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Katalikai!, kurt neremia kataMkiikoe 
•pandos, neturi teisSs vadintis geru Bažny
čios vaiku. .
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KAINA 6 oipvtAEINA NUO 1915 MITŲ

KETUM NAZIAI
LŪS, GEHTBO VALDYBOS HITLERISSDSIBDPlNg

susirinkimas įvyks ket
virtadienį, kovo 28 d., 7 
vai, . vakare, Darbininko 
Redakcijos kambary.

PRANCŪZIJA URĖTAI
PRIEŠINGA TARTIS SU

-VOKIETIJA DĖL KLAIPĖ
DOS

DĖL KLAIPĖDOS VOKIETI- 
‘ HIHKĮI BYLOS

STI SUŠAUDYMUI
Šis Drąsus Lietuvos Žygis Sudrebino Vokietiją

----- -KAUNAS, LIETUVAAntrUienJ, kovo 26 diė- 
ną, Lietuvos Kariuomenės Teismas nuteisė 4 vokieti* 
ninkus, būtent: Bolių, Brysą, Vanagątj ir Liefą mirti* 
mi sušaudant už nužudymą JesuČio politiniais sumeti
mais. Trisdešimts penkis kaltinamuosius išteisinoj 
du nuteisė visam gyvenimui galėti sunkiųjų darbų 
kalėjime, o aštuoniosdešiihts penkis vokietininkus ne
teisė nuo astuonių iki dvylikos metų sunkiųjų darb^ 
kalėjime. • r į

Herr Dressler, buvęs Klaipėdos seimelio pirmiftin* 
kas, gavo 8 metus kalėjimo; Dr. Emest NeumanuMą 
sąmokslininkų socialistų unijos vadas,nuteistas lt 
metų sunkiųjų darbų kalėjiman; Zasąs — 8 metams 
kalėti. .

Visų nuteistųjų valstybės išdavikų turtas kotofis* 
knotas valstybės naudai,/. ,

Šis Lietuvos kanuoinenės Ui8mo dr^u* »prendl* 
imas buvo it bomba mesta į Vokietijoj dlktatof&sį 
Hitlerio su Anglijos ministeriu Simon konfeihąfetM 
kurioje pakeltas ir Klaipėdos klausimas.

Šimtas dvidešimts šeši vokietininkai buvo kaltis 
narni už sąmokslą ginkluotu sukilimu atplėšti Klaipė* 
dos kraštą nuo Lietuvos ir prijungti jį prie Vokietį 
jos. Į šįą vokietininkų bylą buvo įvelta ir žmogžudys^ 
tėš. Vokietininkai nužudė Jesutį, kuris buvo jų parti® 
joje, bet pamatęs, kad tos slaptos partijos dirba vąls« 
tybės išdavimo darbą,., jis išsitraukė..; Vokietininkai1 
Klaipėdoje turėjo slaptus amunicijos sandelius, dar& 
manievrils ir terorizavo lietuvius, / *

Liudininkų šioje byloje buvo iššaukta* dattgiatt 
kaip penki šimtai, kurie aiškiai nupasakojo vokietį- 1 
ninku išdavikiškus darbus. Dr, Neumannas ir Zaęair 1 
suorganizavo partijas, kurios prisidengusios gražiai# 
tikslais ir šūkiais visomis išgalėmis stengėsi suruošti, jį 

į sukilimą Klaipėdos kraŠte, išžudyti tenai gyvenančiu* 
į lietuviško nusistatymo žmones ir kraštą, po sunkiai: | 

Šis žmogus sovietu: Ukriuioje'bado nuvargintas baustino teroro, perduoti Vokietijai. Visur siautė fe-- I 
pateko j kalėjimą kaiį»’Mštikimas sovietų komunis- Lietuviams gyvenimas Klaipėdos krašte buvę, | 
tų komisarams. Jis tapo įkalintas Kiėvė ir ten išbuvo, neoegnanomas. v . . . . . •
du metu. Kalėjime jis buvo laikomas be teismo ir kas-1 e Lietuvai nebuvo kitos išeities kaip pulti teroristų 
dien jiš buvo išvedamas iškalėjimo į tamsią ir drėg- lizdus ir juos išardyti. ... . x 3
ną kamerą, kur jis buvo vargmamas įvairiais klausi-1 Ši vokietininkų byla prasidėjo gruodžio 14 dieną* 3
mais ir gąsdinimais, jam GPU agentai įsakė parašyti 1934 metais. Didžiausių pasaulio laikraščių ir telegra* g 
savo gyvenimo istoriją. Kadangi žmogelis menkai mo- mų agentūrų atstovai seke bylos eigą. Kariuomenių tg 
kejo rašyti, tai jam buvo*didžiausia kankinė. Kaleji- teismui pirmininkavo pulkininkas Leonas;, teisėją!# 
mo kambarėlis, kuriame jis sėdėjo buvo apie 25 ket- buvo pulk. Matulevičius^ pulk Poškinas, majoras Gri>r 
virtainių pėdų didumo ir jame buvo nuo 50 iki 75 ka- kevičus ir kapitonas Veggeris. Kaltūno prokurorai 
liniai. Vieną kartą į dieną pusvalandžiui, kaliniai buvo generolas Vymeris ir prokuroro padėjėjas Monstaw | 
išleidžiami j kiemą atlikti savo reikalus. Šį išbadėjusį Čius. Bylos svarstymas vyko Teisingumo Ministerijos .J 
kaimietį kalėjimas visiškai pribaigė. Sunaikino ne tik rūmuose, Lietuvos seimui salėje.
jo kūno pajėgas, bet ir protines. Galutinai po dviejų žinios iŠ Lietuvos apie pasmerkimą keturių naifet 
metų bolševikų budeliai’ “surado”, kad šis žmogelis mirtimi ir 87 ilgiems metams sunkiųjų darbų kalėj!* 
“per klaidą” buvo areštuotas, taip jam pasakė bolše- mė sudrebino Vokietiją, Hitleris pertraukė derybta 
vikų agentai jį paleisdami įš kalėjimo. P< Walkęr 

nilkn?iklausin^° kaimiečių ar nėra apylinkėje vietų, kur 
lio už 140000 000 yenų.'geresnės žmonių gyvenimo sąlygos ir\buklę, tai

HITLERIS TAIKO PIR
MUOSIUS ŠŪVIUS l- 

KLAIPBDįIš patikimų šaltinių su
žinota, kad. Vokietija ma
no kreiptis į, Klaipėdos 
konvencijos pasirašiusias 
valstybes: Angliją, Pran
cūziją, Italiją ir Japoniją, 
kurios garantavo Klaipė
dos krašto autonomiją, 
nurodydama, kad “Lietu
vos valdžia šią konvenciją 
yra sulaužusi”. Vokietija

Berlynas — Hitleris pas
kelbęs, kad Vokietija di
dins savo kariškas jėgas 
nepaisant jokių sutarčių, 
tuojau ėmėsi tuos planus 
vykdinti. Kitos valstybės 

Paryžius— Kovo 23 d. yra sulaužusi”. Vokietija protestuoja, bet Vokietija 
Prancūzijos užsienių rei-dar pridursianti, kad ji, nepaisę. *
kalų ministęris Pierre La-/‘toliau negalinti toleruoti! paslaptis, kad vo- 
val, atidarydamas Pran- nepakenčiamo persekioji- kiečiai apsiginklavę reika- 
cūĄoą, Anglijos ir Itali- mo vokiečių.. Klaipėdos **
jospasitarimus dėl įvykių krašte”. . ' t r *

Hitleris padidinęs Vokie
tijos karines jėgas reika
laus grąžinti territorijas.

Jis pareiškė, kad Pran
cūzija yra* nusistačiusi ne
pradėti jokių kalbų su Vo-

Kovo 23 d.

ŽIAURI SOVIETŲ MAŠINERIJA ŽUDO ŽMONIŲ
7 "ktNUS, SIELAS TAIP PAT , . '
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lauš, kad tie . kraštai, ku; 
rie buvo iš jų- atimti po 
karo būtų grąfeitt Jų i- 
mai jau paruošti irtaukia- 
ma > tik patogaus . laiko 
juos vykdinti. Pirmoje ei
lėje vokiečiai norėtų susi
jungti sii Austrija, bet čia 
pastoja kelią Italija.

Antras jų objektas tai 
Klaipėdos kraštas. Vbkię- 
tija yra galinga, o Lietu
va silpna. Kitos valstybės 
Klaipėdos klausimu mažai 
interesuotos. Čia ir yra o- 

" piausi vieta visoje Euro- 
■ poje. - 7

Diplomatai kalba, kad 
Anglija yra linkusi leisti 
vokiečiams atsiimti Klai
pėdos kraštą. Kol kas 
Prancūzija tam priešinga, 
bet galimas dalykas, kad 
ką nors išsiderėję iš vokie
čių ir prancūzai -sutiks ne
sipriešinti Klaipėdos kraš
to atpįėšimui mio Lietu-

Vokietija dabar varo 
smarkiausią agitaciją

*- 
versti lietuvius skelbti 
plebiscitą KlaiĘėdos kraš
te. Jie yra tikri, kad dau
gumas gyventojų pasisa- 
kys už grįžimą prie Vokie
tijos,

SOVIETU RUSIJA NUSI- 
LENKĖ JAPONIJAI

Tokio — Sovietų Rusi
jos atstovai pasirašė su
tartį su Japonija, kurią 
jie oficialiai pardavė savo

bS?Sko& MSu|Yėna dabartinis kursas y- gavęs atsakymą, kad sonetų. Ukrainoje vmr tas 
rili nroiektu bet lisVnršs 27.8 centai. pats, nes bolševikų komisarai nepasitiki ūkininkams,
žiūrėti, kad mokamos al
gos nenumuštų darbinin
kams mokamas algas pri-! 
vašiose įstaigose.

Prezidentas yra paten
kintas, kad pagaliauš kon
gresas sutiko pildyti jo 
reikalavimus ir> kad turė
damas Šią sumą pinigų, 
jis yra tikras, kad jam 
pasiseks pašalinti krizę,

r T -a #<, % -> -.-V

ANUOJA, PRANCŪZIJA 
IR ITALIJA SUSITARĖ

px<xu.cLi jvrkiiį acuuiį ou w- Paryžius Anglija, Ita- 
kietija deLgrąžinimo Klai- lįja ir Prancūzija susitarė 
pėdos krešto . vokiečiains. vieningai stoti . prieš Vo- 

kietij’ą. šių valstybių už- pėdos kraštą dėl to, kad . , . . . . .
yra gandų kad vokiečiai siemU reikalų mmisteriai 
reikalaus iš Sir John Ši- nutarė - susirinkti balan- 
mon, kuris išvyko Vokie- džio 11 d. Stresą miestej 
tijon tartis su Hitleriu, Italijoj pasitarti, 
kad pirmoje * vietoje Vo- , ' ......... . . ..........
kieti jai turi būtLgrąžin-. m0Ily kad Prancūzija ne- 
tas Klaipėdos kraštas. mano nusileisti it, kad jis 

Lavai perspėjo kapitoną neleistų vokiečiams užves- 
Eden, anglų atstovą, kad ti jokių kalbų dėl Klaipe- 
jis praneštų Sir John Si- dos krašto grąžinimo.

SENATAS PRIĖMĖ
Pašalpųbilių

tas Klaipėdos kraštas.

Washington — Senatas 
68 balsais prieš 16 balsų 
priėmė . bilių užginanti 
4,880,000,000 dolerių pa
šalpoms ir viešiems dar
bams. Ši milžiniška suma 
bus paskirstoma sekan
čiai: \ .

'v V • . X •Astuoni šimtai milijonų 
vieškeliams, gatvėms ir 
keliams statyti; penki 
Šimtai milijonų ūkininkų 
pašalpaišimtas milijonų 
kaimų elektrifikacijai; ke
turi šimtai penkiasde
šimts milijonų pavyzdin
gų gyvenamų namų staty- 

. bai, panašiai kaip South 
Bostone; trys šimtai mili
jonų parūpinimui darbo 
inteligentams; šeši Šimtai 
milijonų CCC Stovykloms; 
dęvyni šimtai milijonų 
valdžids Statybai; trys 
šimtai penkiasdešimts mi
lijonų sanitacijai, miškų 
sodinimui, potvynių kon
trolei ir panašiems dar
bams ir keturiasdešimta 
milijonų valstybių ir mies- 

. tų mokyklų pašalpai.

Prezidentui suteikiama prieš Lietuvą tikslu pri 
teisė sias sumas sumažin
ti ar padidinti 20 nuošim
čiais. Iš šių pinigų prezi
dentas gali naudoti dalį 
pinigų paskoloms ūkinin
kams pirkimui ūk ių ar ū< 
kių inventoriams.

Prezidentui duodamą 
teise samdyti darbininkus 
ir pirkti bet kokį invento
rių, kad pasiektų tikslus 
numatytus šiame biliuje. 
Vienkart dūodaina teisė 
pirkti ar nusavinti ne judo- 
mą turtą dėl virš išdėstytų 
sumanymų. • 1 ?

Prezidentas turės teisę 
nustatyti algas, T

Japonai tuojaus išmokė-1 *** s’*““0.rilet“ W» Į>aląnlpi8 sovie
jo sovietams 28,333,000 tams. Užtat juos kankiną m marina badu. . 
yenų ir likusią dalį pasi- —-- ----------—------ ...
žadėjo išmokėti laike tri- Taip baigėsi bandymas 
jų. metų. Apart to, Man-Į plėsti Rusijos imperijos 
chukuo valstybė pasižadėk rubežius į rytus, kurh Kū
jo mokėti 5000 buvusių ru- sijos Carai buvę pradėję 
sų to gelžkelio darbiniu- 40 metų atgal. . j 
kams pensijas. Šių pensi- GelŽkelia. pastatytas Ru
jų suma sieks tarp 27,000,- sijos susidėjus pusiau »u i protestus japona’i ma 
000 ir 30,00Q,000 yenų. Kinija ir nors'dabar Jap o-1 tekreipia dėmesio.

nai savinas! šį.gelžkelį, 
bet’Kinų vyriausybė yra 
pareiškusi, kad. Japonai 
neturi teisės pirkti šį gelž- 
kelį ir toks pirkimas esąs 
nelegalus. Bet į. Kinijos 

ai mažai

su Anglijos ministeriu Simon. Vokiečiai ruošiasi da» • 
ryti spaudimą j Lietuvą, kad bausmes suspenduotų* -9 
Hitleris buvo pareiškęs Anglijos ministeriui Bimoaįjfl 
kad jis tikisi sudaryti su Lietuva draugingumo stotais “S 
tį, bet paskelbus Lietuvos kariuomenės teismo spren* 9 
dimą, savo pareiškimą atšaukė.

. Visas-pasaulis stebisi kaip maža Lietuva turėjot 
tiek drąsos pasmerkti didelės valstybės Vokietijai 
gentus ir net aukščiausia bausme. Bet mes nedrtM»9 
me, nes Lietuvai kito išėjimo nebuvo, šb drąsus Lto*. j| 
tuvos žygis sutiko visos tautos pritarimo, Uetuva pA*.9| 
reiškė, kad ji gins Klaipėdos kraštąnubir0kietijoa ■ 
vokietininkų Jr kitų jos priešų iki paskutinio Metavtf 9 

nepriklausomybės ir laisvės. " j jį

js žygis sutiko visos tautos pritarimo, UetuvapA* 
reiškė, kad ji $ns Klaipėdos kraštąnmrVokietIM J

kraujo lašo.’ Tas parodo,kad Lietuva gyva ir > tartį

7WNRMMfe
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"DARBININKO” RADIO 
ŽINIOS

GARBINGAS SVEČIAS SOVIETŲ RUSIJA NUSI
i

Pereitą šeštadienį, kovo 
23 d., Darbininko Redakci
joj lankėsi X M. Pralotas 
Krušas iš Chicagos, lydi
mas kun. X švagždžio, 
LDS. Centro Pirmininko. 
Pralotas Krušas yra Kata- 
Tikų Eederaci jos~ Dvasios 
Vadas.

HITLERIS SUSIRŪPINĘS 
DĖL KLAIPĖDOS VOKIETI

NINKU BYLOS
* . M ' A

Berlynas — Vieną klau
simą, kuri Hitleris iškėlę 
pasikalbėjimuose su An
glijos atstovais Sir John 
Simon ir kapitonu Antho- 
ny Eden, tai likimą suvirs 

- šimto nazių, kurių teismas 
jau kelintas mėnuo kaip 
tęsiasi Kaune. Jie yra kal
tinami dėl sąmokslo pa
grobti Klaipėdos kraštą ir 
atiduoti Vokietijai. Kalti
namųjų likimu Hitleris e- 
sąs labai susirūpinęs.

Kaltinamieji neprisipa
žįsta kaltais. Penki iš jų 
dar kaltinami užmušime 
dr. Jasučio, kuris buvo už
muštas dėl to, kad išpasa-

LENKĖ JAPONIJAI

roras reikalavo mirties 
bausmės šiems penkiems.

Teismo sprendimas lau
kiamas pirmadienyje ir jei 
būtu skirta mirties baus
mė ar kokia kita sunki 
bausmė kaltininkams, tai 
tas dar daugiau suardytų 
santykius tarp Lietuvos ir 
Vokietijos.

Iš . patikimu šaltinių su
žinota, kad Vokietija ma
no kreiptis į Klaipėdos 
konvencijos pasirašiusias 
valstybes: Angliją, Pran
cūziją, Italiją ir Japoniją, 
kurios garantavo. Klaipė- 

. dos krąšto autonomiją, 
nurodydama, kad “Lietu
vos valjžia šią konvenciją 
yra suląužusi”. Vokietija 
dar pridursianti, kad ji 
“toliau negalinti toleruoti 
nepakenčiamo persekioji
mo vokiečių Klaipėdos 
krašte”.

Tvirtinama, kad Hitleris 
praneš Anglijos atstovams 
ši Vokietijos1 nusistatymą 
ir prašys jų pagelbos.

ANGLIJA NORI IŠLAIKYTI 
BEŠALIŠKUMĄ

Londonas — Anglijos 
užsienių reikalų ministe- 
ris, vykdamas į Vokietiją 
tartis su Hitleriu,’pareiš
kė, kad Anglija negali kiš
tis į kiekvieną ginčą tarp 
svetimų valstybių. Tas jo 
pareiškimas parodo Angli- 
jos norą laikytis nuoša
liai tarptautinių ginčų, ku
rie neliečia Anglijos inte
resų.

South Boston, Mass. — 
KoVo 22 d., Westwoode 
ant Boston - Proyidence 
vieškelio kryžkelės susi
mušė ’ lietuvio Kazimierd 

. Grigo, biznieriaus trokas 
su kitu troku. Grigas pa
vojingai sužeistas ir jo 
trokas visiškai sudaužy- 

i .. tas* •’

UŽ TIEK, KIEKJAPO
NAI PASIŪLĖ

Tokio —- Sovietų Rusi
jos atstovai pasirašė su
tartį su Japonija, kuria 
jie oficialiai pardavė savo 
dalį Kinijos Rytų Gelžke- 
lio už 140,000,000 yea$. 
Yeno dabartinis kursas y- 
ra 27,8 centai.

Japonai tuo jaus išmokė
jo sovietams 23,333,000 
yenų ir likusią dalį pasi
žadėjo išmokėti laike tri
jų metų.4 Apart to, Man- 
cfiukuo valstybė pasižadė
jo mokėti 5000 buvusių ru-» 
sų to gelžkelio darbinin
kams pensijas, šių pensi
jų suma sieks tarp 27,000,- 
000 ir 30,000,000 yenų.

Taip baigėsi bandymas 
plėsti Rusijos . imperijos 
rubežius į rytus, kuri Ru
sijos carai buvo pradėję 
40 metų atgal.

Gelžkelis pastatytas Ru
sijos susidėjus pusiau su 
Kinija ir nors dabar Japo
nai savinas! šį gelžkelį, 
beTKinų vyriausybė yra 
pareiškusiu kad eJaponai 

kelį ir toks pirkimas esąs 
nelegalus. Bęt į Kinijos 
protestus japonai mažai 
tekreipia dėmesio.

PRANCŪZIJA GRIEŽTAI 
PRIEŠINGA TARTIS SD 

VOKIETIJA DĖL KLAIPĖ-' 
’ DOS '

Paryžius — Kovo 23 d. 
Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris Pįerre La
vai, atidarydamas Pran
cūzijos, Anglijos ir Itali
jos pasitarimus dėl įvykių 
Vokietijoje, perspėjo, kad 
Hitleris padidinęs Vokie
tijos karines jėgas reika
laus grąžinti territorijas.

Jis pareiškė, kad Pran
cūzija yra nusistačiusi ne
pradėti jokių kalbų su Vo
kietija dėl grąžinimo Klai
pėdos krašto vokiečiams, 
Jis ypatingai minėjo Klai< 
pėdos kraštą dėl to, kad 
yra gandų kad vokiečiai 
reikalaus iš Sir John Si
mon, kuris išvyko Vokie
tijon tartis t su Hitleriu, 
kad pirmoje vietoje Vo
kietijai turi būti grąžin
tas Klaipėdos kraštas.

Lavai perspėjo kapitoną 
Eden, anglų atstovą, kad 
jis praneštų Sir John Si
mon, kad Prancūzija ne
mano nusileisti ir, kad; jis 
neleistų vokiečiams užves
ti jokių kalbų dėl Klaipė
dos krašto grąžinimo.

VOKIETIJA UŽDRAUDĖ 
REKLAMĄ PER RADIO

Berlynas —Propagandos 
ministeris ęroebbels išleido 
dekretą, kųriuomi nuo 
spalių 1 d. uždrausta bet 
kokia reklama^ per vokie
čių radio. Priežastis tokio

r
i

ŽIAURI SOVIETŲ MAŠINERIJA ŽUDO ŽMONIŲ 
KŪNUS, SIELAS TAIP PAT

i

Klaipėdos Teroristams Prokuroras J 
Reikalauja Mirties Bausmė? I

/ ■ • . .. . ' «

IIK RFUTRR VAI OYRfK1 Kaunas — Kovo 7 ir 8 Prokurorų pareikalautos J 
į^ĮQt uLII lnu VHLU IDUu j Lietuvos kariuomenės bausmės iš pradžių aįh 

susirinkimas ivvks ket- te*sme Valstybes Išdavimo svaigino visus kaltinamuo- 
virtadienf, kovo&28 d., 7 įyluje kaltinamąsias kai- }sius, kuriems jos taiko- 
vai* vakare, Darbininko 
Redakcijos kambary. .

KATAUKAIPIKIETUOJA
MEKSIKOS KONSULATĄ

: t ’ ' ' :1 • * r. . 1

New¥ork^

? tUoti lieksikos konsulatą, 
protestuodami .prieš kata- 

' Ijkų persekiojimus Meksi- 
•rfcpję* Pikietierių skaičius 
\ siekė 50 vyrų ir moterų.
• Apie; 5,000 brošiūrų išda-

New York — KoVo 23 d. 
katalikai pradėjo pikie- 
t'uoti leksikos konsulatą, 
protestuodami .prieš kata
likų persekiojimus Meksi-

bas pasakė adv. prokuro-} mos. Visi pasidarė nepa- 

liacinių rūmą prokuroras nusiminę, nors ir stengėsi, 
MonstaviČius. Prokurorų bet nepajėgė savo jaudini* 
kalbų klausėsi Lietuvos mosi pąslėpti, 
vyriausybės nariai, ka* I Toliau kaltinamąsias 
riuomenes vadovybėms  ve- 'kalbas sako civiliniai ieš- 

----- fcova^ 0 paskui teisiamų
jų, advokatai. »

Tikimės, kad penktadie
nio numery jau galėsimo 
paskelbti teismo sprendi* 
mą. *

HITLERIS TAIKU PIR-Ė 
. MUUSIUS ŠUKIUS | '■

■ KLAIPĖDĄ

rai -X gen. Vimeriš ir ope- prastai nervingi, išbalę, .į
...................... ■ - ■ . • ...... », M ' ' 

MonstaviČius. Prokurorų bet nepajėgė savo jaudini- g 
p " "
vyriausybės nariai, ka* |

n

timų valstybių diplomatai* 
Teismo salėse Spaudos lo
žėse buvo matyti gana 
daug žymiausių, pasaulio 
laikraščių ir telegramų a- 
gentūrų atstovų. Po pro
kurorų kalbų. Teisingumo 
rūmuose įvestas tėlegra- 
fas visą naktį davė prane
šimus visam pasauliui.

Prokuroras Vimeris vai
zdžiai nupasakojo Zaso 
partijos išdavikiškus dąr- 
bus, savo tvirtinimus pa
rėmė gausiais ir neginči
jamais dokumentais. Pro
kuroras MonstaviČius kal
tino dr. Neumanną ir jo

r-.
šiekė 50 vyrų ir moterų. 
Apie; 5,000 brošiūrų išda
linta praeiviams.

KONGRESASNUTARĖ
KUKĖTI VETERANAMS

- BONUS

y
■ i ■

Berlynas — Hitleris paį* 
kelbęs, kad.Vokietija dį» 
dins savo kariškas jėgas 
nepaisant .jokių sutarčių, 
tuojau ėmėsi tuos planus 
vykdinti. Kitos valstybėj: 
protestuoja, bet Vokietija 
nepaiso.

Nėra paslaptis,' kad vo
kiečiai apsiginklavę ręika* 
lauš, kad tie kraštai, kii- J 
rie buvo iš jų atimti po J

- TYinnnn ir /^n totthor tkaro ^Ūtų grąžinti. Jų pU*
dien jis buvo išvedamas iš kalėjimo į tamsią ir drėg- senato priimtas, bet aišku, įnai JaU paruošti ir laukui5 *?■ 

kame^fai£Mbuvo varginamas Mms fcteuęi- ffl* tik _patogĄML/ teito B

,- . gyyenuno istoriją. Kadangi žmogelis menkai §įu<j ]aįku mokėti vetera- ! iun^i su Austrija, bet Čl£ 9
kejo rašyti, tai jam buvo didžiausia kankine. Kaleji- nams, nes toks išm6kėji-lfe*s^^^ pastoja kelią Italiją.
mo-kambarėlis, kuriame jis sėdėjo buvo apie 25 ket- mas sutrukdytų jo planus. * Antras jų objektas tai* I®
virtainių pėdų didumo ir jame buvo nuo 50 iki 75 ka- dėl prašalihimo krizės ir F po Klaipėdos kraštas. Vokie- *
liniai. Vieną kartą į dieną pusvalandžiui kaliniai buvo apart to, einant dabarti- 
išleidžiami į kiemą atlikti Savo reikalus, šį išbadęjusį niais.įsta^5?faį?’ tu" 
kaimietį kalėjimas visiškai pribaigė. Sunaikino mfctik lsmoke^tlk 1945 
jo kūno pajėgas, bet ir protineferGalutmaiipo dviejų i Ngra abeionss kad kQn. 
mėtų bolševikų budeliai “surado”, kad šis žmogelis gresas šį/biliiį priims 
“per klaidą” buvo areštuotas^ taip jam pasakė bolše- dviem' trečdaliais ^Balsų 
vikų agentai jį paleisdami iš kalėjimo. P. Walker daugumą, prezidentui už* 
klausinėjo kaimiečių ar nėra apylinkėje vietų, kur dėjus savo vėto. Bet abe- 
būtų geresnės žmonių gyvenimo sąlygos ir būklė, tai J°3ania ar s^ate susida- 
gavęs atsakymą, kad-soviete Ukrainoje , ^visur tas j Jgį®*^“eSStovetoT 
pats, nes bolševikų komisarai nepasitiki ūkininkams, * *
kad sukilimo metu ūkininkai būtų palankūs sovie- 
tams. Užtat juos kankina ir marina badubn: i <

SENATAS PRIĖMĖ
PAŠALPŲ BILIŲ

■Ą

Washington — Korigre- 1
sas 318 balsų prieš 90 nu- , bendrus. Savo kalboje pro- 
tare išmokėti veteranams kuoras konstatavo, kad 
bonus, išleidžiant nepa- sukilimo momentas . Klai- 
dengtų banknotų sumoje pėdos krašte buvojau vi- 

1.2,000,000,000 dolerių. Da> sal arti. Jis padare kalti- 
bar šis taip vadinamas namojo akto ar liudininkų

■ $
M
VS

Šis žmogus sovietų Ukrainoje bado nuvargintas
pateko į kalėjimą kaip neištikimas sovietų komums- patman’g bilrns bus svars. parodymų santrauką, pa- 
tų komisarams. Jis tapo įkalintas Weve ir-ten išbuvo' 4“
du metu. Kalėjime jis buvo laikoma^be teismo ir kas-

žymėdamas, kad nėra jo-
Manoma, kad jis bus ir kio aMpjlnio, jogdr.Neu- 

.j. ““v,j“ manno ir Zaso partijos,
tomas senate.

maię ir
savo gyvenimo istoriją. Kadangi žmogelis menkai mo zidėntas yra priešingas1

šiuo laiku mokėti vetera- ??klĮV??_kF?.?

BATOINDUSTRIJAIKEN;
KIANRAKODAS

Washington — Senatas 
68 balsais prieš 16 balsų 
priėmė bįlių užginanti 
4,880,000,000 dolerių pa* 
šalpoms ir viešiems dar
bams. Ši milžiniška suma' 
bus paskirstoma sekan
čiai:

Aštųoni šimtai milijonų 
vieškeliams, gatvėms ir 
keliams statyti; penki 
šimtai milijonų ūkininkų 
pašalpai; šimtas milijonų 
kaimų, elektrifikacijai; ke
turi šimtai penkiasde
šimts milijonų pavyzdin
gų gyvenamu namų staty
bai, panašiai kaip South 
Bostone; trys šimtai mili
jonų parūpinimui darbo 
inteligentams; Šeši šimtai 
milijonų CCC.stovykloms; 
devyni šimtai milijonų 
valdžios statybai; trys 
Šimtai penkiasdešimts mi
lijonų sanitacijai; miškų 

, sodinimui, potvynių kon- 
uŽdraudunc) esanti, kad trelei ir panašiems dar- 
škelbimai radio bams ir keturiasdešimta
stotims jų politiškame ir milijonų valstybių ir mies- 
kultūriniame darbe, tų mokyklų pašalpai.

VVashington — Paaiškė
ję kad batsiuviu kodas 
nebus greitu laiku keičia
mas kaip reikalavo Massa- 
chusetts valstybės darbi
ninkai ir darbdaviai. Ank-. 
šciau buvo skelbta, kad 
balandžio 16 d., Wąshing- 
tone prasidės derybos dėl 
kodo pakeitimo, .bet dabar 
tos derybos atidėtos.

Darbininkai yra labai 
susirūpinę, nes prie dabar
tinio NRA kodo, batu dir

Prezidentui suteikiama 
teisė šias sumas sumažina 
ti ar padidintfci20 nuošim
čiais, 1$ šių' pinigų, prezi
dentasgalit naudoti dalį 
pinigų paskoloms ūkinin
kams pirkimui ūkių ar ti
kiu inventoriams.

Prezidentui duodama.
teisę samdyti darbininkus sinio kuuu, uacų uu- 
ir pirkti bet kokį invento-1 btuvės grasina išsikraus- 
rių, kad pasiektų tikslus tymu į mažesnius mieste- 
numatytus šiame biliuje. bus, nes didesniuose mies- 
Vienkart . duodama teise 
pirkti ar nusavinti nejudo- 
mą turtą dėl virs išdėstytų 
sumanymų.

Prezidentas turės teisę 
nustatyti algas, kurios 
bus mokamos prįe šių įvai
rių projektų, bet jis turės 
žiūrėti, kad mokamos al
gos nenumuštų darbinin
kams mokamas algas pri
vačiose įstaigose.

Prezidentas yra paten
kintas, kad pagaliaus kon* 
gresas sutiko pildyti kad jis priverstų NRApo- 
reikalavimus ir, kad ture- nus laikytis duoto žodžio ___ — ______
damas šią sumą pinigų, | ir. kaip ankščiau buvo nūs- visų nuteistųjų valstybės 
jis yra tikras, kad jam tatytą, įsakytų peržiūrėti išdavikų turtą konfiskuoti 
pasiseks pašalinti krizę, [NRA batsiuvių kodą. J valstybės naudai. \

šio sunkiai baustino. tero-, arasias. v »
ro, perduoti Vokietijai. ^siSna^Kitos’valstybės: W 
Zaso ir Neumanno parti-1 SaSžSt SSmuSSr 9 jos visą Klaipėdos kraštą ^t^esuotos §ia4?wą^ 9 
buvo- pavertušios ištisu,presuotos, čia ir ^ra o-, w 
prieš valstybę nukreiptu; P“£SI EuroĮ

Diplomatei kalba; kaį ■ 
abiejų partijų . vadai. Bet linkusikeisti
nemažiau kalti ir priesval- ^Ta - J1Ui stybinio darbo kvepėjai vokiečiams atsiimtiKįai< « 
bei nalaikvtoiai Daus čia Pedos krastą. KoT kas j| kaltas ir buvęs KlaiJdos Prancūzija tam priešingą S 

aitas pu ęs p. i bet galimas dalykas, kad krašto seimelio pirųimin- Ln^raišsiderėję iš vokite ■ 
kas Dresleris. Teisme liu- «a S
dytojai iš įvairių Klaipė- J? tį KlaiDSdos kra|j S 
dos krašto vietų,- įvairių ^atnlešimui nuo Lit ,9 visuomenės sluoksnių zmo atpiesimui nuo įlietu 
nes šajo vieną ir tą patį: Vokietija dabar varo?9 
kol nenolitikavo dr. Neu- .
manhas, krašte buvo ra- +nreli11 • • nlc 9

lietuviu^ slp&fi B 
sūrėksc^ai,’kariškas jau- ffi S
Sa^befiZTI gįmas gventojų pasinį j 
gyvenimas. Prasidėjo g^kys už gožimą prie Vpkie- 
ginimai paskiriems gyven-lriJ0S‘ X

vos. ,1

smarkiausią agitaciją 1 
‘ v * * tuvą tikslu pi> | 

lietuvius skelbti j 
sur ekscesai, kariškas jau- Plebiscitą ^a*Ęed°s krj^įt I

tuose joms reikia didesnes 
algas mokėti darbinin
kams. Mokant didesnes 
algas, jos aiškinasi, kad 
negali išlaikyti konkuren
cijos ir yra priverstos 
kraustyti savo dirbtuves..

Kongrese atstove Edith 
Nourse Rogers iš Massa- 
ęhusėtts valstybes nepa
tenkinta tokiu NRA pasi
elgimu ir planuoja kreip
tis tiesiai pas prezidentą 
Rooseveltą, reikalaudama,

tojams, lietuviškųjų orga
nizacijų nariams net val
džios atstovams.

Prokuroras Monstavi- 
čius, dr. Neumanną,, jo pa
dėjėją Beitulaitį ir vi
siems Savogo apskričių 
vadams pareikalavo po 15 
metų sunkiųjų darbų. Ki
tiems nuo S ligi 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjime. 
Jesučio žudikams: Pryšui, 
Vanągatui, Evaldui, Bo
liui, Liepai ir Getšalkui 
pareikalavo mirties baus
mes sušaudant. '

Prokuroras gen. Viine- 
fis, kaltinąs Zaso partijos 
narius, pareikalavo Zasą, 
jo padėjėją Ropą nubaus
ti po 12 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, o kitiems 
— nuo 6ligi 8 metų. Be 
to, prokurorai pareikalavo

ITALIJA MUBIUZUUJA e | 
MUJONINį ARMIJį . I
Roma — Mussolini, Ita* J 

lijos diktatorius, įsake vi* 'į 
sus vyrus, gimusius 1911 j 
metais, tuojaus imti ka* | 
riuomenėn. Tuomi Italijos | 
kariuomenė padidės iki I 
676,000 kariškių, ir imant į 
domėn, kad jie apart to l 
dar turi 400,000 fašistų i 
milicijos, tai ginkluotų jė- ® 
gu visoje Italijoje bus vir> | 
milijonas vyrų. S

valstybesnaudai. \

š; savo žygį, .pasakė, ka<i 
Italiją turi būti pasireręj 
gusi atremti bet kokiui J 
pavojus; kada Europoj* 
dangus yra apsiniaukęs 
karas gali kilti bet kuntMn 
momentu. * 1

Spėjama, kad jis ruošia^ 
si prieš Vokietiją. l



KETINĖS ŽINIOS
... , . . .-------------- ------  J—1 t ‘ 0. ,■ ■ III

Kas Tie “Sparnuoti Lietuviai 
t Darius ir Girėnas”?

WS. l-mos kuopos susi- 
mklmas fvyks kovo 26 dL, 
7:30 valandą vakare, pa
rapijos salėje. Visi kuopos 
nariai prašomi dalyvauti 
tame susirinkime, kad ga
lima būtų apsvarstyti, 
kaip pasirengti pavasario 
darbuotei ir kaip suma
niau minėti LDS. metinę 
šventę. VALDYBA

bu» < labai reikšmingas 
Cįmbridge’iuje, tarpe jau*

ORGANIZUOJASI
VYČIAI CAMBRIDGE

Kovo 24 d., 3 vai. po pie
tų, Nekalto Prasidėjimo 
P. Š. liet, parapijos moky- 
Mos svetainėje įvykosusi- 
rinkimas vyčių kuopos at
gaivinimo reikalu.' Kleb. 
kumP. Juškaitis,didis vy
čiųIdėjos prietelis ir rė
mėjas pasakė gražią vy
čiams kalbelę, pareikšda
mas noro atgaivinti kuo- 
greičiausiai vyčius Cam- 
bridge’iuje.
* Antrai organizacinis su
sirinkimas įvyks kovo 31, 
tubjaus po sumos par. mo- 
tykios svetainėje. Daly
vaus ir So. Bostoniečiai, 
kūne buvo, atsilankę ir į 
pirmutinį susirinkimą, bū
tent: Pr. Razvadauskas, 
8. Griganavičius, Ji Kum
pa, M. GrUevičius ir kiti. 
Įteikia pažymėti, kad 
Cambridge’iuje vyčiai. se
niau buvo ’ labai veiklūs, 
todėl ir šis jų nubudimas

Meko muzikos, piano 
. ir dainavimo. Specia- 
f les pamokas duoda

MUZIKAS
L RAPOLAS JUŠKA

SO. BOSTONIEČIAI 
FROVIDENCB

Kovo 24 d. L. Vyčių 17 
kuopos nariai su pirminin
ku Razvadausku priešą? 
cyje lankėsi Providence. 
Būrelis vyčių: Pr. Razva- 
dauskas, M. GrOevįČius, 
D. Averka, J. Kumpa, Pr. 
Karlonaitė, O. Petrulytė 
ir E. Meškauskaitė, suži
noję apie Providence yy* 
Čių parengimą “Teismą” i 
nuvyko patirtį ir pasisve
čiuoti. -  ---- ' —. - '

ProvidencieČiai su savo 
kleb. kun. J. Vaitekūnu į 
gražiai So. Bostoniečius' 
sutiko ir net suteikė gar
bes tarti po kėlėt, Žodžių 
skaitlingai susirinkusiai 
publikai. Kalbėjo D. Aver- 
ką, Pr. Razvadauskas ir 
J. Kumpa. P-Iė E. Meškau
skaitė sudainavo . gražią 
dainelę,

Reikia pažymėti, kad 
Providence lietuviai gana 
gratiai veikia ir jų yeiki* 
mas daro didelę pažangą.

To vakaro programoje 
aktyviai dalyvavo iŠ* Pro- 
videnpiečių pp. čiočiai, p. 
Kuprevičius, p-lė Jaškiu- 
tė, p. M. Čepiene, p. Turo- 
nienė, p-Iė J. Daubickaitė, 
p. Babavičius, p. Parafina- 
vičius, p* Tamašauskienė, 
p-lė Uickevįčiutė, \ p-lė M. 
Šfiydeckaįte, ?p?Įe,Avižyny- 
tėį p. Akulavičius, .p. Kai
rys, ir kiti. t -

Dalyvavo svečių vyčių ir 
p. Ba- 

Rap.

M M.». GASRER
Arti Municipa! Building

525 M Broadway, S. Borton
Of^O VataMiej

i Nuo 9 liet 12 ryte Ir nuo 1,36 UVY 
|ff fr nuo>6 1M 8 vai. vakare. Gil
inąs uždarytus aubatoa vakfcrali Ir 
! nedfildleniala, taipgi eeredomia nuo 
į 12-toa diena uždarytas.
į Taipgi irafnra ir X-Ray

SorBdeton3893 Blue Kilis 6909 
1.AKTAKAS

MAORICEC. FISHGAL
’ Ofiso valandos:

2 iki 4 ir 7 iki 8 P. M.
Irv pagal sutartį -

394 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS./

. Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GOMSKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai 
ryto, nuo 1:80 iki 5:30 po piety ir 
nuo 6 iki 9 L vakare. šventu dieną 

pagal susitarimą.

Tel, So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 Broąd^ay^Bo-'B^lton
Ofiso vaftmdos, nuW
1:80 iki 6 Ir nuo 6:80 lkl?9 ▼. T. 
Seredomia nuo iki 12 v. dieną. 
Sukatomis nuo 9 iki. 6 vai. vakare, 
NedSIiomIs nuo 9 Iki 12 vai. dieno.

(pagal sutarti)

Adresas:
! 933 E. Broadvvay,.

SO. BOSTON, MASS.

iš iš Worcester’io 
cinskas, ir kiti.

MIRĖ

KRUTAME PAVEIKSLAI

"KARALIUS KARAlip”
■ . (“King of Kings”)

•Rengia 
Apaštalystes Maldos Dr-ja

< . sekmadienį
? KOVO (MARGS) 31,1935 

Bažnytinėje Svetainėje 
Sth Št., So. Boston,

Mass.
Z/ Bus rodomi
’ ^Vaikams: 3 vai. po pietų 
Suaugusiems: 7 vai. vak.

Kovo 22 d., pasimirė, vė- 
, žio liga sirgusi; Elžbieta 
! Navickienė, gyv. 257 West 
[ Fourth St. Velionė paėjo 
‘' iš Suvalkų. Velionės vyras 

Juozas mirė 1916 metais.. 
Nuliudime paliko vieną 
dukterį Oną. Velione buvo 
82 metų amžiaus.

Laidotuvės įvyksta ko
vo 26 d., 9 vai. ryte su šv. 
mišiomis iš šv. Petro baž
nyčios Šv. Benedikto ka
puose. Patarnavo grabo- 
rius J. Kasperas.

KALTASŽMOŽUDYS-

Tel. Tnmbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M, 0.
(REPŠYS)

. LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

’ 278 Harvard Street, 
kąmp. Inman. arti Central Są,;

Cambridge, Mass.

PaMtūlį itavo herojiškumu nustebino ir Atlanto 
pergalę Lietuvai laimėjo du amerikiečiai lietuviai Dą- 
riua ir Girėnas, ftių didvyrių asmenybes ir garbingą 
jų praeiti mums, štai, nušvietė amerikiečiai. Kapito
nu Petras Jurfcta parašė ištisą veikta “SPARNUO, 
Ti LIETUVIAI DAIUUS IR GIRĖNAS^ Jį išleido, 
rizikuodama stambiomis išlaidomis, Dariaus sesuo 
Konstancija - Kotryna Juciutė - Stulpinienė. Knygos 
puslapius sustatė Vyčių spaustuvė. Knygai viršelį pie* 
Še dailininkas Mikas Lileikis, Visi čikagiečiai. Knygą 
spausdino ir LITUANIKOS lėktuvo spalvos tvirtus 
gražius apdarus uždėjo Cuneo spaustuvė. Del to pati 
knyga labai gražiai, švariai ir meniškai pagaminta. 
Tai yra bene pirma Amerikos lietuvių išleista tokia 
daili knyga. , w 1 ’•

Minėti amerikiečiai patiekė mums platų, gausiai 
paveiksluotą veikalą apie nepaprastus didvyrius, ku* 
riuos mes dabar galėsim arčiau pažinti. IŠ tikrųjų: 
patyrę įdomiu Dariaus ir Girėno gyvenimą, karotar- 
nybą, skraidymus, darbūs bertuoįtelrius mūšų tautai 
ir Amerikai, sunkų ir ilgą rengimąsj istoriniam Žygiui 
ir išskridimo aplinkybes, be abejonės/ pradėsime 
dar daugiau tuos du mūsų didvyrius gerbti. Knygoje 
paskelbtą daugybė faktų iš abiejų darbščių vyrų gy
venimo, o Dariaus laiškai, rašyti atsiminimai ir dieno
raščiai nušvies didžiąją jo dvasią bei asmenybę. Jei 
nežinai tų visų faktų, negali įsisąmoninti, ar tai buvo 
tik du nuotykių (avantiūrų) ieškotojai ar kilnesnio 
tikąlo siekėjai. Tikrai, 1933 m. liepos men. lietuvių 
tautą ir net pasaulį giliai sujaudino daugiausia tik 
Dariaus ir Girėno drąsa, pasiryžimas nepaprastam 
žygiui ir labiausiai pats tragiškas jų žuvimas jau nu
galėjus aūdfĮngąjį Atlantą. Autoriaus surinktieji fak
tai ir dokumentai sudaro visą Dariaus ir Girėno isto
riją. Gausi p^aga ir brėžiniai (planai) aiškiai ro
do, kokio inksto lakūnai buyo šie du mūsų tautiečiai, 
kiek popiįliaiūs jįėdųbuvb Amerikoje ir konkrečiai 

j kdkios svąiįįs, jų didysis įžygis, turi aeronautikos 
moksluu LietųvoSį Prezidento, aukštų-valstybės vyrų, 
karininkų, dvasininkų, visuomenės veikėjų, žymių 
pasaulio lakūnų ir kai kurių, Amerikos valdžios atsto
vų trumpi pareiškimai nušviečia Dariaus ir Girėno 
nuopelnus lietuyiųtautai irnetžmonijai.

y * Tokią knygą perskaičius irjšigilmus į visą jos 
^24 UiM^rikvienarii buš -aiįfeti^ambariąus; žo? 
džials, ko mes prieš 2 metus netekome ir ką laimę jo- 
me. Del to viso ši įdomi knyga turėtų būti plakai 
skaitoma; ‘ ?

i i * KAINĄ $1.50 — su persiuntimu $1.65
' J Šią knygą galima gauti:

. V žįpA^BININKO” KNYGINE
: 33g.t^~pro^Įjįya,|/[ 'j-k: 801 Boston, Mass.

rėš tik tris, kameras nusi
kaltėliams, įkurk bus bau
džianti trumpam laikui. 
Kaip žinoma, didžiuosius 
nusikaltėlius Vatikanas a* 
liduoda Italijai. Viduram
žių Vatikano rūsiai, ku- 
riuofce buvo vykdomos nu* 
siimitėllų bausmės} labai 
paseno’ir pritaikyti juos 
dabartiniams kalė j i m ų 
reikalavimams nebegali- 
mfa. ’

PRIVERTĖ VALGYTI 
SRIUBA SU TARAKO-

• - NAIS .

PULK.PRYSTORI i 
. KAtJN4?f; > 1

Rygos laikraščiuose pa? 
sirodė žinių, kad netrukus 

; t Kauną vyksiąs buvęs 
Lenkijos ministerių pirmi
ninkas pulk. Prystor, ku* 
ris yra artimas Lenkijos 
' caro ministerio bendra
darbis. ' . *

Kaip žinome, pulk. Prys- 
;or 1934 metais vasarą 
;aip pat lankėsi Kaune.

Nuošitdžiai kviečia visus, 
L; RENGĖJOS

R
:< Suffolk apskričio jury 
po dešimties minutų pasi-

MALDAKNYGES
: GAVSNIOS METU Į8IGYKITE MALDAKNYGES

UŽ LABAI NUPIGIltrį. KAINĄ 

'MALDŲ RINKINĖLIS’ 
Kiiaoi: •

‘ Jnočtū odai Apdarali 11.50 (Wo ILTS) 
BaMi ctitriĮtido apdarai* |1.50 (buvo fl«7&) 
Juodaii paprastais apdarai! .75 (btttą |1.0Q) 
Balta celuiloldo apdšrili .00 $135)

“PULKIMĄ»T KELIŲ”
Juodais odos apdĮurais -—?1.50 (buvo $2.50)

IMANT tūpBSNĮ SKAIČIŲ/DVOpMlECĘRĄ NUOLAIDĄ 

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

I

tarimo, rado Miller Frank 
Clark kaltu- , nužudyme18 
metų amžiaus mergaitės 
Ethel Zuckėrman. Clark 
nuteistas . mirti elektros 
kėdėje.

Taip greit buvo išneštas 
sprendimas, kad Clark gy
nėjas mano reikalautibylą 
išnaujo svarstyti, neš jury 
negalėjo taip greit nuo
dugniai apsvarstyti visus 
teisme iškeltus klausimus.

i

■

366 Broadvvay, — — — So. Boston, Mass.

MERE

ĮVAIRIOS žinios
ADV^ SKIPITIS IŠVYKO 

Į AMERIKA

i DULR pirm. adv. Skipi
tis kovo 2 d. išvyko į Jun
gtinių Amerikos Valstybių 
lietuvių kolonijas pasaulio 
betilta kongreso reika
lais. Pakeliui sustos Pran
cūzijoj, kur susipažins su 
Prancūzijos, Belgijos ir 
Luksenbųrgo lietuvių 
lonijų būtimi^ ^iaųrės A- 
merikojė. t>uš1 apie balan
džio 2 d. *

Kovo 23 d., Boston Ša- 
natorium Mattappan, Ma-; 
ssachusetts po 6 menesių 
ūaučių ligos, mirė Stanis

lovas Pocius, 23 metų am
žiaus, gyv. 63 Thomas 
park. Gfinęs ir augęs So, 
Bostone. Paliko liūdesy 
motiną Juzefhią (Budrec* 
kienę) brolį Kazimierą, 
patėvį Kazimierą Budrec- 
kį. Laidojamas, kovo 26 d. 
iš Šv. Petro bažnyčios 9 v. 
r., Naujos Kalvarijos ka
puose. Patarnauja grabo- 
rįus Zaletskas.

MEDAUS IŠVEŽTA 
' 44 TONAI ■

GAS DEL KLAIPĖDOS

“Heimatdienšt” praneša, 
kad Altoriau mieste^ netoli 
Hamburgo, buvo “Klaipė
dos skriaudai paminėti” 
sušauktas hitlerininkų mi
tingas. Jame buvo pabrė
žiama, kad "Klaipėda yra 
amžinai su Vokietija”. Po- 
licijos viršininko pasiūly- 
mu -viena iš svarbiausių 
miesto gatvių pavadinta 
Klaipėdos alėja.

DIDELE KATASTROFA 
MASKVOJ

» Maskva E. Reuteris 
iraneša, kad Isakogorskb 
komunistų partijos sekre- 

torius Sosninas nuteistas 
kalėti trejus iriętus už tai, 
kad privertė geležinkelio 
restorano personalą valgy
ti sriubos su tarakantais. 
Sosninas privertė kelis 
arnautojus išsrėbti po 
lėkšte tokios , sriubos, no
rėdamas juos nubausti UŽ 
nešvarą. Teisėjas, kuris 
teisė Šosniną, jo pasielgi
mą pavadino “politiniu 
chuliganizmu ir ’negirdėtu 
pasityčicjįmu,r.

RŪPINASI PRAPLĖSTI 
GAMINIŲ EKSPORTĄ

Stockholm — Švedijos 
mažųjų industrijos vedė
jai planuoja pavartoti 
naują būdą praplėsti jų 
gaminių eksportą.

Kadangi dauguma vieni 
nepajėgia savo gairiinius 
pasiūlyti užšieniąrns, tai. 
jie organizuos kooperaty- 
yįniais pamatais piganiza- 
čiją, kuri4 lėiš? katalogūš, 
siųs agentus į užsienius ir 
bendrai rūpinsis visų na- 
rių eksportų reikalais.

Padengimui šios organi
zacijos išlaidų, kiekviena 
dirbtuvė tam tikrą nuo
šimtį gautų pinigų už pre
kes, parduotas užsienin, 
skirs organizacijai* Apmo
kėjus organizacijos išlai
das, likučiai bus proporci- 
jonališkai’ atiduoti na
riams,

PARSIDUODA BU6ERNĖ
Ant greitąjį, Biznis gerai & 

dirbtas per virš 30 metę. Prie
žastis pardavimo savininkas 
turi; kitą biznį. Galima matyti sa
vininką bile kada. Kreipkitės :

343 ta Street., .
8p.Boston, Mass. '

nų Kolombo Vyčių organ - 
zacijoš vajaus, viirš 10,00( 
katalikų vyrų padavė ša* 
vo narystės aplikacijas.

, Dvasia'daro kūną turtin- 
įekspyfasi

Kasmet iš Lietuvos išve- 
žarnas nemažas kiekis me
dau. Praeitais metais iš 
Viso išvežta 44,2 to me
daus už 142.700 lt. Beveik 
Visas medus išvežtas į Vo
kietiją, . ,

NmroopAmm 
VASARIO 16 D.

Lomiau Tauragės apskr. 
Vietos “Pavasario’ ■ kuopa 
Nepriklausomybes šventes 
proga ruošė iškilmingų su
sirinkimą. Tik, dlja, Bata
kių policija atsisakė duoti 
leidimą, aiŠkindamosi, kad 
paskaitos preleg A n ta a 
jiems asmeniškai nepažįs
tamas. .; '

Maskva — Aukšto spau
dimo kompresoriui spro
gus, buvo visiškai Simai* 
kĮntas. Maskvos' pieštukų 
fabrikas. Per ištikusią ka
tastrofą 29 darbininkai 
buvo užmušti ir 300 sužei
sta. Nežiūrint suvažiavu
sių Maskvos gaisrininkų 
pastangų,v fabrikų trobą* 
šiai visiškai' sudegė. Nuo 
gaisronukentėjoir namai 
kurie stovėjo tietoli fabii 
ko,\ *.r ■■

. r............. t. n •

’ MAŽIAUSIASPASAU
LYJE KALĖJIMAS

Roma Vatikane pra
dėjo. statyti mažiausią ka
lėjimą pasaulyje. Jis tu*

J!

I
S. BARASEVIČIUS IR 

; SONOS
Seniausias ir Savistovia šios 

Vtatybfe

LIETUVIU GRABORIUS IR 
BALSAMŪOTOJAS

Gyvuoja 26 metus. Pilnai prislruo- 
šgs savo įrankiais Ir karstvežimlu 
suteikti geriausią patarnavimu die
ną ir naktį, .Tarnauja ir apylinkl-

’ *. nfinB Lietuvių kolonijoms. ] [ 
TURI NOTARO TEISES ' . ’ j i

Tel, Bojton 2590 ' i >
© Grvenmoji iHeta: J Į;
X. - «838 Dorchtar Avė. '! 
f v Tel. Oolumbia 2537 ' !
tose aseeeeęiieoseaseėoeeos!

ROIUN AUTO SALES
STASYS BOKLAHAS. SAV.
Parduoda OLDSSIOBILE autoino- 

; blllus ir INTERNATIONAL tre
kus. Priimame sonuskarusmalnals

. : Taipgi .-y-.-, •
, • t.iKiaie automobiliua . .
Darūs užtikrintas,, nes užlai-

; . kau sartis Sarhininkns.
'• »MigMaAd.ATO, J

’ NMDHJUK, MA8B. ■ .

PARDUODAME ir TAISOME 
Buvo: Dabar:
$192,00 MAJESTIC ; $49.00

155.00 . PHILCO 89.00
125.00 PHILCO 29.00
90.00 PHILCO : 19.00

CHAS — CHRIS 
___ 454 Broad^ay ’, ,

S. B. 4000

RUONIS KONTRIM
REAL ESTATE .

INSURANCE 
CONSTABLE

Justice oį fhe Peaca / 
' Visokios rflSIęs audraudaųr tei

singas patarnavimas..
598 E, Broadwa.y. SO. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residenee:. ’’ -

120 Marine Rd., So. Boston 
Namu tel.; Šou. Boston 2483-W

[FOTOGRAFAI STUKAI 
'Padaro geriausius ir. gražiau
sius paveikslus, Šeimynų, ves

tuvių ir paviehiu asmenį).
JURGIS O. ŠTUKAS 

458 Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel, Šou. Boston'2029 '
. ALENA S. STUKIENB 

681 Washington St.,
. Nonvood, Mass. , 

Tel. Bbr. 0242

■ i . -i

LIETUVIU SKALBYKLA- 
Skalbiame lt f proslname vispklua 
drabužius. Mes paimame ir pristn- 
tome drabužius visur, kaip tai: 
So.. Boston,. Cambrldge, Brlghton 
Dorchester, ir kitur. Pamėginkite 
Ir patyrsite, kad gaunate patarna-

’ vimą už- pigią, kalną, *' ’ *
' 7-9 EHery Si, So. Boston

, < Tel,- 88. Bostpn 2923, / Į

PIGIAI TAISOME 
>’• ' STOGUS ;

S0. BOSTON ROOFINGCO.

JOHN MARTIN &CT.
Taisome Visokius Slogus;

414 W« Broadvyay „
• , TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

Perkraus- 
. tome 
VISUR 

k PIGIAI
GREITĄ1 
SAUGIA!

LITHUANIAN 
. FURNITURE 00. 
826-328 W. Broadvvay 

t Tel. South Boston 4618

JUOZAS M. DILIO
LAIKRODININKAS' 

t l • “

P&rdu&du. įvairiausios rttfieą 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataiUu, •/.

866 W. Broadvvay 
. SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou. Boston 3694 į

siKNiir
ROTTUNG 00.

a grigas, r
Išdirbtas gerą minkitą 

garimų, 7 • . .
107

Šo. Btaan. *****
Nmtit 181 P St, So. Bortm

■M
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? LDS. 1-mos kuopos susi- 
rnkimas Įvyks kovo 26 d., 
1:30 valandą vakare, pa
rapijos salėje. Visi kuopos 
nariai prašomi dalyvauti 
S e susirinkime, kad ga- 

frutų apsvarstyti, 
pasirengti pavasario 

darbuotei ir kaip suma
niau minėti LDS. metinę 
Šventę. VALDYBA

ORGANIZUOJASI 
VYČIAI CAMBfelDGE

Cambridge’iuje, tarpe jau*

OĄK J O <1 |ffag Tie “Sparnuoti Lietuviai 
DR. ROGER J. AUZAIO " ’ ”

Tel. Devonshire 7906
. OTIAO VALANDOS: '

*

SMftldimgtaMt,

*

DariusirGirėnas”?

Kovo 24 d. L. Vyčių 1? 1 
tuopos nariai su pirminin
ku Razvadausku prieša
kyje lankėsi • Ptovldence. 
Būrelis vyčių: Er. Raavn* 
dauskas, M. Grilevičius, 
p. Avetkn, J. Kumpą, Pr. 
Karlonaitė, O. Petrulytę 
ir E. Meškauskaite, Suži
noję apie. Providence vy
čių parengimą “Teismą4’ i 
nuvyko patirti Jr paslsye-’. 
čiuoti.

ProvidencieČiai su savo 
kleb. kun. J. Vaitekūnu 
gražiai So. Bostoniečius 
sutiko ir net suteikė gar
bės tarti po kėlėt, Žodžių 
skaitlingai susirinkusiai 
publikai. Kalbėjo D. Aver- 
ka, Pr. Razvadauskas ir 
J. Kumpą. P-Iė M Meškau- 
skaitė sudainavo gražią 
dainelę.

Reikia pažymėtų kad 
Providence lietuviai gana 
gražiai veikia ir jų veiki
mas daro didėlę pažangą.

To vakaro programoje 
aktyviai dalyvavo iš Pro- 
videnciečių pp. čiočiai, p* 
Kuprevičius, p-lė Jąškiu- 
tė, p. M. Čepienę, p. Tūro- 
nienė, p-lė J. Daubickąitė, 
p. Babavičius, p. Parafina* 
vičius, p. Tamašauskienė* 
S’ė. Cickeyičiutė,.. p-lė M.

ieckaitė/ pWAvi^yūy- 
tė, p. Akuiavičiuė, p. Kai
rys, ir kiti. \

Dalyvavo svečių vyčių ir 
iš iš VVorcester'io: p; Ba
šinskas, ir kiti/ : . Rap.

MIRĖ

. Kovo 24 d., 3 vai. po pie
tų, Nekalto Prasjdėjimo 
P. š, Iiet,v parapijos moky
klos svetainėje įvyko susi
rinkimas vyčių kuopos at- 

. gaivinimo reikalu, Kleb. 
kun, P. Juškaitis, didis vy
čių idėjos prietelis ir re* 
mėjas pasakė gražią Vy
čiams kalbelę, pareikšdą- 
mas noro atgaivint! kuo- 
greičiaųsiai vyčius Cam
bridge’iuje* ‘

Antraš orgąnizacinis su-, 
sirinkimas įvyks kovo 31, 
tuojaus po sumos par. mo
kyklos. svetainėje. Daly
vaus ir So. Bostoniečiai, 
kurie buvo atsilankę ir į 
pirmutinį susirinkimą, bū
tent: Pr* Razvadauskas,. 
& Griganavičius, J. Kum
pa, M. Grilėvičiūs ir kiti. 
Reikią pažymėti, kad 
Cambridge’iuje vyčiai se* 
niau buvo labai veiklūs, 
todėl ir šis jų nubudimas*

' 5, - ,O, 1 ■ W ?>■*■* ~ • -*■- » - .< > *

• i'*..*.--- : < <«■.nrHr1

MUZIKAS
/ RAPOLAS JUŠKA ji 

I k ' '• ' - . r • ’ L
įMoĖo. muzikos, piano j Į 

ii dainavimo. Specia- U. 
les . pamokas duoda .;

* vaikams* !

Adresas:
- ; 93g E. Broadway, 

BOSTON, MASS, S(.v . . * -
» iš Suvalkų. Velionės vyras
t v / .T’""' ■.— [Juozas mirė 1916 metais,
k KRUTAMI PAVEIKSLAI Nuliudime paliko vieną

! “KARALIUS KABAir
CKingof Kiiigs”) 

Rengia
L Apaštalystes Maldos Dr-ja 
t i SEKMADIENĮ v 
t KOVO (MARCH) 31,1935 
^ Bažnytinėje Svetainėje 
r *Wi 5th St, So. Boston, 
E v Mšsš, ' 
F “ BUs rodomi 
|į >Vaikams: 3 vai. po pietų 
į, Suaugūriems: T vai* vak. 
į Įžanga: suaugusiems, 25c. 
E ” , Vaikams, 10c.

į Nu £i iai kviečia visus, 
“■ RENGĖJOS

k-

■i
-*
4

PULKu PRY8TOR Į 
‘ ■ ;KAW4t

rėš tik tris kameras nuąi- 
<altėliamįj;*kurie*bu|j bau
džiami trumpam laikui. 
Kaip žinoma, didžiuosius 
nusikaltėlius Vatikanas a- 
Įduoda Italijai* Viduram
žių Vatikano rūsiai, 'ku
riuose buvo vykdomos nu J 
sikaltėilų bausmės^ labai 
paseno ir pritaikyti juos! 
dabartiniams kalėjimų 
reikalavimams nebegali
ma.

PRIVERTĖ VALGYTI 
SRIUBA SU TARAKO

NAIS

r .1 ' ,-

Rygos laikraščiuose pa* < , 
I sinode žinių, kąd netrukus 
į Kauną vyksiąs, buvęs 
Lenkijos ministerių .pirmi
ninkas pulk: Prystor, ku- , 
ris yra ąrtimas Lenkijos. ‘ 
karo ministerio bendra- , 
darbia. t . /

Kaip Žinome, pulk. Prys- i 
tor 1934 metais vasarą • 
taip pat lankėsi Kaune.

• Pasaulį savo herojiškumu nustebino ir Atlanta 
pergalę Lietuvai laimėjo du amerikiečiai lietuviai Da

rnus ir Girėnas. Šių didvyrių asmenybes ir garbingą 
jy praeitį mums, štai, nušvietė amerikiečiai, Kapito
nas Petras Jurgėla parašė ištisą veikalą “SPARNUO
TI LIETUVIAI DARIUS IR GIRĖNAS“. Jį išleido, 

[rizikuodama stambiomis Išlaidomis, Dariaus sesuo

) puslapius sustatė Vyčių spaustuvė. Knygą! viršelį pie- 
|šė. dailininkas Mikas Šileikis. Visi čikagiečiai. Knygą 
spausdino ir LITUANIKOS lėktuvo spalvos* tvirtus 
gražius apdarus uždėjo Cuneo spaustuvė. Del to pati 
knyga labai gražiai, švariai ir meniškai pagaminta. 
Tą! yrą bene pirma Ajnerįkos lietuvių išleista tokia 
daili knyga. f .

Minėti amerikiečiai patiekė mums platų, gausiai 
d paveiksluotą veikalą apie nepaprastus didvyrius, ku- 
i I riuos męs dąbar galėsim arčiau pažinti* Iš tikrųjų: 
Įpatyrę idomų bariaus ir Girėno gyvenimą, karo tar< 
j nybą, skraidymus, darbus be! nuopelnus mūsų tautai 
ir Amerikai, slinkų ir ilgą rengimąsi istoriniam, žygiui 

jir išskridimo aplinkybes, — be abejonės, pradėsime 
[dar daugiau tuos du mūsų didvyrius gerbti. Knygoje 
paskelbta daugybė faktų iš abiejų darbščių vyrų gy
venimo, o Dariaus laiškai, rašyti atsiminimai ir dieno
raščiai nušvies didžiąją jo dvasią bei asmenybę. Jei 
nežinai tų visų faktų, negali įsisąmoninti, ar tai buvo 
tik du nuotykių (avantiūrų) ieškotojai ar kilnesnio 
tikslo siekėjai. Tikrai, 1933 m. liepos mėn. lietuvių 

I talitą ir net pasaulį giliai sujaudino. daugiausia tik 
Dariaus ir Girėno drąsa, pasiryžimas nepaprastam 
žygiui ir labiausiai pats tragiškas jų žuvimas jau nu
galėjus audringąjį Atlantą. Autoriaus surinktieji fak
tai ir dokumentai sudaro visą Dariaus ir Girėno isto
riją. Gausi medžiaga ir brėžiniai (planai), aiškiai ro
do, kokio mąsto lakūnai buvo Šie du mūsų tautiečiai, 

[kiek populiai® jiedū4ūvo Amerikoje ir konkrečiai 
kokios svarbos jų didysis žygis turi aeronautikos 
mokslui. Lietuvos Prezidento, aukštų valstybės vyrų, 
karininkų, dvasininkų, visuomenės Veikėjų, žymių 
pasaulio lakinių įr.: kai kurių Amerikos valdžios . atsto
vų trumpi pareiškimai nušviečia . Dariaus ir Girėno 
nuopelnus lietuvių tautai ir net žmonijai. -
, Tokią knygą? perskaičius ir įsigilinus į visą jos 

Jgrąžų tūriūj^kBfcvieiiam -bus ą|^urA>tįtoi;laųį, žo
džiais, ko mes prieš 2 mėtąs netekome i#W laimėjo
me. Dėl to viso* ši įdomi knyga turėtų būti plačiai 

Įskaitoma. ■ >r ’ .
Į * KAINA $1.50■— su persiuntimu $1.65s| •. . ; t-1 • ' '• '• / . ■ . ■ . ; •
1 . . ■ . .. Šią knygą galima gauti: .

> ; ’ - . Darbininko” knygyne ;
366 Wi Broadway, - Sol Boston, Mass.f t IT;1-'.1 • ----- "■: ?/ ' =|

ĮVAIRIOS ŽINIOS
[ ADV. SKIPITIS IŠVYKO imTLĖRININKŲ MITIN-

[Konstancija - Kotryna Juoiutė - Stulpinienė. Knygos
1 LUTUVIS DANTISTAS 

lOR. M. V, GASPER 
I Arti Municipal Building 
į 526 M Broadwny, K 
I 0/ito Valandai ; J
iNoo. 9 iki 12 ryte Ir nuo 1.80 Iki 
|5 Ir ntio 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-

; Į«ae uždaryta* eubatoa vakarai* ir 
| netlCldienfals, telpfl »eradoml« nuo 
Į 12-to* dieną uždaryta*, 
į Taipgi nuimu ir X-Ra.y

So. Boston 3893 Blūe Hillš 0909

daktarM
MAURICE c. hshgal

Ofiso-valandos:
2 iki 4 ir 7 iki 8 J. M.

ir pagal sutarti
394 W. BROAD WAY, 
SO. BOSTON, MASS,

■ Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GAUNAUSKAS)

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

Ofisaaf atdaras nuo 10 iki 12 vaL
ryto, nuo 1:80 .Iki 5:80 po pietų ir, 
huri- B iki '9*1. vakare, šventi diėnf 

. pagal susitaria^.

Tel. So. Bostdn 2660 j 

LietuVis Dantistas

1 L. KAPOČIUS
- ?;P* r. .]

į251 W. Brqadway, £o. Bps^on 
Ofiso valandos ntio 9~iit iž, nu»| 
1:80 iki 6. ir nuo 6:8O iki 9 v^vį 
Seredomis nuo 9 'iki 12 v. dienu, 
Subatomis rilio' ff iki 6 yat Vakare. 
Nedaliomis nuo, 9 Iki 12 vai. dieny. I 

(^agat sutartu.
■■...ii i. . rt rr-ii ’ -;,7- ri7

Kovo 22 d;, pasimirė,vė- 
i žio liga sirgusi, Elžbieta 
! Navickienė, gyv. 25? West 
I Fpurth St/ Velionė paėjo

Juozas mirė 1916 metais.

lei. Trowbridge 6330. Į

JOHN REPSHIS, M. D.
(KERŠYS) -

LIETUVIS GYDYTOJAS !
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6-^8

278 Harvard Street, ’ 
kamp. Imnah arti Central Sį,

Cambridge, Mass.Į
dukterį Oną. Velionė buvo 
82 metų amžiaus. /

Laidotuvės įvyksta ko^ 
vo 26 d., D vai. ryte su šv. 
mišiomisdš Šk Petro baž
nyčios ŠV. Benedikto ka-r 
puošė. Patarnavo grabo- 
rius J.Kašperas.

KAITAS ŽMOŽUDTS-

, Suffolk apskričio jury 
po dešimties minutų paši

Maldaknyges

. GAVĖNIOS METU I8lGWTĖ M*I.DAEmBS 
UŽ LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ

\ ‘'MALDŲ RINKINĖLIS” , . 
Rainos:,

. Jtaodats odos apdaraiu į.W) (įtatp 11*75)
' Eąltaįs oeluiloido apdarais |1.50 (buvo iljS) 

juodais paprastais apdarais .75 (būvį $100) 
Baltais colaijoido apdarais *fld (buvo «

“PULKIM ANT KELIU0 ■’’ ’

' Juodais odos Apdarais $1.50 (buvo $2.50)

DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

366 BroądtVay, — ' •— -- SG. Bdstoh, Mass.
, a - i. t

i

I

3

. ......... ■ J 1- DULR pirm. adv. Skipi-
:arimo, rado Miller Frank tis kovo 2 d. išvyko i Jun- 
Clark kalta nužudyme18 Amerikoš Valstybių 
metų amžiauę mergaites ■
Ethel Zuckerman. Clark 
nuteistas mirti elektros 
kėdėje. - ; >’ j

Taip greit buvo išneštas' 
sprendimas, kad dąrk gy
nėjas mano reikaiaūtrWlą 
išnaujo svarstyti, nes j$ry 
negalėjo taip greit nuo
dugniai apsvarstyti visiis Į 
teisme iškeltus klausimus. Į

. MIRĖ ' '/■; j 

' 4 f ~ ' I

Kovo 23 d., Boston Sa- 
natorium Mattappan, Ma- 
ssachusetts po 6 mėnesių 
plaučių ligos, mirė Statlisr I 
lovas Pocius, 23 metų am
žiaus, gyv. 63 ThomaS 
park. Gimęs it augęs So. 
Bostone. Paliko liūdesy 
motiną Juzefiną (Ęudteo- 
kienę) brolį Kazimierą, 
patėvį Kazimierą Budree- 
kį, Laidojamas, kovo 26 d. 
iŠ Šv. Petro bažnyčios 9 v* 
r., Naujos Kalvarijos ka
puose. Patarnauja grabo- 
rius Žaletskąs. .

lietuvių kolonijas pasaulio 
lietuvių kongreso reika
lais. Pakeliui sustos Pran
cūzijoj, kur susipažins su 
Prancūzijos, Belgijos ir 
Luksenburgo* lietuvių ko
lonijų būtimi^ šiaurės A- 
merikojė biis apie balan
džio 2d. -

MEDAUS IŠVEŽTA 
44TONAI.'

Kasmet iš Lietuvos išve
žamas nemažas kiekis me- 

Įdau. Praeitais metais iš 
viso' išvežta 44,2 to me
daus už 142.700 lt. Beveik 
visas* medus išvežtas į Vo< 
kietiją. • , .

į : NELEIDO PAMINĖTI 
I ■ VASARIO 16 D.

Lomiai, Tauragės apskr. 
[Vietos “Pavasario*1 kuopa 

...................  _ . Nepriklausomybės šventės 
Laike pirmų penkių die- proga ruošė iškilmtog^ 

nų Kolombo Vycių organi- sirinkimą. Tik, deja, Batą* 
žarijos vajaus, virš 10,000 kių policija atsilakė duoti 
katalikų vyrų padavė sa-; * - “
vo narystės aplikacijas, paskaitos preleg e n t a $

Dvaria daro kūną turtiii* jiems asmen^žai nepažįs
tų, iSęįsp^r^ famaš. 1 . . . ’

Maskva—^ E. ReuterisII 
praneša, kad lsakogorsko I 
komunistų partijos sekre- II 
torius Sosninas nuteistas I 
kalėti trejus metus už tai, Į 
kad privertė geležinkelio 
restorano personalą valgy
ti sriubos su tarakantais. P 
Sosninas privertė kelis ] 
tarnautojus išsrėbti po 
lėkšte tokios sriubos, no J 
rėdamas juos nubausti UŽ 
nešvarą. Teisėjus, kuhš 
teisė Sosniną, jo pasielgi
mą pavadino “politiniu 
chuliganizmu ir negirdėtu 
pasityčiojimu”.

RŪPINASI PRAPLĖŠTI
GAMINIŲ EKSPORTĄ

Stockholm ~ Švedijos 
mažųjų industrijos vedė
jai planuoją /pavartoti 
naują būdą praplėšti jų

GAŠ DEL KLAIPĖDOS

uHėimątdiėnšt° praneša, 
kad Altenau mieste, netoli 
Hamburgo, buvo “Klaipė
dos : skriaudai paminėti” 
sušauktas hitlerininkų mi
tingas. Jame buvo pabrė
žiama, kad “Klaipėda yra 
amžinai su Vokietija”. Po- 
iicijos viršininko pasiūly
mu viena iš svarbiausių 
miesto, gatvių pavadinta 
Klaipėdos alėja.

DIDELE KATASTROFA 
MASKVOJ 

. ■ ..f. . ~ •

R A D I O
PARDUODAME it TAISOME 
Buvo: Dabar t
$192.00 MAJESTIC 149.00

i 155.00 PHILCO 89.00
125.00 PHILCO ' 29.00

90.00 PHILCO 19.00
€HAS —OBŪRIS 

454 Broadway

—S. B. 4000

- Švedijos 
j* I 

jai planuoją /pavartoti Į 
naują būdą praplėšti jų 
gaminių eksportą. »

Kadangi dauguma vieni 
nepajėgia, savo gaminius 
pasiūlyti užsieniams,. tai 
jie organizuos kooperaty- 
viųiais pamatais organiza
ciją, kurileis • kataldgus,l 
siųs agentus į užsienius ir 
bendrai rūpinsis visų na
rių eksportų reikalais.

Padengimui šios organi- j 
zacijoš išlaidų, * kiekvieną 
dirbtuvė tam tikrą nuo
šimtį gautų įimigų už prer j 
kėš, parduotas užsienin, 
skirs organizacijai. Apmo
kėjus . organizacijos išlai
das,. likučiai bus proporci- 
jonališkai atiduoti na
riams. . . : '

RUONIS KONTRIM
‘ RĖAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE ;■

r Justice of the Peatrt
Visokios rūšies apdrauda ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadway. So/ Boston 

Tel. S6U. Boston 1761
' RėsidencO :

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

|WiiB w
| Padaro geriausius’M ir'-gražiati-.
I sius paveikslus^ - šeimynų^ ves-
| tuviųrir pavienių, asmenų..

JURGIU C. STUKAŠ
458 Broadwąyt . • *

I ■ South .Boston, Mass. . .
Tel. Šou. Boston 2029 , 

ALENA S. STUKIENfi
681 Washington St., 

Nonvood, Mass.
Tel. te 0242 > r -

UUEEN.ANN UUNOBt, į y, -
LIETUVIU SKALBYKLA

Skalbiame ir protiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir priatn- 
tome drabužius visur,' kaip tai; 
So, Boston, Cambridge, Brighton 

j .DorcVester ir r kitur. Pamėginkite 
ir patyrslte, kad gaunate ptitarna- 

f vimj} už pigia kaiuO*
7-9 Ellery St., So. Boston 

Į'. , Tel, So^ Boston 2928

<1

PARSIDUODA BUCERNĖ
Ant greitiną. Biznis gerai iš

dirbtas per' virį 80 metŲ. Prie
žastis jjafdavkno — savininkas 
tūri kitą biznį. Galima inatytijaa- 
viniilkę bile kada. KrfcipkitšS:

' 843 8th Street, 
.<• »tf. Mote, Mm .f

PIGIAITAISOME
• ■■ STOGUS ’■ ■■ ’
80. BOŠTON ROOFING C<5.

JOHN MARTIN & G0.
. Taisome* Visokius Stogus <

414 W. .Broadvvay \ J?
> TELEFONAI*. . J 

South Boston0574 dienom^ 
South Boston..0184 vąkaraja

Maskva — Aukšto spau
dimo kompresoriui Spro
gus, buvo visiškai sunai
kintas Maskvos pieštukų 
fabrikas. Per ištikusią ka
tastrofą 29 darbininkai 
buvo užmušti ir 800 sužei
sta. Nežiūrint suvažiavii- 
ėių Maskvos gaisrininky 
pastangų,, fabrikų trobe
siai .visiškai .sudegė. -Nuo 
gaisro nukentėjo ir namai? 
kurie stovėjo netoli ■fabri
ko. -V \\ ' ;7'

MMUVSiAOASAU-

M WW. 4N»« \

S. BARASEVIČIDS IR 
SUNK

Seniausias ir SaVistovis Šios | 
Valstybei

LIETUVIŲ GRABORIŪS IR 
BALSAMUOTOJAS

Gyvuoja'26 metus. Pilnai prislruo- 
3e« ■ savo Įrankiais ir karStyeilmlii 
sutelkti geriau'slę. pntarnavlmą die- 
na ir naktĮ, Tarnauja ir apyllnkl?

neras Lietuviu kolonijoms,
TURI NOTARO TEISES 

O/fsUS;
254 W. Broadkay, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 2590
Cvvanftmoįl vieta:

JUOZAS M. mus
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios riiiies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus, Taipgi ir pataisau,

366 W* Broadtvay
SO. BOSTON, MASS.*

leidimą, aiSkindamosi, kad 
iaskaiįos ' preleg e n t a a

tarnas. ‘ ■

Roma —• Vatikane pra
dėjo statyti mažiausią ka
lėjimą pasaulyje* Jis tu*•

ROKLAN AUTO SALES
STASYS ROKLAUAS, SAV.
Parduoda OLU8MOBILE automo- 
blliua ir INTERNATIONAL tro 
kuB. priimamo Bėriu* karu* mainais 

Taipgi
. Taisome automobilius. > 
Darbas uitikrintaa; w uŽIab 

kau gėriw darbininkus.
49 Highland Avė., 

N1KDKAM, MOS.

Perkrauk 
tome 

jf VISUR.
PIGIAI 

. GREITAI
SAUGIAI

LITHUANIAN 
FURNITURECO. 

326-328 W. Broadvvay 
Tel. South Boston 4618

TeL Sau. Boston 3694

STANLEY
. BDTTUNGGO.
a l Grigas, BivnmnuB 

ndirbfijaa gerų minkštų, 
garimų.

107 W. Sirth fcmV 
Šo. Bartai, Nam.

Nnm&i: 181 D. Si, 8o.
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DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS
MHtfc

Juozapas Ducevičiuš, 70 
m., gyvenęs pas savo-bro
lio dukterį Teofilę Burnei
kienę, 438 D. 4th St., mirė, 
Mass. State Infermary, 
Tawksbury, Mass. Jis paė
jo iš Daugų parapijos. A- 
merikoj pragyveno per 30 
metų. Paliko du broliu ir 
virš minėtą .brolio dukterį, 
kuri rūpinosi jo palaidoji
mu, Jis palaidotas kovo 
21 d„ iš §v. Petro bažny
čios Naujos Kalvarijos ka
puose. Velioneis kūnas pa
šarvotas pas graborių 564 
Ę. Broadway, D. A. Zalet- 
ską.

mi Bostono Elevated kom
panija turės pastatyti po 
vieną sargą kas du vago
nai/ kur iki Šiol buvo tik 
vienas sargas keturiems 
vagonams. Vadinasi gaus 
darbą apie 70 žmonių ir 
kompanijai kainuos nuo 
140,000 iki 240,000 dolierų 
metams, ;

Gubernatorius Cur 1 e y 
pasirašė įstatymą, kuriuo*

MUZIKOS MOKYKI#
M. Treinavičiute, moky

toja, moko muzikos pianu 
Jiyra baigusi ' 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ.

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

f

a

CAMBRIDGE, MASS.
PARAGINIMAS/

švč. Panos Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažny
čioje, Cambridge, Mass. 
prasidės Misijos Moterim* 
merginoms nuo kovo” 24 i- 
ki 31; Vyrams - vaikinams 
nuo kovo 31 iki balandžio 
7. Pradžioje abiejų^savai- 
čių bus procesijoje lanky
mas bažnyčių, kad įsigyti 
,šv. Metų, Jėzaus Kančios 
ir Mirties, Jubilėjauš at
laidus.

Širdingai prašau ir ra
ginu visus skaitlingai lan
kytis rytais ir vakarais 
Misijų pamaldose. Pamok
slus sakys Tėvas Vilius

Prie
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO

- : r SU
4- ■ * •' - *

• . *

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą
Parašė Tėvas Hugoliiius Storff, O. F.,M.

Verte K.
Žioji knygeli tinkama paaishaitymtd per vilą laiką

KAINA TEK 15 ęĖNTŲ Štl PEKŠTONTIMU
(Siųskite paštoa ženkleliais)

PASTABA: Užsisakant didesnis skaičius duodama žymios 
nuolaidos

. “DARBININKAŠ,, / A ,
366 Broadway, — —* - • — So. Boston, Mass. !

KvečinskaSj Pašijonlstas. rems liet-gubernatoriaus 
Pasistengkte visi gerai at-| joseph L. Hurley kaiidida- 
likti Šv. išpažintį ir vertai 
priimti Šv. Komuniją. ■<<•'

Kun. Pr.* Juškaitis,
Klebonas,

CAMBRIDGE RADIO 
GRUPE

i :ur ą. -Jis bandysiąs būti 
išrinktas senatorium iš 
Massachusetts valstybės, 
vieton Marcus A, Coolidge;

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Orescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 ' ’ 
29 Savin HilI 

DORCHESTET
"45 Hampden St, .... 

- : Tel HIGhlanda 4855 
ROKBURY. MASS.

F f

SO. BOSTON, '‘MASS.

PERKINS Sų.CASH MARKET 
• Povilas Baltrašiunas, Sav. . 
<90Broa4Way, .TelAŲ^stonSlZO ;
.- ’ * ’ T ♦ ___ •• •: r

£R0ADWAY MARKET 
387 W. Broadway 

Telephone South Boston -3591

’ 75 “G” Street, '
Telephoue South Boston 1609

K. ŠIDLAUSKAS
• 918- E. Broadway . v 

Telephone South Boston 1392

JONAS GLINECKAS
502 E. Eighth St, .

Tel. So. Boston 9621

. eRABOBlAl |] JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) 

G B ABOB Į U S 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass. ; 
Office: Tel. Š. B. 1437

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

P. J. AKIMIS
A. ?• GRABORIUS 
jaU 16 metą kaip, lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis luinomis tarnauja.

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

MONTELLO 
16 intervale St.

Tel: 4110

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Grahorius - Bals&muotojas- 

Patarnavimas dieną ir naktį 
FuneraI Home ir Res, 
564 Kast Broadway,

So. Boston, Mase.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
TO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

PlrmlninkS ~ ^va MarktilenS,
62« E. 8th St, So. Boston, Man.
TeL So. Boteon 1298

Vlce-pirmlalnkS — Ona SlnurlenO, 
. 443 E. 7tn St, So. Boston, Man. 

Tel. So. Boston 8422
Prot Balt Brone CiunlenS, 

29Gould St,' West Roxbury, 'Man.
■ Tel Parkvay 1864-W

Fln. Balt — Marijona MarkonlutB, 
83 Navarre St, Roslindale, Man.

Tel. Parkway 0558-W
Udtnlnke — Ona Stanlullute,

106 West 6th St, So. Boston, Mass
Tvarkdarį —* Ona MlsglrdienB,
.1512 GolnmbiaRd., So., Boston, Man,

Kasos Globia « BJ. Januloniene.
1426 Columbia Rd., So. Boston, Man.

Draufija savo susirinkimu* laiko kas
antrą utarnlnke kitkvjsno xn$nnto,

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

Pirm. — Ji Petrauakaa, •
*» 24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Vice- pilto. — V. Medonis,

1430 Columbia Rd., 8. Boston, Muša. 
Prot Raštininkas — J.. GHinečkto, .

5 Thomas Park, So. Boston, Man. 
Fln. Baltininkas —• Alb. Neviera,

16 Winfleld St., So. Boston, Mass.
iždininkas — A. NaudiiOnas,

885 B. Broadway, So. Boston, Mass. 
Marlalka — J. Zuikis,
7 tfinffeld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedBIdtoni kiekvieno menesio,
2 vai. po pibjto, Parapijos salfij, 492 
E. 7th St., So. Boston. Mase.

' 7:80 va), vakare, pobažnytlnBJ sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
P**' protokolų raitininką

Vasario 23 ir kovo 16 d., 
Cambridge Radio Grupe 
išpildė “Darbininko” Ra- 
dio programą. Pirmą karr 
tą .linksmino dainomis. An 
trą kartą gavėnios giesmė- 
onis. Abu kartu labai 
sklandžiai viskas nusisekė.

Žodelį norėtųsi tarti prie 
paskutinio išpildymo. Pir
moji giesmė “Miršta ant 
Kryžiaus”
Kaikurie balsai biskį sky- ' 
rėsi* Ypač alto mažne vi
sus nuslopino. Soprano ir 
tenorų beveik nesigirdėjo. 
Abelnai visai giesmė ne* 
drąsiai i^pūdytai^“O Salu- 
taris”: ~*Beth6vėn har
moningiau ir drąsiau .išė
jo. Panele Sutkiutė solo 
“Eik šen artyn prie Kry
žiaus” vykusiai sugiedojo. 
Ji turi tvirtą alto balsą. 
Žodžių tarmė buvo aiški*. 
Vyrų grupė giedojo “Ti
kim” ir ‘O Viešpatie ŠvČ/ 

; Tikrai buvo malonu klau
sytis. Balsai gražiai liejo
si. Visą 'grupė “šventas”— 
Žilevičiaus ir “Ih Manus- 
tuaš’- — Novėllo, taipgi 
gražiai išpildė. Programos 
žvaigždė buvo tai panelė 
Margareta Grybaitė.. Ji

: giedojo soprano solo Gieš- 
! mę į Švč. Panelę. Jos bal

sas tvirtas ir aukštas. Per 
. radio labai gražiai skam

bėjo, Daugelis pageidauja 
jos balselį dažniau per o- 
rą išgirsti. Paskutinės dvi 
giesmės “Veni Jesu” *Che- 

[ rubmi’ ir ‘Lietuvių Maldą* 
— Čižausko, visa grupė iš
pildė. Tos buvo atliktos 
drąsiau ir harmoningai. 
Vadovavo muz. Mamertas 
Karbauskas, vargoninkas.

Negalima praleisti nepa
minėjus radio kalbų. Per 
gavėnią aiškinama Septy
ni'Paskutinieji Jėzaus žo
džiai. Labai gražiai ir pri
taikinančiai prie žmoniy 
gyvenimų per praeitus du 
šeštadieniu .kun. F. Stra- 
kauskas kalbėjo. Kas kal
bės sekantį Šeštadienį? »r nervus ; 
Klausykime. Katalikas

CURLEY BUSIĄS KAN
DIDATU Į ŠEN ATOKIUS

‘Gubernatorius Cųrley, 
kalbėdamas pokilyje Fall 
River, pareiškė, kad 1936 
metais jis nebeksindida- 
tuos į gubernatorius, bet

- Naujalio.

Jis Laukia Nusidėjėlių
Šauk gydytojo! Aš kiai sergančius. Ir aš tik J 

jau per daug sergantis rai sergu.” 
žmogus”. . Beabejo, mums visiems

'Ligonio draugas patry-| rodos, kad Jonas tikrai y- 
nė savo akis. “Mylimasai ‘ ra nepilno proto. Gydyto-1 
Jonai, ar tu pamišai? Ar 
tu manai, jog sergi taip, 
kad_ gydytojas nebegali 
tavę išgydyti?^

r<Taip>. aš esu per dide
lis ligonis. Gydytojai ne 
labai mėgsta lankyti sun-

r jeigu savęs užklausčiau, 
argi aŠ kažin kartais pa
našiu būdu neprasižengiau 

j prieš Dievą. , . .. •
’ AŠ už tikėjimo tiesą pa

laikau tą, jog Kristus tik*; 
rai atėjo į šį pasaulį, kad 
išganytų mane, jog Jis nu* 

r mirė už mane baisia mirti
mi. Aš pripažįstu visą tai 
teisinga ir esu tikras, jog 
kuomet mano siela yra 
nuodėmės subiaurinta, ąS 

I į turiu, pilnos teisės ieškoti 
Jo atleidimo ir pasitikėti 
Jojo gailestingumu.

Bet kada dalykai kaip 
reikia nesiseka, kada man 
rodos jog pats.mano gyve

lninio pamatas ima byrėti, 
tada šiaip ar taip mano 
Dievu pasitikėjimas pra
deda greitai atvėsti. Ir jei
gu dar esu daug nuodėmių 

[papildęs ir skaudžiai įžei-* J 
| dęs Jo meilę, aš tuomet a- * 
bėjoju, ar Jis nori ir ar ■' ■ 
gali man tuomet pagelbėti,

Esu beveik taip pat ne- - 
protingas kaip ir Jonas, / * 
ar ne?. Man rodos, jog aš “ 
esu jau taip giliai įbridęs 
nuodėmės purvan, jog nė- ~
ra man vilties išbristi, ta- *

, čiau kaip tik dėlto Dievas 
lauja ne tik žinojimo kaip ir ™žė»gė ant žemes, kad f.
gydyti, bet ir kaip išgel-1mane to purvo ištrau« .
bdti ligonį nuo staigios kus-rodos- M'buvau ;l 
mirties jau taip toli nuo Jo atsi-. v

Pirm' ir po atitaisymo kaukes, paklydęs, jog ne- .. 
nulužusių kaulų, svarbu buv® “an viltie prie Jo u 
yra nuimti X-spindulių pa- 3o melle V‘SP -f
veikslas, kad sužinotiTkur ^didesnė ,už mflsų niek- , 
ir kaip blogai yra' kaulai žyhę. todėl Jis nuzenge ant 5 
sulaužyti, kokios yra ga- ®los,žemes ir “ane ir.tave’ ’ 
limybės jų atitaisymo ■ jr brolau, sugrąžino pme tie. 
kad turėtitikresnį įrody- so„, °'v . .. "
mą prieš kaltininką teis- .to’ks aš kvailas, koks .+ 
m* kas dažnai-po tokiųnestingąs, netžodžiais, 
užgavimų įvyksta. - - apsakyti! Ir kaip-

Todėl, sulaužytais kau- nedėkingas aš busiu gerą- 
lais ligoniai, kurie krei- Rį“1 toevui. Juo daugiau 
plast ne prie daktarų me- aš.Ts?rSu>Juo daTau “P J !■ 
dicinos ir chirurgijos, bet ne^a Jo pagalbos; juo . 
prie “kaulų suštatytojų“ dąugmu esu sumtepęs nuo- 
— bobelių ir-joms panašių de™> J»° daugiau man 
šundaktarių, tegul žino, J,° apvatymo.Ir me- 
kad jie gali ne tik savo kad’ gyyas J’nsn,» Į1®“ ,
gyvastį be reikalo pražu- gaku b,įti jau taip biau- j

dyti, bet su kreivomis ar ras- kad Dievas nenorių - 
trumpomis rankomis ar aP^1.^ siel«!ku^ Sa* 
■kojomis likti. vo krauju yra atpirkęs.

Ar gi negalima, mūsiį _^an®Y®a.j JezalJ’ . ^P • 
lietuviams žinoti, kad. Šar-Į-a®.^a’^ Įžeidžiau, kai abe- 
latanai, patys save pasiva- p°Ju Tavo med® 
dinę “daktarais”, tik gali|no™ man PagdW Kai 
tuos sulaužytus kaulus su- Vį^kas gera,! sekasi, man 
statyti ir sugydyti, kurie I nėra taip sunku Tavim pa- 
nėra sulužę,' kaip kad iš-l^takėti. Bet kai ^veni- 
gydo vėžį be peilio, be X- “as Pa81daro, šiurkštus ir- 
Ray ir be radiuino pagel- niekas nesiseka, man sun- bų,ytiį pas tuos ’ ligojus, k« turėti yfltį Ta^e. £. 
kurie vėžio niekuomet nė- ^n Sunkiausią pasitikėti 
ra turėie? Tavo meile tada, kada per

. L - '>v.. ? mirtiną nuodėmę esu ją
šis yra 2Mas Šimtmetis. pan.ekin Tat, mylima- 

Jame yra daug gerų ir do- ^ai JgzaUj ma,
rų daktarų, aigi arM no tikėjimą, ir duok kad 
laikas mums susiprasti ir viauomet atsiminčiau, jog 
nusisukti nuo ignorantis- to egi į sį pa^ 
kų skriaudikų jr musų L aukdję8 gyvybę ne 

; sveikatos ir pinigų ėdikųtoėfgventl}jlĮ( fet dėl nusi- 
ir reikale ligų visuomet d- ~li iž įn 

.kreiptis tik'pne.schemos & £. Budelis (1^
ir chirurgijos daktarų. ,, ; ' '

. **

*
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jai kaip tik tam ir yra, 
kad gydytų ligoniui, juo 
labiau sunkiai sergančius. 
Jono nusistatymas mums 
išrodo juokingas ir nepro
tingas, bet pirm negu aš 
jį pasmerksiu, būtų gera

Svęikata*Brangus Turtasl
I’ ■ , ■ C) . . CF' •_ . 1

Šį Skyrių Veda .Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

SITL AUŽ YTŲ K AULŲ . 
GYDYMAS

Rašo Dr. M. §tiikdlis, 
Chičago,‘ Šiinois/'

Kadangi ' suįįtiž£ m a s 
kaulų yra kasdieninis at
sitikimas šioje? greitos 
transportąci još^gadynėje- 
ir kadangi šimtai žmonių 
nustoja rankų' ąr kojų, 
tūkstančiai jų lieTka krei-, 
vomis ar trumpoiliis'kojo
mis ar raukomi^ su sus
tingusiais, nenormaliais 
sąnariais iš priežasties ne
tinkamo gydymo? 'per pasi
vadinus i u s “daktarais” 
šundaktarius, dęjto matau 
reikalo kalWye rimtą 
gydymą sulaužytų kaulų.

Pirmas T iš svarbiausių 
žingsnių į nulaužto- kaulo 
atsitikimė yra reikalas ne
judinti ligonio . iš vietos, 
jeigu pastarasis neguli pa
vojingose aplinkybėse' pa* 
kol jo kaulai nebus lento
mis ar kitokiomis priemo
nėmis nejudinamai suriš
ti, kad nulužę galai neiš
lįstų per odą. Nes sykį su
lūžęs kaulas per. odą išlin
dęs sudaro labai didelę ga
limybę savo / užgautą dalį 
bakterijoms užkrėsti, ę 
bakterijomis apkrėsta, į 
pūlius pavirtusią kaulo 
žaizdą, yra daug sykių 
sunkiau sugydyti, negu 
švari, neužkrėsta kaulo 
žaizda.

Apart kaulų išlindimą 
per odą, kas teikia dides
nę galimybę juos bakteri
jomis apkrėsti, judančios 
nulaužto kaulo dalys Jbė- 
gyjė ligonio transportaci-, 
jos gali užgauti ir kitas 
kūno dalis; kaip tai: nūr 
laužta ranka ar koja gali 
užgauti kraujo sudynelius 

; nulaužti Šon
kauliai gali užgauti plau
čius ir kepenis; nulaužti 
tūli kiti kaulai gali užgau
ti pūslę, žarnas ir t±. To
dėl, kada negalima kaulo 
nejudinamai surišti, tada 
yre y patartina nulaužtą 
kūno dalis prie ambulanso 
lovos su diržais priveržti 
ir ligonį iš pėlengvą su

ambulansu į jo namus ar
ba į ligoninę nuvežti.

Jei gi nulaužtas kaulas 
yra išpradžios per odą iš*, 
lindęs, tai odoje padarytą 
žaizdą reikia švariais ban
dažais tuojau aprišti,. i- 
dant sumažinti galimybę 
sulaužtą kaulą bakterijo
mis apkrėsti ir tada, kada 
galima,' taipgi jį. nejudi
nančiai su šipuliais ap- 
reniti ar aprišti,- kad pirm 
minėtų blogumų; ligonį be-, 
vežant, nepadarytų.

Nuvežus gi ligonį į na- 
mus, arba į ligoninę,, rei
kalinga yra jam duoti ap
saugojimą nuo tėtanus, 
vadinamos “lock jaw”, ir 
nuo gangrenos ligų, kat-» 
ros po nulaužtų kaulų yra 
neretai- gaunamos. Apsi
saugojimas nu o jų, kuo 
met vartojama laiku, yra 
beveik visuomet . sėkmin
gas. • ■/_••'.

Išpildžius minėtus atsar
gumo žingsnius, reikalin
ga perlaužtus kaulus galu
tinai sustatyti ir juos su 
tam tikrais įtaisais arba 
gipsu į nepajudinamąją 
padėtį paversti. Tą galima 
padaryti bet kada, bėgyje 

, kelių dienų, po nusilauši* 
mo, nors dažnai geistina 
pirmoje, ar antroje dieno
ję, kaulus atitaisyti.

Atitaisymas sulaužytų 
kaulų yra nevisuomet len
gvas dalykas, ypatingai 
tuose atsitikimuose, kur 
kaulo nulaužimas yra arti 
sąnario, suskilęs į daug 
dalių, išlindus per odą ar
ba užgavęs tūlas viduji
nius organus, kas reika-
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Kovo 26 d., 1^5.

VIETINES ŽINIOS
MIRĖ

Juozapas DuceviČius, 70 
m., gyvenęs pas savo bro
lio dukterį Teofilę Burnei
kienę, 438 D. 4th St., inire, 
Mass. State Infermary, 
Tawksbury, Mass. Jis paė
jo iš Daugų parapijos. A- 
merįkoj pragyveno per 30 
metų. Paliko du broliu ir 
virš minėtą brolio dukterį, 
kuri rūpinosi jo palaidoji
mu. Jis palaidotas * kovo 
21 d., iš Šv. Petro bažny
čios Naujos Kalvarijos ka
puose. Vęlioneis kūnas pa
šarvotas pas graborių 564 
E. Broadway, D. A. Žalet- 

~’skąr “"----—"

nu Bostono Elevated kom
panija turės pastatyti po 
vieną sargą kas du vago
nai, kur iki šiol buvo ’ tik 
vienas sargas keturiems 
vagonams. Vadinasi gaus 
darbą apie 70 žmonių ir 
kompanijai kainuos nuo 
140,000 iki 240,000 dolierų 
metams.

CAMBRIDGE, MASS.
PARAGINIMAS

Gubernatorius Curley 
pasirašė įstatymą, kuriuo-

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiutė, moky

toja, moko muzikos pianu.
Ji yra baigusi 

TAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ 

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

Švč. Panos. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažny
čioje, Cambridge, Mass. 
prasidės Misijos Moterim- 
merginoms nuoF kovo>2 i- 
ki 31; Vyrams - vaikinams 
nuo kovo 31 iki balandžio 
7. Pradžioje abiejų savai
čių bus procesijoje lanky
mas bažnyčių, kad įsigyti 
Šv. Metų, Jėzaus Kančios 
ir Mirties, Jubilėjaus at
laidus.

Širdingai prašau ir‘ra
ginu visus skaitlingai lan
kytis rytais ir vakarais 
Misijų pamaldose. Pamok
slus sakys Tėvas Vilius

DARBININKAS

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
£

x Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą
' Parašė Tėvas Hugolinus Storff, O. F. M.

• Vertė K.
Šioji knygelė tinkama pasiskaitymui per visą laiką

KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU

g 
3

i!f .
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Jis Laukia Nusidėjėlių

Kvečinskas, Pasijonistas. 
Pasistengkte visi gerai at- 
likti Šv.' išpažintį ir vertai 
priimti Šv. Komuniją.

Kun. Pr. Juškaitis, 
Klebonas.

rems liet-gubėriiatoriaus 
Joseph L. HųrleyVkandida- 
turą. Jis bandysiąs ‘būti 
išrinktas „senatorium • iš 
Massachusetts valstybes, 
vieton Marčus A.’Coolidgė.

CAMBRIDGE RADIO 
GRUPE

“Ne šauk gydytojo! AŠ kiąi sergančius. Ir aš tik- 
jau per daug sergantis 
žmogus”.

Ligonio draugas patry- rodos, kad Jonas tikrai y- 
‘Mylimasai ra nepilno proto. ' Gydyto

jai kaip tik tam ir yra, 
kad gydytų ligonius, juo 
labiausunkiaisergančius. 
Jono nusistatymas mums 
išrodo juokingas ir nepro
tingas, bet pirm negu aš 
jį pasmerksiu, būtų gera

nė savo akis.
Jonai, ar tu pamišai? Ar 
tu manai, jog sergi taip, 
kad gydytojas nebegali 
tavę išgydyti.”

“Taip, aš esu per dide
lis ligonis. Gydytojai ne 
labai mėgsta lankyti „sun-

rai sergu?’
r Beabejo, mums visiems

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Cresoent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 u 
t,29 Savin Hill Aveles 
DORCHESTER, MASS.

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

BROADWAY MARKET 
387 W. Broadway 

Telephone South Boston 3591

f'. JONAS VALIACKAS
75 “ G” Street, z 

Telephone South Boston 1609

SO. BOSTON, MASS.

PERKINS SQ., CĄSH.'MARKET
' Būlįrašiūhas, Say. ‘ 

.490Bfoadway/: Tėl.S jBoston8120
. * *-:* r.: » t- .

GRABORIAI

K. ŠIDLAUSKAS 
’ 918 E. Broadway
. Telephone South Boston 1392 v * ‘ • l

JONAS GLINECKAS j
502 E. Eighth St., :

; Tel. So. Boston 9621 
4———— •' ' 1 ;

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

&BABORIUS 
494 E. Broadway, . 

South Boston, Mass.
Offięe: Tel. S. B. 1437 
. aes. 158 W. Tth St.
Res.i Tel. S. B. 3960 . 

Patarnavimas dien, ir naktį.

P. 1AKUNEVIČ1US
GRABOBIUS

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

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

MONTEDLO
16 Intervale St.

Tel: 4110 ’

Tel. South Boston 0815

D. A. ŽALTIŠKAS
Oratorius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mase.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRUJOS 
J FO GLOBA MOTINOS SVČ.

i Pirmininko — Eva MarksienO, 
625 E. 8th St, So. Boston, Mart.

> Tel. So. Boteon 1298
Vlce-pirminlnkO Ona SlaurienO, 

. ■ .443 EL 7th St., So. Boston, MasA
Tel. So. Boston 8422

,.*Prot RaMt. —- BronO ClunienO,
■ 2OGould St., West Roibury, Mase. 

Tel Parktfay 1864-W
Fin. RaMt. — Marijona MarkonlutO, 

88 Navarre- St. Roalindale, Man.
Tel. Parkway 0W8-W 

lidlnlnkO — Ona StanluliutO, 
.'v • 105 Weet 6th S t, Š0.. Boston, Ma»

TyarkdarO — Ona MisglrdlenO, 
rf ‘ 1512 Ųolumbia RA, So., Boitbn, Mmš. 
k . Kasos Globoja —. E, JanuMonleng.

1429 Columbia Rd., So. Boitčri, Mūs. 
1 Draugija saro susirinkimus laiko kas 
1, antrą utarnlnką kiekviena mįnūlo,

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

Pirm. ■'—J. Petrauskas,
24 Thmnas Parkj So. Boston, Mass.

Vice- pirm. >—V. Medonis,
1430 Columbia RčL, S. Boston, Mass.

Prot. 'RaStininkas ~ J, Gllneckis, 
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.

Fin. RaStlninkas ~ Alb. .Neviera, 
19 Winfield St, So. Boston, Mass.

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

Maržalka — J.Zaikls, .
7 Winfleld St, So. Boston, Mūs.

Draugija laiko susirinkimus kw tre
čia nedgldienl kiekvieno mBnesio, 
2 vai. po pietį}, Parapijos salėj, 493 
E. 7th St., 80. Boston, Mūs.

7:80 vai. vakarė, pobainytinčj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pm prętokąlu rajtininkf.

Vasario 23 ir kovo 16 d., 
Cambridge Radio Grupė 
išpildė “Darbininko” Ra
dio programą. Pirmą kar- . 
tą linksmino dainomis. An 
trą kartą gavėnios giesmė
mis. Abu kartu labai 
sklandžiai viskas nusisekė. 

; Žodelį norėtųsi tarti prie 
paskutinio išpildymo. Pir
moji giesmė “Miršta ant 
Kryžiaus” Naujalio. 
Kaikurie balsai biškį sky
rėsi. Ypač alto mažne vi
sus nuslopino. Soprano ir 
tenorų beveik nesigirdėjo, 
Abelnai visą: giėšmė ne
drąsiai išpifdyfax'“O^aiu- 
tarįs” -— Bethoven — har
moningiau ir drąsiau išė
jo. Panelė Sutkiutė solo 
“Eik šen artyn prie Kry
žiaus” vykusiai sugiedojo. 
Ji turi tvirtą alto balsą, 
žodžių tarmė buvo , aiškį. 
Vyrų grupe giedojo “Ti
kim” ir ‘O Viešpatie Švę? 
Tikrai buvo malonu klau
sytis. Balsai gražiai ■ liejo
si. Visa grupė “Šventas”—. 
Žilevičiaus ir “In Manus- 
tuas” —NoveUo, taipgi 
gražiai išpildė. Programos 
žvaigždė buvo tai panelė 
Margarėta Grybaitė. Ji 
giedojo soprano sęlo Gies
mę į Švę. Panelę. Jos bal
sas tvirtas ir aukštas. Per 
radio labai gražiai skam
bėjo. Daugelis pageidauja 
jos balselį dažniau per o- 
rą išgirsti. Paskutinės dvi 
giesmės “ Veni Jesu” ‘Che- 
rubini- ir ‘Lietuvių Malda*

Čižaųsko, visa grupė iš
pildė. Tos buvo atliktos 
drąsiau ir harmoningai. 
Vadovavo muz. Mamertas 
Karbauskas, vargoninkas.

Negalima praleisti nepa
minėjus radio kalbų. Per 
gavėnią aiškinama Septy
ni Paskutinieji Jėzaus Žo
džiai. Labai gražiai ir pri
taikinančiai prie žmonių 
gyvenimo per praeitus du 
šeštadieniu kun. F. Stra- 
kauskas kalbėjo. Kas kal
bės sekantį šeštadienį? 
Klausykime. Katalikas

18 veifcąta*Brapgus Turtas
Šį. Skyrių Vedą Amerikos Lietuvių Daktarą Draugija.
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Sulaužytų kaulų
GYDYMAS

• ■ ' ...........!' 't-;..;. . a. • . •

Rašo. Dr. M. §trikolis,

ambulansu į. jo namus ar
ba. į ligoninę nuvežti.

Jei gi nulaužtas kaulas 
yra išpradžios per odą iš-

CURLEY BUSIĄS KAN
DIDATU J SENATORIUS

Gubernatorius Curley, 
kalbėdamas pokilyje Fall 
River, pareiškė, kad 1936 
metais jis nebekandida- 
tuos į gubernatorius, bet

ėigu savęs užklausčiau, 
argi aš kažin kartais pa
našiu būdu neprasižengjau 
prieš Dievą. -J * ,

Aš už tikėjimo tiesą pa
laikau tą, jog Kristus tik
rai atėjo į šį pasaulį, kad 
išganytų mane, jog Jis nu
mirė už mane baisia mirti* 
mi. Aš pripažįstu visą tai 
eisinga ir esu tikras, jog 

kuomet mano siela yra 
nuodėmes subįaurinta, aš 
;urių pilnos teisės ieškoti 
Jo atleidimo ir pasitikėt^ 
•Jojo gailestingumu.

Bet kada . dalykai kaip 
reikia nesiseka, kada man 
rodos jog pats mano gyve
nimo pamatas ima byrėti, 
tada šiaip ar taip mano 
Dievu pasitikėjimas pra
deda greitai atvėsti. Ir jei
gu dar esu daug nuodėmių 
papildęs ir skaudžiai įžei
dęs Jo meilę, aš tuomet a- 
bėjoju, ar Jis nori ir ar 
gali man tuomet pagelbėti. 
* Esu beveik taip pat ne« 
protingas kaip ir Jonas, 
ar ne? Man rodos, jog aš 
esu jau taip giliai įbridęs 
nuodėmės purvan, jog nė
ra man vilties išbristi, ta- 

, čiau kaip tik dėlto Dievas 
ir nužengė ant žemės, kad 
mane iš to purvo? iš t r au- 
kus. Man rodos, jog buvau ,~l 
Jau taip toli nuo ' Jo atsi- 

i traukęs, paklydęs, jog ne- ~ 
buvo man vilties prie Jo 
sugrįžtu- Jo meilė visgi y* 
ra didesnė už mūsų niek- 
šybę, todėl Jis nužengė ant 
Šios žemes ir mane ir tave, 
brolau, sugrąžino prie tie- 
sos kelio. / ”
/•Koks aš kvailas, koks v 
^neprotingas,' net žodžiais . 
negaliu, apsakyti ! Ir kaip j 
nedėkingas aš būsiu gerą- 5 
jam Dievui! Juo daugiau £ 
aš sergu, juo daugiau man * 
reikia Jo pagalbos; . juo * 
daugiau esu susitepęs nuo* S 
dėme, juo daugiau man 
reikia Jo apvalymo. Ir nie
kad, kol gyvas busiu, ne
galiu būti jau taip biau- j 
rus, kad Dievas nenorėtų 
apvalyti tą sielą, kurią Sa- 5 
vo krauju yra atpirkęs. *

Brangusai Jėzau,. kaip 
aš Tave įžeidžiau, kai abe
joju Tavo meile . ir Tavo , 
noru man pagelbėti. Kai 
viskas gerai sekasi, man 
nėra taip sunku Tavim pa
sitikėti. Bet kai gyveni
mas pasidaro šiurkštus ir 
niekas nesiseką, man sun
ku turėti viltį Tavyje. Ir 
man sunkiausia pasitikėti 
Tavo meile tada, kada per 
mirtiną . nuodėmę esu ją 
paniekinęs. Tat, mylima
sai Jėzau, sustiprink ma
no tikėjimą, ir duok kad ; / 
visuomet atsiminčiau, jog 
Tu esi atėjęs į šį pasaulį 
ir paaukojęs gyvybę no 7 į 
dėl Šventųjų, bet dęl nusi- : * 
dėjčlių išganymo.

Vertė L. Budelis (LX) Į |
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lauja ne tik žinojimo kaip 
gydyti, bet įr kaip.išgel
bėti ligonį nito staigios 
mirties. s . .

Pirm ir po atitaisymo 
nulužusių kaulų, svarbu 
yra nuimti X-spindujių pa
veikslas, kad sužinoti 't kur 
ir kaip blogai yra kaulai 
sulaužyti, kokios . yra ga
limybės jų atitaisymo ir 
kad turėti tikresnį įrody
mą prieš kaltininką teis-, 
ine/kąs dažnai po tokįųį 
užgaVimų įvyksta, ‘ ,

Todėl, sulaužytais kau
lais ligoniai, kurie krei
piasi ne prie daktarų me-

.» Chicago, Illinois* ii dindęs, tai odoje padarytą 
žaizdą reikia švariais ban
dažais tuojau aprišti, i- 
dant sumažinti galimybę 
sulaužtą kaulą bakterijo
mis apkrėsti ir tada, kada 
galima, taipgi jį nejudi
nančiai t su šipuliais ap- 
remti įr aprišti^ kad pirm 
minėtų blogumų, ligonį be
vežant, nepadarytų.

Nuvežus gi ligonį į na
mus, arba į ligoninę, rei
kalinga yra jam duoti ap- dicinos įr chirurgijos, bet 
saugojimą nuo *tetanus, prie “kaulų sustatytojų,J 
vadinamos “iock jaw”, ir 
nuo gangrenos ligų, kat
ros po nulaužtų kaulų yra 
neretai gaunamos. Apsi
saugojimas nuo jų, kuo
met vartojama laiku, yra 
beveik Visuomet sėkmin
gas.

Išpildžius minėtus atsar
gumo žingsnius, reikalin
ga perlaužtus kaulus galu
tinai sustatyti ir juos su 
tam tikrais įtaisais arba 
gipsu į nepajudinamąją 
padėtį paversti. Tą galima 
padaryti bet kada., bėgyje 
kelių dienų, po nusilauži- 
mo, nors dažnai geistina 
pirmoje, ar antroje dieno
je, kaulus atitaisyti.
. Atitaisymas sulaužytų 
kaulų yra nevisuomet len
gvas dalykas, • ypatingai 
tuose atsitikimuose, kur 
kaulo nulaužimas yra arti 
sąnariOj suskilęs į daug 
dalių, išlindus per odą ar
ba užgavęs tulus viduji
nius organus, kas reika-

Kadangi suląužymas 
kaulų yra kasdieninis at
sitikimas šioje greitos 
transportaęijos .^.gadynėje 
ir kadangi Šimtui žmonių 
nustoja rąnkų-a ąr: kojų, 
-tųkstaųČįai jų li^a* krei^ 
vomis ar trumpomis kojo
mis ar rankomis su sus
tingusiais, nenormaliais 
sąnariais iš priežasties ne
tinkamo gydymo per pasi
vadinus i u s “daktarais” 
šundaktarius, dėlto matau 
reikalo kalbėti apie rimtą 
gydymą sulaužytų kaulų.

Pirmas iš svarbiausių 
žingsnių nulaužto kaulo 
atsitikime yra reikalas ne
judinti ligonio l iš .vietos, 
jeigu pastarasiSmeguli pa, 
vojingose aplinkybėse pa
kol jo kaulai nebus lento
mis ar kitokiomis priemo
nėmis nejudinamai suriš
ti, kad nulūžę galai neiš
lįstų per odą. Nes sykį su
lūžęs kaulas per odą . išlin
dęs .sudaro labai didelę ga
limybę savo užgautą dalį 
bakterijoms: užkrėsti, o 
bakterijomis apkrėsta, . į 
pūlius pavirtusią kaulo 
žaizdą,. yra daug ~ sykių 
sunkiau sugėdyti, negu 
švari, neužkrėsta kaulo 
Žaizda. t

Apart kaulų išlindimą 
per odą, kas teikia dides
nę galimybę, juos bakteri
jomis apkrėsti, judančios 
nulaužto kaulo dalys bė
gyje ligonio trahsportaęi-. 
jos gali užgauti ir kitas 
kūno dalis; kaip tai: nu
laužta ranka ar koja gali 
užgauti kraujo sudynėlius 
ar nervus; . nulaužti šon
kauliai gali užgauti plau
čius ir kepenis; nulaužti 
tūli kiti kaulai gali užgau
ti pūslę, žarnas ir t.t. To
dėl, kada negalima kaulo 
nejudinamai surišti, tada 
yra* patartina nulaužto 
kūno dalis prie ambuląnsd 
lovos su diržais priveržti 
ir ligonį iš pelėngva sū

bobelių ir joms panašių 
šundaktarių, tegu! žino, 
kad jie gali ne fik savo 
gyvastį be reikalo pražu
dyti, bet su kreivomis -ar 
trumpomis rankomis ar 
kojomis likti.

Ar gi negalima mūsų 
lietuviams žinoti, kad šar
latanai, patys save pasiva
dinę “daktarais”, tik gali 
tuos sulaužytus kaulus su
statyti ir SUgydyti, kurie 
nėra sulužę, kaip kad iš
gydo vėžį be peilio, be X- 
Ray ir be rądiūmo pagel
tų, tik pas tuos ligonius, 
kurie vėžio niekuomet nė* 
ra turėję?

Šis yra 20-tąs; Šimtmetis. 
Jame yra daug gerų ir do* 
rų daktarų. Taigi ar ne 
laikąs mums susiprasti ir 
nusisukti nuo ignorantiš- 
kų skriaudikų, ir mūsų 
sveikatos ir pinigų ėdiki; 
ir reikale ligų visuomet 
kreiptis tik prie medicinos 

i ir chirurgijos daktarų? •
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, Malonu, kai esant sunkiam padėjime, susilauki iš 
kur pagalbos. Sunkiam padėjime atsirado bolševikai, 
pagelbos gi jiems teikia “Vienybe”. Nors toji “pagel
ta” neatneš bolševikams nė mažiausios naudos, o 
“V-bei” pridirbs daug žalos, bet ji via dėlto pasireiš
kia —- užuojautos formoje. Joje suburta keletas min
imų, kurias “tovariščiai” me be smagumo perskaitė. 
Štai jos — tos bolševikuojančios mintys. Cituojame 
jas ištisai, kad tikroji “V-bės” atvaizdą nėkiek nenu
kentėtų.(“V-bė”, No. 22/

“Bostono “Darbininkas” nori padaryti Vyskupą 
Matulionį kankiniu ir net šventu dėl to, kad Rusijoj 
gavo paragauti darbininkiškos duonutės, du metu 
kirsdamas mišką. Na, okaip su tais darbininkais, ku
rie per visą savo amžių kerta mišką ir iŠ prakaito 
duoną valgo? Katriems iš jų labiau tiktų šventojo 
vainikas? AŠ sakyčiau, kad tiems, kurie dirba tą taip 
sunkų darbą liuosu noru, kad gyventų ir Dievą gar
bintų, o ne tam, kuris pratęs tinginiauti, kurį laiką 
padirbėjo tik iš prievartos; kaip nusikaltėlis, o gavęs 
progos vėl grįžo atgal į tą juodąją tinginių armiją, 
kuri tik kitų prakaitu minta ir jokio naudingo visuo
menei darbo nedirba.”

4tV-bės” redaktorius mano pasakęs ką naujo ir 
įdomaus; Naujo tai čia nieko nėra. Bolševikai jau se
niai yra tą parašę — beveik žodis į žodį, tik su tuo 
skirtumū, kad Dievo vardą jie rašo su maža raide. 

“^V-be” dar kol kas to daryt nepasirįžta. Kai dėl įdo
mumo, tai čia įdomus tik vienas dalykas^ kad laikraš- 
čidr redaktorius, kaip koks nesubrendęs mužikėlis, tik 
fizinį darbą pripažįsta darbu. Protinis darbas tai jam 
nedarbas. Bet juk ne tik tūkstančiai, bet milijonai 
žmonių šiandie dirba vien protinį darbą, ir visa žmo
nija kaip tik eina prie to, kad vis daugiau dirbtų gal
va negu, rankomis. Patys taip vadinamieji darbinin
kų vadai nė ne čiuptelia už kirvio, dalgio, spragilo, 
kūjo ar žagrės, bet tik vadžioja plunksna ant popie
čio. Mužikėlio akinus žiūrint, juk tai ne darbas, tik 
Vaikų žaislas. Reiškia, “V-bėš” logika einant, visi dar
bo vadai - inteligentai, visi kultūros kūrėjai, meninin
kai, mokslininkai, astronomai, fizikai, teknikos spe
cialistai, telefonų, telegrafų, radi© išradėjai bei tobu- 
lintojai, pagaliau laikraščių redaktoriai, įskaitant ir 
patį “V-bės” redaktorių juk jis nori prisiskaityti 
prie inteligentų T— žędžūų.visi protiniodarbo^ekspo- 
nentai tai bus tik tinginių gauja, mintanti iš fizinių 
darbininkų prakaito? - ■ . ■

Pačių komunistų centre tik vienas Kalininas yra 
juodas darbininkas, bet ir jis, patekęs į centrąlinį ko- 
mitetą, juodo darbo jau nebedirba. Visi kiti komunis
tų vadai dirba galva ir plunksna, o vis dėlto' skaito 
save ne tik darbininkais, bet ir jų vadais. Jei jiems, 
ąr kad ir pačiam “V-bės” redaktoriui tektų kirsti miš
kus Solovkuose, tai pažiūrėtume, ar jie sakytų, kad 
tai natūralūs jų darbas? Kiekvienas'tai žino, kad kir
sti mišką — tai nei vyskupui, nei laikraščio redakto
riui, nei šiaip kokiam inteligentui nėra natūralūs ne

DARBINE A S
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įgimtas darbas. Apsimesti čia nayviu nežinėliu neiš- 
simoka. Nieks tam nepatikės ir Visiems bus aišku/ 
kad toks apsimetėlis leidžiasi į pigios rūšies demago
giją. Tai garbės nedaro.

“V-be” yra pasakiusi, kad Vyskupas Matulionis 
priklauso “prie juodosios tinginių- armijos, kuri tik 
kitų prakaitu minta ir jokio naudingo visuomenei dar
bo nedirba”, Nekalbant jau apie šio posakio chuliga- 
nišku?ną> puola savaime į akis jo bevertingąs nelogin- 
gumas. Atsakymas į tai trumpas^ Pasauly yra virš 
300 milijonų katalikų. Tai juk nemaža visuomene* ar 
ne? Katalikai žino, kad vyskupų darbas yra sunkus 
ir atsakomybe didelė, ir jie tinkamai tai įvertina, ar 
saujelė “V-bės” raštininkų, kurie, neprošali bus pasa
kius, nemoka atlikti savo darbo, nes nepajėgia pro
tauti? Z K.

ŽIOPLI PROTESTAI

VYTIS KANKINYS
PENKIŲVEIKSMŲ TRAGEDIJA .
Z* -.Paraše' ■

Vincas Nagornoskis

■: : scena x .
Tie'patys ir Kroatas
KROATAS '/Z./

O, karalaite, kode! pabėgai? >Z- Z .
(Įbėgdamas, išsigandęs.) 

VALERAS ‘ \
• . - (Labai akyviai.)

Ji karalaite?
KROATAS 

(Artėdamas, labai nuolankiai ir sumišęs.)
* Duktė Audriano, r

Dacljos karaliaūs, kuriam audienciją, ■ 
Rodos dabar yra rengdama. ‘
Aš gi tuo tarpu bandžiau karalaitei . 4
Parodyt grožį šio sodo; bet ji 
Paliko mane, visai neapsvarsčius, 
Kad prasižengia... > 2

‘ ’’ VALERAS ; ‘ .
t . Tai niekis! Tai niekis! .

Mergele, kelkis ir būkį rami!
Mes reikalus jūsų tuoj aprupinsim. ' 
Dabar viešękįs pas mus kuolinksmiausiai 
Ir teiksies Šato tėveliui pranešt, 
Kad. rytoj geidžiu su juo pasisveikint. , H 
Jam laukti nereiks. , , , 
(Šypsodamaspaduoda ranką,Aleksandrai;ir trau-. 
kia'si nuo Scenos lėtu žingsniu su Gracija,' Mafei- 
mianu, kareiviais ir dvarininkais. Sofija įspūdin
gai žiūri į juos.)

J r .. /SOFIJA
(Į išeinantį Valerą, paskui linksmai i Kroatą.);

Tenka nustebti, kad laisvamaniai (bolševikai ir 
šiaip bedieviai)taipržioplal irnekultūringai puola 
“Darbininko” radio pusvalandį. Jie tai daro per spau
dą ir laiškais — į “D-ką” ir į radio stotį. Kaikurie 
laiškai toki šlykštūs, kad jų ne -tik spausdinti negali
ma, bet ir skaityti nejauku. Koliojasi pačiais nešva
riausiais žodžiais. Mūsų radio pusvalandis tartum su
kiršino širšių lizdą. Iš kilusio triukšmo aiSĮtų, kad pa* 
taikyta į taikinį. Ir kur gi! Katalikiška mintis pasiro
dė viešai ir aiškiai. Bedievi ją tas lyg’botagu sudrožė. 
Jų stovykloj buvo manyta, kad tai negalima: katali
kai neišdrįs pasisakyti. Bet jie išdrįso. Tas sukėlė ne* 
pasitenkinimo triukšmą. Bet ko bolševikai nori? Už
drausti viešą žodį? Ačiū Dievui, Čia ne sovietai.* ’

Na, tiek to šu protestais kaipo tokiais. Kam skau
da, tas protestuoją/ Tiek to ir su jų forma ir turinių* 
Będievėliai kaip fnoka taip .šoka: Bet kas įstabiausia, 
kad jie nesugebą stisigrabalioti, kas per radio kalba 
ir puola tą asmenį, kūrš nieko bendra su radių prog
rama neturi; Prikibo prie kūlį. Knėdžio, tibūk tai jis 
per radio šmeižiąs sovietų sąjungą ^del esamo'tenai 
bado. Hudsono bolševikai išnešė net formalų protestą 
prieš kun. Kneižį ir patalpino jį “Laisvėje”, kurį gra
sina, kad ąpstatys jo bažnyčią pikietais, lyg kokio 
streiko metu. Tiems, kurie žiųo, kad -kuii. Kneižis niė* 
kadoš nėra per račūo kalbėjęs — o tai žino visi blai
vūs radio'klausyto jai — atrodo labai keistas tas bol
ševikų protestai Išsišoko, - kaip Pilypas: iš kanapių. 
Nežino, prieš ką protestuoja. Bet jiems privalėtų susi
vokti; kad. taip darydami, jie gali susilaukti legališkos 
akcijos už neteisingą prikibimąlr kurstymą žmonių 
prieš“ ramų ir įstatymus gerbiantį pilietį. Prie to, ka
dangi toks melagingai pagrįstas kurstymas gali at
nešti kunigui ir materialinės žalos ir suardymo ramy
bes parapijoje, tai l’egąliška prieš kurstytojus akcija 
turi pilnus pasisekimo šansus. 1 .

Protestuokite Sau sveiki, bet bent žinokite prieš 
ką. Kitaip — savaime prie jūs prilips žioplių vardas.

: Z’ / .;K/’
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Ačiū j viešpatie! ;
Koks jis malonus. Kaip greit prižadėjo.

KROATAS • •••
Karalius džiaugsis. Eiva jam pranešt. -

(Išeina su Sofija.) • 
scenaki-. ■" ■ z . •
Aubris ir Jurgis -
AUBRIS

(Artėdamas prie Jurgio, kurs lėtai ir labai užsi
mąstęs įžengia iš priešingos pusės scenos; pamą- 
tęs\Aubrį kilsteli galvą ir maloniai nusišypso.) 

. Neliūdėk, Jurgi!
JURGIS ’ ■ *'■„

, Rodo nereikėtų;
Bet nėra blogai kartais pasiduot ? 
Svarbesnėms mintims... Mintims, kurios veda 
Į viešpatijai nepasiekiamas 
Linksmuoju bute :. : ’

Z ■ : AUBRIS . ,.Z'.- ’ ’
Matau vėl svajoji. > z 

Vėliai keliesi kur aš negaliu z -
Skrajoti drauge. Tu esi laimingas 
Jei ir sielgraužoj laimę surandi.

« (Labai draugiškai; garsiai nusijuokia.)
' . ■ •_ x ’ JURGIS -

Ne sielgraužoj, drauge, tik gilioj minty į 
Randasi laimė. Širmoji skaudi 
It pragaro liepsnos, tūri tirpinti

- Sielos puvėsius, mūsų nuodėmes; 
Antroji turi jėgą mūs iškelti. 
Visatos tiesų į pažinimą. .
J pažinimą viršgąmtinės esmės; 
Būvio anapus mirties ir gal būt ‘ 
Susinešim© su ten nukeliavusiais 
Mūsų viengenčiais ir mūsų draugais. ;

* Mintis taiftyi*a;^rovaūa Dievo; f r-Z 1 
Ji akymirksny erdves perkerta, .
Ir laiką aplenkia, mus priartina 
Frie dieviškumo, Dievo pažinties; 
Kas tai atsiekia, laimingas ant amžių; 
Jam nėr šielgraužos, kančių ar mirties.

r

*
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Svarbu Zbą Pradėjus Kristaus
_ _ , v. t Z v • vietininkas Pijus XI visus 
Labai gražu, kad bai* dažnai ir ener-

pantis _Sventiesienis Me- gingai ragina stot{ j kitaJ 
tams musų Federacija pa-1 ~ ~
skelbė Katalikiškosios Ak- 
cijos vajų, siekiant suyie* i 
nyti visus lietuvius kata* r 
likus bendriems darbams 
dirbti. Tuo būdų šventieji 
Metai bus tinkamai ir gra
žiai užbaigti jr mūsų vei* 
kimas Žymiai praplėstas.

Pradėję šį svarbų, dar
bą, ar visi gerai žinome, 
kas toji Katalikų Akcija?

Kristus, apleidęs pasau
lį lygiai prieš devynioliką 
šimtmečių, nepaliko žmo
nių 'našlaičiais. Jis įsteigė 
Bažnyčią, Ituriaf pavedė 
Skelbti Jo tėviškąjį mok
slą. Bažnyčią valdyti Kri
stus pavedė Šv, Petrui ir 
jo įpėdiniams popiežiams, 
jo mokslą platinti pasirin
ko apaštalus. Šiam darbui 
Kriątus taip pat pašaukė 
ir visus Savo mokinius. Ir 
dėl to dar apaštalų laikais 
pašaulininkai tikintieji da
lyvavo apaštalavimo dar
be. Kaip šv., Petro valdžia 
perėjo jo įpėdiniams po
piežiams, apaštalų. -- vys
kupams, taip ir pirmųjų1 
amžių tikinčiųjų pareiga 
dalyvauti, apaštalavi m o 
darbe teko mums, šių die
nų katalikams, šis apaš
talavimo darbas, kurį dir
ba pasaulininkai, vadinasi 
Katalikų Akcija arba Vei
kimas. \

Šiandien katalikai ypa- _ 
tingai su judo telktis Į dar- „luį dabar, varome kątąli- 
bą ir pastaiauti, nes šiais 
laikais bedievybė plinta, 
kas kart labiau reiškiasi 
dorinis puolimas, įsigali 
žmonių gyvenimo visoks 
pakrikimas. Vieni vysku
pai ir kunigai negali viso 
to didelio dąrbo nudirbti, 
dėl to dvasininkams į pa* 
galbą turi ateiti visi geros 
valios katalikai žmonės.“

Dėl to netenką stebėtis,

iaFažtalavtao.darbą.
W Popiežius Pijus XI į 

Katalikų Akciją vadinat 
“Katalikiškoji Akcija 8U- Į 
aideda ne ’ tik iš siekimo 
tobulinti asmeninį krikš- f 

i Čioniškumą, kas, žinoma, 
pirm visko yra pirmasis ir 
didžiausias tikslas, bet 
taip pat susideda Iš tikro ; 
paštalavimo, kuriame da
lyvauja Visų klesų katali- 
kai, susijungę mintyse ir 

J veikimu apie tuos tvirtos 
doktrinos centrus ir didi- ■ 
na socialį veikimą, teisė-; 
rtarsWarkytąZr,_^aipo! 
pasekmė, vyskupų autori
teto padedamą ir palaiko* 
:mą*\ \ ;
! šie reikšmingi žodžiai 
į išaiškina dėl ko Fėderaci- 
; jos vadovybė“ iš visų jėgų 
stengėsi gauti ir Naciona- 
lės Katalikų Gerovės Kon
ferencijos ir atskirų Ame
rikos katalikų Vyskupų 
pripažinimą ir užgyrimą. 

į šie Žygiai pasisekė, Fedė- 
! racija šiandien jau turi ir 
Amerikos Katalikų Veiki
mo Centro ir vyskupų už
gyrimą. Ir dėl to dabar 
drąsiai pradeda savo vei
kimą pirmoje vietoje stęn* 
gdamos tinkamai susiotr 
ganizuoti, padidinti jėgas, 
prisirengti ir eiti į žmones 
apaštalauti, eiti ypatingai 
ten, kur tas pąŠtalayimas 
yra. reikalingas. Tam tiks-

kiškojo veikimo ir katali- 
kiškosios spaudos vajų.

I Taigi, Šventuosius Me< 
tus, geriausiai baigsime, 

į jei visas lietuvių kataliki 
organizacijas ir draugijas, 
taip pat ir atskirus asme
nis suvienysime socialio 
veikimo padidinimui, apaš* 
talavimo darbui, vadina
mam Katalikiškąja Akci<. 
ja. Tai patiks'ir Kristui. ■.

... • AUBRIS ' \ • •' Z • ...
? (Kaip aukščiau tik karščiau.) 

Gražios svajonės;, tyruose žaltvyksles 
Tolygiai žavi; tačiaus tas ne man.
Ne man svajones. Man duoki lenktynes, 
Arklius, kaulukus, puotas, moteris.
Man yr saldžiausia gyvenimo taure;
Sekti Venerą, sekti Bakusą.
Man būtų džiaugsmas jei tave patraukčiau 
Pamest svajones, gilų mąstymą; ' 
Pradėt leist dienas smagury}, linksmybėj 
IT SU Apolonu mirtį pergalėt.

. /• '• jųrgis
• Z.. (Perkirsdamas, gailestingai Šypsodamas.)
ir su Apoliū pragare pražūti.

.? Zz/ *■ ■ Z’/Z/? Z-
(Nužengęs? toliau staiga atsisuka ir žingeidžiai

. užklausia;/ \
; Kaip tai, pražūti? .
Z -/■•• •.? ’ JURGIS y :;z

Dievaitis tasai Z :Z.“ 
Ne gal nuo mirties išgelbėt nei vieno, 
Nes tai tik stabas, šmotas marmuro; . 
Be to jų dienos jau yr suskaitytos;

■ Tokie dievaičiai turės subyrėt.

(Guviai, bet be įtikinimo.) 
Jei Uet dievaičiai turi subyrėti, 
Tai mums privalu elgtis kaip sakiau: 
Linksmintis, žaisti, lošti, išnaudoti
Gyvenimo syvus vien tik smagurįui. . r 
Vėl kratai galvą, Dėja,aš nemoku 
Tavęs pralinksmint,ttt užsispyrei . ' 
Skrajoti tamsioj Plutono vimpatijoj 
Ir ten draugauti sii numirusiais. Z' .
(šie žodžiai matomi vieton suraminti Jurgį pas
tumiajį į didesnį liūdesį; sunkiai atsidusęs jis 
sėdasi, pirštus supina,’ žiūri į žemę ir pradeda la? 
bai graudingai.) ?Z .••r •. *'•:

JURGIS ■ • - \

M, drauge; šiandien mano siela 
. r trokšta suraminimo

‘. ' • . ' (Bus daugiau) /

Z. 7 J./ 1 
DIRBKIME VISI

Vajaus metu visiems lie* 
tuviams katalikams reik
tų nuoširdžiai padirbėti. 
Jau keletą kartų prašėme, 
kad visos mūšų kolonijos 
surengtų prakalbas arba 
paskaitas, kuriose būtų 
pcųralerituojamoė Katali
kų Akcijos mintys ir pla
tinama katalikiškos kny
gos ir Uikraščiat šiam 
reikalui reiktų pašvęsti ne 
Vien tik vieną dieną, bet 
bent savaitę laiko, o kur 
galima ir daugiau. ! 

i Federacijos centras pa
sitiki, kad į talką šiame 
darbe ateis visos mūsų 
eentralinės organizacijos; 
L. R: K S. A., Moterų Są
junga, Lietuvių Darbinin
kųSąjunga, Rėmėjų Orga
nizacijos^ Studentų Orga
nizacija, ypatingai Kuni
gų Vienybė ir lokalinės 
parapijų draugijos* Kuo 
tampriau katalikų organi* 
zaci jos ir draugi jos koope
ruos su Federacija, tuo 
greičiau sustiprės mūsų, 
lietuvių katalikų vienybė, 
ir joms visoms, būtent, at
skiroms organizacijoms ir 
draugijoms veikimas daug 
geriau seksis.

Federacijos centro val
dyba raginą, kad visur, 
kur tik bus suorganizuota 
vajaus savaitė, raginti 
Žmones dėtis prie lietuvių 
katalikų organizacijų ir 
draugijų. Kad tas ragini
mas atneštų daugiau prak
tiškos naudos, reikia, kad 
ir patys organizacijų cen
trai ir jų kuopos bei sky
riai prie vajaus darbo pri
sidėtų. Dirbkime visi ir 
rikūūą iŠ t© vist turėsime. 
VEIKIMAS ĮSISIŪBUO

JA. .
Pastaruoju laiku Fede

racijos apskričių ir skyrių 
veikimas žymiai sustiprė
jo. Įsisteigia nauji skyriai, 
seni atsigaivina, vis dau
giau atskirų draugijų prie 
Federacijos prisideda. Tai 
džiugina ne vien mus, bet 
ir visą lietuvių katalikų 
visuomenę.
Federacijos Sekretorius,

LIETUVIAMSHEGAUMA 
VESTI KITATAUČIŲ

Iki šiol Lietuvoj atsitik
davo, kad kai kurie valdi? 
ninkai ir net karininkai 
vesdavo kitatautes (ruses, 
lenkes, vokietes). Dabar 
jau į tai imama žiūrėti ki
taip. Kas veda neliėtuvaif 
tęs, tas net nustoja vietos 
paramosir tt. r •

Dar blogiau būdavo su 
tais lietuviai, inteligentais, 
kurie išvykdavo studijuo
ti į užsienį. Tokie, pabaigę 
mokslus, vis parsiveždavo 
svetimšales Žmonas. Da
bar “Šaltinis” rašo, kad 
Lietuvos karo žinyba savo

lianas tarnautojams griež
tai uždraudusi* vesti sve
timšales moteris, nebent 
jos būtų kilusios iš lietu* 
vilkų išeivių Šeimų. Nusi- 
žengę šiam įsakymui bū* 
šią baudžiami tuo būdu, 
kad bus nutraukiamos pa
šalpos ir, be to,' busišrei- * 
kalautos tos sumos, ku* 
rias gavo kaip stipendiją, 
Civiliai tarnautojai, prasi* 
lenkę su žiuo įsakymu, bū
sią paleidiiami ii tarny
bos.



aeso darbininkas gąągBg'
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Iš Mūsų Veikimo Centro
KEIST AgNUOMONE f
Malonų, kai esant sunkiam padėjime, susilauki iš 

kur pagelbos. Sunkiam padėjime atsirado bolševikai, 
pagalbos gi jiems teikia “Vienybe”. Nors toji °pagel- 
baH* neatneš bolševikams nė mažiausios naudos, o 
“V-bei” piddirbs daug Žalos, bet ji vis dėlto pasireiš
kia — užuojautos formoje, Joje suburta keletas min
čių, kurias “tovariščiai” ne be smagumo perskaitė, 
Štai jos — tos bolševikųojančios mintys. Cituojame 
jas ištisai, kad tikroji “V-bės” atvaizdą nekięk nenu

kentėtų. (‘;V-bė”, No. 22). >
“Bostono “Darbininkas” nori padaryti Vyskupą 

Matulionį kankiniu ir net šventu dėl to, kad Rusijoj 
gavo paragauti darbininkiškos duonutės, du metų 
kirsdamas mišką. Na, o kaip su tais darbininkais, ku
rie per visą savo amžių kerta mišką ir iš prakaito 
duoną valgo? Katriems iŠ jų labiau tiktų šventojo 
vainikas? Aš šakyčiau, kad tiems, kurie dirba tą taip 
sunkų darbą liuosu.noru, kad gyventų ir Dievą gar
bintų, n ne tam, kuris pratęs tinginiauti, kurį laiką 
padirbėjo tik iš prievartos, kaip nusikaltėlis, o gavęs 
progos vėl grįžo atgal į tą juodąją tinginių armiją, 
kuri tik kitų prakaitu minta ir jokio naudingo visuo
menei darbo nedirba.” -

“V-bės” redaktorius .mano pasakęs ką naujo ir 
įdomaus. Naujo tai čia nieko nėra. Bolševikai jau se
niai yra tą parašę — beveik žodis į žodį, tik sū tuo 
skirtumu, kad Dievo vardą jie rašo su maža raide. 
“V-bė” dar kol kas to daryt nepasirįžta. Kai dėl įdo
mumo, tai čia įdomus tik vienas dalykas, kad laikraš
čio redaktorius, kaip koks nesubrendęs mužikėlis, tik 
fizinį darbą pripažįsta darbu. Protinis darbas tai jam 

*•' nedarbas.. Bet juk ūe tik tūkstančiai, bet milijonai 
* žmonių šiandie dirba vien protinį iiarbą, ir visa žmo- 

nija kaip tik eina prie to, kad vis daugiau dirbtų gal- 
, va negu rankomis. Patys taip vadinamieji dąrbinin- 
7 kų vadai ne ne Čiuptelia už kirvio, dalgio, spragilo, 

kūjo ar žagrės, bet tik vadžioja plunksna ant popie- 
rio. Mužikėlio akimis žiūrint, juk tai ne darbas, tik 

Z vaikų žaislas. Reiškia, “V-bes” logika einant, visi dar
bo vadai - inteligentai, visi kultūros kūrėjai, meninin
kai, mokslininkai, astronomai, fizikai, teknikos spe
cialistai, telefonų, telegrafų, radio išradėjai bei tobų- 
tinto jai, pagaliau laikraščių redaktoriai,. įskaitant ir 
patį “V-bės” rędąktorių -r juk jis nori prisiskaityti 
prie inteligentų ? -- žędšįuį ‘Visi protinio darbo ekspo- 

*r nentai tai bus tik tinginių gauja, mintanti iš fizinių 
darbininkų prakaito ? .-

. Pačių komunistų centre tik vienas Kalininas yrą 
juodas darbininkas, bet ir jis, patekęs į centralinį ko- 

gi*”: mitetą, juodo darbo jau nebedirba.* Viši kiti komunis- 
ti| vadai dirba galva ir plunksna, o Vis deltd skaito 
Save nė tik darbininkais, bet ir jų vadais. Jei jiems, 

v ar kad ir pačiam “V-bes” redaktoriui tektų kirsti miš- 
kus Šolovkuose, tai pažiūrėtume, ar jie sakytu, kad 

B ♦ “ tai natūralūs jų darbas? Kiekvienas tai žino, kad kir-
•-'t >-- *Mil-.-- — .L.*.?'

M* (u

£->♦ *

įgimtas darbas. Apsimesti čia nayviu nežinėliu neiš- 
sitnoka. Nieks tam nepatikės ir visiems bus aišku, 
kad toks apsimetėlis leidžiasi į pigios'rūšies demago
giją. Tai garbės nedaro. .

“V-bė” yra pasakiusi, kad Vyskupas Matulionis 
priklauso “prie juodosios tinginių armijos, kuri tik 
kitų prakaitu mintą ir jokio naudingo visuomenei dar
bo nedirba”. Nekalbant jau apie šio posakio chuliga- 
niškumą, puola savaime į akis jo bevertingas nelogin- 
gumas. Atsakymas į tai trumpas. Pasauly yra virš 
300 milijonų katalikų. Tai juk nemaža visuomenė, ar 
ne? Katalikai žino, kad vyskupų darbas yra sunkus 
ir atsakomybė didelė, ir jie tinkamai tai įvertina, ar 
saujelė “V-bės” raštininkų, kurie, neprošąli bus pasa
kius, nemoka attikti savo darbo, nes nepajėgia pro- 
tauti? ■ '• . '? . ; : x . K..

ŽIOPLI PROTESTAI

DIRBKIME VISI
Vajaus metu visiems lie-» 

tuviams katalikams reik* 
ų nuoširdžiai padirbėti, 
Jau keletą kartų prašėme, 
tad visos mūsų kolonijos 
surengtų prakalbas arba 
paskaitas, kuriose būtų 
jopulerizuojamos Katali
kų Ąkdjos mintys ir pla
tinama katalikiškos kny- 
gos ir laikraščiai, šiam 
reikalui reiktų pašvęsti ne 
vien tik vieną dieną, bet 
bent savaitę laiko, o kur 
galima ir daugiau.

Federacijos centras pa
sitiki, kad į talką šiame 
darbe ateis visos mūsų 
centralinės organizacijos: 
L. R. K. S. A., Moterų Są
junga, Lietuvių Darbinin- 
kų Sąjunga, Rėmėjų Orga
nizacijos, Studentų Orga
nizacija, ypatingai Kuni
gų Vienybė ir lokalinės 
parapijų draugijos. Kuo 
tampriau katalikų organi
zacijos ir draugijos koope
ruos su Federacija, tuo 
greičiau sustiprės 'mūsų, 
lietuvių katalikų vienybė, 
ir joms visoms, būtent, at
skiroms organizacijoms ir 
draugijoms veikimas daug 
geriau seksis. < • \ .

Federacijos centro val
dyba ragina, kad visur, 
kur tik bus suorganizuota 
vajaus sąvaitė, • raginti 
žmones dėtis prie lietuvių 
katalikų organizacijų ir 
draugijų. Kad tas ragini
mas atneštų daugiau prak
tiškos naudos, reikia; kad 
ir patys organizacijų cen
trai ir jų kuopos bei sky
riai prie vajaus darbo pri
sidėtų. Dirbkime, visi ir 
naudą iš to visrtUfėsime.
VEIKIMAS ĮSISIŪBUO

JA
Pastaruoju laiku Fede

racijos apskričių ir skyrių 
veikimas žymiai sustiprė
ja Įsisteigia nauji skyriai, 
seni atsigaivinai vis dau
giau atskirų draugijų prie 
'Federacijos prisideda. Tai 
džiugina , ne vien mus, bet 
ir visą lietuvių katalikų 
visuomenę.
Federacijos Sekretorius,

LIETUVIAMS NEGALIMA 
VESTI KITATAUČIŲ

Iki šiol Lietuvoj atsitik
davo, kad kai kurie valdi
ninkai ir net karininkai 
vesdavo kitatautės (ruses, 
lenkes, vokietes)/ Dabar į 
jau į tai imama žiūrėti ki* j 
taip. Kas vedą nelietuvai- ! 
tęs, tas net nustoja vietos J 
paramos ir tt. ■. j

Dar blogiau būdavo su 1 
tais lietuviai, inteligentais, y 
kurie išvykdavo studijuo- | 
ti į užsienį. Tokie, pabaigę I 
mokslus, vis parsiveždavo ’j 
svetimšales žmonas. Da- I 
bar “šaltinis” rašo, kad j 
Lietuvos karo žinyba savo I 
stipendininkams \ir civi* I 
liamą tarnautojams griež- į 
tai uždrauduąi vesti sve- 1 
timšales moteris, nebent j 
jos būtų kilusios iŠ lietu* 1 
viškų išeivių Šeimų. Nusi- j 
žengę šiam įsakymui bū-. I 
šią baudžiami tuo būdu, 1 
kad bus nutraukiamos pa- I 
Šalpos ir, be to, bus išrei- 1 
kalautos tos sumos, ku* 1 
ri&s gąvo kaip stipendiją. I 
Civiliai tarnautojai, prasi* j 
lenkę su šiuo įsakymu, bū* I 
šią paleidžiami ištarny- I 

' boa. . i

Svarbu Darbą Pradėjus
Labai gražu, kad bai

giantis Šventiesiems Me-

jei dabartinis Kristaus 
vietininkas Pijus visus 
katalikus dažnai ir ener
gingai ragina stoti į kilnų

Lalus musų i? eaeracija pa* 
skelbė Katalikiškosios Ak* 
cijos vajų, siekiant suvie
nyti visus lietuvius kata
likus bendriems darbams 
dirbti. Tuo būdu Šventieji 
Metai bus tinkamai ir gra
žiai užbaigti ir mūsų vei
kimas žymiai praplėstas.

Pradėję Šį svarbų, dar-

apaštalavimo darbą. .
Patą Popiežius Pijus XI 

Katalikų Akciją vadina: 
“Katalikiškoji Akcija su
sideda ne ’ tik iš siekimo 
tobulinti asmeninį krikš
čioniškumą, kas, Žinoma, 
pirm visko yra pirmasis ir 
didžiausias tiksiąs, bet 
taip pat susideda iš tikro

bą; ar visi gerai žinome, 
kas toji Katalikų Akcija?

Kristus, apleidęs pašau-

paštalavimo, kuriame da
lyvauja Visų kleęų katali
kai, susijungę mintyse ir 
veikimu anie tuos tvirtoslygiai pricM ticvyiiiuiiKą 

šimtmečių, nepaliko Žmo- 
nių našlaičiais. Jis įsteigė 
Bažnyčią, kuriai t pavedė 
Skelbti Jo dieviškąjį mok
slą. Bažnyčią Valdyti Kri
stus pavedė Šv. Petrui ir

doktrinos centrus ir didi- 
na socialį veikimą, teisė
tai sutvarkytą ir, kaipo 
pasekmę, vyskupų autori
teto padedamą ir palaiko* 
mą”.

J U įpcLllIllcllIlo. pupiCZuclllIBf 

jo mokslą platinti pasirin
ko apaštalus. Šiam darbui

’ šie reikšmingi žodžiai 
išaiškina dėl ko Federaci
jos vadovybė iš visų jėgų

Kristus taip pat pašaukė 
ir visus savo mokinius. Ir 
rląl trr 1 ei i Ir siti

stengėsi gauti ir Naciona- 
lės Katalikų Gėrovės Kom

vAcLJL

pafcaulininkai tikintieji da
lyvavo apaštalavimo dar
be. Kaip šv* 'Petro valdžią 
perėjo jo įpėdiniams po
piežiams, apaštalų—vys
kupams, taip ir pirmųjų 
amžių tikinčiųjų pareiga 
dalyvauti ąpaštalavi m o 
fiovHA iyhityici Siu rliA»

fėrencijos ir atskirų Ame
rikos katalikų vyskupų 
pripažinimą ir užgyrimą. 
Šie Žygiai pasisekė, Fede
racija Šiandien jau turi ir 
Amerikos Katalikų Veiki
mo Centro ir vyskupų už
gyrimą. Ir dėl to dabar 
drąsiai pradeda savo vei-

nų katalikams. Šis apaš
talavimo darbas, kurį dir-

kimą pirmoje vietoje stem 
gdamos tinkamai susior
ganizuoti, padidinti jėgas,

oa. pasauiininKai, yauinasi 
Katalikų Akcija arba Vei
kimas.

Šiandien katalikai ypa- 
tingai sūjudo'telktisįdar- 
bą ir paštaTauti, nes šiais 
laikais bedievybė plinta,

prisirengti ir eiti į žmones 
apaštalauti, eiti ypatingai 
ten, ktįr tas paštalavimas 
yra reikalingas. Tam’ tiks
lui dabar varome katali
kiškojo veikimo, ir katali
kiškosios spaudos vajų.

a JĄcvL u IcLmĮczU £

dorinis puolimas, įsigali 
žmonių gyvenimo visoks 
pakrikimas. . Vieni vysku
pai ir kunigai negali viso 
to didelio darbo nudirbti, 
dėl to dvasininkams į pa- 

r galbą turi ateiti visi geros 
valios katalikai žmonės.

Del to netenka stebėtis,

xaigi, • oveĮiLuOpius įvir
tus geriausiai baigsime, 
jei visas lietuvių kataliku 
organizacijas ir draugijas, 
taip pat ir atskirus asme
nis suvienysime socialio 
veikimo padidinimui, apaš
talavimo darbui, vadina
mam Katalikišką ja Akci
ja. Tai patiks ir Kristui.

AUBRIS

Tenka nustebti, kad laisvamaniai/ (bolševikai ir 
šiaip bedieviai) taip Žioplai ir nekultūringai puolą 
“Darbininko” radio pusvalandį'Jie tai daro per spau
dą ir laiškais į “D-ką” ir į radio stotį; Kaikurie 
laiškai toki Šlykštūs, kad jų ne tik spausdinti negali
ma, bet ir skaityti nejauku. Koliojasi pačiais nešva- 
riausiais žodžiais. Mūsų radio pusvalandis tartum su-» 
kiršino širšių lizdą. Iš kilusio triukšmo .aišku, kad pa- 
taikyta į taikinį. Ir kur gi! Katalikišką mintis pasiro
dė Viešai ir aiškiai. Bedieviją'tas lyg botagu sudrožė. 
Jų s1įovyk|dj buvo manyta, kad tai negalima: katali
kai neišdrįs pasisakyti. Bet jie išdrįso. Tas sukėlę ne
pasitenkinimo triukšmą. Bet ko bolševikai nori? Už
drausti viešą žodį? Ačiū Dievui, čia ne sovietai.

■ L Na, tiek to su protestais kaipo tokiais. Kam skau
da, tas protestuoja. Tiek to ir su jų forma ir turiniu, 
Bedieyėliai kaip moka taip šoka. Bet kas įstabiausia, 
kąd jie nesugeba sušigrabaliotį, kas per radio kalba 
ir puola tą asmenį, kurs nieko bendra su radio prog
rama neturi. Prikibo prie kum Kneižio, būk tai jis 
per. radio šmeižiąs sovietų sąjungą! dėl esamo tenai 
bado. Hudsono bolševikai išnešė net formalų protestą 
prieš kun. Kneižį ir patalpino jį “Laisvėje”, kufį gra
sina, kad apstatys jo bažnyčią pikietais,, lyg kokio 
streiko meta Tiems, kurie žino, kad darni Kneižis nie
kados nėra per radio kalbėjęs — o tai žino visi blai
vūs radio klausytojai atrodo labai.Leistas tąs bol
ševikų protestas. Išsišoko, kaip Pilypas iš kanapių. 
Nežino, prieš ką protestuoja. Bet jiems privalėtų susi
vokti, kad taip darydami, jie gali susilaukti legališkos 
akcijos už neteisingą prikibimą ir kurstymą žmonių 
prieš ramų ir įstatymus gerbiantį pilietį. Prie ta ka
dangi toks melagingai pagrįstas .kurstymas gali at
nešti kunigui ir materialinės žalos ir suardymo ramy
bės parapijoje, tai legališka prieš kurstytojus akcija 
turi pilnus pasisekimo šansus. 1

Protestuokite sau sveiki, bet bent žinokite prieš 
t sti mišką —.tšti nei vyskupui, nei laikraščio redakto- ką. Kitaip —savaime prie jūs prilips žioplių vardas,
įr vN riui, nei šiaip kokiam inteligentui nėra natūralūs ne’ .. - ? K.
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VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJĄ 

Parašė
Vincas Nagornoskis

Ačiū, viešpatie l 
Koks jis malonus. Kaip greit prižadėjo.

KROATAS
Karalius džiaugsis. Ėiva Jam pranešt. *

(Išeina su Sofija.)
SCENA.XI .
Aubtis ir Jurgis

- AUBRIS.
(Artėdamas prie Jurgio, kurs lėtai ir labai užsi- 
mąstęs įžengia iš priešingos puses scenos; pama- x 
tęsxAubrįkilsteli galvą ir maloniai nusišypso.)' : 
Neliūdėk; Jurgį ! r . /•

' JURGIS ’Z ”■

■ sceną x ’
• ■ Tie patys ir Kroatas 

KROATAS >.
O, karalaite, kodėl pabėgai? . ’.••• . . ’ Rodo nereikėtu -

(Įbėgdamas; isSigandęs.) Bet nėra blogai kartais pasiduot /
' -VALERAS . . • , -

Ji karalaitė?
KROATAS

■ (Artėdamas, labai nuolankiai ir Sumišęs.) 
Duktė Audriano, 

Dacijos karaliaus, kuriam audienciją 
Rodos dabar yra rengiama. • 
Aš gi tuo tarpu bandžiau karalaitei 
Parodyt grožį šio sodo, bet ji 
Paliko manę, visai neapsvarsčiūš, 
Kad prasižengia...

VALERAS
Tai niekis! Tai niekis!

Mergele, kelkis ir būki rami! , ■ . '
Mes reikalus jūsų tuoj aprūpinsim.
Dąbar viešėkis pas mus kūolinksmiausiai ' 
Ir teiksies savb tėveliui pranešt, *
Kad rytoj geidžiu su jūo pasisveikint, 
Jam laukti nereiks. t /
(Šypsodamas paduoda ranką Alęksandrai ir trau
kiasi nūo scenos lėtu Žingsniu su Graįiją  ̂MSksi- 
mianu, kareiviais ir dvarininkais. Sofija įspūdin
gai žiūri į juos.)

’ SOFIJA
° (Į išeinantį Valerą, paskui linksmai į Kroatą.)

s k Svarbesnėms mintims... Mintims, kurios veda 
(Labai akyviai.) Į viešpatijas nepasiekiamas 

Linksmuoju būdu.
’ / AUBRIS

Matau vėl svajoji.
: Vėliai keliesi kur aš; negaliu 

Skrajoti drauge./fu esi laimingas 
Jei ir šįelgraužoj laimę surandi, ■ < ‘

(Labai draugiškai; garsiai nusijuokia.) 
/ JURGIS .

Ne sielgraužoj, drauge, tik gilioj minty 
Randasi laime. Pirmoji skaudi 
It pragaro liepsnos, turi tirpinti 
Sielos pūvešius, mūsų nuodėmės ; .
Antroji turi jėgą mūs iškelti ; 
Visatos tiesų į pažinimą.
I pažinimą viršgamtinės esmės, 
Būvio anapus mirties ir gal būt 
Susinešimosu ten nukeliavusiais 
Mūsų viengenčiais ir mūsų draugais.;.

. Mintis, t jų \tyra dpyana Dievo; (•.<! I ; h /
Ji akymirksny erdves perkerta, - . 
Ir laiką aplenkia, mus priartina 
Prie dieviškumo, Dievo pažinties.
Kas tai atsiekia, laimingas ant amžių;
Jam nėr sielgraužos, kančių ar mirties.

- ‘ (Kąip aukščiau tik karščiau.)
. Gražios svajonės; tyruose žaltvykslės

’ Tolygiai žavi; tačiaus tas ne man.
i Ne man svajonės. Man duoki lenktynes, 

Arklius, kaulukus, puotas, moteris. 
Man yr saldžiausią gyvenimo taurė; • 
Sekti Venerą, sekti Bakusą.
Man būtų džiaugsmas jei tave patraukčiau 
Pamest svajones, gilų mąstymą;
Pradėt leist dienas smaguryj, linksmybėj 
Ir su Apolonu mirtį pergalėt.

' JURGIS
, (Perkirsdamas, gailestingai šypsodamas.) 

Ir su Apoliu pragare pražūti. /
'r- ' aubris r ;

(Nužengęs toliau Staiga atsisuka ir žingeidžiai 
..užklausia.) •’ *
, Kaip tai, pražūti? ; *

' JURGIS / ' ,
1 Dievaitis tąsai .

Ne gal nuo mirties išgelbėt nei vieno, 
Nes tai tik stabas, Šmotas marmuro;

. Be to jų dienos jau yr suskaitytos; 
. Tokie dievaičiai turės subyrėt.

AUBRIS
. ’ (Guviai, bet be įtikinimo.) 

Jei net dievaičiai turi subyrėti, ? J 
Tąi mums privalų elgtis kaip sakiau’: 
Linksmintis, žaisti, lošti, išnaudoti 
Gyvenimo syvus vien tik smaguriui. ’ 
Vėl kratai galvą, Dėja, aš nemoku 
Tavęs pralinksmiųt, tu užsispyrei

\ Skrajoti tamsioj Plutono viešpatijoj x . 
jr tėn draugauti su numirusiais.
(šie žodžiai matomi vieton suraminti Jurgį pas
tumia jį į didesnį liūdėsi; sunkiai atsidusęs jis 

> . sėdasi, pirštus supina, žiūri į žemę ir pradeda la* 
bąl graudingai,) . ‘

\ ■■ \ . • JURGIS. . 
Įspėjai, drauge; Šiandien mano siela » 
Ilgisi ir trokšta suraminimo

(Bus daugiau) t

a
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Raudonojo Rojaus “Apaštalų 
Sudėjimas”*) Į|

Muąų Rašomosios Kalbos Tė
vas Jonas Jablonskis 5

Jo & metų mirties „
Susitvėrė prieš jį sąmok- 

« slas su tikslu detronizuoti 
(pašalinti nuo sosto). Vie
šai pradėjo skelbti; kad 
nepridera ir nepatogu val
stybei turėti tolį valdyto
ją, kuris yra autokratiš
kas ir prieš nieką neatsa
kingas, o beto yra siužetu, 
kaip visF mirtingieji, visų 
silpnybių, neišskiriant net 

J gi beprotybes, Kilo ginčai, 
ypatingai masonų ložėse, 
kurios vis tik dar gyvavo, 
kokiu būdu pakeisti valdy
mo tvarką ir kaip sudary
ti sau palankiausią val
džią? 7’ ■. ’

.Vieni siūlė Anglijos vai- 
dymosi būdą, o kiti imti 
pavyzdį iš atgimstančios 
senosios Bavarų Dūmos,

• kuri išsilaikė net ligi Pet
ro Didžiojo laikų.

Nužudo Povilą I-ąjį. Jo 
sostą paveldi Aleksandras, 
didelis liberalas. Kilęs 
1812 metų karas prieš Na- 
poleoną sukėlė visos tau
tos patriotišką prisirišimą 
prie Imperatoriaus. Laiki
nai buvo sustabdyta vidu
jinės politikos klasių ko
va. *

Visa tauta net ir liaudis 
t niekad nebuvo blogai nusi

teikusi prieš carą arba 
valdžią. Jei ir pareikšdavo 
kada savo nepasitenkini
mo, tai prieš paskirus po
nus arba pavienius valsty
bės tarnautojus. •_

1814. metų kąrąs, davė 
progos rusų kariuomenei 
užimti Paryžių. Jaunoji 
rusų kariuomenės karta, 

. išauklėta prancūziš k O j 
dvasioj, prisigėrusi XVIII- 
jo amžiaus idėjų, per priz
mę mate napoleoniškos ę- 
pochos pabaigą ir įvyku
sios revoliucijos rezulta
tus. Kariuomenė susižavė-

jo šiais naujais neva lai
mėjimais. pasiryžo pakei
sti ir Rusijoj valdymosr 
tvarką. ,

1816 m, buvo įsteigta 
pirmoji slapta* draugiją su 
ne visiškai aiškiai nusta
tytų tikslu, kas lengva 
spręsti iš jos pavadinimo 
“Išganymo Unija” arba 
“Tikrai ištikimų tėvynės 
sūnų draugija”, ši draugi
ja buvo suorganizuota ne
dideles jaunųjų karininkų 
grupes: dviejų brolių Mu- 
rąviev - Apostol Lųnin ir 
Jakuškin. Statutą sustatė 
pulkininkasPesteljkuris 
išskaičiuoja narių siekius 
sekančia forma: jie priva
lo darbuotis dėl visuome
nės bendros gerovės, palai
kydami visus labdarybės 
įsakymus kokius tik val
džia išleis. Kovoti prieš 
pikta naudojimus, skelbti 
viešai nesąžiningus vals
tybės tarnautojus ir po
nus, kurie nežmoniškai el
giasi su savo tarnais bei 
Vergais, .

Taigi matome, kad Ši 
programa netalpina nieko 
savyj bloga, ir patys sie
kiai labai kilnūs. Tik jos 
autorius įr kiti iniciatoriai 
Murąviev, Trubeękbi ir ki
ti vis tik galutinų tikslu 
turėjo sutvėrimą naujos 
valdžios, visiškai panašios, 
kaip kad imperatorius bu
vo suteikęs Lenkijai. .

Veikimas ir tikslas- šios, 
draugijos, kuri 1818 me
tais pakeitė savo vardą 
pasivadindama ’ “Laimės 
arba pasisekimo unija” ir 
jos vadų \ užsimojimas, 
konstitucijos nuostatai 
greit buvo sužinoti vai* 

; džios autoritetų.
I (Bus daugiau)

Kun. Jurgis G. M. Cesna

Mano Kelionės Įspūdžiai
; Kaimo Mokyklos

Kun. Zabulionis savo pa- 
' lapijoje turi net 4 mokyk

las, kuriąs jis aplanko ir 
kuriose jis mokina tikėji
mo dalykų. Kiekvienas ku- 
nigas už tai gauna nuo 
valdžios atlyginimą. Todėl 
jis manę nusivežė į tas 
mokyklas, būtent, Vederių 
mokyklą, kur mokytojau
ja p. Alfonsas Gobis; Am* 
braziškių, kur mokytojau
ja pp; Urbonas ir Butkus 
(jie mus labai gerai pa
vaišino); trečia mokykla 

- ‘ Bijutiškyje, • o ketvirta 
kiek toliau, nepamenu 
kaip vadinasi.

Pirtis
,. Buvau daug girdėjęs a- 
pie pirtis Lietuvoje, bet 
negalėjau įsivaiz d u o t i 
kaip jos išrodo. Kadangi 
kun. Zabulionis dar tuo
met neturėjo pirties, tai 
jis mane nusivedė pas pi 
Ivanauską, kuris yra gy\ 
venęs Amerikoje daug me
tų, o Lietuvoje, Bijutišky
je, yra riusipirkęs didelį, 
dvarą. Pirtis stovi prie e- 
žero* Kaip kaimo namai 
yra padaryti iš* rąstų 
(logs) taip ir pirtis. Na- 

’ mai yra padalinti į kelis-

‘ Vasario 23 d* Lietuvoje « 
buvo minimos mūsų rašo
mosios kalbos kūrėjo Jono 
Jablonskio penkerių metų 
mirties sukaktuvės.x Ja
blonskis gimė 1861 m. sau
sio 12 d., šakių apskr. Bu- 
blelių valsČ., Kubilių kai
me ūkininko šeimoje, išė
jęs gimtojo kaimo pra
džios mokyklą irMariam- 
polės gimnaziją, jis 1884 
metai baigė Maskvos uni
versiteto kalbų mokslo 
skyrių. Mokytojo vietos, 
kaip lietuvis Lietuvoje il
gai negalėjo gauti. Teko 
visaip verstis, kol1888 m. 
gavo mokytojo vietą Min
taujoje, Latvijoje. 1896 m. 
Jablonskis perkelia m a s 
Talinan į Estiją. Ūž Lietu* 
viškos spaudos platinimą, 
1902 m. buvo ištremtas 
Rusijos gilumom Atgavus 
lietuvišką spaudą, Jablon
skis' apsigyveno Vienoje, 
kur dirbo “Vilniaus Žinių” 
ir* “Lietuvos Ūkininko” re
dakcijose. Vėliau mokyto
javo Panevėžyje, Brastoje 
ir Gardine. Didžiojo karo 
metu dirbo Varonežo lietu
vių gimnazijose 1918 m. 
sugrįžo į Vilnių, vėliau ap
sigyveno Kaune. Įsikūrus 
Lietuvos universitetui, Ja
blonskis buvo " išrinktas A • • . ’ . * .
kun. Zabulioniuii ‘ <lKą čia 
reikia daryti.” Jfįs pradėjo 
jų^t^Mvįę^s reko
menduoju Lietuvos pirtį.’ 
, Dus daugiau.?

garbės profesorium. Mirė 
1930 m. vasario 23 d. Pa
laidotas Kauno kapinėse.

Lietuvių kalbą Jablons
kis pradėjo tirti gana ank
sti. Būdamas Mintaujos 

į gimnazijos mokytoju, jis 
kelis metus pėsčias kelia
vo po Lietuvą, tirdamas 
mūsų kalbos tarmes. Dėl 
tų kelionių gavo kojų pa
raižą, vėliau jau nebega
lėjo vaikščioti įr ligi mir
ties buvo vežiojamas ratu
kuose. Jo nuveikti lietuvių 
kalbos tyrimo darbai yra 
labai didėli. Visai teisin
gai Jonas Jablonskis vadi
namas mū surašomosios 
kalbės tėvu. Jis parašė, i§ 
svetimų’ kalbų išvertė ir 
pats išleido gana daug 
knygų. Jo lietuvių kalbos 
sintaksė ir gramatika dar 
ir dabar remiasi visas lie
tuvių rašomosios kalbos 
mokslas. Dabartiniai Lie
tuvos kalbininkai yra visi. 
Jablonskio,mokiniai.

Jonas Jablonskis buvo 
taip pat Žymus tautinio 
atgimimo veikėjas. Min
taujoje apie jį sukosi vi
sas lietuvių tautos žadini
mo darbas. Savo gabia 
plunksna jis lietuvius ųio- 
kė kaip ręftįa .kovoti su 
caro valdžia už tautines 
teises. Už tai jam teko 
skaudžiai nukentėti kelių 
mėtų ištrėmimu. Jo moki
niais yra dabartiniai Žy
miausi Lietuvos veikėjai. 
Jo mokmii&Mintaujoje bu
vo ir Lietuvos P-rezidenf aš 
Antanas Smetona, kuris

Lietuvių Dirbinėtai Sąjungos Ltidinyr

t

Tik Ne 
Komunizmas

ParalČ

Udirniku

Kainą 5c.

TIK NE KOMUNIZMAS knyge
le turėtų: rastis kiekvieno lėta-

> yio namuose, Joje aiMkiai išdės- -f
L- tomą krikščionybė! ir komuniz

mo pažiūros darbininkų, ir nuo
savybės jdatisimu. Toje knygele-

■ jė telpa} ir kun. S, Kneižio pas
kaita. LDS. kuopomsi Krikščio- 7 
nybė ir Komunizmas. Užsisaky
kite šiandien, Siųskite penkis 
centus pašto ženklais. Užsisaky- 
iite įimtais. Užsisakant 60 eg
zempliorių ar daugiau kaina, tik

1 2| centai kiekvienos. Užsakymus 
siųskite: Darbininkas, 366 W* 
Broadway, So, Boston, Mass.

*■ DirbininkoSpiudi
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

su Jablonskiu dvi vasaras 
tyre Rytų aukštaičių tar
mes. Pavartę senesnių lai
kų lietuviškus laikraščius, 
^rasime pilnus Jono Ja
blonskio publicistikos. Mū
sų rašomos kalbos tėvą 
dabartiniai Lietuvos kalbi
ninkai ,labai aukštai verti
na. Jie sako/ kad Jablons
kis mūsų tautai yra vie- 
ųasjs didžiaųsiųvyrų, ku
rie kada^buvo. Už nuopel
nus, . padarytus lietuvių

Klaipėdos Dalykų Apžvalgymas

ir 11-10*7

I Toji institucija turėtų 
tirti, 

kokie dabar yra revf 
, Uncijos vadų ir aukštį 
jų valdininkų turtai 
lyginus juos su tų žnw 
nių turto stoviu revo^į 
oi jai. prasidedant ir i 
jų reguliariai gaun 
mispajamomis.

° Ką tasai teismas»ri 
pertekliaus, pagal Al 
rano projektą turėtų būti 
paimtą valstybės naudai?

Savo pasiūlymą pa 
damas Altamirano sm«B 
kiai puolė tuos politikus* 

0kurįe skelbia agrar 
sočijallzmą, o patys vi 
do didžiausius že 
plotus^ kurie giriasi 
garghigi žmonės, o re ji 
publiką pavertė t 

L pragaru; kurie už jwi
Ringai mažas kainas su$ 
pirkinėją tautos nuosą^

kambarius ir turi šiaudinį 
stogą, bet tie šiaudai taip 
storai ir drūtai yra surišk 
tiprie stogo luotų, šiaudų 
stogas galį išsilaikyti net 
20 metų. Kai kur jau atsi
randa gontų ir net skar
dos stogų. Grindys pa
prastai yra molio ir lentų. 
Kaimo name yra molinis 
krosnis, kūrenamas mal
komis arba durpėmis 
(peat). Pirtis yra padary
tas iš rastų keturkam-’ 
pinės, kurioje yrą du kam
bariai. Viename nusireng* 
ti, kitame nusiprausti* 
Pirtyje svarbiausias daik
tas yrą krosnis, krosnis 
padaryta iš molio. Neži
nau ar mes, čionai, Ąmerk 
koje. turime tokio gero 
molio* Krosnis yra ketur* 
kampinė su durelėmis į 
kambario vidų. Į .krosnį 
įdėdama daug apskrjtų 
akmenų. Ant akmenų pri
deda daug malkų ir jas 
uždegą. Ugnis krosnyje 
kūrenasi apie valandą ir 
krosnis labai įkaista, kad 

. net* akmenys, paraudonuo
ja, Malkų anglys išŽęria- 
mos laukan, kad nebūtų 
dūmų. Jau laikas praustis. 
Aš įėjau pirmą syk,, neži
nojau ką daryti, ir sakau

Jei kalbėti,: tai; gal būti, r. 
Apie viską po truputį, ? "" ■ - 
Kad paliesti kožną opą,, 
Kuri mums šiandieną sopa, 
Ir kiekvieną krašto .sritį 
Pagrindiniai apžvalgyti. 
Apžvalgėm iš visų šonu. 
Krizj ir pasus bekoną, 
Pakalbėsim apie bedą, 
Kuri liečia mūs Klaipėdą, 
Apie blogą nacių būdą 
It sovogo kailį rudą. 
Bloga, kai troboje.mūsą 
Prisivelia tokią gniusų, (uodą). 
Kurie ‘ per naktis. ir ‘ dienas :
Nuolat teršia langus, sienas, 
Lendą į lėkštę, į puodą, 
Žmogui ramumo neduoda. 
Dar blogiau, kada kaimynas 
Šitokiu? gniusūs maitina 
Ir patylomis, patyčia • 
Leidžia juos į mūsą .grįeią. 
O kai nori imti, šluotą 
Išvalyti gniusą puotą.

- Tai kaimynas piestu stoja , . 
G vaitu Šaukia it grūmoja, 
Šaukia , jei tu juos paliesi; , 
Griebsiu tau už sprando tiesiai 
Ip tavo, sodybą menką* 
Aš sugriausiu kieta ranka L 
Klaipėdos krašto iŠ seno . 
Broliai lietuviai gyveno, 
Nors kryžiuočių. kumščio sloga 
Šimtmečiais lindo per stogą,. 
Bet lietuviško dalyko - 
Jiems išnaikint nepavyko.
0 sulaukus laisvės ryto; 
Tuoj visą akys nušvito,. 
Džiaugėsi lietuvio siela ■ 
Atvadavus kraštą mielą. . 
Bet kryžiuočių' palikuonys. 
Lyg tas vilkas iš pakluonės, . 
Paslapčiomis susitarę 
Savo juodą darbą wš, 
Nora į šviesą dar iš viso 
Jie išlįsti neišdrįso.. 
Pagaliau kai užu sienos 
Prasidėjo rudos dienos, 
Ir KlaipMos gniusą spiečius 
Taip užpuolė mūs piliečius, 
Kad jatt buvo nepatogu 
Gyventi po gimtu stogu.

■ Kur sutikę šviesią dieną

;t ■.:.f v .. ;. ..v...—...i •
Puolė - lietutį "bjekvieną/ - / 

Tę.4ąž lietuvišką žo^Įį ^ >z, ; 
Kumštį arba ginklą rodė, 
Baugino kožną lietuvį, 
Šaukė, tu prikąsk liežuvį! 
Jei ištarsi .žbŪįd Uabas°, . ’•
Tuoj tau bus paruoštai grabas!.. 
Jei.nori turėti stogą, " \ . 
Tuoj rašykis į savogą.’ * 
Tada pirksim .tavo kiaulę, 
Arba, gausį į makaulę!.. . ’ 
Jei į lietuvybę , špiausi, . . 
Banko paskolą išgausi, 
;OJ.ei4ie, tai vienas lieka — 
Pasmaugsim tave, kaip, slieką!.., 
Jei norį sveikas, gyvuotą 
Eik už vokiečius balsuoti, 
Ir dabok, žmogeli, paikas, 
Kad ir tu ir tavo vaikas 
Tiktai vokiškai kalbėtą, .. 
Lietuvos nebeminėtą, . 
Nes kitaip tau gali būti 
Tikrai vokiškas kaput U 
Taip šita saujelė, gniųsų 
Niekino tautiečius mūsą, • 
Į Berlyną laiškus rašė, 
Apkasus miškuose kasė, 
Ruošė ginklus, dinamitą, 
Dirbo juodą darbą šitą, 
Paslapčiomis išsijuosę 
Lietuviams skerdynę ruošė,' . 
Kad vėl į Klaipėdos kraštą 
Atneštą verguvės naštą, 
Kad pagal kryžiuočių būdą 
Padaryti kraštą rądą.
Dėl Šitą žvėrių visą 
gyventi buvo baisu, 
Net išeiti iš namą 
Žmogui buvo neramu, 
Ir čičkėjo pagaliau, 
Taip negalima toliau, 
Gyvas reikalas, brolyti, ’ 
šituos gniusus išvalyti, 
Ak, vyručiai, kas įvyko.* . 
Nusitvėrus šio dalyko, ' - 
Kokį išgirdom skandalą# 
Kai pamaišė šitą balą,7^. 

iTarhim vidurį širšyno \ .. 
; Su lazda jairi užkabino!.... 
■ Štai ir Nemųanas vadorius, 
Mokytai veterinorius, 
Jia ne artelius gydy^ ima,

1 Bęt jau ruošė sukilimą.

štai von Popas.’ čia- ir- Susas 
Dėlei vado vietos pešas,.9 „
Čia kiti ūž markią saują 
Renką rudmarškinių gaują, 
Krauzas,. Dresleris ir Prysas 
Ir kitokių pulkas visas. 
Visi stambūs, riesti ponai, . 
Dvarininkai ir baronai, 
Dar virš šimto pakaliką, 
Triukšmadarių ir smogiką: “ 
Tai vyrukai vis nė pėsti, ■ 
Bandė Klaipėdą suėsti,.. • ,
Bet dabar, lyg gavę kuoją, 
Sėdą į kaltąją suolą, 
Bet ir Čią ruda.ndtūra 
Rodo vokišką kultūrą, 
Kad laikas nebūt nuobodus, 

s Teisme valgo, buterbrodus, 
Tartum kirstukai gaidžiai, 
Riečia nosį išdidžiai’. ' 
Aiškus daiktas, teismo žodis 
Jąją nuopelnus parodys 
Ir kožn am už darbą Šitą 
Duos atpildą nupelnytą. ; 
Bet keista, kad mūs kaimynas , 
prią šio reikalo kabinau, 
Tartum išdavikų byla 
Duria jam kažkur' su yla. 
Jis ir rėlda, notas rašo 
Ir ginklu lietuviui graso, 
Ir per naciškas gazietas 

: Laisto pamazgas. į svietą. 
Kai-atėjo-bylos diena, 
Jis uždarė savo sieną, 
Neįleidžia sviesto,, pieno : 
It bekono anei vieno, . 
Kad lietuvis atsipūtęs 
Nenori ją vergu būti* 
Bet Šiandiena kožnas vaikas 
Dar atsimena tą-laiką, 
Kada kumštis okupanto . *
Žiauriai' daužė mūsą sprandą; 
Duok man muter, ejer, Špek, 
Dvesk badu ir vis tylėki*. 
Nebenorim vėl sulaąktį . 
Kad kryžiuočiai imtą smaugti, 
Kad žmogų lyg kokį jautį,« 
Žandaras vestą vergauti;, ' \ 
Dabar mūsą laisvas noras, ’ 
Čia. mūs žemė, jūra, oras, 
Kol lietuvis gyvas bus, 
Tol Ktaipsda hepražtis!.*

Mitai Matata. “M. L.”

kalbai, jis amžinai paliks 
tautos atminime. Kol mū
sų kalba skambės tarp 
šios žemes giftįinlų, tol ji, 
jo apvalytą nuo svetimų 
šiukšlių, išskaidrinta ir 
paturtinta naujais žo
džiais, kartų kartoms 
skelbs jo vardą. Iš prastos 
kaimiečių sužinojimo prie
monės, kuria buvo laiko
ma lietuviųkalba, jis be
veik per pusę šimto - metų 
nepaliaujamo darbo pada
rę ją tobula minties įran- ■ 
kiu, tinkančiu vartbti vi
sose kultūriškai organi
zuoto krašto gyvenimo 
srityse./ ' Tsb.

mi dorus žmones siisti 
krovė sau milijonus; kui 
rie savo pačių naudai ji 
vedė taip vad. **valst^i 
bes” monopolius; tai 
deli vagys, apgavę it s^ 

. konįpjrt>xhitavę revoliudS 
•. ją”. ? 1

Kai Šį pasiūlymą rėikėj$j 
balsuoti, pasirodė, kad po^ 
sėdžių salej.nebuvo kvorų^ 
mo; posėdį teko nutrauk® 
Xr toliau, kada tik diendį 
tvarkėj būdavo įrašytai 
šiš klausimas, balsavimų 
nebūdavogaiima pravęstij 
atstovai pasiūlymą sąmč| 
ningai sabotavo., < ( J

Tas faktas puikiausia 
įrodo, kad Altamirai^ 
iškelti skaudūs dalyke^ 

../ h yra „tikri.;
Meksikos revoliučinitg 

kai, kurie nudavė kovojį 
su kapitalu, iš tikrųjų p* 
tys prisipildė savo kištf 
nius; jų pryšaky stovi m 
pfięįjalus žmogus,
užtat ’yra pats tiki 
Meksikos diktatorius 
generolas Calles. Revo 
cijąi prasidėjus, jis .buvę 
visai neturtingas žmoguž 
gi dabar jis milijonierių 
didžiausio koks tik kaęl| 
yra buvęs trusto valdytei 
jas./ . ■ -7 •’ . ' ’ .J

KAS YRA DAZARTI
NIAI MEKSIKOSREVO

LIUCIONIERIAI 
VAIDYTOJAI?

Kipos pranešimu, Mek
sikos parlamente radikalų 
atstovas Altamirano pa
siūlęs įsteigti teismą, kurį 
sudarytų darbininkų ir ū- 
kinipkų organizacijų ats
tovai.

■i

mato ir tvirtai pasirįžta 
nejučiomis išauga genijuj
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Raudonojo Rojaus “Apaštalų 
SudSjipas" *)

Susitvėrė prieš jį sąmok
slas su tikslu detronizuoti 
(pašalinti nuo sosto). Vie
šai pradėjo skelbti, kad 
nepridera ir nepatogu val- 
stybei turėti tokį valdyto
ją, kuris yra autokratiš
kas ir prieš nieką neatsa
kingas, o beto yra siužetu, 
kaip visi mirtingieji, visų 
silpnybių, neišskiriant net 
gi beprotybės. Kilo ginčai, 
ypatingai masonų ložėse, 

* kurios vis tik dar gyvavo, 
kokių būdu pakeisti valdy
mo tvarką ir kaip sudary
ti sau palankiausią vai- 
džįą. ~—

Vieni siūle Anglijos val
dymosi būdą, o kiti imti 
pavyzdį iš atgimstančios 

. senosios Bavarų Dūmos, 
kuri išsilaikė net ligi Pet
ro Didžiojo laikų.

Nužudo Povilą I-ąjį. Jo 
sostą paveldi Aleksandras, 
didelis liberalas. Kilęs 

. 1812 metų karas prieš Na
poleoną sukėlė visos tau
tos patriotišką prisirišimą 

* prie Imperatoriaus. Laiki
nai buvo sustabdyta vidu
jinės politikos klasių ko
va. •

Visa tauta net ir liaudis 
niekad nebuvo blogai nusi
teikusi prieš carą arba 
valdžią. Jei ir pareikšdavo 
kada savo nepasitenkini
mo, tai prieš paskirus po: 

. nūs arba pavienius valsty
bės tarnautojus.

, 1814 metų karas dęyė
progos rusų'5' kariuomenei 
užimti Paryžių. Jaunoji 
rusų kariuomenės karta, 
išauklėta * prancūziš k o j 
dvasioj, prisigėrusi XVIII- 
jo amžiaus idėjų, per priz
mę mate napoleoniškos e- 

' pochos pabaigą ir įvyku- 
• sios revoliucijos rezulta

tus. Kariuomenė susižavė-

P
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Jb & mėtį mirties

Klaipėdos Dalykų Ąpžvalgy mas

Didelė

jMtN*Į**w

...—R

i Ausų Rašomosios Kalbos Tė
vas Jonas Jablonskis .

jo šiais naujais neva lai
mėjimais. Pasiryžo pakeL 
sti ir , Rusijoj valdymosi 
tvarką.

1816 m. buvo įsteigta 
pirmoji slapta draugija su 
ne visiškai aiškiai nusta
tytu tikslu, kas lengva 
spręsti iš jos pavadinimo 
“Išganymo Unija’’ ! arba 
“Tikrai ištikimų tėvynes 
sūnų draugija”. Ši draugi
ja buvo suorganizuota ne
dideles jaunųjų karininkų 
grupes: dviejų brolių Mu- 
ravįey - Apostol Lunin ir 
Jakuškin. Statutą sustatė 
pulkininkaa PestelFkuria 
išskaičiuoja narių siekius 
sekančia forma: jie priva
lo darbuotis dėl visuome
nės bendros gerovės, palai
kydami visus labdarybės 
įsakymus kokius tik val
džia išleis. Kovoti prieš 
pikta naudojimus, skelbti 
viešai nesąžiningus vals
tybės tarnauto jus ir po
nus, kurie nežmoniškai el
giasi su saVo tarnais bei 
vergais.
" Taigi; matome, kad ši 
programa netalpina nieko 
savyj bloga, ir patys sie
kiai labai kilnūs. Tik jos 
autorius ir kiti iniciatoriai 
Muraviev, Trubeckoi ir ki
ti vis tik galutinu tikslu 
tūrėjo sutvėrimą naujos 
valdžios,, visiškai panašios, 
kaip kad imperatorius bu
vo suteikęs Lenkijai.

. ■ ■ ii*!

Veikimas 4r 'tikslas šios 
draugijos, kuri 1818 me
tais pakeitė savo vardą 
pasivadindama “Laimės 
arba pasisekimo unija” ir 
jos vadų užsimojimas, 
konstitucijos nuostatai 
greit buvo sužinoti val
džios autoritetų. • *

1 (Bus daugiau)

Kun. Jurgis G. M. Česna

Mano Kelionės Įspūdžiai
Kaimo Mokyklos

Kun. Zabulionis savo pa
rapijoje turi net 4 mokyk
las, 1 kurias jis aplanko ir 
kuriose jis mokina tikėji
mo dalykų. Kiekvienas ku- 
nigas už tai gauna nuo 
valdžios atlyginimų. Todėl 
jis mane nusivežė į tas 
mokyklas, būtent, Vėderių 
mokyklą, kur mokytojau
ja p.. Alfonsas Gobis; Am- 
braziškių, kur mokytojau
ja pp. Urbonas ir Butkus 
(jie mus labai gerai pa
vaišino}; trečia mokyklą 
Bijutiškyje, o ketvirta 
kiek toliau, nepamenu 
kaip vadinasi. .

Pirtis
Buvau daug girdėjęs a- 

pie pirtis Lietuvoje, bet 
negalėjau įsivaiž duoti 
kaip jos išrodo. Kadangi 
kun. Zabulionis dar tuo
met neturėjo pirties, tai 
jis mane nusivedė pas p. 

. Ivanauską, kuris yra gy
venęs Amerikoje daug me
tų, o Lietuvoje, Bijutišky
je, yra nusipirkęs didelį 
dvarą, Pirtis stovi prie ę- 
žero. Kaip kaimo namai 
yra padaryti iŠ rąstų 
(logs) taip ir pirtis. Na
mai yra padalinti į kelis

garbes profesorium. Mirė 
1930 m. vasario. 23 d. Pa
laidotas Kalino kapinėse.

Lietuvių kalbą Jablons
kis pradėjo tirti gana ank
sti. Būdamas Mintaujos , 
gimnazijos mokytoju, jis 
kelis metus pėsčias kelia
vo po Lietuvą, tirdamas 
mūsų kalbos tarmes, Del 
tų kelionių gavo kojų pa- 
raližą, vėliau jau nebega
lejo vaikščioti • ir ligi mir
ties buvo vežiojamas ratu* 
kuose. Jo nuveikti lietuvių 
kalbos tyrimo darbai yra 
labai dideli. Visai teisin
gai Jonas s Jablonskisvadi- 

eaFneealete-sraiiti “Šato-nWnas gai negalėjo gauti. ieKo[kalbog Jis.paragg( 
svetimų. .kalbų ; išvertė, ir 
i^ts* ' išleido gana daug 
lygų. Jo lietuvių kalbos 

sintaksė ir gramatika dar 
ir dabar remiasi visas lie
tuvių rašomosios kalbos 
mokslas. Dabartiniai Lie
tuvos kalbininkai yra visi 
Jablonskio mokiniai.

Jonas Jablonskis buvo 
taip pat žymus tautinio 
Atgimimo * veikėjas. Min
taujoje apie jį sukosi vi
sas lietuvių tautos žadini
mo darbas! Savo gabia 
plunksna jis lietuviui mo
kė kaip reikia kovoti su 
caro valdžia už tautines 
teises. Už tai jam teko 
skaudžiai nukentėti kelių 
metų ištrėmimu. Jo moki- 
•niais yra dabartiniai žy
miausi Lietuvos veikėjai. 
JojnokmiibMintaujoje bu-v™ , . ... ,
vo ir Lietuvos .Prezidentas kada buvo. Už nuogei*;
Antanas Smetona,, kuris nūs, padarytus lietuvių

■MnsaaMa;

Lietuvių Dtfklnlikų Sąjuygit hidhyi

Vasario 23 d. Lietuvoje 
juvo minimos mūsų rašo
mosios kalbos kūrėjo Jono 
Jablonskio penkerių metų 
mirties sukaktuvės. Ja
blonskis gimė 1861 m. sau
sio 12 d„ Šakių apskr. Bu
belių valsč., Kubilių kai
me ūkininko Šeimoje. Išė
jęs. gimtojo kaimo pra
džios mokyklą ir Mariam- 
poles gimnaziją, jis 1884 
mėtai baigė Maskvos uni
versiteto kalbų mokslo 
skyrių. Mokytojo, vietos, 
kaip lietuvis Lietuvoje il- 

. įj—  --- , 
visaip verstis, kol 1888 m. 
gavo mokytojo vietą Min- 
tau joje, Latvijoje. 1896 in* J® 
Jabięnskis perkeliamas '■ 
Talinan į Estiją- Už Lietu
viškos spaudos platinimą, 
1902 iri. buVo į ištremtas 
Rusijos gilumom Atgavus 
įietiivišką spaudą, Jablon
skis apsigyveno Vienoje, 
kur dirbo “Vilniaus žinių’* 
ir “Lietuvos ūkininko” re
dakcijose. Vėliau mokyto
javo Panevėžyje, Brastoje 
ir Gardine. Didžiojo karo 
metu dirbo VarčnežO lietu
vių gimnazijose 1918 m. 
sugrįžo į Vilnių, vėliau ap
sigyveno Kaune. įsikūrus 
Lietuvos universitetui, Ja? 
blonskis buvo išrinktas

kun. Zabūlioniui: “Ką čia 
reikia daryti.” Jis pradėjo 

teko- 
menduoju Lietuvos pirtį 

Bus daugiau.

Tik Ne 
Komunizmas

Pantie 
Udarniiai

Kaina 5c.

TIK; NE KOMUNIZMAS knyge- 
< le turčtą rastis kiekvieno lietu

vio, namuose, Joje aiikiai irs
toma. krikžčionybei ir komunh-

• mo paniūros darbininkų ir nuo
savybes klausimu. Toje knygelė
je telpal ir kun. S. Knelžio pas- ? 
kaita LDS. kuopoms : - •Kriketo- - - 
nybč ir Komunizmas. Ųžsisaky-^ 
kitę šiandien. Siųskite penkis 
centus pašto ženklais. Užsisaky
kite šimtais, Užsisakant 50 eg
zempliorių ar daugiau kaina tik 
2J centai kiekvienos. Užsakymus 
siųskite: Darbininkas, 366 W.

\ Broadway, So. Boston, Mase. ?

Darbininko Spauda" •*
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

su Jablonskiu dvi vasaras 
tyre Rytų aukštaičių tar
ines. Pavartę' senesnių lai
kų lietuviškus laikraščius, 
rasime pilnus Jono Ja
blonskio publicistikos. Mu
sų rašomos kalbos tėvą 
dabartiniai Lietuvos kalbi
ninkai labai aukštai verti
na. Jie sako, kad Jablons
kis musų tautai yra viė- 

.dįcįziaųgių vyrų, ku-

k'-i

Toji institucija turėtų tifę 
tirtii

kokie dąbar yra reiįj 
. Uncijos vadų ir a1

jų valdininkų turtai pĮjįi 
lyginus juos ąu tų žm 
nių turto stoviu revoliįį 
cijai prasidedant ir i 
jų reguliariai ga 
mis pajamomis.. 
Ką tasai teismas ras 

pertekliaus, pagal Ali 
rano projektą turėtų būti 
paimta valstybės naudai?;

Savo pasiūlymą pagrįs 
damas Altamirano 
kiai puolė tuos politiku^

* “kurieskelbia agrari 
soči jalizmą, o patys V 
do didžiausius . že 
plotus; kurie giriasi ei 
gargingi žmonės, o re#? 
publiką pavertė ti 
pragaru; kurie už ju<Ę 
Ringaimažas kainas 
pirkinėją tautos nuoi 
vybę; kurie išnaudodą* 
mi dorus žmones su 
krovė satt milijonus; kt$ 
riė savo pačių naudai 
vedė taip vad. “valsty* 
bes” monopolius; tai ' 
deli vagys, apgavę ir 
kompromitavę revoliuck

kalbai, jis Umžinai paliks 
tautos atminime. Kol mū
sų 'kalba skambės tarp 
šios žemes giminių, tol ji, 
jo apvalyta nuo svetimų 
šiukšlių, išskaidrinta ir 
pafurtinta naujais žo
džiais, kartų kartoms 
skelbs jo vardą. Iš prastos 
kaimiečių sužinojimo pra
monės, kuria buvo laiko
ma lietuvių kalba, jis be
veik per pusę šimto ’nttltų 
nepaliaujamo darbo pada
rė ją tobula minties įran
kių; tinkančiu vartoti vi
sose kultūriškai organi
zuoto krašto gyvenimo 
srityse. Tsb.

kambarius ir turi šiaudinį 
Stogą, bet tie šiaudai taip 
storai ir drūtai yra suriš
ti prie stogo luotų, šiaudų 
stogas gali išsilaikyti net 
20 metų. Kai kur jąū atsi
randa gontų ir nęt skar
dos stogų. • Grindys pa
prastai yra molio ir lentų. 
Kaimo namė yra molinis 
krosnis, kūrenamas mal
komis arba ’ durpėmis 
(peat). Pirtis yra padaryt 
tas iš raštų — keturkam- 
pinėš,. kurioje yra du kam
bariai. Viename nusireng
ti, kitame nusiprausti. 
Pirtyje svarbiausias daik
tas yra krosnis. Krosnis 
padaryta iš molio. Neži
nau ar mes, čionai, Ameri
koje turime tokio gero 
molio. Krosnis yra kėtur- 
kampiriė su durelėmis į 
kambario vidų. Į krosnį 
įdedama daug apskritų 
akmenų. Ant akmenų pri
deda daug malkų ir jas 
uždega. Ugnis krosnyje 
kūrenasi apie Valandą ir 
krosnis labai įkaista, kad 
net akmenys paraudonuo
ja. Malkų anglys ’ išžeria- 
mos laukan, kad nebūtų 
dūmų. Jau laikas praustis. 
Aš (įėjau pirmą ’ syk, neži
nojau ką daryti, ir sakau

Jei kalbėti, tai, ’gal būti, ' 
Apie viską po truputį, 
Kad paliesti kožną opą, ... 
Kuri mumš šiandieną sopa, 
Ir kiekvieną krašto sritį 
Pagrindiniai apžvalgyti. 
Apžvalgom. iš visą šoną 
Krizį ir- pasus: bekoną, . 
Pakalbėsim apie bėdą, 
Kuri liečia mūs Klaipėdą. 
Apie blogą nacią būdą . • ' - 
Ir sovogo kailį rudą.
Bloga, kai troboje mūsą 
Prisiveįsia tokių gniusą, (uodą) 
Kurie per naktis, ir dienas 
■Nuolat teršia langus, sįėnas, 
Lenda į. lėkštę, j puodą, 
Žmogui ramumo neduėda. 
Dar blogiau,. kada kaimynas 
Šitokius gniusus maitina , 
Ir patylomis, patyčia 
Leidžia juos į mūsą grįcią. . 
O kai nori imti šluotą 
Išvalyti gniusą puotą 
Tai kaimynas piestu stoja , 
Gvaltu šaukią ir grūmoja, 
Šaukia ,jei-tu juos paliesi, 
Griebsiu tau-* Už sprando tiesiai 
Ir tavo sodybą menką 
Aš sugriausiu kieta ranka!.. 
Klaipėdos krašte iš; seno 
Broliai lietuviai gyveno, 
Nors kryžiuočią kiunšeio< sloga 
Šimtmečiais lindo pėr stogą, 
Bet lietuviško dalyko 
Jiems išnaikint nepavyko. 
O sulaukus, laisvėn ryto, 
Tuoj visą akys nušvito, 
Džiaugėsi lietuvio sielą ' • • 
Atvadavus kraštą mielą. 
Bet kryžiuočią palikuonys, 
Lyg tas Vilka? iš pakluones, 
Paslapčiomis susitarę 
Savo juodą darbą varė, 
Nors į šviesą dar iš viso 
Jie išjįsti neišdrįso. _ ’ 
Pagaliau kai užu sienos 
Prasidėjo rudos dienos, 
Ir Klaipėdos gniusą-spiečius 
Taip uŽpąolė mūs piliečius, 
Kad jau buvo nepatogu 
Gyventi po gimtu stogu. . 
ICur sutikę šviesią, dieną

Ptlolė. 'lietuvįIdėkvięhą * ‘ 
:Ir ŪŽ lięitLvĮską žodį ■ 4 
Kmtištį arba ginklą rodė, . 
Baugino kožną lietuvį, . *. ' 
Šaukė, ttt. pirkąsk liežuvį t. 
Jei ištarsi žodį “labas”, v 
Tuoj tau. bus paruoštas grabas!. 
Jei nori turėti stogą; 
Tuoj rašykis į savogą.
Tada pirksim? tavo kiaulę, 
Arba gausi'į. makaulę!.* 
Jei į lietuvybę spiausi, 
Banko paskolą išgausi, 
O jei ne, tai vienas lieka — 
Pasmaugsim tave, kaip slieką!.. 
Jei nori, sveikas gyvuoti,: \ 
Eik už Vokiečius balsuoti, , ■ 
Ir dabokį žmogeli, paikas, 
Kad ir tu ir . tavo vaikas 
'Tiktai vokiškai kalbėtą,. 
Lietuvos, nebeminėtą, 
Nes kitaip tau gali būti 
Tikrai vokiškas kaput!... . 
Taip. šita saujelė gniusą 
Niekino tautiečius- mūsą, 
Į Berlyną laiškus rasė, 
Apkasus miškuose kasė, 
Ruošė ginklus, dinamitą, 
Dirbo juodą darbą šitą, . 
Paslapčiomis išsijuosę 
Lietuviams skerdynę ruošė, 

■Kad Vėl į Klaipėdos kraštą 
Atneštą verguvės naštą, 
Kad pagal kryžiuočią būdą 
Padarj’ti kraštą rudą. ' 
Dėl Šitą žvėrią visą 
Gyventi buvo baisu, . 
Net išeiti, iš namą 
Žmogui buvo neramu, 
Ir aiškėjo pagaliau, 
Taip negalima toliau, 
Gyvas, reikalas, btolyti, 
Šituos gniusus išvalyti, 
Ak, Vyručiai, kas įvyko. 
Nusitvėrus; šio dalyko, 
Kokį išgirdom skandalą, . 
Kai pamaišė Šitą balą, 
Thrtum^idjirį'širšyno 
Su lazda jau.' užkabiboj.. 
Štai ir Neumanas vadoriuš, 
Mokytas veterinorius, ■ 
Jis ne arklius gydyt ima, 
Rot jau ruošė sukilimą.

Štai. Včii Ropas. ČU ifc Sasas 
Dėlei vado vietos pešas,, . 
Čia kiti už markią, saują ■ 
Renką rudmarškinių. gaują. 
Krauzas, Dreštėris ir Prysas 
Ir., kitokių pulkas visas. . ‘ 
Visi stambūs,, riesti ponai, 
Dvarininkai ir baronai, - 
Dar virš šimto pakalikų. 
Triukšmadarią ir smogiką: 
Tai vyrukai vis ne pėsti, 
Bandė Klaipėdą suėsti, 
Bet dabar, lyg gatę kuolą, 
Sėda į kaltąją suolą, 
Bęt ir čia ruda notūra 
Rodo vokišką kultūrą, 
Kad laikas nebūt nuobodus, 
Teisme valgo buterbrodus, 

: Tartum, kirstukai gaidžiai, . . , 
Riečia, nosį išdidžiai.
Aiškus daiktas, teismo žodis 
Jąją' nuopelnus parodys 
Ir kožnam už darbą šitą ' 
Duos atpildą nupelnytą. ■ -
Bet keista, kad mūs kaimynas 
Prie šio reikalo kabinas, 
Tartum išdaviką byla 
Duria jam kažkur su ylą. 
Jis ir rėkia, notas Tašo 
Ir ginklu, lietuviui graso, 
Ir per naciškas gažietas 
Laisto pamazgas į svietą. . 
Kaį atėjo bylos diena,- 
Jis uždare savo sieną, ■* 
Neįleidžia sviesto, pieno 
Ir bekono anei vieno, 
Kad lietuvis atsipūtas . ’ 
Nenori ją vergu būti.
Bet Šiandiena' koznas Vaikąs 
Dar atsimena tą laiką, 
Kada kumštiš okupanto 
ŽiarJciąi dduŽS mūsą sprandą; 
Duok man muter,. ejer, spėk, 
Dvčsk badu ir vis tylėk U 
Nebenorim vėl sulaukti. 
Kad kryžiuočiai imtą smaugti, 
Kad Žmogų lyg kokį jautį, 
Žandaras vestą vergauti?
Dabar mūsą laisvas noras, • 
Čia mūs Žemė, jūrą, oras, 
Kol lietuvis gyvas bus, 
Tol Klaipėda nepražus !.,

Matai MalaU. L.”

Kipos pranešimu, Mek
sikos parlamente radikalų 
atstovas Altaniiraiio pa
siūlęs įsteigti teismą, kurį 
sudarytų darbininkų ir ū- 
kininkų organizacijų ats
tovai. 1

Kai šį pasiūlymą reikėjo 
balsuoti, pasirddė, kad po* 
sėdžių sale j nebuvo kvorii* 
tno ; posėdį teko nutraukt^ 
Ir toliau, kada tik dieną 
tvarkėj būdavo įrašyta^ 
šis klausimas, balsavimų 
nebūdavo galima pravestą 
atstovai pasiūlymą • sąmcį 
ningai są.botąVO. .

Tas faktas puikiau 
įrędo, kad ĄltaiAira^ 
iškelti skaudūs daly 

• . yra tikri.
ant. p,‘ *-

' Meksikos revoliuc 
kai; kurie1 nudavė, kovoji 
sii kapitalu, iš tikrųjų p 
tys prisipildė savo kiš 
nius; jų. pryšaky stovi ne 
/oficijalus žmogus, 1 
užtat yra pats tikrai 
Meksikos diktatorius 
genėrolaš Callės. >Revol 
cijai prasidėjus, jis bu^ 
visai neturtingas žmogų 
gi dabar jis milijonierii 
didžiausio koks tik kadį 
yra buvęs trusto valdyto^ 
jas.

; Kiekvienas, kaš ak 
mato ir tvirtai pasirįžta * 
nejučiomis išauga genijų.*;

, Kra

■M®

CO5MOPOLITAN TRAVEL
SERVICE •

Prop. J, AMBRAZIEJUS • 
lįt Grind Sh, |moHynr N, Y.

A.S.T«iECIOKAS'
iW Adiuni N«w«rlų N. J.

JOHN.SEKYS
433 P«dc SU Cm . 

VIENYBE TRAVELIURĖAU
H3 Grarni $t,.fc«Alyn, N. Y-

G. A. KYBĄ . ■
AMERIKOS UETUV1S.,
14VtmonSU M*m.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K SIDABRAS,
301W, B‘w*y, SMhHHn, M*iu 

FmMWTKIVICttrt
N. Matn SU M«w< 

PAUL MOLIS •
I73O-J4H, SL. tMrott, MMi.

IITHUJNIAH NtWS NB. 00.

ORIO UTHUANIAN PUILISH. . 
INGCO. DIRVA •

K S. KARPIUS
UW iMMto Aw»., ■ •

OW« • & J
G J.V/OSHNER

Hl3 0«hMSUmi|rar«k^- . 
A.VARABU5

304 Al NaH^I M 
. 1300 SI. PHMm^UK. , w, ___

MAMHRH1IEMCMIUNB * OtTVttMAIIUtYB



Kovo 26 d., m DARBININKAS 8.
sn

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ I
KOLONIJOSE I

PRANEŠIMAS
L Amer. Liet. R- Kat. Fe- 
leracijos Naujosios Angli
es apskrcio suvažiavmas 
pyks sekmadieny, balam 
mo 28,1935, Šv. Petro pa- 
Įapijos salėje, 492 E. Se-

| EDW. V. WtMBOW
(WRUBLIASKAS)

; LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTO JAS

1000 Wa8hington 81
l NORWOOD, MASS.
/ TEL.Norwoodl503
; Montello Office:t __ lOIntertfaleSL ------
į? TEL. Brockton 2005

venth St., Sd. Boston, 
Mass. 1-mą vai. po pietų.

Malonėkite visi skyriai 
ir bendrai katalikai veikė
jai dalyvauti. Išrinkite at
stovus ir įteikite jiems ge
rų sumanymų.
A. L’. R. K. Federacijos
N. A. Apskričio Valdyba 

Dvasios Vadas: ‘
Kun.’ Pr. Juras 

Pirmininkas:
VI. Paulauskas 

Raštininkas:
■ Benediktas Jakutis.

VVESTFIELD. MASS.

“Iškeikimas”
# Trijų Veiksmų Tragedija.

Marlanapolfo kolegijos studentai suvaidins šį metą 
Šiose kolonijose:

Kovo 31 d% — BROCKTON, MASS. — Šv. Roko para
pijos svetainėje 3 vai. po pietų.

Kovo 31 d. -- NORWOOD, MASS. —? šv. Jurgio para
pijos svetainėje 7:30 vai. vakare.

Balandžio 7 d. ■— WGRCESTER, MASS. Šv* Kazimie
ro parapijos svetainėje 7 vai. vakare.

Balandžio 14 d. — PROVIDENCE, R. L — šv. Kaži 
miero parapijos svetainėje 7:30 vai. vak.

Balandžio 28 d. — WĘSTFIELD, MASS. — šv. Kazi
miero parapijos svetainėje 7 vai. vakare.

................................I
 BLAIVININKŲ SVSIKENYMO CENTRO 

VALRYBA.
Kun, J. T. Jakaitis MIC. -Klvaalos vadus: Kun, P. Ju.’lkaltli—- 

pirm., 423 Winsdor St„ Cambrldge, Maus.; Kun. J. Vainiūnas — I 
’ vlce-pirm.; Pr, Maukus — II vice-pirtn.; V. J. Blavackas ralf:

7 Mott St, Worcestėr, Mass.; O. SIdabrtenS ~ tid,, 6 Cdmmori- 
wealth Aye„ AVorceeter, Mass,; M. Umonlena Ir A, Zaveckas — 
IMdo globėjai; A. Misiūnas — redaktorius, Marianapolia College, 
Thompson. Conn.

“PALAIMINTI BLAIVY
BES VAISIAI”

Tame žere yra daug Žuvių 
ir jame gali kas nori žu
vautu ' •

Nors gaudo kiekvienas 
kiek nori, vienok nedau
giau kaip reikia. ;>

■ x(Bus daugiau)

JUOKELIAI

f’T61. Brockton. 2316 

SMUH UPHOLSTERING 
į COMPANY 
gfesunaikyk savo senus rakandus! 
KPUokite juos mums apmušti su 
ĮdruJu apdangalu. Nes mes užlaiko 
kine yisį eilę rakandams apdangU' 
pj, kaip tai: tapestries,. velours, 
fcaohalr, dama^k ir tt.
I 16 Belmonf Street, 
į BROCKTON, MASS.

ISTRANCIS ELECTRIC
[ COMPANY
Krank J. Strangis, Savininkas 
IKLEKTRIKINIAI PEČIAI 
b ant lengvo išmokėjimo 
atliekame visokius elektriki- 
LEdus įvedimus ir pataisymus 
p Tel. Brockton 7198 
| 28 Morse Avenue, ..
| BB00KT0N, MASS,

DUNDULIS LUNCH
A Lietuviška Valgykla 
|. Gaminą skanius ir šviežius 
į' \ . . valgius .
t .ATDARA: • • 
g&up 6:80 ryto iki 12:30 vakaro 
g. ' \ 1118 Washington Si, 
»P>rwood, Mass.

ĮH. -Norwood 1009 Notares

| A. K. NEVIACKAS
t . REALESTATE
B INSURANCE’ '
JlISOKICS- RŪŠIES APDRAUDA 
Ę Laivakortes visoms linijoms 
| Teisinaus Patarnavimas 
Į; .1122 Washington St., . 
■fcrroood, Mass.

AVestfieldyranedidelis 
miestelis, bet-labai švarus 
ir medžiuose paskendęs. 
Čia randasi ir lietuvių virš 
150 šeimynų. Prieš 20 me
tų lietuviai suorganizavo 
parapiją, kurios pirmuti
niu klebonu buvo kun. K. 
Vasys,. antruoju klebonu 
buvo kun. S. Vembrė. Da-. 
bartiniu klebonu yra jau
nąs, darbštus prieš ketu
ris metus iš Lietuvos, at
vykęs kun. V. Puidokas. 
Jis labai daug dirba su 
jaunimu ir įvairiomis or
ganizacijomis. t Lietuvi a i 
turi 8 draugijas, kurios 
daug padeda ir parapijai.

Darbai — dviračių išdir- 
bystės ir geležies liejyklos, 
Lietuviai didžiumoje dir
bą, depresijos mažai jau
čia. Dirbtuvėse nemažai 
lietuvių užima aukštesnes 
vietas.

. _ ■ < ,

Čia vargonįnkauja- p. J. 
Januškevičius. Jis yra ge
ras muzikas ir daininin
kas. Jo vedamas choras 
puikiai išlavintas.

Penktadienį, kovo 15 d. 
tuojau po stacijų, parap. 
salėje, A. Peldžius rodė Ju
damus paveikslus—“Liiir- 
do Stebuklai” ir kitus.- 
žmonių prisirinko pilna 
salė ir paveikslais visi bu
vo labai patenkinti. Pavei- 

l' kslams einant,, p. Januške
vičius sugiedojo keletą 
giesmių. . Vietinis.

priklauso 60 ūkininkų šei
mų. ~

Lowelly lietuvių parapi
ja susiorganizavo prieš 27 
metus. Kol bažnyčią pasis
tatė pamaldų laikyti ir ki
tų bažnytinių pareigų eiti 
atvykdavo kun. K. Urba-

LOWELL, MASS.

ĮIBRRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas 

i.Užlaiko Vėliausios Mados 
įfcVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 

t Vyrams Lietuvių išdirbtus. , įv IR GLOBĖ ČEVERYKTJg 
f Darbinius ir šventadieninius 
/ ' 1152! Washįngton St.,/ 
ferwood, Mass.

Prieš karą šiame mieste 
buvo 148 tūkstančiai gy
ventojų, bet po karo pra
dėjo gyventojų, skaičius 
mažėti ir dabar beliko tik 
92 tūkstančiai. Šiame mie
ste yra 240 šeimynų ir be
veik visos priklauso prie 
parapijos. Bolševikų ir ki
tokio plauko Čia mažai 

lyra. .Prie šios parapijos

PERK DABAR PAS

. J.BREST & COMPANY, INC.
r ’1(6 . • ..... . , . • ; ■■

s-j, daliu e 0 £5 A i
; EPARLOR SETJ. ” rAI I»• Kaina tik Vt/.UV -

JIS YRA 100% MOHABR

, ’• . Guarantuotas 5 metams nuo kandžių

&Į63 Main Street, , Brockton, Mass.

TEL. BROCKTON-4052

navicius. Po parapijos su- 
siorganizavimo už 3 mėtų 
pastatyta bažnyčią ir apa
čioje sale. Pirmutinis pas
tovus klebonas buvo pas
kirtas žinomas literatą ir 
poetas kun. K. Urbanavi
čius. Taipgi čia'klebonavo 
kun. Pieža,,kun. Kučas'ir 
kun. P. Juras. < Dabartiniu 
klebonu yra didelis patri- 
jotas, pamokslininkas kun. 
;?r. Strakauskas. Kun, Pr. 
Juro ir kun. Pr. Strakauš- 
ko pasidarbavimu iš lietu
vių šeimų tapo išluota visi 
laisvamaniški šlamš t a i.
1 Dabar beveik visi parapi
jiečiai' skaito, katalikįšką 
spaudą, ypač plačiai skai
tomas “Darbininkas”.

Čia yra 3 pašaipūnės dr- 
jos ir 8 fraternalės. Čia 
puikiai veikia Fedaracijos 

49 skyrius, j vadovaujant 
pirm; p. VladuLi Paulaus- 
kui. Kovo 22 d. Fed. sky 
riuš buvo pasikvietęs ,A. 
Peldžių su judamais pa? 
veikslais. Vakaras gražiai 
pavyko. ■ . . ' ° .

LoweUy yra nemažai ir 
biznierių. Jų tarpe reikia 
pastebėti Vladą Paulaus
ką, kuris yra išdirbėjas 
papso. Jis turi savo fabri
ką, 573 Lawrencę st. ku
riame išdirbama papsas ir 
kiti minkštieji gėrimai. 
Nors p.-Paulauskas yra la
bai užimtas savo bizniu, 
bet jis labai daug dirba 
katalikiškose draugijose. 
Ypač daug dirba Darbinin
kų Sąjungoje. :

P-nas V. Paulauskas yra 
buvęs LDS Centro pirmi
ninku ir įvairiose komisi
jose; Dabar yra Naujos 
Anglijos Fedaracijos aps
krities pirmininku. Butų 
gerą, kad ir daugiau tokių

SUORGANIZUOKIME 
BASE-BAULYGį

J Naujosios Anglijos lie- 
; tuvių parapijose yra base- 
j bąli rateliai, kurie savo 
; gabumais pasižymi visur;
I Galėtų dar" geriau pasižy- 
t meti, jei turėtų savo cent- 
' rą — lygą. Rateliai galėtų 
i dažniau lošti ir lošti, kad 
> laimėjus. Čempionatą, jei- 
I gu parapijų basė/- bąli ra

teliai yrą interesuoti lygos 
| suorganizavimu, tąi prašo

me pranešti Žemiau paduo
tu adresu savo ratelio a- 
dresą ir Šį sumanymą ban
dysime įvykdinti. ■

Michael Grigas, 
104 Ames St., 

Montello, Mass.

biznieriu atsirastų dirban
čiu katalikiškose organi
zacijose. M *

. ,. Berželis

ATHOt, MASS.
Athol yralū tūkstančių 

gyventojų, kuriu sudaro 
10 nuošimtį lietuviai, čia 
parapija susiorganiza v o 
1913 metais. Pirmutiniu 
šios parapijos klebonu bu
vo kun. Pr. Meškauskas, 
marijonas. (Dabar gyvena 
Lietuvoje). Nuo 1920 metų 
ikil930m. klebonavo kurt. 
Aug. Petraitis, kuris labai 
daug darbavosi. ir- daug 
nuveikė. Dabar klebonau
ja buvęs bolševikų kalėji
muose kankinys dėl tikėji
mo, kuris išbuvo bolševikų 
kalėjimuose prie sunkiau
sių darbų virš 9 mėnesius 
kum P. 'Juraitę. . -f, z ■ '• 

; Nors šiame miestelyj 10 
nuošimtį sudaro lietuviai, 
bet politikoje užimančių 
aukštesnių vietų • neturi. 
Čia reikėtų lietuviams 
daūgįau vieningumo politi
kos i klausimu i? tuomet 
galima būtų vienam kitam 
įsisprausti į aukštesnę vie
tą. ' i ;

Čia lietuviai' katalikai 
turi 8 draugijas. Visos y- 
ra aktyvios. Viena už ki
tos lenktyniuoja/. Šioje pa
rūpijojė' vargoninkauja' 1. 
Stačiokas, kurių pastango
mis yra sudaryti gerai iš
lavinti du chorąi.

; Kovo 18 d? mūsų aprap. 
salėje A. Peldžius rodė ju- 
darnus paveikslus į ku, 
riuos susirinko nemažai 
publikos. Paveikslai ’ vi
siems patiko. I- 
f Turiu pastebėti, kad šio
je parapijoje publika yra 
labai punktuali; Buvo pas
kelbta,, kad paveikslai pra
sidės 7:30 ir publika susi
rinko laiku.

Šiame mieste daugiau
siai yra apsigyvenę vabal- 
nikėnai. . ‘ Pikutis.

Kokia didele nelaime y- 
ra girtuoklystę kiekvie
nam žmogui/ šeimynoms 
arba tautoms, nėra reika
lo įrodinėti, nes tą visi ži
no; taipgi nėra reikalo ap
rašinėti pragaištingus gir- 
tuoklybės vaisius, nes juos 
dažnai matome ir jie 
mums visiems gerai žino
mi.

KAIP BUS SU LIETUVOS 
LAISVĖS BONAIS?

Amerikoje buvo parduo
ta už du milijoriu dolerių 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų. Daugumą jų dar a- 
merikiėčiai tebelaiko. Ter
minas apmokėjimo sueina 
šių metų liepos mėn. 1 d.:
< Tų bonų savininkai da
bar klausinėja, ar tie bo
rtai bus apmokami termi
nui suėjus, ar ne? Jei bus 
apmokami tai kokios pro
cedūros turi jų laikytojai 
imtis, kad gautų save pi
nigus.

Pereitais metais Lietu
vos Pasiuntinybė, Washin- 
gtone buvo paskelbusi pra- 
nešimą apie šių bonų ap-

mėti palaimintus blaivy- 
oės vaisius/Nors nemažai 
yra tokių žmonių, kurie 
visai nevartoja svaiginan
čių gėrimų, tačiau visuo
menė dar negali pasigirti 
;a dorybe; geistini blaivy- 
)ės vaisiai neąpsireiškia 
taip, jog galėtų atkreipti 
mūsų dėmesį. Tat, pas ki- 
;as tautas turime ieškoti 
tų blaivybės vaisių, nes 
tikrai randasi tokių lai
mingų šalių, kur ne tik pa
vieniai asmenys, kaip pas 
mus, bet bemaž visi gerti 
atpratę, džiaugiasi blaivy
be ir geru pavyzdžiu švie
čia kitiems..

Tokiomis šalimis. yra 
Švedija ir Norvegiją. Šias 
dvi karalystes ilgus am
žius valdė vienąs karalius, 
bėt dabar-jos jau persis- 
iyrusios ii* kiėkvięnaLVal- 
dosi savaip. f . .

, Švediją užima šiaurinę 
Europos dalį; ten nėra nė 
pavasario nė rudens, tik
tai trumpa vasarą ir ilga, 
šalta žiema. Pietinėj šios 
šalies dalyje, tiesa, gyven
tojai'nemažai užsiima ū- 
kio darbais, bet didesnė 
Švedijos dalis yra pilna 
miškų, pelkių ir uolų; vie
nok jos gyventojai gerai 
pasiturį ir yra įgavę to
kių privalumų, kokių sun
ku rasti turtingesniose 
tautose t,t., tikri blai
vybės vaisiai.

Tūlas lenkas, kuris 1896 
m. aplankė Švediją, apra
šo stebėtinus dalykus, ku
riuos ten matęs. Anot jo, 
Stokolmo" mieste, Švedijos 
sostinėje, ant gatvių ma
tyt gyvumas . ir linksmas 
judėjimas, iš visų pusių 
girdėti muzika, žmonės 
švariai ir dailiai apsiren
gę, stropiai atlieka savo 
reikalus ir vėl skubinasi 
prie 'kasdieninių darbų. 
Niekur nesimato nė ubą-

mokėjimą, bet šis praneši
mas buvo , toks neaiškus, 
kad vargiai kas tą prane
šimą suprato.

Ar nebūtų laikas Lietu
vos valdžiai dabar paskel- 
bti ką jie mano daryti su J • 
šiais bonąis? Jei manę < j 
juos apmokėti, tai turėtų į 
aiškiai paskelbti kada tas 
apmokėjimas prasidės ir 
kur jie bus apmokami? O 
jei Lietuvos valdžią jatb 
čiąsi, kad ji negalės ter
minui suėjus jų apmokėti,

• tai turėtų, aiškiai paskelb
ti ką tų bonų savininkai 
turėtų daryti.

Jonas Keras.

gystės nė švarumo, nesu
tiksi girto žmogaus, tiktai 
kartais elgetą arba raišą 
žmogų; niekur negirdėsi 
nė barnių, nė muštynių. 
Savininkai nakties metu 
neuždaro langenyČių, kaip 
tai daroma pas mus dide
liuose miestuose, o vienok 
niekad, kad kas išmuštų 
langą ir mėgintų įlįsti vi
dun, krautuvės ar namų, 
Pieno pardavėjai gatvėje 
palieka pilnus indus pieno, 
žinodami, jog niekas pieno 
neims už jį neužmokėjęs. 
Už miesto parkuose ar lai
vų stotyse matyti daugy
bė sudėtų daiktų, atvirų 
krepšių su valgiais valan
dėlei be priežiūros paliktų, 
vienok niekas jų neliečia, 
Pačios pašto dėžutės atvi
ros; kiekvienas gali priė
jęs pasižiūrėti ar jam'nė
ra laiško, bet svetimo nie
kad neims. Stokolmas sto
vi arti ežero Maclar, neto
li Baltijos jurų užtakos.

Į!

Mažas Artūras ruoš&i j zoolo, 
ginį daržį. “M noriu cukraus ”j 
jis tar§. * »

‘*Aš galiu turėti juokelių sii 
maišu šmotinio cukraus ir dranp 
bliaia’L .

<vKai a§ buvau tavo amžiaus 
pastebėjo jo tSvas, “aš būčiau 
galėjęs turėti daugybę juokų šų 
maišu šmotinio cukraus be jokių . 
dramblių”. (‘Boston Transcript’J

Tėvas (žiūrėdamas pažymius) 1 
“ Ar tau ne geda būti paskuti- 

; niuoju klasėje, , kurioje dvide*
Šimts aštuoni vaikai?”

—Vilrr^^ailr bŪti blogiau”;— —
T5vas: “Kaip gali būtį?”
Vili: “Jeigu, pavyzdžiui, kla

sėj būtų ketųriosdešimts vaikų”; 
(“Fiiėgende Blatter, Berlįn).

NASH IMI SERVICE
Nauji apšildyti karai. 
Tik 35c. po Brockton’ą

Stotys:
W. Elm ir Main Sts.

45 Tremont Št., 
BROCKTON, ; MASS.

THOMAS CARRIGd & SON
PIEŠĖJAI IR IŠDIRBĖJAI

dailės paminklų
VISOKIOS RŪŠIES GRANITO

Reikale kreipkitės: *

■ .. n

i!

U Telefonai:
B Brockton 6588 

| į Bandolpli 196-W

' i E
ĮE

41 No. Cary St, Brockton, Mass. i!.
40 Weymouth Si, Weymouth, Mass, i •

65 Brook Boad, (įuincy, Mass. j į

Charles H. Hickey
INCORPORATED

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Tie, kurie reikalaujate Katalikiško Patarnavimo 
Brocktone ir. Apylįnkiniuose Miesteliuose 

Rasite HICKEY PATARNAVIMĄ Geriausj

Užeikite Į mūsų Laidotuvių Įstaigą '

- Kainos Prieinamos Kiekvienai Šeimynai.

Charles M. Hickey 
James F. Hickey
John A. Hickey

Tel, 
Brockton ' 

345

FUN1RALHOME 
408 Main Street 

. Brockton, Mau.

ž
ii.

BROCKTON GARAGĘ j
389 WARREN AVENUE . į

' r

. .. • ii
. i!

■ ; ■■ ■ Sales ■ ■ ■ i;
Tel, 1550 . - j

iJ: 

. ' i i 
ii

" -.'i: 
H

Service
Tek 1551

i! PAMATYKITE IR VAŽIUOKITE FORD V 8
*j PIRm/nEGU JUS PIRKSITE .
i j Užlaikome dide^Įpasirinkiin^ vartotų

. automobilių
Klauskite pono Stasio Stripinio 

* VIENINTWBlFORD AGENTŪRA 
BROCKTONE

< -
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KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

PRANEŠIMAS
* .' *

. Amer. Liet. R; Kat. Fe- 
‘acijos Naujosios Ąngli- 
t apskrČio suvažiavmaš 
rks sekmadieny, balam 
o 28,1935, Šv. Petro pa-

/j

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IK 
! BALSAMUOTOJAS 
L 1000 Wa«hington St. 
[ N0RW00D, MASS.
L TEL. Norwo6d1503
[ Montello Office:——
[ * . 10 Intervale 8t.

' TEL. Brockton2005

venth St., So. Boston, 
Mass. 1-mą vai. po pietų.

Malonėkite visi skyriai 
ir bendrai katalikai veikė
jai dalyvauti. Išrinkite at
stovus ir įteikite jiems ge
rų sumanymų.
A. L. R. K. Federacijos
N. A. Apskričio-Valdybh

Dvasios Vadas:
Kun. Pr. Juras

Pirmininkas:
VI. Paulauskas

Raštininkas:
Benediktas Jakutis.

WESTFIELD, MASS.

lel. Brockton 2316

SMITU UPHOLSTERING
COMPANY

rNe»iwaIkyk savo senus rakandus I 
bpuoilte Juos mums apmušti su 
įjuauju apdangalu. Nes mes užtaiko* 
Įme vlsį elta rakandams apdanga- 
flę, kaip tai.: tapeštries, velours, 
mohair, dąmask Ir tt.. \ ‘
L .16 Belmont Street, 
į BROCKTON, MASS. J

STRANGISELEGTRIG
COMPANY

J^ronk J. Strangis, Savininkas 
jELEKTRIKINIAI PEČIAI 
F ant lengvo išmokėjimo 
^Atliekame visokius elektriki- 
l nius įvedimus ir pataisymus 
L Tel. Brockton 7198 
f 28 Morse Avenue, 
| BROCKTON, MASS.

. MMsiMr*
| Lietuviška Valgykla 
į Gamina, skanius ir šviežius •; 
į valgius
Į ATDARA:

bSūo 5:30 ryto įki 12:30 vakaro 
f1118 Washington St., 
LNorwood, Mass.

pEd. 'Norwood 1009 Notaras

I A, K. NEVIACKAS
[ RE ALLSTATE
| . INSURANCE < 
^VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 
k Laivakortės visoms linijoms 
[ Teisingas Patarnavimas 
L. 1122 Washington gt, 
|3forwood, Mass.

- . 6. ........  III Iii ilTh ij ||

Tame žere yra daug žuvių 
ir jame galiukas nori žu
vauti/

Nors gaudo kiekvienas / 
kiek nbri, vienok nedau
giau kaip reikia.

(Bus daugiau) *

JUOKELIAI

DARBININKAS

I
 BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO I 

VALDYBA
Kun. X J. Jakaitis MIC. —dvasios vadas; Kun. R JuSkaitlt— 

pirm., 423 Winador St.» Cambridre, Mau.; Kun. T. Vaičiūnas — I •* 
vlęe-plrtn.; Pr. Mankos IĮ vlce-pirm.; V. J, Blavackas rait.; 
T Mott St„ Worce«ter, Mass. ; 6. Sidabrienė — ižd., 6 Conąmon- 
vealth Ava, Worcester, Mass.; M, Urmonienū Ir A. Zaveckas — 
iždo globojai; A. MIciūnaa — redaktorius, Marianapolis Collėge, 
Thompson, Conn.

‘Iškeikimas”
. \ ' Trijų Veiksmų Tragedija.

Marianapolio kolegijos studentai suvaidins šį metą
,./ < Šiose kolonijose:

Kovo 31 d. — BROCKTON, MASS. — šv. Roko para
pijos svetainėje 3 vąl. po pietų. 'J

Kovo 31 d. r- NORWOOD, MAŠS?— Šv. Jurgio para
pijos svetainėje 7:30 vąl. vakare.

Balandžio 7 d. — WORCBSTER, MASS. Šv. Kazimie
ro parapijos svetainėje 7 vai. vakare.

Balandžio 14 dį — PROVIDENCE, R. L — Šv. Kaži
miero parapijos svetainėje 7:30 vai. vak.

Balandžio 28 d. — WESTFIELD, MASS/— Šv. Kaži- 
/ miero parapijos svetainėje 7 vai. vakare.

»

Balandžio 7 d. ‘'PALAIMINTI BLAIVA- j 
BfiS VAISIAI”

*

Westfield yra nedidelis 
miestelis, bet labai švarus 
ir medžiuose paskendęs. 
Čia randasi ir lietuvių virš 
150 šeimynų. Prieš 20 me
tų lietuviai suorganizavo 
parapiją, . kurios pirmuti
niu klebonu buvo kun. K. 
Vasys, antruoju klebonų 
buvo kun. S. Vembrė. Da
bartiniu klebonu yra jau
nas, darbštus 'prieš ketu
ris metus iš Lietuvos at
vykęs kun. V. Puidokas. 
Jis labai daug dirba su 
jaunimu ir įvairiomis or
ganizacijomis. Lietuvį a į 
turi 8 draugijas, kurios 
daug padeda ir parapijai.

įJarbai •— dviračių išdir- 
bystės ir geležies liejyklos, 
Lietuviai didžiumoje dir
ba, depresijos mažai, jau
čia. Dirbtuvėse nemažai 
lietuvių užima aukštesnes 
vietas. '•

Čia jvargoninkąuja p. J. 
Januškevičius. Jis yra ge- 
ras muzikas ir. daininin
kas. Jo vedamas chorasl 
puikiai išlavintas.

Penktadienį, kovo 15 d. 
tuojau po stacijų, parap. 
salėje, A. Peldžius rodė ju
damus paveikslus—**Liur- 

- do Stebuklai” ir kitus, 
žmonių prisirinko pilna 
Salė ir paveikslais visi bu-1 
,vo labai patehkintį. Pavei-j 

} kslamš einant, p. Januške
vičius . sugiedojo keletą 
giesmių. Vietinis.

LOWELL,MASS.
I

[MORRISSHOE STORE
i Lietuvis Savininkas
L Užlaiko Vėliausios Mados 
^BVERYKŲ - KALIOŠU - 'ŠLIPIŲ 

Vyrams Lietuviu išdirbtus 
hVER GLOBĖ ČEVERYKUS 
B Darbinius ir Šventadieninius .
L 1152 Washington St, 1
H&orwopd, Mass.

Prieš karą šiame mieste 
buvo 148 tūkstančiai gy
ventojų, bet po karo pra
dėjo gyventojų skaičius 
mažėti ir dabar beliko tik 
92 tųkstančiąį. Šiame mie
ste yra 240 šeimynų ir be
veik visos priklauso prie] 
parapijos. Bolševikų ir ki-į 
tokio plauko čia mažai 
lyra. Prie šios parapijos

priklauso 60 ūkininkų šei- i 
mų.

Lowelly lietuvių parapi
ja susiorganizavo prieš 27 
metus. Kol bažnyčią pasis
tatė pamaldų laikyti ir ki
tų bažnytinių pareigų eiti 
atvykdavo kun. K. Urba
navičius. Po parapijos su- 
siorganizavimo už 3 metų 
pastatyta bažnyčią ir apa
čioje salę. Pirmutinis pas
tovus klebonas buvo pas
kirtas žinomas literate ir 
poetas kun. K. Urbanavi
čius., Taipgi čia klebonavo 
kun. Pieža, kun. Kučas ir 
kun. P. Juras. Dabartiniu 
klebonu yra . didelis patri- 
jotas, pamokslininkas kun. 
Pr. Strakauskas. Kun. Pr. 
Juro ir kun. Pr. Strakaus- 
ko pasidarbavimu iš lietu- 

Į vių šeimų tapo išluota visi 
laisvamaniški šlamš ta i, 
Dabar beveik visi parapi
jiečiai skaito katalikišką 
spaudą, ypač plačiai skai
tomas “Darbininkas”.

Čia yra 3 pašalpmės dr- 
još ir 8 fraternalės. Čia 
puikiai veikia Fedaracijoš 
49 skyrius,^ vadovaujant 

J pirm. p. Vladui'4 *YWųlaūš- 
• kui. Kovo 22 d. Fed. šky 
-Irius buvo, pasikvietęs A. 
iPeldžių su judamais .pa
veikslais. Vakaras gražiai 
pavyko.-/;

Lowelly yra nemažai ir 
biznierių, Jų tarpe reikia 
pastebėti Vladą Paulaus
ką, kuris. yra išdirbėjas 
papsol Jis turi savo fabri
ką, 573 Lawrence st. ku
riame išdirbama papsas ir 
kiti minkštieji gėrimai. 
Nors p. Paulauskas yra la- 

įbai užimtas savo bizniu, 
bet jis labai daug dirba 
katalikiškose draugijose. 
Ypač daug dirba Darbinin
kų Sąjungoje.

Į P-nas V. Paulauskas yra 
Į buvęs LDS Centro ’ pirmi- 
i ninku ir įvairiose komisi
jose. Dabar yra1 Naujos 
Anglijos Fedaracijoš aps
krities pirmininku. Būtų 
gerą, kad ir daugiau tokiu

SUORGANIZUOKIME 
BASE-BAILLYGA

biznierių atsirastų dirban
čiu katalikiškose organi
zacijose. /

Berželis

MHOLBSS,

Kokia didele nelaime y* 
ra girtuoklyste kiekvie
nam žmogui, šeimynoms 
arba tautoms, nėra reika
lo įrodinėti, nes tą visi ži
no; taipgi nėra reikalo ap
rašinėti pragaištingus gir- 
tuoklybės vaisius, nes juos 
dažnai matome ir jie 
mums visiems gerai žino
mi

Mažas Artūras ruošėsi į zoolo
ginį daržą, “Aš noriu cukraus 
jis’tarė.

“Aš galiu, turėti juokelių su 
maišu šmotinio cukraus ir dram* 
bliaįs”,

“Kai aš buvau tavo amžiaus”, 
pastebėjo jo tėvas, “aš bti&aa 
galėjęs turėti daugybą juokų su 
maišu Šmotinio cukraus be jokių 
drambliu”, (‘Boston Transeript’)

Tėvas (žiūrėdamas pažymius): 
“Ar tau ne gėda būti paskuti-. 
niuoju klasėje, kurioje dvide
šimts aštūonį vaikai?”

PIRK DABAR PAS

J. BREST & COMPANY, INC.

r daliŲ $ q n C a I 
' PARLORSETĄ . Qtf Į
; Kainą.tik _/ / / __I

JIS YRA 100% MOHAIR

Cruarantuotas 5 metams nuo kandžių

L 263 Main Street, ' * Brockton, Mass.

į TEL. BROCKTON 4052

Athol yra 10 tūkstančių 
gyventojų, kiirių sudaro 
10 nuošimtį lietuviai. Čia 
parapija susiorganizavo 
1913 metais/ Pirmutiniu 
šios parapijos klebonu bu
vo kun. Pr. Meškauskas, 
marijonas. (Dabar gyvena 
Lietuvoje). Nuo 1920 metų 
ikil930 m. klebonavo kūn/ 
Aųg. Petraitis, kuris labai 
daug darbavosi ir daug 
nuveikė. Dabar klebonau
ja buvęs bolševikų kalėji
muose kankinys dėl tikėji
mo, kuris išbuvo bolševikų 
kalėjimuose „prie sunkiau
sių darbų virš/9! mėnesius 
kun. P. Juraitii

Nors šiame miestelyj 10 
nuošimtį sudaro lietuviai, 
bet politikoje, užimančių 
aukštesnių vietų neturi.. 
Čia reikėtų, ^ lietuviams 
daugiau vieningumo politi
kos klausimu ir. tuomet 
galima būtų vienam kitam 
įsisprausti į aukštesnę vie
tą. ; į/- /.; ‘ '

Čia lietuviai katalikai 
turi 8 draugijas. Visos y- 
ra aktyvios. Viena už ki
tos lenktyniuoja. šioje pa
rapijoje vargoninkauja j. 
Stačiokas, kurio pastango
mis yra sudaryti gerai iš
lavinti du chorai. •’ . 
/ Kovo 18 d. mūsų ąprąp.
salėje A. Peldžius rodė ju- 

, darnus paveikslus į ku? 
riuos susirinko nemažai 

; publikos ^Pareikslai vi- 
siems patiko. ,

Turiu pastebėti, kad šio
je parapijoje publika yra 
labai punktuali. Buvo pas
kelbta, kad paveikslai pra
sidės 7:30 ir publika susi
rinko laiku. ... \

Šiame mieste daugiau
siai yra apsigyvenę vabąl- 
nikėnai. - - Pikutis.

KAIPBUSSULIETUVOS 
LAISVĖS BONAIS?

Naujosios Anglijos lie
tuvių parapijose yrą base- 
ball rateliai, kurie savo 
gabumais pasižymi visur. 
Galėtų dar geriau pasižy
mėti, jei turėtų savo cent
rą —lygą. Rateliai galėtų 
dažniau lošti ir lošti, kad 
laimėjus čempionatą. Jei
gu parapijų base - bąli ra
teliai yra interesuoti lygos 
suorganizavimų, tai prašo
me pranešti žemiau paduo
tu adresu savo ratelio a- 
dresą ir Šį sumanymą ban
dysime įvykdinti.

Į Michael Grigas,
104 Ames St,

I Montello, Mass.

Amerikoje buvę parduo
tą už du milijonu dolerių 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų. Daugumą jų dar a- 
merikiečiai tebelaiko* Ter
minas apmokėjimo sueiną 
šių metų liepos mėn. 1 d.

Tų bonų savininkai da
bar klausinėja, ar tie Bo
nai bus apmokami termi
nui suėjus, ar ne? Jei bus 
apmokami tai kokios pro
cedūros turi jų laikytojai 
imtis, kad gautų savo pi
nigus; , .

Pereitais metais Lietu
vos Pasiuntinybė/Washin- 
gtone buvo paskelbusi pra
nešimą apie šių bonų ap-

gystes nė švarumo, nesu
tiksi girto žmogaus, tiktai 
kartais elgetą arba raišą 
žmogų; niekur negirdėsi 
nė barnių, nė muštynių. 
Savininkai nakties metu 
neuždaro langenyčių, kaip 
tai daroma pas mus dide
liuose miestuose, o vienok 
niekad, kad kas išmuštų 
langą ir mėgintų įlįsti vi
dun, krautuvės ar namų. 
Pieno pardavėjai gatvėje 
palieka pilnus indus pieno, 
žinodami, jogniekas pieno — Gali-— 
neims už jį neuŽmokėjęs. 
Už nuėsto parkuose ar lai
vų stotyse matyti daugy
bė sudėtų daiktų, atvirų 
krepšių su valgiais valan
dėlei be priežiūros paliktų, 
vienok niekas jų neliečia. 
Pačios pašto dėžutės atvi
ros; kiekvienas gali priė
jęs ‘pasižiūrėti ar jam nę- 
ra laiško, bet svetimo nie
kad neims. Stokolmas sto
vi arti ežero Maclar, neto
li Baltijos jurų užtakos.

Daug sunkiau yrą pažy
mėti palaimintus .blaivy
bės vaisius. Nors nemažai 
yra tokių . žmonių, kurie 
visai nevartoja svaiginan
čių gėrimų, tačiau visuo
mene dar negali pasigirti 
ta dorybe; geistini blaivy
bės vaisiai neapsireiškia 
taip, jog galėtų atkreipti 
mūsų dėmesį/Tat, pas ki
tas tautas turime ieškoti 
tų blaivybės vaisių, nes 
tikrai randasi tokių lai
mingų šalių, kur ne tik pa
vieniai asmenys, kaip pas
mus, bet bemaž visi gerti 
atpratę, džiaugiasi blaivy
be ir geru pavyzdžiu švie
čia kitiems.

Tokiomis šalimis yra 
Švedija ir Norvegija. Šias 
dvi karalystes ilgus am
žius valdė vienas karalius, 
bet dabar, jos jau, pepsis- 
kyrusiost :irIdefeigęna 
dosi savaip, f • 
. Švedija užima šiaurinę ; 
Europos dalį; ten nėra nė 
pavasario nė rudens, tik
tai trumpą vasarą ir ilga, 
šalta žiema. Pietinėj šios 
šalies dalyje, tiesa, gyven
tojai nemažai užsiima ū- 
kio darbais, bet didesnė 
Švedijos dalis yra pilna 
miškų, pelkių ir uolų; vie
nok jos gyventojai gerai 
pasiturį ir yra įgavę to
kių privalumų, kokių sun
kų rasti turtingeshiose 
tautose ■— Lt.; tikri blai
vybės vaisiai.

.Tūlas lenkas, kuris 1896 
m. aplankė Švediją, apra
šo stebėtinus dalykus,. ku* 
riuOs ten matęs; Anot jo, 
Stokolmo mieste, Švedijos 
sostinėje, ant gatvių ma
tyt gyvumas ir linksmas 
judėjimas/ iš visų pusių 
girdėti muzika, žmonės 
švariai ir dailiai apsiren
gę, stropiai atlieką savo 
reikalus ir vėl skubinasi 
prie kasdieninių darbų, 
Niekur nesimato nė uba- 

mokėjimą, bet šis praneši
mas buvo toks neaiškus, 
kad vargiai kas tą prane
šimą suprato.

Ar nebūtų laikas Lietu
vos valdžiai dabar paskel-

Tėvas: “Kaip galį būti?” - 
Vili: “Jeigu, pavyzdžiui, kla- 

fiSj bfttą keturiosdefcinits vaikų”, 
(“Fliegende Blate, Berlin). ;

NASH TAKI SERVICE 
Nauji apšildyti karai. 
Tik 35c. po Brockton’ą 

Stotys: 
W. Elm ir Main Sts. 

45 Tremont St.j 
BROCKTON, MASS.

u • /. .. ■

THOMAS CARRIGG & SON
PIEŠĖJAIIRIŠDIRBĖJAI

D AILĖS P AMINKLŲ

VISOKIOS RŪŠIES GRANITO

U Telefonai: 
iį Brockton 6588
1 Randolph 196-W .

;K-* <-

Reikale kreipkitės: jį
. ji- 

, 41 No. Cary St,, Brockton, Mas?, p
40 Weymouth 8t., Weymouth, Mass. j ’ 

, A 65 Brdok Road, Quincy, Mass. jį

Charles H. ffickey
INCORPORATED

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

. Tieį kurie reikalaujate Katalikiško Patarnavimo
. ' Broektone ir Apylinkiniuose Miesteliuose

Ilsite, HICKEY PATARNAVIMU Geriausį

Užeikite į mūsų Laidotuvių Įstaigą

Kainos Prieinamos Kiekvienai šeimynai

Charles M. Hickey Tel.
James F. Hickey Brockton , 403 Main Street
John A. Hickey / 845

FUNBRALHOME

. ' Brockton, Mas*

r . ~ a. —. ii

i!

bti ką jie mano daryti su Jį 
šiais . bonąis? Jei mano f 
juos apmokėti, tai turėtų ' 
aiškiai paskelbti kada tas 
apmokėjimas prasidės ir 
kur jie bus apmokami? O 
jei. Lietuvos valdžia jau
čiasi, kad ji negąleš. ter
minui suėjus jų apmokėti, 
tai tupėtų aiškiai paskelb
ti ką tų bonų savininkai 
turėtų daryti..

Jonas Keras.

BROCKTON GARAGE
389 VVARREN AVENUE -

Sales
Tel. 1550

Service
Tel. 1551

PAMATYKITE IR VAžmOKITE FORD V 8 
\ PIRM, NEGU JŪS PIRKSITE

Taipgi
Užlaikome dideų pasirinkimą vartotų . 

automobilių
Klauskite pono Stasio Stripinio 

VIENINTELE FORD AGENTŪRA 
BROCKTONE

• /•
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Dar Viena Bado Auka Sovietų “Rojuje”ŽMiiosIš Lietuvos)
LIETUVOS SKAUTAI 

KVIEČIAMI AMERIKON

Kaunas — Amerikos 
Jungtinių Valstybių skau
tų s-ga atsiuntė pakvieti
mą mūsų skautams daly
vauti tautiniame Ameri
kos skautų jamboree, ku
ris bus tų valstybių uosti
nėje, Vašingtone, šią va
sarą, rugpiūČio 21 — 30 d. 
Jamboree rengiama pami
nėti kaip Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse jąu 25 m. 
gyvūoja skautai. Tų su
kaktuvių minėjimų, kaip 
ir jamboree, labai domisi 
USA prezidentas Roose- 
veltas. Amerikos skautai 

__ labai , pageidauja, kąd 
kiekviena valstybė, kuri 
yra įregistruota tarptauti-

stų į.jarnboree kad ir ne
didelę delegaciją. Iš kitų I 
kraštų atvykę skąutai, bū-j 
darni jambdree stoyyld6je,| * 
bus z laikomi Amerikos Į 
skautų svečiais. Jie turėsi 
atsilyginti tiktai UŽ mais
tą ir jo pagaminimą. Man i 
stas, Amerikos skautų ap-Į 
skaičiavimu, atsieis 10 do
lerių (apie 60 lt.)' asme- ] 
niui. Amerikiečiai pagei* 
dauja, kad visos 44 vals- į 
tybes, kurios priklauso! 
prie tarptautinio biuro, at
siųstų po skiltį arba drau- ] < 
govę.

e |.
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GRABORIUS
‘ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS’ 

1 SŽl&nifhSt,
PROVIDENCE, R. I. (

Telephone: 
’• Ofiso: Dexter 1952 
’• Namą: PI. 5286

Poltavoje jis radęs daug išbadėjusių žmonių. Senas 
kaimietis jam papasakojęs, kad už kaimelio .esą vieši 
kapai, kur laukas nuklotas badu mirusių žmonių la
vonais. “AŠ be didelio vargo tuos kapus radau”,, sako 
p. Walker. “Ten radau vienuoliką lavonų, vyrų ir mo*; 
terų, nuogų. Vienas iš ąpgailėstingiausių dalykų bu
vo tai,, kada aš radau labai gražios jaunos moters, gal 
būti apie 22 metų amžiaus, lavoną. Jos galva buvo ap- ' 
vyniota juodu audeklu, ji užklota apklode ir rankose 
turėjo suspauduszžolių;šaknų..Ji kaip paprastai buvo

. be čeverykų. Iš 66 lavonų, kuriuos aš radau laukuose, 
tik vienas turėjo čeverykus, ir tuos numovė, kada męs 
laidojome”, sako p* Walker. > , . \

Sovietų Ukrainoje darbininkas gauna svarą duo-
_ nos kasdien, neatsižiurint į Šeimynos didumą, jeigu . fjf 

tik tas darbininkas yra komunistas afba komunistų ' '
partijos pakenčiamas žmogus. Kiti darbininkai nieko

/ negauna. JToks tai “rojus” pėvietų Rusijoje. Komunis
tams; kurių visoje Rusijoje Iš apie 160 milijonų gy
ventojų yra apie pustrečio milijono, gal ir rojus, bet 1 
Visai daugumai tai tikras pragaras.

._ šisvyras,kaip milijonai kitų,' mirė badu sovietų _
v /r I Ukrainoje, kur žeme derlinga ir derlius gerąs, tįk tą,

Kiaipeuon atyyKo ai-j derlių atima sovietų budeliai i? gyventojus palieką
mirti badu. Raudonosios armijos ginkluoti kareiviai 
atėję pas ūkininkus, rekvizuoja beveik visus grūdus, 
kad turėtų iš ko pagaminti duonos komisarams, mili
joninei armijai kareivių ir šnipų; budeliams ir dar 
liktų parduoti užsieniams. Gautus pinigus už grūdus, 
užsieny sunaudoja komunistinei propogandaj. Komu: 
nistai kalba apie laisvę* soyietijoje. Šis žmogus rado 
laisvę po ilgų kančių ir bado. Tik tąją laisvę jis rado 
ne sovietų sočialistiškoje respublikoje, Sako p. Wąl- 

/ ker, anglų laikraščių korespondentas, kuris iškėlę
nuogai badą sovietų Ukrainoje, P-nas Walker pasako- ' 
ja, kad sovietų Rusijoje vėžiuoti kur nori negalimą.. 
Valdžios agentai neleidžia. Turi -važiuoti ten, kur nu-' 
rodo sovietų agentai. Žinoma; tose vietose bado nėra. 
Taigi jis užsiauginęs baridą išrėdęs kaip kaimietis, 
Sovietų agentai jo, nepažinę, Jis .paprašys.* * viend kai
miečio; kad jam išpirktų gelžkelio bilietą į Poltayą, 
kur jis girdėjęs apie badą.** Jaino pavyko pąšpruktt ;

: l ūžiausios Jungtinių'Ame
rikos Valstybių telegramų 
ir žnių agentūros Associa
ted, Presš du fotografai 
daryti Klaipėdoje ir kraš
te įvairių nuotraukų. A- 
merikiečiai fotografai nu
vyko į potvynio .apsemtas 
vietas Šilutės apskrityje,! 

■ padarė nuotraukų kitose 
krašto vietose ir parinks 

“ vaizdų iš*Neringos, pajū
rio ir Klaipėdos miesto.;

TAUTŲ S-GA TURI PA-
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Tel. WEst 7031

J E. ČIOČYS
VIENINTELIS LIETUVIS *

Gyvasčių Apdraudos Agentas 
. Šioje Apylinkėje .

188 Clifford St,
' PROVIDENCE, R. I.

: BRIDGE U
Pale Ory - VitąlUed - Golden

GINGER ALE
; Lietuviai Savininkai t

B. Simonavičiuš, AlexDialtuva
23 Čhaffee 81, Providence, R.L

Nuo Peršalimo „ 
.naudokiU 

.. ANCHOR . 
PAIN-EKPKLLKRį 
PahA-KxptH«ri« viaMHMt

NUBAUDĖ “L. Ž ” RE
DAKTORĘ p. BOETKE- 

vicienĘ -•

WE. 0689 W -p’Z'T w ~

LIETUVIŠKA KEPYKLA

B. BARTUSEVIČIUS 
.(Savininkas)

43FlorenceSt, •
i Providence, R. L

DE 7582
Specialistas ;
PLUMERIS

S. F.RACZELOttSKI
; < ‘ * 1

> « 22 Printery* St., 
Frovidėncej K

vėms turi būti įrengta tik 
elektros apšvietimas, ir 
jos turi turėti du įėjimus ;. 
vieną iš namo, o kitą, at- 
sėrginį; iš lauko.

z

‘ SAVININKAS /' -■

BUSY BEE VALGYKLA
Užlaiko specialias pietus, ' . 

• užkandžius ir-gėrimus 
taipgi

GR0SERNŠ ir MfiSOS .
KRAUTŪV®

SOę Orms St., Providence, R.I. j

RADIJO PROPAGANDĄ

“Parlser. Tageblatt” re
daktorius Georg Bernhard 
paskelbė straipsnį, kuriai 
me nurodo, kad

“Padėtis, prie kurios 
priėjo vokiečių radijofo- 
nai, seniai pasidarė tarp
tautiniu skandalu. Visai 
nesuprantama, kad Euro
pos valstybės toleruoja 
metodus, kuriais trečiojo 
reicho vyriausybė intelek-1 
tualiai ruošia būsimą ka
rą. Čia yra ne tik kiršini- 
mas prieš Lietuvą, • kuris 
yra visiškai toks pats, 
kaip ankstyvesnė kiršini- 
mo kampanija prieš Aus-

Čekoslovakiją — suprant i misaraš. Čia ir pasireiškia 
tama, labiau rafinuotai ir visas vokiečių nenuoseklu- 
užmaskuotai' —taip pat mas: 1933 metų rudenį Hi- 

i ruošiama nuotaika net A- tlerio valdžia spiove Tąu- 
merikoje, Azijoje ir Ąfri-įtų/sąjungai įveidą,/vfla-

' Ūkuojama" 7tokiu būdu,! kraštui būtų paskirtas

radio kasdien šmeižiama, 
niekinama Lietuvai priš- 
kaifoma įvairiausių “nuo-

si; valdydama Klaipėdos 
kraštą. *

žinoma, * didžiausiomis 
“nuodėmėmis” laikoma lie
tuviškumo apsaugojimas 
ir teisėtai vykdomi Klai- 
pėdos krašto įstatymai.

Dabar vokiečiai sugalvo
jo dar vieną , triukšmo

Tek DExter 2053

EXCMOR BRDOM M.
V Išdirbs jai

ŠLUOTŲ ir ŠLUOTJBLIV

25 DanfortH St,,* \ ’ 
PROVIDENCE, R, L.

Smetona sumažino baus-|zaęiįą pavadino: “Evan- 
mes keliems birželio 7 d.i 
sukilimodalyviams, Tarp 
kitų bausmiųi sumažinta: 
buv. kariuomenės ’ štabo 
viršininkui* gen. P; Kubir 
liūnui iki 12 metų, (buvo 
nuteistas kalėti ligi ;• gy
vos galvos) , ? buv. tgušarų 
pulko vadui pulk. Bačkiii

gėlištų jaunų vyrųdrau
gija”? Pritraukę keliasde
šimtį narių, jie organiza- 
cijoŠSU^ihkiiiiuor pra
dėjo skiepyti nacionalso
cialistinę dvasią ir platin
ti Vokietijos nacių litera* 
turą,; skaudžiai įžeidžian
čią Lietuvą. ’ ;

Ęažymėtina, .kad patys 
šios , priešvalstybinės or- 
ganižacijos nariai, paste
bėję, kad čia varomas pa-

cijos štabo .viršininkui 
r . - . . . pulk; Navakui ligi 6 metų
1^“°“?: (buv. ligi 12 metu)• nusikalstomas

proga, šumązmtos baus- - - *- - : ■
mes ir kitieins politiniams 
kaliniams.* Tsb.

reikalauja, kad Klaipėdos 
__ ____ x ________ kraštui valdyti būtų pas- 
triją. Prieš Prancūziją ir kirtas Tautų sąjungos ko- 
Čekoslovakiją — suprąn- misaraš. Čia ir pasireiškia 
tama, labiau rafinuotai ir visas vokiečių nenuoseklu- 
užmaskuotai' —taip pat mas: 1933 metų rudenį Hi- 
ruošiama nuotaika net A- tlerio valdžia spiove Tau-’ 
menkoje, Azijoje ir Afri- tų sąjungai į veidą, o da- 
koje, o anglų politika krį- bar norėtų, kad Klaipėdos 
Ūkuojama . . tokiu būdu,] kraštui būtų paskirtas 
kaip lig šiol oficijaliose į- Tautų Sąjungos, komisa- 
staigose nebuvo .įprasta, ras, žinoma, grynų arijų 

Jeigu kur yra pribrendu-1 kraujo. Tšb
S’S bausmės 

miausia tas nuolatinis 
spektaklis eterio erdvėje. 
Bet taip pat būtina, kad 
Tautų’S-ga tuojau grieb
tųsi iš pagrindų Klaipėdos I 
reikalu. Paslėpti, galvą 
smėlyje, reiškia saukei jo-1 
nuoti padėtį, kuri paga- 
liau, kartą ką tikrai ga-į 
Urna numatyti —T Vokietį* 
jai duos, pretekstą įžygiuo- Į 
ti į Klaipėdos kraštą.

--------- k. Kovo 28 d.
VOKIEČIAI REIKALAU

JA, KAD KLAIPĖDOS l 
KRAŠTU VALDYTŲ

> TAUTŲ SĄJUNGOS • 
KOMISARAS . 1

DAR VIENA PRIEŠVAL
STYBINE ORGANIZACI
JA KLAIPĖDOS KRAŠTE

Sulikvidavus Neumanno 
ir Sasso partijas, pereiįų 
metų vasarą Klaipėdos 
miesto valdybos keli tar
nautojai įkūrę naują nele
galią priešvalstybinę ‘Jun- 
gvolk’ orgąnizaciją. Norė
dami paslėpti naujos orga
nizacijos tikruosius tįkš- 
lus, steigėjai-’ krašto ko* 
mendantui buvo < patiekę 

Prezidentas kitokius įstatus ir organi-

<<E.” rašo, kad Šiaulių a- 
pylinkės teismas šiomis 
dienomis sprendė' “L. Ži
nių” bylą — dėl įdėtos jo
se žinutės, kad Šiaulių a- 
pyiirikės teismo tarnauto
ja Kiršinaitė atsisakė pa
rodyti. adv. Markauskui 
bylą be adv. Laikūno lei
dimo. Ši žinia pasirodė be 
pagrindo, ir teismas ąts. 
;“L.‘Ž.” redaktorę nubau
dė 1 mėn. kalėjimo.
t ~~

t MO DALYVIAMS
Vasario 16 d,, Lietuvos 

Nepriklausomybės šven
tės proga,

|jo Ekscelencija Vyskupas T. Matulionis 
Lankys Šias Parapijas Bei Vietas

• MARŠRUTAS pertvarkytas
Jo Ekscelencijos atvykimas į Pittston, 

Pa. 4-tą vai. po piet pas kum J;
l . - S. Kasakaitį. . ' „
Kovo 31 d, *— šv. Trejybes, 190 S. Męade St. Wilkes

Barre, Pa.
Balandžio 3 d.—šv. Onos, 19 Dennison St, Lųzėrne, 

Į Pennsilyaniar: :
k— Šv. Marijos^ Wanamie, Pą.

priskyrimo prie Lietuvos, į Balandžio 7 ‘d.~ šv. Kazimiero,, 68 CheStųnt p
vokiečiai ; visą laiką kelia Plymoutii, Pa.. . ■; ? \
•trįųkšiną* Šis jų, triukšmas Balandžio 10 d. šv. Pranciškaus, 16 Chandler St,' 
gana ryškus ypač šiuo lai-Į Wilkes Barre, Pa» . J

ŠV. Mykolo, 1703 Jacįrson St . ;
Scranton, Pa. ;•

Nuo. Klaipėdos krašto Balandžio 5 dk— Šv. Marijos, Wanamie, Pa. 
priskyrimo prie Lietuvos, Balandžio 74dc*— “.. X ĮL,.. “ “ 
vokiečiai4 visą laiką kelia Plynaoutiv J?a.» . ; -

* . ...
gana ryškus ypač šiuo lai-1
ku — Liętuyą ir lietuviui Balandžio 12 d. 
tauta vokiečių spaudos ir ’

darbas, pranešė apie tai j 
valstybės saugumo polici
jos vadui suimti ir. paso
dinti Kretingos kalėjiman, 
Jiems iškelta byla,. kuri 
nętrukuę.bus perduota a- 
peliaęiniams rūmams. Tsb

KA® KAUNAS GINSIS
1^0.DUJU. :•

Prieš porą metų Kauno 
M. Savivaldybė buvo pa- 
ruošusi jsakymo projektą 
Kauno mieste priešduji
niams būstams įrengti. 
Bet šis reikalas tuo ir bai
gėsi. Šiuo mėtų burm; 
Merkys dar tartą tą klau
simą persvarstė ir jau pa
taisytą pipjektą tiekia ar* 
timfausiam Tarybos posė
džiui.

Projekte numatyta, kad 
priešdujinės apsaugos tu
rės būt įrengtos kiekvie- 
name gyv.-name. Visuose 
namouse šis įrengimas tu
rės būti padarytas' per vie- 
nerių metų laiką nuo įsa- 
kymopaskelbimo.

Klekvkmmam name turi 
htti įrengtą, viena ar 

daugiau slėptuvių, 
taip apskaičiavus, kad 

* kiekvienam gyventbjui bu* 
tų nemažiau ; 2—3 kūb. 
mtr. patalpos oro. Viena 
slėptuvė negali bųti didės- 

- nė kaip 20 žmonių. Slėptu-

ŠALČIAI SUNAIKINO 
; SODUS </;• ■:

Nors šalčiai Lietuvoj Šią 
Žiemą nebuvo labai ilgi, 
bet kąį ktir terihometras 
rodė arti 30 laipsnių šal
čio. Dabar pradeda aiškėti 
tų didelių šalčiiį pasek* 
mes: Kai kurie sodininkai 
jau dabar pastebėjo, kad 
kai kuriuose soduose (Za
rasų, Utenos ir Ukmergės 
apskr.) iššalę vaismedžiai, 

į Daugiausia iššalo slyvos, 
vyšnios, o vietomis, net o- 
bįlys. Manomą, kad pra
dėjus sprogti j medžiams, 
paaiškės didelis iššalusių 
vaismedžių skaičius.

■ ■

PRANEŠIMAS VYKSTANTIEMS I 
■ LIETUVĄ

DIDELĖ EISMUI J 
TIESlDSĮKUIPaiį:

Be persėdimo l kitą, laivą išplaukiu j 
1§ New Yorko - Moderniškuoju Wtil 

MOTORLAIVIU “GRIPSHOLM” A
Gegužes 25 d., 1935 m. 3 vaL p. p. 
Rengiama: Lietuviu, Laivakorčių A- 
gęntų Sąjungos Amerikoje.

Lietuvių, keleivių, patogumui švedu 
Amerikos. Linija ir šiais metais yra* 
nuspręndust ■ leisti save moderniškų 
baltų, motorlaivi “GRIPSHOLM” TIĘ-*W 
SIOG Į KLAIPĖDĄ ‘ 
• 1 t « - • •

Kaip malonu, yra. keliauti j Lietuvę J 
be psrsčdimo, Įsčdus J laivų New Yorę^ 
ke Ir i§ to paties laivo išlipam* 
KLAIPĖDOJ! Laivas yra nepaprastai 
švarus, dideli kambariai, gra ventilia
cija* moderniškai Įrengtas. Švedų vlj> 
.tuvĄ.plačiai išgarsėjusi valgių rado 
nališkumu ir gausumu. Mandagus pa- 
tarnavmas, neaslžvelglant kurioje kla
sėje keleivis keliauja, visada rūpina-- r *. 
maėi, kad butų savo, kelione pateną 
bintas. Kasdieniniai muzikaliai kon
certai, vakarai, šokiai, denio sportas, 
žaidimai ir-įvairūs pasilinksminimai 
laivę. Rodomos Įdomios. Šviesogarsln&s-g, 
fllmos (Talking Pictures), kelis kar*J“ 
tųą laike keliones,' tas paįvairina 
zlkallus ir kitus pasilinksminimus. —1 
Kelionėje liūdėti ar nubędauti, nSra. z 
kada! Ekskursija Klaipėdoje bus i&Jl; 
kilmingai sutikta, atatinkamo k'omite- 
to, pagerbimui svečių iŠ Amerikos. * * 
' Motorlaivis “GRIPSHOLM“ pasieks, V 
Klaipėda birželio 6 dienų.

Vėliašniam I Lietuvę keliavimui 
ra rengiama ū.L.A.S,A. antra ekskujd 
sija. Nfevv York — Klaip&da, per Go’’ 
thenburga — Stockholmą, iš čia nau
juoju laivu “MARIEHOLM” tiesiog 1 
KLAIPEDę. 7 /

. Išplauks iŠ New Yorko liepos 3 A* 
tuo pačiu motorlaivių ‘GRIPSHOLMV- 

Platesnių informacijų, laivakorči 
prirengimui reikalingų dokumentų, k* T5 
Įloriėj ir ekskursijų brošiūrėlės, malo
nėkite kreiptis l bet kuri L.LA.S.A. 
nąrL autorizuotų vietini laivakorčių " 
.agentų. ' • • ■ '

Telefonas: Pla» 1350. *

IONJS GREBLIAUCKAS j
Grtborius ir BabanwtėįM 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE/MD.

- ■ ■■ h M 1.1 Į n j. I' -r* i

raus. b. Mira
UKTUVIS GKABORIUB 

‘ ir Baliampotcju 
07 A lt 
Baltimort, Md.

LaidotuvSee patamanįu gtiel 
ir pigiai. Pagrabui paraoita. 

Nuo ir

j X i i t 5 ; s 1 n
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Žiriibis , Iš Lietuvos!' 
LIETUVOS SKAUTAI 

KVIEČIAMI AMERIKON

Kaunas - ' Amerikos
Jungtinių,Valstybių skau^ 
tų s-ga atsiuntė pakvieti
mą mūsų skautams daly
vauti taukiniame Ameri
kos skautų jamboree, ku
ris bus tų valstybių sosti
nėje, VaŠlngtėne, Šią va
sarą, rttgpiūčio 21 — 30 d. 
Jamboree rengiama pami
nėti kaip Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse jau 25 m. 
gyvuoja skautai* Tų su
kaktuvių minėjimu, kaip 
ir jamboree, labai domisi 
USA prezidentas Roose- 

. veltas* Amerikos skautai 
labai/ pageidauja, kad

7 kiekviena? valstybė; kuri 
yra įregistruota tarptauti-

MUM! 1CHISHŪLM
. ■: G^ABORIUŠ ' •

•ASiaifiiKAS PAMBtrj.'rivAS’

.’< ■ 331 Smitu Sf., 
PROVIDENdE, R. I.

Telephone: 
• Ofiso: Dexter 1952 
i Nalniji ; PI. 6286

E. BOSYS
VIENINTELIS'lIETUVIŠ

Gyvasčių Apdraudos Agentas 
šioje Apylinkėje

188 Clifford St,
PROVIDENCE, R. L

'si' ' ’ * 'AVĖ. 0689-W • •• . •

NATIONAL BAKERY
LIETUVIŠKA KEPYKLA

B. BARTUSEVIČIUS
į ‘ (Savininkas)

į V 43 Florence St, 
Providence, R.‘ L

: A VAITKUS 
SAVININKAS - •.

BUST BEE VALGYKLA
Užlaiko specialius pietas, 

. užkandžius ir. gėrimus 
4 taipgi
GROSERNĖ ir MĖSOS

. KRAUTUVE
302OrmsSt., Providence, R.I.

Tel. AVEst 7031

fLAftfcfSt>lEA& ■
Dar Viena Bado Auka Sovietų ‘‘Rojuje”

,+n

-Ji

SODUS

em. nusus
- - ------------------- z - ----- ---  ” ’ >

J

M •■

«■*

4*

vėms turi būti įrengta tik 
elektros apšvietimas, ir 
jos turi turėti du įėjimus; 
vieną iŠ namo, o kitą, at
sarginį, iš lauko.

r 
rf

Telefonas: Plm lSSA
JONAS GREBLIAUCKASl

Griboritu ir
483 8. PacaStreet
BALTIMORE,MD.

i

DAR VIENA PRIEŠVAL
STYBINE ORGANIZACI
JA KLAIPĖDOS KRAŠTE

niame skautų biure, atsių
stų J jamboree kad ir ne
didelę delegaciją. IŠ kitų 
kraštų atvykę Skautai, bū* 
'darni jamboree stovykloje, f 
bus j laikomi Amerikos 
skautų svečiais. Jie turės 
atsilyginti tiktai už mais
tą ir jo pagaminimą. Mab 
stas, Amerikos skautų ap
skaičiavimu, atsieis 10 do- ' 
Jenų (apie 60 R.) • asme
niui. Amerikiečiai pagei
daują, kad visos 44 vals
tybės, kurios priklauso 
prie tarptautinio biuro, at
siųstų po skiltį arba drau
govę* .

ASSŲCIATED PRESS
atstovai Klaidoj .. , . .... .__ Sis vyras, kaip milijonai kitų, mire badu sovietų . 

Ukrainoje, kur žemė derlinga ir derlius geras, tik tą 
derlių atima sovietų budeliai ir . gyventojus palieka 
mirti badu. Raudonosios armijoj įginkluoti kareiviai .* 
atėję pas. ūkininkus, rekvizuoja beveik visus grūifus, 
kad turėtų iš ko pagaminti’ duonos komisarams, mili-

* joninei armijai kareivių ir šnipų,? budeliams ir dar 
liktų parduoti užsieniams. Gautiną pinigus už grūdus 
užsieny sunaudoja komunistinei propogandai. Komu
nistai kalba apie laisvę soviętijoje. šis žmogus rado 
laisvę po ilgų kančių ir bado. Tik tąją laisvę jis rado 
ne sovietų socialistiškoje respublikoje, sako p. Wal- 
ker, anglų laikraščių korespondentas, kuris iškėlė * ’ 
nuogai badą sovietų Ukrainoje, P-nas Walker pasako
ja, kad sovietų Rusijoje važiuoti kur ndri negalima, - 
Valdžios agentai neleidžią. Turi važiuoti ten, kur iiu-‘ 
rodo Sovietų agentai* Žinoma, to^ę vietose bado nėra. 
Taigi jis užsiauginęs barzdą įsrgdę^ z kąį^^kaimiėtis, 
Sovietų agentai jo nepazinęl’iis paprašęs .^enu’fchi*' 
miečio, kad jam išpirktų gelžkėlįo bilietą į Poltavą,

, kur jis girdėjęs apie badą;: Jam ^pavyko pasprukti.

BBIDGE CLUB
Pale Dry - Vitalized- Goldėn

? GINGER.ALE
. Lietuviai Savininkai t

B. Simonavičius, AlėsDialtuva
23 Čhaffee St., Providencč, R.I.

DE 7582
Specialistas , ' ’ • 
PLUMERIS

S. F. RKZEMSKI
* 22 Printery 8t„
! Providence, R. I.

Tel. DExter 20^3' ' n ‘

EXCELSIOR BUDOM CO.
Išdirbėjai , / i

4LUOTŲ ir ŠLUpi^ęĮjr,,

35 Danttrth St., r
!’ J) ‘ . ■

PROVIDENCE, R. I.

Klaipėdon atvyko di-[ 
1 džiausios Jungtinių Ame
rikos Valstybių telegramų 
ir žnių agentūros Ašsocia- , 
ted.Press du fotografai 
daryti Klaipėdoje ir kraš
te įvairių nuotraukų.1 A- 
merikiečiai fotografai nu
vyko j potvynio apsemtas - 
.vietas Šilutės apskrityje, 
' padarė nuotraukų kitoše 
krašto vietose ir parinks 
vaizdų iš Neringos, pajū
rio ir Klaipėdos miesto.
TAUTŲ S-GA TURU’A-1 
TYRINĖTIVOKIEČIŲ

RADIJO PROPAGANDĄ
i I 

“ę^riser'Tageblatt” re
daktorius Georg Bernhard 
paskelbė straipsnį, kųria- 

■me nurodo, kad
“Padėtis/ prie kurios 

priėjo vokiečių radijofo- r
' bai? seniai pasidarė tatp- Į 

tautiniu skandalu. Visai 
nesuprantama, kad Euro
pos valstybės toleruoja! 
metodus, kuriais, trečiojo 
reicho vyriausybė intelek
tualiai ruošia būsimą ka
rą. Čia yra nė tik kiršini-! 
mas prieš Lietuvą, kuris 
■yra visiškai toks pats, 
kaip ankstyvesnė kiršini- 
mo kampanija prieš Aus
triją. Prieš Prancūziją ir 
Čekoslovakiją — supran
tama, labiau rafinuotai ir 
užmaskuotai —taip pat 
ruošiama nuotaika net A- 
merikoje, Azijoje ir Afri
koje, o anglų politika kri
tikuojama tokiu būdu,J 
kaip lig šiol oficijalioSe į- 
staigose nebuvo įprastą. . |

Jeigu kur yra pribrendu
si medžiaga Tautų S-gos 
tyrinėjimams, tai pir
miausia tas nuolatinis’ 
spektaklis eterio erdvėje. 
Bet taip pat būtina, kad i 
Tautų S-ga tuojau grieb-

J tusi -iš pagrindų Klaipėdos 
: reikalu. Paslėpti, galvą 

smėlyje, reiškia? sankcijo- 
; nųoti padėtį, kuri paga

liau kartą — ką tikrai ga-
z Įima’ numatyti. — Vokieti- 
• jai duos pretekstą įžygiuo- 
1 ti į-Klaipėdos kraštą,

vokiečiai reikalau
ja; KAD KLAIPĖDOS 
KRAŠTĄ VALDYTŲ

1 TAUTŲ SĄJUNGOS ’

j į|

j.. ♦ Įį • v J *

"Snicr *♦**>-■s
t*>- A* 7 -

■ - - f

• ■ 'Vi'S
* *

Poltavoje jis radęs daugišbadėjušiųžmonių. -.Senas _ _ 
kaimietis jam papasakojęs, kad Už kaimelio ėsą vieši * 
kapai, kur laukas .nuklotas badu mirusių žmonių la- ’ 
voųais. “Aš be didelio vargo tuos kapus radau”, sako 
p. Walker. “Ten radau vienuoliką lavonų, vyrų ir mo-

‘ terų, nuogų. Vienas iŠ apgailestingiaušių dalykų bū- - 
. vo tai, kada aš radau labai gražios jaunos moters, gal

' būti apie 22 metų amžinus, lavoną. Jos galva buvo ap
vyniotą juodu audeklu,'ji užklota apklode ir rankose

. tupėjo suspaudus žolių, šaknų. Ji kaip paprastai buvo 
s be čeverykų. Iš 66 lavonų/kuriuos aš radau laukuose,

tik viėnas turėjo Čeverykūs, ir tuos numovė, kada mes
- laidojome”, sako p* Walkėr. į ...

Sovietų Ukrainoje darbininkas gauna svarą duo-
4 nos kasdien, neafsįžiurint į šeimynos didumą, jeigu 

tik tas darbininkas yra komunistas arba komunistų ' ■ 
partijos pakenčiamas žmdgus. Kiti darbininkai nieko \ 
negąuna. Toks tai “rojus” sovietų Rusijoje. Komunis
tams, kurių visoje Rusijoje iŠ“ apie-160 milijonų gy-

• ventojų yra apie pustrečio milijono, gal ir rojufe, bet • 
visai daugumai tai tikras pragaraš..

Smetona sumažino baus-|zaciją pavadino: “Evan
gelistų jaunų vyrų drau
gija”?’ Pritraukę keliasde
šimty narįų, jie organiza
cijossusirinkimuose pra
dėjo skiepyti nacionalso
cialistinę dvasią ir platin
ti Vokietijos nacių litera
tūrą, skaudžiai įžeidžian^ 
čią Lietuvą. . -

Pažymėtina, kad patys 
šios priešvalstybinės or
ganizacijos nariai, paste
bėję, kad čia varomas pa
vojingas nusikalstom as 
darbas, pranešė. apie tai 
valstybės saugumo polici
jos vadui suimti ir paso
dinti Kretingos kalėjimam 
Jiei^s iškelta byla, kuri 
netrukus bus perduota a- 
peliaciniams rūmams. Tsb

KAIP KAUNAS GINSIS 
■■ NUO DUJŲ '

’■ Prieš porą metų Kauno 
;M. Savivaldybe buvo pa- 
' ruošusi įsakymo prpjektą 
Kauno mieste prieždųji- 
niams būstams įrengti. 
Bet šis reikalas tuo ir bai
gėsi. šhitf metu būrin; 
Merkys dar kartą tą klau
simą persvarstėirjaupa
taisytą projektą -tiekia ar
timiausiam Tarybos posė
džiui. : .

Projekte numatytą, kad 
. priešdujinės apsaugos tu

rės būt įrengtos kiekvie
name gyv. name. Visuose 
namouse šis įrengimas tu
rės būti padarytas per yie- 
netiiį metų laiką nuo įsa
kymo paskelbimo.

radio kasdien šmeižiama, 
niekinama y Lietuvai pris- 
kaitoma. įvairiausių “nuo- 
dėmių”| kurias ji padariu- 

Isf vaMyd&m&yiKlŪiped6s' 
kraštą.’ .” < "

žinoma, didžiąusidmis 
[“nuodėmėmis” laikoma lie- 
tuviškumo apsaugojimas 
ir teisėtai; vykdomi Klai
pėdos krašto įstatymai.

Dabar vokiečiai sugalvo
jo dar vieną triukšmo 
priemonę. Jų laikraščiai 
Reikalauja, kad Klaipėdos 
kraštui valdyti butų pas
kirtas Tautų sąjungos ko
misaras. čiarir pasireiškia 

[visas vokiečių nenuoseklu
mas: 1933 metų rudenį Hi
tlerio valdžia spiove Tau
tų sąjungai į veidą, o da
bar. norėtų, kad Klaipėdos 
kraštui būtų paskirtas 
Tautų Sąjuiigos komisa
ras, žinoma, grynų arijų 
kraujo. Tsb

SUMAŽINTOS BAUSMES 
BIRŽELIO 7 D* SUKILI-

MO DALYVIAMS
Vasario 16 d., Lietuvos 

į Nepriklausomybės švėn- J _ _
tės proga, Prezidentas kitokius įstatus ir organi-

Jo Ekscelencija Vyskupas T. Matulionis 
Lankys Šias.; Parapijas Bei Vietas

MARŠRUTAS PERTVARKYTAS
Kovo 28 d.Jo Ekscelencijos atvykimai į Pittston, 

Pa/4-tą vai. po piėt pas kun. J»
.1 . , » S. Kasakaitį. .

Kovo 31 d. — Šv. Trejybes, 190 S. Meade St. Wilkes
JBarre, Pa*- • . - ■ - - ,.ti

Balandžio 3 d.—Šv. Onos, 19 Dėnnison St., Luzerne, 
Pennsilvania. :

Balandžio 5 d. — Šv. Marijos, W^namie, Pa.
Balandžio t d. — šv. Kazimiero, 68 Chestnut St,, . 
. a- '' ' PiymųųįH,PaJ’:- ■/ : ,.bj ’C
Balandžio 10 d. — Šv. Pranciškaus, 16 Chandler St* 

tvilkęs Barrę Pa.
Balandžio 12 d. — Šv.. Mykolo, 1703/Jąolcapia St.

Scranton, Bai ■ '

Nuo Klaipėdos krašto 
priskyrimo prie- Lietuvos, 
vokiečiai visą laiką kelia 
triukšmą. Šis jų triukšmas 
gari® ryškūs ypač šiuo lai- 
ku -—i Lietuva ir lietuvių 
tauta vokiečių spaudos ir

* h*******

. ■
J

mes keliems birželio 7 d. 
sukilimo dalyviams. Tarp 
kitų bausmių § sumažinta : 
buv/ kariuomenes ""štabo' 
viršininkui gen. P. Kubi
liūnui įfcį f2 fnetų (buvo 
nuteistas kalėti ligi. gy- 
vos galvos) j buv* gusarų 
pulko vadui pulk.? Bačkui 
iki 8 metų (buvo ligi 15 
metų) ir buvžikaro ‘.avia
cijos- štabo^vitšiniriktii 
pulk. -NavakuMigi 6 mėtų 
( buy . ligi 12 V metų) . Ta 
proga, sumažintos baus
mės ir .kitiems politiniams 
kaliniams. - r; . > ♦ Tsb.

NUBAUDĖ “L. Ž.” RE- 
. DAKTORŲ p. BORTKE- 
'■ • • • VIČIENŲ ' --

” MĮfefas.į inaDjl.i ii Ii ir *

“E.” rašo, kad Šiaulių a-, 
pylirikėš teismas šiomis 
dienomis sprendė (‘L. Ži
nių” bylą -r- dėl įdėtos jo
se žinutės, kad - Šiaulių a- 
pylinkės teisino tarnauto
ja Kiršinaite atsisakė pa* 
rodyti adv. Markauskui 
bylą be adv. Laikūno lei
dimo. Ši žinia pasirodė be 
pagrindo, ir teismas ats. 
“L. Ž.” redaktorę nubau
dė 1 mėn. kalėjimo.

SulikvidąyUS NeumannO 
ir Sasso partijas, pereitų 
metų vasarą Klaipėdos 
miėsta Valdybės kėli tar* 
nautojai įkūrė naują nele
galią priešvalstybinę • Jun- 
gvolk* ofganižštciją. Norė
dami pašiepti naujos orga
nizacijos tikruosius tiks
lus, Steigėjai?: krašto . ko
mendantui . buvo patiekę

biįti įrengta viena ar 
daugiau slipttivių, 

talp‘ apskaičiavus, *kad 
,kiekvienam gyventojui bū
tų nemažiau 2—3 kub. 
mtr. patalpos oro. Viena 
slėptuvė nega|i būti dides- 
hė kaip 20 Žmonių* Slėptu*

Nors šalčiai Lietuvoj šių 
žiemą nebuvo labai ilgį, 
bet kai kur termometras 
rodė arti 30 laipsnių ŠaL 
čio. Dabar pradeda aiškėti 

. tų didėlių šalčių pasek
mės. Kai kurie sodininkai 
jau dabar pastebėjo, kad 
kai kuriuose soduose (Za
rasų, Utenos ir Ukmergės 
apskr.) iššalę vaismedžiai. 
Daugiausia iššalo slyvos, 
vyšnios, o vietomis net o- 
belys. Manoma, kad pra
dėjus sprogti medžiams, 
paaiškės didelis iššalusių 
vaismedžių Skaičius. ,

PRANEŠIMAS vykstantiems r 
LIETUVA

DIDELĖ EKSKURSIJA ' 
I TIESIOG j KLAIPĖDį "

.Be persalimo f kitę laivę išplaukia 1 
iš York© Moderniškuoju baltu 

MOTORLAIVIU “GRIPSHOLM”
Gegužės 25 d„ 1035 m. 3 vai. p. p." J 
Rengiama: Lietuvių Laivakorčių A- 1 
gentų Sąjungos Amerikoje. J

: Lietuvių keleivių patogumui švedų j 
Amerikos Linija" Ir šiais metais yra-,M ! 
nuspręndusl leisti Savo moĄerrtiŽkų/ ] 

: baltų motorlaivi “GRiPSUOLM” ’ TI& ;] 
SIOG Į KLAIPĖDĄ . . .

Kaip malonu yra keliauti J Lietuvą'—"5 
be persėdimo, įsėdus į laivų New Yod*„ 
ke ir iš to paties laivo išlipamą 
KLAIPĖDOJ! Laiyas yra nepaprastai4 * 
.švarus, dideli kambariai, gra ventilia
cija, moderniškai Jrėftgtaš. Švedų vir
tuvė, plačįaf išgarsėjusi Valgių racio- i 
nailškuinu ir saugumu. Mandagus pa- 
tarnavmas, neaSlžvelgiant kurioje, kla
sėje keleivis keliauja, visada rūpina
masi, kad būtų‘savo kelione paten-'’ 
kintas. Kasdieniniai muzikaliai kon- x 
certai, vakarai, šokiai, dėnio sportas. 
Žaidimai ir įvairūs pasiliflĮksminimai 
laive. Rodomos įdėmios šviesogarslnės . 
filinos (Talking Bičiutes), kelis kar-A 
tus laike kelionės, tas paįvairina mu
zikalius ir kitus pnallinksmininiu&T 
Kelionėje liūdėti ar nubodauti nėra, 
kada! Ekskursija Klaipėdoje bus .iš-, 
kilmingai sutikta-atatinkamo k6iriit&»i 
to, pagėrblmUi svečių iš Amerikos.

. • • ■ . . .
Motorlaivis "GRIPSHOLM" pasieks, j 

Klaipėdą birželio 6 dięną. * 1
VėHasniąm į Lietuvį keliavimui

ra rengiama L.L.A.S.A. antra ekskur* ‘1 
gija. fye\v York —.Klaipėda, per 
thenburgą — Stockholnių, iŠ Čia nau*’* ‘rj 
juoju laivu “MARIEHOLM” tiesiog į ] 
KLAIPEDą.. \ ' - j

Išplauks iš Ne\v Yorko liepos S 
tuo pačiu motorlaiviu ‘GRIPSHOLMV 

Platesnių informacijų, laivakorčių, 
prirengimui reikalingij dokumentų ke
lionėj ir ękskursijų brošiūrėlės, malo
nėkite kreiptis į bet kuri L.L.A.S.A. 
narį, autorizuotą vietinį laivakorčių 
agentų. ‘ .......................... :

Nuo Peršalta* 
naudokite 

' ANCHOft 
pain-mpelleri 

Paln-Exi»eUtrU visuomet 
. pMknfvin* skaiumua

XmuW GKABOMUB 
Ir BalnmuotoįM

MA.
LaidotaĮrtB ? pttaiątuįu 
ir pigiai Pagrabna parnolin, 

ir
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Rytinių Valstybių Žinios
Parapijos 40 Metų J ūbi Įėjus Thompson, Conn.

Elizabeth, N. L — Šiais snysis prystavas—/V. Ber- 
metais mūsų parapija 
švenčia savo įsikūrimo 40 
metų jubilėjų. Pradedant 
Naujais Metais buvo įvai
rių iškilmių kaip bažnyti
nių, taip ir vakarienių. Vi
sur žmonių buvo perpildy
ta. Tai seniausia kolonija 
New Jersey valstybėj. Del 
tos tat priežasties lietuvių 10. Dūla •— A. Kukys; 11. 
parapijos choras vaidins 
milžinišką veikalą, 5 ak
tuose '— “Kražių Skerdy- .. .
neš”. Vaidinime dalyvau- Vienuoliu viršininke — M. 
ja apie 100 dalyvių. Piešia
mos* kaikurios naujos de
koracijos.'-Taisomi gražūs 
ir charakteringi rūbai.__ , I ____
Vaidylos, apart choro na-1 žanskas; 17; Izidorius—J* 
yių, yra vieni geriausių 
Šioje kolonijoje, tat nėra, 
jokios abejonės apie vei
kalo pasisekimą, tuo la
biau, kad vadovauja bu- 
yęs keletą metų Lietuvos 
Valstybines^ Operos ir Te
atro vedėjas ir jų aktyvus 
organizatorius; J. Žilevi
čius. Jis panaudos visas 
galimybes, kad veikalas 
Išeitų kuogeriausiai.

Bilietai parsiduoda visu 
smarkumu. Patartina ąpy- 
linkinių kolonijų gyvento
jams, norintiems tikrai 
patekti į vaidinimą iš ank
sto pasirūpintų bilietais. 
Veikalas bus suvaidintas 
balandžio 6 ir 7 dieną, ? 
yaL vak. parapijos svetai
nėje (Ripley PI.) 
J Štai svarbesniųjų daly
vių vardai:
“KRAŽIŲ SKERDYNIŲ” 

dalyviai: -
J. Gubernatorius — Ad< 
ifeįvėckas; 2. ispraunikas 
—. J. Pronckietis; 3. Vyre-

T. J. BRUŽIKO S. J, 
MISIJOS

natoms; 4. Vyresnysis'u- 
rednikas -— D. Anųlimus; 
5. Daktaras — A. Beržan- 
skas; KAZOKĄ!: 6. Ofi- 
cierius — Pr. Visminas; 
7, Mitrofanovas, vachmis
tras — J. Jakimavičius; 8. 
Zotikas —. J. Badelis; 9, 
Boris ted. Kaleinikaš,

Klebonas — A’. Pronckie- 
tis; 12. Baltrus, šimtinin
kas— A.^Markevičius; 13,

Pavalkienė; ŪKININKAI:
14. Jonas A. Matunas;
15. Mikas — S. Merkevi
čius; 16. Petras —M. Ber-

Plungis; 18. Šeputis — P* 
Šaliulionis; ŪKININKĖS:
19. Ona — J. Bruzgiutė;
20. Marijona — M. Maleš- 
kevičiūtė; 21, Eleną >—M* 
Beržanskienė ; K AIM O 
MERGAITĖS: 22. Trėsė— 
A. Buniutė; 23. Petronėlė
— Iz.Buniutė; MIESTO 
MERGAITĖS: 24 Barbora
— V. Vąitulionienė; 25. 
Kotrynai — M. Misiukevi- 
cienė; 26. Agota, tarnaitė
— T. Buniutė; 27. Teklė, 
davatka —- V. Grigaliutė; 
28. Gelumbauškas, bajoras
— S. Markevičius p 29. Žy
das — St. Agentas; 30. 
Berniukas — Ėd. Barkau* 
skas.

Be to: žmonių minią, 
vaikai, giesmininkai, vie
nuolės, kazokai, šokikės, 
muzikantai, urodnikų ir 
ispraunikų padėjėjai. ; 
... 31. Sufleris — M. Ber
žanskienė ; 32. Dekoracijų 
gamintojai ir scenos tvar
kytojai — V, Budreckas ir 
P. Kirvelevičius; 33. Vei
kalo direktorius — J, Ži
levičius.

Kovo 25 iki 31, St. Fran- 
eis Church 105 Main St., 

’ Atholj Mass.
Balandžio 1 iki 7, St. ĮU- 

ta’s Church 61 Temple 
„ St., Haverhill, Mass.
Balandžio 8 iki 21, St. Ro- 

.. co’s Church 20 Webster
• St., Brockton, Mass.
Balandžio 24 — 30, Our 
; Lady of Vilnius Church 

32 Dominick St., New
. York, N. Y. .

f,

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuolą-/ 
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iš 
lauko, . su maudy

nėmis. : - ,
■L Informacijų 

klauskite pas 
vietini agentų

įr'B arba

SĮ Ltt«
SajĮ7& State Street 

BOSTON

L.D.S. CONNECTICUT 
APSKRIČIO KVIETIMAS

Kviečiame LDS. ConhJ 
apskričio Gerb. LDS. kp.» 
išrinkti ir prisiųsti atsto
vus į apskričio pusmetinį 
susivažiavimą, kuris įvyks 
balandžio 7 d., 1935 m., 
Šv. Juozapo parapijos sa
lėje, Congress Avė., Wa- 
terbury, Conn.

Sesijų pradžia Į vai. po, 
pietų. Kadangi šis suya- 
žiavimas yra svarbus ir 
jame turime daug reikalų 
aptart, ypatingai busimos 
trilypės gegužinės klausi
mą, kuri įvyks 9 d. biržei 
lio,NewIJaven, Conn. Tad 
kviečiame skaitlingai da
lyvauti ir patiekti naūdin* 
gų įnešimų bei patarimų. 
Kviečia apskričio.

Pirm. J. Mončiūnas, 
Rašdiė B, MiČiuniene,

ATSIŠAUKIMAS
ž Marianapolio kolegijos 
ūkyje reikalingas darbi
ninkas, kuris mokėtų dirb
ti lauke? darbus: arti, sė
ti, akėti, piaųtį. Jis taipgi 
privalo mokėti arklius val
dyti: kinkyti, važiuoti. Tu
ri turėti gavo gerb. klebo-

Kovo 17 d., Marianapo
lio Kolegijos dramos sky
rius vadovaujant Mokyto
jui J. Pilipauskui, Nekal
to Prasidėjimo lietuvių pa
rapijoj, Cambridge, Mass. 
gražiai išpildė veikalą *IŠ- 
keikimas*. Studentai - vai
dintojai ankščiau kitose 
kolonijose šiek tiek apsi
pratę su scena ir publika 
gražiai išpildė savo pas- 
kirtas dalis.

Cambridge’o lietuviai 
jau iš anksto pramatė vei
kalo ir studentų atvykimą 
ir prie šios progos stro
piai pasiruošė. * Scena bų* 
vo gražiais šilkiniais Iš
puošta, paruoštas rodymo
si kambarys, prirengta 
reikalingi dalykai. Žmonių 
irgi nemažai atsilankė. Sa
le gan erdvi ir ją skait
lingai atsilankė žmonės 
gerokai užpildė.

Veikalas prasidėjo 3 va
landą po pietų. Pirm višo 
ko, kun. J, Vaškevičius, 
Marianapolio KoĮegi j o s 
mokytojas, bendrais bruo
žais išaiškino veikalo tu
rinį, atvaizdavo kas turėjo 
sekti toliau ir kaip vienas 
veiksmas riŠasi su kitais. 
Aktų tarpuose, kun. Vaš
kevičius trumpais žodžiais 
paaiškino kaŠtiifė jį sekti. 
Veikalo bėgyje, permainas 
darant; stud. Leonardas 
Šimutis, “Draugo” redak
toriaus sūnus, gražiai pa
skambino pianu. Kitu tar
pu kalbėjo vietinis klebo
nas, kun.;P* Juškąįtis, kųį 
ris padėkojo savo parapi- 
johams už jųjų skaitlingą 
atsilankymą ir gąusią pa
ramą. Pastebėjo^ jog ma
lonu jam žiūrėti į tokį įdo
mų veikalą ir pareiškė, 
jog visi savo roles girtina? 
atliko. Vėliau visus stu
dentus pasveikino ųž Jųjų 
šaunų pasirodymą. \

Veikalui pasibaigus, ku
nigas Vaškevičius kolegi
jos vardu padėkojo jvi* 
šiems atsilankusiems už 
jųjų atsilankymą ir para
mą ir paragino pirkti par
davinėjamas “plytas” —* 
bilietukus, kurių pelnas 
skiriamas naujos dormi- 
torijos statymui Mariana
polio Kolegijos nupsavy^ 
beje. Mat, studentų skai
čius kasmet auga, o vietos 
irgi kaskart trūksta. Tąt, 
Tėvai Marijonai , žada ar
timoj ateityj pradėti nau
ją statybą ir šiais bilietais 
pradėjo kiek galima šiam 
sumanymui pinigų surinku 
tį. Neužilgo šie bilietai bus 
po kolonijas išdalyti ir 
bus keliamas šioks toks 
fondas naujai Marianapo
lio Kolegijos statybai; Po 
to, Marianapolio Kolegijos 
choras sugiedojo keletą

no paliudijimą.
- Alga pagal darbininko 
yert$ ir susitarimą. Krelp, 
tist : ■ - . • .

Brolis Juozas 
Marianapolis 

Thompsoii. Conn.

giesmių. Visam kam pasi
baigus, vietinės šeiminin
kes pakvietė studentus 
prie užkandžių, kuriuos 
buvo jau iš anksto paruo- 
šusios.

Veikalas’ • Cambridge’o 
lietuvių parapijoj bendrai 
buvo didelis, pasisekimas. 
Žmonių atsilankė skaitlin
gas būrelis, vaidintojai sa
vo roles' gražiai išpildė. 

‘Žmonės vėliau, darė pašta- 
bas, jog pilnai patenkinti 
veikalu ir lauksią progos, 
kada galėsią vėl pamatyti 
kolegijos studentus veika
lėlį ar kokį parengimą su- 
ruošusius. /Visi išsiskirs
tė gražių įspūdžių patyrę, 
Studentai vėliau irgi išvy
ko,.linksmi ir patenkinti 
tos progos dideliu pasise
kimu,

SO. BOSTON, MASS. '■
Išpildžius veikalą Tškei- 

kimas’ po pietų Cambrid- 
ge, Mass., studentai nuvy
ko.Boston’ą ir ten 
7:3Q:jvalandą vakare vai
dino Šy. Petro lietuvių pa- 
rapijoj. Vosiįžęngus salėn, 
buvo galima pastebėti, jog 
vietinė Marijonų Kolegijos 
Rėmėjų kuopa stropiai 
ruošėsi' .prįs šįosJ progos. 
Scena puikiaiišpuošta, sa
lė ir kiti.re&Eąlingi daly
kai prirengti.' Patys kole
gijos studentai jau senai 
pramatė irJtikėjosi, ‘ kad 
So. Boston’o lietuviai gau
siai atsilankysią ir, jog 
studentai, iįn susilauksią 
gražauspatarnavimo. Ne- 
nusivylė. Kaip /.paprastai

H WATERBURY ŠAVINGS BANK Į 

i Į VVATERBUBY, CONNECTICUT ‘ jį' 
x Brooklyn Office |

!• Waterbury’o S&vings Banko# BrooByą’o Skyrius gali aprū. H 
pinti tavo visusbanko# reikalus. JĮ

< f Tos pačios banko* knygutes, koriai gavote nuo Vfaterbury Į J 
/ r Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi p 
U turimo; H

;į CHRISTMAS IR VACATION CLUBS jį 
!• TRAVELER’S CHECKS i

4 .

TRAVELER’S CHECKS 
FOREIGN DRAFTS U

; į Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. įį 

. 793-797 Bank St. —4- — - n

išdalinti į vakarą atsilan- savo dramos direktoriui 
mokytojui J. Pilipauskui.

Studentai išvyko namon 
pilni gražių įspųdžių, 
džiaugdamiesi, kad 
dienos darbas t atnešė 
kių gausių vaisių.

VIEŠĄ PADĖKA

Šiuomi, visos Mariana
polio Kolegijos vardu, ta
riu nuoširdžiausius padė
kos žodžius kun. P, Strą- 
kauskui <(Lowell, Masą.), 
kun. P. Jųškaičiui (Cam
bridge, Mass.) ir kun. P* 
Virmauskiui (So. Boston, 
Mass.), kad malonėjo stu
dentams užleisti savo pa
rapijos. salę vaidinimui! 
Nuoširdžiausią ačiū toms 
šeimininkėms, kurios stu
dentams paruošė tokius 
gardžius užkandžius. Nuo
širdžiausią ačiū visiems, 
kurie savo atsilankymu 
parėmė kolegijos darbą ir 
reikalus.

A. Miciūnas (L. K.)

TĖVO KAZIMIERO ŽVIRB- 
LIO, 0. P. DOMINIKONO

MISIJOS:

kusiems.
So* Boston*ė vaidinto jai 

irgi girtinai pasirodė. 
Nors salė ir yra žemoka, 
kas labai varžo vaidintojo 
balsą, bet studentai kalbė
jo taip, kad visiems buvo 
suprantama veikalo eiga. 
ir veiksmai* Visiems pati
ko dvikovą, kurią veikale 
vedė J. Stankus ir A. 
Bambalas* Jie tai padaro 
tikrai artistiškai. Veika
lui pasibaigus, kun. Vaš
kevičius visos kolegijos 
vardu atsilankusiems išta
rė nuoširdžius padėkos žo
džius ir So. Boston’o lietu
vius paskatino nusipirkti 
parduodamas “plytas]’ — 
bilietukus, kurių pelnas 
skiriamas naujai Mąriana- 
pplio T&olegijos dormitOri- 
jai, kurią žadama artimoj 
ateityj pradėti. statyti. Po 
to, kolegijos rinktinis cho- 
ras sugiedojo, keletą gies
mių. Solo giedojo B.. Vove
ris ir A. Miciūnas. Piano 
solo paskambino L5 Šimu? 
tis. j

So, Boston^ ’ Rėmėjai vi- Ant galo, vietinės šeimi- 
suomet gausiai remia ko- ninkės pakvietė studentus 
legijps reikalus, taip ir šj jr mokytojus prie užkah- 
kartą_ grabai ,studentustdžių, kurių metu jaudinau, 
priėmė ir aprūpino. . I čią prakalbą pasakė stud. 
/ : fonema skaitlingai su- 
širmkus, vakarą"' atidarė 
vietinis klebonas, v kun. P. 
Virmauskis ir po savo kal
bos perstatė vakaro vedė
jų kun. J. Vaškevičių, M.
Į. Cl, kuris atsilankusiems 
išaiškino veikalo turinį, 
asmenis, tt.- Įvairių aktų 
bėgyje, kun. Vaškevičius 
paaiškino kas turėjo to
liau sekti. Kad, žmonėms 
būtų lengviau suprasti ir 
pasekti veikalo turinį, ko
legijos vyriausybė jau m 
anksto buvo paruošiusi 
programėlius, kurie buvo

J. Mekšraitis. Kalbėjo ir 
kum P. Virmauskis, kuris 
savo kalboje pastebėjo, 
kad labai patenkintas vei
kalo pasisekimu ir malo
nu jam, kad studentai su
geba padaryti du svarbiu 
dalyku, vienu kartu — bū
tent, atlikti sunkų darbą 
ir tuo pačiu laiku pasilink
sminti. Džiaugiasi kolegių 
jos pasisekimu ir palinkė
jo toliau Studentams ir vi
sam kolegijos personalui 
geriausių pasėkų. Studen
tai sukėlė triukšmingą 0- 
vaciją kun. Virmauskiui ir

tos 
to-

LIETUVA NEDALY
VAUS BERLYNO 

OLIMPIADOJE

1936 metais Berlyne bus 
pasaulinė sporto olimpia
da. Jos rengėjai olimpia
doje dalyvauti jau pernai 
kvietė Lietuvos sportinin
kus, Tačiau susidarius ne
draugingiems Lietuvos — 
Vokietijos santyki am s, 
manoma, kad Lietuva pa
saulinėje Berlyno olimpia
doje nedalyvaus. Tsb

REIKALINGAS
Patyręs Kauno Duonos parda

vėjas. Turi būti geras žmogus ir 
žinantis. tą darbą, Kauno duoną 
-lengva parduoti, jeigu žinai se
kančias apylinkes; ‘ Waterbury, 
Conn., New Yorko miestą, Bos
ton, Mass. ir apie Mahanoy City, 
Pa. Kreipkitės pas:

N. Masenas Baking (Jo. Ino.
1920 7th Avenue, 
Watervliet, N. Y.

PARDUODI)
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS
Aš . Jonas Szeslauckas, jau a- 

pie vienuolika metų, turėdamas 
suparaližuotą koją ir būdamas 
miešto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rašančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

Parduodu du rašančiu už Vie
ną dolerį; su persiuntimu $1.05, 

Kas norite įsigyti gerų rąžan
čių siųskite pinigus šiuo adresu:

John Shfslosky, 
King’s County Chronic Hospital, 

Ward K 42T
Brooklyn, N. Y,

- 14, Šv.

, Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių .rūbų vyrams, valkams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notark 
niai {galiojimai, raštai, Pardavinė
jami lietuviški' lalkraščlaiir knygos 
Užeikite ir būsite patenkinti

433 Bark St., .Hartford, Comu

’ ĮDOMŪS JUDAMAI PAVEIKSLAI!
P A M A TYKTTE ‘

ŠVENČ. PANELĖS APSIREIŠKIMO VIETĄ —..
J; ■ LIURDĄ ;

Atėję į šiuos paveikslus pamatysite tą garsųjį visame pasauly, 
je Prancūrijos miestu LIURDĄ, kur 1858 metais švenč. Panele ap- 
sireiškė šv. Bernadetai. Tenai suvažiuoja iŠ viso pasaulio ligoniai 
nepagydomomis ligomis sergantieji, kad gauti stebuklingu per 
Švenč. Paneles užtarymą išgydymą ■

Be JO* dar pimatysite:
' . 1) ISTORIŠKUS PAVEIKSLUS Iš LIETUVOS,

2) DARIAUS IR GIRĖNO IŠSKRIDIMO IR ŽUVIMO VIET^ 
—SOLDINO MIŠKĄ,
. 3) PASAULIN? PARODĄ (Worid« Fair), >

4) KOMEDIJĄ, KUR DALYVAUJĄ CHARLIĖ OHAPLIN.
Paveikslui rodys A. PILDŽIUS sekančiose vietose: 

UTtRNINKE, Kovo 26 d> parap. salšje, Brockton, 
SKREDOJE> Kovo 27 & par, salėj, Waterbury Conn. 
KETVERGE, Kovo 28 d. Groat Nack, N. Y. i 
NEDĖLIOJĘ, Kovo 31 d, par. salėje Ellzabeth, N. J.

VISUR $R|DŽIA 7:30 yal. vak. Įžanga 30c. vaikams 10c.

SS

Kovo 18 31, Šv. Kazi
miero bažnyčioje, Worces- 
ter, Mass.

Balandžio 1 — 7, šv. Ka
zimiero bažnyčioje, Pater- 
son, N. J.

Balandžio 8
Jurgio bažnyčioje, Brook
lyn, N. Y.- /

Balandžio 17 iki Gegužės 
7, Šv. Pan. Apreiškimo 
bažnyčioj, Brooklyn, N. Y.

Gegužės 12—- 26, Šv. 
Jurgio bažnyčioje, She- 
nandoah, Pa.

Birželio 2—15, šv. Pran
ciškaus bažnyčioje, Miner- 
sville, Pa.

Nuolatinis adresas: Rev. 
C. Žvirblys, O. P., % Rėv. 
N. Pakalnis, 259 No. 5th 
St., Brooklyn, N. Y.

PIGIAI PARSIDUODA
Fauna, ūkis, 20 akrų žemčs ta- 

bakui auginama ir Įriti reikalingi 
dalykai. Geras namas iŠ 9 kam
barių, moderniškai įtaiiytas su 
gazu, elektra. Prie viešo. (statė) 
kelio. Kreipkite* asmeniškai ar 
laiškais. V

Mra. Olara TautkmČ 
693 Palaiido Avė. 

WIND8OR, CONN.

Profesionalai, bhmlerltl, pramoninkai, 
kurie Mkelblaei "Darbininke0 tikrai 
virti akaltytoiu paramos.

Ybl garsinkite* “Darbininką“* .

ALEKS. KARLOHAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiai dįeriiį ir naktį 
visiems Comiecticut Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEWBRITAIN 675 R.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

M ATTHEW F. 8 AUAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS 

GRABORIUS 

660Grand Street, 
BROOKLYN, N. Y.

•», ‘ * . .

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damom mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliudlmo valandoj kreip
kite pas mus. Patarnavimas yra 
ultlkrlntaa Ir u# prieiname kaina.

Telephone Stogg 2-4400 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
GE AB ORIUS 

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
IBažnyČią

Parsamdau Automobiliui Vee* 
tuvčras, Krikštynoms ir viw> 

Mama pokyliam*.



darbininkas;
........................................................................................................Į|lĮHllllllĮM»ll».fHI|Mllllllį....... .
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Rytinių Valstybių Žinios
nillhilililliMIIIiiiIIiitlUliMi

Parapijos 40 Metų Jubilejus; Thompson, CoiUl.
EŲzabeth, N. J. — Šiais 

metais mūsų/ parapija 
švenčia savo įsikūrimo 40 
metų jubilėjų. Pradedant 
Naujais Metais buvo įvai* 
rių iškilmių kaip bažnyti
nių, taip ir vakarienių. Vi
sur žmonių buvo perpildy
ta. Tai seniausia koloniją 
New Jersėy valstybėj.'Del 
tos tat priežasties lietuvių 
parapijos choras vąidins 
milžinišką veikalą, 5 ak
tuose X- “Kražių Skerdy- 
nės°- Vaidinime dalyvau
ja apie 100 dalyvių. Piešia
mos kaikurios naujos de
koracijos. Taisomi gražūs 
ir charakteringi rūbai. 
Vaidylos, ąpart choro na- I 
fių, yra vieni geriausių 
šioje kolonijoje, tat nėra 
jokios abejonės apie vei
kalo pasisekimą, tuo la
biau, kad vadovauja bu
vęs keletą metų Lietuvos 
Valstybinės Operos ir Te
atro vedėjas ir jų .aktyvus 
organizatorius, J. Žilevi
čius. Jis panaudos visas 
galimybes, kad veikalas 
išeitų kuogeriausiai.

Bilietai parsiduoda visu 
smarkumu. Patartina apy- 
linkinių kolonijų gyvento
jams, norintiems ... tikrai 
patekti į vaidinimą iš ank
sto pasirūpintų bilietais. 
Veikalas bus suvaidintas 
balandžio 6 ir 7 dieną, 7 
vai. vak. parapijos svetai
nėje (Ripley PI.) 
: Štai svarbesniųjų daly
vių vardai:
“KRAŽIŲ SKERDYNIŲ” 

/ dalyviai:
Ad, 

Medveckas; 2. Ispraunikas 
•i— J. Pronckietis; 3. Vyre-

T. J. BRUŽIKO S. J. 
MISIJOS

1. Gubernatorius

snysis prystavas—A. Ber
natonis; 4. Vyresnysis u* 
rednikas — D. Anulionis; 
5. Daktaras — A. Beržan- 
skas; KAZOKAI: 6,Ofi- 
cierius — Pr. Visminas; 
7. Mitrofanovas, vachmis
tras — J. Jakimavičius; 8, 
Zotikas — J. Budelis; 9. 
Boris —- Ed. Kaleinikas, 
10. Dūla —- A. Kukys; 11, 
Klebonas — A. Pronckie- 
tis; 12. Baltrus, šimtiniu* 
kas •— A. Markevičius; 13. 
Vienuolių viršininkė — M. 
Pavalkienė; ŪKININKAI:
14. Jonas — A. Matunas;
15. Mikas—; S. Morkevi- 
čius; 16. Petras —M. Ber- 

I žanskas; 17. Izidorius —J.
Plungis; 18. Šeputis — 
Saliulionis; ŪKININKES:
19. Ona — J. Bružgiutė;
20. Marijona — M. Malęs- 
kevičiutė; 21. Elena — M. 
Beržanskienė; K AI M O 
MERGAITĖS: 22. Trėsė— 
A. Biiniutę; 23. Petronėlė 
—■ Iz. Buniute; MIESTO 
MERGAITES: 24 Barbora

V. Vaitulionienė; 25. 
Kotryna — M. Misiukevi- 
čienė; 26. Agota, tarnaitė
— T. Buniute; 27. Tekle, 
davatka — V. Grigaliutė; 
28. GelumbaUskas, bajoras
— S. Markevičius; 29. Žy
das —- St. Agentas; 30. 
Berniukas — Ed. Barkau
skas.

Be to: žmonių minia, 
vaikai, giesmininkai, vie
nuolės, kazokai, šokikės, 
muzikantai, urednikų ir 
ispraunikų padėjėjai.

31, Sufleris —M; Ber
žanskienė; 32.- Dekoracijų 
gamintojai ir scenos tvar-

Ed. Kaleinikas,

P. Kirvelevičius; 33. Vei
kalo direktorius 
levičius.

- J.Ži-

Kovo 25 iki 31, St. Fran-
* eis,Church 105 MainSt.,
* Athol, Mass.
Balandžio<1 iki 7, St Ri- 

tą’s Church 61 Temple 
St., Havęrhill, Mass.

Balandžio 8 iki 21, St. Ro- 
co’s Church 20 Webster 
St., Brockton, Mass.

Balandžio 24 — 30, Our 
Lady of Vilnius Church 
32 Dominįck St., New 
York, N. Y.

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iš 
lauko, pu maudy

nėmis.
Sl ' Informacijų
|gį klauskite pas

vietini agentą 
jg= W arba

K■75 State Street 
BOSTON

KOMITETAS

L.D.S. CONNECTIOUT 
APSKRIČIO KVIETIMAS

.____ i
■ • . • 1

Kviečiame LDS. Conn. Į 
apskričio Gerb. LDS. kp. 
išrinkti ir prisiųsti atsto
vus į apskričio pusmetinį 
susivažiavimą, kuris įvyks 
balandžio 7 d., 1935 m., 
Šy. Juozapo parapijos sa
lėje, Congress Avė., Wa- 
terbury, Conn.

Sesijų pradžia 1 vai. po 
pietų: Kadangi šis suva
žiavimas yra svarbus ir 
jame turime daug reikalų 
aptart, ypatingai busimos 
trilypes gegužinės klausi
mą, kuri įvyks 9 d. birže
lio, NewHaven, Conn. Tad 
kviečiame skaitlingai da
lyvauti ir patiekti naudin
gų įnešimų bei patarimų. 
Kviečia apskričio.

Pirm. j. Mončiūnas, 
Raš-kė -B. Mičiunienė.

ATSIŠAUKIMAS
Marianapolio kolegijos 

ūkyje reikalingas darbi
ninkas, kuris mokėtų dirb
ti lauko darbus: arti, sė
ti, akėti, piauti. Jis taipgi 
privalo mokėti arklius val
dyti: kinkyti, važiuoti; Tu
ri turėti- savo. gerb. klebu*

Kovo IT d., Marianapo
lio Kolegijos dramos sky
rius vadovaujant Mokyto
jui J. Pilipauskui, Nekal
to Prasidėjimo lietuvių pa
rapijoj, Cambridge, Mass. 
gražiai išpildė veikalą Tš- 
keikimas’. Studentai - vai
dintojai ankščiau kitose 
kolonijose šiek tiek apsi
pratę su scena ir publika 
gražiai- išpildė savopas- 
kirtas dalis. .. /

Cambridge-o lietuviai 
jau iš anksto pramatė vei
kalo ir studentų atvykimą 
ir prie Šios .progos stro
piai pasiruošė. Scena bu
vo gražiais* šilkiniais iš
puošta, paruoštas rodymo
si kambarys, prirengta 
reikalingi dalykai. Žmonių 
irgi nemažai atsilankė. Sa*' 
lė gan erdvi ir ją skait
lingai atsilankė žmonės 
gerokai užpildė.

Veikalas prasidėjo 3 va
landą po pietų. Pirm viso 
ko, kun. J. Vaškevičius,( 
Marianapolio Kolegi J o š 
mokytojas, bendrais bruo
žais išaiškino veikalo tu
rinį, atvaizdavo kas tufe jo 
sekti toliau ir kaip vienas 
veiksmas rišasi su kitais. 
Aktų tarpuose, kun. Vaš
kevičius trumpais žodžiais 
paaiškino kas turėjo sekti. 
Veikalo bėgyje’, permainas 
darant, stud. Leonardas 
šimutis, “Draugo” redak- 

l toriaus sūnus, gražiai pa
skambino pianu. Kitu tar
pu kalbėjo vietinis; klebo
nas^ kūn, P. Juškaitis, ku
ris padėkojo savo parapi- 

', jonams už jųjų skaitlingą 
atsilankymą ir gausią pa
ramą. Pastebėjo, jog ma
lonu jam žiūrėti į tokįįdo- 
mų veikalą ir pareiškė, 
jog visi savo roles girtinai 
atliko. Vėliau visus stu
dentus- pasveikino už jųjų 
šaunų, pasirodymą.

Veikalui pasibaigus, ku
nigas Vaškevičius kolegi
jos vardu padėkojo vi
siems atsilankusiems už 
jųjų atsilankymą ir para
mą ir paragino pirkti par
davinėjamas “plytas” — 
bilietukus, kurių pelnas 
skiriamas naujos dormi- 
torijos statymui Mariana
polio Kolegijos nuosavy
bėje. Mat, studentų skai
čius kasmet auga, o vietos 
irgi kaskart trūksta. Tat, 
Tėvai Marijonai žada ar
timoj ateityj pradėti nau
ją statybą ir šiais bilietais 
pradėjo kiek galima šiam 
sumanymui pinigų surink
ti. Neužilgo šie bilietai bus 
po kolonijas išdalyti ir 
bus keliamas šioks toks 
fondas naujai Marianapo- 
lio Kolegijos statybai. Po 
to, Marianapolio Kolegijos 
choras sugiedojo keletą _• ‘ , •» >,.... « ,
no paliudijimą.

Alfea pagal darbininko 
vertę ir susitarimą. Kreip* 
tis:
/ Brolis Juozas 

Marianapolio
/ - Thomįraoii, Conn. (

giesmių. Visam kam pasi
baigus, vietinės šeiminin
kės pakvietė studentus 
prie užkandžių, kuriuos 
buvo jau iš anksto parūo- 
šusios. ' . f ' 
.Veikalas Cambridge-o 

liętuvių parapijoj bendrai 
buvo didelis pasisekimas. 
Žmonių atsilankė skaitlin
gas būrelis, vaidintojai sa
vo roles h. gražiai išpildė. 
Žmonės vėliau darę pasta- 
bas, jog pikiai patenkinti 
veikalu ir lauksią progos, 
kada galėsią Vėl pamatyti 
kolegijos studentus veika
lėlį ar kokį parengimą su- 
ruoŠusius. Visi išsiskirs
tė gražių įspūdžių patyrę. 
Studentai vėliau irgi išvy
ko, linksmi «■ ir patenkinti 
tos progos dideliu pasise
kimu.

|! 
d 
i! 
i! 
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WATERBURY SAVINGS BANK
WATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office

Waterbury’o Saving* Bankos Brooklyn’o Skyrių* gali a.prū. 
pinti tavo vi*wt banko* reikalu*.

To* pačios banko* knygutes, kuria* gavote nuo Waterbury i į 
! Saving* Bank galite naudoti ir Brooalyn’o Rankoje. Taipgi H 
4 turime: * ' r

i!

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS 

FOREIGN DRAFTS

I!

i į Ateikite mės jums patarnaujime, kaip ir senoje fiankoje. į- 

1 į- . - r - —79M9T Btuik St. .p ■ u

išdalinti į vakarą atšilau- savo drarfios direktoriui 
kasiems.

So* Boston’e vaidintojai 
Irgi girtinai pasirodė. 
Nors salė ir yra žemoka, 
kas labai varžo vaidintojo 
balsą, bet studentai kalbė
jo taip, kad visiems buvo 
suprantama^ veikalo eiga. 
ir veiksmai. Visiems pati
ko dvikova, kurią veikale 
vedė J. Stankus ir A* 
Bambalas. Jie tai padarė 
tikrąi artistiškai. Veika
lui pasibaigus, kun. Vaš
kevičius visos kolegijos’ 
vardu atsilankusiems išta
rė nuoširdžius padėkos žo
džius ir So. Boston’o lietu
vius paskatino nusipirkti 
parduodamas “plytas” — 
bilietukus, kurių pelnas 
skiriamas naujai Mariana
polio4 Kolegijos dormitofi- 
jai, kurią žadamą artimoj'4 
ateityj pradėti statyti. Po širdžiausią ačiū visiems, 
to, kolegijos rinktinis cho
ras sugiedojo keletą giesn 
mių. Solo giedojo B. Vove
ris ir Ą-: Miciūnas. Piano 
solo paskambirid L. Šimu* 
tis.

.. , . Ant galo, vietinės šeimi-
suomet gauš'iąi / remia ko- ninkės pakvietė studentus 
legijoą reikalus, taip ir šį ir mokytojus, prie ųžkąn- 

• kartą gražiai studentus džiųr kurių' metu jaudinau- 
priėmė ir aprūpino. 1 čią prakalbą pasakė štud. 

žmonėms skaitlingai su
sirinkus, vakarą atidarė 
vietinis klebonas, kun. P. 
Virmauskisjt po savo kal
bos perstatė vakaro vedė
ju Vaškevičių, M. 
I. C., kuris atsilankusiems 
išaiškino veikalo turinį, 
asmenis; tt.[ Įvairių aktų 
bėgyje, kun: Vaškevičius 
paaiškino "kas turėjo to
liau sekti,?Ęadvžmonėms 
būtų lengviau'suprasti ir 
pasekti veikalo turinį, ko
legijos vyriausybė jau iš 
anksto buvo paruošiusi 
programęliūs, kurie buvo

S,O. BOSTON; MASS..
Išpildžius11 veikalą Tškei- 

Rimas1 po pietų Cambrid- 
ge, Mass., studentai nuvy
ko' į Stf, Bdžtdn’ą it ten 
T:30 valandą vakare vai
dino Šv.' Petro lietuvių pa
rapijoj. Vos įžengus šalėn, 
buvo galima pastebėti, jog 
vietinė Marijonų kolegijos. 
Rėmėjų kuopa stropiai 
ruošėsi prie šios progos. 
Sceną pųįkiįiiŠpuoŠta, sa
lė ir kiti mkdlingi daly
kai prirengti. 'Patys kole
gijos studentai jau senai 
pramatė ištikę josi, kad 
So. Boston’d lietuviai gau
siai atsilankysią ir, jog 
studentai tėn susilauksią 
-gražaus patarnavimo. Ne- 
nūsivyie. š^Sip paprastai 
Sb, Boston^ Rėmėjai vi-

- 793-797 Bank St 4

mokytojui J. Pilipauskui.
Studentai išvyko namon 

pilni gražių įspūdžių, 
džiaugdamiesi, kad tos 
dienos’darbas atnešė to
kių gausių vaisių.

, VIEŠA PADĖKA

Šiuomį, visos Mariana^ 
polio Kolegijos vardu, ta
riu nuoširdžiausius padė
kos žodžius kun. P. Stra- 
kauskui (Lowell, Mass.), 
kun.’ P. Juškaičiui (Cam- 
bridge, Mass.) ir kun. P. 
Virmauskiui (Sp. Boston, 
Mass.), kad malonėjo stu- 
dentams užleisti savo pa
rapijos salę vaidinimui! 
Nuoširdžiausią ačiū toms 
Šeiminįnkėms,kurios stu- 
dentams paruošė tokius 
gardžius užkandžius. Nuo-

J. Mekšraitis. Kalbėjo ir 
kun. P. Virmauskis, kuris 
savo kalboje pastebėjo, 
kad labai patenkintas vei
kalo pasisekimu ir malo
nu jam, kad studentai su
geba padaryti du svarbiu 
dalykų vienu kartu — bū
tent, atlikti sunkų darbą 
ir tuo pačiu laiku pasilink
smintu Džiaugiasi kolegi
jos pasisekimu ir palinkė
jo toliau studentams ir vi
sam kolegijos persdnalui 
geriausių pasėkų. Studen
tai sukėlė triukšmingą o- 
vaėiją kun. Virmauskiui ir

ĮDOMŪS JUDAMIEJI PAVEIKSLAI!
t PAMATYKITE

ŠVENČ. PANELES APSIREIŠKIMO VIETĄ. —
. LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pamatysite tą gursįjį visame pasauly? 
je Prancūzijos miestą MURDĄ, kur 1858 metai*.Šventi. Panele ap
sireiškė šv. Bernadetai. Tenai suvažiuoja ii viso pasaulio ligoniai 
nepagydomomis ligomis sergantieji, kad gauti stebuklingą per 
ŠvenČ. Panelės užtarysią išgydymą^

Be to, dar pamatysite :. *
. ' 1) ISTORIŠKUS PAVEIKSLUS IŠ LIETUVOS,

2) DARIAUS IR GIRĖNO IŠSKRIDIMO IR ŽUVIMO VIETĄ
—SOLDINO MIŠKĄ, -

3) PASAULIN? PARODĄ (Worlds Fair),
4) KOMEDIJĄ, KUR DALYVAUJA OHARLIE OHAPLIN.
Paveikslus rodys A. PELbžIUS sekančiose vieton: 

UTARNINKE, Kovo 26 d. parap. saloje, Brockton, Mms. 
"SEREDOJEj Kovo 27 d/par. salėj, Waterbury Conn. 
KETVERGE, Kovo 28 d. Great Nack, N. Y.
NEDALIOJE, Kovo 31d. par, salėje Elizabeth, N. X 

VISUR PRADtLA 7:30 yni vak. Įžanga 30c. vaikąms lOc.
■ '■ >•» ■ m ■ _ > ’ ’ ■

kurie savo atsilankymu 
parėmė kolegijos darbą ir 
reikalus; ...

A. Miciūnas (Ų. K.)

TĖVO KAZIMIERO ŽVIRB- 
LIO, 0. P. DOMINIKONO

MISIJOS: .

LIETUVA NEDALY- 
VAUS BERLYNO

OLIMPIADOJE

1936 metais Berlyne bus 
pasaulinė sporto olimpia
da. Jos rengėjai olimpia
doje dalyvauti jau pernai 
kvietė Lietuvos sportinin
kus. Tačiau susidarius ne
draugingiems Lietuvos — 
Vokietijos santyki a m s, 
manomą, kad Lietuva pa
saulinėje Berlyno olimpia
doje nedalyvaus. Tsb 

™ reikaungaO
Patyręs Kauno Duonos parda

vėja#, Turi .būti geras žmogus ir 
Žinanti# tą darbą. Kauno duona 
lengva parduoti, jeigu 'žinai se
kančias apylinkes: Waterbury, 
Conn., New Yorko neėstą, Bos- * 
ton, Mass. ir apie Mahanoy Gity4 
Pa. Kreipkitės pas:

N. Masenas Baking Co. Ine.
1920 7th Avenue, 
Watervliet, -N. Y. . /

RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS*
Aš Jonas Szesląuckaš, jau a- 

pie vienuolika metų, turėdamas 
suparaližuotą koją ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius Tažan&us: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

Parduodu du rąžančiu už vie-. 
ną dolerį; su persiuntimu $1.05.

Kas norite įsigyti gerą rašan
čią siųskite pinigus Šiuo adresu:

John- Shislosky, 
King’s County Chronic Hospital,

Brooklyh, N. Y.

Kovo 18 — 31, Šv. Kazi
miero bažnyčioje, Wbrčęs- 
ter, Mass.

Balandžio 1 — 7, Šv. Ka
zimiero bažnyčioje, Pater- 
son, N. J. ;

Balandžio 8 — 14, Šv. 
Jurgio bažnyčioje, Brook- 
lyn, N. Y.

Balandžio 17 iki Gegužės 
7^ šy, Pan. Apreiškimo 
bažnyčioj, Brooklyn, N. Y.

Gegužės 12‘-— 26, Šv, 
Jurgio bažnyčioje, Šhe- 
nandoah, Pa. f

Birželio 2—15, šv. Pran
ciškaus bažnyčioje, Minęr- 
sville, Pa. f.

Nuolatinis adresas: Rev. 
C. Žvirblys, O. P., % Rev. 
N. Pakalnis, 259 No. 5th 
St., Brooklyn, N. Y.

pigiai mm
Farmn, Ūkis, 20 akrą žemės ta

bakui auginama ir kiti reikalingi 
dalykai. Geras namas iš 9 kam
barių, modemiškai įtaisytas su 
gazu, elektra. Prie viešo (štate) 
.kelio. Kreipkite asmeniškai: ar 
laiškais.

Mr*i Clara Tautkus, 
693 Palasido Avė.

WINDB0R, CONN.

Prdfesioualai; bltnltrl*!, ptamoninkal, 
kurto skelbiasi ‘’Derblnlnke" tikrai 
verti skaitytojų paramo*.
’ Viri garsinkite* "Dirbintai**.

' Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokiu rūbų vyrams, vaikams. 
Laivakorčių, ir 'pinigų siuntimo 
agentūra.' Daroma visokie notari
niai Įgaliojimai, raštai. Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai Ir knygos 
Užeikite ir būsite patenkinti

433 Bark St., Hartford, Conn.

ALEKS. KARIŪNAS
Grąborius ir Balsamuotojas

Pilnai prUirupšys patarnaąti 
kuogeriausiai diena ir naktį 
visiems Connecticui Valstybes

Lietuviams.- '
716 Stanley St. 'arba 

273 Chestnut Št.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Telefonas:
STagg 2-5043

NOTARY
PUBLIC

MATTHEWP. BALTAS
(BIELIAUSKAS) *

LAISNĮUOTAS 

GRĄBORIUS

660 Grond Street,

BR00KLYN, N. Y;

Paikiai Įrengto*, dvi koplyčios duo
damo* mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliūdimo valandoj kreip
kite# pas mus. Patarnavimas yra 
uktikrlntas ir ui prieinami, kain*.

■ .iHMmmMMUmiHIluri.M.HttHHIttHHHHMtlftiHri.lMMHV' ' •

Telephone . Stagg 2—4400 
NOTARY PUBLIC

GRABORIUS
402 Metropolitan Avt. 

BROOKLYN, R. Y.
Priešais Apreiškimo parapijos 

Bažnyčią
Parsamdau Automobilius Va*- 
tuv&ns, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliam*.
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