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ŽINIOS
VOKIETIJOS NACIAI 
VĖL PUOLĖ KATALI

KUS
Areštavo šimtus Vienuolių

kontrolęn. Vatikanas ir vi
sas krikščioniškas pasau
lis griežtai protestuoja 
prieš Vpkietijos vyriausy
bę,

BERLYNAS.— Pereitą 
savaitę naciai, kaip pasi
ruošimą bedievių mitingui, 
kuris įvyko bal. 27 d., Ber
lyne, padarė kratas 54 ka
talikų vienuolynuose ir su
ėmė šimtus vienuoliu, ku
riuos sugrudo į kalėjimus.

Jie visi yra kaltinami 
už “sulaužymą valiutos į- 
statymų”, kurie draudžia 

vŠiųsti vokiečių valiutą į 
užsienius. Vienuolės ir vie
nuoliai, kurie mažai teturi 
bendra su politika siuntė 
pašalpas savo misijoms ir 
užtai užsitraukė ant savęs 
Hitlerio rūstybę.

Tarp .areštuotoje 
sergančių ir 
SU&ų ir Motinų Viršinin
kių, kurios daugiau kaip 
penki metai gyvena vie
nuolynuose visai atsisky
rusios nuo pasaulio ir vi- 

. sai nėgirdėjusios apie Hit
lerį ir jo dekretu išleistus 
įstatymus. >

Protestantai irgi perse
kiojami ir jie jau mano, 
kad jiems reikės sekti'pa
vyzdį pirmųjų krikščionių 
ir laikyti pamaldas kata- 
kumbose, kur naciai nega
les jų surasti.

Jau tikrai nustatyta, 
kad 35 protestantų minis* 
feriai yra laikomi kalėji
muose ir koncentracijos 
stovyklose. Kiek katalikų 
yra suimta dar nėra žinių. 
.* Manoma, kad šių areštų 
ir naujai išleisto dekreto, 
kuriuomi norima visus ti
kybinius laikraščius ir 
žurnalus, pavesti nacių

Į LIETUVI ATBĖGO 
SMOGIKU BŪRIO VADAS
Kaip buvo ruoštos prieš 
Lietuvą Demonstracijos 
už porą teisingų žodžių 

ture jo sprukti iš 
Vokietijos

KAUNAS — šiomis die
nomis slaptai perėjo Lie
tuvos sieną Vokietijos pi
lietis, Allensteino pašto 
valdininkaą Gustav Bu-

der yra. nacionalsocialistų 
smogininkų būrio vadas ir 
tūrėjo savo žinioje 120 vy
rų. Apie savo pabėgimo iš 
Vokietijos priežastis jis 
pasakoja, kad tarnavęs 
Vokietijos kariuomenėje 
10 metų, baigęs raitelių 
mokyklą Hanoveryje ir il- 
gus metus buvęs vokiečių 
kariuomenėje jojimo mo
kytojas. Kariuomenės teis
mui paskelbus Neumanno 
ir Sasšo bylos sprendimą, 
Allensteino vokiečiai su
rengė protesto demonstra
ciją: SS ir SA vadai gavo 
iš Karaliaučiaus įsakymą, 
kad visi tose demonstraci
jose dalyvautų su savo da- 
limis.

Nacionalistų ' vadovybė 
buvo įsakiusi, kad visi 
SA ir SS vyrai demone 
tracijose dalyvautų civi
liai apsirengę, kad sųda-

BROCKTONO GYVENTOJŲ 
DĖMESIUI!

Bile asmuo, kuris gyveno Brocktone, sausio < r 
1-mą dieną, šiais metais ir kuris cenzo rinkėjo ne- '!. 

į buvo įtrauktas sąrašan, yra prašomas pasaukti i; 
[ Mayoro ofisą, Telefone 130, kad būtų- galima už- ! 

baigti Brocktono gyventojų sąrašo tvarkymą* j > 
Tik ne sumaišyk cenzo sąrašo su tuo, kurį Po- <; 

licijoš Departmentas tvarko, nes tai yra skirtin- j t 
gas sąrašas. Civilis cenzo, rinkėjas turėjo aplan-; 
kyti jūsų namus vasario arba kovo mėnesy* kad ;; 
užrašyti, jūsų visą šeimyną. Jeigu Joks civilis cen- j į 
zb rinkėjas neaplankė jūs, tadgi, malonėkite atsi-: į 
Šaukti telefonu 180, kad būtų galima įtraukti jūsų ; 

vardą sąrašam ;
HORACE C* BAKER, Mąyon r !
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PLĖŠIKAI APIPLfiŠfi 
PAŠTO AUTOMOBILĮ
Warren, Ohio. — Trys 

plėšikai sulaikė pašto' au
tomobilį, privertė šoferį 
SU jais važiuoti į priemies
tį, kur pagrobė maišą su 
72,000 dolerių, plėšikai pa
bėgo savo autųmobylyje.

rytų didesnį Įspūdį ir 
parodytų, jog demons
tracijose dalyvaują savo 

) noru.
Taip pat nacionalsocialis
tų vadovybe įsakė, kad SA 
ir SS būriai rinktųsi už
miesčiuose ir iš ten nuro
dytų laiku žygiuotų į mie
stą ir tuo būdu sudarytų 
diddsnį įspūdį.

Tokiu metodu Allenstei- 
ne, kaip ir visoje eilėje ki
tų Vokietijos vietų buvo 
surengtos demonstracijos 
jrieš Lietuvą.

Buderis su savo smogi
ninkų dalimi dalyvavo Al
lensteino demonstracijoje. 
Po demonstracijos, kalbė
damas su savo kolegomis 
ir, smogininkų Vadais val
gykloje, jfcpareiškęs, 

kad ta dirbtinu būdu su
organizuota demonstra
cija prieš Lietuvą jam 

visai nepatinkanti.
Jis pareiškęs, kad jam, 
kaip vokiečiui, be abejoji
mo skaudu, kad jo tautie
čiai nuteisiami mirti, bet 
drauge pastebėjęs, kad be 
abejojimo, nuteistieji bu
vo savo valstybei nusižen
gę, nes Lietuvos kariuome
nės teismas nebūtų jų be 
reikalo taip aštriai nubau
dęs, jei nebūtų buvę prie
žasties. Jis pridūręs, kad 
Lietuvos* kariuomenės tei
smas bylą nagrinėjo net 
tris mėnesius, kol padarė 
sprendimą. Čia jis nurodęs 
į 1934 m. birželio 30 d. į- 
vykius Vokietijoje. -

kur per porą valandų be 
jokio teismo sprendimo 
buvo sušaudyta apie 130 
geriausių Vokietijos 

sūnų.
Jis įsakęs, kad, esą, nega
lima in kitą akmenimis 
mesti, jei pats sėdi stikli
niame name. Buderis savo ___ ...______ ,_ ____
draugams pabrėžęs, kad ir dikund buvo pirmutinis 
Lietuva privalo kovoti su 
savo vidaus priešais, pri
minęs, .

kad Hitleris pakartoti
nai yra pasakęs, kad 
tas, kuris drįsta pakelti 
ranką prieš valstybę, tu
ri būti pasmerktas mir-

Todėl kyląs klausimas, ko
dėl Lietuva negalinti pasi
naudoti tomis pat teisė
mis. Draugai jam iš dalies 
pritarę, tačiau patarę taip 
nekalbėti, nes už tai gre
sia sunki bausmė, Matyti 
jo pasikalbėjimą,.. girdėjo 
šnipas ir pranešė policijai. 
Kitą dieną draugai sutikę 

: jį gatvėje patarė neatidė- 
: liojant sprukti iš Vokieti? 
E jos* nes policija jo ieŠkan- 
f ti. Žinodamas, kas jo lau- 
; kia, Buderis pabėgo į Liė* 
! tuvą. Buderiui keliama by* 
!(la už nelegalų sienos perė- 
(Ijimą.

KAUNAS — Beveik' vi
sas Žaliakalnis tik ir Šne
ka, kaip vienas Dzūkų ga
tvės gyventojas; nrieš.kiek 
laiko išvažiavęs iš Kauno į 
užsienį baigįi su bankais 
pradėtų dėl palikimo bylų, 
staiga pasidarė -milijonie
rius. To gyve įtojb pavar
dė BielasięjeTOS. Jis, anot 
gyventojų, • buvo vedęs 
turtingą iŠ kunigaikščių 
giminės žmonį, kuri prieš 
D. Karą įdėjusi į užsienio 
bankus apie 1 mil. aukso 
rublių grynais.

Dabar Bielaąiejevui pasi
sekė tuos pinigus sau per 
teismą išsieiąkoti, ir jis 
norįs grįžti gyventi į Lie- - 
tuvą. Savo buvusiai šeimi
ninkei, kuri gyvena pzū- 
kų gatvėj, net parašęs lai
šką, kad jam surastų- gra
žų didelį butą* Visi kal
bantieji'.-tik ir svajoja a- 
pie panašią laimę kaip kri- 
\zįo-MWJds«.'a - « > /, . . . ' !

PAGGHIZMASTURt 
rajųuisjf- 
VOKIETIJOJE

L BERLYNAS^Dar vie
nas-; katalikų kunigas, Tė
vas Doberstein, areštuotas 
Allensteino mieste, rytų 
Prusnose už tai, kad jis 
drįsęs kritikuoti propa
gandos ministerį ‘ Goeb- 
bels. -

Berlyno diecezijos žur
nalo Velykų numeris kon
fiskuotas už tai, kad drįso 
kritikuoti nuteisimą Tėvo 
Leffers 18 mėnesių kalėji
mai!. Žurnalas buvo išpro
vokuotas kritikuoti nazių 
dogmas. ‘.

Kitose vietose naciai 
keršija katalikams, už- 
drausdami organiz u o t i 
jaunimą. Paderborn mies
telyje buvo panaikinta ka
talikų jaunimo organizaci
ja dėl to, kad S? pasirinko 
sau Widikund vardą. Wi-

KUN. COUGHLIN PA- 
REIŠKIMAS SPAUDAI

---- ---- -------------------------- ------------------—

Detrolt, Mich. — Bal. 26 
d., kun. Charles E. Cough- 
: in pranešė spaudos atsto
vams,, kad jis yra nusista
tęs aktyviai nedalyvauti 
lolitikoje jo organizuoja- 
nos Union for Sočiai Jus- 
tice. Jis pasiliksiąs sau 
mokytojo ir aiškintojo ro- 
: ę. Kol bus išrinkta valdy
ba, jis turėsiąs šiame ju
dėjime vadovauti, bet po 
to jis namanąs daugiau 
politikoje dalyvauti...

KOMUNISTAI APIPYLĖ 
SPIRITU ŽYDUKĄ. IR 

. ‘ ; UŽDEGS

MASKVA — KąRnin 
mašinų dirbtuvės trys 
darbininkai nuteisti po de
šimts metų kąlėjiman už 
žiaurų ‘pasielgimą su kitu 
to fabriko darbininku. Su
gavę jauną žyduką, darbi
ninką, apipylė jį denatu- 
ruotu spiritu ir uždegė,

darbininko7'kuris Tlepšžaš 
užtroškino ir išgelbėjo žy
delio gyvybę.

Tai tokius šposus išda
rinėja Rūšijos proletarai— 
komunistai.

21 SOCIALISTAS 
ĮKALINTAS

VIĖNNA—Dvidešimts 
vienas socialistas, "kaltina
mas valstybės išdavime, 
nuteistas iki 18 metų ka
lėjimam Tik vienas tebu
vo išteisintas* Viso baus
mių buvo paskirta 129% 
metų kalėjimo.

Smarkumas bausmių vi
sus nustebino, nes visi kal
tinamieji buvo areštuoti 
dar prieš socialistų su fa
šistais kruviną susirėmi-

KAUNAS -—IŠ patikimų 
Šaltinių sužinota, šiandien, 
balandžio 30 d. Lietuva 
pasiųs atsakymą Klaipė
dos statuto pasirašiusioms 
valstybėms, kurios savo 
notoje Lietuvai reikalavo, 
kad lietuviai laikytųsi ne
tik statuto dvasios, bet ir 
raidės.
. Anglijos, Prancūzijos ir 
Italijos notoje Lietuvai 
buvo primintą, kad ginčas 
gali atsidurti Tautų ; Są
jungoje, jei Klaipėdos 
krašto padėtis nebus tin-* 
karnai sutvarkyta.4 ,

Lietuva savo atsakyme 
laikysis tos pačios linijos, 
kaip ir pirmesniuose atsa
kymuose. Lietuva pas
merks “galingas kaimyni
nes valstybes’’ dėl jų kiši
mąsi į lietuvių naminius 
reikalus ir užtikrins, kad 
Lietuva darys viską, kad 
šventai pildyti Klaipėdos 
statutą.

Svarbiausias didžiųjų 
valstybių užmetimas Lie
tuvai tai, kad “Lietuva ne
leidžianti’ Klaipėdos sęi- 
meliUį ■ parlamentarišk-ą i 
keikti’?* šiuoį laiku ■ Seime
lyje yrą tik 24 nariai, vie
ton reikalaujamų 29 na
rių. Pereitais metais pen
ki seimelio nariai buvo 
priversti atsistatydinti, 
nes-jie buvo įtarti bendra
darbiavime su vokiečių na
cių partija. . v

Penki iš likusiųjų 24 na
rių, kurie sudaro lietuviš
ką bloką, atsisako posė-

džiuose dalyvautu Jid 
tvirtina, kad jiems nepri- 
dera posėdžiauti kartu su 
tais atstovais, kurie turi 
ryšius su panvokiečiais ii* 
veikia tikslu pakenkti Lie* 
tuvos suverenitetui. \

Tokiu būdu seimelis ne
gali sudaryti kvorumo iš > 
20 narių ir negali pareikš* 
ti pasitikėjimo dabartini&į' 
Klaipėdos direktorijai.

Naujai paskirtas guber* i 
natorius J. A. Bruveiaitisį : 
atvažiavęs Kaunan siūlė, 
kad būtų . sudaryta tokią J 
direktorija, kuri būtų lie- 1 
tuvių frakcijai priimtina, 1 
Tada lietuvių frakcijai dafe*^ 
Įyvaujant seimelio posėl 
džiuose, , seimelis galėtų 
išnešti pasitikėjimą direk* 
torįjai* - . b

čia reikia, pastebėti, kad J 
seimelio kadencija baigia* 
si gegužės 4 d. Šio seime* 
lio ' nariai buvo išrinkti ; 
trys metai atgal. Seimelio* i 
kadencijai pasibaigus, ei- 
nant Lietuvos rinkimų į* J 
statymais, kiti rinkimai 
privalo būti* paskelbti nt* 

_vęUati ;kaip . šeši me^ 
po seimelio išsi K

Lįetuva nesipriešintų a- ’ 
tiduoti Tautų Sąjungai ‘ 
spręsti .Klaipėdos gincąį 1 
nes ji esanti tikra, kad ga* 
lėtų įrodyti, kad visi ne- j 
susipratimai dėl Klaipėdo I 
krašto statuto laužymo į- b 
vyko dėt Vokietijos kiši* I 
mąsi į Lietuvos vidujinę, j 
tvarką. ’ ' * ‘j

Saksonijos kunigaikštis^ 
kiiris priėmė krikščionių 
tikybą.

Nors krikščionims, kata
likams ir protestantams; 
yra nacių uždrausta laiky
ti masinius mitingus, bet 
pagoniškoms organizaci
joms tas leidžiama. Pago
nys suruošė masinį 
mitingą, bal.^26 d., Berly
no salėje, kur sutelpa 15,* 
000 publikos. Tai gal pir
mas atsitikimas civilizuo
tame pasaulyje, kunpago- 
nių tikybos skleidėjai turi 
didesnes privilegijas, kaip 
krikščionys*

Didžiajame Penktadienį 
visi protestantai. meldėsi 
už keturioliką jų ministe- 
rių, kurie trys savaitės at
gal buvo areštuoti ir dar: 
tebelaikomi kalėjimuose ir1 
koncentracijos stovyklose. 
Ir tas. vista Jvyksta.neva

Roma — Italija pasiun
tė 14,000 Savanorių į Afri
kos kolonijas. Tokiu būdu 
Ęthįopijos parubežiuose I- 
tąlija tūri dabar apie 
45,000 kariuomenės.

DIDINA KABO - 
LAIVYNU '.■■■

Washington --r- Kongre- 
sas paskyrė karo laivynui 
460,000,000 dolerių. Bilius 
dabar svarstomas Senate, 
kur manoma, kad. jis bus 
priimtas.

Tie pinigai bus sunaudo
ti išlaikymui 11,000 dau
giau jurininkų, - pirkimui 
555 orlaivių ir statymui 
dar 24 naujų karo laivų.

------- - - , . . , . . 1 1 ;;

Kunigas Gavo Medalį Už ; i 
Išradimą

NEW YORK — Bal, 23 
d., ' American Chemical 
Draugijos seime, kur daly
vauja apie 10,000 delega
tų, iš žymiausių chemijos 
žinovų Amerikoje yra ka
talikų kunigas Julius A. 
Nieuland, įteikė tos orga
nizacijos augšciausį pąsi* 
žymėjimo ženklą, Wilfiąm • 
H. Nichols . medalį. Kun. 
Nieuland yra Notre Dame 
profesorium.- J .

Dr, E. R. Bridgwater, 
direktorius Du Pont gumų 
chemijos departamėnto 
pranešė susirinkusiems de-jų mokslą tik su yiėhu au< 
legatams, kad kun. Nieu- ’ 
land, darydamas* bandy
mus su acetylinu, surado 
būdą dirbti gumą iš ang
lies ir žibalo. Tas būdas 
jau esąs praktiškai išban
dytas ir Amerika gali pa
sigaminti gumos visiems 
šalies reikalavimams, šiuo 
būdu pagaminta $uma 
kaĮkuriais atžvilgiais t e- 
santi geresnė, kaip tikroji 

goė iŠ tos. dirbtinos gumos 
ųeŠiojasi lygiai kaip iš 
rosios gumos, / T u r 
h $is kuhigo išradimas e- 
sąs Amerikai labai reikš
mingas, hęs iki šiol visa 
#uma gąunama iš uitiė- 
nįo, o dabar Amerika ga
lės sau gamintis gumos iš 
vietos prodtiktų, kdHų ap- 
tciai randasi Amerikoje, j

■ 1

šį mažo ūgio, malonaus" 
būdo kunigą susirinkę de* 
legatai sveikino kaip mok
slo karžygį; kuris kasdien 
stato savo gyvybę f pavo- - 
jų savo labaratorijoje.

Acetylinas, su kuriuo 
kun. Nieuland daro bandy
mus, yra sprogstamoji me
džiaga, veik tiek pat pavo* 
jinga, kaip dinamitas.

Kun.Nieuland atsaky
damas į sveikinimus paša- ' 
kė šiems žymiausiems che-r 
'mį jos Žinovams kiek ma
žai jie supranta sulyginus

PREZIDENTAS PAKELE guma- Automobiliu padan- 
i m SIDABRO KAINĄ . -i —-    

Washington-^* Preziden
tas Rooseveltas vėl pakelė 
sidabro kainas iki 77.57 
centų už ūnęijąi Tokios 
kainos bus mokamos už

1 naujai iškastą sidabrą A< 
menkoje. Manoma, kad 
veikiai sidabro kaina pa
sieks dolerį už unciją*

' “Nė vienas iš visų pa* 
šaulio, biochemikų”, jis J 
kalbėjo, “nors jie vartoja į 
tokius brangius ir didžios 3 
jėgos teminus kaip oto £ 
syntiiesis, negali paaiškint* | 
ti kaip daržovės su saulės J 
spindulių, keletą kvortų j 
vandens ir truputį grynan- 1 
glių rakšties dujų pagelba J 
gali, pagaminti bušelį grife* j 
dų arba;peką bulvių”. |

Berlynas — PrMMiaiMų ? 
kad ateityje Hitleris skirt * 
Ir atleis visus tefeijįs Ve ’Į 
HetifojfeTkip;p*te‘ ‘ ** 
ir su - valstyb« iyiM 
Tokių būdu jft 
sau Wtk< kontrole Vo 

, ilTOJOi Winidy^
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Iplbianietri Teresėlei leidi- OUdiniRMItAd 4^1 į yimmolyną,

1 pril?^6M4 po ' gegužes gas 
įfninesio^ išvakarinių - pa-1 sai natūralia kunigo tipas, 
gidų, bažnytinėje salėje,! tartum savo rolėje ir gi- 

kata EKSTRA svarbus męs. Tikra audiencija* 
S. pirmos kuopos susi- ' Ketvirtas aktas, Teresė

lė sugrįžta iš Romos, kur 
buvo nuvykus su maldi
ninkais ir su savo tėveliu, 
taipgi sesutė Celina, — ku
rios rblėfe nuo antro akto 

i< , ligi pabaigos, gražiai pa-
I IMflUlčfK UAOBK sirodė, visuomet nuoširdi, L BttZImSAftd YAUnAd p.ą Genovaitė ZoVyte. Te- 

_ .. .. ...____ ___ . . , reselė su savo palydovais
VAIDINIMAS PAVYKO J aplanko žymias Italijos 

bažnyčias ir turėjo audien
ciją pas Šv. Tėvą, kur ir 
pasinaudojo prašymu, kad 
jai būtų leista. įstoti į Kar- 
melitiečių vien u p I y n ų? 
Mergaitės, kaimynkos ją 
lanko, ji pasakoja savo į- 
spūdžius. Vėliau gauna 
laišką, kuriame jai praneš
ta, kad turi palaukti dar 
tris mėnesius, įpuola į nu- 
siminimą, piktos dvasios 
nori ją sugundyti, bet po 
ilgų kovų ji s,u pagelba 
dangaus pasiuntinio nuga
li. * Angelas — Pranytė 
Karlonaite,- gana .graži, 
lyg pavasario gėlė. Velniu
kai savo roles gerai išpil
dė, tai—Benediktas Rus
teika Įr AlbertąsKleponis.

Penktas aktas,. pirmas 
pavėikslas, Karmelitiečių 
vienuolynas. Teręsėlė tam-: 
pa * įvilkta - į Karmelietės 
vienuolės abitą. .Vienuoly
ne ją globoja — Motina 
Vienuolyno vyresnioji 
p-lėM. Kilmoniutė/naujo
kė, Salina -r- p-Iė Pranytė 
Jakštaitė; vienuolės: Pra
nytė Karlonaite,/Oną Mar- 
cjnkaįutė ir .Oną jPetrušy- 

4tęi/VišoS vienuolišku nusi- 
zeminimu nuolankiai įren
gė Teresėlę ir globojo,. r - 

Antrame'paveiksle, Te
resėlės draugės ir vienuo
lės sveikino, kaipo vienuo
lę Teresėlę gėlėmis. Tere- 
slės draugės kaimynės! 
Veronika Žliobaitė, Vero
nika ŠilinskaitėyKlara. Če
kanauskaite, Bronė Pet
raitytė ir Stela Dailydie- 
naitė, labai gražiai atliko 
savo uždavinį.

šeštas aktas, vienuolyno 
kambarys,^Teresėlė serga 
ir paskui miršta. Jai mirš
tant pasigirsta Angelų 
Choro giedojimas.

Veikalas labai gražus/ o 
minties išsėmimui pilnai 
atitiko šie vaidintojai. Rei
kia džiaugtis tokiu gražiu 
religiniu: veikalu ir dėkoti 
artistams, ypatingai jo 
režisorkoms ponioms M. 
^Valatkienei ir O. Ivaškie- 
neiį kad jos nesigailėjo į- 
dėto tiek daug pajėgų. 
Taip^pat artistams už jų 
pasišventimą. ,'.

Taipgi reikia padėkoti 
ir Lietuvos Dukterų Drau
gijos po globa motinos 
Švč. sumanytojoms reng
ti šis vakaras savo drau
gijos vardu.\ 
\ įspūdžio pagautas kleb.
kun. Pr. Virmauskis labai 
džiaugėsi tokiu gražiu vei
kalu ir kvietė Liet, dukte
ris Šį* veikalą atkartoti ke
letą * kartų So. Bostone ir 
kitose kolonijose.' *

, Vakaro programos vedė
jas kun. K.- Jenkųs, paąiš- 
kino kiekvieną aktą atski
rai, ir ragino prisįrašyti 
visas moteris ir merginas 
prie šios draugi jos. ■

• Vienoje pertraukoje kal
bėjo Ji Kumpa,pranešda
mas, kad šis toks įspūdin
gas veikalas bus pakarto
tas LDS; metinės Šventės 
proga, geg. 5 d*r3 vai. po 
pietų šioje pat salėje ir ra
gino visus, kurie čia yrą, 
kad,ragintų 'tuos, kurie 
Šio Veikalo ųemafe, būti-

į rinkimas. Yrą reikalų ,ap-
5 tarti apie mėtinį BDS or-
6 ganizacijos patrono šven- 
į Ws minėjimo programą.

VALDYBA.

Bal. <28 d.i 7:30 vai. vak.
F Šv. Petro liet* par. svetai- 

nėję, penktoj gątvėjr įvy- 
J ko milžiniškas 7 religinis 

fe. vaidinimas veikalo “Šven
toji Teresėlė”. Šį veikalą 
režisavo ponios Marijona 

į Valatkienė ir Ona Ivaškie- 
• nė.

■- i Veikalas padare ypatin
gą įspūdį! Pavyzdžiui pir- 

gį- mas aktas. Mažoji Teresė
lė aštuonių metų amžiaus 
auga su savo sesutėmis. 
Šis. aktas ypatingai trau
kia; vaikus, neštai vaikų 
gyvenimo pavyzdys dievo- 
įainiingoje šeimoje. Šiame 

"fe dalyvauja rimta, die- 
® Vobaiminga ir Dievą my- 
K Hnti inotina — Filįcija 
K Grendelytė; rimtas ir Die- 
K vą mylintis Tėvas—An- 
» tanas Pumputis, • Savo • ro- 

les puikiai atliko, jų vai* 
K* kai — mažytė Teresėlė — 
K Eleonora Glineckytė, vai- 
E dino gražiai; Leone, Tęre- 
E seĮės .-sesutė — Onutė Ka- 
K napinskaitė,. vaidino gra- 
E žiai, visuomet su linksma 
E šypsena širdyj -ir ant^vei- 

doį Luiza ^ Jadvyįa A- 
K . vetkienė, visuomet nuošir- 
£ di šv. Teresėlės namų ge- 
■F tadeika, duos’ni ir tartum 
K dangaus rąnkos pasiunti- 
■r nys savib rolę išpildė’ nuo- 
E dugniai. \
E-’ ’ Antras aktas vyksta po 
E dešimties metų. Teresėlės 
K fiidtina mirus. Teresėlė jau 
£ paaugus ir jos rolėje .vai* 
Ę, eina ponia Marytė Valat- 
K kienė. Jos vaidinimas nuo 
E pradžios ligi paskutinio 
K akto žavintis ir jaudinan- 
BL tis. Jos džiaugsmai, skaus-
■ mai, viltis ir nusiminimas: 
BL kovos ir pergalės, tai pilni Eę tragizmo veikimai, kurie 
£ iššaukė ne vieno žiūrėtojo 
K užiiojautos ašarą ir tikrai ■L parodė gilią tikybinę min- 
Bfe ri- Marytė, Teresėlės sesu-

te i— Brone Kavoliutė, vai* 
dino .visai rimtai, su pilnu 

Br rolės išvystymu. • 
Kr Antrame akte, antrame 

atidaryme? Teresėlė sun- 
£ kiai suserga. Daktaras — 
K jono Gririūno asmenyje— 
E pareiškia neturįs vilties 
Kį tos pasveikimui, bet pasi- 
Eę rodo Panelė švč. ,ir Tete- 
E‘ šėle staigiai pasvėikstą. 
K * Trėcio aktė veiksnias į- 
K vyksta -Vyskupo kabinėtu 
K Teręsėlė atvyksta pas Vy- 
E skup.ą prašytį leidimo s|o-
■ 3M Karmelitų vienuoly ją, 
-E Vyskupas ~ Petras! Ra-. 
'•E-- kaUėkaęxpįlnąi. atsakantis
E savo rolėje; priima tėviŠ- 
Ę kai Teresėlę su jos Tėve- 
-E kurių tikslas gauti ne-.

' .1 ..II. -iii «r , ..un i I

- j

į MUZIKAS
i Į RAPOLAS JUŠKA

• Filįcija

! ; ’ • / Adresas: * ’ <!'
[ 933 Ę. Broadway, <!
!; 8Q. SOŠT0N, MASS. j [ 
i ooooeMemeeemGMĮOMG '■

/.■1

.! [ Moko muzikos, piano
:! ir dainavimo. Specia- 
; / les pamokas duoda * 
! '• • u.« vaikams. -

P
F

-r 4

WRW» T^IĮIĮ., »mn>

Vyskupo kancleris kuni- 
_ ! — Pranas Averka, vi* 
«ai natūralia kunigo tipas,

aktas, Terese-

p-Iė Pranyte

Praneštai padarė kwn 
K. lenkus ir apie L. Vyčių 
Motinos Dierios programą, 
kuri įvyk^geg. 12 d. 1

Vieno ję pertraukoj JU- 
giultfcš Ivaškiukas pade
klamavo gražias ritei den 
modatruodamas Lietuvos 
trispalve., . .

Vakaras užsibaigė pa
keltu ūpu ir gražia puotai* 
ka. Rap.

maldos * ' įvyks - trečiadie
niais įi?^ lięųių VAka- 
rąis, nlais po
mišparų. Wųf^ienų rytais 
per mišias bus skaitymai.

NETEKO DARBO

BOSTON, MASS. — Pe
reitą savaitę užsidarė di- 
džiausis tekstiliečių fabri
kas Naujoje Anglijoje. Sa
lome, Naumkeag Steam 
Cotton Kompanija uždare 
dirbtuvę. iki gegužes 6 d. 
Laikinai 2,500 darbininkų 
neteko darbo. 
—Surinktomis 
nuo sausio 1 d. Nau jo je 
Anglijoje virš 18,000 teks
tilės fabrikų darbininkų 
neteko darbo. • ;-

Darbdaviai aiškina, kad 
dėl aukštų valdžios mo
kesnių ir aukštesnių algų, 
kurias jie privalo mokėti^ 
jie negali išlaikyti konku
rencijos su pietų valsty
bių ir užsienių fabrikais.

GRMtoS IB PPOMNOAS yfc&AtĄfc ' ■
■. > ' l I J ■ 1 ■’t ‘ -

ŠVENTOJI TERESĖLE”
sesių aktų drajŽX • '

t Rengia j ■ .
’ vd.s. i-aįb^ stori, šo. boston, mass.

. *3«

Bal, 30 d., 7:30 v. v. šv. 
Petro bažnyčioje įvyks ge
gužes mėnesio išvakarės 
pamaldos.
\ Geistina, kad žmonės au
kuotų gėlių per šį gėlių 
mėnėsį.

Gegužes 1 d., 7:30 vai. 
vak. bus gegužinės,Jšv. Te
resės ir SodaliėČių pamal
dos* ■ _
" Per Mafijos mėnesį pa-

DAKTARAI
DR. R0GER1ABIZAID

Tel. Devonshire 7906 
į OFISO VAIAŠDOS: f .

3 Malden Street, 
Boston

a Tel. So. Boston 0823 T 
I . LIETUVIS DANTISTAS I 

:DR, M. V. GASPER Į 
| Arti Municipal Building | 
L525 E. Broadway, /&. Boston Į 
s 1 Ofito Vatatdloi I 
Į Nuo 9 Iki 12 ry te ir nuo 180 ISiĮ l 
iŠ ir riuo J8 ikl’8 vaL vakare. Ofl-į 
;sa's uždarytas subatos vakarais irš 
= nedeldienials, taipgi šerėdomia nuo T 

12-tos dieną; uždarytai >
i Taipgi nuimu ir X-Ray, .1

Lietuvis Dantistas ."4 *

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

TeL So. Boston 2300 .'
414 Broadway, So? Boston

Ofisas atdaras nuo ĮQ iki 1# tat 
ryto. nno l:30 iki 5:80 po pietų ir 
nuo 6 iki 9.L vakara..Šventą, dieną 

» pagal flusltariwt, .

, Tel. So. Boston 2600 
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
I . ■ V A.

251 W* Broadway, So. Boston 
OfUkj'.vfctandoi Uub 9Ikl W i®* 
1:30 Iki 6 -te nuo.6:80 Iki 9 v. 
Šaradomis nuo 9 Iki 12 X- dieną. 

.Subątomlu nuo 9 Iki C vali*1 vakare. 
Statytomis nuo 9 įki lS vaŲ dieoą- 

(pagal sutarti) '

■Tsl. rio^brįdga 6830.

LIETUVIS GVDTTpJAS ’ 
Ofiso Vahndou: 2-4 ’ir .6^-8 

278 Hamrd Strtet, * < 
kaibp. Inman arti Central Są.,

■ Cambrldge, 
9iKS3*RMMlMS)MK^^
" 7‘ ‘ * V 1 1 • ‘ t- ' 1 .

Bal. 23. dn 7:30 vii, vU. 
Šv* Pranciškaus Tretinin
kų- Draugija turėjo mėne
sines jjamaldae. Skaitymų 
tarpe kun, Virmauskis pri
siminė tretininkams apie 
esamą pašatilinį Jubilė- 
jaus baigos tridiumą.

Po pamaldų įvyko susi
rinkimas. Išklausyta ra* 
pertas apie ligonių lanky
mus. Nutarta aukoti $5.00 
scenos užlaidai; $25.00 pa- 
racijos vakarinei Mokyk- 
lai; suruošti vakarą ir 
remti parapijos gegužinę, 
kuri įvyks birželio 16 d.,

Mi-iATvajRomuvos puydame parke, žrnmmis Montgilo, Mass. Blamnih- 
kų pirmininkė... užkvietė 
tretininkus lenktini u G ti 
parapijos gegužinės nau-r 
dai. Tvirtino, kad šiame 
blaivininkų nieks nepra
lenks.

DARBININKUMETINĖ 
ŠVENTE

LDS. 1-mą kuopa savo 
metinę šventę minės labai 
iškilmingai-gegužės 5 d. •

Sekmadienį, geg.- 5, iš 
ryto 9:30 vai. visi nariai 
ir* jų prieteliai dalyvaus 
šy. mišiose ir priims . Šv. 
Komuniją “in corpore”....

Po pietinėje j^pgramoje 
3 vai. po pietų prasidės 
vaidinimas veikalo “Šv. 
TėresėiėJ^įrį^Svečių >. kuni
gų, biznimą®profesiona
lų viešos kalbos ■ , veiksmų 
pertraukcriemkiti pamar- 
ginimai. V" '

> Kadab^’^ftalas- 2fŠv. 
Teresėlė” labai gražus, tad 
kviečiami visi;' kaip vie
nas, dideli ir maži, jauni 
ir seni; į ,šį4p^iliiikąmiiu-

f f:
BRAUKA ViL LAIMĖJO 
:■ *'-7' >■
? Bal. 25 d., Jonas Brauka, 

lawrencietis, tinkamai me
te sviedinį dėl New York 
Yankees, kurie laimėjo 
nuo Boston Red S6x 8 api- 
begimus^ Boštoiiieeiai ga
vo įtik 3 įbėgimus. Bosto
niečiai Šiemet labai gerai 
lošia. Jie iki šiol nuo visų 
kitų metikų laimėjo išė
mus Brauką, šis vienatinis 
juos Suklupdė du kartu, 
ijūšų Jonas Visame lošime 
išrodė kaip veteranas lo
šėjas. Linkėtina jam geros 
kloties ir toliau*

DELNEDARBO NORĖJO 
NUSISKANDINTI

Jonas Kibąrtis,t 27 metų 
amžiaus, gyvenantis 87 
West Seventh Street, pe
reitą savaitę šoko nuo L 
Street tilto. | vandenį. Jis 
ištrauktas tilto prižiūrėto
jų ir" nuvežtas Miesto Li
goninėn. Kibartisnorėjęs 
nusiskandinti dėl to, kad 
negalėjęs susirasti darbo.

NAUJAS GYDYTOJAS
*. : * , • - „ .J*- * .

> Šių metų vakario mėnesy 
užbaigė gydytojo mokslus 
Edvardas Abračinskas iš 
Montello, Mass. jis , mokė
si Boston' . University Me* 
dical School, Kadangi jis 
buvo gabus mokykloje, tai 
užbaigė ankščiau, Mokslo 
metai baigiasi birželiome- 
tiesy* Gydytojas E. Abra* 
činskas gaus diplomą bįrr 
želip inepesy, 5bet jau da
bar praktikuoja Męrcy Ii- 
gpįinėje,' Springfieid/Ma- 
ssachusėtts. Naujam jau
nam gydytojuilmKime ge^ 
iriausiof t

Ge^ttžes-Nay 5 d., 1935
• ...BASNTTlNMES^TAINftJE .. .

VV. 5th St., — — — — So. Boston, Mass.
z' Pradžia 3 vai. po pietų.

' VISAS PELNAS SKIRIAMAS 
"pAĮRBININkO’' RADIO FONDUI

Įžanga 35c. Kviečia RENGĖJAI
•, i ,t..-J,-.-u- ,r ■

LANKĖSI ■
Pereitą savaitę Darbi

ninko redakcijoj lankėsi 
kum J. Petrauskas ir se
minaristas Albertas Abrą- 
činškaš iš Mohtello, Mass. 
Pastarasis mokosi Šv. Jo
no Seminarijoj, Brightone.

.V, ' v. - Į

MIRS ŽYMUS KUNIGAS

Bal. 23 d# Cambrjdge po 
trijų metų sirgimo, mirė 
kun. Jean M. Fortai, S. M. 
sulaukęs 80 metų amžiaus. 
Kun. Porial per pastaruo
sius devynis metus. buvo 
Ottr Lady of Pity pąrapi* 
jos klebono padėjėju. Jiš 
kariu . buvo provineiolas 
Maristų ordeno.

Kįuv Fortai gimė Pran
cūzijoje ii4 buVo įšventin
tas kunigu Irlandijojė, 
1882 metais. Atvažiavus 
Amerikon, jis darbavosi 
Šv. Juozapo parapijoj, Ha- 
yėrhin, Mass. ir. šv. Char
ites parapijoje, Providence. 
šv.’ Onos parapijos klebo
nu,Lawrence, Mass. jis iš
buvo 18 mėtų ir laike jo

MUZIKOS MOKYKLA
’M. Trelnavlčiutė, moky

toja, moko muzikos pianu*
Ji yra baigusi

FA1LTKN PĮASOFORT1 .<
KOLEGIJA

444 E. Sixth Street, 
So< Boston, Masu. 1

įsV

čiavr’^ '

MIRfi
Bal. 27 d., savo namuose, 

253 Elėn St./Cambridge, 
Mass., mirė Aleksandras 
Stanalevičius, 58 metų am
žiaus. Jis paėjo iš Pivošiū- 
nų. Amerikoje pragyveno 
33 metus? Paliko riuliudu- 
slus moterį, dukterį ir du 
sūnų.* Palaidotas su trejo- 
mis šventomis mišiomis iŠ 
Čambridge lietuvių bažny
čios, Šv. .Mykolo kapuose, 
bal. 29 d., 9 vai. rytą. ■ »

ŪKININKAI SUSIORGA
NIZAVO

Virš du šimtai ūkininkų, 
nepatenkinti Bostono rin-

kos tvąrka, susirinkę Lė- 
xington miesto rūmuose 
nutarė suorganizuoti nuo
savą ko-operatyvę rinką 
su dviem milijonais dole
rių pagrindinio kapitalo.

Jie mano įsteigti savo 
rinką vakarų dalyje Cam- 
bridge. prie Conėord ave- 
nūe. Toje vietoje jie jau 
yra nutarę pirktfplotą Že
mės, susidedančios iš 30 
akrų.

Susirinkę ūkininkai tuo- 
jaus Susiorganizavo ir pa
sirašė reikalingus doku
mentus gauti valstybės 
čarterį. Darbas būsiąs tuo- 
jatts pradėtas ir Hkiinasi, 
kad nauja rinka, kuri bus 
vadinama Boston Regionai 
Prbdūcė Market, pradės 
veikti pabaigoje 1936 me-

JIEŠKO KAŠAUSKO
. ' ' GIMlNIV '

■ Šv. Petro bažnyčioje ku
nigai iš sakyklos pranešė 
jog Jonas' Kašauskas, 311 
N, Marsha.il St, Philadel- 
phia, Pa4,-yr* miręs; Jjė' 
Dilį: yra gyvenęs So. Bos*’ 
tone. Giminės ar pažįstami 
teatšišaukia prie pranešė-

i S. BARASEVIČIUS IR
į Seniausias , Įr Savistoviš iios ; > 
Į , '. . Valstybes j, 
įUĖTuyių Mbabobius ib; į 
į BALSAMnOTOJAS .Jį- 
[Gyvuoja. 26. metus. Pilnai prlslruo-j [ 
ižąs’ mvo Iranidšts ir“ karstvėžimlli [ 
^suteikti geriatelą patarnavimą die- [ 
Jną ir naktį. Tarnaują įr -apylinkių i 
| nSms įletovlą kolonijoms. [ [ 
į ' TURI NOTARO TEISES | į 

■O/«My , .ir
254 W. Broftdvay, So. Boston [ 

j Tėl. Sbū. Boston 2590 i ►. 
) ’ Gytwwmo/i vieta:; E
L • 838 Dorohester Ava. s Į, Tėl' Columbia 2587 S

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

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bilę kurią lu^ūtuVępasakykite, 
kad jų skelbimą matėte ^Darbininkė- \ -

POVILAS BUSBtMANAS
48 Cresčent Avenue, 

Tęlephone Columbia 6703
29 Šarin HiH Avenue, 

dorchhster, mass.
45 Hampden Št„ 

'.Tel.HlGhlandB.4855

BR0ADWAY MARKET 
387 W. Broadway 

Telephone South Boston 8501

^/BOSTON, MASS, 

riėfckiNg, bįfdASA Marioet 
t? Vdrtlįty 
^90Bro*dw^y, TelABoitonSiaa 

’ i - •• ’ ... < .» % ‘

JONAS VALIACKAS 
75"G*’Street, 

Telephone South Ėoston 1609

K. ŠIDLAUSKAS 
918 B. Broadwty 

Telefone South Boston 1392

J0MA8 aiUflOKAS.

T~*

■/' ACAREMY OF MU8IC ■ ■■ ■
‘ YądovuttlMit ritrf. Gi |u GlUvi ; ’ 1 ,

! Moko populfariską ir jriiutoką imblką. Talpai iruti inmikoa teatru- 
mentale, kalp toii amuikos, pjąno, banlo, inRŪiflolIno», <itar<*, ąrmonL 

;if.‘ kero, klarn«M, jtekM<ono, tritlbo*, trombono*. Ir tt. Irgi, moko h»rmo
’ nijoa įr perataįymo* Garokai prtatovtee mąkteHd ianna<j?rom"U ; 
jokio ekstra teokeačlo; prigulti prte .mOay, ortetoko. Galima

i priatatytŲbėitokari>a orketatraa fiąt bet kolto HrMn&
Į s,'Muaikbat h dalia pardaotoint* llreotovojama te tai*
,aome uM pląiąkalną.’Atdara ,dl«ną Ir vakaro. ■ . '* • ■

401W. 'MaAitvy kb-

*
juk- ■Iki, Norton, Mm

RUEENANNLAUNDRr,
INC.

LIKUVUJ SKALBYKLA
BJtąlbUmiB ir prodnanie visokiu* 
drabuiluB. Me» paimame Ir tfristtl* 
tome drabuiiu* vluur, kaip t*U 
So. Boston, Cambrldge, Brighton 
Dorchęster Ir kitur. Pamėginkite 
ir patyraite, kad gaunate patarna

vimą ui pigią kalną. »
7-9 Ellory St, So. Boiton 

Tel 8a. Borton 8MB

. BRŪNIS KONTRIM
REALBSTATE 

INSURANCE 
OONSTABLE

Jkiiice of tha Peace :
.1 Visokios rtlglės apdrauda te tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadway. So. Bpiton 

Tel. Šou. Bokidn 1761 j
Ėėsidenca:- .

120 Marine Rd.,.So. Boston 
Namą tel.: Šou. Boston 2488-W

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

tuvių ir pavieniu asmenų, ’
JURGIS' C. STUKAS .*

453 Broadway,
South Boston, Mass.

Tel. Šou. Boston 2029
, Tel. Nor, 0242 . .

ALENA S. STUKIĖN1 
681 VašhingtonBt,

. Nohvood, Mass.' '

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING 00.

tuoktas stogu*
414 W. Broadway 

; ■ . TELEFONAI: : ' 
South' Boston.’ 0574 dienomis 
South Boston 0184 vakarais

BALDUS 
Perkraus- 
■ tome 

VISUR 
PIGIAI

GREITAI

326:383 W..Broadway
Tel. South Boston 46&

JUKAS M. DILIS

‘ Parduodu įvairiaTuioe rūiie^ 
auksinius it sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY 
BOTTLINGCO,

U* GRIGAS, SAVININKAS
IždirbSjaa ęerą minkštą 

gSrimą: 
167 W. 8ixth Street, 

So. Borton, Mmi. 
Namai: 181 D. St., So. Borton 

į.jĮIILI'IRIir •|Mrt.<H*>MIWaRa^taBSBR»Z-

Tel. Nee. 0526

RŪKLAN AUTO SALES 
iCTAm BOKUURAB, 8AV. 
tottooda OIDSMOBIUB ąistomo* 
Milini h INTERNATIONAL tro- 
kuą Priimam* įmatomi*

L . Taipti ■ 
Taisome autbmeWua

Darbas užtikrinta®, nea užtai* 
1 kaą tena' darbininkui.

NEKDKAN, MAM

Mani

i

Marsha.il


Atviras Laiškas
DA'RBrNTKK-ag

* .fr' * " <■*= • ’ Įi,

Balandžio 2^,1935
V

LhIX& 1-mos Kuopos 
Metinės šventės » 

t Rengimo Komisija I ' 
So. Boston, Mass.

GERB. BIZNIERIAI, PROFESIONALAI:—
Šiuomi’ turiu garbės kviesti Jus per Šį atvirą laiš

ką atsilankyti į mūsų, popietinės medines rengiamąją 
programą, kurios dalis bus gražus vaidinimas veika* 
lo “Šv. Teresėlė” — šv. Petro liet. par. svetainėje, 

.penktoj gatvėj, gegužės 5 d., 3:00 vai. po pietų,
\ Šis kvietimo įgaliojimas paremtas, LDS. 1-mos 

kuopos nutarimu ir Kleb. kun. Pr. Virmauskio užgyti* 
mu. ‘

Su Aukšta pagarba, 
Rengimo Komisijos Narys,

J. Kumpa.

bąli, ir tomis pačiomis tai
syklėmis, tik jų lošimo 
laukaspatvarkytas mažes
niame maštabe, būtent: 
tarpai nuo (base) apibęgį- 
mo taškai yra 60 pėdų nu
tolime (baseball — 90 pė
dų). Tokiu būdu turėsime 
merginų Softball.

Montehoje jau susiorga
nizavo naujas merginų ra
telis ir ruošiasi * praktn 
kuojas! visu smarkumu.

šv. Bostonietėš mergi
nos sužinojusios tą Mon- 
tello merginų slaptą judė
jimą pareiškė norą lošti 
prieš Montellietes. j

Tokiu būdu ir So. Bosto- 
nietės merginos sukruto, 
kad iškirtus šposą ir su
pliekus30 d. geg., Romu
vos parke, Montello mergi
nų smarkųjį ratelį.

Greičiausiai šie du rate
liai vienu susitikimu ne
pasitenkins ir teks turėt 
antras susikirtimas vė
liaus. ! ‘

Pažymėtina, kad nei vie
nos nei kitos merginos ne- 
sįgarsina, tik Jūsų kores
pondentui-, netikėtai teko 
patirti apie jų slaptą ir e- 
nergingą pasirengimą.

Valio merginos! Važiuo
sime visi į Romuvos par
ką, gegužės 30 d., Mohtel- 
loje, pamatyti jūsų pirmo
jo merginų minkštos bolės 
turnamentą. Korespon.

i- Jeigu aš turėčiau dvyliką 
sūnų; norėčiau, kad jie bū
tų ištikimi tėvynei.

NAUJAS SPORTAS 
-ĮMINĖJĘ^

Gegužes 30-sios dienos 
GEGUžINfiS sporto prog
ramoje, Montello, mergi
nos pareiškė savo norą ne
nusileisti vaikinams ir 
svarbią sporto programos 
dalį pasiima į savo rankas.

Vaikinai priversti sutikt 
ir duoda merginoms pir
menybę.

Naujas sportas, tai yra 
lengvesnis baseball, pava
dintas — Softball. šis lo
šimas lošiamas, kaip base*

SHES & SYKES
B, Ą. Sykes lr B, 0. Syku 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas:
SANBORN BLOCK . 
681 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TeL Norwood 0830

Gyvenimo vieta: 
32WalnutAve.

TeL Norwood 1020 '

,,, ;
EDW. V. WAHABOW 

(WRUBLIASKAS) 
LIETUVIS GBABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
1000 Washington St.

: - NORVTOOD, MASS.
TEL. Norwood1503
Montello Office: 

10 intervale St. '
TEL. Brockton 2005

' Įtekta... ..... ...iMi.<1. ,..... . . r ...,t .... , . ..... . .................. .............
AMUDT1TAC limfa A n oi A v ati m Y0VAii*A Ita oru trimis Unijomis BU-lautoŽirų Skraidymo mąky- ArlLKln.Ud Du/£lAUalA BAILIŲ PlAluA Įžymiausiais Lietuvos gy-1klą. Garolis mokyklos kur- 

. TEIKIA SAŪGUBA-PATARNAVIMĄ- Į venimo centrais: są jau seniau. išėjo, bet
’ * 1) Jurbarkas - Kaunas, mokyklos vedėjas ats. mjr.

PRUYRIMĄ , . 2) Jurbarkas Rasepiai « Garolio neleido iŠ mokyk-
” - . * Kelme - Šiauliai, 3) šiau-Įlos, neskraidžius audrin-V ATT ITT TTCrT ATTTVlffT? liai- Radviliškis - Šeduva* KAILIŲ UŽLAIKYME Panevėžys -Ukmergė- Jo- 

” ’ ■ 1 nava - Kaunas; 4) Jurbar-
. Nėra Amerikoje geresnių prietaisų užlaikymui kas - Tauragė. Švėkšna 

kailių kaip naujame L *L Fox name. čia yra didžiulė Ktomėda* Klainėda - Įstaiga specialiai Įtaisyta kailių pardavimui ir užlai- P
kymui. čia yra vyrai su daugeliu metų prityrimo flu?ge “
brangių kailių prižiūrėjime. Čia. tavo kailiniai irgi Šiai - Kuršėnai - Šiauliai;, 
bus tinkamai prižiūrėti. |6) Kaunas- Prienai -Ma-Į

Bę TO, ČIA •YRA PAGARSĖJUSIOS I.«. FOX ”a^p.olč ' ■
0 ŽEMOS KAINOS I Kudirkos Naumiestis - Ky-|

. Į bartai - Šakiai.r šią milžinišką hidrbelek*
UŽLAIKYMAS liros stotį numatoma pra- 

1t AII INU T statyti dar šiais me*
ibmam M tais. Manoma, kad ji galės 

IgMTSgĄ pradėti dirbti jau 1939 me-
PrutatymM j lO mihuSių -—-—I tais. Tuo būdu, už 4-5^ me- | 

tų visa Lietuva galės gana 
Baėmimaa ir pristatymas pigiai naudotis elektra. 

46,ooo,ow . Hidroelektros stoties visas
cĮnmAT pastatymas kaštuos apieSPECIAL 40 milijonų litų. Bet mano

ma, kad per 15 metų visa 
gty jos statyba apsimokės ir

■’ t j Paskui kasmet duos po 4-5 'V ■■ ■ j milijonus litų gryno pelno. 
• ' •• Tsb- 

___________Į ATSARGOS MAJORAS 
PERDIRBK SAVO SEKUS GAROLIS BAIGĖ ANG- 

KAlUinus ILŲ AUTOŽIRŲ MOKYK- 
Vienas mūsų žinovų patodys L£
vėliausias madas iš ^Paryžiaus ir 
pasakys kiek kainuok perdirbimas . .
Tamstos seno palto,' kad jis at- Prieš kurį laiką į Ailgll- 
rodytų kaip naujas., Lietuvos Aero Klubo

m < i -- pasiųstas ąts. mjr. Garolis
Tel. HUBb&rd 5000 Į” pranešė jaii baigęs anglų

iki Vidurnakčio L

SPECIAL

PAMUŠALAS
Garantuotos Medžiagos
Darbas žinovų
Užlaikymas šaltai
Apdrausti $100 ■;
$5,000,000 Apsauga. \

PERSIUVIMAS UŽ $12.00
Apykaklės ir- apyrankės gali bū
ti visai perdirbtos sulig vėliausios 
Paryžiaus mados.
Truputi brangiau, vartojant bob- 
ra, karakulio, ūdros ar kitų bran
gesnių kailių.

INC«

411 WASHINGTON STREET1

DUNDULIS LUNCH
Lietuviška Valgykla

GRABORIAI JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRABORIŲ S 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mms.
Officei Tel. S. B. 1437 

xtes. 158 W. Tth St.
Res.k Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

P. J. AKUNEVIČ1US
GRABORIUS -

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

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

montello
16 Intervale St.

Tel i 4110

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Bahamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Funeral Home ir Bes. 
564 East Broądway, 

So. Boston, Mas*.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI 

4

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBĄ MOTINOS ŠVč.

Pirmininke — Eva MarkslenS, 
625 E. Sth St, So. Boston, Mass. 
Tel Soi Rotam 1298

Vice-pirminlnk5 — Ona SianrlenS, 
’443 E, Tth St, So. Boston, Mass.
Tat So. Boston 8422

Prot Balt — Bronė CInnlanC, 
20Gould St, Weat Roxbury, Mas*. 
Tel Parkway 1864-W

Fln. Ra»t. Marijona Markonlute, 
88 Navarre St, Roillndale, Mas*.

Tel. Parkway O658-W 
Iždininkė — Ona Stabteliate, 

105 We«t 6th S t, So. Boston, Mas* 
Tvarkdarį — Ona Misglrdienč, .

1512 Columbla Rd., So., Boston, Mas*. 
Kaso* Globlja — B. JanulbnlenA 

1426Columbla Rd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utamjnką kiekvieno, mins*to.

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

p -
Pirm. — J. Petrauskas,

24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Vice- pirm., —- V. Medonls,

1480 Columbla RA, S. Boston, Mase. 
Prot Raitininkas — J. Glineckls,

5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Fln. Raitininkas — Alb. Nsvlera, , 

1 16 AVinfleld St, So. Boston, Mass. 
Iždininkas — A. Naudžiūnai,

885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Maršalka — J. Zklkis,

7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass., 
Ęrauglja laiko susirinkimus kas tre

čia nedčldlenj kiekvieno m&neslo, 
2 vai. po pietų, Parapijos saHJ, 492 
E. Tth St, So, Boston, Mass.

Pereitą savaitę, Massa- 
chusetts General ligoninė
je p. Antanėlięne pasidavė 
operacijai. Jai išpjovė lie
žuvėlius (tonsils). Ponia 
Antanėlieriė grįžo į namus 
pirmadienį ir sveiksta.

AMERIKŪS LIETUVIŲ
jėzuitų misijos

Balandžio 27 - Gegužės? 3, 
St. George’s (T. Mešlis) 
425 Lafayettė St., Utica, 
N . Y. ’

Geguž. 5-12, St. Francis, 
(T, Aukštikalnis) 94 Bra- 
dford St., Lawrence, Ma- 
ssachusetts.
Nuolatinis adresas:

Rev. Anthony B. Mešlis S. 
J., Keyser Island, So. Nor- 
walk, Conn.

PRANEŠIMAS
Amer. Liet R. Kąt. Fe

deracijos Naujosios Angli
jos apskrcio suvažiavmas 

’ įvyks sekmadieny, gegu
žės 5 d. 1935, šv. Petro pa
rapijos salėje, 492 E. Se- 
venth St, So. Boston, 
Mass. 1-mą vai. po pietę.

Malonėkite visi skyriai 
ir bendrai katalikai veikė
jai dalyvauti. Išrinkite at
stovus ir įteikite jiems ge
rų sumanymų; '*•

L. R. K. Federacijos
A. Apskričio Valdyba

Dvasios Vadas:
Kun. Pr. Juras 

Pirmininkas:
VI. Paulauskas 

Raštininkas: 
Benediktas Jakutis.

A, 
N.

7:80 vai vakare, pobainytinej 
talnSj.

Visai* draurijos reikalais kreipkitės 
PM rrfitpkolų r<|tteW < _

Profolonalai, bUnlerlal, pramoninkai, 
kurie skslbiasl “Darbininke” tikrai 
verti ■kaitytoji} paramos.

garsinkite* “Partlntekt”.

1939 METAIS VISA 
LIETUVA VARTOS ,

ELEKTRį
Jau keli metai; kai Lie

tuvoje daug kalbama ir ra
šoma apię didžiulės hidro
elektros Stoties statymą. 
Iš tiesų, tai sunkus ir rim
tas klausimas, nes tokios 
stoties pastatymas reika
lauja stambaus kapitalo.7 
Ankščiau hidroelėkt r o s 
stotis buvo manoma, staty- Į 
ti Nemuno kilpoje tiesi 
Birštonu, paskui galvota 
apie Pažaislį, o dabar jau 
galutinai nutarta, kad hi-i 
droelektros stotis bus sta
toma ties Jurbarku. Mat, 
statant hidroelektros sto
tį ties Jurbarku būtų pa* 
siekta kelių patogumų:

1) atkristų tarp Kauno Į 
ir Jurbarko Nemuno su-1 
tvarkymo didelės išlaidos, b Vj 
2) ties Jurbarku per Ne
muną turėtų būti pastaty
tas gelžbetoninis tiltas, 
kurisz sujungtų Kauni ją sų 
Suvalkija, 3) ‘ Jurbarko 
miestui virtus Lietuvos L 
vandens energijos gamy
ba, ten pradėtų augti pra
mone ir miestas ateityje 
gilėtų išaugti į Klaipėdos 
mąsto užnugario didesnį 
centrą, daugiau suartinam I 
tį Didžiąją Lietuvą sų[ 
Klaipėdoj kraštu. Dęl šių 
paminėtų priežaščių, Jur
barke pastačius (hidroelek
tros į stotį , ji įgautų Lietu
vai didėlės ekonomines ir 
net politinės reikšmės.

Jurbarko Hidroelektros 
stotis bus iškarto sujung- |į

r ’-^ufilgMis^^y -r • ■ 
’ Atdara: •

Nuo 6:80 ryto iki 12:30 vakaro
1118 Washington 8t.,

Norwood> Mass.

gu oru. Prieš kelias dienas 
tokio oro susilaukė. Buvo 
vėtra, smarkiai lijo. Gare
lis pakilo ir skraidė, ins
truktorius telefonu nuro
domas, apiė valandą laiko.

• Ats. mjr. Garolis gavo’ 
mokyklos baigimo diplo
mą ir šiomis dienomis 
grįžta i Lietuvą. Netrukus 
ties Kaunu pamatysime 
Skraidantį Anglijoje nu
pirktą keistą lėktuvą — 
autožirą. ' Tsb.

VALSTIEČIŲ LIAUDI
NINKŲ PARTIJA

• GALUTINAI SKYLA . '

Balandžio 5 d., Kaune,

Varpo salėje, buvo per Do
natą šauktas visų 15-kos 
per paskutinį' valstiečių 
liaudininku metinį suva
žiavimą išrinktų partijos 
centro komitetai! asmenų 
posėdis. Jame partijos cen
tro komiteto pirmįpinkų 
išrinktas Vaclovas Statke- 
vičius, ats. karininkas, 
Partijos vicepirmininku 
išrinktas ūkininkas Zales
kis, sekretoriumi Vincas 
Cibulskis ir iždininku Ka
zys Šaltenis. Partijos su
važiavimas nutarta‘sušau
kti balandžio 28 d. Jame. 
galutinai turėtų būti pasi
sakyta, kuriuo keliu .parti
ja toliau eina.

Tuo būdu valstiečių liau
dininkų partija dabar turi 
jau du partijos pirminin
kus, kurie vienas kito ne- 
pripažįsta. 7 t

Tikrą draugą per sielvar- 
, tą pažinsi. Ėnniust

ĘMHNUOTI 
UCTUUMI

MMUfi
* . 0

Parašė P. JURGRLĄ 1 
‘TURINYS: Dariaus ir Girėno • 

gyvenimo ir veikimo apžvelgtu i 
Skridimas per Atlantą. Soldi- “ 
no miško paslaptis. Žygio at-1 
garsiai pasauly, Dariaus ir Gi- 
rėno nuopelnai aviacijai ir mtl- į j 
sų, tautai. Poezija , apie LITU- j j 
ANIKĄ. Skridimo rėmėjai įr s į 

rėm. komitetai,. jį
384 pusi, su 86 paveikslais; JT 
tvirti viršeliai. KAINA $150, 

siunčiant paštu 1,65. j į
Reikalaukite: - H

DARBININKAS |
366 W. Broadvvay, |
So. Boston, Mass. į.

t

Tel. Ndrwood 1009 Notaras

,A. K. NEVIACKAS
REALESTATE 

INSURANCE
VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 

Laivakortes visoms linijoms 
Teisingas Patarnavimas 
1122 Washingtoji St.,

Norwood, Mass.

MORRIS SHOE STORE I
Lietuvis Savininkas 

.■ Užlaiko Vėliausio? Mados 
ČEVĖRYĖŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ I 

. Vyrams Lietuvių išdirbtus 
OVER GLOBĘ* ČEVERYKUSI

Darbinius ir Šventadieninius . d
1152 Washington St., 

Norwood, Mass. I

. Tel. 33681

ADAM WmS
LIETUVIS GRABORIUS I

Virš 13 metų, kaip tarnauja 
Lietuviams Montella ir apylin-

Laidotuvių Įstaiga:
124 Ame* St . Brockton, Mas*.

Gyvenimo vieta:
. 25 Enterprise St, Brockton |

Tires Išmokėjimui
GARSUI GOODRICH TIRES IRBATTERlES 

t ; ' // ’ ‘ .
Goodrich Safety Silvertowns su Life-Saver Golden 
Ply, įrodyta, kad jie yra 3 kartus saugesni nuo 
“blow-outs”; gauto iš greito važiavimo.

Goodrich Electro-Pak Batteries yra stiprus ir tu
ri 'galingą, jėgą del greito pradėjimo ir ilgo varto
jimo.

BE JOKIO “RED TAPĖ’.’

BE JOKIO LAUKIMO

LENGVOS SĄLYGOS

PRITAIKINTOS JUMS

Nėra ilgų. tyrinėjimų, jokių nesma
gumų Tamstai' Visus susitarimus 
užlaikome su pasitikėjimu. Tik pa- 
rodykite mums savo automobilio 
“lisense” dėl identifikavimo. Ir nu- 
sistatyk sau pritaikintas lengvas iž- 
mokėjimo sąlygas,

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

mums tik kėlias minutes atidaryti 
. Tamstai atsiskaitymo sąskaita. - Ir

mes tuojau uždėsim© bile kokį įran
kį prie Tamstos automobilio. y

iire Shop
OHURCH and MOKTEtLO Sta., BROCKTON — TO, 100

Qtiitili<illiiit.iiiiliilit|iiitilU<i|liilt)IHiiliiitlii<iha(Oii>.ilJ>]

MARATHONIAN HAT i
CLEANING ęa į 

Pataisome ir Nuvalome I 
; ' Čeverykus Į
Ar jau užėjote į mūsų naują 

Vietą?
Mes Atliekame visą eilę skrybė
lių valymo ir Čeverykų taisy

mo darbui, su Vėliausiai* - 
Įtaisais.

Gatantuojams savo darini*.
Kaip praeityje, taip ir ateityje 

atliksime jūsų darbus.
Tel. 8685

98 Mate 8t., Braokton, Mm*. 
Prienais Brockton National Bank.

DARBIfllIOCAS
(THE WORK1R)

Published ėvery Tuesday and Friday ėxcept Holidays iueh ai 
New Year, Good Wday, Memorial Day, Independence Day, . 

Labor Day, Thanksgiving and Chriatmaa 
...... ... . hy

8AINT JOSIPH’S UTHUANIAN R. 0. ABSOOIAT1DN 0f LABOR
Entered as aecond-clasa matter Sept 12, 1915 at ttee post otftcs at Boston.

. Mas*, under the Act ot Merdi 8, l$70
Į Aeceptance for mailius at special rate of postais provided forteBecttoa 1104
[ Act of Ottober 8, 1917, authorbtod on July 12, 1918

PRENUMERATOS KAINA:
Amsrikojs matams ............ Mte 
Užstonv motasis .............. km Vieną kart Mvtitaja matam .. SS 
UŽatenylkart savattĘe matam* |M9

8VB80RIPTI0N KATES:
Bomeettc yearljr *4
Forelgn yeerly  ........ . *5
Domeetic onee per vteek yrnriy Ž2
Forelgn oute per wmk yeuHy.. |2... ____ _ _
r '' DAitBTirnfirAi ‘
866 wm Bro<dw*y I
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VYTIS KANKINYS

. A-

PE NKIŲVEIKSMŲ TRAGEDIJA
, * Parašė

Vincas Nagornoskis

Jam maldas siųsti* kad teiktųs1 pakreipt 
Ciesoriaus širdį jūs pasigailėti 
Ir jums atsiųstų išvaduotoją. 
Viešpats pasaulio tur tarp savo* vyčių 

. Milžiną galvą slibinui nukirst.

NEGUDRUS HITLERIO 
UŽSIMOJIMAS

Hitleris Sumanė uždaryti visus tikybinius laikraš
čius ir žurnalus. Ne tik jų turinys yra griežtai cenzū
ruojamas, bet ir vardai turi būti pakristi; jei jie va
dindavosi kokiais nors šventais, ar tikybinio pobūdžio 
vardais, tai tas viskas yra draudžiama. Laikraščiai ir 
žurnalai privalo būti taip suvalstybinti, kad nieko ti- 
kėjimiško juose nebebūtų. Tas įsakymas riša ne vien 
katalikų, bet ir protestantų ir žydų spaudą.

Toks keistas Hitlerio žygis sukėlė daug nepalan
kių komentarų amerikiečių spaudoje* Viens anglų pro* 
testantų laikraštis be jokių ceremonijų pareiškia, kad 
Hitlerio pasielgta ne tik žiauriai, bet ir kvailai. Istori- 
ja parodo, kad nė vienas žygis prieš tikėjimą nepasi- 
Žymėjo*pašisekimū. Kaip tik priešingai, visa tikėjimo 
persekiotojų eilė yra negarbingai pralaimėjusi. Pats 
Hitlerio tautietis, galingas “geležinis” kancleris Bis
markas,. ilgai vedęs su Bažnyčia taip vadinamąją 

f “Kultūros kovą” (Kulturkampf) turėjo prisipažinti 
F nugalėtu. “Kovoti su Katalikų Bažnyčia — pasakė 

Bismarkas — tai vis tiek, ką mušti su kardu marių 
> bangas. Valandėlei vanduo prasiskleidžia, bet užse- 

kundės nėra nė žymės, kur kardo buvo suduotą”,
• Netenka nė kiek abejoti, kad ir Hitleris ir jo pa

kalikai prieis prie, tokių pat rezultatų savo užsimoji
muose'prieš tikę j įmą.J * K.

SUNKUS BOLŠEVIKŲ 
JUNGAS

. DŪLR atstovui p. Skipičiui pareiškus, kad pla
nuojamam Lietuvių Kongrese galės dalyvauti ir kai

triausieji lietuviai ir mūsų komunistai mato galimybes 
. siųsti ten savo atstovus. Bet jie lyg ir branginasi. Gir

di, komunistų dalyvavimo klausimą išspręsiąs “visa* 
tinas darbininkų suvažiavimas” Clevelande, kur ko
munistai kviečia visas be išskirties organizacijas, ma- 
nydaftii, kad gal pavyks pagauti vieną * kitą žuvelę 

• ant raudonojo kabliuko. Bet taip atrodo? kad raudona 
- Spalva išeina jau iš mados. Bolševizmas yra buvęs ge- 

ras baubas kapitalistams gąsdinti tik tuomet, kol jis 
dar buvo ne tiek pažįstamas gyvenime* Dabar gi, ka
da bolševikai jau įsikūrė valstybę ant cariško kurpa- 

Jio, tai jų prestižas tiek nupuolę, kad visuomene dau* 
įį giau eina prieš juos, negu už juos.

Jau toks žmogąus priėhologijos ypatumas, , kad 
pilietis visuomet mėgsta stoti bet kokios valdžios opo- 

w Zicijon. Sykį valdžia, —* tai jau ji ir įsakymų davėja, 
* ir naštų užkrovė ja, ir botago laikytoja. Tegu jisaU 

Verčiasi kaip tinkama, o mes vis dėlto būsime opozici
joj, taip galvoja piliečiai. Opozicija ypač didėja, jei 
valdžia yra siaura, žiauri ir fanatišką. Labiausiai pi
liečiams nepakenčiamas siauras fanatizmas. Fizinę 
priespaudą žmogus paneš lengviau negu moralinę ver
govę. Ekonoininiai vargai gali nuslinkti, padėtis gali 

? pagerėti,. bet kada valdymo sistęma pačioj savo esmėj
■ „ surakina asmeninę žmogaus laisvę, tada piliečius api- 

; ina pati juodžiausia desperacija. Didysis italų poetas 
Dantė savo poemoje Divina Comedia sako, kad ant 
pragaro vartų yra dideliausia iškaba: “Lasciate ogni 
SperaUza” čia palikite visą savo viltį. Panaši iška-

(Valeras nustebęs kilsteli, bet vėl sėdasi žiĄt sos- 
tO, jo dvarininkai spiečiasi aplinkui sostą; Jūr- 

, _ gis mandagiai ranką pakėlęs žengia prie Aū- 
driano/tas traukiasi.) . \

■ JURGIS . •
’ ^Labai maloniu ir kilniu tonu.) 

Lėčiau, karaliau, valdokas pasaulio 
Su stabmeldyste kovos neveda.
Bet tas nereiškia, kad jisai nelinki / 
Savo vaidiniams laimės, gerbūvio* 
Jis maldų jūsų neleidžia pro ausį, 
Kuomet jos turi svarbią priežastį. 
Bet jūs maldaujat apsaugos stabą, 
Akmens Šmotą, žmogaus iškaltą, “ 
Vaidintuvės ir sapno įdievintą, . 
Ne meile, dora, tik žiauriais geismais. 
Ir tai statulai gašlybę suteikęs, 
Tikėt ją reikia kraujuini gęsint;'

i. Tikėt ji turi galybės .nubaust Jus 
Jei neaukosit savo dukterų*

: Ar tąi protinga?... O, karaliau, tai 
Yr beprotystė, klasta, absurdai... 
Tai sielos liga, jai nėr gydytojo;

' Nieks jos negkli išgydyti jums: 
* Patys iš savęs turit ją išrauti;

Tačiau nėra pasaulyje 
tokio menko pamokslimn- 
ko, išskyrus klaidatikius, 
kurio pernoksiąs negalėtų 
būti naudingas geram 
žmogui Klaidatikių pa
mokslai ištiesų būva kenk
smingi klausytojams. jei 
kuris kunigas iš sakyklos 
imtų skelbti tikybos klai
das, tai tą reikėtų neati
dėliojant pranešti vysku
pui. šiaip visų teisingai 
tikinčių kunigų pamokslai, 
nors ir būtų nuobodūs ir 
neiškalbingi, vis dėlto bū
va naudingi, nes primena 
šventąsias Dievo apreikš
tas tiesas. Jei kam tos tie
sos brangu, tas jų klauso; 
nepaisydamas iškal bos

šv. Jodas Ev&ngeliątas 
ir Apaštalas, būdamas a- 
pie W metų seųalis, nepa- 
jėgdavo išakyti iškalbin
gų pamokslų, kaip seniau, 
bet nuolat kartodavo tą 
patį: “Vaikeliai, mylėkite 
kits kįta”, Nusibodo jo 
klausytojams, ir jie-jąm 
tą pasakė. Tada jis tarė: 
“Jei tik tą išpildytumete, 
tai būtumėte geri ir amži
ną gyvenimą pelnytume- 
te1’* Teisingas buvo senęlio 
Apaštalo žodis. Jis paro
do, kad ir nuobodūs pamo- 
kslai naudingi.

Pamokslai išrodo nuobo
dūs dažnai ne dėl iškalbos 
nebūvimo, o dėl to, kad jie 
kalba Žmonėms priminda
mi jų nemėgstamas parei
gas. Taip ir siela Žūva, ka
da ji ima vengti pareigų ir 
primenančių jas pamoks
lų. Nė V* Jėzaus dieviško
ji iškalbu negalėjo patrau- 
kti šugedusiųjų panziejų. 
Mūsų laikų pariziejai sa
vo širdžių sugedimą patei
sina pamokslininkų iškąl- 
bos trūkumais”. _____

Fr. Aug. Žilinskas, O. P. 

Raudonojo Rojaus “Apaštalų 
i > ' Sudėjimas" *) s ..

Dėl Pamokslų Klausymo
Vysk* P, Būčys “šaltiny- klausti jie, veikiau pareiš* 

je”jrašo: kia negerbtą pamokslinto-
“Katalikų Bažnyčios į- ko žodžių, 

statymas reikalauja, kad 
Žmonės kas sekmadienį iri tokio menko 
privalomą šventadienį iš- * 
klausytų nors vienų šv. 
Mišių* Nėra įstatymo rei
kalaujančio klausyti .pa
mokslo, todėl žmogus, iš
klausęs Sekmadienį Mišių 
ir neklausęs pamokslo, 
nuodėmės neturi. Bet ge
rieji kaUlikai neapleidžia 
nė pamokslų.

Nėra nuodėmės paslysti 
einant taku ir -parpulti su 
nauju gražiu drabužiu į 
purviną balą, bet yra ne
malonumas ir nuostolis. 
Taigi, pamokslų neklausy
mas, nuodėmės nesudary
damas, yra tiktai nuosto
lis sielai, bet ne kūnui. Kū- 
nu gyvenantieji žmonės 
gan dažnai užsimoką pini
gą, kad galėtų paklausyti 
paskaitos apie kūno reika
lus. Pamokslai visai dova
nai suteikia tokią jau nau
dą sielai*“ Taigi, žmogus, 
neklausąs pamokslų, paro
do visiems, kad Jis yra kū
no žmogus, nepaisąs savo 
sielos. <

Buvo mūš krašte laikų, ■ 
kad žmonės, išklausę len
kiškai skaitomos Evange
lijos, nelaukdami lietuviš
ko pamokslo,, išeidavo iš 
bažnyčios. Taip būdavo; 
matyt, kad šie žmonės ne
gerbė lietuvių kalbos. Tą 
įprotį dabar palaiko ne
daug išmanantieji žmonės, 
pakrypusięji į laisvama
nius, nors jie nemano nie- v „- j
kinti lietuvių kalbos. Už- sevikų partijos progya-

. Kita srovė su Leninu ir 
Trockiu pryšakyj manė, 
kad reikia tuČ tuojau pra
dėti ' sklėisti pažangiąją 
komunistų propaga n d ą 
darbo žmonių tarpe ir jau 

ruošti jisuotmą pra^kam 
sukilimą, nuversti monar- ' -
chija, o vieton to įvestį 
naują socialę tvarką* Į šį 
žygį reik įtraukti .ir ka
riuomenę.: Tai buvo “bol-

ma. Lenino Ir Trockio sie
kimai įgavo viršų. .

Nelaimingai pralaimėtas 
karas su Japonais buvo 
geriausia ir tinkamaiusia 
patogi proga pritaikinti 

ševistinės idėjos. Pradėjo 
smarkų destruktyvų dar
bą* Pasireiškė begalės te
roristinių aktų prieš žy
miausius asmenis: ercher- 
cogą Sergijų, ministerį 
Plėvė, Sipiagyn ir daugelis 
kitų žymių ^yalfe'tybės tar
nautojų buvo nužudyta. 
Viena kariuomenės dalis, 
kuri grįžo iš karo netikė
tai sukilo ir valdžia buvo 
priversta siųsti ją į Siberi- 
ją, kad ten ją numalšintų, 
speciali kariška ekspedici
ja. , :-

Nepasitenkinimo bei nę- 
tvarkos pasireiškimai Šiuo 
momentu, gana gudriai 
revoliucijos agentų paruo-

ha yrąįir ant ■ sovietu sąjungos sieiių^ Kas-ten įeina,' 
tas tun išsil dėti ir mažiausios vilties,-kad kur nors 
ir kadą nors turės bent šešelį asmėn iės saVO laisves. 
Ekonominis skurdas, bado šmėklą — tavbaiši nelai
mė, bet tai tik'niekis, palyginus su fanatišku komu
nistų nusistatymu — pavergti žmogaus sielą ir mintį. 
Komunizmas tai tarsi koks beširdis Moldchas, kuriam 
nešama nuolatinės gyvų žmonių aukos. ; ,

- Ir už tokią siaurai - žiauriai - f anatįšką komunis
tų valstybę mūsų vargšams bolševikęliams> tenka agi
tuoti. Sunkus ir nedėkingas uždavinys! Gaila tų lietu
viškų pajėgų, kurios per nesusivokimą pasirenka sau 
tikrą erškėčių taką — dirbti siaurai komunistinei idė
jai,; kuri, prie to, tiek jau Rusijoj sudarkyta; kad vi
siškai panaši į caro Ivano Grožnojo (Jono Žiauriojo) 
viešpatavimą.- / > >

MAKSIMIANAS
(Perkirsdamas Jurgį ir artėdamas prie Audria- 
nb išdidžiai rodo į Valėrą. Jurgis nustemba, 
klausosi ir stoją nuošalu.)

‘ Tai geras patarimas ir toji dievyste
Nėra per toli. Mūsų viešpaty
Ji apsireiškia-Todėl jo maldąukit, 
Ne dievus rūstįnt, tik kad teiktųsi 
Pavest jus gelbėt nuo baisios nelaimės, 
Savo sargybos naršiems karžygiams; 
O gaūšyt vyrą, ne paprastą vytį;
Karžygį drąsų, neįveikiamą.

Valeras rąukiasi paniekinamai žiūrėdamas.) 
’ : - . VALERAS, \ -

Veltui, Maksimiane, aš su Kunigais -■ 
Peštis nenoriu* ' n • ’

MAKŠIMiANr^ .
. \ šventykložitamai,

Už parėmimą reikšmės orakulo ^ : 
Tau bus dėkingi. Išties, dievyste, 
Kunigų tiesos bus sutvirtintos. 
Jeigu paskirai Jurgį ar Kroatą 
Grąžint ramybę Dacijos sostapily.

■ .\ VALERAS A
Skirtis su mūsų mandagiausiais draugais 
Dvarui būt skriauda, jau ir taip mažai 
Galim gėrętis geistina draugija;
O kas gi būtų jeigu dar labiau

. Ją nugraibstysim?“
■ MAKSIMIANAS i .

(Labai sumišęs,)
- Valstybės likimas.*.

(Valeras piktai susiraukęs jam perkerta kalbą,)'
• '■ ' VALERAS •

Man pemuobddus, lai;ja rūpinas
■ Valstybės vyrai. .. ........... ....... ......

\ . .aVdriamas j <: ,< ;■ ; «,. • >. (Viena rahl&’apkabini Sdfiją, * kiU pakeis* (DvarftauoBe didelisį nugjBtebSjimilsj Silvaiias
artėja prie sosto. Valandėlę tyli, paskui grau- P0” , bet Vąlew j| suBtahdb cmižksd
dingai pradeda.) . : ■ Sypsodmas ir pakvJesdamaB Aleksandru, kuri

a Q dievyste, teiksies • keliasi kalbėti.)
Nepaisyt karžčio ir atl.iBtiman (Būt daugiau)

Kad nepajėgiu priešgamtiškai elgtis; 
Kūdikio savo žudyt, negaliu.,. <

(Meiliai glausdamas Sofijos galvą prie savęs.) 
Ir tad nemoku tinkamiau maldauti. 
Man žodžių trūksta ir plyšta širdis...
Pasigailėk mūs, viešpatie pasaulio ! . * >
Tu gali gelbėt, neapleiski mūs Į.
Atsiųsk mums vytį ar valstybės vyrą, 
Kad galėtų, žodžiu ar kardu 
Išvaduoti tiesą.

. (Susigraudinęs nuleidžia galvą ir glaudžia Sofi
ją prie savęs; o Sofija meiliai apkabina jo kak*

' ; JURGIS 
(tarp dvarininkų graudus elgęsis: Jurgis po 
pauzai pradeda nedrąsiai, tyliai drebančių.bal- _ 
su, kaskart keldamas jį aukštyn, baigia karš
tai, išdidžiai; Viena ranka rodydanis į Audrianą 
ir Sofiją, kitą iškėlęs maldančiai.) ■ /

;. . Ciesoriau, tas maldas
Teiksies priimti ir patėmyti, . ‘
Jog jose skamba nė vien maldos žodžiai . 
Bet ir pareiškimas, jog leidžiame. 
Po tavo skeptro būjot nedorybei, 
Bjauriai, kenksmingai Romos Ciesoriui... 
Pagarbą kokią gal turėti liaudis, 
Tiems, kiirie verčia dievaičiams aukot, ' 
Jau ne ėriukų nekaltąjį kraują, 
Bet jaunas gražias mergeles... Kodėl 

. Tos aukos turi būt jaunos ir gražios?
Klausimas Šitas mėta Šešėlį 
Ant stabu tarnų, jog jųjų gašlybe 
Gerinama tomis aufibmiąM* . 
Tai baisus skundas ir jį reik ištirti, 
Ir jei teisingas kaltuosius nubausti 
Po tavo valdžia Romos viešpatija 
Negal to kęsti! Tyrinėtojas 
čia reikalingas. Todėl ir maldauju:

/ / /..Z'-' ■ \ ? j Z' -t '

Kun. Jurgis G. M. Česna

Mano Kelionės Įspūdžiai
................ .
kurį Lietuvos vadžia pas* 
tate per ežerą* Buvome nu* 
važiavę į miškus* Radome 
tenai Lietuvos skautus ir 
skautes.

Bus daugiau.

KIBIRKŠTYS

PAŽAISLIS. Su kun. Za-| 
bųlioniu tax’u nuvažiavo
me į Pažaislį pas Seseris 
Kazimierietes. Mūsųmalo- 
nios Seserys labai gražiai 
priėmė. AjptodS bažnyčią, 
kuri yra labai didelė ir gra 
ži, tik jį buvo baisiai rusų 
ir kitų apiplėšta. Mačiau 
tą stebuklingą paveikslą 
Panelės švenčiausios, kurį 
rusai buvo paėmę. Pasi
meldėme. Sesuo viršininkė 
tuomet sirgo, tai jos ne
matėme, Seserys turi dide
lį daržą ir sau nęmažus 
gyvenimo namus. Malo
nios Seserys pąvaišino, da
vė paveikslėlių. Palikome 
joms aukų* Vertėtų kiek- 
vienam amerikiečiui atva< 
žiavušiam į Lietuvą pama
tyti Pažaislį.

DUBINGIAI. Kun. Za- 
bulioniui vadovaujant, nu
važiavom® i Dubingius pas 
kleb* kun, Ribikauską. Jis 
mus pavaišino. Po to savo 
vežimu pavežiojo visoje a- 
pylinkėje. Prie Dubingių 
yra sala. Ant tos salos bu- 
Vp Radzvilų paloČiai. Tik
rai graži vieta. Dabar ten 
tik pievos. Mačiau tą tiltą,

šti sužibo dąugelyj Rusi
jos apylinkių, o ypatingai 
Saratovo rėdyboj ir Pa- 
baltijos provincijose, Libe
ralų partija dėl to pralai
mėti, karo smarkiai padi
dėjo, o inteligentiškas pro
letariatas Viešai reikalavo 
konstitucijinės valdymo 
formos.

Caras suteikė ir tai, bet 
nei kiek nepatenkino jų 
besotės dvasios. Durnos 
atstovai jau iš pat pradžių 
buvo gana revoliucijonie- 
riški. Valdžia' suteikė dar 
keletą privilegijų, bet tai 
nieko negelbėjo, o tik'pa
blogino valstybės reikalus 
ir išlepino yevoliucijonie1* 
rius. -

(Bus daugiau)

IR BOLŠEVIKAI 8MER- 
KIA “KELEIVI” UŽ 
VEIDMAINIAVIMĄ

Bostono lietuvių socia
listų organas, žinomas 
vardu “Maikis” bandė pa
sigerinti lietuviams bolše
vikams “Dar b i n i n k o” * 
smerkimu dėl iškėlimo vie
šai baisaus bado sovietų 

“RusijojrBolŠėvikai įžiūrė
jo dar vieną “Keleivio” 
veidmainystę ir už tai jie 
savo organe štai .kaip jį 
pasmerkia:

“Bet HęaratUi ateina pa- 
gelbon ir socialistai. Štai 
neseniai pradėjo jo juodla- 
piuosna rašyti žydų socia
listų laikraščio “Forward” 
Štabo narys, Harry Lang. 
pastarasis kartoją tuos 
pačius melus,,ką ir Hearst- 
nuolatinis bendradarb i ą 
Walker. Ką “Keleivis” ma
no apie tai? Kodėl “Kelei
vis” nepasmerkia socialis
to?”-.

Vadinasi, ęoęialistiškas 
“Keleivis’* apie badą so
vietų Rusijoje žino ir iš 
savo kolegų ir jis tai ne- 
ginčyja. Tik p, Mikelęonas 
dar kartą pademonstravo 
savo veidmainiavimą. An
tai už veidmainiavimą p. 
Mikelsoną smarkiai su
griebė p. Tumavičienė. Jis 
išsisukti negalėjo. Dabar 
ji sugriebė Brooklyno lie- 
turi^bolšėVik&.^a, pa
žiūrėsime, kaip jis iš< bol
ševikų išsisuks ?

STUDENfpROTESTO
REZOLIUCIJA

KAUNAS —
Vytauto Didž. Universi

teto lietuviškoji studenti
ja, susirinkusi 1935 m, ko
vo mėn. 31 dieną Almae 
Matris sienose apsvarsty
ti akademišku rimtumu 
mūsų kaimyno skleidžia* 
mus Lietuvos adresu gro
buoniškus siekius, iškil
mingai pareiškia:

1) Lietuviškoji studente ■ 
ja griežtai smerkia Vokie
čių Šmeižtus prieš Lietu
vos kantraus Kariuomenės 
Teismo teisingą Klaipėdos 
išdavikų byloje sprendimą.

2) Lietuvos teismo spren- 
timo teisėtumą irteisin
gumąpripažįsta visa kul
tūringoji pasaulio spauda.

3) Vokiečių bekyląs im
perializmas atsidurs prieš 
vieningą visų lietuvių 
frontą, nežiūrintį kokioj 
formoj tas imperijalizmas 
bešireikštų.

4) Lietuviškoji studen
tija nieko pikto neturi 
prieš Vokiečių tautą, kaip 
tokią, tačiau visu griežtu
mu, kaip reikalauja lietu
vių tautos garbė ir presti
žas, pasielgs momentais, 
paliečiančiais Lietuvos gy
vybės siūlo interesus.

. 5) Lietuviškas Baltijos 
pajurys yra Lietuvos in
tegralinė dalis, todėl ne 
per nago juodymą, neleisi
me nieką mindžioti ten lie
tuvių’teisių.

6- Lietuviškoji studenti
ja kartu kviečia visą Lie
tuvos visuomenę nepasi
duoti Vokiečių keliamai 
panikai ir dirbti kiekvie
nam savo šventą darbą*

vist nešime, ką turime ge- 
ritualo, Teįsidemi tai kry
žiuočių aimai,
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VAISIŲ SULTYS 
PLINTA

Mūsų Atstovybės Berly
ne netikėtai Kaune suti
kau aukšČiausį valdininką, 
p* Palioką/ Paprašiau jo 
patarpininkauti įsigijant 
filtrą Vaisių sultims. Nus
tebau, kuomet jis karštai 
pradėjo kalbėti apie vaisių 
sultis. Kasdien jas geriąs, 
o publika visuomet jų rei
kalaujanti. Berlyno alinės 

_ net turejusios įsileisti vai- 
sių sultis, Geležinkelių sto
tyse, vagonuose visuomet 
jų galima gauti; Miestuose 
esą įtaisyti automatai, iš 
kurių piliečiai už mažus 
pinigus greit gali jų atsi
gerti. *

Mūsų generalinis konsu
las Karaliaučiuje, p. Bud
rys, per Užsienių Reikalų 
Ministeriją atsiuntė Žemės 
Ūkio Rūmams . butėlį vo 
kiškų sulčių. Rūmų Valdy
ba savo posėdyje ragavo 
ir lygino mūšų ir vokiškas 
sultis; neblogesnės — visų 
viena nuomonė, (žemės Ū- 
kio Rūmai parodose visuo
met mūsų gultis įvertina 
aukščiausia i š pažymėji
mais.) Konsului p. Budriui 
į Karaliaučių pasiuntėme 
porą butelių inūšų sulčių: 
Greit gavome jo laišką. 
Jis rašo: “Du buteliu sul
čių gavau, Dėkoju. Obuo7 
lių sulčių skonis man labai 
patiko. Mūsų sultys rūkš- 
tesnės už Saksonijos* bet 
jai aįitinkąrmūstį,. ©uolių 
rūšį. Prašau afeiųsti savo 
gaminių kainoraštį.*

Šito vaisių sulčių varto- 
v tojo, aukšto■' ašmens nuo

monė mums labai Svarbi. 
Lietuviai visuomet yra pa
linkę* savo peikti, o sveti
mą girti. Mūsų sultys to
kios kaip ir kitų kraštų, 
jei tik bus iš tokių pat 
vaisių pagamintos.

Tris savaites išgulėjo 
Karo ligoninėje, kartą 
man sako. Visi ligoniai ge
ria vaisių sultis. Daktarai 
jiems pataira”. O vienose 
iškilimngose vaišėse, atsi
tiko taip. Vaišių rengėjai 
nesusiprato duoti sve
čiams vaisių sulčių. Vie
nas dalyvis kažkur įsigyjo 
jų. Begeriant jį pastebėjo 
ir kiti. Prašė jų daugu
mas, bet jis sakė, “gerkite 
jiems pataria. O vienose 
nose vestuvėse aš pats da
lyvavau. Tik keli asmenys 
gėdėv vaisių sultis. Kiti 
pradžioje vaišinosi seno
viškų papratimu: vienas 
kitam siūle ąlkolinę burne
lę Bet ilgainiui vaisių sul
tys užkariavo visus.

Pernykščias sultis visas 
išpirko. Du mėnesius ne
buvo galima jų gauti. Di
džiausios Kauno krautu
vės nuolat jų reikalavo. 
Net ir giloje provincijoje 
jau jų pasitaiko, neš ide
alistų žmonių visur yra.

Konkrečiai ir aktyviai 
kiekvienas palaikyd a m i 
geresnius papročius pama
tysime blaivesnę tautą*

Jau laikas būtų pagalvo
ti apie vaisių sulčių — be- 
alkolinio vyno vartotojų ir 
gamintojų kongresą* Jau 
yra Šeimų ir draugijų, ku
rios Šįmet pasigamino pa
čios žirnius butelių yaisįų 
sulčių: Tuotarpu gamybą 
reikia nuolat tobulinti, o 
vartojimą didinti. Čia ben
dras svarstymas daug pa* 
dėtų.

Agr. J. Valatka

cham.cs H.rtCttį
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, JAHCSF.HKKEY ; JOHHMIfcKEY _ ę.

BlMiMMMMmM

(Trumpas Gyvenimo Vaiz
das)

Juozapas, 20 metų jaunuo
lis „o,..***........,....* Batsiuvis 
Petras, Juozo brolis; 18 
metų jaunuolis Batsiuvis 
Henrikas, 45 metų vy
ras, Batsiuvis

(Šis vaizdas paimtas iš 
kasdieninio mūsų gyveni
mo, viename batsiuvio na
melyje, šiuos vaizdus gali- 
ma pritaikintrkaipnori- 
ma pagal sceneriją, įran
kių įvairumą, t.t.)

Juozas: “Šviežusis” žmo
gusjau pasirodė; mama jį 
nuvedė jo kambarin, kad 
galėtų nusirengti savo 
šventadienius drabužius ir 
apsirengti darbiniais.

Petras: Naujasai žmo
gus? Tu nori pasakyti 
naujasai batsiuvis, ar ne 
taip?

Juozas: “Taip, taip !
Petras: ”Jis buvo mums 

rekomenduotas kaipo pir
mos rūšies darbininkais* 
Aš tik laukiu pamatyti 
koks jis per darbininkas.

Juozas: “Visas nuopel
nas man teks, nes aš kaip 
tik jį pasamdžiau*’.

Petras; “Ir kokio įspū
džio šis Į tave padarė?*’

Juozas: “Man rodos, jog 
jis tokio labai rimtd būdo, 
kartais net nuliūdusi© 
žmogaus. Man rodos, jog 
jis labai godus ir kiekvie
ną centą laiko “visom ke
turiom**. ' ' ' .

Petras: “Ar jis linksmo 
ar paniurusio būdo man 
visai nesvarbu, bet tik ru
pi ar jis šiam darbui tiks 
kr nė.”

Juozas: “Labai teisingai 
pasakei, Petruk, nes jeigu 
mudu “nepritupsime mūsų 
skvernų”, tai niekad nesu- 
spėsime išvežioti mūšų už
sakymus* Zinai, rytoj jau 
Nauji Metai!”

• Petras: “Ir toji diena 
bus nelabai maloni jeigu 
ja nepasinaudosime. Tik 
šis naujasai žmogus gali 
mums pagelbėti”.

m <z?uteęral Service
— Aince 1^69

. * . * Tq fili who call on us 
we pledge the full measure oF our skili - 
and our experience - without regard for 
price . . > , .

i»O3 KAIN STREET . BROCKTON * MASSACMUSETTS 
TEtEPRONE 345 *
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Žinios Iš Lietuvos
KARALIAUČIAUS NA

CIAI BU VOPASIRENGĘ 
ŽYGIUOTI I KLAIPĖDĄ 

• 4 - \ * ' « I* , ‘

Toliau apklaųsinęjant 
liudininkus Lietuvos ka
riuomenės teisme valsty
bės išdavimo byloje, paaiš
kėjo, kad į Karaliaučių 
1933 m. vasarą buvę su
traukta apie 100.000 nacių 
smogikų, kurie visi buvo 
ruošiami žygiuoti į Klai
pėdos kraštą. Čia; jie turė
jo padėti Naumanno ir 
Sasso partijoms sukilti ir 
Klaipėdos kraštą atplėšti 
nuo Lietuvęs. Karaliaučiu
je smogikai buvo aprūpin
ti granatomis, šautuvais 
ir kitais ginklais. Visi 
smogikai ^buvd»- kariškai 
apmokyti ir vartojo šau
namuosius ginklus. Tarp 
Klaipėdos ir Vokietijos 
nacių buvo susitarta, kad 
pirmieji puls ir nugin
kluos Lietuvos kariuome
nės dalis; stovinčias Klai
pėdos krašte. Teismo pir-

Juozas: ‘‘Pasitikėkime, 
kad jis mus išgelbės. Bet..* 
štai..* Girdžiu mama.*. Ji 
jam rodo duris į dirbtu
vę*..”

(Bus Daugiau)

į Lietuvių Darbininkų Sąjungos Leidinys

| Tik Ne 

j Komunizmas 
f ■ "

» Udarnikas

J Kaina 5c,
i

1 TIK NE KOMUNIZMAS knyge-
? le turėtų, rastis kiekvieno lietu- ,
a vio namuose. Joje aiškiai išdes^' 1

tbma krikščionybės -ir komiipia- - 
mo pakuros darbininkų ir nito* 

o savybes klausimu. Toje knygelė-
2 je telpai ir kun. 8. KneUio pąa-
g kaita LDS. kuopoms: Krikišio- •
» nybe ir Komunimas. UžsisAky-
T kitę šiandien. Siųskite penkis
J centus pašto lenkiate. U^sisaky-
» kitę ŠiMtaia.. Užsisakant 50 eg-
2 aemplioriųar daugiau kaina tik f
< Slį cenUi kiekvienos. Užsakynius
» siųskite; Darbininkas, 366 W

Į Broadvay, Še. Boston, Mass,
Jj \ v- i -'
? Darbininko Spauda
| 366 W* Broadi*«y, So* lotttt, Misi*

mininkui paklausus, kodėl 
Karaliaučiaus naciai tadi 
Klaipėdoj nęžygiavo, liu
dininkai aiškino, kad ne
buvę Vieningo susitarimo 
tarp abiejų Klaipėdos 
priešvalstybinių partijų 
vadovybių Kaip žinome, 
tada ėjo smarkios rungty
nes taip dr. Neumanno ir 
Sasso, kuris labiau tinką 
nacionalsocialistinio sąjū
džio Vadų Klaipėdos kraš
te. 1933 metų vasarą gin
kluotam sukilimui neįvy
kus* jis buvo atidėtas 1934 
m; sausio 18 d. Bet prieš 
tą laiką valstybės policija 
susekė ir išardė Neumąn* 
nę ir Sasso partijų pragai- 
štinguųpląnus. Tsb.

KOVA UŽ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ

Ukmergės apskrity neto
li Męipių^ miestely - stovi 
kuklus paminklas akmeni
nis kryžius, kūriatne yra 
iškaitąs y užrašas, kad 
“1917 meti liepos mėn. 25 ; 
d. šioje vietoje kovojo su 
vokiečiais, gindami kas
dieninę mūsų duoną, žuvo 
Adomas Žilinskas, Juozas 
Žilinskas, jKazyš Sakalau
skas, vėliau nUo žaizdų ir 
kančių mirė Keleras Baką* 
lauskas, Veronika Novi- 
kaįtė, Jurgis Jasionis ir 
Pranas Navikas. Garbė 
didvyriams 1918* V. V

Liūdnų šiurpulingų pa* 
šakojimų yra žmonėse ą-< 
pie žuvusius ir kovą ųž 
lietuvišką duoną. Kiekvie
nas Šventosios pakraščių 
gyventojas, < užsiminus a- 
pie tas ūkininkų su vokie
čiais kovas, galvą pūlinga^ 
•vęs pradeda pasakoti r

Tai buvo ?1917 metais. 
Jie ėmė iš gyventojų vis
ką. Erne net pačius gyven
tojus ir varė į Vokietiją 
prie įvairių darbų. . Tais 
pačiais metais jie išleido j- 
sakymą, kad ūkininkai nu
plovę rugius, turi vežti nė 
į Savo kluonus, bet į tam 
tikras vietas prie keliamų 
xnašinų, tomis mašinomis 
iškulti savo rugius, d kiek
vienam ūkininkui turi feū* 
ti duota grūdų, kiek reika
lauja Sėklai ir 200 gramų 
grūdų ..dienai kiekvienai 
Bimynbš; galvai* ^ViŠPkttj 
grudai turi būti atiduoti 
vokiečiams* Nusiminę Ve
prių valsčiaus gyventojai, 
Jie ruošėsi į drąsų ir gar*

bingą žygį, į kovą su vo* 
kiečiais už duoną kasdie
ninę* Ir taip liepos mėn. 
24 d. į Samatonių kaimą 
vokiečiai atvežė kuliamą 
mašiną, vietos gyventojai 
atsisakė savo rugius kulti 
ir vokiečiams grūdus ati
duoti; Ir jaunimas, vado
vaujamas Kazio Sakalaus
ko; bematant žandarus nu
ginklavo ir išvaikė. Įsiutę 
grįžo žandarai į Veprius. 
Tada ūkininkai _ kuliamą 
mašiną'patys nuvežė at
gal j Sližių dvaro lauką ir 
grįžo iiąmo. Bet praėjus 
kelioms valandoms žaibo 
greitumu aplėkė žinia, kad 
į Veprių dvarą atjojo 50 
ulonų ir ruošiasi vykti į 
kaimus “malšinti sukili
mo”. Samantoniškiąiir ki
tų kaimų gyventojai nu- 

t kad negalima 
laukti iš vokiečių jokio pa
sigailėjimo, pasiryžo gin
tis ligi paskutiniosios.

Į kovą su vokiečiais sto
jo visi kas gyvas: su spra
gilais, lazdomis* Prasidė
jo žiauri ir nelygi kova, 
kurioje iš vienos pusės ko
vojo ulonų pusšimtis su 
moderniškais ginklais, iŠ* 
kitos - šimtinė lazdomis ir 
spragilais ginkluotų kai* 
miečių. šioje kovoje žiivo 
tie jaunuoliai.

Rytojaus dieną atvykę 
vokiečiai suėmė beveik vi
sus apylinkės vyrus ir nu
varė juos į Veprius, o iš 
Veprių Ukmergėn. Vėliau 
iš suimtųjų 6 vyrai buvo 
nuteisti mirti, bet Vokieti
jos kaizeris jiems bausmę 
pakeitė iki 15 metų sun
kiųjų darbo kalėjimu*

Po šio Skaudaus įvykio, 
Šventosios pakraščių gy
ventojų kraujų ir ;gyvy- 
bėmjs atpirktu, vokiečiai 
išleido įsakymą, kac javai 
nuo laukų iŠ Lietuvos ū- 
kininkų nebūtų imami. Tai 
gi matome, kad beginkliai 
lietuviai kovą už kasdieni
nę duoną su vokiečiais lai
mėjo.

Kuklus paminklas su dar 
kuklesniu’ jame iškaltu už
rašu* kiekvienam keliau
ninkui primena tuos bai* 
Siūs vokiečių okupacijos 
Lietuvoje laikus. Tsb.

LIŪDNASVAIŽDAS 
POTVYNIO VIETOSE

;KLAĮPWK5li3* Elta* 
MnąS Klaipėdos krašto 
gubernatoriaus pareigas, 
dr. Sakalauskas, lydimas 
Raudonojo Kryžiaus ligo
ninės direktoriaus, dr. Ci-

plijRUZkO, lf Šilutės Apjk 
krities diržininko Mic
kaus, lankėsi^ Šilutės aps
krities potvynio ištiktose 
vietose.* Daugelyje potvy
nių užlietų vietų-padėtis 
yra labai bloga* Nora van
duo jau žymiai nukrito, 
tačiau dideli plotai tebėra 
padengti ar naujai užša
lusio ledo ar čia iš Nemu
no suneštų ledo kalnų.

Ypač liūdnas vaizdas Ši- 
linlnkėlių kaimo ir jo apy
linkėje. Šimtai gyventojų 
beveik atskirti nuo pasau
lio. Per aplink namus su
verstus ledusjie neguli nei, 
išvažiuoti nei savo gami
nių į rinką Išvežti. Vieto
mis, kur ledas lygesnis, 
padėtis geresnė. Daug te
lefono stulpų išversta ir 
telefono susisiekimas nu
trauktas, Gyventojams pa
daryta daug nuostolių. Y- 
pač daug nuostolių pada
ryta ^Žalgiriu.— Aukštu- 
malos pelkių gyventojams, 
kurių vienintelis ūkio pro* 
duktas — bulvės —• beveik 
visos buvo, apsemtos van
dens ir sušalo.

Raudonojo Kryžiaus 
punktas Žalgiriu kaime 
dar tebeturi darbo. Nuo 
kovo 3 d. iki kovo 12 d. 
reikėjo suteikti pagelbos 
ir yaistų 36 asmenims, iŠ 
kurių 7— jų namuose. 
Besigelbedami nuo staiga 
užklupusio potvynio, kai 
kurie gyventojai sunkiai 
susižeidė ir juos teko pa
guldyti į ligoninę. ligoni
nės punktas palieka ir to
liau budėti* nes padėtis vis 
tebėra grasinanti. Jei stai
ga atšiltų ir daugį^upa- 
ytų, gyventojams*: ir ^ij1 

turtui vėl atsirastų pavo
jaus.

Plentas tarp Šilutės ir 
Rusnės jau baigiamas nuo 
ledų valyti.

SU KUKIAIS KRAŠTAIS 
LIETUVA prekiauja

11 .• ' ‘ v.

Šiuo metu Lietuvos eko
nominiai santykiai šu ats
kiromis valstybėmis labai 
pasikeitė. Prieš keletą me
tų Lietuva turėjo plačius 
prekybinius santykius su 
Vokietija. Tada Lietuvos 
importo ir eksporto dau
giau kaip '50% tekdavo 
Vokietijai. Dėl susidariu
sios padėties Klaipėdos 
krašte vokiečiai prieš Lie
tuvą ekonomini karą pra
dėjo: ėmę smarkiai varžy
ti Lietuvos. prekių įveži
mą, net tranzitą per Vo
kietiją, tuo norėdami Lie
tuvą priversti nusileisti 
politiniais klausimais. Lie
tuva irgi susiaurino vokiš
kų prekių įvežimą.

Dabar Lietuva daugiau* 
šiai prekiauja su Anglija, 
Sovietų Rusija, Latvija, 
Prancūzija, Belgija, Olan
dija, Danija, Italiją, švedi* 
ja* Šveicarija, Austrija, 
Čekoslovakija ir mažiau 
šu kitomis valstybėmis. Sų 
šiomis valstybėmis Lietu
vos prekybinius santykius 
stengiamasi išplėsti. Tsb

LIETUVOJE STEIGIA 
-MA MOTERĄ POLICIJA

‘ Užsieniuose moterų po^ 
licijos klausimas jau ne 
naujas, nės daugelyje val
stybių tokia policija jau 
yra. Vienur moterys kaip 
policlstėa atlieka pareigas

kovoje su prostitucija, č| 
kia socialinę globą in 
kriaustoms moterims, 
iyyauja, kaip slaptos pįį| 
cįjbs agentės;. *škIH« 
stambesnius nusikaltimų 
Kai kuriose vietose motį 
rims policistėms pavadį 
ma , net, viešos tvarki 
priežiūra^ 5 :
‘ Lietuvoje mpteriį polM 
jos klausimas > dar .via 
naujas* Naujai steigiau 
moterų policijai Lietuvį 
bus pavedamos Šios pauj 
gbs: kova su moterų pį 
kybą, kova su prostitucjj 
užkabinę jimais gatvėi 
Vaikų ir jaunuomenės Ą 
sauga, dvasiniai nusikali 
mai ir alkoholizmas. Oj

fKuris ūžkemša ausis, Ą 
norėdamas' varguolių skiri 
dų girdėti, tas. irgi Šaul 
bet nebus išklausytas. /t:

fflllllM J. CHISHOU
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D ARBLNINK'A,S

erdengk Stogą, Permaliavok ir Pertaisyk Savo Namus Dabar!
LENGVOS KREDITO SĄLYGOS Teikiamos Dėdes Šamo Geresniu Namą Programa Padės Jums Modernizuoti Jusą Namus

NATIONAL 
ZHOUSINCACT

Duoda Jums galimybės da

bar pradėti Jūsų . namų 

T j perdirbinio ir taisymo darbą, kurį seniai 

f taip atidėliojate. Mes esame pasiruošę jums nu* 

j rodyti, kaip lengva yra įsigyti BIRD’OSTOGĄ 

E* arba BIRIKO MEDŽIAGOS sienoms apmušti.

BIRD PRODUCTS

L. GROSSMAN SONS, INC.
MAIN OFFICE — 180 GRANITE ST., QUINCY

GROSSMAN IŠSPRĘS
NAMO PATAISYMAS 

YRA NEBRANGUS
Perdengi Stogą, Permaliavok Dabar, Su
dėk naujas grindis. Pastatyk ekstra kamba- 
jri pastogėj arba žaidimo kambarį-rūsy j. 
Modernizuok savovįrtuvės kambarį su 
“Breakfast Nook” arba įdėdamas Naują 
Baltą Emalio Stoką ir Sėt Tub. Pagražink 

z gavo vonią visa eile naujų vonios prietaisų.
Pasistatyk sau naują tvorą, prieangį, namą 
naminiams paukščiams/gamą, vasarinį na
melį arba visai naują iiamą. Užeikite į mū
sų kiemą ir nusistovėsi pamatęs, kaip leng
va yra pagražinti Jūsų namus.

vkvt /ik ATm Aukštos Rūšies Maliavos 1111 Pilni I VARNISH — ENAMELS U V M V A I * Apšvies Jūsų Namus
Dabar jums gera proga gautį aukštos rŪŽię^ maliavos — 
garsi Maliava Du Pont Namams. Numaliavojimasvieno papras
tu šeimynos namo kainuos apie $16.25, Gera nuolaida duodama 
perkant 5 galionus ar daugiau.

K* t r* * ' _____ , ~*—-•  _____ -

*

LENTOS GRINDIMS
Pilno Storio, Aukštos rūšies

ĄŽUOLINES LENTOS GRIN- 
• DĮMS

Paprastam kambariui
kainuoja .... .! $13.00
įsivaizduok, kaip pigiai, gražios 
ir tvirtos ĄŽUOLINES GRIN- 

. OYS, tavo salionuį ir yalgoma- 
jajjj/kambariui. Taip pigiai nenu- 

^/įjirksi gero kilimo. >
Kai-kurios Ąžuolines . Grindims
Lentos galima pirkti po 3c. kva- 

- dratinę pėdą. ...

Aišku, kad Jūs norite TAUPYTI PINIGUS. 
Yra žinoma, kad ta galima padaryti per
kant pas GROSSMANĄ. Jūs, norite gauti 
geriausios rūšies medžiagos statybai, Galite 
jol gauti pas GROSSMANĄ, ji tvirta ir y- 
pattogai graži, Tadgi, užeikite į mūsų kie
mą kur pamatysite tūkstančius pėdų AUK
ŠTOS RŪŠIES vakarų pakraščio lentų — 
visoje Amerikoj žinomos rūšies lentos grin
dims. Gšnescdasfaltiniaigontai,DuPont _ ,
Maliavai ir visų geriausios rūšies plumeriš- Interipr Gloss ........... $2,95 gal. Floor Wax .... 39o 1b. >kų ir šildymui reikmenų. Tadgi, užeikite ir , Fiat White ............ . l,2ūgal. 8<»een Ehamei/.„t,„.o„ Sic qt.
persitikrinkite. Floor Ą Deck Enamel 2.54 gal. ’

-................ . Semi-GtoM mn .... 1.15 gal. M '

. . ■ White Lead to Oil...« 9.19 cwt. NO. 7DucoAutoTop
Pure Orange Shellad 139 gal. Ftoish 59c pt.PLŪMBING

Vonių prietaisai—Virtuves *‘Sin- 
kos’% ir. “Drainboards” — žo
džiuvisko Plumbing ir šildymui. 
Kainos nustatytos,, . patenkinti 
taupus asmenis.
Baltos Camp Wash Stokos 98c.
Virtuves Sinkos nup $5.75 
Kombin. Swing- Kranai 
Baltos Tdilet. sėdynes

; Metaliniai Vaistų. Kabinetai$1.35..

$3.19
$1.95

Onanykindoffloor—voodor . 
concrcte—inside or put, bėsurc 
to UBedu Pont Floor andDeck 
Enamel. Made to valk on, 

it vili stand the jiard- 
estwear. ‘

ELOOR&DECKENAMEl

. ISO Granite Street, Quincy. 
į Oak Street, Taunton ......... u 
į 240 Eastern Avė., Malden .

—1 1 ..... 1 ■INĮir ■ I ...H l'm.. \ I HOĮįĮII.I.... .  t II INI . . . II . .1. ‘-V . •• ■

■ ’ : ■ . • -y^‘^.4-'. ų / ■■ ' ■/■

President 7100 Washington Street, Newton ........ VVellesley 0200
.. Taunton 1245 m : I ■ JųFB' > Boston Road, Billerica....... . Billerica 443
.... Malden 0774 JLJL .^1 40 Hancock Street, Atlantic ............ President 7100

i

, .. ...c. . — ...----------

|r Protokolas No. 40
fiDS. Naujos Anglijos Kuras.' 
gpkričio suvažiavimo. 
Sis įvyko vasario 10 die- 

1935 m./šv. Jurgio lik
imų parapijos svetainėje, 
S james Avė., Norwood,

Suvažiavimo posėdį pra- 
Apskričio pirminiu-

4 p. Vladas Paulauskas. 
Adą sukalbėjo apskričio 
TOtsios Vadas kun. S. P. 
j®ižis ir pasakė šveikini- 

kalbą. Taipgi* sveikino
hLtžiavimo dalyvius LDS 
afero Pirm. kun. J. švag- 
»ir Centro Sekretorius 
j®1/Kneižys.
;®andatų priėmimas ir 
tį|ovų iššaukimas paves- 
berinktai komisijai. 
Suvažiavimą vėsti vien- 

afeiai palikta apskričio 
^fcybaį: pirm. Vladas 
asilaūskas, vice-pirminin- 
tttnepribuvus išrinktas 
įiSzas Glavickas; rast, 
hfįaas Versiąckas, Man- 

ir rezoliucijų komisi-
|>kun. S. P. Knėižis, Vin- 
gr Kudirka, Pranas Raz- 

įauskas ir Benediktas
įfeitis. Tvarkdariais : Jo- 
BF šestavickas ir Pranas

Pereito suvažiavimo pro
tokolas skaitytas ir pri
imtas! 1934 metų išvažia
vimo Palangoje finansinė 
apyskaita perskaityta ir 
priimta.

S. Čeikauskas, Vladas 
Paulauskas . ir Vincas Ku
dirka išdavė raportus iŠ 
buvusio LDS19 Seimo, ku
rie vienbalsiai priimti.

“Darbininko” Radio Pro
gramos klausimas pakel
tas ir plačiai apkalbėtas. 
Redaktorius A, F. Kneižys 
paaiškino Darbininko Ra
dio Programos įsikūrimą, 
pažymėdamas, kad dau
giausiai pasidarbavo LDSJ 
Centro Pirmininkas kun. 
J. švagždys ir atsišaukė į 
visus, kad radio programą 
apskritis paremtų. Kun. J. 
švagždys pažymėjo, kad 
be visoumenės, o ypač šio 
apskričio paramos radio 
negalės išsilaikyti. Atsto
vai plačiai išsikalbėję ir 
supratę radio programos 
didelę ‘ svarbą, ir naudą, 
priėmė sekančią rezoliuci
jų:

Iškilūs “Darbininko” Ra-

£ EXTRA!
g EXTRA!
^aį naujiena, kurios daugelis, jau laukia išgirsti, 

'• * Kainos už anglius .
Į* ' Kritožemyn!

Žemyn! ■
h ‘ ŽEMYN!

inokite kiek galima sutaupyti DABAR per- 
it dalį arba visą kiekį D. & H. CONE- 

ED ANTHRACITE anglių dėl žiemos.
NAUJOS ŽEMOS PAVASARIO KAINOS.

■ LAWSON COAL &GRAIN OO.
64Ames St., Montęllo, Mass.

dio Programos klausimui 
ir atstovai, išklausę Cen
tro Valdybos Pirmininko 
ir kitų pranešimų ir atsto
vų kalbų, LDS. Naujosios 
Anglijos Apskritis ir visos 
kuopos pasižada nuošir
džiai remti Darbininko 
Radio Programą ir pareiš
kia, kad toji programa tę
stųsi kuoilgiausiai.
' Mandatų komisija pra
neša, kad mandatai tvar
koje ir kad suvažiavime 
dalyvauja iš septynių kuo
pų 39 atstovai ir svečiai.

1 kuopa, So. Boston — 
O. Siauriene, J. Marksieiiė, 
M. Grilevičiųs, J. Jeskevi- 
čius, P. Razvądauskas, K* 
Nauroniš.’

2 kuopa, MonteHo — L. 
Kumpą, P. Danyla, P. Tū
belis, K/Grigas, K. Piga- 
ga, kun. J. švagždys,

3 kuopa, Norwood, Mass. 
— K. Akstinas, J, Aviži
nis, P. Kudirka, S. Jesio- 
niš; B; Adomaitienė, U. 
Pazniokienė, P. Kuras, J. 
Aidukonis, M. Tamulevi
čius, J. Veršiackas, M. Ba- 
lutienė, V. Kudirka, J. Še
stavickas, J. JTvaksiehė, 
kun. Š. P. Kneižis.

8 kuopa, Cambridge —■ 
Ona Smilgienė, V. Jakas, 
B. Jakutis, B. Žilienė.

( 70 kuopa Lawrence —- 
S. Čeikauskas.

97 kuopa, Lowell-— T. 
Versiackas, ir V. Paulaus- 

' kas. ■
108 kuopa, Worcester— 

K. Tamulevičius, J. Gla
vickas, B. Tamulevičius, I. 
Pigaga, J. ČyžĮus.

LDS. Centro atstovais 
būvo pirm. kun. J. Švagž
dys ir Sekr. A. F! Kneižys.

LDS* nariai svečiai: K. 
Klimavičius, J, Smūgis, G. 
Gliebus, P. Nedzveckiene, 
P. Zaleckienė, V. Adomai
tis. .

Visiems svečiams suteik
tas sprendžiamas balsas.

Skaitytas laiškas 65 kp. 
iš Nashua, N. H* kuriuo

sveikino suvažiavimą ir. 
pageidavo, kad vajaus! 
darbas būtų varomas pir
myn; Laiškas priimtas.

3 kuopa raštu įneša 
klausimą: “Ar LDS. ir or
ganas “Darbininkas” pa
laiko ir apgina savo prin
cipus?” Atstovai plačiai 
išsikalbėjo ir priėjo išva
dos, kad taip. LDS. ir or
ganas “Darbininkas” drą
siai ir nesvyruodamas gi
na darbininkų reikalus 
nuo išnaudotojų iš kur jie 
nebūtų.

Kun/ J. Švagždys įneša, 
kad organe “Darbininke” 
būtų įvestas skyrius, ku
riame tilptų raštai darbi
ninkų, įvairiais klapsi
mais, vadinasi būtų kaip 
laisva tribūna. Įnešimas 
priimtas.

Atstovai sužinoję, kad 
kūn. Jonas švagždys nori 
pasitraukti iš pirmininka
vimo vienbalsiai priėmė 
šiokią rezoliuciją: LDS. 
Naujosios Anglijos Aps
kritys nuoširdžiai prašo 
kun. J. švagždžio kaip lig- 
šiol, taip ir toliau vado
vauti mūsų garbingai LDS 
organizacijai ir prašo Dva- 
siškijos Jį LDS. vadovy
bėje palikti.

Vienbalsiai / pareikštas 
protestas prieš Meksikos 
valdžią dėl katalikų perse
kiojimo Meksikoje. Protes
to rezoliuciją pasiųsti įga
liota apskričio valdyba, 
kun. S. P. Kneižiui vado
vaujant*

Apskritis pageidauja, 
kad LDS. ir “Darbininko” 
vajus būtų pratęstas iki 
LDS organizacijos metinės 
šventės, trečio sekmadie
nio po Velykų.

Nutarta rengti LDS. Ap
skričio GEGUŽINĘ,gegu- 
žėš 30 dieną, bendrai. su 
Šv. Roko parapija, Montel* 
lo, Mass., Romuvos Parke.

Gegužinės rengimo ko
miai jon išrinkta iŠ kuopų: 
1 kp. O- Siauriene; 3 kp.

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE ■ / J 

ėOTnrhTrTVrrrmiiiiiimuimairmP^ngiimrTniimiiiinnjmnnnnn^LirmipjiinįnEnriĮ^iHniuiri^g,

ATHOL, MASS.
Pereitą sekmadienį blai

vininkai turėjo savo vaka
rėlį. Dabar ateinančią sek
madienį gegužės 5 d. turė
sime progos pamatyti iš 
kitur atvykstančių vaidin
tojų.

Marianapolio kolegijos 
studentai, jau antras mė- 
nesis kaip vaidina įvairio
se Naujosios Anglijos ko
lonijose, gegužės 5 d. at
vyks ir pas mus. Jie pas 
mus Atholyje apsilankys 
pirmą kartą.

. Vaidinimas yra labai di

V. Kudirką ir B. Adomai* 
tienė; 8 kp. B. Žilienėj Q. 
SmHgienė; 70 kp. Š. Čei
kauskas; 108 kp. K. Tamu
levičius, J. Glavickas. Iš 
Šv. Roko parapijos paskirs 
komišijon parapijos klebo
nas.

Federacijos seimeliui va
sario 22 d., Lawrence, 
Mass. atstovais išrinkti: 
S. Čeikauskas ir Vladas 
Paulauskas.

Metinis suvažiavimas į* 
vyks Worcester, Mass., šv. 
Kazimiero parapijoj. Tuoj 
reikalu kreiptis .. pas kleb. 
kun. Petraitį, prašant lei
dimo ir 7 kp. pirmininką, 
prašant suvažiavimą reng
ti.

Posėdis baigėsi 6 valan
dą vakare. Maldą atkalbė
jo - Centro Pirm. kun. J. 
Švagždys. 1 v

Dvasios Vadas,
Kun. S. P. Kneižis 

Pirmininkas;
Vladas Paulauskas* 

Raštininkas,
Tarnas yersiack'as.

delis, jame dalyvauja dvi
dešimts vyrų, studentų. 
Vaidinimas, vardu TŠKĖI- 
KIMAS’, atvaizduoja ispa
nų kovas už savo-tėvynės 
ir tikėjimo laisvę. Patsai 
vaidinimas labai graudus, 
įspūdingas.

Studentų graži kalba, 
puikios drapanos^ links
mos dainos — Visa teikia 
labai malonaus įspūdžio. 
Todėl lauksime ir mes tos 
progos — pamatyti pas 
save Marianapolio kolegi
jos vaidintojus. Rėmėjas.

norHTmass.
Norwood yra nedidelis 

miestukas, kuriame randa-

si 15,000 gyventojų. Čia y- 
ra nemažas skaičius ir lie
tuvių. Lietuviai katalikai 
turi bažnyčią ir bažnytinę 
salę. Čia klebonauja kun. 
S. Kneižis ir puikiai dar
buojasi parapijos gerovei.

Čia teko netikėtai susi
tikti chicagiečiams gerai 
žinoma vargoninką p. A* 
nicetą Šlapelį. Jis Čia var- 
goninkauja ir turi atsida
ręs gražią koncervatoriją, 
Turi nemažai mokinių.

Su darbais žmonės nesis
kundžia, beveik visi dirba. 
Darbai daugiausiai knygų 
spaustuvės. . Mikutis.

The Hague — Iš 3,320,- 
000 paduotų balsų Olandi
jos provincijų tarybų rin
kimuose, nacių partija, ku
ri pirmą kartą išstatė sa
vo kandidatus, gavo 264,- 
000 balsų arba truputį ma
žiau kaip 8 nuošimčius vi
sų balsų.

Mes esame Broektono Centras dėl 
THE JOHNS-MANVILLE Milijoną Dolerių Pas- 
kolinti, Namų Pataisymui sulig The National 
Housing Act Plano.

Mes Atliekame Visokius Stogų 
Taisymo Darbus 

Visokius SheetMetal Darbus 
Visokius Murinikų Darbus 

Kokie Jūsų Reikalavimai? \ t 
Naujos lubos? Metalo ar Plestros?' 

Naujas Stogas? Trijų šeimynų Namai?
/ Ar Dirbtuvei? r

Naujas Stogas? Trijų šeimynų Namai? 
Ar Jūsų Kaminas Griūva?.

Ar Jūsų “Conductor” Vamždžiai yra Surūdėje ir 
Griūva? .

Telefonuokite 1646 ir mea aivaitooehne ir duoahne dykai mūaą 
apskaitliavimą kiek katouoa pihnoa rūliei darbaa ir medžiaga. 

Sutikaiine aūlkti darini* ižmokčjimtd. / --

CHESTER A. HICKMAN
Stogu * Mtalninfaj ir Sheet Metai Kontaaktorlna 
Ibi. 1646 — BROCKTON — 38 ProųM St
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UNCLE SAM GALI PAGELBĖTI 
JUMS APDENGTI NAUJĄ STOGĄ

■•n

SI

LAIKAS' BIRD1NSULATED BRICSIDINC

THE NATIONAL HOUSING ACT
TEPATAISO IR REMODELIUO J A JŪSŲ NAMUS

. . * . • ■ • ■ , * . • • . * * . • * ; ■ - * • • * •

BIRD PRODUKTAIS
:. ; r v.,,.-, . : • **-.'*■ ♦ , • ...... .• .

UNCLE SAM NURODYS JUMS BUDUS KAIP PAGERINTI SAVO NAMUS
Me^ta»fr^geib6Šimėapskaitrifi^f^ltt8kMei^^^~ 

jūsų namų remodeliavimas ar taisimas, be jokių 
jums obligacijų.--
Peržiurek žemiau nurodytus BIRD’O PRODUK

TUS ir tuojau telęionuok arba pats atvyk pas 

mus į ofisą ir mes jums apie tai smulkmeniškai 
išaiškinsime. /

BIRD PLAST1C CEMENT and ROOF C0AT1NG
/ ■

. /- į . . • •; ; •

Prailgins jūsų namų stogo gyveni- 
mą, sulaikys tuos varvėjimus, kurie

• ’ . - ' ‘ ’i • .

kiekvienam namų savininkui bran-

ITSTS^q1•'kainuoja, ir prašalins reikalin- 
NeponseT I gumą daryti didesnius taisymus .PRODUCTS I -r-

BIRD WALLBOARDS and INSULATING BOARDS
• • v ./. > t .... ... •.• * •

• * . • ** • • t * . * . * • • f

Yra patvarios, nepraleidžiančios
drggmes ir pigios. Nors lengvos svo- 
riu, bet stiprios it ilgai laikosi.

” ’ . . ’ * * ■ ■ . • • **'••• *

• * • •• .’ . • ’ * u

•' . . i s . \ € ‘‘ . • . * •

pradėti DABAR savo namų remodeliavimo ir tai
symo darbą, kurį jus ątidšliojąte jau taip seniai.

' Mes esame pasiruošę jums, nurodyti kaip lengva 
įsigyti BIRD’O STOGĄ arba BIRD’O MEDŽIAGOS 

sienoms apmušti—Pastatyti ekstra kambarį pas
togėj arba rūsy--
Izoliuoti stogą arba visą namą

BIRD SHINGLES and ROOFING
7 • ' ' • ‘ ’ . • • • . *

Yra gerasfinvestmentas. Tai “gar-
* -* ■ . . . a , ‘ ./ • b. . ' . ■ ■ < • . - .

bingas namų apvainikavimas” mo- 
kąs apsaugos dividendus ir teikiąs 

grožio per daug metų ateity.

BIRD SIDING
* Panaikina reikalingumą ir išlaidas 

dažnai maliavoti namus, pridouda 
namams grožį ilgesniems metams ir

.■ padidina namų vertę; ' ;

TĖLEPHONE: 
PRESIDENT 

7100 ‘
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Kadangi artinasi mūsų 
Trilypė Gegužinė, kuri į- 
aks birželio 9 d. š. m. 

umier Chor Park Oran* 
6, Avė., West Haven ęt., 

tgi rengimo komisija 
nuoširdžiai kviečia visas 
kuopas stoti į darbą* vary
ti plačią agitaciją savo 
kolonijose, kad padarius 

. jHą Gegužinę sėkminga. 
4 Kuopos, kurios dalyvaus 
sporto programoje, kaip 

: rietynėse, lenktynėse 
ttJŠ anksto tepraneša 
ngimo komisijos rasti- 

inkui, kad būtų galima 
įtalpinti programoje!.
Rengimo komisija kvie- 

LSfct visus šio apskričio Ke
ltuvių parapijų chorus su 

■ Įįąvo gerb. vargoninkais 
r dalyvauti šios Gegužinės 
EDainų Programoje.
- ’ Chorai, kurie turi visos 
, grupės paveikslą arba kli* 
-Ę, meldžiam prisiųsti ko- 
’ misijai nęvėliaus balan- 
' gžio 30 d. š. m., kad būtų 
■galima patalpinti progra-4 
^W>je.

1 Kovo mėnesi kuopoms 
išsiuntinėta knygutės dėl 
Ąpgarsinimų arba rinki
mo. Rinkėjams skiriama 
1%' nuošimtis. Labai svar
iu, kad tos knygutės bū
tų sųgražintps kartu su 
pinigais rengimo komisi- 

. jai raštininkei nevėlįaus 
balandžio 30 d.

■ Dar karta prašome visų

draugijų bei kuopų neren
gti pramogų bei išvažiavi
mų birželio 9 d. š. m., bet 
visi ruoškimės dalyvauti 
Trilypėje Gegužinėje.

Visais reikalais, arba 
reikalaudami informacijų, 
kreipkitės laiškais pas 
rengimo komisijos rašti
ninkę sekančiu adresu:'

M. Jdkubaitė, 175 Fili- 
mote St., New Haven Ct.

Rengimo Komisija,
V. Norkūnas 
F. Rumskas
M. Jokubaitė. /

UTICA, N.Y.

f
WATERBURY,CONN.

JAUNIMAS

Atvykus klebonauti kle
bonui kun. J. Sitavičiui j 
Šv. Jurgio lietuviu parapi
ją, vietiniai lietuviai smar
kiai pagyvėjo, nes į trum
pą laiką įsteigė Vilniiii 
Vaduoti"Sąjungos skyrių. 
Prisirašė apie 30 narių. 
Vadovaujant klebonui, ba
landžio 6 d. buvo suvai
dinta ”šv. Cecilija kanki
nė’* Taipgi klebonas dar
buojasi, kad lietuvių sve
tainė būtų padidinta ir pa?* 
puošta. Darbaš eina visu 
tempu. Kas svarbiausia, 
kad klebonas pradėjo ra
šyti tos parapijos 25 metų 
steigimosi ir darbuotės is
toriją. Darbas labai sun
kus, neš tam reikalui teks 
rinkti medžiaga ir ją tin
kamai sutvarkyti. Padėk 
jam Dieve! t . S. K.

ĮDOMtJS JUDAMLUĮI PAVEIKSLAI

« F - Atėję į šiuos paveikslus pamatysite, kaip pirmie
ji kirkščionys guldė savo galvas už Kristų eidami į 
areną, kur juos liūtai draskė. Pamatysite kaip šv. 
Agnietei nukerta .galvą, šv. Sebastijoną sušaudo jieti- 
įiis, Šv. Ceciliją ir kitus akmenimis užmuša. Į šiuos 
paveikslus atėjęs nevienas braukia per skruostus rie
dančias ašaras. Ateikite visi. Nesigailėsite!

. < Paveikslus rodys ir aiškins A. Peldžius sekančio- 
s še vietose: *

PETNYČIOJE, bal. 26 d. par. salėje, Sugar Notch, Pa. 
i LEDELIOJE ir PANED®LYJE, bal. 28 ir 29 d.

« v YVilkes-Barre Pa.
CTARNIKE, bal. 30 d. par. salėje, Hanover, Pa. 

-KETVERGE, gegužės 2 d. par. salėje, Wanamie, Pa. 
^-PETNYČIOJE, gegužės 3 d. New Phila. Pa.
x NEDALIOJE, gegužės 5 d. Mahanoy City, Pa.

S į PANEDELYJE, gegužės 6, par. salėj, Girardvillę/Pa, 
I gERĘDOJE, geg. 8 Airių par. salėj, Shenahdoah, Pa.
!TVERGE, gegužės 9 d. par. salėję, Tąmaųua, Pa. 
TNYČIOJE, gegužės 1Q d. Dureya, Pat

Įžanga 25c., vaikams 10c.

Mūsų kolonijoje randasi 
nemažas skaitlius jaunimo 
ir įvairių organizacijų bei 
draugijų jam priklausyti. 
Tas organizacijas ir drau
gijas sudaro ir palaiko tik
rų lietuvių sūnai ir dukte
rys, pabaigę šv. Juozapo 
lietuvišką parapijinę mo
kyklą. ‘ (Turiu , mintyje 
vien katalikiškąjį jauni
mą). Manaur kad jie visiįį 
žino esą lietuviai ir moka 
lietuviškai kalbėti, skaity- i 
ti ir rašyti? tačiau heturė- ■ 
tų pamiršti ir ateityje šŽ- 
vo tėvų kalbą.

Niekados negalėtų pa
miršti, bet dar daugiau iš
silavinti 4r tie, kurie atė
ję, iš miesto mokyklų (pu- 
blic schools) menkai arba 
visai nemoka sava kalbos, 
turėtų progos susipažinti 
ir išmokti, jei būtų jauni
mo organizacijose ir drau
gijose. : ’

Kalbėti lietuviškai nėra 
gėdos, bet didėlė garbė, y- 
patingai čia gimusiam ii? 
augusiam jaunimui. Kiek
vienas susipratęs, apsi
švietęs žmogus netik, kad 
nesigėdina savo tėvų kak 
bos, bet ją gerbia ir sten
giasi kuo geriausiai ją pa
žinti. Žmogus mokėdamas 
daugiau, nęgu.vieną'kalbą, 
lengviau gali surasti sau 
darbą ir padaryti geresnį 
pragyvenimą. Jaunimui 
Siekiančiam mokslus lietu
viška kalba yra labai nau
dinga, nes ji yra panaši 
senovės sanskritų kalbai.

Todėl, brangus jaunime, 
palaikyk savo tėvelių kal
bą, nepaniekink jos ir ki
tiems neleisk neigti. Jei 
mylėsi savo tautą, būsi ir 
išos šalies geras pilietis, 
žmonės m Dievas tave my
lės, nes pats Kristus my
lėjo savo tautą ir nepanie
kino jos kalbos.

Kiekvienas, kas akyliai 
mato ir tvirtai pasirįžia 

’ nejučiomis išaugą genijų.

i WATERBURY SAVINGS BANK
f W ATEBB VRY, CONNECTICUT
į Brdoklyn Offiee

liplsskt iš Hew Yorko
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Lietuviškos Džiunglėb ir 
Tropiški Vaizdai

■ • •.. ......,,r...

Mūsų vaizduotėje su 
tropikų gamtos stebuk
lais rišamas nepereinamų 
girių ir džiunglių vardas. 
Tai nedžiustanČios balos 
su krakodilais, smaug
liais, plėšriomis Žuvimis, 
milijardais uodų ir įvai
riausių kitokių vabzdžių, 
susipįnusių medžių tanku
mynuose, Panašių sausų 
džiunglių, tik be smauglių 
ir krakodilų, yra ir Lietu
voje. Jos yra ne kuriame 
nors apleistame užkampy
je, bet Kapgalio Užmary
je, netoli Klaipėdos mies
to, Lietuvoje yra ir van- j 
dens džiunglių. Tai visokį 
baigiantieji nykti ežerai, 
apleisti upių ruožai. Iš jų 
ypač paminėtinas didžiu
lis, užaugęs ežeras Nemu
no Žiotyse. Tai Krakų 
Lanka, kurios paviršiuje 
susipina įvairūs vandens 
augalai, šiame ežere sun
ku valtimi prie kranto pri* 
siirti, o plaukti visai neį
manoma. Krakų Lanka se
niau buvo Kuršių marių 
dalis. Nemuno atneštas 
smėlis ją atškirė nuo ma
rių. Ežeras jungiasi su di
džiausia Nemuno šaka At
mata. Bet smėlis iš Nemu
no į ežerą dabar beveik 
nepatenka. Tuo ežeru da
bar naudojasi žvejai ir ū- 
kininkai: ežeras nuomoja
mas švendrams šienauti*, 
išdžiuvę švendrai'vartoja- 
mi, kaip šiaudai, stogams 

. dengti, vietoje balanų sie
nas tinkuojant, ir tvo-

• romSi Krakų Lankon kar
tais patenka garlaivis, ku
ris įklimsta į švendrų krū
mus. Jūrininkai turi daug 
sunkaus vargo, kol garlai
vį išveda iŠ ežero.

* Lietuvoje taip pat ne
sunku rasti “nelietuviškų 
vaizdų”/ Kai kurie jų pa
našūs į Afrikos juodųjų 
negrų kampelį, tik be neg
rų. Kiti vaizdai tai gražių

T. J. BBUŽIKO S. J, 
MISIJOS

!: Waterbury’o Savin#* Banko* BrooHyn’o Skyrius gali aprtt- 
j . k pinti Uvovta,tento,nitai™.

Tos pačios banko* knygutę, kurias gavote nuo Waterbury
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 

j turime:

j CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
i

ivote nuo Waterbury

|! FOREIGN DRAFTS
,iL-___ :___________

[ Ateikite me, junurpstarnatuime, kaip ir »enoje Bankoje.
; 793-797 Bank St.

CHAS. B. KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

■•ir Balsamuotojas 
637 S. Pac& St, 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai, 
ir pigiai Pagrabus paruošiu.

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau

. Te!. — South 0083

PARDUODU
RANKU DARBO RĄŽANČIUS
Aš Jonas Steslauckas, jau a- 

pie vienuolika meti}, turėdamas 
suparaBžuotą koją ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rąžančius: juodus1 
arba rusvu* sulig užsakymo;

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

Kas norite įsigyti gerų ražan- 
Čių siųskite pinigus Šiuo adresu: 

John Shiriosky,
King’s County Ohronio Hospital, 

Ward K 42
.... lrooWynĮ N. Y

- JUBILEJINIS klebonas kun. F. Wheeler
CIŲ LANKYMAS 

-'i ..... T|V ' '■ ■

Kun. Mendelis nespėjęs 
grįžti nuo misijų iš Hart
ford, Conn.;ugriebėsi ska
tinti žmones, kad visi im
tų dalyvumą bažnyčių lan
kyme, kad įgyjus jubilėjk 
nius atlaidus. Jo pastan
gos iiebuvo bėrgždžioš, nes 
sekmadienį 4į vai. po pietų 
tiek susirinko prie šv. Al
fonso baž^f&os žmonių, 
kad būtų lyg velykose. Ei
sena prasidėjo nuo mūsų . 
bažnyčios ir joje dalyvavo 
visi parapijos kunigai, vi
sos Sesutės, mokyklos vai
kučiai ir tūkstantinė mi
nia žmonių. Pirm pradė- 
siant lankymą; kun. Meh- 
delis dar kąrtą paaiškino 
prasmę ir svarbą tos ke
liones ir, atkalbėję trum
pą maldelę į Jėzų šš. Sa
kramente, kad laimingai 
pradėtas užmanymas užsi
baigtų, užtraukė giesmę: 
“Kursai kentėjai”. P. Čir 
žauskas, vaikučiai, choris
tai ir choristes šoko jami į 
pagelbą; visi žmonės pa
gavo reikšmę šios nepa
prastos procesijos ir savo 
balsus visaširdžiai jungė 
prie vadų balsų. Atgiedo
ję tris kartus ‘Kursai ken
tėjai’, visi tvarkingai išėjo 
iš šv. Alfonso bažnyčios. 
Be jokių policijantų, Vale
rijonui ir. Antanut'^Straz- 
dauskams užimant mar- 
ialkų yietas^viši dalyviai 
gražiai * žingsniavo į se
niau būvusę Lietuvių šv. 
Jono Krikštytojo bažnytė
lę. Čia visi atkalbėjo skir
tus poterius, sugiedojo 
“Kursai kentėjai” giesme. 
Balsai pripildė mažą baž
nytėlę ir į visus darė ne
paprastai malonų {spūdį.

Iš šv, Jono Krikštytojo 
; bažnyčios procesija mar- 

Šavo ilgiausią kelionės da
lį į Šv. Ignaco tėvų jėzui
tų bažnyčią, čia kun. Męn- 

, deliui gerai pažįstamas

PAIN-UFtliFH
I/ ■ ■ T»UciUA|bfc

Nuo Nauralgiškij 
Skausmu 
naudokite 

ANCHOR
F PAIN-EKPELLER1

Pal»*ExpeUerii visuomet 
palenjYitui skausmus -

uždegė visas Šviesas ir\pa* 
kvietė p. Čižauską, kad 
vargonais padėtų susirin
kusiems ^giedoti. Užbaigus 
poterius, kuomet, visi, Su 
vargonų pagelba, užtrau
kė “Kursai kentėjai”, tai 
bažnyčios langai virpėjo 
nuo nepaprasto nuoširdu
mo atHekančių jubilėjų.

Atlankius Šv. Ignaco 
bąžnyčil, mąĮdmiilku mi- 

. hia pasuko atgal į Balti- 
morės I Dangų Ėmimo P- 
lės šš. Katedros bažnyčią. 
Katedra yra visiems Baltį- 
Įnorės lietuviams gerai ži
noma kaip linksmios at
minties Kardinolo Gib- 
bons bažnyčia. Atėję Čio
nai jie jautėsi kaip namie. 
Atkalbėję skirtus atlai
dams įgyti poterius, pa
maldūs . dalyviai dadėjo 
-dar kelis poterius už Arki
vyskupo sveikatą ir sielas 
skaistykloje esančias.

Po Katedros atlankymo 
visi linksmi ir patenkinti 
grįžo j savo majestotišką 
baziliką. Visiems suėjus 
bažnyčion, kun. Mendelis 
pareiškė savo didelį džiau
gsmą, kad Bąltiinorės lie
tuviai taip gražiai, taip į- 
spūdingai apvaikščiojo 
Kristaus Kančios jubilėjų. 
Padėkojęs visiems už jų 
nuoširdumą, kad konkre- 
tiškai parodyti savo pasi
tenkinimą, jis pranešė, 
kad lytoj, t. y. pimadienį 
8 vai. bus šv, mišios uz 
visų bažnyčių lankyme da
lyvavusių intencijas. Die
nos iškilmės užsibaigė' su 
iškilmingu palaimini m u 
ŠŠ. Sakramentu ir sveiki
nimu Šv. Kryžiaus rėlikvv 
jos. '

Nespėjo užsibaigti pa
maldos,. kaip Ątai pradėjo 
lyti. Visiems buvo it ženk
las iš paties dangaus, kad 

• jų atliktas darbas patiko 
Dievui; nes per dvi valan- 

į das, kurias ėmė atlankyti 
. skirtas bažnyčias, nors 

dangus ir buvo apsiniau- 
kęs, tačiau ne lašas nenu- 
puolė ant dievobaimingų 
maldininkų* Kaip ' jau-? 
niems, taip seniems šis ju- 
bilėjinis bažnyčių lanky
mas ilgai pasiliks ’ atmin
tyje. Tokie bendri vieš 
Katalikų pasirodymai.yra 
tai katalikiškas veikimas. 
Katalikiška Akcija {gy
vendinta. - Nu»diiwk

ežerų didžiulės įlankos su 
švendrų krūmais ir balto
mis plaukiojančiomis gul
bėmis. Paskutinįjį vaizdą 
galime labai dažnai maty
ti gražią jame Platelių eže
re..
- Mūsų tėvynėje yra labai 
daug gamtos egzotiškų 
vaizdų. Turistams, #apsi- 
lankįusięmsjbietuyojė, jie 
rodomi. Turistai, sako, 
kad lietuviškos džiunglės 
ir tropikų vaizdai yra 
kiek panašūs i natūralią 
šiltų kraštų aplinkumą.

. TSb

Balandžio 24 — 30, Oųr 
Lady of Vilnius Church 
32 Dominick St., New 
York, N. Y.

Lt*1
75 Štai* Straat 

.BOSTON

Pavasaris 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai- iŠ 
lankoj su nųiudy- 

nčmis.
Informaciją, 

klauskite par 
vietini agentą 
arba

Wk*»'

LATIMER SKALBYKLA
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimu - plovimo 
darbus

. ĮSTEIGTA 1903
-* Telefonai :

Waterbury - Enterprise 6500
New Britain 821

Tel . 755

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS

. 476MainSt.,
■; 7p»rs • •

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARLONAS
Graborius ir. Balsamuotojas

Pilnai priširtioSęs patarnauti 
kuogeriausiai dieną ir naktį 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams. ,0
* 716 Stanley Si arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

t Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVĄ r- AGENTŪRA
Visokių rūbų, vyrams, vaikams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai įgaliojimai, raštai. Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai ir knygos 
Užeikite ir būsite patenkinti

. 483 Bark St., Hartford; Conn.

NOTARY ‘ Telefonas; 
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

' GRABORIUS

. 660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengto* dvi koplyčios duo
damo* mylimiems pašarvoti do 
vanat NuIludlmo valandoj kreip 
kltta pas mue. Patarnavimas yr* 
nitlkrintas Ir uM prieinam* katu*

TJoIephone Stag* 2—4409 
NOTAR1 PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUR .

409 Metropolitan Aro. 
1ROOKLYN, N. T.

Priešais Apreiškimo parapija 
Bažnyčių, i

Parsamdau Automobilius Vro 
tuvfims, Krikštynoms Ir viso

kiems pokyliams.
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