs darai šituos 
priekaištus ar davei nors 
kartą jaunimui veikti. Jei 
gali sakytį kad s suteikei 
tą progą, ar gali sakytį . 

rkad darbas nebuvo ątlik- 
tas, o jei geriau negu pats 
būtumei-atlikęs, susirau
kęs sau nepasisakei dau
giau tų mandra - pypkių 
nesikviesi sau pagalbon, 
nes yra galimybės, kad ta
vo garbes liepsnelę trupu
čiuką aptemdę. Gal pats 
save pasistatęs aukščiau 
už idealus dėl kurių neva 
dirbi, nevįen, kad nepri- 
leidai jaunimo prie darbo, 
bet savo netaktiškais žo
džiais nuvarei juos šveti- 
mon prieglaūdon, kur jis 
sunaudojo savo jaunas jė
gas. O pats prisidėjai prie 
jo tolimesnio nupuolimo 
saldžiai pasityčiodamas.

Jaunimas daugiau neži
no, kaip tik šokti! Jei jau
nas būdamas pats nešokai, 
tai iš pasiutimo, matyda
mas, kaip jauni linksmina
si, jiems . išmetineji. Gal, 
kad įgavęs drąsos pajudin
tume! savo sustingusius 
kaulus aplink salę prie or* 
kestros sutaikintų garsų, 
suprastumei, kad sveika 
žmogui ir pašokti. Bet sa
kyti, kad jaunimas vien 
šokiais užsiima, tai netie
sa. Žinpma, išimčių yra 
visoje, gamtoje, randasi ir 
jaunimo, kuris pasitenkina 
parduoti savo jaunas jė
gas vien tik linksmybės 
dievaičiui, vienok turime 
labai daug jaunimo, kuris 
trokšta veikti gražiems i- 
dealams. Pažvelgsime į Sa
vo praeitį. Ar tai būtų bu
vę kokie tautiniai apvaikš- 
Čiojimaį ar bažnytiniai 
paminėjimai, ar kokie or
ganizacijų vakarai, paro
dykite kur jaunimas būtų 
savo jėgų, savo talentu 
neprįdėjęs. Pasaulinėj Pa- 
rodoj, lietuvių dienoje —

gražiausis pasireiškimas 
juvo tūkstantinis choras, 
airio balsai pervėrė orą 
bangas ir sujudino kiek
vieną klausančio sielą. Tas 
milžiniškas choras beveik 
išimtinai susidarė iš jau
nų žmonių, kurių krutinės 
siuntė kuotyriausiūs bal
sus, kad tik parodžius 
klausantiems, kad ir lietu
viai turi ką nors gražaiis 
suteifcti pasaulinių & *'

Kiek yra buvę seimų, 
juose parengimų, kokiam 
tai nebūtų, bile geram tik
slui, jaunieji vis prisidėjo. 
Savo programomis palink
smino susirinkusią publi
ką. Juk tai jaunimo dar
bas pasmaginti tuos4 ku
rių gyvenimo dienelė tem
sta ir ilga naktis traukia 
prie ramaus, smagaus po
ilsio, ... “

Būdavo tag-days ir kito
kios rinkliavos. Ar mūsų 
mergaitės nepraleido die
nas ant kampų, kai kada 
be valgio, dideliame šalty
je, o sulaukusios vakaro, 
linksmai grįžo pas komi
tetą ir įteikė surinktą au
ką ir akyliai žiūrėjo, kad 
daugiau būtų surinkusi už 
kitas, ne iš pavydo, bet 
kad pasižymėtų savo vei
kime.

Js jaunikaičių ar nesate 
ir girdėję jų gražių min
čių, net ir lietuviškoje kal
boje. Jei ne, tai pirm negu 
darysi daugiau netaktiškų 
pastabų įsigyk jaunimo 
kokį nors žurnalą, pavyz
džiui Vytį, ir pasiskaityk, 
arba išgirdę, kad vienas iŠ 
jų kur nors kalbąs, bei 
skaitys paskaitą,‘ nusista
tyk išgirsti, ir pats nus
tebsi.

Tiesa, finansinei maža 
tėra jaunimas nuveikęs. 
Kiek jų kišeniuose f inan- 
sų, tiek ir veikimo; o kur 
nei tiek nėra, tai priežastį 
rasime tame, kad ir jų tė
vai turėdami nerėmė gerų 
darbų. ’

Nieko gero iš jo. Yra ir 
daug l^Iog%. Bet kuris į sa
ve pasižiūrėjęs drįs mesti 
pirmąjį akmenį. Mūsų, y- 
pač lietuvių, jaunimas,

DARBININKAS

Kabeliai. —PAVYZDIN
GA PARAPIJA’, šios pa
rapijos žmonės gyvena 
skurdžiai. Priežaštys: men 
<a žemė, dideli mokesčiai 
ir senoviškas ūkio vedimo 
būdas, :

Ši , parapija nedidelė 
(1800 gyventojų), bet su
sipratusi, lietuviška ir or
ganizuota. Čia veikia Šios 
: ietuviškos organzacijos: 
Liet, šv, Kazimiero d-jos 
ąkyriai, Blaivybės kuopė- 
ės, Vidaus Misijų, Jėzaus 
Širdies būreliai ir Lietu
vių Ūkio d-jos rateliai. Į 
Blaivybes1 kuopeles susi- 
rasę daugiau kaip 600 as
menų, Jėzaus širdies -- 
500, Liet, šv, Kazimiero 
d-jos -— 300 ir.tt. šių or
ganizacijų* nariai dažnai 
daro susirinkimus, rengia 
vakarėlius, paskaitas. Ne
atsilieka ir spaudos Srity,

Apskritai, Šioj apylinkėj 
gal ners tokio lietuvio ū- 
kininko, kurs nebūtų užsi
prenumeravęs kokio nors 
lietuviško laikraščio. Kai 
kur yra lietuviškos ‘Ryto’

kur tik nesuteptas sveti
nėmis aplinkybėmis, yra 
pavyzdingai, Juomi 
nereikia gėditis. Kiekvie
nas visuomenės veikėjas, 
ypač dvasios vadai gali 
tai patvirtinti. Nesenai te
ko dalyvauti viešame ka
talikiško jaunimo - paren
gime, didelėje- Chicagos 
viešbučio salėję. Po pasi
linksminimo, yiešb u c i o 
valdininkai pareiškė, kad 
jie neturėjo taip manda
giai pasielgusios grupės ir 
patvirtino tą savo išsireiš
kimą pridurdami, kad jei 
ta pati grupė norėtų kada 
ateityje samdyti šalę, kai- 
h< visuomet bus prieina
ma. Ir svetimtaučiai pate* 
myja jų gerumą?^ O mes 
dažnai tik stengiamės iš
kelti aikštėn jų suklydi
mus.

Lietuvių ateities Ameri
koje nėra nei trumpa, nei 
juoda. Jeigu žiūrėsime į 
praeities darbus ir padėsi
me jiems toliau tobulintis 
ir plačiau veikti, mūsų tė
vų sunkiai pastatytos į- 
staigoš nesugrius, nepe
reis į svetimas rankas, bet 
ilgai skelbs pasauliui, kad 
štai lietuvių išeivių pa
minklai, ir jų sūnus ir 
dukterys, kurie nei savo 
tautos nesigėdi, nei jai pa
čiai gėdos. ’ -

Nemanykite, kad čia no
rima išpusti jaunimą. Vi- 
sąi ne, jaunimas turi daug 
darbo prieš savo akis. Jam 
reikalinga suaugusi ų j ų 

, priežiūra, jam reikalinga 
į senųjų praktiką, išbandy
tas rimtas patarimas. Te- 

- vai, vadai, dvasiškiai turi 
nuolatos būti jų tarpe 
Jaunimas nei,jiį bijo, nei 

, nuo jų bėga, bet džiaugia- 
. si regėdami jų pritarimą 
ir iš vieno veikimą.

Raukime iš savo Širdies 
tą storžievišką pavydą, 
nutraukime nuo savo pro
to tą aklą nusistatymą, 
spiaukime iš savo burnos 
Šiurkščius uŽmėtinėjimus. 
kelkime savo jaunimą, 
duokime jam savo pasiti
kėjimo ranką, o neštum- 
kime ten kur nei visuome- 

Kuh. Ą. Valančius
Džiaugėsi Kristus pa

matęs vieną išgydytą 
raupsuotą grįžtantį pasa
kyti savo - padėkos žodį. 
Linksma Katalikų visuo
menei, kad auga -mūsų 
jaunimo r organizaci j o s. 
Nuo buvusio' seimo New 
Yorke šusilaiikėmė arti 
keturių šimtų naujų narių. 
Bet kur dar ta galinga mi
nia jaunimo, * kuri . ne su 
mumis ? Daug jo yra visai 
neprijungto prie jokių: ka
talikiškų organiza c i j ų. 
Kur jie?

Brangus Vytį tai. tavo 
darbas juos surasti, kur 
tik sutiksi jauną, ąr dirb
tuvėje, ar žaidime, ar pa
silinksminime, tuoj ‘ ban
dyk, jį prikalbinti prie Vy-. 
čių. Buk savo organizaci
jos kupčium. Parduok jos 
idealus kiekvienam savo 
draugui, pažįštąmui.

nė negaus ragauti jo gai
vinančių jėgų, nei pats tu
rės iš kur atnaujinti savo 
netinkamai išnaudotas jė
gas. Neleiskime,; mūsų 
priešams iš mūsų gardžiai 
pašijūoktį. Jei vienybėje 
galybė, tai lietuviai Ame
rikoje, ypač katalikai, vie
ningai veikime, Jaunieji 
su senaisiais, senieji su 
savo sūnumis ir dukteri
mis. Tada mūsų protė
viams pastatysime garbės 
paminklą ir Dievui links
mai atiduosime savo už- 
vaizdavimo sąskaitą.

mokyklos, kurios veikia 
pavyzdingai ir jomis žmo
nės patenkinti.

ši parapija pakilo' ir ta
po pavyzdinga gal dau
giausia vietos klebono ku
nigo P. Čaglio dėka* kuris 
žmonėms yra ypatingai 
atsidavęs ir stengiasi vi
sokiais būdais jiems padė
ti, kad jie šviestųsi ir bū
tų geri pavyzdingi 
viai katalikai.

M. Sidario dar buvo iš* 
klausinėti vietos šalty- 
šius V. Grigutis ir Pr. Le- 
ončikas.

Klevų skyrius yra padir-» 
jęs gražų akmeninį kry
žių, kuriame . norėtų iŠra* 
Šyti žodžius: “Jėzau, paši< 
gailėk mūsų/ Klevų Liet 
Šv. Kazimiero d-jos sky
rius 19315 nn” Bet vals- 
čiaus policija tokio kry
žiaus pastatyti neleidžia.

Jas Sidaris. Tardė Krasna- 
polio vals. policijos ko
mendantas Dworski’s. Tar 
domajam buvo prikišima j 
kad jis slaptai lietuviškai 
mokinąs ’ vaikus, įkalbinė
jęs tėvus, kad neleistą 
vaikų lenkų mokyklon, 
šaukiąs slaptus susirinki
mus, kur skaitąs uždrau
sto turinio paskaitas, ra
šęs “Viln. Ryt,” korespon
dencijas ir tt. Be to, dėl

Šiandien kas’tik prade
da kokį nors darbą', * tuoj 
stengiasi sudaryti organi
zaciją, arba prisijungti 
prie esančios, žino, kad 
tame yra didesnė jėga. 
Toks veikimas išduoda 
gausesnių vaisių.
; žinome, kad komunistai^ 
visokiais būdais bando *į- 
sibriauti mūsų tarpanir 
paglemžti mūsų jaunimą. 
Nežinau kur, bet atsimeni 
girdėjęs, posakį, kūriš 
šiaip skamba: Tvirčiausia 
defensyva yra ’ gera o- 
ffensyva. ’ Reiškia tas ge- 
giausiai atsilaikys prieš 
užpuolimą, kuris tvirčiau
siai yra prisiruošęs. : .

Negaiškime nei laiko, 
nei spaudos lapų, peŠda- 
miesi žodžiais sti mūsų 
priešais. Tegu jie aikvoja 
savo laiką ir rašalą savo 
šmeižtams ir išmetinėji
mams, Mes-gi tuo tarpu 
būrkime savo jaunimą į 
didelę, galingą organiza
ciją, Akyliai ją dabokime, 
tvirtai ją saugokime, są
moningai ją auklėkime. Ir 
štai mūsų priešai pasijus 
vieni besiklausą savo 
šmeižtų, ir ras opoziciją 
neperžengiamą.

Todėl dax kartą kviečia
me visą katalikišką jauni
mą prie mūsų. Lai Vyčiai 
sudaro tą tvirtą opozicio
nierių frontą. Duokime 
mūsų katalikiškai visuo
menei džiaugtis mūsų Lie- 
tuvos meile ir ištikimybe 
Bažnyčiai^

DARBlKlMKAS
(THEWORKER) *
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Vaidai i§ Bado
* < . i r i 4 k ' «e “Rojaus” Sovietų Riisįįos Knygos Dovanai į

• »'    ■■■* ' ■ i •"

Lietuvių Darbininkų Sąjungos ft* Darbininko 
jaus meto kiekvienai lietuvis gsH gauti naudingi^ 
knygų tykąi. LDS. naujas ar senas narys, užsimok®*- 
jęš ?3.00, gauna vertės knygų dovanai; Darbi*’ 
ninku naujas ar senas skaitytojas, užsiprenumeravę^' 
arba atnaujinęs prenunaeratą metams ir UŽtfųmkl^ ( 
jęs $3.00, gauna $1,00 vertės knygų dovanai. * ,

Gerb. LDŠ. narių ir Darbininkę prenumeratorių 
prašome pasirinkti knygas iš Žemiau talpinant sąrito 
šo. . ’ : .< .

Sovietų Rusijos vaikai vaikščioja iš kaimelio į 
kamelį, apdriskę ir išbadėję, ieškodami maistai kad 
išsigelbėti nuo bado. Šią 9 mėtų amžiaus mergaitę p. 
Thomas Walker, anglų laikraščių korespondentas, su
tiko Kievo apylinkėje, apsivilkusią vyrišku suplyšu
siu ploščiumi ir uždavė jai keletą klausimų. Ji pasipa
sakojo, kad jos tėvai gyvenę Černigove ir mirė badu. 
Paklausė jos, kur ji dabar gyvena? “Aš neturiu na
mų”, atsakė mergaitė. “Ką tu Valgiai Šiandien?” /■ Aš 

neatsimenu ką ir kada valgiau”, atsakę mergaite. “Ar 
tu nori būti komuniste?” “Ne, as . noriu mirti ir nueiti 
pas savo mamytę”. * . .

* . ‘ Korespondentas , Walk er, eidamas iš^Kievo Į piet vakarius, susitiko Vaikutį 
su kibiru* Vaikutis pasipasakoję, kad jo tėvelį ištr ėmė sovietų valdžia į Sibi
rą už tai, kad jis atsisakęs prisidėti prie kolektyvo, kad jo motina mirė badu 
du menesiai atgal, kad jis nuo to laiko tįįjęs būti namuose, einąs iš kaimo į 
kaimą ieškodamas maisto m prieglaudos. Jis sakęs, kad beturįs giminių, kur 
galėtų prisiglausti. Korespondėntkš .paKlaUs^ jo,’ delko jis nešasi Šį kibirą, ir 
jis jam atsakęs, kad per pastarąsias: d^ifB^naš^Hbbkf kankina troškulis; 
•tai jis šiuo kibiru nešasi vandens. Jodūpos 'buvo barniai sūtinušios/ir jis isro- 
dė karščio uždegtas". Tokios tai-naujienos iš bado “rojaus” sovietų Rusijos.

Žmioą-Įš Lietuvos 
BYLA UŽ PRIESAIKOS 

' SULAUŽYMĄ '
turą, gavusi reikalingą 
medžiagą, tai bylai jau 
pradėjo eigą.

Kariuom. Teismas liu
dininkui Krameriui, kuris 
hitlerininkų byloj pašauk
tas liudininku melavo per 
akis, nutarė iškelti už 
priesaikos sulaužymą bau
džiamąją bylą. Katino A* 
pygardoš Teismo prokura-

ĮKURTAS BAŽNYTKAI
MIS MINĖS 400 M. JUSI-

nytkaimis, drauge su In
turkės , parapija,. šiemet 
minės 400 metų jubilėjų. 
Iškilmės bus vasarą, per 
didžiuosius atlaidus. .

. Rudesai-yta?ųz kokių 7 
kilom, nuo Malėtų, į rytus. 
Netoli jų yra įdomūs. Bal
tųjų ir juodųjų Laką jų ę- 
žerai su gražiais žemėvaiz- 
džiaiSr ■ ' ■ /
IŠTRĖMĖ AGITAVUSIUS 
LIUDININKUS VOKIE-

•” TININKUS

NAIKINS NEVOKIŠKUS

1535 m. karalienes Bo
nos įkurtas Rudesų baž-

Jo Ekscelencija Vyskupas T. Matulionis 
Lankys Šias Parapijas Bei Vietas

Kovo 15 d. — Saldžiausios Jėzaus Širdies, New Phila- 
delphia, Pa.-- Vakare. _

Kovo 17 d. —šv* Juozapo, Mahanoy City, Pa. —Suiria.
• Kovo 17 d. ŠV Liudviko, Maizville, Pa. — Vakare.

Kovo 28 d. Jo Ekscelencijos atvykimas į Pittston, 
Pa; —- 4 vai. po pietų.

Kovo 31 d. Šv* Trejybės, Wilkes Barre, Pa* 
Balandžio 3 d. — ŠV. Onos, Luzeme, Pa. 
Balandžio 5 d. — šv. Marijos, Wanamie, Pa. 
Balandžio 7 d. — Šv. Kazimiėro, PlymouthyPa. 
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, Pittšton, Pa. 
Balandžio 21 d.• Nukryžiuoto Jėzaus Seserys, Ehn< 

hurst, Pa, 1 >
• Balandžio 22 d* — Šv. Juozapo, Din?ea, Pa. 

Balandžio Ž3 d. — Šv. Marijos, Kingstoh, Pa.
. Balandžio 28 d.ŠV; Antano, Forest City, Pa.

> Balandžio 30 d. Šv. Petro ir Povilo, Sugar Notc)ij 
' ' ' 'j'-.’ ■ •”

■’ Gegužės 1 d. —• Hętel Redington, Wilkes Barte, Pa.^ 
į : Bankietas. ■_ ■ •

Gegužės 5 d. — šv. Kryžiaus, Mt. Carmel Pa. — Su- 
iha ir Sutvirtinimo Sakramentas.

GegūŽėš. 5 d. — šv* Mykolo, Šbaihbkin, Pa. — Vakare, 
Gegužės 12 d. *** Šv. PrahciškaūS-,’ Minetšvillo, Pa.
Gegužes 1^ d, 7^,17 d. -—.Washington, D* C. , 
Gegužeši&/d;Wšv.Ąlf onso, Baltimore,Md,
Gegužės 20 d. — Karalienės? Angelų, Brooklyn, N. ‘Y. 
Gegužes. 3.0Aį, — Šv, Jurgio, Brooklyh, N. Y.

••LaiikaAf tas apylinkės Jo Ekscelencijos Vyskupo 
T. Matųlįonįo' ęentra& bus: Tho Holy Cręss Ėeetory, 
Mt:CąrmeUPąv/. f t 

j *. i “I .-T-’k*''/ . - u:'- '■ ?

ŠV. Liudviko, Maizville, Pa. — Vakare.

Pa.

1 ■ ’ ' S ■' ■ ’ ’

Gautbęidmis žiniomis, 
hitlerininkaj: parprige.pla
ną, kaip suvekĮetinti visus 
dabartinės Vokietijos teri
torijos ribose£ esančius ne 
vokiškus vietovardžius. ,

Numatoma, f kad ne vo
kiški vietovardžiai bus 
keičiami. “patiems vietos 

’ gyventojams. ^paprašiusi’..j 
.... -Tuo būdu'busfsiivokiętinti

Saugumo organai pašte* ir išlikusieji Rytų Prūsui)-, 
bėjo, kad Kaune kai kurie 
vietos piliečiai vokiečiai 
daro tam tikros įtakos ir 
mėgina paveikti kai ku
riuos liudininkus bei tei- 
šiamubšius. Kar. Teismo 
nagrinėjamoje neumanin- 
kų ir sassininkų byloję. 
Valstybės saugumo 'orga
nai susirūpino išaiškinti, 
kas šį darbą daro.

Sekimo ir kvot&s keliu 
konstatuota, kad tokią į- 
taką kai kuriems kaltina
miesiems ir liudminkams 
daro šie piliečiai: Artūras 
Kasperaitis, Hans ŠVand- 
tas, Richardas Kosmanąs 
ir Henrikas^ - Konstantas 
šmidtas.

Artūras Kasperaitis daž
nai užeidavo į sakytą ben
drabutį ir čia sū kai ku
riais kaltinamaisiais išti
sas valandas konferuoda- 
vd. Konstatuota, kad Kas* 
pėraičiui šį darbą atlikti 
padėdavo Hanss ŠVandtas 
ir Richardas Kosmanas.

Pažymėtina, kad Hansas 
ŠVandtas kurį laiką ben- 
dfabutyjė ir patssū kalti- 
nainaišiais x apsigyv e n o. 
Dėl viso to Kauno, karo 
komendantas Hansą švan- 
dtą, Richardą KOBihanąf ir 
•Šmidtą Henriką viehę- 
rįems metams išsiuntė į jų 
kilimo vietas, o Kasperai- 
tį į Zarasų apskritį*

ce nuo. amžių:lietuviškieji 
vietovardžiai* . . .

Kai kuriose Dusetų pa
rapijos vietose, laidojant 
numirėlius, jiems į rankas 
įdėdama nosinė skepetai- 
<» ir gilelis: jrraMyčios 
žvakės; Tai daroma tam, 
kad mirusia turėtų kuo 
nusišluostyti, veidą ir pa
sišviesti kėlią? keliauda
mas į pomirtini gyvenimą, 
Šis paprotys, matyti,^yra 
užsilikęs iš mūsų žilos Se
novės laikų; fedalietuviai 
buvo stabmeldžiai.

Dar nė,taip seniai, kaį 
kuriose šios parapijos. vie
tose vyrai • buvo laidoja* 
mi su kepurėm, moterys—- 
užgaųbtos skarelėmis. Dar 
ir dabar, čią. yra daug :sė*. 
helių, atmenančių tuos lai
kus, kuomet girtuokliams 
į karstą buvo dedama bu
telis degtinės, .pypkoriams 
—pypkė, pintis, titnagas, 
skiltuvas, ir tabokinė su 
tabakų. Kad tai tiesa,, liu
dija tai,.kądkapinėse,'ka- 
sąbt diiobeš, tarpsutrūni
jusiu katilų ir .karstų lįcį > 
kanų iškasami buteliai se
nos degtinės ir pypkorių 
rūkymo prietaisai..

DIDŽIOJI PAŠTO ŽEN
KLŲ AFEROS BVLA

pradėta Kauno Apyg. 
Teisųio nagrinėti pirma- 
dienį, visariP; 18 d., ryto. 
9 vai. Teismo pirmininku 
yra teisėjas' p. Arminas, 
kaltina pats prokuroras p. 
Bražinskas. Kaltinamie- 
siems Susisiek. Ministeri
ja patiekė 2.850 tūkstan
čių litų sumai cįv. ieškinį. 
Į^Škiųį gina juriskonsultas 
adyofc. Kerpė.

I>ėl pašto ženklų aferos 
kaltinami šie žmonės: buv. 
Paštų Valdybos direkto
rius ir vienas partijos žy
mus Veikėjas Ad. Sruoga, 
buv. Klaipėdos pašto virš. 
Augūnas ir pašto tarnau- 
tojai A. Vasiliauskas, j. 
Jurkšaitisir J. Šimaitis? 
Sruogą gins prof. S. Bie- 
liačkas, Auguną — adv. 
Robinzonas, A.c Vasiliaus
ką -— adv. Petronaitis 
(taip pat iš paskyrimo J. 
Šimaitį). Jurkšaitis ligi 
šiol gynėjo nepasirūpino ir 
žada pats gintis.

‘ Byloj yra daug davinių 
iš'' Sruogos kompanijos 
veikimo, dirbimo ir tikri
nimo pašto žehklų etc. Ja 
smarkiai domisi ne tik fi
latelistai, bet ir šiaip dau
gelis žmonių, nes valdžiai 
buvo padaryta itin stam
bių nuostolių. \ .

. ĮVAIRIOS KNYGOS

Tabakas.—. Nuodai — rū
kymo kenksmas ; pagal Dr. 
Nikolskį parengė S. Kaimie
tis ....... ..... .......... ..... .... ..... .

Mūiiškiai Užsienyje. Juo
kingai aprašymas keliones į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
Ir Glapiroš Ivanovų. Išguldė 
Magnus Parvalkietis ...........

Gegužės Mėnuo — Kun, P.
ŽadeiklS~",«'r^r<.-«f,,rrn-(rrr.Arr«k>r.r,rr..r<.-- .40-

Aritmetikos Uždavinynas
Petriukas, —* laiškas vieno

vaikelio. Vertė $. Rakauskas .15 
, Baimė — (poėma). Parašė 
Vaitkus ... .. 25

Atsargiai su Vgnimi. Ver
tė iš lenkiško kuh. K, š. .... jų

MuSų Tikėjimas —< išaiški
nimas pagrindų mūsų tikėji- , 
mo. Parašė Širvintas..*,.*,.*.*^

Lietuvos ženklai. -X. Išlei* 
do J.; „šeškevižius ‘ irf B-v$,

• Kaunas ..........
Ąmęs ir Kalbėk: Deklama

cijos, -Monologai' ir Dialogai. 
Parašė. Juozas V. Kovas. ..»♦ 
- Dangaus Karaliene, Nurin
ko kun,. M.; Galevieius'............ _ 
. Apsirikimų komedijų. Ati 
sitikimas iš 'Amerikoniško 
gyvenimą. Išguldė Lapšiąus 
Valkas .... ...... ...................05

Jono kmito Eiles .75
- Be apdarų ..........50 
Lietuvos Albumas. Su .pa- 

veikslais ir aprašymais 1.50
.br, Vinco Pietario Raštai..

• Istorijos apysaka 2 tomai
Limpamosios Ligos ir* kaip 

nuo h jų išsisaugoti.- Parašyta 
negyvoji gamta: žemė, van
duo,, oras. Parašė J. Baronas

Mano Patyrimai ^Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 ni. Para
šė kun. J. R Jonaitis. (Ka
pelionas).

> Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su-, 
darė ir išleido kun. J. Kon-. 
ėeviŠius ................................ .

Vienuoline Luomą. Vertė 
kun. P. Sąųrusaitis ................

Moterystė Nesuardomybė. .. 
: J, Lesauskis. šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaline

Meile (Poema). Parašė M. 
Gustaitis

EKĮjGiJOS Mokymo Me
todika. K. J. Skruodis ...v......... 25

Mūšų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida........... .25
• NoVena. Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni
mų. Tarase Tėvas Htigolinus 
.Strpff, 0. R. M* Vertė K. .... .15

k .Briėf Lithuanian Gr&m- 
. mar. Lietuviškai - Angliška.
grarnstika. Kun. P.. SaurU- 

. saitiS
Materijos Keitimąsi Orga- ‘ 

nizmuose. (Paskaita) L: Vai
lionis .... ...................... . .15

366 Broadway,

,20

.20

.50

Mūių JaunuoBieniį Idealai 
Paskaita skaityta Ateitinin
kų konferencijoje, Voroneže, 
5 d., birželio, 1917 m. L..,,.?..

SeimynOkietaB Vakartllėna 
Pramoįfūlė." Svirno Žvyns ....

* P&aakėėioi. Rinkinėlis kai- 2! 
bos mokslui

“Pievo Karalyitė jumyse
Yra” arba apiė gerumo do
rybę. VOrtė iš lenkų kalbos 
ir išleista rupiniantis! P. b. ....

K$ kiekvienas Katalikai 
TuirWdtr arba"Hokėtf

, Ąžuolas. A. Vienuolis
MALDAKNYGfiS

.Maldų. Rinkinėlis, baltais 
viršeliais .........

Mardų Rinkinėlis, Juodais 
viršeliais 1.804 K#

Pulkim ant Kelių—4‘Dar- 
bihinkd”'?^p^įidįa. Odos ap-,

j daru ... ęii5Įl
• : SKBMRAt f y

VienuolipDisputasu Kabi- \r‘
nU/ Vieno veiksmo' juokai.
Sulietuvino Vaidevutis...........

Elgetų Gudrumas, 3-jų vek ibi® 
ksriių komedija. Parašė Sei- . t 
rijų Juozukas.............. .2!>

Giiiukingaš Vyras. &jų! ak- . *2? 
tų komedija; parašė S. Tar- - 
v^das ..... ...2if *n|

Ubagų Akademija ir Ubą- 
gų Balius — komedijos po- 
1 aktų. Paraše 'Seirijų Juo- 
aukas ............... 7.....,,.;,................

Sniegas—Drama 4-rių ak- 
tų/V^rtė Akelaitis, .................\40į?2j

ĖsumUs■— 3-čia dalis dra- ■

4

♦ • mos ‘ ‘Gims 'Tautos Genijus ” . >

.25

Parašė kuiu L.'-Vuicekaiiskas 10Gži^&ų .

vaizdelis ; parašė F. ....
Išganymo Apsireiškimai —.....l 

atėjimas ir gyvenimas ant že- * 
mes Jėzaus Kristaus. Valdi* .

.15

rimas su gaidomis;......... ,75 ;
. Dramos: 1) Germanas; 2) .

Fabiola 5-kių,aktų; 3) Liūr-
do Stebuklas 4-rių aktų • pa- ’/j

- rašė J. Tarvydas ............6^*% 
v Knarkia. PalfeŪus. Kūmedi-

.16

J5

ja 1-me akte. Parašė Gineitis IfT'^ 
Vaikų Teatrai: dalis I; 1)

Pagalvok ką darai; 2)" Jono < -
laimė; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S. K. D. ir N..... 15 *

.19 Vaikų Tėfettai: dalis H: 1) 5

10
Ištirsime paskui; 2) Antanu- 
kas. Surinko S. K, D. ir N...... 15 :

Svodbos Dainos ...........j......... .10
. SU GAIDOMIS ,.a‘S

M. Petrausko
Jojau Pieną .... .40*4*1
Vai as pakirkčiau

< , Ligho (Latviška)
Už šilingSlį; ...... .2JĮ - j
Saulelė raudona
Šių. Nakealy (dzūkiška) .20^'J
Skyniau skynimėlį ............ .15r ,24

Sasnauskio .
10 Blaivimiikų hymnas......... .. 10'

. Aleksio
VrlCSULv

Vyčių hymnas .

UNKAS" ■ ■

*O - A » ..
. W j 

- *ąšr ■ v
OO* DOSiOD JV&RvBL į

■

ORGANIZUOJASI STU
DENTAI AMERIKOS 

LIĖtUVIAI

Studentų Amerikos‘lietu* 
vių tarpe yra kilęs suma
nymas susiburti į organi
zacijų;

dalyką netrukus numato- 
ma sutvarkyti atitinkamo- J

_ Kaunas — V^D. Univer- 
sitete yra nemaža Jungti
nėse Amerikos Valstybėse 
gimusių, augusių it-dabąr 
mūsų^Universitėte : studi-

mas Jų dabar jau yra pri
ėmę . / lietuvės ■ pilietybę*, 

t bet .yra ir U.S.A. piliečių.

SULYGINS LIETUVIŲ
AMATININKŲ TEISES

Klaipėdos krašto lietu
vių^a^atibifckU'Vadovybės 
rūpinasi,v kad liet, anmti* 
ninkams būtų visame kra
šte suteiktos lygios teisęs 
su kitaisamatininkais.Tą

PARDUOS Iš VAMY 
NIŲSSUKIUS

nr., bus parduodami ii 3 
varžytinių 33 ‘ ūkiai ar. 1 
šiaip hejudomojo turto | 
vienetai. VUriytinto bua J 
Žodžiu ir nitu.

nr.,' bus ; parduodi

i



DARBININKAS
IHMMMMMĖUMiHMMMHMMIMMM.

*•
THOMPSON, CONN

pinti tavo visus banko* reikalus,

i!

t .

SPORTAS
Užsibaigus kėgliu lygai 

paaiškėjo, kad sekantis

* TRAVELER’S CHECKS
EOREIGNDRAFTS

i j_ Ateikite mesjumspataniausinie, kaip ir senoje Batikoje. x
| ‘ 793497 Bank Si.

Rytinių Valstybių Žinios
aidai ilgam laikui skąm-

h WATERBURY SAVINGS BANK iiHs
į j WATERBURY, CONNECTICUT iĮ

j- ' !i
. Waterhury’o Saving* Banko* Brooklyii’o Skyrių* gali aprū> U
ji pinti tavo virtu banko* reikalus. (į
■ į Tos pačio* banko* knygutes, kuriai gavote nuo Waterbury U

Bavings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Rankoje. Taipgi Ų
! . . turime: Jj
ii CHBISTMASIR VACATION CLUBS įt

I į- Marianapolio Žinios —* 
PJUDOMIEJI PAVEIKS- 
5 1LA1

■ * Vasario 22 d. kolegijos 
į personalas turėjo garbę 
į Įnatyti Studentų Organi- 

,cijos Dvasios Vado kun, 
. ,, Balkūno bei Pirmininko 

Jono Morkūno nutrauktus 
paveikslus studentų sei
mų bei įdomius vaizdus iš 

j savo kelionių į studentų 
seimus.—šiuos paveikslus 

; ipde kun. Gauronskis iš 
Waterbury, Conn. Vakaro 
Žarbės svečias Waterbury 

etuvių parapijos klebo- 
nas kun. Valantiejus.
- Paveikslais visi džiaugė- 

I Si, ypač tie, kurie netikėtai 
sužinojo jog jau yra kino 
žvaigždės. Per paveikslų

T. J. BRUŽIKO S. J, 
; . MISIJOS

rodymą vena mintis vado
vavo, Kaip bus malonu po 
dešimts ar daugiau metu 
šiuos paveikslus pamatyti, 
Ištiktųjų, mes gyvename 
nepaprastų išradimų gadi* 
nėję.

Kunigams Balkūnui ir 
Gauronskui ir ponui Mor
kūnui kolegijos personalų 
vardu noriu išreikšti tikrą 
lietuvišką ačiū. Mes tikrai 
įvertiname Jus, ir reiškia
me viltį, kad galėsime at
sidėkoti nevien žodžiais, 
bet ir darbais^ -; ’__

; kovo 4 iki 17, St. Casi- 
: mir’s Church 324 Whar- 

"■’ * ton Str., Philadelphia,
Pa.

Kovo 18 iki 24, Our Lady
’ of Vilnius Church 15 

Highfield Rd., Worces-
- ter, Mass. • . •

; Kovo 25 iki 31, St. Fran-
• eis Church-105 Main St., 
; ■ Athol, Mass.

; Balandžio 1 iki 7, St. Geor- 
Ę ’ ge’s Church 6 Cottągę 
£ * St., Haverhill, Mass.

■ Balandžio 8 iki 21, St. Ro- 
ęo’s Church 20 Webster

* St., Brockton, Mass.
Į balandžio 24

’ Lądy of Vilnius Church
, J 32 Dominick St., New 

i « York, N. Y.
;■ £eguž., 5 — 19, Holy Tri- 
i ; nity Church 207 Adams 

Str., Newark, N. J.

7d State Street 
BOSTON

JCHAS. B,KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRAB0RIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca.St 

: . Baltimore, Md.
‘Laidotuvėse patarnauju gerai 
r ir pigiai. Pagrabus paruošiu; 
e < Nuo $75-$100-$150 ir 
t ankščiau
< Tel. — South 0033

30, Our

s PASKAITA
Vasario 25 d, kolegijos 

rūmuose skaitė paskaitą 
kun. Jenkus iš So. Boston. 
Paskaitos tema buvo gar-* 
sįojo poeto Dante’s Divina 
Comedia. Kun. Jenkus sa
vo paskaitą paįvairino- pa-* 
veikslais, kurie kaip tik 
padėjo prelegentui savo 
temą išvystyti.

Nors paskaita tęsėsi a- 
pie dvi valandas, bet pas
kaitos tema visų dėmesį 
užlaikė iki pat galui. Tie, 
kurie yra susipažinę su 
Divina Comedia gerai ži
no, kad jos turinys labai 
įdomus, o dar, kuomet as
muo, kuris specialiai, nuo
dugniai tą“ veikalą studi
javo, teikė savo žinias per 
šią paskaitą, tai tokių pa
skaitų Visi mėgsta klausy- 
Ą ' ■

Labai ačiū kun. Jenkui 
už suteiktą paskaitą. Taip
gi kun. Petrauskui, Brock- 
tono vikarui už atvežimą 
kun. Jenkaus į šiuos 
Thompsono miškus. Tiki
mės, kad gerbiamieji ku
nigai vėl suteiks progą 
studentams juos turėti sa
vo tarpe.

Sprendikų nuomonėje, 
neigiamosios puses kalbė
tojams buvo pripažinta lai 
mes karūna.

Debatuose dalyvavo vi
sas mokytojų fakulteto 
štabas su kun. Dr. Navic
ku priešaky. Taipgi turė
jome garbės turėti savo 
tarpe svečią poną Ginkų.

Debatų pabaigoj kun. 
Dr. Navickas savo kalboj 
viešai padėkojo ponui Ad
vokatui Bubliui už pasi
šventimą vadovauti iškal
bos departamentui. . -Taip
gi gerbiamas advokatas 
savo kalboj pareiškė,/kad 
Jis laiko už garbę Maria- 
napoly mokytojauti ir tai 
Jam suteikia daug džiaug
smo. *

ratelis su savo nariais yra 
čampionais; šv. Eusibijus, 
Jonas NanartaviČius, Bos
ton, Mass., Sipavičius, Chi- 
cago, UI., ir Mikas Bigenis 
Philadelphia. Pa. Per vi
sus žaidimus aukščiausį 
nuošimty gavo Leonardas 
Gilis Waymarth, Pa.— 
154. Aukščiausį nuošimtį 
per visą žaidimą gavo Sta
sys Aleksandravičius 
203. Apart vieno rekordo 
būtent, aukščiausį nuošim- 

i tį viename žaidime gavo 
I Bolys Ivanauskas, 213. Vi- 
"r si rekordaiikišiol padary
ti buvo perviršinti. Jau 
treti metai kaip ši lyga 
gyvuoja ir kiekvieną metą 
lyga darosi įdomesne bei 
sukelia didesnį entuziaz
mą. Visa tai dėkui Sporto 
sekcijai, kuriais dabar va
dovauja Stasys Aleksan
dras. t
Bronius Mažukna (L. Kr)

Kaip N, Y. ir N. J. Apskritys 
Minėjo Vyčių Dieną

Aktų pertraukoj Lilija 
Pukinskis grojo smuiku, o 
Antanas Aleksaitis banjo. 
Po vaidinimo sekė šokiai i- 
ki vėlumos.

Garbės svečiais buvo:' 
kun. J. Valantiejus, kun. 
E; Gradeckis, kun. J. Kri- 
pas, kun. J. V. Kazlauskas 
iš.Ansonia, p. daktarai: 
Frank Hill ir Jonas Ze- 
mans, p. J. Bendleris ir 
daugelis kitų.
- Lauksime šv. Vely kųr ir __. 
vėl kitų gražių parengimų.

Buvęs.

Telefonas: Plaza 1350.

■ JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street
> BALTIMORE, MD.

Sekmadienį, kovo & d. L. 
Vyčių N. Y. ir N. J,: aps
kritys iškilmingai apvaik
ščiojo savo patrono šv. 
Kazimiero dieną Jersey 
City, N. J.

Apvaikščiojimo iškilmės 
prasidėjo 10:30 vaL ryte, 
kur visi vyčiai pasipuošę 
vyčių vėliavėlėmis ir ifeiri 
kiavę poromis suėjo ben
drai į Šv. Onoš bažnyčią. 
Iškilmingas mišias laikė 
klebonas, kun. Vanagas 
vyčių intencijai. Pamokslą 
pasakė senas vyčių veikė
jas - rėmėjas ■; kun. P. Le
kešis, kuris tik tuo tiksįu 
ir atvyko iš Maspetho. šių 
pamaldų laike visi vyčiai 
ėjo prię Šv. Komunijos.

Iškilmingi Pusryčiai
Po pamaldų visi dalyviai 

vyko į Eikš Club ben
driems pusryčiams. Ir čia 

I vaizdas buvo tiesiog pui- 
Ikus, žavėiantis.

Velykos 
Lietuvoje

, Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iš 
lauko, SU mąudy- • 

nėmis.
_ . .1 JnfoimaęUKL 

klauskite pa*
k vietini agentą

. arba ,

DEBATAI
Vasario 26 d. įvyko tar

pusaviu debatai, kuriuos 
juruose gerbiamas iškal
bos mokytojas Advokatas 
Bublys. I kus, žavėjantis.

Bųyo debatuose šis klau- Į pusryčiai prasidėjo kun. 
simas: Ar lietuvių tėvui- - - ----
vaikai turi tobulai išsila
vinti lietuvių kalbos?

Klausimas buvo deba- 
tuojamas anglų kalboje.

Klausimo teigiamą pusę 
gine studentai: Antanas 
Miciūnas, Petras Venclau- 
skas ir Stasys Grafas. 
Neigiamą 'pusęginė stu
dentai: Petras Petravi
čius, Albinas Versiackas 
ir'Petrąs Šatkočius. Deba- 
to sprendėjai kuvo: kun. 
J. Vaškevičius, prof. J. 
Rakauskas ir prof. J. Var
naitis . ‘ .

Debatai buvo nepapras
tai įdomūs, nes kiekvienas 
kalbėtojas buvo gerai pri- 
ruošęs savo medžiagą ir 
tinkamai ją perdavė, Tei
giamos pušėšlfodinėjįmai 

i vargiai savo oponentus 
galėjo perlaužti, bet kaip 
iš sprendimų buvo vėliau 
sužinota, visas debatas 
rėmėsi ant vieno žodžio, 
būtent, "'tobulai ptofi- 
ėient. Ir tą faktą neigia
mosios pusės kalbėtojai 
kale ir kalė.

P. Lekešiui atkalbėjus 
maldą. Visiems dalyviams 
pasistiprinus, Liet. Vyčių- 
cėntro pirmininkas prądė-^ 
jo programą, kviesdamas 
kUn. Vanagą pasakyti ke
letą žodžių.

Pakviestas Lietuvos Ge- 
neralis konsulas pulk. P. 
Žadeikis pasakė plačią 
kalbą apie lietuviškas 
draugijas Amerikoje, kaip 
jos prasidėjo, kokie jų tik
slai ir ką jos nuveikę lie
tuvybės, naudai. Užbaigda
mas jis pabrėžė, jog no
rint turėti gerą draugiją, 
reikia pažinti,patys save, 
laikytis savo konstituci
jos* savo , idealų. Todėl jis 
ir kvietė vyčius pasekti

jos, veikėjų nustatytų ide
alų bei tikslų.

Sekantis kalbėto jas kun. 
P. Lekešis jausmingoje 
kalboje pažymėjo; jog jis- 
veikė su vyčiaiš nuo pat 
Šios organizacijos susior- 
ganizavimo ir dabar visais 
būdais juos remia. Jis lin*

kūjo vyčiąn^T-nuo, savęs 
nuo kun. J. Ąleksiūno, Ap
skričio dvasios vado įr 
kun. J. Balkūno gėriaušių 
pasekmių. ’ - .

“Amerikos” redaktorius, 
K.. Vilniškis trumpoje,, bet 
labai karštoje kalboje pa
reiškė didelį įdžiaugsmą 
šia vyčių puota ir linkėjo 
ateity veiktįftą ją pat link
me. Toliau Vadovauti pus
ryčiams buvo pavesta M. 
Martinkui,. apskričio pir
mininkui. Pasakęš keletą 
žodžių, * jis kvietė kalbėti 
centro valdybos narį J. 
Bęajų. Po jo kalbėjo;ats
kirų kuopų,ipirinininkai, k. 
a.: O. Kepalaite, nuo 124 
kuopos, J. Minauskas—41, 
K. Augustinas — 110, A, 
Petrauskas llį M. Što
kas — 67, j? Kruzas—113, 
O. Stąnkiutė — 90, J. Sta
niulis -r- 61, K. Budris 109 
kuopos iždininkas, B. Bra
škinto 12 kuopos raštinin
kė, K.'Basanavičius — ap
skričio sporto vedėjas, V. 
Matulevičius —- apskr. vi- 
ęe - pirmininkas ir užbai
gė M. Martinkus trumpa 
kalba, dėkodamas visiems 
už paramą apvaikščiojant 
vyčių dieną/ Programą už
baigė A. J. Mažeika, trum
pai apibudindamas šio ap
vaikščiojimo svarbą ir 
kviesdamas visus ateityje 
surengti dar iškilminges
nes vyčių dienas. Kun. Va
nagui atkalbėjus maldą, 
visi dalyviai vyko atgal į 
parapijos svetainę, kur į- 
vyko apskričio suvažiavi
mas. Pirmutinė vyčių die
na nusisekė labai gerai, 
tik gilia, jog C. Brooldy- 
no 49-ta ir Elizabetho 52- 

. ra kuopos nedalyvavo.
Apskričio Suvažiavimas 
Suvažiavimo posėdį ati

darė pirm. M. Martinkus 
kviesdamas .kun, Vanagą 
atkalbėti maldą 3(15 vai.

pietų, Žodžiu sveikino 
suvažiavimą kun. Vana
gas, kun. P. Lekešis, A. J. 
Mažeiką ir kun. Petraus- 
■■ . f. T l ? ~

"‘TERBilRY, CONN.
priimtas be pataisų. Po to 
sekė įvairūs raportai. 
Mandatų komisija prane
šė, jog suvažiavime daly
vauja vienuolika kuopų su 
30 atstovų, septyni apskri
čio valdybos nariai ir apie- 
50 svečių.

Sporto raportą išdavė 
K. Basanavičius, pažymė
damas jog šių metų krep- 
šiasvydžio. čempijonatą 
laimėjo Maspetho 110 kuo
pa. . Dabar rengiamasi 
sporto šventei, kuri įvyks 
birželio mėnesio pradžioj. 
Nuo dramos ratelio pada
rė pranešimą A., J. Mažei
ka, pažymėdamas, kad 
veikalai ‘žmogžudžio Duk
tė’ ir ‘Camp Keep-Off’ jau 
beveik prirengti ir marš
rutas sudarytas. Išnešta 
pageidavimas, kad kuopos 
tuoj po tų veikalų suvąi- 
dinimo surengtų savo, apy
linkės jaunimo susirinki
mus, kur turėti kalbėtojų 
ir perstatyti jiems vyčių 
tikslus bei idėjas . ir tuo 
bandyti gauti šio vajaus 
laiku naujų narių.. * > 

, Apie vyčių ženklelius - 
kaspinus padaro praneši
mą, A. J. Mažeika, kad as
tuonios kuopos jau įsigijo 
ir. tik keturios : apskričio 
kuopos jų neturi. Nutarta, 
kad ir likusios kuopos įsi
gytų vyčių ženklelius.
Turės Išvažiavimą Laivu

Šokių komisiją pranešė, 
kad negalėdama gauti tin
kamos salos; prieinama 
kaina šį pavasarį siūlo tu
rėti išvažiavimą laivu. Su
važiavimas viėnbal šia i 
tam pritarė ir patvirtino 
komisiją; kurios pirminin
ku yra V. Matulevičius ir 
įtariais visų kuopų pirmi
ninkai. Išvažiavimas įvyks 
antroj pusėje liepos mėne
sio ir dieną paskirs komi
sija.

Komunijos pusryčių iš
laidas, padengti rūpinsis 
apskr. pirmininkas SU 124 
kuopa. Spręsti ateityje į- 
vairius skundus ir nesusi
pratimus išrinko skundų 
komisiją:—J. Brajus. M. 
Martinkus, A. J. Mažeika, 
B, Kėpąlaitė ir K. Budris. 
Posėdis baigtas 6:30 vai. 
vakare.*’ A. J.M. ;

Jei kas tariasi esąs mal* 
dingas ir nesuvaldo savo lie
žuvio, to maldingumas tuš-
Šias.

DVYLIKTAS METINIS 
TEATRAS -KONCERTAS

Tai metinis ^v. Juozapo 
parapijos choro paprotys 
surengti linksmą Užgavė
nių vakarą parapijos nau
dai. Šių metų parengimas 
visapusiškai pavyko. Su
vaidinta išeivijos 'linksma 
patriotinė operete “Į Tė
vynę” — žodžiai L. šilelio, 
muzika A Aleksio.

Kaip ir visuomet mūsų 
kleb. kun., J. Vąląntiejus 
pasakė malonią įžanginę 
kalbą. Tuo jaus pasįgiriio 
operetės triukšmingi mur 
zikos aidai, ir publika ū- 
mai užimponuota.

Vaidinimo metu Žmones 
negalėjo atsigėrėti artistų 
gabumais, o operetės link- 
smos, liūdnos, žavingos 
lietuviškos dainos- jaudino 
klausytojų širdis. Visi ta
po apimti lietuvybės' dva
sia. Taip malonu matyti, 
kad lietuviai nėra atsilikę 
pažangoj, mene, ar kituose 
visuomenės dalykuose .

VaidyloS neapsakomai 
gerai vaidino ir žymėsnėse 
ir mažesnėse rolėse. Svar
biausias roles gabiai ir jau 
triaį vaidino Natalija 
Plangiutė ir Norbertas A- 
lęksis. Bet ilgai neužmirši
me ir jųjų gerus draugus 
(Vincas Klimas, Bronė Ze- 
lonaitė, Marė Mažeikaitė) , 
nelaimingąjį, girtu o k I į 
“Antaną” — Albinas Mar- 
celynaš, puikiai atrodan
čius smuklininkus ■— Jo
nas Ambroząitis ir Pau
lius KauneckiS, saliūno 
pirmos klasoš koštumie- 
riuš — Edmundas. Jemi- 
šaitis, Marė Adomaitė, Pe
tras Lazauskas, Eleonora 
Bąnis, Algirdas Ulinskas, 
Ona Stokna, .. Jonas Sat- 
kūnas, Mikalina Vaičius, 
Salma Kulikauskas, ir po- 
licmonus Juozas Kups
tas ir Kazys Karinauskas.

Operetės dainos taip pui
kiai pavyko todėl, kad 
programos vedėjas ir ope
retės muzikos komp. Alek- 
sis ir Šauni mūsų lietuviš 

’I - ' . . . .
operetes meliodijas grojom 
Orkestrą sudarė: Alfonsas 
Jarusevičia, Vincas Skys
timas, Julius Vilčauskas, 
Vytautas Ulinskas, Stasys 
Aukštakalnis, Pranas Sug- 
ždinis ir Vincas; Klimas. 

..[Galingi “Mes Grįšim Ten”

LAIVAKORTĖ J LIETUVA 
IR ATGAL

“Darbininko’’ geras rė
mėjas ir prietelis paliko 
vieną laivakortę ir prašė 
parduoti nupiginta kaina 
LDS. nariui arba “Darbi
ninko’* prenumeratoriui. 
Taigi kas iš Gerb. LDS. 
narių ar ’ prenumeratorių 
ruošiatės važiuoti į Lietu
vą šį pavasarį, tai rašyki
te; . •

Darbininkas,
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

PAiN-EXPELLER
i«p i BwrM»w¥W7!w?«nuH.n.? ? r i

Ntib GeliamuS 
Sąnariu 

naudokite .
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-ExpeHeris visuomet 

palengvina skausmus

PARDUODU •
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS 

. Aš Jonas Szeslauckas, jau a- 
pie vienuolika metą, turėdamas 
suparaližuotį koją ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rašančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

Parduodu du rašančiu uš vie
ną dolerį; su persiuntimu $1.05.

Kas norite įsigyti gerų rašan
čių siųskite pinigus šiuo adresu: 

John Shislosky,
King’s County Chrome Hospital 

Ward K 42 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. B ALIAS
; (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOT4S 
GRABORIUS *

660 GraudiStreet,'

BROOKLYN, N; Y.

PuIkiaP įrengtai dvi koplyčių* duo 
damos mylimiems pašarvoti du 
'vanai. Nuliūdimo Valandoj krelp 
kitę* pas.mus. Patarnavimaa.yn> 
užtikrintas Ir už prieinam* kalu*

Telephone St&gg 2—4400 
NOTA.RY PUBLICsis ir šauni musų lietuvis- ..r Ainfri/mim 

kas melodians orkestras į | ALlKui iiAuI iulllu
GRABOBIVS

403 Metropolitan Avi, 
BROOKLYN, N. Y.

Priešai* Apreiškimo parapijo 
. Balnyčių

Pammdau Automobilius Vet 
tuvčme, Krikštynom* ir viso 

kiems pokyliam*.

'.•iėi
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