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Berlynas — Vokietijos 
spauda rašo, kad ji gavo 
žinių iš Paryžiaus, kad 
Lietuva šiomis dienomis 
pirko daugiau ginklų iš 
Prancūzijos. Prancūzi j a 
už tai pasižadejo pirkti iš 
Lietuvos daugiau produk
tų. Lietuva pirkusi 14 ka
riškų lėktuvų, 12 bombi- 
nių orlaivių, 15'tankų ir 
kanuolių traktorių.

Iš Karaliaučiaus prane
ša, kad Klaipėdos parube- 
žy Lietuva pastatė gerai 
apginkluotą kariuomenę.

Kadangi šias žinias 
skleidžia vokiečių spauda* 
tai jų tikrumui galima pa
abejoti. Šiandien vokiečiai 
labai daug Lietuvą šmei
žiančių S žeminančių ži
nių paleido į pasaulį.

Vokietijos spauda užpil
dyta kurstymai^ prieš 
Lietuvą dėl pramanytų 
neteisėtumų Klaip ė d o s 
krašte. /

DĖL JAPONUOS IŠDIRBI- 
Niy PIGUMU UŽSIDARĖ 

oviumvEs
New BedforŪ* Mass. — 

Bal. 1 d. čia užsidarė Ha- 
______ _ _______ thaway audimo dirbtuvė, 

kapitonas Eden užsuks į Apie 700 darbininkų nete- 
Varšuvą ir Praguė pasi- ko darbo. Priežastis, japd- 
tarti su lenkais ir čekoslo- nų konkurencija, kurios 
vakais.

Japonai išgirdę, kad so
vietai siūlo sudaryti są
jungą taikai išlaikyti toli
muose . rytuose pareiškė^ 
kad toki sąjunga visai ne
reikalinga, nes viena Ja
ponijai pajėgsianti išlaiky
ti taiką.

ANGL1AKASIŲSTRE1KAS

Chicago, Illinois — Ba
landžio 1 dieną išsibaigia 
sutartis tarp kasyklų ir 
angliakasių unijos. Pra- 
matomas generalis anglia
kasių streikas, nes darbi- 
ninkai reikalauja nekelti 
algas ir 6 valandų darbo 
dienos.

SOVIETŲ KOMISARAS IŠ
GĖRĖ TAURE ŠAMPANO

UŽ KARALIAUS 
SVEIKATĄ

Maskva* Rusija — Šio
mis dienomis Anglijos at
stovas Anthony Eden ta
ręsi su sovietų komisaru 
Litvinovu, dėl sudarymo 
glaudesnių santykių. So
vietų Rusijos valdžia la- 
bal iškilmingai Anglijos 
atstovą priėmė ir jam iš
kėlė karališką bankietą. 
Komisaras Litvinov pasa
kė kalbą ir ją užbaigęs iš
kėlė taurę pilną šampano 
ir išgėrė už Anglijos kara
liaus sveikatą, sis Litvino* 
vo nusilenkimas karaliui 
nustebina pasaulį, nes tai 
pirmas įvykis soviėtųko
munistų režimo istorijoj.

Grįždamas iš Maskvos,

VOLUEMABUI IR KALĖJI
ME NEDUODARAMYBĖS

Kaunas—Lietuvos spau
da praneša, kad kovo 26 
dieną, Zarasų apylinkės 
teisme iškelta byla prof* 
Augustinui Voldemarui už 
pasipriešinimą" veiksmu 
policijai. Vadinasi jam ir 
kalėjime neduoda ramiai 
wmetavotiw<

‘ ■ -t-.........................................

SUGRIUVO KABINETAS
Madrid* Ispaniją — Ko

vo 29 d. ministerių kabi
netas atsistatydino dėl 
daugumos ministerių nu
balsavo pasigailėti perei
to skalių mėn, sukilėlių. 
Socialistai tudjaus pasi
siūlė sudaryti naują mi
nisterių kabinetą,

Prezidentas Zamora ta
riasi su partijų atstovais, 
kad susitartų įam paves
ti sudaryti naują kabinę- 
tų- -..r \ ‘ '•

ZAMORA(NAUJI MI-

ŪKTI

Lietuva Ruošia Pratęsti 
Notą Prieš Vokietiją _ ______ ;_ _,_-____

SUMĄKA MMĘNEI
—j

- TCashįngtf
sas priėmė ir

SOVIETŲ KM PRI
VISO PIKTADARIŲ 

‘ i ... ....... .. ...........—

-- Maskva—Maskvoje ir 
Leningrade sušaudytai 22 
piktadariai. Komunistai 
paskelbė vajų prieš bandi
tus ir kitus piktadarius, 
šis vajus varomas visoje

^-Kongre- 
Jpasiuntė pre

zidentui bilų, kuris skiria 
kariuomenės bitidž e t u i 
401,998,1794>lerių. Kon
gresas paskyrė 20 milijo
nų dolerių daugiau kaip Rusijoje. Kiek iš viso pik- 
reikalavo kariuomenė, šis tadarių sugauta niekas ne- 
biliūs taipgi numato, kad. žino,; nes Valdžia neskel- 
kariuomenės ; Skaičius bū- ’ ~ 
tų padidintas iki 165,000 
karių.

DARBDAVIAI W Į
GATVE 800 OABBININKŲ j

.. elgės vs vra tiesi oginiš wiy JWeb8ter,Mass. — Č^ Į Lietuvos -vidujai
užsidarė dvi tekstiles dirbamus reikalus* tai Lietuva* 
tuves. Apie 800 darbininkų kaip praneša spauda, ruu* j 
JjJįį ke x?rrb?’ RZATT?a^e ^ia griežtą protestą prieš;

kietija užvertė pasaulį;

Wilkes - Barre, Pa.-—Čia 
angliakasių streikas tebe
sitęsia. Streikuoja daug 
lietuvių. Keliose vietose 
jau įvyko bombų sprogi
mas. Daug žmonių nuken
tėjo. Kalėjime sėdi apie 
50 darbininkų uz nesilai
kymą teismo išduotų įsa
kymų prieš darbininkus:

LENKAI SURUOŠĖ 0&- 
MONSTRAGIM IR RIAU

ŠESPRIEŠ VOKIETIJĄ
Katowice, Lenkija —Ko

vo 29 d. įvyko lenkų de
monstracija ir riaušės 
prieš vokiečius dėl t)anzi- 
go koridoriaus ir dėl už
darymo lenkų mokyklos 
Benthen miestely. Dainuo
dami Rota, 5000 demons
trantų reikalavo* kad Len-

vietiniai fabrikai mokė
dami aukštesnes algas ne
gali išlaikyti.

Pereitą savaitę dėl tos 
pačios priežasties užsidarė 
Butler dirbtuvė, kur dirbo 
805 darbininkų.

Miesto mayoras ir kiti 
valdininkai ; kreipėsi į se
natorių David I. Walšh, 
prašydami* kad valdžia 
gelbėtų situaciją.

DR. NAVAKAS RYGOJE
Ryga— Į Rygą atvažia

vo Klaipėdos krašto gu
bernatorius Navakas. Jis 
yra atostogose ir jo kelio
nė yra visiškai privataus 
pobūdžio. Iš Latvijos jis 
Važiuoja į Estiją.

Dr. Navaką pavaduoja 
Dr. Sakalauskas, Klaipė
dos gubernatoriaus pata
rėjas.

Madrid* Ispanija r— Bal. 
1 d., prezidentas Zamora 
pavedę buvusiam ministe
rių pirmininkui, Alijardo 
Lerroux, Sudaryti naują 
kabinetą, kuriame daly
vautų ir kairiosios parti
jos. Manoma, kad jam ne
pasiseks sudaryti kabine
to, nes. kairieji pralaimėję 
pereitus rinkimus yra ma- 
Žumofa irjaari, kad Jautų 
paskelbti nauji rinkimai.

Jei Lerroux nepasisektų 
sudaryti kabineto, mano
ma, kad tas darbas bus 
pavestas kitam, Katalikų 
partijos vadas, Jose Maria, 
Gil Robles, pareiškė, kad' teismas nutarė /ketvirtai 
katalikai padės sudalyti 
naują kabinetą. Paskuti
niame kabinete katalikai 
turėjo tris ministerius ir 
manoma, kad dabar kata
likams bus duota daugiau 
vietų ministerių kabinete.

AMERIKA BUS ATSTŪ- 
VAUJAMA DARBO BIURO

POSĖDŽIUOSE

bia.
Yra išleistas dekretas, 

kuris draudžia gyvento
jams dirbti, parduoti ar 
turėti ilgus peilius išski
riant tik tas tautas, kurių 
papročiai yra nešioti dur
klus. Pabaudą už nesilai
kymą šio dekreto nustaty
ta penki metai kalėjimo. 

. Vadinasi komunistinėje 
valstybėje priviso -pikta
darių* nors komunistai 
darbininkams tikrino, kad 
komunistiniame ^rojuje” 
nebus piktadarių.

MŲ VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA $PRĘS 
V^. J JQS KLAUSI-

šia griežtu protestą pne» | 
Vokietiją ir jį pasiųs Tau* 1 
tų Sąjungai. /j
LIETUVOS SPAUDA DŽ- ’

VERSTA PROTESTAIS 
PRIEŠ VOKIETIJĄ

Kaunas — Kovo 30 d., 
spauda gavo protestų ii

turėjo balsuoti streikuoti propagandoBJ per radid 1 
prieš Lietuvą. Vokiečių rup 1 
dio stotys pradėjusios va* 
jų neapykantos ir melą* į 
gyščių prieš Lietuvą, kad: j 
atkeršytų dėl nazių nutei* 3 
simo. 4

Pareiškimais griežtai už* 
ginčija vokiečių skleidžia* j 
mus melus būk ;kąĮiniA| 
buvo kankinami prieš®! 
laike - teismo^.-.VokietŲaJ 
skleidžia neteisingas ifeįl 
nias tikslu iŠprotokw|f| 
viešą opiniją prieš lietu®! 
vius ir Lietuvą.
LIETUVOSTEISMAS DAffii 
KARTĄ PERŽIŪRĖS VO- f 

KIETININKŲ BYLOS J 
DOKUMENTUS T

Tiffany Woolen Mill ir 
Slater kompanijos bovel- 
nos audinycios.

Lumas Tiffany, savinin
kas Tiffany dirbtuvės pa
reiškė: “Dėl NRA, aŠ ne
galiu gauti jokio pelno iš 
dirbtuvės”. .

Slater dirbtuvės darbi
ninkai jau keli mėnesiai 
kaip reikalauja, kad jiems 
algos būtų padidintos 20 
nuošimčiais. Kovo 30 d. jie dgj Vokietijos 

ar ne. Matyt, dirbtuves už
darė, kąd neduoti darbi
ninkams progos išeiti į 
streiką.

PRANCŪZIJOS KARIUO- 
MENĖS MANEVRAI .

PAROBEŽY,

- Kovo 30 d.,VOKIETIJOJE PRlEi 
■■ METUV4 ■

Berlynas -U Lietuvos ge
neralis konšūks Odendahl, 
Muniche, Ba^rijoj, prisi-' 
dėjo prie na: protesto ir 
demonstracijas prieš Lie* 
tuvą dėl volietininkų nu
teisimo. Konįilas atsista
tydinęs ir nuo konsulato 
namų ' nūėnięs Lietuvos 
ženklą.

VIENAI MOTEBB NIIKIRS 
MLVį

Berlynas _ Vokietijos

moterei nukirsti galvą. 
Čharlotte. Juenemann, - 24 
metų amžiaus, nuteistą.už . „
tav' kad jos bute, rastas vietos buvo susirinkę Vo- 
viehas 4 metų kūdikis, ki- i kieti jos, Prancuzjos ir An- 
tas pusąntrų metų negyvi.! £1Ų°S . ^taivąi ir sudarė 
Trecias SŪnUS, pusgyvis; Amnnt kurio hnvn
nuvežtas ligoninėn. Nema< 
noma, kad jis pasveiks. 
Vaikai mirė iš bado ir šal
čio. Motina prisipažino, 
kad ji gaudavo pašalpą, 
bėt pinigus išleidusi ciga- 
retams, alkoholiui ir nak
tin i am s pasilinksmini* 
mams ir neturėjusi laiko 
prižiūrėti vaikų. .

Vasario 18 d. dviem mo
terim, kurios buvo nuteis
tos už šnipinėjimą sveti
mos valstybės naudai nu* 

buvonu-
Belgija panaikina aukso 

__ ' valiutą ir planuoja gąran- 
ANGUJA SUBALANSA- bxan.kl* indelius, ta im-

VO BUDŽETA viešųjų darbų kovoje 
• ,, ,. sū finansine krize.

paskelbta, kad pereitais MIESTO TARYBOS PUSĖ- 
:tbiua&tą3^u1^562?000 | DY VARTOJO HEBRAJŲ

KALBĄ
jerūsolimas — Kovo 30 

dį miesto taryba Savo po-

įjji

Stressa, Italija —Bal. 11 
d. čia sUsirinks premietai 
trijų valstybių: Anglijos* 
Italijos ir Prancūzijos, 
tartis ką daryti su Vokie
tiją ir jos valdovu Hitle
riu. , ■ ’ ' . ■

Keli metai atgal* Locar- 
no miestelyje, netoli šios

Sutartį, einant kuria buvo 
nustatyta vakarų rūbe* 
žiai. Vokietija tapo nuga
lėta, ji atėjo maldauti ma
lonių. Dabar Vokietija 
jaučiasi galinga ir ji stato 
griežčiaus i u s reikalavi
mus, ‘

Nancy, Prancūzija-,.•*■* 
Prancūzai Žymiai sustipri
no Savo kariškas jėgas 
Vokietijos parubęžyj. šio
mis dienomis virš 30.000 
kariuomenės atvyko užim
ti pozicijas tvirtovėse, ku
rios , pastatytos parube- 
žyje. ; .

Vienkart prasidėjo pran
cūzų kariuomenės maniev- 
rai, kuriose apart regulia* 
rėš kariuomenės dalyvau
ja dar 12,000 atsargos ka
rių. ‘ ;

MUSSDLINI VERČIA GY
VENTOJOS ĮSIGHI 

KAUKES
New York —- Kovo 30 d., 

laivu Paris iškeliavo Da
vid Dubinsky atstovauti 
Ameriką Tarptau t i n i o 
Darbo Biuro posėdžiuose 
Genevoje. Tai pirmas atsi
tikimas, kad Amerikos at
stovas dalyvaus oficia
liuose pasitarimuose.

Dubinsky atstovaus dar
bininkus, kiti du Amerikos 
atstovai yra paskirti, vie
nas nuo darbdavių ta vie
nas nuo valdžios.

TRIJŲ VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA DEL 

VOKIETIJOS GINKLA
VIMOSI

ne ja katalikų vienuolius ta n.Bal. z a. čia susirinks pre- 
vienuoles. Domininkonų sierai Danijos, Norvegi- penuobme, slaptoji pplicijjog jp Švedijos pasitarti 
ja net dn ėbehaa verte vie- Vokietijoj ginMaVbno-
nU^^V° n ' 3i* Visuose tarptautiniuos

kija ‘uždarytų' vokiečių'paK^reštofi1 Imd&vaSs^ 
mokyklas Lenkijoje. Parų, kaltinami ne^sUaikymolfaten^I J I

MK7A1>^W*. AVLL4O u.ciuutaa xd“ v ■ —-----------------------——

vežti valiutą į užsienius. Roma —- Italijos vyriau-
Naziai tvirtina, kad jie y- sybė, kuri jau pasiuntė 2 aiauOi3,
ra susekę, kad vienuoliai kariuomenės divizijas į A- laidos* padidės 20,900,000 Dr. Khaldi susirgo ir ne
yra į Olandiją išvežę apie Afriką, nutarė dar trečią di- svarų sterlingų; Didesnė galėjo posėdyje dalyvauti, 
milijoną dolerių. , viziją ten siųsti. Italų gin* dalia šių padidintų išlaidų Jį pavadavo-Paniel Aus- 

Kratos ir areštai tęsiasi čas su Abisiniją dar neli- būsiantį dėl dideenio ap-l ter. Žydų atstovas taryboj 
toliau. / kviduotas. siginklavimo. ; / ; ije. . '

AUKSO VALIUTA

Brussels, Belgija — Pre
mjeras Paul van Zėeland 
paskelbę, kad Belgija su- 

kirstos galvos^ Vasario 23 paazma savo valijltos yer- 

kirsta galva už nužudymą k ip Ameriko je,
šeimininkės- * ’ . -. ; Belgiją panaikina aukso

• . ' ; • valiutą ir planuoja gąran-

- Lietuvos vy*^] 

šio f nazių organizuotai? 
demonstracijas Vokietijc^^ 
je. Sakoma, kad keturiem^j 
vokietininką m s, nuteis® 
tiems sušaudymui baūsmęS 
bus įvykdinta. šiandienį 
kariuomenės teismas dai^
nctl. UC£ IVIkiVVUMMTy

į kų bylos dokumentus. BuKį 
' nprskaifrvfss teismo snten-*^

Kaunas— .
riąusybė nekreipia dėmelį 
šio į nazių organizuota^ 
demonstracijas Vokietijoj; 
je. Sakoma, kad keturiem^j 
vokietininką m s, nuteis® 
tiems sušaudymui bausmęS 
bus įvykdinta. šiandienį 

kartą peržiūrės vokietininki

NAZIAI TERORIZUOJA 
VIENUOLIUS

Berlynas —■> Kovo 29 d. 
naziai oficialiai' paskelbė, 
kad jie jau kelios savaitės 
kaip daro kratas imsuimi-

beŽy ir kitose vietose įvy- dekreto, kuris draudžia iŠ- 
ko demonstracijos ir pro- •• J 1
testai prieš vokiečius. Len
kai nerimsta dėl savo val
džios pasyvumo. Lenkai

- išdaužė langus vokiečių 
laikraščio nKattowitz ė r 
JZeitung”.

i

se dalykuose Visos trys

' kviduotas.

metais Anglija subalansa
vo “" \
svarų sterlingų pertekliu
mi. Jau antai metai kaip 
anglams pasiseka biudže
tą -subalansuotu Pereitais 
metais perteklius buvo 31,- 
148,000 j syarų sterlingų, Sėdyje vartojo vien tik he- 
bet kadangi kaikurie mor brajų kalbą. Tai pirmas 
kesniai buvo panaikinti* atsitikimas nuo Kristaus 
tai Šių metų perteklius laikų, kad, žydų kalba bu7 
mažesnis. : \ ‘ vo oficialiai vartojama Je- 

Šiais metais mokesniai ruzolimoje.
nebus mažinami,' .nes nu-Į Tas įvyko dėl to, kad 
matoma; kad valdžios iš- miesto burmistras* arabas,

Roma — Bal 1 d., prem
jeras Mussolini išleido de-, ... ........
kretą, kuriūomi dalis dar - perskaitytas teismo spren*j^ 
bimnkų, dirbančių prie 
svarbesnių darbų, turi įsi
gyti kaukes nuo nuodingų 
dujų. Taipgi varoma smar
ki agitacija, kad visi .gy
ventojai įsigytų panašias 
kaukes.

Oficioze paskelbta* kad 
tie vyrai, kurie baigia sa
vo tarnybą kariuomenėje, 
privalo pasilikti kariuo
menėje kol nebus krašto 
apsaugos ministerio pa- 
liuosuoti. Tas reiškia* kad 
1913 metų kariai* kurie 
baigia karišką tarnybą tu
rės pasilikti kariuomenėje.

VOKIEČIAI STOJA TAL- 
KON ABISINIJAI

dimas šu visomis smulkį 
menomis. ■

PAKELIA ALGAS s
Cincinati— Pradedantį 

bal. 1 d. visiems darbiniai 
kams, dirbantiems Procter 
& Gamble muilo dirbtuvėj 

*je, algos bus pakeltoj 
Darbininkams, kuri e m 
moka nuo valandų patoM 
liama po penkis centus įį 
valandą. Visiems kitiemž 
po du doleriu į savaitę. J

NAZIŲ "KULTBBINIĄI” 1
DARBAI J

siginklavimo. :

Addis Afrnba, Abisinija* 
— Pranešama, kad šiomis 
dienomis atvyko keletas 
vokiečių avijacijos Žinovu 
kurie įstojo Abisinijos ka
ro avijacijon ir keletas vo
kiečių ekspertai pradėjo 
perorganizuoti Ethiopijos 
šovinių dirbtuvę.

Staasbourg, Prancūzija^ 
— Kovo 30 d,, grupė naiįį 
smogikų, iš apie 200 rudS 
marškinių, susirinko RhS 
ne upės pakrantėje kolto# 
prancūzų kareivius, kurto 
darė manievrus kitoje fe 
pės pusėje. Tas vokieM 
^kultūringas” darbas tarife

t'
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I ^“ATLAIDAI

J 6v. Petro lietuvių bažny- 
Staje, bah 7 d., 11 vai, r.* 
BU iškilmingomis Šv. mi 
ttomis ir procesija prasi- 
dfs 40 valandų švenčiau* 
ĮĮpjft Sakramento garbinį- 

į skaitlingi tikinčiųjų bū
riai pelnys visuotinus ąt< 
laidus, jei jie: ^kartą-pa- 
tearbins minėtoje 'bažny
čioje, atlaidams įsigyti, 
(statytą Švenčiausiąjį at
gailos už savo nuodėmės; 
pasimels popiežiaus inten
cijai: atliks gerą išpažintį 
įr vertai priims šv. Komu- 
lūją. Dar galės gauti dali
nius atlaidus už kiekvieną 
bažnyčion atsilankymą ir 
popiežiaus intencijai pasi
meldimą. žinome, ir dali
nius atlaidus gauti reikia 
gailėtis už savo nuodėmes, 
atlikti išpažintį ir priimti 
šv. Komuniją arba bent 
turėti norą priimti Sakra
mentus kaip tik bus gali- 
ina.

Kun. Virmauskis xprane* 
ša, kad į šiuos metinius 
atlaidus i p ančių klau
syti yrą užkviesti visi se
kančių diecezijų kunigai: 
Bostono, ‘ Spririgl i e 1 d o, 
^ovidenęę ir Mąncheste- 
rio. -Bus talkininkų. ir iš 
jprooklyno diecezijos, .

■* Kad pagelbėjus tikin- 
tienas labiau pasinaudoti 
Dievo malonėmis, rytais ir 
Vakarais bus skelbiamas 
Dievo Žodis. Šių trįjjį 
brangių dienų pambksli- 
-ninkais bus šie kunigai:; 
Juoz. Vaškas MIC.,- Jonas 

■Ąvagždys, F. V. Strakaus- 
kas, S. Vembre ir J. Bąl-

DARBININKOjiiniy..iiyRpw - Fi|iiiinw ng HJnu'.^i m ui lin■ r ii ' , ^wi. iii. n jiiih i i .   .ui     

Vokiečiai Del Perdidelio
* 'f _ . ’ ' , * ‘ 1 r ■- , * ' •

R*

KARDINOLAS Ott UUO Apetito Gali Užspringt!
■ . ■ B.' - . -t .* ' • >• ’ - , ' •' * T’

• Atlaidus gauth^šį&jjįh-
> tvs galima5 atlikta
; Komuniją priimti vieną 
’ dieną pirmiau 40-tes. ’

r SĄJUNGIEČIŲ DEME-
■ snn

r Mass.Maine ir N. H. 
r Moterų Sąjungos Apskri
čio suvažiavimas įvyko 
[Sekmadienyje, 28 d? ba
landžio, Šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje, Templė 
į^.y Nashua New Hamp- 
|j&ire, i;30 valandą po pie-

.Visos Apskričio kuopos 
t yrą nuoširdžiai. kviečia- 
Finos prisiųsti savo atsto- 
įves, nes yrą daug svarbių 
FŽąlykų aptarti’. Mumšprą- 
Inešama, kad 58 kuopalaų- 
ptia atstpvių ir ruošia gra- 
įjbas priimtuvės. Tąd, visos 
KįNashua N. H.I > 
E < U. T. Jokubaite

'Apskričio Rast.

A 
.A 
£

■.j

i į
-< ] MUZIKAS

RAPOLAS JUŠKA

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

Vaikams. ,

. Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

p New Vork f Jo Ep& 
nencįja. KardinolasO’Co- 
nneli, grįžęs iš atostogų, 
kuriąs praleido Baliams > 
salose, laikraščių .kores
pondentams pareiškė, kad 
esą reikalas radlo \ cenzū
rą. ‘Beabejo, ateis laikas’ 
kalbėjo kąrdinolas, “kada 
Žmonės su savo numylėto
mis idėjomis, nebus lei
džiami monopolizuoti oro 
bangas ir bandyti įkalti 
tas idėjas kitiems... Mano 
manymu^ turėtų būti įves* 
ta bet kokią cenzūros fon 
mą0.

Kardinolas pareiškė sa
vo pasitenkinimą dėl. re
zultatu, kuriuos atsiekė 
Doros. Legijonas kovoje 
su nešvariomis filmomis.

Juozas Bedugnis, 28 me
tų, gyvenantis 242 Popląr 
St., Roslindale, susidrau
gavo su jpapele iš Cam- 
bridge,. Teismas priteisė 
mergaitei mokėti po ketu
ris dolerius į savaitę. Be
dugnis pinigų nemokėjo. 
Už tai teisėjas Butter- 
worth paskyrė jam Šešis 
mėnesius kalėjimo..

• Bedugnis tuo nepaten
kintas, prašė, kad ji pas
kirtų į sunkiųjų darbų ka
lėjimą, nes sėdėdamas pa
prastame kalėjime be sun
kaus darbo jis bijosi, kad 
neatprastų nuo sunkaus 
darbo.

■ ■ ■ ■ , ■
ŽMOGUS NORBJĘS UŽ- 

KARIAUTI LIETUVA 
SUDEGINTAS

Sovietų Rusijoje vasario 
19 d. mirė lietuvių komu
nistų veikėjas ir vadas 
Vincas Kapsukas ? Micke
vičius. Jis dar prieš kari
niais laikais buvo revoliu
cionierius te kovojo su- cą* 
ro valdžia, bet vėliau nu
krypo kairėn te virto ko
munistu. 1918 metais Kap
sukas - Mickevičius su ru
sų raudonarmiečiais mėgi
no užkariauti Lietuvą, bet 
jam nesisekė, nes lietuviai 
komunistų kratėsi. Dabar 
Kapsukas pagal komunis
tų papročius, sudengintas 
Maskvos krematoriume.

■’ .7’. .Tsb,
Tinginyste — jauno žmo

gaus - kapai; If..

MinAPAN GOGENAS
6 kambariu naujai pastatytas 

plytą namas su visais vėliausiais 
įtaisais. Parduodama už labai pi
gią kainą. Tileston St. nuo River 
St. Atidaryta sekmadieniais k 
kiekvieną dieną. Telefonuok:

Šyde Bark 0323..

Berlynas —-Dr. Goebbels 
ir propagandos ministeri* 
jum 65,000,000
vokiečių * tauta pareiškė 
grąsinimus 2,225,000 lietu
vių tautai. Pasaulio dėme- 
sis atkreiptas į Klaipėdą 
ir kitus prieškarinius Vo
kietijos kraštus.

Vokiečiai sujudo dėl 
Lietuvos sprendimo prieš 
91 nazį, kurie buvo rasti 
kaltais žmogžudystėje te 
valstybės išdavime.

Teismo sprendimą pas
kelbus, Vokietija užsiliep
snojo. Dovidas drįso pasi
priešinti Goliatho te CrO- 
liathas pašėlo. Vokiečiai 
paklausė savovadųįsaky- 
mų ir ruošė protesto mi* 
tingus prieš “nykštukę” 
Lietuvą* Jie reikąlavo, kad 
Klaipėda būtų prijungtą 
prie Vokietijos.

Tiems, kurie seka Vo
kietijos užsienių politiką 
nuo Versalio taikos, da
bartinis vokiečių įniršimas 
ir agitacija, nėra 'naujię- 
na. Dr. Streseman, būda* 
mas užsienių reikalų mi-

OAKTABAl“ 
I DR. RŪBER J. ABIZAID

Tel. Devonshire 7906'
OFISO VALANDOS : /

3 Malden Street, 
Boston

s Tel. So, Boston ,0823 • ' s■ s « ; rl

j 'Arti Munįeipal Building | 
| 525 E. BroadvUy, S. Boston j

* OfisoValandas ' j 
|Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1.30 įkiš 
= 5 jr nqo 6 'ikl 8 vai. vakare,. Ofi-j 
= sas uždarytas sUbatds vakarais Ir* 
f nedCldleniais, taipgi seredomls nuo; 
| 12-tos dlepą uždarytas, f
| Taipgi nuimu ir X-Ray f

So. Boston 3893 BlueHiUs 0900
DAKTARAS

MADRIDE C. FISHGAl
Ofiso valandos: ' • •

2 iki 4 ir 7 iki 8 P. M..
ir pagal sutartį ,

394 W. BROADWAY, 
ŠO. BOSTON, MASS.

Lietuvis Dantistai

DU. S. A. GLLVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras, nuo IQ iki 12 vaL 
ryto, ntib 1:80 ikl 5 :30 po. pietų ir 
nuo 6i iki 9 1. vakare, šventų diena 

. pagal susitarimą, j ’

„ Pąug patyręs žnĮpgu& Kalba 
keliomis Ealbcįus. Moka vairuo
ti automobilį, teisingas ir darbi 
tus. Kreipkitis į ,

A-j, % ”DARBIMUrt:AS^ 
366 Ęrpgdvrąy, So. Boston

Tek So. Boston 2660 .'

Lietuvis Dantistas

A. L, K AP Ot l IJS
251 W, Broadvray, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:80 Iki 9 V- v 
Seredomls nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Subatdmis nuo 9 iki 6 vai, vakare. 
Nedalomi* nuo 9 Iki 12 -vai. dleaą, 

(pagal sutartį) x

ACADEMV OĖMŪSlC
> Vadovaujant Prof. G. A .Ottevi - “

Moko popųUarIfiką ir klouiSką muziką. Taipgi groti muzikos instru- 
meutais, kaip tai ; smutkošl plano, banjo, mandolinom, gitaros, amoni* 
koe, k|nrneto«, aąksafono, ttiūbos,. (rombonoMį ir tK Ir$> 'moko hurmo-.

>" nijos ir perstatymo. Gerokai pnisllavine mokiniai gauna progos. bo 
i - Jokio ekstro mokesčio, prigulėti pilė inūsip didelio orkestro. Gfallihe 
' pristatyti bepus arba orkestro# aut bet kokio parengląio, , .',

Muzikos iijMtrumentus ir dalis parduotame; iKrenduvoJnpie ir tnl-
? sonie už plglą kainą. Atdara dieni; Ir vakare. ‘ •’ 1

• ' Til. So. Boi0n'1079 ..j
w-469 W. Brėądw»y kampįs F. Bt. So. Bofoą. įto.

Tel. Trowbrįdge 6830. *

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos ? 2^-4 ir 6—8 

\ . 278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Są., 
A Cambridge, Mass.

nisteriu, neslėpė to, k&d 
jis turėjo vilti ilgainiui,: 
tgikos būdais grąžinti Vo
kietijai tas žemes, kurios 
nuo Vokietijon buvę atim
tos pasauliniam karui pa
sibaigus. Ir Hitleris yra 
tokio pat nusistatyiho, tik 
jis nepasitenkiną taikiu 
būdu tai daryti

Hitleris sužinojęs apie 
Kauno teismo sprendimą, 
atsikreipęs į Sir John Si- 
mon, pareiškė, kad štai 
dar viena prieŽaštis dėl 
kurios Vokietija privalo 
ginkluotis. Simon jam at
sakė, *kad naziams nee
sant,; teismas nebūtų įvy
kęs, nes nazių poHtikąJvl^ 
tusi tuos nazius nusikalsti 
prieš Lietuvą. Teismo 
sprendimas paskelbtas po 
to, kaip Hitleris paskelbė, 
kad Vokietijos kariuome« 
ne bus net penkis kartus 
didesne ir, kad Vokietija 
ginkluojasi.

jau keli metai kaip Hit-* 
leris yra kalbėjęs ir rašęs, 
kad visi Europos vokiečiai 
turi, būti prijungti jprie 
Vokietijos, jis tam tvirtai 
tikii Nors Austrija yra di
džiausias jo dabartinis ob
jektas, bet jis nenori pa
sauliui leistupamiršti, kad 
yra kiti kraštai, kur nazių 
svastika privalo plevėsuo
ti. / •'■'s

Klaipėdą lošė svarbią 
rolę pokariniame gyveni
me. Vokietija “atidavė** šį 
kraštą, kuris turi 1,057 
kvadratinių mylių su 145,- 

! 000 gyventojų, alijantams. 
. Taip, kaip Dancigas buvo 
atskirtas nub .Vokietijos, 
tad dūdtų Lenkijai išėji
mą į juras,* taip Klaipėda 
;urėjo duoti Lietuvai išė
jimą į Baltijos juras, Lie- 
;ųviai sukilėliai, 1923 me- 

1 :ais užėmė Klaipėdą. Ali- 
jahtams nebuvo nieko 
daugiau dalyti, kaip ’ pa
vesti Šį kraštą Lietuvai. 
Vokietija protestavo, ?/bet 
alijantai nekreipė dėmesio 
jį tuos protestus, nes jie ži
nojo, kad tas kraštas (tei
sėtai priklauso Lietuvai, 

i Bet vokiečių apetitas ne
bus patenkintas Austriją 
ir Klaipėdos kraštu. Jie 
nori atsiimti iš Belgijos, 
lenkų koridorių Dancigą ir 
Aukštąją Sileziją, dalį iš 
Čekoslovakijos, kur gyvė- 
na apie trys milijonai vo
kiečių ir provincijas, ku
rios buvo- priskirtos prie 
Danijos. Tas visas Hitle
ris nori grąžinti Vokietis 
jai- ’

Tokie yrą Hilerio norai. 
Tik ateitis gąlės pasakyti 
ar jam pasiseks tą visą at
siekti. Greičiausiai, kad 
ne, nes perdaug norėda
mas apžioti gali-užspringo 
ti. _ . ■

ITALIJA' SUSIRŪPINUSI 
DeL VOKIETIJOS 

GINKLAVIMOSI
Roma —-Italija yra labai 

suširupinųsi dėl vokiečių 
ginklavimosi. Nors Italija 
yra pasirašiusi sutartį su 

I Prancūzija dėl Austrijos 
neliečiamybės, ‘ bet vokie
čiai drąsiai ir atvirai sa
ko, kad jų pirmas tiksiąs 
yra inkorporuoti Austriją 
Vokietijon. ' ' *
' Jei tas įvyktų tai Italija 

vieną turėtų baidyti pas- 
j toti vokiečiams kelią. Vie*’ 
na Italija < yra persilpna 
sulaikyti Vokietiją, je:. 
prancūzai, kurie pagaliau 

J daugiausiai nukentės dėl

vokieči

mų prieš vokiečius, tai ai- 
įku, kad jį nepastos svo- 
ęieČiams keiibr jei vokie

čiai panorėtų užgrobti 
Austriją.

Kalbama, kad italai, rei- 
calui esant, gali grąžinti 

Hapsburgus ant Austrijos 
sosto. *

Tik vienas dalykas ra
mius italus, kad Vokieti
jos apsiginklavimo planai 
nors paskelbti, bet dar nė
ra įvykdinti ir iki to laiko 
dar daug kas gali aitsitik- 
tt ,

250,000 ŽMONIŲ LIKO 
RENAMĮĮ •

Nanking, Kinija Gel
tonosios upės pakraščiuO“. 
se potvynis plečiasi. Su
virs 500,000 kvadratinių 
akrų žemės yra apsempta 
ir 250,000 gyventojų liko 
be pastogės,

NRA SUMAŽINO BE
DARBIŲ ARMIJĄ, SAKO 

HILLMAN

pątvirtiną Ir Sovietų neri- I 
mastis vokiečių gin
klavimosi. I

GRIGAS PASVEIKUS Į
NEW YORK - Kovo 22 I 

d., Pranas Grigas, .67 me
tų* amžiaus lietuvis, kuris 
radęs gatvėje 42,000 dolie-Į I 
rių Vertės bondsų gražino 
jups savininkams ir buvo 
už tai apdovanotas, Šian
dien paleistas iš ligoninės, 
kur jis buvo'nuvežtas ka
da pradėjo klajoti dėl to- Į 
kio staigaus ir netikėto i 
praturtėjimo.“ ---- - ——ji

Gydytojai Sako, kad jis 
pasveikęs, bet pataria jam 
ieškoti poilsio senelių 
prieglaudoje. . '

DIDINS1AMENI
Washingtop —- Senato ir ! 

kongreso mišri komisiją 
nutarė rekomenduoti, kad 
Jungtinių Valstybių ka-l 
rįuomenė tųojaus būtų pa
didintą 40 nuošimčiais. 
Tam tikslui jie paskyrė 
70,000,000 dolerių daugiau 
kariuomenei, kaip perei
tais metais.

WASHINGTON - Kovo 
21 d., Lietuvos.žydelis, Si- 
dhęy Hillman,. narys Na
tional Recovery Tarybos, 
ir organizatorius Amalga-
mąted siuvėjų unijos, ap
klausinėtas senato; komisi
jos, kuri svarsto įstatymų 
sumanymus, liečiančius 
NBA pareiškė, kad jei ne 
NRA^tai mjiypriąi darbi
ninkų, kūri^^d&ar turi 
darbus butų bedarbių eilė
se. Jis tvirtino, kad NRA 
išgelbėjo darbininkus ir 
industriją. : panai k i n u s 
NRA būtų chaosas.

unkūluikost '
• : PASYVIAI

Jie

Varšuva — yiso pasau
lio diplomatus stebiną len
kų pasyvumas, dėl Hitlerio 
karinių manevrų, kada vi
sos kitos valstybės dėl to 
vokiečių žygio nerimauja. 
Lenkai tyli iį nekėlia jo
kio protesto.

Lenkai tvirtina, kad 
jiems nėra jokio reikalo 
nusigąsti, nes jie turi su
barę nepuolimo sutartį su 
vokiečiais dešimčiai metų, 
bet tąs aiškinipias nėra į- 
tikinahtis, nes visi mato, 
kad sutartys vokiečiams 
mažai tereiškia.

Čia greičiausiai yra pa
kastas šuo. Greičiausiai 
Lenkija ir Vokietija yra 
susitarusios pasidalinti te
ritorijas. Kaikurie spėja, 
kad lenkai. nesipriešins 
prieš Dancigo grąžinimą 
Vokietijai. Jie net gali lei
sti; vokiečiams atsiimti 
lenkų koridorių. Tas ne
sutampa su Lenkijos di* 
dingumu ir Imperialisti
niais užsimojimais.
1 A tA . ‘ ‘

Pagaliau lenkų “unoras” 
vargiai leis išsižadėti, .kad 
ir svetimos teritorijos^ Sū
ri yra jų rankose, '

Greičiausiai už Dancigą 
ir koridorių^ vokiečiai yri 
pažadėję Lietuvą ir Ukrai
nos kraštą iŠ Rusijos. Tą.

R A D IO
PARDUODAME ir TAISOME
Buvo: Dabar:
$192.00 MAJESTIO $49.00

1 .......... PHILCJO 39.06
PHILCO 29.00 

iąoo
155.00
126.00 ____ „
90.00 PHILCO

GITAS — CHRIS
464 Broadvay

S. B. 4000

BR0N1S KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTĄBLE '

Juttice o f ifte Pcacp 
Visokios rOŠtes apdrauda Ir tei

singas patarnavimas.
698 E. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou, Boston 1701 
Residence;

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

FOTOGRAFAI STOKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus, Šeimynų, ves

tuvių it pavieniu asmenų.
JURGIS G, STUKAS • 

453 Broadway, 
South Boston, Mass.

TeL Šou. Boston 2029
Tel. Nor. 0242 1 /

ALENA S, STUKIENfi 
681 Washington St„ , 

Norwood, Mass. I

HOOVER PRIEŠ ROOSE-
- . VELT

SacramenĮo, Cilf. Bu
vęs :. Jungtinių Valąty^įų 
prezidentas Herbert Hbo- 
ver,- Kalifornijos respubli
konų partijos atstovų su-| 
važiavime griežtai kritika
vo dabartinio prezidento 
Roosevelto žygius ir ragi
no respublikonų. partiją 
stoti kovon prieš Valdžios 
norą pavergti piliečius. 
Manoma, kad tai yra Hoo- 
verio pirmas žingsnis įsta
tymui savo kandidatūros į i 
Jungtinių Valstybių preži-' 
dentiis 1936 metais.

Užsienio lietuviams rem
ti draugija nori būtinai 
Šiemet sukviesti- Kaune I 
pasaulio lietuvių kongre
są. Kongresui laikas nu
matytas rugpiūčio men. 
pradžią. Galutinai laikas 
bus nustatytas vėliau.

Kovo men. į Jungtines 
Amerikos Vastybės vyks
ta užsienių lietuviams 
remti draugijos pirm. adv. 
Rop, Skipitis. Jis apvagi
nės stambesnes lietuvių 
kolonijas, laikydamas pas
kaitas apie Lietuvą ir SU 
lietuvių organizacijomis Į 

; besitardamas kongr e s o, 
reikalais. . . Tsb.

I S. RARAŠEVK IR I 
SUNŪS

, Seniausiai ir Šąviitovis šios

! LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

[Gyvuoja, 26 metu*. Pilnai prblruo- 
gayo Ifcmklaia R kanitvtitmln 

Buteiktį sėrUiUlU Patatuavlmą UIo- 
m«- Ir nakt|. Tarnauja ir upyllnkb 

J’ n8ra« Lietuviu kolonijom*. -
( TURI NOTARO teises į

i2M Šsj ; Tel. SW. Boiton 2590 . 
n. . ttfetc
'U- 838Dcirdmrter Avė.Tel. OolmnbU 2M7 '

QUEEN ANN LAUNDRY,
: INC. ■

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame Ir proslnnmė visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, , kaip, tai : 
So, Boston, Cambridge, Brlghton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrslte, kad gaunate patarna* 

virau .už pigią kainą,'
. 7-9 Ellery St, So. Boston| Tol, So. Bostdn 2923

i PIGIAI TAISOME 
' STOGUS

SO. BOSTON R00FING CO. 
imMto 

Taisome Visokius Stogus 
414 W. Broadvvay 

TELEFONAI; , -
South Boston 0574 dienomis 
South Boston 0184 vakarais

BALDUS 
, Perkraus* 
r , tome 
K* VISUR

PIGIAI
1 GREITAI 

SAUGIAI’
LITHl'ANIAN 

FURNITURE CO. 
326-328 W; Broadvvay - 

Tel. South Boston 4618

JUOZAS M.DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausio^ rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau, 

... ■' ,* p
366 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
- «- • •>» * -

!

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY
BOTTLINGGO.

C. F. GRIGAS, SAVININKAS 
Kdirbejaš gerų minkštų 

, garimą..
167 W. Siitį Street.

So. Boston, Mass.
Namai ; 101 D. St., So. Bo8ton

TėL Nee. 0526

ROKLAN AUTO SALES
STASYS ROMUMAS,
Vanluoda OLDSMOBILK automo
bilius Ir INTERNATIONAL trū
ku*. Priimame iM-nuskarusmlnai*

Taipgi ’
Taisome automobiliua

Dai’bas užtikrintai, nes užhi- 
' kau genis darbininkus. '

49 Highltnd Avt^ . 
nėedham; MA8B.
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Okupuotoje Lietuvoje
Lydos Apskr.

Beniakainiai, DIDELES 
PABAUDOS. Kaip Žinia, 
Beniakainių valsčiuje gy
vena daug lietuvių, kurių 
daugumas yra susibūrę į 
Liet. Šv. Kazimiero d-jos 
skyrius, ^ie skyriai veikia 
ramiai ir prieš valstybę 
nieko nedaro. Bet nežinia 
kodėl paskutiniu laiku Ly
dos apskrities Storasta ė- 
me juos bausti didelėmis 
baudomis. c

šiuo inetu Beniakainių 
.valsčiuje daug Liet. Šv. 
Kazimiero d-jos skyrių na
rių yra. nubausti sumokė
ti po 50 (penkiasdešimt) 
auksinų. Sčeglikuose. nu- 
bausti sumokėti po 50 au- 
kšinų Liet* Šv. Kazimiero 
d-jos skyriaus pirminin
kas J. Utkevičius (už Šųl- 

.nį) ir vicepirmininkas Pr.

. *t Vita. - Trata
Į Klepočiai. Rudiškių vals.l

MIRĖ ŠIMTAMETIS .

_DAR B ĮNINKĄS
Mi ■N

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiute, moky

to ja, moko muzikos, pianu. 
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ.

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

rŠČeglikas (už kaminą).
Jundziliškės (Veligąrų)
viensėdy tokia pat bauda 
nubausti valdybos pirmi
ninkas Jonas Vaicekavi-I 
čius, iždininkas Antanas 
Veligras ir sekretorius A. 
Leonas (už nepririštus šu
nis. (Nakaz' kamy Nr. 
5169, Nr. 5171 ir Nr. 5172) 
Ta pačia bauda nubausti 
dar Liubartų skyriaus se- vaikams. Skaityti ir rašyti I 
kretoriąus tėvas Karolis jis nemokėjo, bet laikraš- 
Mikutavičius (už prieš- čius vis dėlto mėgo. Ve- 
gaisrinįus įrankius) ir Au- lionis per visą savo gyve- 
gustas Zinkevičius. Striel- nimą buvo blaivus, geras 
čių sodžiuje panašiai ml- lietuvis katalikas. Nerūkė 
bausti Pr. Petrašūnas ir ir negėrė. Gal dėl to ir taip 
Adolis Petrašūnas (už ne-j ilgai gyveno, 
pririštą šunį ir nepastaty- x —■—-—
tą priešgaisrinę Šluotą). Į KIEK KOKIŲ YRA 

. .- i -a i LAIKRAŠČIŲ VILNIUJE-Vietos m apylinkes vals-Į^^^ v --Į 
4Įų gyventojai iki šiol dar gijl0 metUf 
nėra girdėję, kad _UŽ to- Ljos žįnįonlig) VilniujeJšei-| 
knis dalykus apskrities na jyajrį1j laikraščių.- 71. Iš 
Storasta taip smarkiai L,, 12
baustų. Kai reikės po tiek 
pinigų sumokėti, tai tie 
žmonės turės parduoti pa
skutines karves arba pas- H 
kutintus rugius (po 30 pū
dų).

Vasario mėn. 6 d. čia mirė 
vietos gyventojas Vincas 
Matonis, kuris jau .buvo! 
išgyvenęs 99 metus. Vėlio
ms daug ture j atsiminimui 
iŠ šėmį, praėjusiu laiku, a- 
pie ką dažnai pasipasako- 
davo savo' sūnums ir jų =*

AR VYČIU VAJUS BUS kataUkaiva- ■ 1 »"•**”* UMW dai turi imti iniciatyvą,
SĖKMINGAS?

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke’* tikrai 
verti skaitytojų paramos. .• 

Visi garsinkitSs “Darbininkė”.

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

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

jų 42 lenkiški, 12 gudiškų,
9 žydiški, 5 lietuviški ir 3 

[rusiški.
Kartu pažymėtina, . kad 

tame skaičiuje yra 19 
dienraščių, 9 savaitraščiai,
10 dvisavaitinių ir 33 mė
nesinių bei kitokių.

žinant spaudos padėtį 
Vilniuje, reikia labai abe
joti dėl Šių žinių tikrumo. 
Greičiausiai šie skaičiai 
bus gerokai perdėti.

NORWOOD’IEČIAI AT- 
KĖK8INO VYČIAMS -

Tarp Norwood ir So. 
Boston’o vyčių įvyko bow- 
ling rugtynės, JkoVę 28 d.| 
Eikš Klube jNpršriaoa’e. 
Pirmą žaidimą norwood’ie- 
čiai mūsų vyčiams pralai
mėjo, užtat šį kartą sten
gėsi,’ kaip galint numušti 
So. Bostoną.

Norwood*iečiai ‘ pasis
paudę ir mūsiškius sumu
šė 1,409 —1.337 norwoo- 
d’iečių vyčių naudai. Tiki
mės, kad sekantį sykį mū
siškiai atkeršys pasikvie
tę pas save norwood’ie- 
čius. ■ ’

Norwoodo ratelį sudarė: 
B. červokas, vyčių kp. 
pirmininkas ; B. Kudirka, 
A. Mickūnąš, .Venškųs ir 
Nevinskas. S, Bostonu: P, 
Kazlauskas, S. Navickas, 
S. Mickevičius, M. Mark
sas ir B. Skuduris.

Sekantis žaidimas įvyks 
So. Bostone, balandžio 5 
d. Laikykitės Bostoniečiai.

Pranešėjas.

griebtis visokių priemo
nių, kad būtų. darbas sėk
mingas. £ Čambridgieči a i 
gana pesimistiški ir labai 
atsargūs, nes anot jų, jau 
esame pasimokinę" ir už
migę, tad šiuo kartu turi
me rimtai apsvarstyti, ką 
mes galime nuveikti. Rei
kia vienok tikėtis, kad pir
mieji ledai lūžo ir darbas 
prasidės pirmyn...

Į narius padavė savo pa* 
vardes šie: p-lė Stella 
Kontrimas, Elena Gillis, 
Paulina Gillisy. Mary Ja
kas, Jonas Gillis; • Jonas 
Mockevičius, Steponas Ja-. 
kutis, Ona Gillis, Ona Ra- 
monaitis, Stella Ramonai- 
tis, Gertrūda Ajauskaitė.

Dalyvavo ir svečiai iš 
So. Bostono, būtent: Pr. 
Razvadauskas, J. Kumpa, _ 
J. Griciūnas, M. Grilevi- 
čius ir S. GriganaviČius. 
Svečiai ypatingai ragino 
jaunimą ir kvietė į talką 
darban vardan vyčių obal- 
sio “Bažnyčiai ir. Tautai”*

Rap.

stoti viso veikimo priešą- 
kyje.

šiandięn matome ir 
spaudoje skaitome apie 
Lietuvoje esančias milži
niškas kelių tūkstančių 
narių katalikiškos jaunuo
menės organizacijas. Jos 
kas kart auga, stiprėja ir 
narių skaičiumi didėja. 
Tai yra gražus dalykas! 
Tą patį galima pasakyti ir 
apie kitas šalis jaunimo 
organizavimo srityje.. Jun
gtinių Amerikos Valstybė
se airiai tūri taipgi milži
niškas organizacijas ir tos 
organizacijos kaip finansi
niai, taip ir moraliai yra 
galingos. Iš kur visa tai 
paeina?. Atsakymas šiam 
klausimui yra, kad 5 tie 
žmonės nesnaudžia, bet 
dirba ir brangina kas yra. 
sava

Pas mus šioje Wašing- 
:ono šaly gyvenančius, yra 
įsigyvenęs paprotys dau
giau įvertinti kas yra sve
tima. Dėlto savieji reika
lai .nevyksta kaip reikiant 
sutvarkyti, ypač jaunimo 
organizavime. Jeigu kitos 
tautos tin^^lĮij^as^jaūni- 
mp organizacijas Ameri
koje, tai kodėl lietuviai 
nors vienos jaunimo orga
nizacijos ' negali turėti? 
Galimybė yra tai padary
ti, bet trūksta vienybės. 
Neorganizuotu mūsų jau
nimu naudojasi kiti —juos 
gaudo, rankioja viliodami 
visokiais būdais.

Dar kartą primenu, kaip 
vadams, taip ir patiems 
vyčiams • ir visam katali
kiškam jaunimui, vieton 
glaustis prie svetimų, už
sidarius savy laikyti įvai
rias geras idėjas, reikia 
jas viešai pareikšti ir kas 
yra taisytina - taisyti.
Daugiau' kaip mėnesis 

laiko liko vyčių vajui. Ku
rie dar neprisidėjome dar
bu, kitokiais būdais, tai 
dar turime progos padir
bėti ir sutraukti visą mū
sų jaunimą .po Vyčių vė
liava. Jeigu* dirbsime va
jus bus sėkmingas, jeigu 
nedirbsime, tai aišku, pa
sekmių neturėsime. P. R.

LAUKIA VYTAUTO
taikų

Ten, kur sraunus Nerys pro 
.kalnus per miškus, 

Akmenuotu dugnu bėgdama, 
graužia krantus,

Glostomi žiaurųjį'vėjų, 
ant kalno aukštai*

Apirę stovi Gedimino pilies 
hokštaii,

O žemiau tarp kalną, žiauraus 
likimo paliestas, —..

Lietuvos Uostine, ir jos Širdis —į
Vilniaus miestas, ; .

Gedulo šydu apsidengęs, neramiai, 
Liūdesyj paskendęs, ilgis ir

• laukia senai, J .
Kad pančiai Žiauraus lenką jun« 

” 'go nuo jo nukirstą,
Kad v61. jam senovės Vytauto

: Laikui sugrįžtą. L 8-

L. Vyčių organizacijos 
naujų narių vajus tęsis i- 
ki Velykų. Dabar reikia 
visiems įdėti daugiau ak
tyvaus darbo. Būtų gražų, 
kad kaip patys vyčių na- 

|riai, taip ir visų kolonijų 
vadai, prisidėtų prie šio 
taip svarbaus Ir būtinai 

[reikalingo darbo, Mes ži
nome gerai, kad vienybėje 
galybė. .
. Taigi čia būtinai reika
linga suvienyti jėgos ir vi- 

r siems smarkiai per tą me- 
r esį padirbėti sutrauki
mui; kiek galimą, lietuviš- 

Į kojo katalikiškojo jauni
mo po Lietuvos Vyčių vė
liava. ,

Tas darbas pavyks ir 
vajus bus sėkmingas jei* 
gu visi dirbsime.;

Kalbėti skustis, kad mū
sų jaunimas yra išsiblaš
kęs, išsiskyrstęs, ištaūtė- 
jęs, savųjų reikalų neąt- 
jąučiant, yra tai tuščias 
dalykas ir pasiliks - tokis, 
jeigu tiktai * kalbėsime, o 
neisime to jauh&io tar- 

mąn, nedirbsime^ pępadėsi- 
me jiems organizuotis. 
Matant tokį priešaky jau
nimo likimą, būtų metas 
mesti be reikšmės kriti
kavimą ir. ^pradėti rimtą 
aktyvų veikimą*

Taigi reikalinga yra 
kaip pasaulioniams, taip 
ir dvasiškiams’vadams da-| 
lyvauti organizatyvin i o 
gyvenimo eigoje. Vadina
si, reikia visiems ranka 
rankon sutartinai veikti*

VILNIAUS KATEDROJ 
STATYS KARALIŲ 

MAUZOLIEJŲ .

-Lenkų spauda paskuti
niuoju metu pradėjo daug 
rašyti apie griūvančią Vil
niaus ^atędrą^feąf katėd- r 
ra pastatyta ant drėgnos 
žemės, todėl jį ir pradėju* 
si griūti. Inžinieriams te
ko padėti daug triūso, kol 
jie pasiekė tvirtesnį žemės 
sluoksnį, esantį net 17 me
trų, žemės gilumoje. Todėl 
dabar kalami gelžbetoni
niai stulpai, ant kurių sto
vės Vilniaus katedra. Už
baigus pamatų , taisymą, 
pirmoj eilėj bus pradėta 
remontuoti Šv* Kazimiero 
koplyčia, tačiau jos pir
mykštė išvaizda bus palik
ta. •

Į Tam tikra komisija, ku
riai pavesta žiūrėti Vil
niaus katedros remonto, 
susirūpino, kad požemiuo- 

į se būtų įtaisytas karališ-Į 
kas mauzoliejus, į kurį bus 

Lsudeta palaidotų Vilniaus 
katedroje Lietuvos - Len- 
kijos karalių karstai. Len-. 
»» tartj č» P-. * Vy- 
tauto Didžiojo kaulus, ku- -
rie taip pat yra • Vilniaus , J? .•L * , f - . Vilniaus spaudos znuo-katedro^ rūsyje. Karabs- . T 7.. *
ta mauzoliejaus statymo Lenkų svetimo mi- 

______________ Į komisija pareikalavo, kad
—rr a -r -r^k-ATT-kT t Varšuva tam reikaluipas-DRAUGIJŲ VALDYBŲ

[duos ir tada Vilniaus ka-?1f‘ t b t *k^ v * 1
ŠV. JONO EV. BL.PAšALPiNfi tedros rūsiuose bus pada- Jetąi Det_. 1 1 n®‘

DRAUGUOS VALDYBA rytas karališkasis mauzo- buvo .šiemet. n?n" 
Įieius Tsb ma galutinai ją sustipnn-

J • M|ti ir ištirti pilies pogrin-
GardinoApskr. . . džius.,

I Nubaudė už Naujų Metų 
’ Sutikimą

Kaip kitur, taip ir Čia 
vietos jaunimas bendrai 
pasitiko šiuos 1935 m. Su
sirinkęs į vieną pirkią, jis 
pažaidė tautiškų žaismų, 

[padainavo ir, 24 vai. išmų-|

POVILAS BYSHMANAS
48 Crescent Avenue, * 

Telephone Colųmbia 6702 
29 Savin Hill Avenąe, 

D0RCHB6TER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HtGhlands 4855 
ROXBURY. MASS.

a

SO.BOSTON, MASS.v

PERKINS SQ. CASH MARKET 
; Povilas Baltrašiūnas' Šav. 
490Broadway, Tef.S.Boston3120

GRABO GI Al į

4

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS)

GRABO R I U S 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

U. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Bes. 
564 Kast Broadway, 

So. Boston, Mass.

£ROADWAY MARKET 
387 W. Broadway 

TelephoheSouth Boston 3591

1 JONAS VALIACKAS
75 “G” Street, 

Telephone South Boston 1609

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway * '

Telephone South Boston 1392

JONAS GLINECKAS
502 Ė. Eighth St.,

TeL So. Boston 9621

VYČIAI STOJA Į DARBA

Cambridge, Mass. — Se
kmadienį, kovo 31 d., tuo- 
jaus po sumos, N. P. P. Š. 
par. svetainėje įvyko Vy
čių atgaivinimo susirinki
mas. Susirinko nemažas 
būrelis jaunimo. Pasiskir
styta laikinai valdybos 
pareigoms eiti darbais. 
Pirm. Jonas Mockevičius, 
fin. sekr. pelė Emilija Ja
kutytė, prot. rašt. Marijo
nas Šlakas ir ižd. Elena Gi- 
liūtė. /-J

KĮeb. -kun; Pr/ Juškaitiš 
giliai apibudinęs vyčių ide- 
jos reikšmingumą nuošir
džiai . ragino • jaunimą

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs, Nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iš. 
lauko, su maudy- 
\ nšmis.

Informacijų 
klauskite pas 
vietini agentų 
arba

Ww'cx* Ūsu**
75 State Street 

BOSTON

UCTUMIAI

šus, Sugiedojo. Tautos him
ną. • ;
/ Ryšium sii' tub ' dabar 
daugiau kaip 2uasmenų 
gavo “nakazy kame”, kur 
pažymėta, kad už nakties 
ramybės sudrumstimą visi 
turi sumokėti po 6 auksi
nus. Nubaustieji šią bylą 

(nukreipė į teismą.

U 
it

MNUS 
m GIMN/M

Paraše P. JURGfiLA . $ 
TURINYS: Dariaus ir Girėno $ 
gyvenimo ir veikimo apžvalga, 4 
Skridimas per Atlantą. Šoldi- k

- no: miško paslaptis. Žygio at- K 
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi- jb 
rėno nuopelnai aviacijai ir mū- » 
są tautai. Poezija apie LITU- a 
ANIKĄ. Skridimo, rėmėjai ir a 
rėm. komitetai. • »
,8Š4 pusi, su 86 paveikslais; S 
tvirti viršeliai. KAINA $1,50, 5 

siunčiant paštu 165. |į 

Reikalaukite : J !■

DARBININKAS į! 
366 W. Broadvvay, jį 
So. Boston, Mašs.

“Iškeikimas”
. Trijų Veiksmų Tragedija.

Marianapolio kolegijos studentai Suvaidins šį metą 
šiose kolonijose:

Balandžio 7 d. — WORCESTER, MASS. šv. Kazimie-
- ro parapijos svetainėje 7 vai. vakare.

Balandžio 14 d. — PROVIDENCE, R. I. — Šv. Kazį 
miero parapijos svetainėje 7:30 vai. vak.

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO. GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė -r- Eva MarksIenS, . * 
625 B. 8th St,.1 So. Boston, Masą.

, Tel. So, Botson 1298 1 
Vlce-Dirmlninke — Ona SlaurlenS, t 

- 443 E. 7th St, So. Boston, Mato 
TeL So. Boston 8422

Prot Balt. •— Brone CiunlenS, 
ŽOGould St, West Rosbury, Mass. 
Tel Parkway 18G4-W

Fin, RaSt. — Marijona MarkoniutS, 
83 Navarre St, Rosllndale, Mass. *

Tel. Parkway 0858-W 
Iždininke — Ona StaniulIutS, 
; 105 Weet 6th St, So. Boston, Mato 
Tvarkdarį — Ona MlzglrdlenB, 

1512ColnmblaRd., 8o„ Boston, Mais.
Kasos Globėja ' E. JanuionlenS. 

1426 Colųmbia Rd., So. Boston, Ma»s.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utatninką kiekvieno mlneelo,

DRAUGUOS VALDYBA
pirm. J. Petrauskas,

24 Thomos Park, So. Boston, Mass, I 
Vice- pirm, -r- V. Medonis, ‘

1430 Colųmbia Bd., S. Boston, Mass. į 
Prot* Raštininkas — J. Glineckls, Į

5 Thomas Park, So. Boston^ .Mass. I 
Fln. Ražtininkas — Alb. Nevieta, Į 
, 16 IVinfield St, So. Boston, Mato Į 
Iždininkas — A, Naudliūnas,

885 E. Broadway, So, Boston, Mass. I 
Maršalka — J. Zalkis, I

T Winfleld St, So. Boston, Mato Į 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čia nedeldienį kiekviena menesio, I 
2 vai. po pietą, Parapijos tolšj, 49? I 
E, 7th St, So. Boston, Mato Į

7:80 Vai. vakare, pobaŠnytlnBJ sve- Į 
talnfij, Į

Visais draugijos reikalais kreipkite
pu protokolu raitininke. i

į MotooikŪstas: “Tamstai reikš
tų pirktis motociklą”.

. Ūkininkas: Aš geriau išleisiu 
savo pinigus , karvėms”.

Motociklistas: “Bet tamsta.at
rodysi negudriai, vykdamas y 
turgų ant karvšsn.

Ūkininkas} “Ir aš dar negud
riau atrodysiu, bandydamas milž
ti motociklą”. (“Lc Moustiąue’t 

[ Oherleroi). • ? • Ir. 8.

DARBITUMKAS
(THE WOROR)

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

Ląbor Day, Thank'sgiving and Chriatmas
• • ’/ • ——— by ■—.—r—- ■

SAINT JOSEPH’S LITHUANIANR. a ASSOOIATIONOF LABOM
Entered as eccond-dato niatter Sept 12» 1915 at the >oet Office *t Boetoa, 

Mase, imder the Act oi’ March 3, 1870
Acceptance for mnlllng at epecial rate of poetai* provlded for IhSectionllOC 

Act 6f Oętober 8, 1917, auihorlaod on^july 1J2, 1918
SUBSORIPTION RATE8:

Domeetle yearly ..........v... H00
Forelgn yeerly u. 96.00

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoj* tnetana ,,..,....»** *4,00 

___ _ Ųtol*ny mėtom* *5.00 
'DortMtte'onė*'per we«k yeariy IŽOO Vieną kart Mvaitij* mėtom* .. Įioo 

Forelgn ohce per w*ek ytorly,. Vtoleny ikert Mtoitoj* mėtotum <2,00
DARBININKAS ?• '

3M W*rt Broadway Sotrth BoiUo, Mm«.
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GRAMOZDIŠKA HITLERIO POLITIKA
‘ Europos padėtis gerokai supainiota, Triukšmai, 

protestai, konferencijos. Vokietija protestuoja prieš 
; Lietuvą dėl maištininkų nazių nuteisimo, Rengia mil- 

žiniškas demonstracijas su šūkiais: “šalin Lietuva!” 
v Bet ir lietuviai nepalieka skolingi. Jie taip pat rengia 

demonstracijas prieš Vokietiją. Ir nustebęs pasaulis 
f ** nežino, kuris kurį gąsdina.

■ Bet toj audringoj situacijoj neaiškiausią rolę vai- 
r dina Lenkija. Ji tyli. Tai labai nenatūralu, kad Šne- 

'■ kūs ir triukšmingi lenkai tylėtų, kaip žemę pardavę, 
į*/ Jie tur būt rengia ką nors paslaptingo i— ne kam ki- 

tam, tik Lietuvai. Lenkams jau nebe pirmas sykis iš* 
dMVikiškai pasielgti. Atrodo, kad jie yra susitarę su 

. Hitleriu dėl kažkokio paslaptingo Žygio Lietuvos at- 
, žvilgiu. ' ■

Bet štai pasklysta netikėta žinia, kad, besiderant 
i • sū AnglijosJižsienio ministeriu Simonu, Hitleris tarp

kitko pareikalavo įr panaikinimo Danzigo korido- 
' riaus, vadinasi, taikomas smūgis ir Lenkijai. Vokie

čiaikogreiČiausiai tą žinią užgincyjo. “Juokinga, gir- 
di, manyti, kad vokiečiai išeitų prieš ištikimiausią sa
vo talkininką ~ Lenkiją”, čia išsyk išlindo dvi yli iŠ 
inaišo. Pirmiausiai, kad savo trukšminguose žygiuo- 
se Hitleris turi Lenkijoje labai ištikimą talkininką, 

» 4 bet, antrą vertus, prieš tą savo talkininką Hitleris vis

: Gyveniman Pažvelgus

•<.-* a Dažnai skaitoma apie
U- Sovietų Rusijos komisa

rus, bet greit pradėsim 
skaityt žinias ir-apie Lie- 

į'- tųvos komisarus. Štai ‘Ry- 
tas* rašo: “Netrukus žada- 
ma paskirt visai Lietuvai 

\ ‘ kainų komisarą... Komisa
ras priklausys greičiausiai

J * tiesiog Minist. Pirminin-
. kui”. (1935, 11, 26)., Tai į- 

' domu! Bereikia įsteigt če- 
ką (tiesa, faktinai ji yra 

—- tik kitaip vidinasi) GBŲ—^
(L* na ir turėsime mažą Rusi- 
b-^ jos kopiją.

: ' Kapsukas mirė. Na, ro-
dos kas čia tokio nepapra
sto? Juk kiekvienas turi 
mirti. Miršta garsūs, daug 
gero žmonijai padarę žmo- 

** nes, miršta ir menkučiai, 
dvasios paliegėliai — vie- 

į . nų apgailestaujame, o apie

dėlto galanda peilį. Galima įsivaizduoti, kaip įsiuto 
Hitleris, išgirdęs tos žinios pasklydimą. Kiti sako', kad 
jis net prancūziškai sukeikęs. Bet tas paskalas nega
le jobūti Iš piršto išlaužtas. Hitleris turėjo ką nors pa
našaus pareikšti Anglijos užsienių ministeriui.

Tokia gramozdiška Hitlerio politika negalėjo ne
paveikti į lenkus. Jie pigiai dabar supranta, su kokiu 
‘‘prieteliu” surišo savo likimą. Įr kad nors būtų pa
laukęs 10 metų, kaip buvo susitarta. Bet ne. Pirmki 
progai pasitaikius, Hitleris be jokių ceremonijų nori 
ištraukti lenkišką pašiną iŠ vokiško kūno. Pastaromis 
dienomis lenkų tauta pradėjo ruošti kuosmarkiaušius 
protestus prieš vokiečius dėl Hitlerio politiškų užsi
mojimų.

Lenkų vadai galėjo tai numatyti. Ilgų amžių isto
rija pakankamai jiems parode, kad Lenkijos ir Vokie
tijos interesai niekados nesutaps. Kurstydami vokįe- 
čius prieš KIaipėdą, lenkų politikai galėjo numanyt, 
kad tie kurstymai suaidės Įr Poznaniuje' ir Pomarzę- 
je. Kiekvienam juk aišku, kad Danzigo koridorius vo- 
kiečiatas Šimtą kart svarbesnis už Klaipėdos kraštą.

Savaime suprantama, kad vokiečiams užkliudžius 
Danzigo koridoriaus klausimą, lietuviai gali kiek len
gviau atsikvėpti. Bent atsirado'nors kitas nelaimės 
draugas.

išvažiuodama į Sibirą. Ne
simatėm ilgus devynerius 
metus ir kai įvyko Rusijos 
revoliucija teka klaidžioti 
po visą tą chaosą Sibire.

Tada tai
Kapsukas sunaikino 

(. graži a i suorganizuotą 
lietuviams šelpti komi
tetą, kurs buvo Vorone
že, susodino į kalėjimus 
geriausius žmones, o 

, pats pasidarė Lietuvos 
ir Baltgudijos komisa
ras”.
Tai štai ; taip mūsų 

“draugų” komunistų va
das “draugiškai” pasielgė 
su savo tautiėČiaišr ’

- Tęsiau toliau:
. “Teko palaukti ir; tiesa, 
labai greit pro duris įėjo 
elegantiškai apsirėdęs po
nas, kuriame tuojau paži
nau Kapsuką, bet ir jis 
mane pažino. / ■

O, ką matau. Na pra* 
t šąu į mano kabinetą.

kitus nutylime. Bet Kap
sukas- nebuvo nė vienos 
ne kitos rūšies -— jis buvo 
toks, kuriam mirus mes 
giliai atsidustam, lyg sun? 
kiam akmeniui, nuo krūti
nes nusiritus.

Visi mes daugiau ar ma
žiau žinom apie Kapsuką, 
Tačiau geriausiai' jį paži
no tie, kuriems teko ar
čiau su juo dirbti dar 
prieškariniais laikais ir 
kėliau revoliucijos mėtų 
SU juo, komunistų komisa
ru, susitikti. Todėl čia ir 
paduodu O. lįl, - Puidienės 
atsiminimų ištraukas.

“Beabejo socialdemokra
tų pbalsiai jam (Kapsu
kui,!. P. P.) rūpėjo la
biausiai, bet ir Savo Lietu
vą mylėjo jis karštai.

Toks jis buvo anuomet, 
tokį jį palikau Vilniuje, Įėjome į puikiai apstaty-

tą kambarį,, kurio sienos 
buvo išmuštos juodu ąžuo
lu. Tokio pat ąžuolo rašo
masis stalas ir oda mušti 
baldai”.

Neblogai įsirengęs gyve
no tada proletariato ‘(kau
kas’. Tiesa? Kas kad mili
jonai Rūsijos vargšų iš 
bado mirė Kapsukui, 
kaip ir visiems kitiems, 
komisarams, tai nerūpėjo 
ir nerupi.

Negana to, jis pamiršo 
it paprastą dėkingumą kai 
p. Pttidienė, pas kurią jis 
pirmiau priėglaudą gauda
vo prašėt pasimatymo su 
Liętuvos • delegacija. Kap
sukas griežtai atsakė:

“—Kam?... ?
— Ogi tam, kad per juos 

pavyks mums greičiau iš
važiuoti į Lietuvą.
— O ne, į Lietuvą išva

žiuoti neleisiu. . Prašyk 
tamsta ko nori/; ĖUo galė
damas padėsiu, bet tik ne 
į LiėtuVąį

(Katalikų Akcijos !r spau
dos vajų pradedant) \ i 
Gyvename įdomiuose ir 

svarbiuose laikueite. Pi* 
saulis virte verda. Jis pil* 
nas ekonominiais bei re* 
Ilginiais klausimais. Visų 
svarbiausių klausimų rišė
jas yra spauda. Kiekvie* 
nas žmogus šiais laikais 
skaito. Kokią spaudą kas 
skaito, tokių nusistatymų 
jis ir laikosi.

Lietuviai daugumoje bu
vo dori žmonės, geri kata
likai, kaip Lietuvoje taip 
ir čia, Amerikoje* Dabar, 
norėdami1 ar nenorėdami, 
turime prisipažinti, kad 
didelė dalis musų tautie-* 
čių apsileido tikėjime bei 
doroje. Nekurie net Visai 
tapo netikėliais. Viso to 
svarbiausia priežastis bu- 
vo ir yra netikusi bei .be- 
dieviška spauda.

Kaip Šv, Mato Evange
lijoje 12 perskirimė Išga
nytojas sako: “Žmogus, 
tiesa, pasėjo gerą sėklą 
savo dirvoje, bet jam be
miegant atėjo priešas ir

— Pone Kapsukai* ar at
meni tamsta tubs laikus, 
kuomet ten Vilniuje tams
tą ir paslėpdavau ir su
šelpdavau ir naktimis kol 
tamsta miegojai užlopyda
vau tamstos nuplyšusius 
rūbus, šiandien atsimai
nėme tamsta sėdi ties 
manim pasipuošęs ponas, 
o aš vos apsirėdžiusi ir vi-

. kraitį savo namuose. Ka
talikiška spauda bei laik
raštis žmogaus gyvenime, 
jojo dvasiai yra taip ręį 
kalingas, kaip kūno palai
kymui kasdieninė duona.:
> Kad katalikišką spaudą 
įnėšti į kiekvieną Šeimą, 
teikia darbo įr pasišventė

užsėjo rauges”, te! rei* 
škla? liat, lietuviai kata
likai* dori žmones miego
jo L y.1 negana dirbo# Ne- 
piątino ir neskaitė katali
kiškos' spaudos. ‘ Mūsų 
priešai diėną ir naktį dar** mo. Tas pats šv?Tėvas ak- 
bavosi, rašė ir platipo sa-'1 stitia katalikus prie kata- 
vo hetikttsią spaiidą. Ma* 1 Ūkiškos akcijos, čia mums 
žd, pamažu blogas ųžsmei- 
kė gerą Kristaus sėklą, 
šiandiena turime tarpe sa
vųjų daug nedorų, iiėtef- 
sihgų,^netikusių žmonių, 
Kas daryti? Ar jau savų
jų išsižadėti, paleisti ne
tikėliams? Ar mūsų bedie
viškos spaudos skaityto
jai visi yra bedieviai? Sa- 
kyčiaų, kad bent kol kas 
dar nevisi, baugumą yra 
mūsų nesusipratę katalis 
kai* Taigi į darbą! Mūsų 
dabartinis Šv. Tėvas, Rius 
XI, sako, kad kiekvieną 
katalikų šeima turi turėti 
bent vieną katalikišką lai-

kaip tik gera proga pasi
rodyti veikliais, susipratu
siais katalikais. Ne tik įsi
gyti it Skaityti katalikišką 
spaudą, bet prisidėti prie 
jos išplatinimo. Toks šiais 
laikais bus gal Švenčiau
sias ir naudingiausias dar
bas* Platinimas geros ka
talikiškos spaudos yra 
palaikymas dorovės Žmo
nėse, tvarkos šeimose. Pla
tinant lietuvišką katalikiš
ką spaudą, ypač tarp jau
nimo, palaikome Įr lietu
vystę. r

Pralotas M. L. Krušas,
A.L.R.K. Federacijos

Dvasios Vadas.

‘ Fr. Aug. Žilinskas, O. P.

Raudonojo Rojaus '‘Apaštalų 
Sudėjimas”*)

Jo programa numatė 
bendrą Sukilimą, netik ka
riuomenės daliu, bet ir 
liaudies, kuriai jis pažadė
jo išdalinti turtingųjų tur
tus, išlaisvinti pavergtuo
sius, atimti iš ponų žemes 
ir jas išdalinti varguome
nei — proletariatui, pą- 
naikinti visas aristokratų 
privilegijas. Tarp kitų, 
programos punktų įėjo ir 
Imperatoriaus nužudymas 
su visa karališka šeima.

Nežiūrint programos į- 
vairumo abi Unijos sutar
tinairengė bendrą sukili
mą turėjusį įvykti 1826 
metais. Skleidė tarp aukš
to rango kariškių gana 
gudriai apgalvotą propo- 
gandą. Bet kadangi tokių 
konspiratorių buvo ne-

VYTIS KANKINYS
FENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA 

Paraše
Vincas Nagornoskis

r Kol priešais mane puolė spindulys
Nepaprastos šviesos. Ir, o, Pasekrai!

и. (Greit artinasi prie Pasekto labai linksmas.)
L Tame spinduly išvydaujįjį, . ..
įį . Angelą Azariją pasiuntinį su
į Pasveikinimu nuo motinėlės.^
* Pajutau širdy laimę he šios žemes;

Jo meilus balsas kerėjo manė
p Tokia ramybe... Ne man ją išreikšti;
r Turi SaU įsivaizduot, dasiprotėt.
L' \ PASEKRAS

(Nedrąsiai ir galvą liūdnai kratydamas.) . .
f Getai, bet rodos atsisveikinimas
p Nekaip skambėjo. Pranašystė jo
i Sukursto Čia baimę. ’ .
į (Liūdnai, ašaringai rodydamas į širdį.) >
r • O, Jurgi! Jurgi!
r Tu nelaimingas, nors palaimintas.

• (Uždengdamas ranka akis, letw žingsniu to- 
Ir . linas.)
F JURGIS /
| (Atsirėmęs į koloną, labai akyviai.)
e . Kodėl, Pasektai, apraudoji mane, /• *
E Jttk man yr lemta daug laimės sulaukt.
| ■ PASEKRAS
k (Lyg išmetinėdainas.)
»• Ai^į man džiaugtis , kad tave stabmeldžiai
к, Nuožmiausiai'kankins kančioms'pragaro?
r Argi man džiaugtis, kad tau yra lemta
g Tris kartus mirti?.,. Tai laimė ne man.
L' JURGIS

Bet man yr lemta mirtį pergalėti.

PASEKRAS
Ir tu išdrįsti su ja rungtis?

(Labai išsigandęs, atbulas traukdamas.) 
JURGIS

(Rūpestingai, kaskart liūdniau, bet energiš* 
" kiau.)

• By .tuo išvesčiau minias iš tamsybių, 
Iš savimylos, neapykantos;
Drąsiai sutiksiu paskirtą likimą 
Ir tris kart mirsiu dėl laimės kitų. 
Stebuklų reikia išganimui svieto; 
Jei man yr lemta būti įrankių 
Jų įvykdymui esu prisiruošęs 
Save aukoti. Dvasia išturės ■ ’

. Pasilikt teisi Dievo Šventai valiai 
ir tarp stabmeldžių Jo mokslą skelbt.

/ PASEKRAS
. (Liūdnai galvą nUkoręs.) 

. Turėsi draugų... Stabmeldžiai permato
Kad jų demonų dienos baigiasi; f 
O pratęsimui senos niektikystės 
Jau nesuranda būdo, todėl puls 
Ant nekaltųjų Viešpaties avelių. 
Ir gers jų kraują it plėšrūs tigrai. 
Tu, mano brangus auklėtini, tapsi 
Jų pirma auka; nes, per atvirai : *
Skelbi Viešpaties pamokinimus... 
O aš nelaimingas. Auginu tave • 
Su kita vilčių../ /

-• JURGIS/
Ačiū tau už tai. 

Tik nematyk! suvyliojimo 
Mano kryžiųje. Jis gal būt persunkus;; 
Gal man reikš kristi po juo tris kartus ; 
Tas tik paskubins ką tu pranašauji: 
Demonų, stabų, subyrėjimą... : . , •

/ ’ (Karštyn ir išdidžiai.) 
talpi Taip! Ištiesų štabaiyisur griūva; \ , 
Su jais gfiūs;.goda, neapykantš^!' ’ I ‘) j • 1» 
Kryžius jų Vieton kils, su juo žmonijai 
Prašvis gadynė tiesų, lygybės; 
Ir pavergtiesiems Dievo sutvėrimams, 
Kuriuos laiko Žemiau gyvulių,

1 Sutrupinti mis retežiai vergijos,

' Ar bereikią paaiškini
mų? Jei mūsų “draugai” 
komunistai nieko blogo ta
me neįžiūri ką padary
si, bet mes, tikiu, nė vie
nas nenorime tokių 
draugų. Kągi iš priešo vi* 
sp galima tikėtis, bet iŠ 
draugo to susilaukti -r 
niekados. (Visi pabrauki
mai mano J, P. P.) .

-.!■ Z ' ‘ ----------*------ -------------------------------

Nes svietą valdys meilė, lygybė.
Jei lūkestis toks įvyks,l p Pasekrai, 
Ir ąš prisidėsiu jos įvykdymui;
Neturi jaustis esąs suvyliotas.
Nes tu Į Sielą įskiepijai man, ' ' .
Ko ant Alyvų kalno mus mokino

4 Pats Sūnus Dievo. Jo mokslu sekti v 
Yra kilniausias, šventas elgęsis.
‘ (Galvą ir ranką pakėlęs didžiausiame entu* 

žiažine.)
•/ PASEKRAS ■ ■ ’ 

(Nusistebėjęs svyruodamas artėja.).
O, taip, tu šventas!... Tu žengi Jo pėdoms. <t 
Tu vesi minias prie išganymo.
Neapleisk mąnęs... Aš po tavo skeptru 
Noriu gyveiiti įr mirti už Jį.

(Puola į Jurgio glėbį ir verkią galvą 
krūtinės padėjęs.)

’• - JURGIS 
(Glausdamas Pasekrą prie savęs, ranką iškė*

Kurie išgano kitus tie nemiršta, 
Jie ten. Dievo karalystėje, 
Ainžmaį gyvena.

(Girdėt žingsniai. Jie persiskyria.)
• ■-■’/ / • SCENAIl' • .■■'•/; ■

Tie patys, Valeras, Maksimianas, Silvanas ir 
. Trištama# '

ant ja

Sveikas tribūne!
’f •'JURGIS:- ”■ •

(Nužemintai, biskį neramiai.) 
Pasveikinimas Ciesoriaus didybei! .

- • VALERAS
. (Mandagiai su lėta šypsą.)

Tu' apsiblausęs, kuo rūpiniesi? ■
i , < Gab tavo ? arklys vakar pralošė
. Lerikty pesir kaskits džiaugias sestarais

Iš tavo algos. O gal per maža? ,
Gal neužtenka pakaktinai tavo 
Išlaidoms, sakyk.

;■■■• (Sus daugiau)

daug, tat menkai ką galė
jo padaryti įtakos į liaudį. 
Nepakako tokių ‘apaštalų* 
net kariuomenei, o juo la
biau, kad ir tarp vadų bu
vo didelis nuomonių, skir
tumas, einant prie bendro 
tikslo. Šis radikalus reyo- 
liucijonieriškaš veikimas, 
rodėsi, niekuomet negalė
siąs ręalizuotis. Bet jų lai- 

fpieį.yįsa^hetikėtai susida
rė labai tam palankios są
lygos.

Rudenyj 1825 metais Im
peratorius paskelbė ka- 
riūbmenės lankymo marš
rutą, sakėsi, pats asmeniš
kai norįs apžiūrėti kariuo
menes dalis, o ta pat pro
ga pasinaudodamas vyks į 
Pietų Rusiją —. Krimą a- * 
tostogoms. Jo išvykimas 
labai keistas. Prieš išvyk
stant nuvyko į Aleksandr- 
Nevškij vienuolyną ir pra
leido keletą valandų su 
vienu vienuoliu, pasižymė
jusiu nepaprastų pamaldu
mų* Savo kelionėj, kur jis 
buvo lydimas Imperato- 
rienės ir labai nedidelio 
palydovų skaičiaus, bemaž 
niekur nesustojo, o beto 
atšaukė ankščiau paskelb
tą kariuomenės vizitavimo 
maršrutą. Tiesiai nuvyko 
į Krintą, bet nežinia dėlko 
greit iŠ Čia išvyko į Tagen- 
rogą, nedidutę Vilą prie A- 
zovo jūros krašto, kuri 
tuo metu buvo apgyventa 
kokių tai graikų kolonis-

• tų. . .
Į čia atvykęs staiga su

sirgo nepagydomu drugiu, 
nuo kurio 19 dieną lapkri
čio 1925 metais mirė.

Teisėtų įpėdiniu paliko 
jo brolis Konstantinas j 
kuris tuo laiku Lenkijoje 
ėjo vice-karaliaus parei
gas. Peterburge įvyko 
priesaiką, kurią padare 
kariuomenė ir valstybes 
tarnauto jai, naująjam im
peratoriui. Senatas ir mi- 
nisteriai jo vardu paskel
bė dekretus ir naujus įsa
kymus. Ta pat proga buvo. 
nukalti nauji rubliai su jo 
paveikslu.

(Sus daugiau) ■ ■ •
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M I ną” (Gen. IX, 20)-. Nojus ; 
[ne vynmedį, bet vyną išra- < 
Į do. Turime įsttėmyti, jog 
prieš tvaną buvo tiktai 
vynmedis,, nes II kur po 

į tvano Nojus būtų jį ga- 
Įvęs./Bet iki to laiko, vyn* 
[medžiai buvo vis dar lau- 
| kiniai, neišdirbti, kur ne-r 

n kur išsidraikę, ir žmonės 
nors atsilanko. & jų vyno nespaudė, tik*

Netiktai kaimus, bet ir tai vynuoges valgė. Nojus 
porcelenos fabriką, ant [agronomiškai medžius iš
šalęs netoli Stokolmo pas- tobulino; juos sodino, pasr 
tatytą, anasai’ Lenkas ap- kirstė į vynynus ir pirmą 
lankė. Darbininkai, liuosa- iš šių vynuogių išspaudė 
me nuo darbo laike, apžiū- vyną. Nežinodamas vyno 
ri savo sodus apie namus [pajėgos, kuri iki to laiko 
arba žvejoja, krba laive- nebuvo nė žinoma nė rege
liais važinėja jūrėmis. Nė ta, jiiomi pasigėrė.^ Taip 
vienas neieško atsilsio rašo Šv. Jeronimas savo 
karčiamoj; Jiems visai jų veikale prieš Jovinianą, 
nereikia, už tat Švedų fabr| Kornelijus a Lapide at-

mišimai ar nelaimes. Ūki-1 “Prisižiūrėk ir pasistebėk 
ninkai taiposgi apie nėjai- abstinencijai — "senovės 
mes nežino, karčiamų ne- žmonių susiturėjimui. Vi- 
lanko, nes jų kaimuose vi- si žmones nuo pasaulio

Nauja Svarbi Kultūras Įstai
ga Lietuvoje

PALAIMINTI BLAIVY
BES VAISIAI 

(Tęsinys)' *
Kaimuose viešpatauja 

toks pat sąžfniškumas, 
švarumas ir turtingumas. 
Švedijos ūkininkai yra la
bai apsišvietę, rimti ir do
ri žmonės; kiekvienas mo
ka skaityti ir rašyti. Kiek
vienam kaime didžiausias 
ir gražiausias butas—mo
kykla, Sodžius ir vienkie< įrikoseniekadnesigirdi su-[kreipia skąitytojų atydą 
mius vienus su kitu vieni
ją telegrafai, net ir tele
fonai. Nėra ko stebėtis, 
nes Švedai ištikimai Užlai
kydamisavo būdą ir tau- sai nėra. Švedų liaudis pa- l pradžios, iki tvano per 
tiškus papročius, koleng- sižymi dideliu susitureji- 1600 metų nevartojo nei 
viausiai pasisavina sveti- mu, ypatingai darbštumu, vyno nei mėsos, užtat bu
mus išradimus; sū jais apie kurį mes visai netu-Į Vo išmintingi ir ilgai gyve- 
jungia savuosius ir taip 
žengia pirmyn draug su 
aukštai apsišvietusiomis 
tautomis.

Kaip miestuose taip, ir 
kaimuose beveik niekur 
nerasi elgetų, nes Vaičius 
jiems neleisdamas elge
tauti, juos gražiai užlaiko. 
Iš kitos pusės, kiekvienas 
sveikas ir sugebąs dirbti 
žmogus laikytų sau už pa
žeminimą ir gėdą, tingi- 

: niauti. Visi turtingesnieji 
darbą mėgstą ir stropiai 
jam pasiduoda. Kaimuose 
nesimato menkų triphėsių, 

? ' ' bėt'viši ’^ražūs^^^ediniar
butai, iŠ oro nutepti rau
donų liąkieru, o iš vidaus 
dailydės gražiai išpuoštu 
Ūkininkui švedui neužten
ka, kaip pas mus,- mažo, 
siauro gyvenimo, jam rei
kia platesnio, kurs papras
tai susideda iš grinčios, iš 
kambarių gulėti ir sve
čiams priiminėti. Tam pa
starajame susirenka viša 
ūkininko., šeima; moteris 
tada pripila. Stiklinės gar-

1 daus naminio alaus, o vy
ras, atsisėdęs ant minkš
tos kėdės skaito susirin
kusiems knygą arba dien-

• raštį, arba linksmai kal
basi su svečiais, jei kąs

KILIS PAIN

Nuo Gėlimų ir 
Skausmų 
naudokite 

; ANCHOR * 
PAIN-EXPELLERĮ

Paih-Expelleris visuomet 
palengvina skausmus

rime supratimo, ir stebė- no, nes gyvendavo net 
tina blaivybė; degtine be-1900 metų”. .
veik visai nevartojama įąi tokia yra girtuokly- 
švedų gyvenime; jų ta* stgs pradžia ir jos asek. 
tiskas gėrimas yra gma su mgs ž^gse. s.
cukrum padaryta, bet ir
Jos nedaug vartoja. 8500 KAIP IR DAUGE- 
gyvėntojams yra tiktai iJiUl...
viena karčiama. Tame, tat,I ' . ■ '■ ■
degtinės išsižadėjime, bent-Į Du airiai susidėję nuši- drai nuo gėrimų susitarė- gerQkai deginės ir 
jime, toje blaivybėje ir y- nešėsi ant rinkos ją par- 
ra visos Švedijos; liaudies duoti. Prieš eisiant juodu 
.gero kaimo pasiturėjimo I susitarė, jog jeigu kuris 
paslaptis. jųdviejų norės išsigerti,

Visgi reikia pripažinti, turėsiąs užmokėti kitam, 
jog ne visados Švedijoj Biskj paėjus,; vienas dtto- 
taip l>uvo- kaip. -kad šiąn-d ’ ’ 
dien yra. Dar pirm 70 me-1 
tų plačiai, prasiplatinusi Į 
girtybės . tą ■■ akmeningą! 
kraštą buvo labai nuvar
ginusi. Tuomet , atsirado 
garbingų žmonių, mylin
čių savo tautą ir trokštan
čių josios dorinio bei ma
terialinio pagerinimo. Net 
ir visokios kliūtys jų ne
sulaikė; kurios buvo taip 
didėlės, jog pasak vieno 
miesto blaivininko, gir
tuoklystės išnaikinimas iš
rodė taip surikus, kaip kad 
kas būtų norėjęs nagais 
nukasti Norvegijos uolas J 
Vienok geresnės ateities 
vilties ir šio darbo nau
dingumo įsitikinimas sti
prino blaivininkus ir juos 
drąsino toliau darbuotis. I

(Dauigau Bus) ■>

KADA ATSIRADO 
. • VYNAS . v

Pirmose šv. Rašto kny
gose randame šitokį išsi
reiškimą, “Ir susodino yy-1

da^kitam'^paskutiniūš . sa
vo tris penus ir iŠsimeta 
stiklelį.

Kiek paėjus, antrasai 
gražina savo draugui tris 
penus it pats išsimaukia 
stiklelį. Toliau pirmasai 
vėl duoda antram tris-pe
nus ir vęl geria. Taip juo
dų girkšnb jo ir mainėsi 
trimis penais iki kol deg
tinė neišsibaigė. Paskui 
juodu ir stebisi, jog netu
ri nė degtinės, nė pinigų, 
nors ir teisingai vienas ki
tam mokėjo.

. VYRŲ VARGAI .

Senoji TŠvynS 
Jus Laukia

Aplankykite savo gimtinį kraštu

' Greičiausia kelionė į Lietuva

? Bremen - Europa
Ekspveslnis traukinys laukia prie 
laivo Bremerhaven© ir užtikrina . 
patogų nuvykimų ! KLAIPĖDA

Arba keliaukite populiariais 
ekapresinlaia laivais ‘

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NIWYORK

ALBIRT BALLIN
Patogus susisiekimas geležinkeliais 

iš Hamburgo - 
Informacijų klauskite pas Vietini 

Agentų arba

HAMBm-AMERIUN LINE
NORTH 6ERMAN LLOYB

252 B0YL8TGN ST. BOŠTON'

' “Kas su tavim, ponas 
Pakauši, ar jau pradedi 
ištvirkti, jog taip dažnai 
ėmei karčiamą lankyti?”

°Na> nė, ne dėl ištvirki
mo. Matai mano žmona 
pradėjo imti dainavimo 
lekcijas, tai jai reikia par
nešti “džinės”.

r ’ . • ■ t

“Kas jai tas dainavi
mas? Verčiau tu jai lopšį 
įtaisyk; moterystėj gyve
nant tas svarbiau.’*

“Dievui dėkui, jau augi- 
nąva dvejetą, o gal susi
lauksime trečiojo, bet lop
šį supant, žinai, reikia ma
žajam padainuoti/’

I °Tąs taip, bet kam jai 
ta džine ?^

l “Džinės lašų einu par- 
Įnešti tam, kad josios ger- 
[kiele nebūtų užkimus. ’

Gerb. skaitytojų ir prietelių 
nuoširdžiai primoms remti tuo* 
profesionalus ir bisnierius, kurie 

h^Ibiyi; ^pirbinkdte?* Nufiję 
Įdaryti kokį bisnį pasakykite, kad 
matite Jo. skelbimu “Darbiniu- 
ke.” Tokiu bftdu bimieriua dar 
geriau supras. kad skelbtis “Dar- 

‘ bininke*’ apsimoka. ,

Kovo mėn. pradžioje Kau
ne atidarytas bažnytinio 

meną muziejus. • '
Mintį įsteigti bažnytinio 

meno muziejų, kuriamo 
tilptų Lietuvos bažnyčios 
užsilikusios tikybinių ą- 
peigų senienos, iškėlė dar 
prieš didįjį karą kanau
ninkas A. Sabaliauskas, 
Jis jau prieš 25 metus pra
dėjo rinkti senoviškus 
kryžius, Šventųjų statulas 
ir kita, kurių surinko ne-, 
mažą kolekciją. Po didž. 
karo šis darbas buvo tę
siamas toliau. Nuo 1928 
metų kan. Sabaliauskas 
kartu su bažnytinio meno ko padovanotas rinkinys. 
Žinovu dailininku A. Va- 
Iečka važinėjo po parapi
jas ir rinko įvairias bažny
tines senienas, norėdami 
įrodyti, kad tokių senienų 
Lietuvoje yra labai daug, 

Netrukus buvo sudary
tas bažnytiniam •' menui 
Lietuvoje tirti komitetas, 
kurio pirmininku buvo a» 
a. pret Mačiuli? - Maino* 
niš. To komiteto rupesniu 
1931 metais Kaune buvo 
surengta pirmoji Lietuvos 
senojo bažnytinio meno 
paroda, kurioje buvo iš
statyta senoviški paveiks
lai, medžio skiiltūra, baž
nytiniai rūbai, indai it ki
ta, viso apie 150 eksportą- 
tlj.

Po šios parodos tuojau 
paaiškejos-bažnytinio meno 
hĮUZięjaussteigimo reika
las. Arkn*skupo Metropo
lito Juozapo Skvirecko, 
Metropolijos kunigų seme- 
narijos rektoriaus kan. P. 
Penkausko ir kitų rūpes
niu, 1933 metais buvo į- 
steigta draugija . bažnyti
niam menui Lietuvoje tir
ti, remti ir ugdyti, Drau
gijos steigėjais buvo kam 
Pr. Penkauskas, kan. A, 
Sabaliauskas, dail. A. Va
lecką, P. Galaune, čiurlio- 
nies Galerijos direktorius 
ir kan. V. Mironas.

Ši draugija ėmė konkre
čiau rūpintis bažnytinio 
meno muziejaus steigimo 
reikalu. Pirmiausiai buvo 
reikalinga muziejui patal
pa. Metropolijos kunigų 
semenarijos rektori aus 
kan. Pr. Penkausko rūpes
niu, prie semenarijos tais 
pačiais metais pradėti sta
tyt, pagal architekto Reb 
sano projektą, dideli trijų 
aukštų rūmai, kurių staty
bą pernai rudenį buvo ban 
gtą- ' . ■■■-’■_•

Visas trečias rūmų auk* 
štas versti skirtas muzie
jui, kurio patalpos jau į- 
rengtos. Švietimo ministe
rija muziejui įrengti, pas
kyrė pašalpą, šiuo metu 
dail. A. Valečka jau tvąr* 
ko eksponatus.

Muziejui skirta yra vie
na didelė Salė ir 5 dideli, 
erdvūs kambariai. /Salėje 
bus išstatyti tapybos eks
ponatai. Tai įvairaus didu
mo paveikslai iš XV-XIX 
šimtmečio. Vienas iŠ įdo- 
miatisių paveikslų tai 
‘Nuėmimas nuo Kryžiaus*, 
kĮtip spėjama/ italų ■daili-* 
ninku Monteni darbas 
(XV-jo Šimtmečio). Be to, 
yra ispanų, prancūzų ir 
Vietos dailininkų paveiks**

lų, dirbusių didelių meis
terių įtakoj, ar buvusių jų 
mokinių?

I-me kambary tilpš baž
nytiniai rūbai, vartoti ti
kybinėms apeigoms. Tai į- 
Vairios gražaus darbo ce- 
ruotos, kapos, stulos nUo 
XV šimtmečio iki šių lai 
kų, -

H-me kambary bus iš 
statytos įvairios skulptū
ros, altorėliai, prancūzų 
meisteriu bareljefai ir ki 
ta.

ni-me kambary bus 
liaudies bažnytinio meno 
skyrius, kurį žymiai pra- 
turtino kan. A. Šabaliaus-

mas etc. Prašai filminiu* 
ko A. Meldžiaus, kad jis 
važinėdamas pa lietuvių 
kolonijas skleistų Federa* 
atjos idėją ir platintų mū
sų spaudą.,,

Pildant šią rezoliuciją, 
visos mūsų kolonijos, be 
išimties, turi suorganizuo
ti katalikiškojo veikimo 
ir, kitalikų spaudos savan 
te-

Tokios savaitės progra< 
ima turi būti mdŽdaug to* 
kia:

1. Pamokslai bažnyčiose,
2. Paskaitos ir prakalbos 

salėse.
J 3. Vaikščiojimas per na
mus užrašant katalikiškus 
laikraščius ir prirašine-

MhMM* «M

iV-me kambary bus iš* 
statyti įvairūs ir įvairių 
lakų bažnytiniai indai: 
kielikai, monstrancijos ir ’ 
kitokie metaliniai daiktai. 
Čia ypatingai įdomi baro
ko stiliaus monstrąnėija 
iš 1695 metų,

Pagaliau, V-nie kamba
ry, įrengtame rūmų bokš
te/ tilps moderniškojo baž
nytinio meno eksponatai. 
Be to,, prie muziejaus yra 
patalpa . paveikslų ir "kitų 
eksponatų restauravimo 
darbams ir muziejaus di
rektoriui kambarys.

Prie muziejaus bus su
darytas dar ir oro muzie
jus, kur btis išstatyti kry-. 
žiąi ir kiti eksponatai, ku
rie nebijo atmosferinių są
lygų.

‘ Daugiausia vertingų ek- 
iponati| davė Suvalkija, ir 
Aukštaitija. Žemaitija da
vė daugiausia liaudies me
no dalykų^

žinoma, dabar muzieju
je surinkta tik menkutė 
dalis visų Lietuvos bažny
čiose esančių senienų. To* 
dėl muziejaus administra
cija kreipėsi į visos Lietu
vos klebonus, prašydama, 
kad jie praneštų apie esą* 
mas jų žinioje; muziejinės 
vertės bažnytines senie
nas. Be to, numatyta šių 
metų vasarą apvažineti 
visą Lietuvą ir padaryti 
atatinkamą foto nuotrau
ką. ■ *..

Bažnytiūio meno muzie
jaus atidarymas įvyko 
kovo mėti. Taigi netrukus 
Lietuva praturtę? dar vie
ną, labai vertinga kultūri
ne įstaiga. Tsb.

KATALIKŲ AKCIJOS IR 
SPAUDOS VAJUS

Prąejusių metų Ai L. R. 
K. Federacijos kongresas 
priėmė tokio turinio rezo
liuciją: . <
’» ‘Didėjant mūsų visuo
menės reikalams ir dar
bams, yra būtinas feiką* 
las didinti organizuotąsias 
jėgas. Dėl to 24 kongresas 
nutaria būsimais metais 
gavėnios metu suorgani
zuoti Federacijos ir kata
likiškos spaudos vajų, kac 
įtraukti į Federaciją visas 
draugijas, suorganizuoti 
skyrius, visose kolonijose, 
plačiai paskleisti tikybi
nės ir tautinės krypties 
laikraščius ir knygas.

šiam tikslui panaudoti 
visokias priemones: spau
dą, paskaitas, radio, f ii-

—.m W|iįį

jaut narius prie kati 
kų organizacijų.

4. Aiškinti draugijų I 
sirinkimuose svarbą I 
klausyti prie A. L’. R. 
Federacijos.

5. Kur nėra, organini
A. L. ą, K. Federa 
skyrius?

6. Kur galima, Ka 
kiškai Akcijai naudoti Į 
tik spaudą, prakalbas, 
mų lankymą, liet ir ra

7. Apie vajaus pasėtai 
reikia pranešti Fed 
jos sekretorijatui.

A.L.R.K.Fedem
Sekretorius-*

2334 So. Oakley Avė,, J1 
Chicago, Ilk

■ »■ Kun. Jurgis G. M* C

Mano Kelionės Įspūdžiai J
LIETUVOS DRABUŽIAI r

Kaimo žmonės net ir sa
vo drabužius padaro. . Aš 
nebuvau dar matęs kaip 
auga linai. Lietuvoje ma
čiau. Kaip išauga ir nu
noksta linai (flax), tai 
juos išrauna, pamerkia ir 
paskui džiovina; paskui 
tuos šiaudus kiek pamuša, 
kamienbs sutrupa, iškrin
ta spaliai ir lieka valak- 
nai, Tuos valaknus verpi? 
į siūlus ir veja į kamuo
lius (bąli), paskui tie siū
lai yra audžiami į audek
lą (cloth). Iš linų daro 
rankšluosčius ir kitokius 
dalykus. Dėl rūbų vartoja 
vilnas, kurias kerpa nuo 
avių, paskui jas verpia į 
siūlus, kaip linus, dažo ir 
snaudžia į audeklą. Ma
ciau tuos prietaisus, ^ku
riais verpia ir audžia Lie
tuvoje, kaimo žmonės. Ma
čiau, kaip buvo pakviestas 
siuvėjas, kuris atsinešė 
savo siuvamą mašiną ir 
pasiliko pas tuos žmones 
ir visiems pasiuvo rūbus. 
Tie rūbai, žinomą, nėta to
kie gražūs, kaip mes turi
me Amerikoje* bet Lietu
voje ypač kaimo žmonės 
pakratę tokius nešioti. 
Lietuvoje galima nusipirk
ti tokių gražių drabužių, 
kaip ir Amerikoje. Ma
čiau žmonės, vyrus ir mo
teris miestuose vaikščio- 
Jąnt gatvėmiš, niekas ne
galėtų pasakyti, ar jie vie
tiniai, ar iš kitur atvažia
vę, taip gražiai kaikurie 
yra apsirengę. Kaimuose 
žmonės patys padaro ir 

; batus, kurių padai yra me
džio o yiršiai odos. Jie 
vartoja tokius batus na
mie ir prie darbo. J bažny
čią vartoja geresnius. Ki
tą syk matyt basas mote-

ris einant į bažnyčią, b^| 
atėjus arti miestelio vi 
apsiauna. Kaimo motery! 
ant galvų nešioja gražiu 
skareles. Miestuose 
rys daugiausia skrybėlė 
nešioja. Mokiniai, einau 
tieji aukštesnius moksld 
Vyrai ir merginos, nešioį 
uniformuotas kepures J 
rūbus. Lietuvos poliau 
nešioja, ypač miestuos 
labai gražią uniformą. ’ 
są rūbų eilė tamsiai n 
na ir baltos pirštinės, 
nigai visUr nešioja si 
naš.

(Bus s daugiau)

RŪPESČIAI LIETUV 
DŽIOVININKAIS :

Kovo mėnuo.,Lietu 
yra pakirtas propogari4 
kovoti su džiovą/Daktaū 
ruošia paskaitas ir prad 
Šimus per kuriuos vist 

■ menei aiškina džiovos 
Sumą ir nurodo nuo 
apsisaugojimo būdus. Pi 
šią propagandą aiŽ 
kad Lietuvoje daug i 
nitt Serga džiovą ir 1 
tos ligos miršta.

Kova su džiova ir 
plėtojimuši kasmet pral 
dama vis griežčiau vykt 
ti. Gyventojai, raginą 
savo namus statyti e0 
vešnius į kuriuos dar 
patektų saulės, švari 
tyro oro. Visuomenė r 
narna pati su džiova ] 
ti, neslepiant džiovinin 
neduodant Kocho b 
toliau vystytis. Lietuvį 
yra daug vietų kur dįfi 
lengviau gydoma, tai 
si pušynai. Be to, yra 
džiovininkų šanatb 
kuriuose yra apie 700 
tų besigydantiems 
šios baisios lygos.

i MALDAKNYGES

<

GAVĖNIOS METU ĮSIGYKITE MALDAKNYGES 
Už LABAI NUPIGINTĄ KAINA ' 

“MALDŲ RINKINĖLIS”
Kainos;’ * J

Juodais odos afcdmis ^1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1*75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1,00) 
Baltais celuiloido apdarais .90 (buvo $125)

‘‘PULKIM ANT KELIŲ”
Juodais odos apdarais — $1.50 (buvo $2.50)

• , ' . -•/ \ \ . ' ...

IMANT- DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODA® GDBĄ NUOU

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrkšu: 1
“DAIffilNINKAS”

366Broadway, — — —So. Boston,
"■*••• •• r* - ' . •

r-'i t?



DARBiyiMKAS

. V. WARAB0W

CHURCH and M0NTELL0 Stff.į BROCKTON — Tel. 100 ‘

PRANEŠIMAS

DETROIT, MICH.

■ 14, Šv.

2
PIRK DABAR PAS

J. BREST & COMPANY, INC.

a

JIS YRA 100% MOHAIR

’ Guarantuotas 5 metams nuo kandžių

ii

Tire Sliop
.. f! <1 O f- n) ft A • i- C -^»>'

BE JOKIO “RED TAPĘ”

BE JOKIO LAUKIMO

LENGVOS SĄLYGOS

PRITAIKINTOS JUMS

Nėra ilgu tyrinėjimu, jokiu nesma
gumu Tamstai. Visus susitarimus 
užlaikome su pasitikėjimu. Tik pa
rodykite mums . savo automobilio 
“lisense” dėl identifikavimo. Ir nu
sistatyk sau pritaikintas lengvas iš
mokėjimo sąlygas.

Pasirink ką tau reikia ir pasakyk
F’ mums kiek galėsi mokėti. Užims 

mums tik kelias minutes atidaryti 
Tamstai atsiskaitymo sąskaitą. Ir 
mes tuojau uždesime bilę koki jran- 

■ kį prie Tamstos automobilio.

TRIDUUM PASIBAIGĖ
Sekmadienį, kovo17 d. 

prasidėjo trūmpos trijų 
dienų rekolekcijos, kurias

IS Main Street, Brockton, Mass.

TEL. BROCKTON 4052
■ • . . . t . ■

yra tikra Onos Aksomai- 
tienės sesuo. '

Detroito Žiedas.

, Norwood 1009 Notaras

A. K. NEVIACKAS

IĮĮĮIįMWJ»IW IIMjįĮB

L Su daną g OQ C! A
PARLORSET4 “ j

Kaina tik ' į

■

AS GIRDĖTI.LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

N KIMUS GEGUŽI- 
[ NeSREIKALU

. Naujosios Anglijos 
pkričio ir Šv. Roko pa- 

Gegužines renginio 
isljos susirinkimas į?

18 GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

*- 1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS,v 
TEL. Norwood 1503

į MontelloOffice: 
10 Intervale St 

t , TEL. Brockton 2005

Tel. Brockton 2316

ITH UPHOLSTERING
COMPANY

naikyk savo senas rakandus! 
kito juos mums apmušti su 
n apdangalu. Nes mes užlaiko 
visą eilę rakandams apdanga- 

į kaip tat; tapestries, velours, 
ilr, damask ir tt.

, 16 Bėlmont Street, . 
BROCKTON, MASS.

TRANGIS ELECTRIC
COMPANY

Kttk J. Strangis, Savininkas
JKKTRIKINIAI REČIAI 

h ant lengvo išmokėjimo 
liekame vįsokius elektriki- 

* is įvedimu? ir pataisymus
Tel. Brockton 7198 
28 Morsė Avenue,

L, BROCKTON, MASS. .

DIJUSUJRCR ■
į lietuviška Valgykla 
Gaminą skanius ir šviežius 

valgius 
ATDARA:

fao 6:30 ryto iki 12:30 vakaro. 
r -1118 Washington St,

d, Mass.

INSURANCE .
JOKIOS RŪŠIES ; APDRAUDA 
• Laivakortes visoms Jinijoms 
\ Teisingas Patarnavimas

1122 Vfashington St.,
Mass.

nik

vyks sekmadienį, balan
džio 7 dieną, “Darbininko” 
Redakcijos kambary, 366 
West Broadway, So, .Bos
ton, Mass., 5 vaL po pietų. 
Visų kuopų atstovai kvie
čiami atvykti, nes jau lai
kas pradėti GEGUŽINES 
rengimo darbą*

Tarnas Versiackas, 
LDS. N. A. Apskričio Kaš.

LOWELL, MASS.
SPORTO MĖGĖJAI

Džiaugiasi kitos koloni
jos savo "sportininkais’.

Laweiris tūri ištikrųjų 
stiprios medžiagos. Jau se
niai reikėjo ją surinkti; 
Nuorganizuoti, sunaudoti 
Dievui ir tautos naudai! ‘ 

> Pareiškęs tą sumanymą 
kun. Strakauškas netik jį 
užgyrė, bet ir pats pareiš
kė stoti į darbą ir gelbėti 
visokiais būdais!

Jaunime! Organizuoki* 
mės!

Norintieji prisirašyti į 
"sportininkų grupę’, kuri 

? jau turi pradžią ir spar
čiai ruošiasi sudaryti ‘ba- 
še-ball” ratelį,, prašau įtei
kti vardus mūsų vadui, 
kun. Strakauskūi kuogrei- 
čiausiai!

JRRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas 
Užlaiko. Vėliausios Mados

YKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 
Vyrams Lietuviu išdirbtus 
TjtR GLOBĘ ČEVERYKUS 
Ž&rŠinius ir šventadieninius

1152 yTąshingtoii St., 
d, Mass..

tiš. Užbagė kovo 20 d*i iš
kilmingomis . pamaldomis 
su palaiminimu. Per visus 
vakarus žmonių lankėsi 
daug. Tėvo Jakaičio gra
žūs pamokinimai ir pamo
kslai atnešė daug naudos 
visiems.

Lankėsi svečiai kunigai*: 
Urbonavičius, Jenkus, Ple- 
vokąs, Bružas ir kiti klau
syti išpažinčių. Daugumas 
priėjo ir gražiai * užbaigė 
rekolekcijas priimdami 
komuniją*.

ORGANIZACIJOS
Girtinas ir džiuginantis 

dalykas kuomet visos ka
talikiškos organizacijos 
dirba išvien po Kristaus 
vėliavą? naudai Dievui ir 
tautai. , y

Organizacijų, bei drau
gijų turime , suvirs de
šimts.

Parašysiu apie galingą, 
daug veikiantį Federaci
jos skyrių, Matot, prie šios

organizacijos priklauso į- 
vairių draugijų išrinkti 
atstovai. Prie Federacijos 
priklauso, galima pasaky
ti, šios kolonijos smetonė- 
lė. Federacijos valdyboje 
yra šie: pirm. Vladas Pau
lauskas, vice-pirm. Jonas 
Šaukimas, raštininkė Ma
rijona Kriaučiūnaite, iždi
ninkė Alena Kazlauskienė.

Federacijos skyrius su
darė, Liaudies Universite
tą, kvietė kalbetojūs ir tt.

Surengė prakalbų, teat
rų* Trumpai: Federacija' 
rūpinasi LowęH’io lietu
vius supažindinti su pa
saulio svarbiausiais klau
simais. Daug dirba ""Dar
bininko” naudai*

Štai šį penktadienį, ko
vo 29 d., 8 vai. vakare, 
rengia “penny - sale”. Vi- 
sas pelnas skiriamas^ išlak 
kyti "‘Darbininko” Radio 
pusvalandį.

PAVEIKSLAI
Sekmadienį, kovo 24 d., 

7:30 vakare, kun. Jenkus 
rodė paveikslus ir skaitė 
paskaitą apie Šv. “Joaną 
D’arę”.

Buvo daug žmonių. Pa
veikslai gražūs, įdomūs ir 
pamokinantį.

Kun* Jenkui dėkų už vis
ką — lauksim ateityj dau
giau.

LIGONINĖJE
Sugrįžus iš ligoninės po

nia Kašėtienė pabuvo na
muose pas savuosius kele
tą savaičių. Po to vėl nu
vežta į ligoninę 4 dėl jos 
blogos padėties.

Dabar jį guli Šv. Juoza
po ligoninėj. Prašoma visų 
jasimelsti ir ją atlankyti ^surprizas.Tęsk

NAUJASDUONKEPIS
Neseniai atvažiavo į Lo- 

well’y naujas dūonkepis 
“J. & R. Bąkery”.

Kepa duoną, pyragai
čius ir kitus skanumynus. 
, Savininkai p-nai J. Jųr- 
gėla ir P.^Saulenas, kata
likai, tai visų pareiga juos 
remti.

Norintieji duonos bei 
pyragaičių kreipkitės šiuo 
adresu.

Mr. A. Wilkius 
TTChopelSL,

LoweU, Mass. tel. 4090.
“Rūdininkas.”

Tires Išmokėjimui
GARSUS GOODRICH TIRE^ IR BATTERIEŠ

Goodrich Safety Silvertowns su Life-Saver Golden 
Ply, įrodyta, kad jie yla 3 kartus saugesni nuo 
“blow-outs”; gauto iš greito važiavimo.

Goodrich Ęlectro-Pak Batteries yra stiprūs ir tū
ri galingą jėgą dėl greito pradėjimo ir ilgo varto
jimo.

Moterų Sąjungos 54 kp, 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyko kovo 7 d. parap. (Šv. 
Jurgio) saloje. Atsilankė 
Dvasios Vadas kun. J. Či- 
žauškas, ir davė gražių pa
tarimų*

Susirinkime, Onos Akso- 
meitienės pasidarbavimu, 
įsirašė nauja narė Ap. Je- 
sukaitienė*. Nutartą kiek
viename mėnesip^susirįn- 
kime viešai perskaityti de
damus organe ""Moterų 
Dirvoj’’ Centro Valdybos 
pranešimus, svarbiuosius 
straipsnius, ypatingai apie 
konstituciją ir juos žo
džiu aiškinti bei diskusuo- 
ti. Šis Aksomąitienės įne
šimas, tilpo ‘Moterų Dir
voj’; No* 11 (236) lapkri
čio mėn. 1934 m. O* c* Ak-, 
somaitiene įnešė, kad rei
kia aplankyti merginų so- 
dalicijos susirinkimą ba
landžio mėn. ir gyvu žo
džiu varyti agitaciją ir

kviesti Sodaliciją įsirašyti 
vienintelėn liet. kat. mote
rų ir < merginų Sąjungom 
Pirm. J. Medinięnė ir O. c. 
Aksomaitienė apsiėmė at
lankyti .

Aksomaitienė sako, kad 
mergaitėms bus pądaryta 
^urprizas. Tęskime-verba
vimo darbą, nę^pėr šį va
jų įstojimo mokestis per’ 
pus nupigintas. ’ .

Kas norėtų daugiau su
žinoti apie M Sąjungą, 
prašome kreiptis pas Oną 
Aksomaitienę. gurios ne
nori įsirašyti. Į pašalpos, 
pomirtinės skyrius, gali į- 
sirašyti į apšvietos sky
rių, • . /•

54,kuopoje ttirime dvi 
darbščias nares: V. čepe- 
lionytę ir M. Vaičiūnaitę. 
Jos yra pavyzdys kitoms.

Įsirašymas į L. Kat. Mo
terų ir Merginų Sąjungą 
yra svarbu ir yra gyvas 
reikalas kiekvienai liet* 
katalikei. Moterų Sąjunga 
yra naudinga ir( reikalin
ga pa!Čių narių gerovei.

Natūralų, jei maža bus 
merginų kuopoje, tai men
kas ir veikimas. Dirbant 
vienybėje nebus sunku at
likti. Detroito Žiedas

<‘WOMENS DEMONS- 
TBATl()Ntr -

> Department of Recrea- 
tion rengia vienoje išdi
džiausių svetainių- Detroi
te, Olimpia, balandžio 11 
Vakarę . teatrą ir parodą. 
Lietuvius atstovaus Ant* 
Bajorienė, žmona Jono 
Bajorino, pirmutinio lie
tuvio Real Estate ir Nc^ 
tary Public Detroite.

Dabar turi savo ofisą 
prie Grand River ir Liver- 
nois-gatvių. Prieš 20 m. 
jis turėjo biznį ir nuosa
vybę, Cardone avė. Čia 
dirbo O. (Į Aksomaitienė, 
(tąda Ona Žilinškaįtė), ji 
prižiūrėjo visą biznį, Čia ji 
išmoko ir Real Estate biz
nio. Antanina Bajorinienė

ĮVAIRIOS žinios
RUOŠIASI IŠLEISTI 

VEIKALU APIE TĘVA 
PABRĖŽA

šiomis dienomis gauta 
žinių, kad Tėvo Ambrazie
jaus Pabrėžos kapas Lie
tuvoje vis daugiau žmonių 
lankomas. Per jo užtarimą 
išprašomos malonės. Yra 
jau ir rimtų davinių (ma
lonių). Jau antri metai 
kaip kun. P. Kuškis renka 
jo rankraščius ir ji lie
čiančius dokumentus. Kai 
viskas bus sutvarkyta; 
kun. RuŠkis žada parašyti 
Tėvo Pabrėžos gyvenimą. 
Pranciškonų Vienuolynas 
pasiryžę išleisti šį veikalą 
ir padaryti ’ pirmuosius 
žingsnius į kun. Pabrėžos 
beatifikaciją.
LIETUVOS VALDININ- 
KAMS DAB KARTA SU
MAŽINTAS ATLYGINI- 

MAS
Prieš kelis metus, norė

damas suvesti biudžeto ga
lus SU galais, beveik visos 
valstybės ėmė daryti stam 
besnęs sutaupąs valdinin
kų algų sąskaitom Kitos 
valstybės valdininkams al
gas sumažino jau 1930 me-

tais. Lietuvoje pirmą'kar
tą valdininkams algas su
mažino 1932 metų vidury
je. 1933 metais buvo su
mažinta dar daugiau, o 
Šiemet vasario viduryje 
naujai išleistuoju įstatys 
mu, ^Lietuvos valdinin
kams algos sumažinamos 
jau trečią kartą. Dabar vi
si valdininkai gaus apie 
12-32 procentus mažesnius 
atlyginimus, negu 1932 
metų pradžioje. Tsb,

S0VIETAIPIRKS5 MILU 
JONUS KIŠKŲ

Melboume — Sovietų 
valdžia pasiūlė pirkti iŠ 
Australijos penkis milijo
nus kiškių. Už kiškius so- 
vietai mokės naftos pro* , 
dūktais.

NASH TAU SERVICE
Nauji apšildyti karai.

, Tik 35c. po Brockton’ą
. Stotys: ■

W. Elm ir Main Sis.
* 45 Tremont St., J 
BROCKTON, MASS.

h

THOMAS CARRIGG & SON
PIEŠĖJAI IR IŠDIRBĖJAI n

Amer, Liet. 'R. Kat. Fe
deracijos Naujosios Angli
jos apskrčio suvažiavmas 
įvyks sekmadieny/ balan
džio 28,1935, Šv. Petro pa
rapijos salėje, 492 E. Se-1 
venth St., Šb. 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:
VL Paulauskas 

Raštininkas:
Benediktas Jakutis.

TĖVO KAZIMIERO ŽVIRB- 
110,0. P. DOMINIKONO

MISIJOS!
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- 
nandoaįL, Pą.

Birželio 2—15, Šv. Pran
ciškaus bažnyčioje, Miner- 
sville, Pa. 1 .

Nuolatinis adresas: Rev. 
C. Žvirblys, O. P., c/o Rėv. 
N. Pakalnis, 259 No* 5th 
St*, Brooklyn, N. Y.

JONO KMITŪ EILES
Tai gražūs mūsų išeivi

jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinki- 
ūyš, ■.

, “DARBININKO” Adm* 
866 W. Broadway, 

South Boston* Mass.

hii

DAILĖS PAMINKLŲ
'J■ -J'

VISOKIOS RŪŠIES GRANITO

Reikale kreipkitės:

n •
V

41 No. Cary St., Brockton, Mass. įU ' Telefonai: > ____ _
Brockton 6588 ' 40 Weymouth St., Weymoutb, Ma8B. l

jį Randolph 196-W. -■ 65 Brook Road, Quincy, Mass.

g

Charles H. Hickey 
INCORPORATED 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Tie, kurie reikalaujate Katalikiško Patarnavimo 
Brocktone ir Apylįnkiniuose Miesteliuose 

Rasite HICKEY PATARNAVIMĄ Geriausį

Užeikite Į mūsų Laidotuvių Įstaigą
t * .... •.

. Kainos Prieinamos Kiekvienai šeimynai

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

Tel.
Brockton

... 345

FUNERALHOME 
408 Main Street 
Brockton, Mass.

i!-

u - u 
1

BROCKTON GARAGE
389 IVARHEN AVENUE

Service.
Tel. 1551

i:-'

i!- 
.. i!,. . 

.■■•••Ji-.

. . ■■

PAMATYKITE IR VAŽIUOKITE FORD V 8 ų
•• . •' t/ • 

H.’ .

H

: ■ 1! . . 
.i!. '

Sales
Tel. 1550

PIRM, NEGU JŪS PIRKSITE
■ J. ' Taipgi .

Užlaikome dideli pasirinkimą vartotą - 
automobilių

Klauskite pono Stasio Stripinlo 
VIENINTELE FORD AGENTŪRA 

BROCKTONEįĮ*j

i

<
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Antradieniu Adandžio 2 d., 19ŠČ

NEPRIKLA
ŠVENTES MINĖJIMAS

mmima
STAIGUS IR ANKSTY- 
VAS PAVASARIS LIE- , 

' TŪTOJE •’* ' ■' ' H1
Seni žmones neatsimena ■ 

tokio staigaus ir ankstyvo W 
pavasario Lietuvoje, 
mą prasidėjo tik po Nau-?;« 
jų Metų, o vasario pabaik -j 
goję oras smarkiai atšilo. J 
Dieną temperatūra siekia 1 
5-8 laipsnių Celsijaus šili-T j 
mos. Dėl to šiemet sniega^įjl 
pats sutirpo, be jokio pa-’/įg 

' vasario lietaus. Anksti ėjo ir upės. Jau vasario,^ 
pabaigoje kai korių man 
žesnių upių vanduo buver-pj 
Švarus, Nemunas ir Neris f J 
pašijudino vasario 24 d.** 
Potvynio beveik jokio ne^‘l 
buvo. Nemune vanduo bu* j 
vb pakilęs arti 5 metrų, j 
bet tuojau vėl nukrito. I 
šiek tiek buvo apsemtas j 
Zapiškis’ ir vienas kitas j 
Panemunio kaimas. Šiaip i 
didesnių pavasarinių (nuo** -g 
stolių šiemet nėra.

Sąryšy su staigiu oro at- 
šilimu .vasario pabaigoje MI 
Lietuvą pradėjo grįžti va-*“ttJ 
sarįniai paukščiai iš šiltų- 
jų kraštų. Jau girdėti čiu/^ 
renant vyturius^ špokus, -^5 
pempes, plaukant gulbes' g 
ir kitus paukščius. Tsb/ j

. Kiekvienas, - kas akyliai^į 
mato ir tvirtai pasirįžia 
nejučiomis išauga genijų. TH 

^Kraf^, 'J

jo pirmojo Lenkijos prezi
dento Gąbrieliaųs Naruta- . 
viČiaus brolis. ‘' ,. , '

Alfonsui Petrulis, — ku* 
nigas, miręs 1929 ihetais. 
Sunkiais valstybės nėrimo 
laikais aktyviai dalyvavo 
politikoje ir daug prisidė
jo prie Nepriklausomybės 
atstatymo.

Jonas Vileišis — ądvp- 
katas/politlkas; visuome
nės veikėjas* Dabar yra 
Valstybės Tarybos narys. 
Nuolat gyvena Kaune.

Kazimieras šaulys, * ku
nigas, Kauno arkivysku
pijos generalvįkąras, gy* 
vena Kaune. Tsb.

LIETUVOS BANKO VEI
KIMAS 1931 METAIS

Didžiausia kredito įstai
ga Lietuvoje yraLietuvos 
bankas, Jis įsteigtas 1923 
metais, kai Lietuva išleido 
dabartinius savo pinigus 
litus. Lietuvos bankas yrą 
akcinis bankas. Kiekvie
nas Lietuvės pilietis gali 
-nusipirkti akcijų ir būtį to 
banko nariu. Didžiausią 
Lietuvos Banko akcijų da
lį yra nusipirkusi Lietu
vos vyriausybe. Tokių bū
dų, Lietuvos Bankas yra 
pusiau valdiška, pusiau 
privatinė įstaiga. t Visus 
banko valdomuosius orga
nus renka metinis akcinin
kų susirinkimas. Bet vy
riausią Banko valdytoją 
skyrią Prezidentas, Dabar 
Lietuvos Bąnko Valdyto
ju yra senas lietuvybės 

i veikėjas adv. Vladas Sta
šinskas, o' jo pavaduotoju 
—• patyręs finansistas J,

Vasario 9 d, Kaune buvo 
Lietuvos Banko akcininkų 
metinis susirinkimas. Ja
me paaiškėjo yisap praeitų 
metų banko veikimas, Lie
tuvos iždo stovis ir dabar
tine Lietuvos finansinė 
padėtis. Pasirodo, kad 
praeitų y metų Lietuvos 
Banko balansas siekia 
176.620.000 litų. Iš prane
šimų paaiškėjo, kad praė
jusiais metais kai kurių 
sričių finansinė apyvarta 
padidėjo 9 milijonais litų. 
Iš žymesnių banko apy
vartos pasikeitimų pami- 
nėtina: aukso fondas padi
dėjo 140.000 litų, išduotos 
paskolos padidėjo 17.340.- 
000 litų, banknotų apyvar
toje padidėjo 600.000 litų, 
indėlių einamosiose sąs
kaitose padidėjo 6.170.000 
litų, šie pasikeitimai atsi
rado todęl, kad Lietuvoje 
jau mažėja ekonominė kri
zė ir visas ūkiškas gyveni- 
mas eina pagerėjimo Unk- 
me. •

Pats svarbiausias Lietu- 
Vos Banko veikimas pasi
reiškia tame, kad jis tei
gia gąna dideles sumas 
kreditų - įvairioms žemės 
ūkio šakoms. Jeigu sudėti 
visas ūkiškas paskolas, 
kurias Lietuvos Bankas 
pernai išdarė, gausime^i 
milijoną litų* Taip pat pa
didinti kreditai pramonei, 
prekybai įr; ųamų savinin
kams. Be to gana daug pa
skolų išduota Klaipėdos 
krašto kredito įstaigoms, 
]kad jos daugiau naudotųsi 
vidtfiiėmis, p '^e užsieiiinė- 
mis paskolomis, Dabar 
kiekvienas apyvartoje e-

Dr. Jonas Basanavičius ; 
— lietuvių tautos patriar- < 
chas, pirmasis pasirašęs 
: jietuvoš Nepriklausomy
bės paskelbimą. Jis ir. mi- . 
re tą istorinę dieną —1927 
m. Vilniuje, Rasų kapinė
se. i

Saliamonas Banaitis — 
visą savo amžių kovojęs 
už lietuvybę už Šviesesnę 
Lietūvoš ateitį. Sulaukęs 
senatvės išvargęs, suskur- 
dęs dėlvisokių nepasiseki* 
mų ir nemalonumų mirė 
Kaune 1933 metais vasarą.

pykotas Biržiška —Vy
tauto Didžiojo.universite
to profesorius,: Vilniui va
duoti Sąjungos pirminin
kas. Dabar nuolatos gyve
na Kaune/

Kazys Bizauskas, diplo
matas, daug kartų Lietu
vą atstovavęs užsieniuose. 
Dabar užsienių reikalų mi
nisterijos teisių - adminis
tracijos departamento di- 
rektorius. Gyvena Kaune.

Pranas Dovydaitis—Vy
tauto Didžiojo universite
to profesorius, visuomenės 
veikėjas, katalikiškų laik
raščių redaktorius, nuola- 
tos gyvena Kaune.

Steponas Kairys — Kau
no miesto Savivaldybės 
kanalizacijos Skyriaus vė- 

; dejas, buv, socialdemokra
tų veikėjas, šiuo metu jis 
sunkiai serga, < guli Kauno 
miesto ligoninėje?

Petras Klimas diplo
matas, rašytojas, visuome
nės veikėjas. Dabar Lietu
vos įgaliotas ministeris 
Paryžiuje.

Donatas Majinauskas — 
rašytojas, yfsųomehes vei
kėjas, nuolatos gyvena 
Kaune dirba savo ūkyje.

Jonas Smilgevičius—- a-, 
gronomas, visuomenės vei
kėjas. Kai kada, gyvena 
Kaune, bet . dąžnįąųsįai 
tvarko savo ūkį.

Justinas Staugaitis t— 
Telšių Vyskupus, rašyto
jas, veikėjas. Dabar nuo
latos gyvena Telšiuose.

Aleksandras Stulginskis 
agronomas, buvęs pirma
sis ir antrasis seimo išrin
ktas Lietuvos prezidentas, 
gyvena Kretingos apskr., 
Jokūbavo dvare, kur tvar
ko savo ūkį.

Jonas Vailokaitis ku
nigas, visuomenės veikė
jas, gabus ekonomistas, 
gyvena Kaune. t

Jurgis šaulys diplo
matas, Visuomenės veikė
jas, dabar yra . Lietuvos 
ministeris Berlyne, kur ir 
gyvena.

Jokūbas Šernas — miręs 
prieš 7 metus. Velionis bu
vo finansistas ir prieš 
mirdamas ėjo prekybos ir 
pramonės banko dįrektO' 
riaus pareigas.

Antanas Smetoną — pir
masis ir dabartinis Lietu
vos Prezįdeptaš, moksli
ninkas ir publicistas. Nuo
lat gyvena Kaune,

Vladas Mironas — kuni
gas, visuomenės veikėjus, 
vyriausias Lietuvos ką- 
riuomenės kapeĮįonas. Gy
vena- Kaune, ų // ' ' /■

Stanislovas Narutavi
čius —< mirė prieš kelią 
metus. Jis buvo nužudymo-

ka daina per radio ne tik 
artimose Pabaltijo valsty
bėse, bet ir Skandinavuo
se, Belgijoj, Olandijoj, Du- > 
nijoj, Prancūzijoj, Italijoj, 
Čekoslovakijoj, Austrijoj, 
Šveicarijoj, Suomijoj ir 
daugelyje* kitų Europos 
valstybių. Tai parodo, kaį 
šiandien Lietuva yrą nl 
viena, kad kaskart ji atran 
da vis daugiau draugų už
sieniuose. Tai parodo’ ir 
kitų tautų simpatiją bei 
užtarimą Lietuvai, vedan
čiai šiandien kovą prieš 
nacionalsocialistinių gai
valų puolimus.

į Lietuvai draugingoj Pa- 
dabar Europos dangus ne- baltėje mūsų Nepriklauso

mybės šventė buvo tapusi 
lygi ir Latyijos ir Estijos 
Šventė, Taline ir Rygoje 
plevėsavo tūkstančiai Lie
tuvos vėliavų, visose mo* 
kyklose buvo suruoštos 
paskaitos apie Lietuvą ir 
jos kovas dėl laisvės. Ry
goje ir Taline vasario 16 
d. vakare buvo iškilmin-' 
gi aktai, kuriuose kalbėjo 
tų valstybių atsakingi po
litikos vadai: Latvijos mi
nisteris pirmininkas K. 
Ulmanis ir Estijos ųžsie* 
nfų reikalų ministeris Bei- 
jama. Rygon buvo nuvy
kęs Lietuvos vidaus reįka*. 
lų ministeris pulk. Rustei
ka, o Tąlinan — susisieki 
mo ministeris inžinierius 
Stanišauskąš. Tų abieji 
valstybių radiofonai be
veik visą dieną transliavo 4 
lietuvišką programą.

KUR IR K4 VEIKIĄ PA- 
. sirašiusieji Lietu
vos NEPRIKLAUSOMY 

BSŠAKTĄ
■ įgilti - * r-

Kasmet vasario 16 die
ną, visame pasaulyje, gy
venantieji \ lietuviai mini 
Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktu
ves. Įdomu prisiminti, kur 
ir ką dabar veikia tie 
žmonės, kurie prieš Išme
tu pasirašė didelės istori
nės reikšmės Lietuvos Ne
priklausomybės aktą. Š j

santis litas yra padengtas 
.ausu ir svetimomis valiu
tomis net 68,6%. Mygi* 
nuą su kitais kraštais, tai 
yra labai didelis padengi* 
mas. Todėl apie lito nu* 
vertimą tuo tarpu niekas 
ir negalvoja* Litas . yra 
tvirtas ir mielai imamas 
visose pasaulinėse pinigų 
biržose. Tsb.

DIDĖJA KNYGŲ LEIDI- 
MAS LIETUVOJE

LIJSOMYBĖS (ties Nežinomojo kareivio 
« kapu. Čia atvyko aukštoji 

karo vadovybė, svetimų 
valstybių karo atstovai, 
ąrtiierijąs, pėstininkų, 
Šaulių-garbės kuopos, įvai
rios visuomeninės organi
zacijos iš studentų sąjun
gos. Vėliavų miškas apsu* 
po. Laisvės statulą* r £<eši* 
nomojo kareivio.kapas vėl 
apsidengė naujais gražiais 
vainikais.

Kariuomenės vadas puU 
kininkas Raštikis pasako 
kalbą, pažymėdamas, kad

ramus. Lietuva turi kai
mynų, kurie ieško jau dau
giau erdvės, tyko daugiau 
žemių prisigrobti, Lietuvai 
tenka budėti, bet nenusi
minti. Priešl7metųLie< 
tu va buvo suardyta ir vie
na. Šiandien gi mes esame 
tarptautines valstybių šei
mos, visų pripažintas, tei
sėtas narys; turime drau
gų net didžiųjų valstybių 

| tarpe. Viduje esame kelia? 
į riopai ir visokeriopai stip
resni. •

Kai orkestrai grojo tau
tos himną, skambino Lai
svės Varpas laimingai 
Lietuvos ateičiai. Paskui 

I įvyko kariuomenės dalių 
ir organizaci jų vėliavų pa
radas.

Buvo prisiminti ir bro- 
. liai vilniečiai, dar šiandien 
nesantieji vergijos jungą, 
mintimis buvo persikelta į 
Vilnių, kur didžiųjų karo 
audrų sūkuryje gimė pir
masis Lietuvos laisvės žo- 
dis.

< Šiemet pirmą kartą su 
Lietuva jos laisvę šventę 
plačiai minėjo Europos 
spauda ir radiofonai. Lie- 

L tuvos draugai užsieniuose 
kitų kraštų visuomenę in-

■ formavo apie lietuvių ko
vas dėl laisves, apie Lietu
vos visų sričių gyvenimą 
ir didžiulę pažangą. Šie
met vasario 16 d. Lietuvos 
vardas skambėjo lietuvis-' aktą pasirašė:

- Gal ne .vienais metais 
taip plačiai nebuvo pami
nėtos Lietuvoje nepriklau
somybės sukaktuves, kaip 
Šiemet Visa Lietuva — 
kaimai/ miesteliai Ir mies
tai buvo papuošti trispab 
vemia Vėliavomis, įžymes
niųjų Žmonių paveikslais 
bei Šviesomis, susirinki
muose, paskaitose, pra
kalbose- Kuonės džiaugėsi 
atgautąja laisve.

. Visas kraštas nusilenkė 
karžygiams' žuvusioms dėl 
tėvynės laivės. '

Kaune iškilmių yyriau- 
__ šia vieta buvo Vytauto Pi- 

džiojo muziejaus sodelyje,

t :

«?■

WILLIAM1CHISH0LM
GRABORIUS 

‘ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS’ 

331 SmithSt, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namu; PI, 6286

E. ČIOČYS
VIENINTELIS LIETUVIS

Gyvasčių. Apdraudos Agentas 
šioje Apylinkėje

188 Clifford St,
. . PROVIDENCE, R. I.

WE,0689 W • ‘ .

MHOMLBAKERY
LIETUVIŠKA KEPYKLA *

B. BARTUSEVIČIUS 
(Savininkas).

43 Florence St., 
Providence, R. I.

A. VAITKUS 
SAVININKAS

BUSY BEE VALGYKLA
Užlaiko specialius pietus, 

užkandžius ir gėrimus 
taipgi

GROSERNĖ ir MfiSOS 
KRAUTUVĖ

302 Orms St., Providence, R.I.

Tel. WEst 7031
REIKALAUKITE

BRIDGE CLUB
*** * " ■ • •

Pale Dry - Vitalized - Golden
GINGER ALE

Lietuviai Savininkai:
B. Simonavičius, Alex Dialtuva
23 Chaffee St., Providence, R.I.

DE 7582

Specialistas
, PLUMERIŠ

S. F. RACZELOWSKI
’ 22 Printery St., 

Providence,. Jt. I.

Tel. DExtor 2053

EXCELSIOR BROOM CO.
IšdirbSjai ,. , ,

ŠLUOTŲ ir ŠLUOTELIŲ

p . 25 Danforth Sf.? J
PROVIDENCE, R. I.\

Jo Ekscelencija Vyskupas T. Matulionis 
Lankys Šias Parapijas Bei Vietas 

MARŠRUTAS PERTVARKYTAS
Balandžio. 3 d.—Šv. Onos, 19 Dennison St., Luzeme, 

Pennsilvania.
Balandžio 5 d. — šv. Marijos, Wanamie, Pa.
Balandžio 7 d. šv. Kazimiero, 68 Chestnut St., 

Plymouth, Pa.~
Balandžio 10 d,, -r- šv. Pranciškaus, 16 Chandler St, 

* Wilkes Bąrre, Pa.
Balandžio 12 d. — Šv. Mykolo, 1703 Jaękson St. 

Sctanton, pa.
Balandžio 14 d?— šv. Juozapo, 116 Theodore St., 

Scrąnton, Pa.
Balandžio 17 d. — šv, Kazimiero^ 64 Churęh St. r ‘ 

Pittšton, Pa>
Balandžio 21 d. — Nukryžiuoto Jėzaus Seserys 
/ Elmhūrst, Pa,
Balandžio 22 d. — šv, Juozapo 117 Lackąwanna Ąyė, 

Durea> Pa.
Bąlandžio 23 d. —- Šv.' Marijos 258 Zerbey AveZ 

. Kingston, Pa.
Balandžio 28 d. — šv. Antano HudSon St. Forest

‘ " * City, Pa.
Balandžio 30 d. — ŠŠ. Petro ir Povilo 624 Main $t. 

į Sugąr Notch, Pa.
Gegužės 1 d. — Hotel Redington VVilkes Barre, Pą, .

- Bąnkietąą.
Gegužės 5 d. — šv. Jurgio 129 Jardin St. 

Shenandoah, pa.
Gegužes12 d. — Šv. Pranciškaus 320 Spruce St.
;/ MinerąviĮle, Pa.
’ Gegužes 14 d. 17 d. — Wa$hington, ;D. C.

Gegužės 19 d. — Šv. Kryžiaus Mt. Carmėl, Pa. Suma
4 7 ir Sutvirtinimo Sakramentas.

1934 metais Lietuvoje 
išleista 993 įvairios kny
gos iš viso 3.223.000 eg
zempliorių. 1933 metais 
buvo išleista 958 knygos, 
bet jų bendras tiražas 
(egzemplior i ų skaičius) 
buvo dar ryškiau mažes
nis, nes tiktai 2.370.000 
egz. Dabar pradedama Iei« 
sti knygų po daugiau eg
zempliorių, nes žmonės 
pradeda labiau įsitraukti į 
skaitymą ir vis randasi 
naujų uolių skaitytojų iŠ 
pramokslintos jaunuome
nės tarpo.

Lietuvoje neturi pasise
kimo apysakos ir eilėraš? 
čiai, o daugiau eina romą-' 
nai, mokslo populiarizaci- 
jos knygos ir ypač vado
vėliai.

Tikimasi, kad šiemet 
Lietuvos rašytojai "pasis
tengs” ir sukurs geresnių 
kūrinių, nes už geresnius 
veikalus jau yrą paskirta 
keletas premijų: švietimo 
ministerija paskyrė litera
tūros premijoms 5.000 li
tų, ‘Spaudos fondai 2.000 
litų, ‘Sakalo’ bendrovė 
1.500‘lt., ‘Spindulio’ ben
drovė 1.500 litų, Lietuvos 
Raudonasis Kryžius 1000' 
litų. Šios premijos būš ski
riamos kasmet. Tai Lietu
vos literatūros kūrėjams 
jau geras akstinas rūpės? 
tingiau paruošti savo vei
kalus, o iš čia * pareis ir 
bendras Lietuvos literatū
roskilimas. • Tsb.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

: 423 S. PacaStreet
BALTIMORE,MD.

**r

UA1

CMS.B.MICMIKMS 1
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
687 S. Paęa St, * 
Baltimore, Md.

LaidotuvSse patarnauju. gerai 
ir pigiai. Pagrėbus, paruošiu.

Nuo. $75—$100—$150 į 
' •aukščiau •

Tel. •—South 0083
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PMOBUCTf

SAM GALI PAGELBĖTIUNCLE
JUMS APDENGTI NAUJĄ STOGĄ

BIRD
3 į 1 '

THlOKBDTr ' 
SiNGELIAI

Asfaltiniai.
’ Kokliai - ____ _______ ________ ___ ___ ____ __
SulaikoVirt Tai "gari>in«M

namu apvainikavimas”
* RR dividendus ir teikiu grožio w Kur Rastai £atlg ateity.

. Frąilgina . *
Namu Amžių
Ilgiau Užlaiko

Groži 
Duoda .

Didesnę
Apsaugą

Tel. GROSSMAN’S — BROCKTON TėL 
5080 69-73 No, MonteUo Street : 5031

THE NATIONAL HOUSING 
ACT, Suteikia pinigus dėl įsi-

\ gyjimo naujo stogo arba kito
kiems namu pagerinimams.

Pirm sunaudok pinigus dėl įsigyjimo 
naujo stogo, ir atsilygink iš savo Jei
gu. Mes su mielu noru padėsime su
daryti reikalingas lengvam atmokėji- 
mb sutartį.
BIRD THĮCK BUTT ŠINGELĮAI yra I

’ S?
tek 1

&

i



DARBININKAS
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Rytinių Valstybių Žinios
Spauda ir Radio

brangaus jų užlaikymo ar 
pataisymo.

Radio šiandieną pasau
lyje yra gan plačiai varto
jamas, o ypač Amerikoje. 
Čia nerasi nevieno kiek 
didesnio miesto, kuris ne
turėtų radio stoties.

Čia, beveik, kiekviena 
tauta turi vieną ar kitą 
Savaitėje savo radio pus
valandį ar valandą ar su
teikia sava tautiečiams, 
malonumo per radio išgir
sti, savo kalboje savas

Vvaterbury, Lonn. waterbdry savings bank ii 
“"I SV.jnOMTONOVENA .u tt v.H.čiu, D« .vk b«-i! WATBBBBBY, CONMSOTOOT !| Šiandieną spauda žmoni- 

f jos gyvenime turi labai di- 
r dėlės reikšmės.
| Ji pasiekia ir aplanko 

visus pasaulio kampelius,
( kur tik gyvenama žmonių 

į ir pasako jiems, apie kitų 
r šalių žmonių gyvenimą, jų 
į valdimosi sistemą, gyveni* 
į mo ir darbo sąlygas ir už- 
f. darbius.

Spauda pasaka mums ir 
praneša net ir apie tų kra
štų darbininkų gyvenimą, . , ' . Z. , joti, savu xMHMv.iv oavao30 sąlygas ir aplinkybes, kalbąir

! ve yra suvaržyta aStria neapsHei-
cenzūra, kur be diktato-!^ kitiems. Jfe turi mo 
riaus ir jo salininkų ,va^ lietuviškas radio valandas, 
dymo sistemos girimp, ' 
daugiau nieko neleidžiama 
pasakyti ar rašyti.
’t Spauda slaptai praeina 

L pro tų kraštų cenzorius ir 
pasako visam pasauliui, 

P, koks ten yra baisus ir 
[' žiaurus krašto valdymas, 
; kaip žiauriai ir negailes- 
o tingai kankinami to kraš- 
.. to vargšai darbininkai ir 
| laikomi jie gyvulių vieto- 
t *je, kaip mušami, kalinami 

■ ir begailestirigai žudomi 
tikintieji žmonės ir jų va
dovai — dvasiškiai, kaip 

į plėšiamos, niekinamos ir 
x deginamos bažnyčios, kaip 
ištvirkusių bedievių gau
jos plėšia ir lupa žmonių 
turtus ir atlieka kitokius 

P begėdiškus ir biaurius dar
• bus, sugriauna ir sunaiki-
* na į keletą valandų tai, 

ką žmonija per amžius pa
statė ir kulkosvaidžiais

L (pav. Rusijoj) beginklius 
žmones, atėmę iš jų pas* 
kaltinį duonos kąsnį, sų- 

f Šaudo ar į tolimus, šaltus, 
“ ledais ir sniegu užklotus 

£ šiaurės kraštus išvaro^ 
' sunkius darbus dirbti.

Šalia spaudos antras la
bai Svarbus žmonijos gy- 

> venime dalykas yra radio, 
r kuris šiandieną žmonijos 

gyvenime nemažą vaidme- 
ę nį vaidiną. Tik gaila, kad 

juo, dar tebesiauciant blo- 
gieihs laikams, didesnės, 

j dalis žmonių negali pasi
naudoti, dėliai aukštos ra- 

ę dio priimtuvų kainos ir

XJD.S. O)NNEČTICĖT 
APSKRIČIO KVIETIMAS

Kviečiame LDŠ. Conn. 
apskričio Gerb. LDS. kp.

r išrinkti ir prisiųsti atsto- 
J vus į apskričio pusmetinį 

susivažiavimą, kuris įvyks 
balandžio 7 d., 1935 m., 
Šv. Juozapo kparapijos.sa-

i įėję, Congress Avė., Wa- 
terbury, Conn.

Sesijų pradžia 1 vai. po 
pietų. Kadangi šis suva
žiavimas yra svarbus ir 
jame tūrimė daug reikalų 
aptart, ypatingai busimos 
trilypės gegužinės klausi

amą, kuri įvyks 9 d. birže* 
Jio, New Haven, Conn. Tad 

z kviečiame skaitlingai da
lyvauti. ir patiekti naudin
gų įnešimų bei patarimų. 
Kviečia apskričio.

Pirm« X MonČiūnas, 
Raš-kė B.Mičiunienė.

Būtų labai gera ir gra
žu, kad katalikai lietuviai 
visur, kur tik įgalima ir 
aplinkybės leidžia; įvestų 
ir atidarytų geras ir gra
žias lietuvių katalikų ra
dio valandas ir esamas, 
kurios silpnai veikia, pa
gerintų, per kurias <būtų 
galima ką nors tokio gero, 
gražaus, naudingo ir kil
naus visuomenei patiekti 
ir tuom dar aukščiau lie
tuvio vardą v svetimtaučių 
akyse pakelti, ir visų kitų, 
kurie dar nuošaliai laikosi, 
lietuvių širdis užkariauti.

Bendrai visiems kartu 
paėmus šį darbą, būtų ne
sunku tas įvygdyti, o nau
dok būtų labai daug, nes 
žmonės, turėdami gerą, 
rimtą ir gražią lietuvišką 
radio programą, jos malo
niai pasiklausys ir, kiek 
galėdami, ją rems.

Galima pilnai tikėti, kad 
jei katalikai lietuviai šiais 
sunkiais bedarbių laikais 
sugeba savo katalikiškus 
laikraščius užlaikyti, lie
tuvių katalikų radio va
landos taip pat gerus pa
sisekimus prie -gerų norų 
turės ir mūsų spaudai pa
dės, visiems mūsų katali
kiškos lietuvių visuome
nės išnaudotojams ir lietu
vių vardo niekintojams 
kelią užkirstų. S.. X

T. J. BRUŽIKOS.J, 
MISIJOS

Balandžio 1 iki 7, St.Ri- 
ta’s Church 61-Temple 
St., Haverhill, Mass.

Balandžio 8 iki 21r St. Ro- 
.: co’s Church 20 Webster 

St., Brockton, Mass.
Balandžio" 24 —- 30, Our 

Lady ofVilnius Church 
32 Dominick St., New 
York,: N. Y.

REIKALINGAS
Patyręs Kauno Duonos parda- 

vejas.. Turi būti geras žmogus ir 
žinantis tą darbą. Kauno duona 
lengva parduoti, jeigu žinai se
kančias apylinkes: Waterbury, 
Conn., NewYorkomieitą, Bos. 
ton, Mass. ir apie Mahanoy City, 
Pa. Kreipkitžs pasit

N. Masonas B&king Co. Ino.
1920 Tth Avonue,

? , tfatervliet, N, X

ŠV. JUOZAPO NOVENA sų ir vokiečių. Du syk bu*
Mūsų parapijos bažny

čioj užsibaigė No vena prie 
šv. Juozapo, Žmones lan
kėsi gausiai, vakarais ir 
rytais. Vedė gabus misijo- 
nierius kun. Al Bublys, M. 
i. C. iš Marianapolio Kole
gijos. Novėnos metu para
pijiečiai gavo progos at
likti iš anksto velykinę iš
pažintį. Į talką atvyko šie 
kunigai: Ambotas, Ražai
tis, Kartonas, Vaškelis, 
Gauronskas, Kazlauskas, 
Karkauskas, Skruodenis ir 
Morkūnas, MIC, Vietiniai 
žmonės labai džiaugėsi, 
' tad jiems tolsia dvasinė 
: proga duota prie švento 
Juozapo. Gerbiamas pa
mokslininkas yra prit^ęs 
cunigas, kuris Lietuvoje 
<arės metu pergyveno bai
siausius nuotykius nuo ru-

. WATERBURIO KLEBONO
KUNIGO JUOZAPO VALANTIE JAUS

VARDINAS . ,r'
Vieta laiminga, kur prasimuš šaltinis, 

. Etriškęs.iš žemės slaptųjų gelmiųl 
^Gausiai tenai krenta rasa krikštoline, 
Sultimis,, kurios šaknys mint* augmenų. 
Karštais spinduliais ten prašvitus saulelei, ‘ 
Skaisčiomis spalvomis prašvint1 žahnena,

• Prašypso žiedais įvairiausios gėleles . / 
Ir širdis paguodžia meili šypsena 1 / 
Ir džiaugias šaltinis, tiek gerą padaręs/ 
Tačiau, jam dar šio negana! Trokšt* daugiau t 
Ir štai upeliu , plaukia balsas nuo ba^p/^;

’ . fr srovę gaivinančią sHeidžia plačiau?*/•
Kur tik pasirodo, gamta ten prabunda! * 
Ten medžiai ir krūmai šlamena linksmai, 
Ir judrios paukštelės giedoti sujunda, r 
Vabzdžiai ir žvėreliai suzuja vikriai! 
Lakštingalas giesmę Kūrėjui sugieda, ,
Varguolis ten ieško paguodos varguos*,; .
jaunuolis mergelei pasiūlo ten žiedą, * 
Poetas svajonių ten siek’ aukštumos! * 
Gi mūsų Šaltinis.tik tykiai Čiurlena, <• .

. Ne kiek jis nesipuč’, gėrėjas gamta < -Cv 
Ir džiaugias, kad kilsta aukštybėsna menas 
Pagarbinta Dievub nykšt* laime kieta!'. 
Šaltiniui tokiam, panašus ir klebonas/ 
Garbus Valantiejus (jis Juozas vardu); 
Jis Dievui meilus, pagarboje pas žmones 
Baisiausiai gi.pragarui dvasios kardu’. 
Jis sunkiąją naštą varguolių pažinęs, . 
Šumane vien Dievui ir* liaudžiai tarnaut! 
Įstojo aukštąjan dvasiškių skiepyhan, 
Žmonėms, kad galėt’ naudingiau vadovauti 
Po knygas jis knisas ir dieną ir naktį! ’ ’ • •
Mokinas, į laimę ką veda kėlių.

. Prie kryžiaus jis glaudžia nuvargusią kaktą 
Ir iŠ Jojo pasisem’ viršgamtinių jėgų! . 
Sunkios’ aplinkybės’ pradėti jam tenka 
Tarnyba Aukščiausiam ir savo žmonems!
Tačiau,, je kantrybės šaltinis nesenka: 
Visad jis vienodai meilingas visiems!. - 
Ne vien tiktai Dievas jo nuopelnus mate, •• 
Ne vien tik žmonių širdys linko į jį, * * / •
Ir jo vyresnybe netrukus suprato,. . % . •
Ir jojo vieta tai kitų priešaky! .

’ Ir Waterburyj lyg saulelė prašvita!
Po jo vadovybe visi spiečias krūvon! • 
Didi ir mažieji pralenkti viens Įritą • *

. Čia stengias draugijos ir kilst* aukštumion!' . 
. Garbė Dievui plinta, iš pilniausios krutinės

Puikiausioj; Bažnyčioj skamb’ giesmės darniai/ 
Tikros pagarbos rand’ sau vietos Tėvyne, 
Jaunimas jos labui darbuojas šauniai! 1 
Saviems kunigėliams jis draugas ne ponas! 
Visiems jisai tėvas, visiems pavyzdys! . •. 
Čia pilnąja sauja Dievas beria malonių, * 
Tik pragaras nirst ’ ..jam baisus reginys 1 
Ir džiaugias dangus, tarnai velnio tik.nirsta! 
Krūvon jie suspieč’ talkininkus visus!
Jiems Juozapas Šventas nurodo lyg pirštais 
Jog watcrburiečiai kovoje nežus ! . ' . . .
Garbaus šio vadovo šiandieną, vardinės
° Gyvenk mums ilgiausius laimingus metus t” *. 
Aidėja balsai: “Tesulauk’ Šimtmetinės!” 
Telaimina Dievas! Mylėk muš vaikus! .
Te Juozapas Šventas, Švenčiausia Panelė > -

. Nuolat meilingai tave laikq$. globoj J u 
Tegelbsti varguose ir laimei vietelę ’ / 
Priruošia, tnū mirus dangaus sietuvoj !” ;

vo vežamas sušaudyti, bet 
Dievo Apveizda jį išgelbė
jo. Klebonas kun. Valaii-

Brooklyn Office
Į . - • U

': Wate^bury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū- p 
tiejus yra labai dėkingas, | i * įtoU tavo««-taitoMįstatai, |Į

kad pasitaikė toks gražus i i įMtai taygtgL farfai gavote nuo Wateibury ĮĮ
Y J, “ ° P• I!: Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Rankoje. Taipgi p

! turime; . i U
|Į CHRISTMASIR VACATION CLUBS Įį 
!; TRAVELER’S CHECKS Į(

oras ir žmones taip gau
siai lankėsi.

PAGERBfi KLEBONĄ
■ Baigiant noveną, tai bu
vo Šv. Juozapo Šventė. To
je šventėje parapijos vai
keliai, vadovaujant Sesu
tėms prirengė klasišką 
vaikelių pramogėlę. Klebo
nui suteikta gelių pluokš- 
tė ir dovanų. Reikia pasa
kyti, kad visos mergaitės 
kuopuikiausiai dtliko savo 
roles. Be vietinių kunigų 
dalyvavo ir klebono prietė- 
lių. Vienu žodžiu, labai 
gražiai pagerbtas ' klebo
nas Jo varduvių proga.

i FOREIGN DRAFTS ;
! • ■ 

; U—Ateikite, mes jumspatarnausime, kaipirsenoje Rankoje, 
iįl. ,..'■ ■■. 793-797 Bank St. Ji

MARIANAPOLIO STU- < garbingų vyčių vardu loš- 
nENTn “IšKEĮKIMAS” ti ir sau pinigo padaryti.

Aš manau, kad vyčių ko
misija su tokiais kaip še
rifu Jenųšaičiu, Happy 
Lasky ir kitais galėtų iš
galvoti tinkamą būdą.

LIETUVIŲ LITTLE SYM- 
PHONY ORKESTRAS
Šiomis dienomis Vado

vaujant prof. Aleksiui, 
jaunuolių lietuvių simfoni
nis orkestras steigiasi, 
Jau turime apie 20 dalyvių 
muzikantų ir manomą ne
užilgo turėti daugiau, ži- 

f nau, kad prof , Aleksis su
gebės juos* visus ir visas 
[suvesti į vieną kūną ir iš
lavinti taip,: kad lietuviai 
turėtų kuo didžiuotis. Ži
noma, tai reiškia daug 
darbo, bet~kur be darbo 
ką geresnio gali nuveikti? 
Visur reikią darbo ir nei 
Vienas žmogus negali be 
darbo apsieiti, o ypatin
gai ką nors kilnesnio, pas
tovesnio nuveikti. Linki
me profesoriui Aleksiui 
savo garbingame ir nau
jame užsiėmime kloties.

RIETUVIŲ RADIO
Waterburio lietuviams 

bus įdomų žinoti^ kad lie
tuvių radio valanda iš 
WATR vėl bus vedama 
Velykose ir po to inaždąug 
kas savaitė, Tai reiškia 
daugiau darbo profesoriui 
ir jojo radio chorui. Bet 
aš manau jie nepaiso bile 
tik padaryti lietuviams 
kiek naudos ir linksmumo.

MERĖ LIETUVIAI
Kazys Švežas, garsaus 

lietuvio basketballininko 
Juozapo švežo tėvas; Emi
lija Zubrienė, gerai žino* 
mo A. and P. krautuvinin
ko Antano Zubro motina; 
Juozapas Eidukevič i u s, 
Kostantas Steponaitis. Šią

w sų, bet Dievo rankose da- 
[ iykas ir mes tegalime už 
į juos visus* nuoširdžiai tar- 
! ti Amžiną Atilsį !

ATEINANTIEJI VEIKI
MAI

Vadovaujant kunigui 
Edvardui Gradeckui, jau
nimas vaidins veikalą 
“Kristus Karalius”. Tai 
bus Verbų Sekmadieny, 
balandžio 14. Po pietų 3 
vai. bus vaikeliams, 0 va
karė suaugusiems. Visi 
lietuviai nuoširdžiai kvie- 
čiami atsilankyti ir pa* 
remti tą gražų mūsų jau
nuolių darbą.

Mokslas — galybe.

m irau

DĖNTŲ JlSXVEJJLn.JUVJUX0
Kovo 24, švento Juozą-? 

po Naujoje salėje įvyko 
antras iš eilės lietuvių Ma- 
rianąpolio Kolegijos Stu
dentų vaidinimas veikalo 
fTškeikimas”. Dalyvavo ą- 
pie 20 vaidintojų. Pats vei
kalas suviaidinti užėmė a- 
pie dvi valandi. Be to, stu
dentai labai gražiai giedo
jo. ^Susirinko puspilnė sa
lė ir visi lietuviai water- 
buriečiai buvo patenkinti.

' Vietiniai studentai, va
dovaujant pirmininkui 
Vincui Klimui, patarnavo 
gražiai ir broliškai. Maria- 
napolio studentai visą lai
ką jautėsi kaip namie. Su 
vaidintojais atvyko ir ku
nigai ^profesoriai Morkū
nas Ir VaMltal. Bė^jųY ir 
vertėjas tos dramos Jonas 
Pilipauskas, prof. Vamaū- 
skas, prof* Andrulioniš ir 
kiti garbingi atstovai iš 
Marianapolio Kolegijos.

* Po vaidinimo studen
tams buvo surengti užkan
džiai. <

Valio, lietuviai studen
tai. Labai gražu, kad ir 
lietuviai nepamiršta ateiti 
ir paremti vienatinę lietu
vių kolegiją • Amerikoje. 
Jeigu visi lietuviai taip iš
vien laikysis, tai lietuvių 
ateitis Amerikoje bus gra
ži ir stipri! Dalyvavo ir 
svečių kunigų, kaip tai ku
nigas Karkauskąs ir kiti.

LIETUVIAI BASKET-

LAT1MER SKALBYKLA
Skalbėjai. Rūbu Valytojai it 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimu - plovimo 
darbus

ĮSTEIGTĄ 1003 
Telefonai:

Waterbury - Enterprise 6500 
New Britain 821

Tel.755

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS

. 476 Malu St., ‘ 

N^W BRETAINyCONN.

Tel 64.036

JONAS SEKYS
. LIETtJVIŠKA 

KRAUTUVU — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, vaikams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūrą. Daroma visokie, notari
niai įgaliojimai, rastai. Fardavlnč- 
jami lietuviSkl lalkraSčlal ir knygos 

Užeikite ir būsite .patenkint
433 Bark St, Hartford, Conn/

.■■„jr,.;U--------- ------ i------------------—

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotbjas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiai dieną ir naktį 
visiems Gonnecticut Valstybės 

Lietuviams.
/ 716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Snaudalii

Mūsų lietuviai - vaikinai 
bąsketbalįininkai šįmet tu
rėjo labai nusisekusį sezo
ną, nes beveik visus žaidi
mus laimėjo. Valio, lietu
viai basketballiiu n k a i! 
Mūsų vyčiai nugalėjo to
kius - stiprius ratelius kaip 

Red Devils iš New Haven, ______ _____ ___ ____
Rusų Sokols iš, Brįdgeport žiemą pas mus mirė daug 

lietuvių. Mirtis tai ne mū-

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS 

AŽ Jonas. Sieslaučkas, jau a- 
pie vienuolika metų, turėdamas 
suparaliŽuotų kojų ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rąžančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

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

Kas norite įsigyti gerų rąžan
čių siųskite pinigi* Žino adresu:

John Shislosky, 
king?s Oounty Ohronio HoipiUl,

Ward K 42 
BrookJyn, N, Y. •

ir kitus pirmos rųšies baš- 
ketballinikus. Buvo paskli
dęs gandas, kad kitais me
tais mūsų garsieji lošikai 
vyčiai jau nėbeloš vyčių 
vardu, bet loš daugumas ii 
jų su Watertown Prince- 
ton rateliu. Tai būtų “too 
bad”.

Nors gal jie tenais dau- 
giaus Uždirbtų ir neabejo
jame, kad jiems pinigas 
reikalingas, bet lietuviai 
stovėkime ’ prie savųjų. 
Mes. stengsimės atrasti 
kokį nors būdą, kad jie 
galėtų pas mus pasilikti ir

*.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

M*TTHEWP. BALLAS
(BIELIAUSKAS)
LAISNIUOTAS

GBABORIŪS

“ 660 Grond Street,'-

BROOKLYN, N. Y. -

Puikiai {rengto* (M koplyčios duo- 
damos mylintiems- paiarvotl do
vanai. Nuliudimo valandoj kreip* 
kttfea pas mus. Patarnavimas .yra 
užtikrintas Ir .už prieinami kalus.

Telephone Stagt 2—4400 
NOTAIIY PUBLIC

ALEKS, RADZEVIČIUS
G1ABO»I68 *

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčių

Paraamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.
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