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STALINAS ĮSAKĖ SUAR
DYTI BOLŠEVIKŲ

DRAUGIJį
Maskva r— Stalinas įsa

ke likviduoti senųjų bolše- 
i l vikų draugiją^ Šios organi

zacijos nariais buvo bolše
vikai, kurie dar caro lai
kais dirbo revoliucijinį 
darbą.

Draugija suorganizuota 
1922 metais su 200 narių. 
Ji greit išaugo narių skai- 

-- čiumi.Jų tikslasbuvo pa
laikyti jaunųjų bolševikų 
tarpe senesniosios kartos 
tradicijas. Jie turėjo savo 
spaustuvę, teatrų, muziejų 
ir skyrius įvairiuose di
desniuose miestuose.

Andre Andreyeff, buvęs 
susisiekimo komisaras ir 
Emil Yaroslavsky, bedie
vių organizacijos vadas 
paskirti senųjų bolševikų 
organizaciją Jikviduoti.__

DU MILIJONAI ŽMONIŲ
GAVO PAŠALPA ’

Albany, N .Y. — New 
Yorko valstybės 2,200,000 
gyventojų, kurie sudaro 

. šeštą dalį visų gyventojų, 
laike kovo mėnesio gavo 
pašalpą iš valstybes iždo. 
Iš šio skaičiaus pašalpga- 
vių, 1,250,000 New 4 Yorko 
miesto gyventojai.

Per metus New Yorko 
valstybėje buvo išmokėta 
284,829,953 dolerių pašal
pomis.

GERS.

gegužės 90

čiaus skel
tas 16 
k
dieną, Katalikų Bažnyčios

.. *

J. E. VYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS, 
gegužės 30 dieną, šv, Jurgio parapijos (Ęrooklyn, N. 
Y.) bažnyčioje suteiks Sutvirtinimo Sakramentų. Tų 
pačių dienų,, parapijos salėje, Jo Ekscelenciją pagerb
ti, parapijiečiai'rengia šaunų bankietą.

Kaunas — Lietuvos Tu
rizmo Sųjunga rengia šių 
vasarą ekskursiją į Ame
riką, į Jungtines Valsty
bes, susipažinti su Ameri
kos lietuvių kolonijomis ir 
su. didžiąją. Užariančio 
Respublika, Ekskursija iš
vyks iš Kauno liepos 9 d. 
per Antverpeną ir Havrą į 
Naujorką, Iš Naujprko 
grįš į Antverpeną rugpjū
čio 10 d.

Kas norės, galės ir ii* 
giau palikti Amerikoje pas 
gimines, bet ne ilgiau 3-jų 
mėnesių. Važiuojanti j į 
vienam mėnesiui gaus lai
ve ir Naujorke pilną 1. kla
ses išlaikymą. Laiyasliuk- 
susinis, pritaikintas- sau- 
lės ir jūros vandens ty* 
nėms. Kaina papiginta, ne
aukštesnė už kitų laivų m 
klasės kainą,

SKIRIA MILIJONUS
■ UMVYNTI _ .

JVashington — Gegužės 
: 24 d„ senatas priėmė bilių, 

kuris skiria 460,000,000 
dolerių karo laivnui. šiais 
pinigais busią pastatyti 
24 nauji karo laivai ir 555 

į .nauji orlaiviai. t.‘.

STAIGA PLYŠO ŽEME

Reykjavik, IceĮahdija —- 
P Šios salos f šiaurės dalyje 

staiga pasirodė. 984 pėdų 
r ilgio plyŠis žemėje ir pra- 
• dėjo veržtis lava iŠ žemės 
. t gelmių Lava buvo taip į- 
; kaitusi, kad uždegė apy

linkėje augančius beržus. 
• Geologai tuomi stebisi, 

t nes Šis yra nepaprastas
■ apsireiškimas. Paprastai 

lava išsiveržia iŠ ugnia-
/■ kalnių, o Šioje apylinkėje
įi visai nėra kalnų ir per lai-
Į kus nebuvo jokio žemės
I drebėjimo. ..

į.

“Nuliūdę vyrai Galilėjos, 
.0 kaip tada aš jūs gailėjaus, 
Kada baisios kančios metu 

. Pabėgot su visais kartu!
.. /• Jūs pabėgimas paskutinis 

Skaudesnis negu kryžiaus vinys...
Dabar išnaujo jūs-nuliūdę, '

/ . širdingu gailesčiu sujudę,
Nes po kelių trumpų dienų,

* . * Jau vėl pas Tėvą Aš einu.
Bet nepaliksiu jūs našlaičius, ‘ ~

t Tuoj padidės krikščionių skaičius,
Nes į vargingas širdis jūsų 
Palinksmįntoją Aš atsiusiu.

. • ‘ Ji jus palinksmins, sutvarkys, 
/ Tiesos, dorovės išmokys, .

Ji meilės jums įsmeigs vilyčių 
Ir mano užlaikys Bažnyčią. >
JĮ persekiojimo varguos 
Jūs sielą stiprins ir paguos.

- . Dabar sustokite į eilę 
Ir amžiną žądekit meilę, 
Kad skelbtų apie jus visi : 
Žiūrėkit, kaip jie mylisi!”

Čia Viešpats jiems °sų Diev’ ” pasakęs, 
Dangaus išnyko dausose.
Jų ašaroms pasruvo akys 
Ir jie nuliūdusia dvasia 
•Ganytoją dangun lydėjo. 
Bet štai ir Angelas atėjo 
Ir tarė: “vyrai Galilėjos! 
Tas, kurio širdys jūs ilgėjos 
Ir alpsta, žengiant jam į dangų, — 
Sugrįš. Ir vėl matysit brangų 
Ganytoją, ir tuomet bus 
Jūs džiaugsmas ilgas, pastovus!”

■■ -3' ■ • E
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KAINA 6 PIKTAI

lAukščiausisTeismas ’ 
Panaikino NRA

neįžeis. Kitas nmųorte bus 
kitos .savaitės f antradieni, 
birželio 4 d. I

Visiems LD& nartams 
ir DarbintakeGerb, Ben
dradarbiams, >f$6aityto- 
jams, PrietaMtnta ir Rėmė
jams ^Itaksmųn’ 
dainingų

DARBI
PRO( ■ .

PUŠĮAiPYJE
J. E. WASPA- 
ŠVENTINt 0PLYTELĘ 

NAUJAI ““"TOJO

e RADIO 
M4TELPA4

Kompanijų Viršininkai Tai 
Tikrai Nejaučia Depresijos
Wa»hington — Surink

tomis žiniomis paaiškėjo, 
kad 1934 metais 172 virši
ninkai įvairių korporacijų 
gavo daugiau kaip po 50,- 
000 dolerių algos į metus. 
Žinios surinktos apie 771 
tokį viršininkų. Abelnai 
jie gavo tais metais po 
31,750 dolerių.

Didžiausių. algų gavo

Thomas J. Watson, Inter
national Business Machi
nes kompanijos preziden
tas. Jo alga buvo 365,358 
dolerių.

Dievas ir Tėvynė
/ Reikia mums mylėti, ; 

Tada ir vargelis
Bus lengviau kentėti

■ K. C*

Boston, U Gegu
žės 26. d. akyMaizdoje pa
rinktos grupes teisėjų, ad
vokatų ir valdžion atstovų, 
Jo Eminencija, kardinolas 
Wiliiam*0’Coimelį atidarė 
šv. Thomas Mobre koply
tėlę, .diecezijos - . name,. 
Franklin Street. "

“Thomas Moore buvo i- 
deališkas katalikas pasau- 
lionis,” kalbėjo ^Kardino* 
las. f^-tūrėjd papras* 
tus gabumus, plačią kultu* 
rą ir iltauklėjbmĮr 'gilų ir 
tikrą

vyji. yjfci ĮJĮff
■kame dtfarė’$s*išlaikė sa
vo sielą nesutepta. Kada 
visi aplink \jį buvo parsi* 
davę,, jis/ tarnavo, fantai 
su skaisčiausiu pasišven
timu”.

“Kada visi pataikavo iš
tvirkimui ir už tą pataika-; 
vįmą buvo išaukštinti b? 
turtais; Vogtais iš bažny
čių ir vienuolynu apkrau
tu jo rankos buvo nesutep
tos kyšiais, vogimais ir 
papirkimais ■’*

Po mišių, kurias.atnaša
voMsgr. ' Francis L. Phe- 
lan, S. T. E., arkidiecezijčs 
kancleris, kalbėjo Jo Ęmi- 
nencija, pavesdamas: šią 
koplytėlę .globai šv. Tho
mas Moorė, kuris 400 me
tų atgal buvo Anglijos ka
raliaus įsakymu nužudy
tas. * " "

VOKIETIJA MECHANI- 
ZUOJA SAVO KARIUO- 

. . MENĘ ;

Berlynas —~ Vokietija 
ruošiasi, kad turėti grei
čiausią. kariuomenę visa
me pasaulyje. Jos planai 
numato turėti vieną auto
mobilį dėl, dviejų; karių* 
Vokiečiai mano, kad jiems 
pasiseks taip sutvarkyti 
savo kariškas jėgas, kad 
pėstininkai ir artilerija 
galėtų keliauti 80 kilomet
rų į valandą keliais ir lau* 

< kais. . Vienintele . kliūtis, 
kurios ši mechanizuota ka
riuomene negalės nugalėti 
bus, tai miškai.

naujas išradimas 
leda gaminti

Concord, Kai. — Otto H. 
Mohr, vietos ūkininkas iš
rado būdų < gaminti ledų 
šaulės spindulių, pagelba. 
Jis tvirtina, kad jei saulės 
spinduliai ganėtinai .karštį 
jis į vienuidienų galį paga
minti^ ledo visiems mėr 
tams. . >

SUOMIAI PROTESTUO
JA PRIEŠ SAVO r 

PREZIDENTĄ

. Helsingfors, Suomija — 
Spauda smarkiai pradėjo 
kritikuoti Suomijos prezi
dentą Svinhugvud už su
teikimą slaptai- ..Suomij.os 
aukščiausio ordino vokie
čių generolui Goering, jo 
vestuvių proga. w ;

Nurodoma, kad Goerin- 
gas nieko nėra1 užsitatna- 
vs Suomijai. Šis slaptas; 
suteikimas pagarbos* ženk- 
lo yra^visoš tautos įžeidi
mas, nės tauta turėtų ži
noti ką ji gerbia ir už ko
kius jo nuopelnus.

Darbininkų partijos or
ganas reikalauja, kad-pre- 
zidentas dėl šio incidento 
pasiaiškintų..

Teisingai protestuoja 
suomiai. ■ Gal; ir lietuviai; 
protestuotų, jėį galėtų. <

ITALUI NUSILENKĖ 
TAUTŲ S A JUNGAI

Geneva — Gegužes 25 d., 
Italija sutiko nusilenkti 
Tautų Sąjungos Tarybos 
valiai ir pavesti savo gin
čą sti Ethiopija spręsti 
trečią jų geismui. Taryba 
priėmė rezoliuciją, kad a* 
bieM Šalių Be
sutikus - dėl penktojo tr^ 
Čjųjų teismo nario iki lie
pos 25 d., Taryba vėl susi
rinks rugp. 26 d. šį klau
simą gvildenti, 
t Iš pradžių Mussolini bu
vo pareiškęs, kad’ jis neto
leruos, kad kiti kištųsi į 
jo reikalus su Ethiopija, 
het pagaliau nusileido. , 

, Ethiopijos atstovas Tau
tų- Sąjungoje pareiškė, 
kad Ethiopija supranta, 
Kad Italija nebešiųs dau
giau kariuomenės į Afri
ką ir nedarys jokių kitų 
nedraugiškų žygių kol tre
čiųjų teismas neišspręs 
ginčo.

Vėliau Mussolini pareiš
kė, kad nors yra daromi 
bandymai taikiai inciden
tus §u Ethiopija likviduo
ti, bet italai turi būti pa
siruošę ginklu ginti savo 
teises.

DEGUTIENĖS LAVONĄ 
IŠLYDĖJO J LIETUVA

‘ ‘ Chieago — Pabaigoje 
1934 m. Chicagoj mirė 
Augustina Degutiene, mo
tina lakūno Dariaus, kuris 
SU Giręnu 1933 m. tragiš
kai žuvo oro kelionėj į Lie- 
& valdiniu iri . < .< ■> ••■<
netuviušv K^irnipm fra - pUieSių. Esą.l VVashington-
lietuvių jsv. Kazimiero Ka vokietis, eimes Porto*
puošė. Dabar gegužes 18 
dieną ji išimta iš laikinojo 
kapo ir kapų koplyčioj, 
kunigui Baltučiui atlaikius 
tam tikras pamaldas, la
vonas išgabentas trauki
niui New York, iš kur 
laivu 22 dieną gegužės iš
vežė į Klaipėdą ir iš ten 
Kąunan, kad būtų amžinai 
palaidota Lietuvos Žemėje. 
Lavoną išlydet susirinko 
apie 400 lietuvių.

Kas sugrąžina nusidėjėlį 
nuo jo klaidos kelio, tas iš
gelbės jo sielą nuo ųurtiee 
in apdengs daugybę nuodė- 

Įmiųč Z šv. Jokūbas,

VVashington — Gegužės 
27 d. Jungtinių Valstybių 
Aukščiausias Teismas pa
skelbė vienbalsiai sprendi
mų, kuriuomi visi NRA į- 
statymai laikomi beteisė
tais. Teismas rado, kad 
Kongresas neturėjo teisės 
pavesti . Prezidentui teisę 
nustatyti darbo valandas 
ir minimales algas darbi
ninkams.

Vyriausias Teisėjas Hu
ghes perskaitė teismo 

; sprendimą, kuriame pasa
ko, kad federalė valdžia 
neturi teisės kištis į vidu
jinę tvarką atskirų valsty
bių. Jos turi teisę pačios 
leisti įstatymus, kurie re
guliuoja industriją jų ru- 
bežiūose.

Federalė valdžia turį tei
sę reguliuoti tarpvalstybi
nę prekybą, bet Kongre
sas, pavesdamas tą parei
gą Prezidentui, turi kiš
kiai’ aprubėžiUoti jo veiks
mus. Kitaip federalė val
džia būtų neribota ir tada 
mes turėtume centralizuo
tą valdžią.

išklausę teismo sprendi
mo, NRA valdininkai tuo
jaus pradėjo posėdžiauti. 
Jie atsisakė pareikšti sa
vo nuomonę, nes nori pir
mą susipažinti su sprendi^ 
m&' smulkmenomis - r' ’
‘ D&uguma nuomonių yra, 
kad Aukščiausiasis Teis
mas, paskelbdamas savo 
sprendimą, tųomi pat pas
kelbė NRA mirties dekre
tą. Tai yra skaudžiausis 
smūgis prezidento Roose
velto patarėjams.

NRA tūrėjo gerų ir blo
gų pusių. Gal ir gerai, kad

Teismas panaikino ‘NBA 
dabar, nes vėliau būtų pa* 
daryta daugiau nuostolių*

DARBININKŲ VADAS 
įsako Darbininkams ; 
BOTI PASIRUOŠUSIEMS 

STREIKUI

VVashington — Gegužės j 
27 d. Donald R. Richberg, 
NBA viršininkas davė įsa* 
kymą visiems savo Žinioje ] 
esantiems valdininką m s 
tuojaus sulaikyti privers
tiną kodų vykdymų, Vien** * 
kart jis prašo, kad darb
daviai laisvai' laikytųsi ko* 
dų. ■

Francis j, Germanį Uni* 
ted Textile darbininkų u* ! 
nijos vadas, įsakė visiems j 
savo nariams būti pasinio* ; 
šusiems tuojaus išeiti į - 
streiką, jei darbdaviai j 
bandytų algas mažinti.,

Aukščiausiojo Teisinei į 
sprendimas panaikino • 557* 
kodus ir 201 papildomą - ; 
kodą, kurių turėjo laiky
tis apie 19,000,000 darbi* 
ninku. Prie NRA adminis
tracijos dirba apie 5000 \ 
asmenų, iš jų apie 3500 
Washingtene.

Teismas kartu paskelbi 
savo sprendimą, kuris pa*

vo praleistas mortgičių ap*» ' 
mokėjimo laikas.' < ; 

į Tai didelis smūgis pre-t: į 
zidento Roosevelto “naujai; • 
dalybai”, nes teismo- ”1 
sprendimu panaikinama; i 
didesnė dalis jo užsimoji* 1 
mų,- ?

Šv. Tėvas Pasmerkė Pagonizmą

NAUJAS VOKIEČIŲ 
PILIETYBES ĮSTATY

MAS
Vatikanas— Šventasis 

Tėvas, kalbėdamas 400 \ 
tarptautinio ligonių kon* į 
greso delegatams, griežtad 

Vokieti ins Piliečiais Galės pasmerkė nacių pagonį?* - - 
Būti tik “Vokiečiu Rases” ir šterelizaciją. Jis nu* hBūti tik Vokiečių Rases rode, . kad tokiems suma* 1

nymamš Bažnyčia yra j
priešinga, nes jie neša ne* 1
apsakomą žalą visam pa* i
saulini. ‘ |

Popiežius nurodė, kad ]
Katalikų Bažnyčios pūsis- j
tatymas 4 stereliza c i j o S. į 
klausimu yra aiškiui išdės*j į

Čonnubii.” : , 3

žmonės . .
Berlynas — Nauju vo

kiečių pilietybės instaty- 
mu, žydai ir. kiti nearijai 
neteks pilietybės teisių. 
Vidaus reikalų ministeris 
Frickas, kalbėdamas su 
spaudos atstovais, tarp 
kitko, nurodė, kad nauji Iinstatymu visi kandidatai - 3 - C - J
in vokiečiųv pilietybe turi con.nupi ■ :
būti vokiečiu rasėSi Ta .> '" ' •< •. .į)
proga jis užsiminė apie DIRBANČIŲ DARBININ* 
Hitlerio “Mein Kampf”, KŲ SKAIČIUS BALAN* 
kurioje Hitleris^ skiria * DŽIOMEN. PADIDĖJO j

_ ~ _____ „.. . - Darbo j
kiekvienas vokietis, gimęs sekretorė Pėrkins prane- 4 
iš vokiečių tėvų, yra vo- 0 ’ ' * * •—r J
kiečių valdinys ir gali tap
ti vokiečių piliečiu, bet tu
ri pasižymėti būdo tauru
mu. Pilietybė bus suteikia^ 
ma, tik atlikus karinę 
prievolę. Frickas pridūrė, 
kad pilietybes garbę bus 
galima ingyti tik inrodžius 
savo vertę, tarnaujant 
tautai ir valstybei. Tiktai 
vokiečių piliečiai galės 
valdininkauti, tarna u t i 
kariuomenėje ir balsuoti. 
Visi turės iškilmingai pa
siekti ištikimybę tautai ir 
reicho vadui. Neverti as
menys ir valstybės priešai 
neteks pilietybės. {

DIRBANČIŲ DARBININ-

ša, kad balandžiemėnęfiy- 
je 120,000 daugiau darbi
ninkų turėjo darbus, kaip 
kovo mėnesyje. Tai esąs 
penktas mėnesis paeiliui 
kada dirbančių darbiniu* 
kų skaičius didėja J

ŽUVO 6 LAKŪNAI

Honoluhi —- Laike Jung
tinių Valstybių karo 55* •• 
vyno mahievrų, Ramtaja* j 
me Vapdenyne, bombhua j 
orlaivis, skraidydama* i 
naktį, įkrito ijūres ir tdk į 
mušė visus jame bu* * 
vusius lakūnus. ‘

•> Į,iliiiiM>iWiii Ii.'IV II ,4



,___________„ - .__________
I . . t ; TAl^MKIRPARDUGDAMfcnAmOS ; ' 7 >’ |
j ; ROOMSlirŽ •TANLEY’S fcADIt) SMOP .'raL. SO.aoSTOj.0551 |
I Ini Stasys Beleskaa, S&v,. ■ f V 4įą , |

t.

■■ ■

JAUNIMO
f * i ■. r/toįiii.Įnjib 1. - ' <

nhnas, vadOVaujiftt; feih 
K. Jenkui JT fydirtt Rlfe$ 
kiin. p. Wmąf A' k ‘ 
vąvd milzinisk* 
procesijoje.

» . £ t»k

/ J*U prieš v8*rą Mlabdą

vo kimšte užkimštos. *lSa- 
mąą,jmkikytas*ProceBija 
gyoidmo iš 8v. Petro pąr;

sales įr
5-ta gatve bgi gatves Jr“E”ga&£;liKLBroad- 
wav.. ir .Broadway ligi ‘B*

puota šioje tvarkoje: .
1. PiMįadėW efsenofc 

priešakyj! jtoftoliikęs ga< 
lybes Žęųklas — Kryžius 
|u iš šalių palydovais neši- 
hais žvak^miB* ’
.... 2. Keturiom merginos ne
ša melsvos spalvos vėlia
vą. Palydovai merginos’ir 
vaikinai taip pat pasipuo- 
šę mėlynais ženklais.

3. Angelo Bąrgo sargyba 
— Kėtteoš merginos neša 
pergulės fehklą. Palydo
vais dalyvaują: merginos 
mėlynais ^ifiinąiš’5 Vato 
baisu mėlynomis kalda-

W.A*v.. ./sk

Visos vienuoles, kurių bu
vo 20, buvo pažadintos ir 
tvarkingai išėjo iš degan
čių namų. Nuostolių pada
ryta apie 2000 dolerių.

Bostone seniausias gy
dytojas Povilas Jakimavi
čius, pereitą savaitę, iš
rinktas Camey Ligoninės 
gydytojų Štabo pirminin
ku.

PASIDAIRIUS PO SOUTH

ra — Jonas C* Morkūnas, 
41 Willite M, Rotmeater, 
N. Y. Vietas užsįsakykite 
dfcbarp neš paskiau^ teks 
prabūpnl kambariui urna 
ir vigai gali netekti. Visi į 
Lietuvi šų šik linksma lie- 
tuviška ekskursija.

ŪUEEN ANN UUHDRT,
. INO. • .

IMTUVUI SKALBYKLA 
Skaibiaihe ir 'prdslmone visokiu? 
dtftbtiSlM Msb pffliiiitihe ir lU'lHtfi- 
toriie Us vistfr, fchip taU 
0o. ‘Boston; Ctunbrtcjgė, <Br|g!ift> ‘̂ 
Dolfcheater Ir kitur. Pamėginkite 
Ir patj’rsite, knd gaunate įTutafda-

g;;yi fii.ir.i" i'ncmrnt'.^anKir.r^ ri'’," •lĮ-ikarnrnr.ą.%^s

siįuoŠUsių mėlynais Įr bal
tais drabužiais.

5. Marių žvaigždė -— Bū
rys ir 12 vaikų nešė laive
lius.

i 6; Neperstojančios pa
gelbės P. švč. Būrys 
gražiai pasipuošiusių mer
ginų dangiška spalva.

Mistiškos Rožės — Mer
ginųgrupė.

8. Karalienė Pranašų— 
Grupė merginu ir vaikų 
gražiai pasipuošusių.
/ 9. Karalienė Nekalčiau* 
šibji šešios merginos, 
atstovaujančios nekaltybę;

10. Palaiminta Skaistybe 
— Būrys iŠ keturių mergi* 
nų ir Palydovės su gėlių 
pltiokštėmiš.
; 11. Karalienė Rožančiaus 
—Penkių merginų vainiko 
darželis ir 15 merginų ro
žančius.
‘ 12. Angelai —- nešini UA-. 

vyėMaria” raides.
* « ik ta *'«•/i'g -- •* 13* Laivas a. palaimintos

/skaistybės — 4 merginos
f ^gĮnpfe . simbolį ir būrys

merginųpalydovių.
'■ ii. ,Šv. Juozapo draugi* 

ja/ Būrys vaikinų.
‘ 16a Tikėjimas - Viltie ir 
Labdarybė: Būrys mėrgi-

16. Šv. Agnietės grupė.- 
Būrys Vaikų.

17.6v* Teresės gmpė. 
Mergaičių būrys su lėlįja- 
vais papuošalais ir gele- 
miši * ' °

18. Mažutė GęfeĮė?— §ė- 
šios karmelitės.

19. Geras Piemuo — Bū
rys merginų if vaikinų 
geltonais papuošalais apsi
rėdę.
• • 20. Duona; ir Vynas — 
Pirmosios Komunijos vat 
-kai. . • '' •• ¥.

21. Mažieji Kardinolai— 
Sįrį kardinolųkai; paši- 
pUUŠį raudonais papuoša
lais.. .
- 2% JęząUS LUiškUi 
penki vaikiukai, r&udonais 
papuošalais. .

23. Laivas Saldžiausios 
Širdies ^ Keturi vaikinai

į nešini įtovyią - ir lydimi 
14 vyrukų šų raudonais 
kaldaraiščiais.

24. Kristus Karalius *** 
Būrys vaikinų.

25. Karalienė Kankinių 
Būrys merginų. /

26. Kazįmįėriečių Vienuo
lių atstovybė. --4 '■ ?
• 27. JVv Ceėilijpš Buikas.

į ^erghl^š ir vaikinai.
Ž8a $v.yVėrųnikah— Bū;. 

ry$ . metgiūn /it "vaikinį/ 
nėiinfgėlėinįsĄ. ‘ '
e žp^Cjegiižės karalienė *** 
Palydovė merginos lt vai-

— AiwMs Tarnai.
i 32f <•Bąlnyčio 

tarnai. • . - . * «
‘ f/&’'Ktmigai*^\
; ; grėcęsįįa sudarė didėt 
įOdE.; "%s išįikro lietū-

\ ym daug Imčiau aūsįliįk- 
* pe maldingume, negu, kad 
iikitatąiičiavpanaŠiosė prp'-

,i Procesijos ilgis užėmė 
per penkišblokus. Prdcesi3 
W eigą filriiaVo p. Janu- 
Įmvičius ir kiti privatūs 
mtaėjii * lotografai. Pro- 
fesemja' 'susidėjo iš 35 gru
pių skirtingais religiniais

MUZIKAS i
JUŠKA j

Mpfeb muzikos, ptoe j 
ib ną^avimpi Spocia-j

L -■. ,. Adresas: , . 
r W Ės Bfoadvvay, 
.SO.BOŠTQN» MA8S.

WW'Tfeį|f .'.i

i tait ta ta i ita n 11 tai iii Tita ta

juozas mm 
į . .. t I
i; į; |
ta ta*iwi &■ Batas, MauĮ:

; Tel. So. Boston 0948 t 
I

GYVENIMO . I
- Tel. Parkwd> 18BįW |'..t

į?-r...4 ■■ 1 ===
f ’ Bridžą Advokatas

JUOZASB. MILIUS 
;Wa ’Visokias pfbvnš. Daro vi- 
' j’Miįf legalius flokutiiėfitU8 
lif B įt;1 įtokmy)
• \ Mąss. *•*
į Tėlofbnfts f Soti. Boston 2782 
;• $Jamų: Tklbbt S174

JOHN J, MALUS

598Ęąst Ęroądway, 
,SQ. BOSTON, MASS. 
■lfel.1761 ;Room3

Residenee:
,14 tHįmMPk.-.Ta. g;i. 1043

r ,

. į:
• i j

ĮMffiMr?- ,t-.‘ -rf 4. .1 ■ U ’I UAeį*fei-

BUKIM®
Kame- 

į'. • iųhta RMta f) -

’ - ’boatčfiti.bifaiiiii ‘ • 
m ihttat w

Td. Hobbarti 0696 
Gjnrfnlmta 88, Bowm<wt' Sųaęt, 

TlV thiltot MfS

Prnia MARGARĖ^A* MAZGALIENE, Naujosios; 
Anglijos lietuvių Žymi dainininkė, mini’ savo 25 metų 
visuomeninės darbuotes sukaktuves. ,P-nią Margaretą 
Mazgalienę pagerbti, ŠV> Roko parapijoj parapijiečiai, 
hes ji savo darbu draugijose, o ypatingai giedojimu 
bažnyčioje ir koncertuose-per r25 metus Užsitarnavo, 
rengia vakarienę įr programą su gražiomis dainomis 
ir muziką. P-niai Mąžgalienei linkime ilgiąUšių metų.

cesijoše. Prie to lietuviai 
gražiai pasipuošę. ... . ;

Reikia pažymėti, kad 
šios procesijos surengime 
daugtriūso įdėjo genęrąlis 
Jos vadas kum K. Jenkuš 
ir jo pagetbinįnkės 'Sė8ėlės 
Pasijonistėš iš cambriSge.

Kleb.kun. P. Virmauskis 
sąVo tėviškais patarimais 
Višįemš pagelbėjo^ ;.//.••

- ‘tokios vielos. praęesijbS

netik sudrūtina katalikuo
se tikėjimų, bet ir Verčia 
laisvamaniams ’ užklausti 
saVe, kam jie tarnaujat

Garbė rengėjams I Garbe 
rėmėjams ib jos prietė- 
liams > dalytviahiš!- ĮRap,

' PAMALDOS

DAHARAI-
iRifta^ta110
*’’!reį,DevoriahireTĮjOfi

OFISO VALANDOS: • ■

• 3Malderi Street,
- Boston

..«irjjį M. Įii.į.iiin -rm , „<1^^,.,.,,,.m
.= Tek B6. Boston 0$$ . ¥I LlBTITVIS DANTiSTAŠ _|* 

ĮDR. M. V. CASPERĮ 
| Arti Iktuiucipal Būilding. |r į 52S į.*- Broadw, Bostod į L ’ '■ ūfiįo Vėtaniea f.
f Nilo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 111,5. 
f5 ir nub 0 iki S ftt vakare.' Ofi-’ 
Įsas uždarytas subątos vakarais* jr| 
= nedSldienjais,.taipgi aeredomjg jfijiėl 
3 12-ioB dlėnį. u&tarytaA |
f Taipgi nnimū ir X-Itay i

Lietuvis Dantistas

DR, S. A, GALVARISKI
Tel. Šb. Bbėtpn ?8.QQ

414 Sb. BbStaii
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 yhL 
ryto, nuo 1 :?0 iki 5:30 po piet> Iv 
nud 8 iki 9 1. vakarė. Šventį ’dieiiij.

taiki susitariąs- ‘

Gęg.27, 28 ir 29 yra 
Kryžiaunos ’Dfėnos. 
likai tomis'dienomis ypa*' • 
tingai meldžiasi, eina’ prie 
S^ki?kiriėntq^‘d^o eisenas, 
lanko kfyjšfife'< ifz Šv. Pėfr 
ro'bažnyČKŽJi Waitdiria Vi- 
šų šventų: Litanija ir mal- 
dds~, prieš 1 trečias šv; mi» 
šias*

Geg. 29 d.,.4 Vai. po pie- 
tų, ir 7:30 vai. vakare 
klausoma išpažintys prieš 
Šeštines. 7:30 .vai. yak. 
Taip , pat bus ' geg. ir šv. 
Teresėlės pamaldos. i

Geg. 30z d? yra netik Vai*? 
stybįnė laisva diena, bet ir 
kataliku šventa diena* šeš
tinės (V. Jėzaus f Dangų 
Įžengimo šventė). Šv* Pet
ro bažnyčioje rytmetinės 
pamaldos bus tomis pačio
mis valandomis kaip sek- 
nūdieniais; būtent: mišios 
bus šiomis valandomis: 
7:30, 8:3Q, 9:30 ir įl.'
‘ Po Bile kurią šv. mišių 
žmonės yra prišomi Va
žiuoti į LDS. N. A. A. išva
žiavimą Romuvos, Parke, 
Montėllo, MasS. Bus’ai eis 
nuo bažnyčios 10 va. ryte*

7:30 vakare įvyks pran
ciškonų ir geg. pamaldos.

Mykolas Rinkus gyy. 948 
E. BroadWay> 68 mėtų am
žiaus., betaisydamas savo 
naįną krito nuo kopėčių ir 
išsinarino kojos kaulą. z

Šv. Vincento de Baųlio 
skyrius aprūpino septynis 
berniukus, kurie šiemet ė- 
jo prie pirmos šv. komuni- 

kaklaryšiais.,
Mupų parapijai yra tikra 

garbė, kad šis labdarybės 
skyrius veikia.

Pereitą savaitę; 16 Žilio- 
niį ųlmUŠta automobiliais 
MaBsaehūšetts Valstybėje. 
Vifenas išsigėręs žmogus 
petgreit ir pavojingai vai
ravo šUVo automobilių 
Southbridge sekmadienio 
naktį, ir Užmušė keturis 
asmenis. Už tokį pavojin
gą ir girtą vairavimą, M4 
vairuotojų nubausti tei?* 
muoše, pereitą .savaitę.

CARNER?ViTllENIRUO-

Šie vaikeliai, Vmberto ir 
Rudolph Rios iŠ dktalina 
salų yra dvynai, nors visai 
nepanašūs, Umbertasyra 
Šviesus, o jo broliukas 
daugiau panašus į tėvtis, 
kurie yra meksikiečių kil- 

sinėsu

i tiesiems šfą vasarą vykti 
j LietuVą, patariame Va
žiuoti sųŠik ekskursija. 
Organizatoriai Šios eks- 
kursijos praneša, kad vi
siems bu šia. ekskursija 
vykstantiems keleiviams, 
Lietuvosyyfiaušybė nutei
kė nemokamąja Vizas (šiaip 
Viza kaštuoja ŠIO.®), šios 
ekskursijos keleiviai, daly
vaus Liet. Kat. Jautiimo 
mokls. stud.’“Ateitininkų” į 
25 mėt. Jub. Kongrese,’ iš
kilose po įvairias Lietuvos 
Vietas; Pasauliniame Už- ‘ 
sienipr Lietuvių Kongrese; 
parodose, ir tf, " Kiti, gali 
SS8&,s 

galėsite išbūti kiek.norėsi- . 
te* Kelionės metu laive bus < 
laikomos Šv. Mišios. Jau 
dabar yta nemažai užsire- 
gistravusių šiai ekskursi- 
jai. Daųg laiko netiko. Pra 
šėmė nieko nelaukiant dėl 
rėzervacijų ir informacijų 
kreiptis į sekančias vietas: 
‘ŪDarbininkas1’, “Garsas”, 
“Draugas”, . “Amėri k a”, 
Mariahapoliš C o i 1 e g e, 
Thompson^ Cdnn. ir į lie
tuvių laivakorčių agentu-' 
ras. EksknršijoB . Vadas y-

AMERIKOS LIETUVIŲ į

aiįįiuT irtmiitMiaMMiMkNNĄauĮĄĮKi.nini inui.. i .riVii.iiMr.i

BRONIS KONTRIM
Juiiice bf the Peace 

Visokios -rftSleB apdrautjd ii? tel- 
dingas patarnavimas,, 

598 !. BroadivUy, 8d* Šbdtbn 
Tel. Boa. Boston 1701

■aiir* jliiūiiil I bi I     IIĮi>JiĮiibU) iibiĮĮ.rfĮįiį
■■■■i if|'riili>y "f’ y-';<

FOTOGRAFAI STUKAI
Padato goriausius Jr gražiau
sius paveikslus, šeimynų, ves

tuvių ir pavieniu asmenų.
JURGIS 0. STUKA8

. , tyl. ŠOU. Boston 2029 
Tel, Mot. 0242 .

PIGIAI TAISOME
StOGtJS

SO. 80STON ROOFlNG 00.

JOHHJMfflN & <
414 W. Brpadvvay

. T®I/EĘ0Nlį:
BoUth^ Boston 0574. dienomis
South .Boston jbl§4 Vakarais

r ' ir-r- ~tt

.. ŠĄtptirg
jjĮgįf V . . .toihe
abK VlflVR
EJĮįfc ’ PIGIAI

■ GREITAI 
■■■ SARGIA!

FURNITURE CO. 
326-328 W. Broadway 

Įel South Boston 4618
i,*, ^bmiiMĮHiiimi i.r■liiĮį.jff

Tel. So. Boston 2660 ■ .

Lietuvis Dantytas

*. L. KAPOČIUS
251 W. Bro&dway, So. Boston 
6fI«o vallindt»J hub 9 ikl‘ 12, AUid 
i:3Q iki 6 Ir nuo 6:30 Iki O v.»v*. 
feęreilotąls npo .0 12 y. dm,
Zbbiito'nllH 'nUo 0 Iki 6 Vah 'tnkflK

, NOdeUomiš nuo f 4kf 12 vai: dfonfc 
.. ; ; mkaj fcuto^n- ' , ' ;

“i" JiT »■ ■ ^iMliTt.iti

W. $ww<e 68ėo. x

JOHNHEį9U$* M
. lietuvis arbtrous
Ofiso ValtmdpB': 2-~4 ir 6--B
* 278 M&rvatdjįtraęt,
kamp. tnhan arti Central Są.,

r ^ipby^ge; ./.,'

Vilimas Kardinolas O’Cori- 
nell įsakė savo diecezijos 
bažnyčioje trijų dienų pa
maldas už Meksikos perse
kiojamus katalikus. Jis ra
gina katalikus melstis,* ei* 
ti prie sakramentų ir klau
syti Iv. inišių.* W. Petro 
bažnyčioje tomis dienomis 
mišios paprastu laiku; Va
karais spečialės pamaldos. 
' .Prie įo. galimą priminti 
jog birželio inėhUo yra pa
švęstas garbinimui Šven
čiausiosV/Jėzaus Šįrdįes 
ir kad per tą. mėnesį gau
nami gausūš atlaidai už ė- 
jimų.prie sakramėntų, mi
šių klausymą., Už maldas i^gėt^s dįrfe. \/y

Primo Camera, buvęs 
sunkiojo svorio čempįjo- 
nas - kumštininkas, lošia 
golfų Hot Springs, Ark»s 
kur jis treniruojasi dėl 
kumštynių ; su Jbe Lewis* 
negru iš Detroit, Mich.

LIETUVIS PRIEŠ 
LENKUS *'

Vyčių basebalninkų yra 
daug, taip, kad visi negali 
sutilpti prie Vyčių tymo, 
nors ir norėtų, todėl dąų~ 
gelis žaidžia su sVbtimtaū- 
čių tymais. Praeitą sek
madienį, ColumbUš parke 
vietos airių iymas S* B. 
Tigers žaidė sii Šv. Mari
jos lenkų tymu iš Dorches- 
ter. Prieš lenkus metiku 
stojo jaunas lietuvis Juo
zas Gudas ir lenkų tymą 
nuveikė santykiu 13 to 11.

Spėri J

VYKSTANTIEMS |

Birž. 4 Št* Antheny’s 
(T.* Aukštikalnis) .1515 
Soa; 50th. Avė., Cicero, Ill< 

Birž. 16 - 25, St. Časimir’s, ! 
(T. Aukštikalnis) 2601 
West Marųuette Rd., Chi- 
cago,Iliį ;\ ;

MUZIKOS mokykla
M. Treinavičiutė, moky

tojai moko muzikos pianu.
Ji yra baigusi 

FAEIaTEN pianoforte 
KbUdiJĄ 

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

JUOZAS M. BUS

Parduodu įvairink’ rfišies 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. taipgi ir pątaMu..

366 W Broadwąy 
SO. BOSTON, MA8&

■Mąa,

f f f ' ■ t '-r -f , ; ....

;04>ISRAS VIENUOLYNE
V • X* i ..-»>■ M. ■ -M ' *’ »r. } ;</ - r. -•■ - -

* Gegužės 26 d»» naktį, kį* 
> gaisras’ šv* Onos - . Vie
nuolyne, Dorchestery je>

I \ S. BARASEMS IR 
SŪNŪS

; [ Benlatuias it BAYUtovi* iioi ; 
’| [ ■ ValrtyM, ■■ .: j;

; LIETUVIŲ GRAB0RIUS IR, |
li, BAUMkuotrojUk i
J Gyvuoja 26 metus, rhlruo- 
i žta savo Iraiiktait ir kantveillintii 
i >utelXtl Medauja patttrtiavlaihūlo-1
< na h nnktĮ. TarnatiJii ’lt awlinkl- 
J j . ' Lietuvį • ĮtahmUota»< ) ?
1 TURI’ NOTARO TEISES j 

•j i- ", . . r . . j

.j i Netiri
cialt ekskursiją: f Lietuvą ’ '
švedų . Amerikos, • Linijoj

Liepos ( July) 3 do A* L* 
Kat; Stud. jr Prof. Sąjun
ga organiauoja ‘didelę ofb

Sau. Boston 3694

STANLEY 
BOTTUNGCŪ.

F. GRIGAS, 8A.VHhNXA8
Išdirbėjus gerų minkštų 
f’ 

107 W. Sixth Street, 
. So. Boston,. Mas»- 

Namai: Igi B. Bebton

p.

!M. tf.ė, 0688 ■ -

ROMAN AUTO SAUS
BTABTB BOtaJUtM,. IUV. 
CiUTluoda OLDSMOftlLE . autottKb 
milui ir intrrnational Uo- 
kUB. PHtmalM BtnUB karui nmlnals 

Taipgi
. Taisome autbmbbiliu* ‘
Darbas uitikrlntMb, W njliii* 

khil įįHis datbininkui 
« Mfchtol In.,

' mrtnniM, MAtt -



i

Detroito ŽiniosVietinės žinios I

Antradienis, Gegulės 28,' 1985 
■*»■*■■** ■■Iii |« ■ lį imi Į J

Pirmiausiai — “nigeriu- 
kas” Alf. Stakutis pa
sakė sveikinimo kalbą.

Šviesos atsimaino, ir

MOKYKLOS VAIKUČIŲ 
VAKARAS

Sekmadienį, gegužės 19 
dieną, įvyko Šv. Petro pa
rapijos Katekizacijos mo
kyklos vaikučių vakarėlis. 
Po pietų ir vakare jaunie
ji graŽai. pasirodė: roles 
gerai mokėjo; žodžius gra
žiai ištarė. Džiaugėsi tėve
liai ir skaitlingai susirin
kę pažįstamieji; džiaugėsi 
ir Seserys Pasijonistės iš 
Cambridge, Mass., kurios 
vaikelius išmokino, drabu
žius įtaisė ir prirengė visą 
vakarėlio programą.

Kun. K. lenkus buvo 
programos vedėju.

Tel. S. B. 2805-R i 
į LIETUVIS

ĮOPTOMET RISTAS^
R ■ ISegzaminuoju akis j 

priskiriu akinius* 
kreivas akis nutie
simi ir amblijonlš-

| , 
3 
fkose .(aklose) akyse augrųžlnxi| 
s Šviesų tinkamu Talku. Ė
| J. L. PAŠAKARNIS, O. D. I 
i 447 Broadway, South Boston į

t raudonais, žaliais ir gelto
nais kostiumais apsirengu
sios mergaitės sudainuoja 
“Lietuva Brangi Šalele”.

Prie tamsesnių šviesų fi
na Baranauskaite dainuo
ja ‘Apleista/’. Scenoj ma
inosi jos motinėlės kapas; 
mergaitės rankose 'gėlės. 
Jos švelnus, liūdnas balse
lis atsilankusius graudena. 
Ji deda gėles ant kapo ir 
išeina. Tikrai artistiškai 
išpildė savorolę.

Seka komedija — "Gar
sus Gydytojas Mikintas”. 
Daug juokų pridarė gydy
tojo tarnas, gydytojui išė
jus. Dar prisideda “Po
nios” liga ir žydelio var- 
gaL--— _• _ ____ i

Vaidinė šie: .
Dr.Minkintas— Jonas 

Petkus; daktaro sūnus 
V, Ančiukaitis; daktaro 
tarnai ■—B..Lipskas; Dr. 
Personas — B. Janušonis; 
Ponia — V. šmigelskytė; 
Ponia Žioplįenė — V. Bu
kauskaitė; Daktaro pagel- 
bininkas — Alf. Stakutis; 
žydas —Alf. Janulevičius; 
Kazys — laikraščių parda
vėjas — V. Balukonis.

Mažieji berniukai išpildė 
J ' ‘ \ ‘ ‘
patrijotiškas dainas ?—

K

F.WAITKUS
. LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASŠ.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridffe 7880.
Namai: TROwbridg,e 6434T

Sąžininsęas ir Rūpestingas
< PATARNAVIMAS

ir:110: ' "J 

cet

—n—;—1 1 y . a - ---------

• Alf. Stakutis;
~ * Kazys — laikraščių parda

vėjas — V. Balukonis.
Mažieji berniukai išpildė 

kareivišką maršą ir dvi 
patrijotiškas dainas ?— 
“Kariška Daina” ir “Vil
niaus Kalneliai”.

Perstatomas gyvas pa
veikslas, vaizduojąs Tė
vynę Lietuvą, supąnČiuotą 
Vilnių ir kareivių žuvimą 
Vilnių atsiimant. Kareivių 
kostiumai,įfeępiukų vaidi
nimas ir. s^ierijos šviesų 
pritaikymas padarė gilų į- 
spūdį - .

Po to suvaidinta: “^.tsi-

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

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

, M0NTELL0
16 Intervale St.

. ' Tęl: 4110 .

JOSEPH W. CASPER
1 (KASPARAS)
G R AB. ORIUS;

494 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Office: Tel. S. B. 1437
Res. 158 W. 7th St.

Res.: Tel, S. B. 3960
> Patarnavimas dien$ ir naktj.

Tek South Boston 0815

0. A. ZALETSKAS k
Graborius - Balsamuotojaą

Patarnavimas dieną ir naktį 

Funeral Home ir Res. 
564 Kast Broadway, 

So. Boston, Mase.

■ _ E m

NOPTH
LlOYD

/

DM hrferatRdN Mfhllit Į: 
COSMOPOLITAN TRAVEL • 

SERVICE
frop. J.'AMIRAZIEJUS
Itt Gr«ndJU JkooUyn, N. Y.

AS.TRECIOKAS
197 AdmntSt., N«w«rk N, J.

JOHNSEKYS
433 Pirk St„ Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BURBAU 
l93Gr,ndSt, Brooklyn.N. Y.

G.A.KYIA
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon Šių Worca»tar< Malk

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS. Prop. 
30B W.lB’way, So. Borfon, Mali.

PETRAS BARTKEVIČIUS'
B7B N. Matn Sh, Monl.Bo, Mali.

PAUL MOLIS
. 1730—24th SU D*froif. Midi. 
LITHUANIAN NEV/S PUB. M. 

NAUJIENOS
' l739S.H,lif»dSl.. CMcgo.H.
OHIO LITHUANIAN PUILISH-

ING CO. DIRVA 
K. S. KARPIUS 
H2O Suparlor Ava., 

Cl.v.hnd, Ohlo
C. J.V/'OSHNER ' 

2013 C4rwn St., PIttibufgh, Pa.
A. VARA5IUS. 

204 AB Nitiam lant lulldlna 
1200 Canan Sf„ PIHiUirgh. >a.

Didele 
EKSKURSIJA 
į LIETUVĄ 

Reagict Ir prlUari
Lietuvių LalyakorČią Agentą 

Sąjunga Amerikoje

Papnllariit Kablnkiu Garlaivio

“STUTT6ART”
. Hplaakill Na* Torko

BIRŽELIO 5 d., 1935 
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą .

mėčios KLE4OS KAINOS:
IŠ NEW YORKO 

| KLAl PIDĄ 
$97.50

KLA1PK6Ą IR ATGAL 
♦16700

triMtiti VeM. TėkiM

HAMBUR8-AMERICAN LINE • RORTH 8ERMAR LUYB

fa

... ........... DA&BINtNKAS
žadėjimas " Motinos dėl 
Turtų".

Vaidino šioe mergaitės : * 
1 Motina — Joanna Leng- 

vinaite; Alena — jos duk
tė — O. Barauskaitė; Ma
tilda — A. Pečiulytė; Po
nia Eleonora ■— V, Šmigel- 
škytė; Turtinga Pofaia — 
M. Saduikytė; Emilija — 
tarnaitė — O. Bukauskai
tė; Lucija — A. Štaktity- 
tė; Siba L. Glineckaitė; 
Judita •— L Vąbickytė; Ci
ną— R. Glineckąite.

Vakarėlio programa bai
gėsi eilėmis, kurias gra
žiai pasakė A. Čeplinskai- 
te, pasipuošusi tautiškais 
rūbais.

Klebonas kun. F. A. Vir- 
mauskis ir Tėvas K. Urbo
navičius pasakė turiningas 
kalbeles ir džiaugėsi Sese
rų darbu—^gražiu vaiku
čių auklėjimu.
- Elektros šviesas siitvar- 
kė ir pritaikė B. Rusteiką.

Už šip vakarėlio progra
mos -suruošimą, vaikelių 
išmokinimą priklauso gar
be įr padėka Seserims Pa- 
sijonistėms, kurios iš 
Cambridge kas šeštadienis 
ir sekmadienis atvyksta 
mokyti vaikučių. Dėkoja
me Joms. A. J. J.

MIRĖ . .

Gegužes 23 d., mite, mie
sto ligoninėje, Alena Naš- 
torienė (Stankytė) 4S me
tų amžiaus, gyv. 93 C St.f 
So. Bostone. Paėjo iš Gru
zdžių parapijos. Ameriko
je pragyveno 20.^jnetų. 
Šliūbą ėmė šv., Petro baž
nyčioje, 1916 metais. Pa
liko vyrą Vencehtą ir du 
sūnų. Palaidota su šv. mi
niomis iš šv. Petro bažny
čios geg. 25 d., 10 vai. ry
te, Naujos Kalvarijos Ka
puose. •

beano.-.u:kjlhd2Wi-
DOVASUS

KUN. JUOZAPAS PETRAUSKAS,
Šv. Roko Parapijos vikaras, gegužes 30 dienos GEGU
ŽINES generalisvadas. Jis per visą mėnesį dirbo par
ke su kitais parapijiečiais, kad gegužės 30 dienai įtai
sius visus patpgumus ir pagražinimus. Tas jau padą- 
ryta <ir GEGUŽINES VADAS tik laukia gausios mi
nios iš visos Naujosios Anglijos. '' ■, .■ ‘ .

Geg. 28d.,\8 vai. vak., 
parapijos salėje; 492 Ė. oi 
7th St., So. Boston, Mass., 
Vyčių ir choristų vadovy
bėje, rengiama vieša ‘Bea
no Party’ J. B; Laučką pa
remti. ’ w ;

Ponios Keręišięhe iš-Bri- 
dgewater ir ponios south- 
bostonietės Likienė ir Pe
čiulienėpagamins; užkan
džių ir gėrimų.

. Rengimo komisija iš vy
čių su pagelba art. Rapolo 
Juškos supirko daugybę 
dovanų ir veda vakarą.

Ponia Kėreišienė ir kiti 
gamina ir dovanų. Suau- 
kavimas dovanoms reik
menų padarytų parengimą 
daug sėkmingesnių. \

Būsimas advokatas'J. B. 
Laučka turi So. Bostone ir 
apylinkėje artimų draugų. 
Todėl sušelpti ir pagerbti 
jį parengimas, beabėjo, 
bus linksmas, sėkmingas 
ir atmintinas.

Visi nuoširdžiai yra 
kviečiami atsilankyti.

Vienas iš daugelio.

CHORO DIDŽIULIS “BEA- 
NO PARTY” PAVYKO

S?a^„fi:'Ss.s™oENTy ir profesi 
dirbti šie: A. Grafaijoliutė, 
O. Sinkevičiūtė, P. Čepaitė, 
J. Antanėlis, J. , Pašinas, 
S. Vasilius.

Dovanos \ labai gražios, 
kurių išduota virš 50. Pa-j 
daryta gražaus pelno savo 
naudai. ‘ -ji.

Reikia pažymėti: kad 
choro toks grą^ist skait
lingas ir paaekęungas pa
rengimas jau nėbepirmas. 
Jie stačiai traukia prie sa
vęs visus savo ypatingu 
sugebėjimu.

Garbė chorui ir jo,vadui 
muš. R, Juškai. Koresp.

JONALĮI SEIMAS
Amerikos Lietuvių Ka

talikų Studentų ir Prefesi- 
jonalų Sąjungos” Centro 
Valdyba šiuoini praneša, 
kąd Studentų ir, Pį*ofesio- 
nalų Seimas įvyks) š. m> 
birželio— 27 fįkėtvirtadie-

Gegužės 21 d., 8 vai. va
kare, Šv. Petrę par. Svetai
nėje 7-toj gatvėj įvyko Šv. 
Petro par. choro didžiulis 
“Beano Party”.

Žmonių prisirinko apie 
keturi šimtai. Vietų pri
truko. “Beano’’ mėgėjai į- 
vairaus amžiaus .bei luo
mo. Daugiausiai jaunimas.

Vadovaują muzikas Ra
polas Juška, Jam padeda 
rengimo komisiją, kuri bu
vo išrinkta rūpintis šiuo 
parengimu. Komisijos na
riai šie: J. Macaitė, M. 
Leščinskaitę, P. Karlohai- 
tė, S. Šajefkaitė, J.* Var
nas, B. Jakunskas, B. Ta-

Geg. 25 d., mirė vėžio li
ga sirgęs Jonas Leonaitiš, 
53 metų amžiaus, savo na
muose, 811 Dorchester A- 
ve., Dorchester; Ma^ss.- A- 
merikoje pragyveno 36 
metus. Iš- amato duonke
pis. Laidojamas geg. 28 d., 
iš Šv. Petro bažnyčios, 9 
vai. ryte,, šv. Mykolo ka* 
puošė.

SUSmiNKIMAi
‘ . ■" '"T1

Geg. 28 d., 7 val^Vak. į- 
vyks susirinkimas, trum
pas, bet svarbus, LDS. pir
mos kuopos, parapijos sa
lėje septintoje gatvėje.

Geg. 30 d., 8:30 vai. vak. 
Pranciškonų . Tretininkų 
susirinkimas. ?

VESTUVES
- ; - -*T -

Geg. 25 d., po šv. mišių, 
kurios prasidėjo 8 vai. ry
te, Jonas Komičius, 196 D 
St.,, apsivedė su Cecilija 
Kųlasyte. Liudijo jaunojo 
Sesuo Ona ir jaunosios 
brolis Vladas.

GEGU3NĖS REIKALU
Šiomis dienomis LDS; N. 

A. Apskričio Rengimo Ge
gužinės komisijos sekre
toriatas gavo dovanėlių 
už parduotus bilietukus 
nuo sekančių asmenų: p. 
j. Andruliūno iŠ Athol, 
Mass. $1.00; p. Igno Uin- 
pos iš Methūen, Mass. 
$1.00; p. P. Navicko iš A- 
thdl, Mass. $1.00. Visiems 
Gegužinės rėmėjams nuo* 
Širdus AČitu

Sekretorius,

joje, Thompson, Conn.
Viši Amerikos Lietuviai 

Katalikai —Dvasios Va
dai Profesijonalai 
Studentai (ės) r— Visuome
nės Vadai ir ti. — Visose 
Amerikos Lietuvių Kolo
nijose, kurie yra susirūpi
nę musų tautos ateitimi, 
yra nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti Šiame nepapras
tame iškilmingame lietu
vių katalikų šviesuomenės 
suvažiavime.

Centro Dvasios-Vadas: 
Kun. Jonas Balkūnaš, 

Maspeth, L. I., N. Y.
Centro Garbės Pirm.
Leonardas Šimutis,

Chicago, III. ' . w 
Centro Pirmininkas: 
Jonas C. Morkūnas, 

Rochester, N, Y.

GRAŽIAI MINĖJO
MOTINOS DIENĄ; &

Moterų S-gos 54 kuopa’ 
iškilmingai minėjo Moti
nos Dieną, gegužės 12 d. 
Skaitlingai susirinko są- 
jungietes ii* jąunametes į 
bažnytinę svėtaihę. Iš ten 
visos pasipuošusios gyvo
mis gėlėmis ėjo į bažny
čią. IŠkiątisę sv. mišių ir 
priėmė Šv, Komuniją.

PROGRAMA tR VAKA
RAS

Moterų Sąjungos 54 kuo
pa surengė programą, pa
gerbti motinas, bažnytinė
je svetainėje, 7 vai. vaka
re. Pirm. X H. Medinienė 
atidarė vakarą trumpa į- 
žangine kalba. ; Sveikino _ __ .
motinas ir ragino įstoti..1:®‘ YfyČiM. . Miką- 
sąjungiečių eiles.JProgra» I """ 
mą vesti pakvietė jauna- 
mečių globėją Va čepeliu- 
niutę.

škuliutė padeklamavo: 
“Kodėl taip malonus man 
rytas gegužės".

“Pas Motinėlę" ir “Plau
kia Nemunėlis" sudainavo 
A. Karnagaįtė,, O. Bagdo
naitė, Į piinąuškaitė ir A. 
Zabalevičiūtė. Joms akom
panavo V. Čėįiėlibniutė.

“Motinų Piėiią" suvaidi
no L. Steponauskaitė, H. 
Stašaitė, M./Mikalauskaitė 
ir H. Stašys. ♦ ‘

Pirm. j. Et. Medinienė 
skąitė referatą pritaikintą 
šių laikų moterims ir ‘mo
tinų dienai:

A. Overkaitė deklamavo 
“Kukavo Gegutė".

Visos savo užduotis atli
ko gerai. Jaimamėčių ve
dėja M. Aukščiuniene ir jų 
globėją V. Čepėlioniutė 
daug pašvėntė laiko tam 
tikslui, kad prirengus tin
kamai mergaites prie pro* 
rgramOS; ’ ’ • — -J

“Apsiriko”, 2 aktų ko-

mediją suvaidino Šie vai- w 
dylpš;? Jonas šiupinis, sta- a 
rasta — A. Mitrikas; šių- a 
pinienė, jo Žmoną — J, H, a 
Medinieųė; Jįevikėj jų dūk- 1 
te —I. Dainauskaite; Juo- j 
zas, jų sūnus— P. Mędo< J 
nis; vargoninkas — P. Mi- | 
kąlaųskas; Bugumila, kle- | 
bono sesuo — O. Petraus- J 
kienė, ir davatka —- M, . 1 
Aukščiuniene. Komedija 1 
buvo trumpa, labai juokin- J 
ga, graži. Visi roles gerai i 
mokėjo, graŽai suvaidino, |

Rengimo komisija daug 1 
pasidarbavo. . Ją sudarė 1 
pirm. J. H. Medinienė, M. 1 
Aukščiuniene ir V. Čepu- 1 
lioniutė. Joms padėjo tą . 1 
vakarą pasidarbuoti: M, 1 
Uždavinienė, _ O. Škuligne, J

lauskienė ir daug kitų. >
■“ Kuomet visa - kbmisija 1 
dirba gerai vienybėje, tai 
ir rezultatai būna geri, po j 
programos tęsėsi šokiai ir ■ 
pasilinksminimas iki vėlu- ’ 
mos. Vilija >

Lietuvis AnstoliS — Constahlę 
Licitatoriūs - ■

ROMANJ. VASIL
Apdrąudos ir Nejudomo

Turto Agentas
409 Broadway, Room 4 - 
South Boston, ittass.

Telefonas: Parkway 1735-M.

LIETUVIS GRABORlUS
(KAZYS ČASAŠ) 

Ofisas: 409 Windsor St. 
Tel: Ūniveršity 4116 

Namai: . 167 Wąshington St. 
ToU* University 9221 .

r'”’ '’T’ -of';;" ”
; ’ . .Vadpv&ujant Brot, G.' A. Ottavi ’ / ’

. Moko pojmllarlSRį ir Masiškų mužikų. Taipgi'groti muzikos instru
mentais, kaip tat: smuikas, plano, banjo,, mandolinos, gitaros, armoni
kos, kltirnStos, sakšafono, triūbps;. tmmbbhos,' ir.^tt Irgi, moko harmo-

; nijos ir perstatymo.- Gerokai prasilavinę mokihlaT'gauna progos, be 
jokio ekstra' mokesčio, prigulti Ptį® mūsii didelio drkęstro. Galime 
pristatyti benus arba orkestras-ant bet kokio padengimo. ‘ '

. Muzikos ihstrbmentus ifc dalis parduodame, ISrendavojame ir’tai
some už pigimą kainų. Atdara-dienų Urvųkąre. ... , . . ■ ’ • •

" Tel. So. Boston 1079
409 W. Broadwaykampas- jF. St. , « „ So, Bortoii, Mass.

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

kitokius daiktus; kurie skelbiami ^Darbininke” apsi- ; 
moka, neš jie parduoda šviežius produktus ir maloniai * 
patarnauja; ‘Nuėję į faile kurią krautuvę pasakykite, . 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”, .

Kuris užkemša ausis,'ne
norėdamas varguolių skun
dų girdėti, tas irgi šauks, 
bet nebus išklausytas.

REIKALAUJAMA
Jauną Lietuvių. Kataliką vaiki

nų, ypač studentą.Turi būti 
liuosi keliauti su manim, per įvai
rias Lietuvių kolonijas. Maršrute 
apima Naują Angliją, NewYork, 
New Jersey ir kitas vietas. Kreip
kitės: •

‘‘ JURGIS J. NAUDŽIUS
948 E. Broadway, So. Bpston, 

Massachusetts.

POVILAS BITSUmAnĄS
48 Crescent AVenue, ‘ 

Tęlephorie Colu^tia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St., ’ 

Tel. HlGhl&ndi 4855 
ROHBURY. MASS.

BROADWAYMARKET
387 W.Broadway 

Telephone: South Boston 3591

SO. BOSTON) MASS.

PERKBtS 8U.CAŠH MARKET 
Povilas Baltrai tinas, Sav.

490Broadway,Tel.S.Bo«ton3120

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAYVIEW
MOTOR SERVICE

fil'TTTTlFItA B J. U U

Automobilių ir Troką 
Agentūra.

Taisome visokių IgdlrbycCių auto
mobiline. Taisymo ir domonitravi* 
mo vieta:

1 Bamlin Street 
ir l. lighth 8t. 

rfOUTH BOSTON, MASS. 
Joe. JiapočiunaR »r Peter Trėdtokoe 

savininkai .

JONAS VALUCKAS
75 “G'’ Street,.

Teįephone South Boston 1609

K. ŠIDLAUSKAS
< 918 Ė. BfoadviLy

Telephohę SouĮh Boston 1392 * ]

. .t

J

JONAS GLINEOKAB J
M2 R Eighth St, !

Tel. So. Boston 9621 ;

DRAUGIJŲ VALDYBŲ i 
ADRESAI i

UĖTOVOS DtftMtaV DB40S 
po globa motinos m

Pirmininką — fiiū Mari*ion4» -
625 E. 8th SU So. Borton, Mato.
TeV So. Bohon 129B

Vlce-plrmtnlnirt — OlLa Siaurleną 
448 E. 7tb St, So. Soaton. Mato. 
Tol. So; BoMton 8422

Brot Rait. — BronQ CiuMtoA / 
29Gould 8t, We«t Roxbury» Mato, 
Tol Parktfay 1864W

rin.Rait, — MarŲMiaMarkoni^
SS Navarro St, Roallhdalo, Mato 

Tol. PakkW 055S-W
Iždininkė » Qna Stanfuliuti,

105 Wtot eth St, 80. Boston, Moto
TvarMart — Ona Ufetirdtas,

1512 OolomblaMiSoHBtotoitMitoa.
Ktoot GtoMJa 9, Janntonloni.’

1426 Columbia RAį So. Boototų Mato
DrautŲo tovo toMrtnkUtoo laiko kao 

antrą utamlnką H0fcv|«no manoma,

DRAUGIJOB VALDYBA J i
Pirm.’ J. PetrauekaM, : * 1

24 Thomu Park, 8p. Boeton, Mum. ' ]
Vio pltm. — V. Medoota, * , 1

21 San<er St, So. Borton, Ifom. • 1
Prot Uaitminkū — J. Gtoeukb, ! 1

5 TkORMui Park, So, Boeton, Mmo. » j 
Fim Rattlnlnka* — Alb. Nrrterm ' ’ j

1« Vftnfleta St, So. Boaton, M«aA * ‘
Hdinibkai — ANandlilnaa, . » 

885 B. Bro*dw*y. *a> Boeton, Man.
MoHtlka — J. Mfeh 4

Dr*l__ ,_______ _ ___
«h kbkyieuo »*nb,
* vek po pietų, ProtyUoe mHl m |

iMimmkt* -

MaHaUca — J. MMa
“ ---------ų BoTltoton, Mato. .

■nutHalrfrian* fe* tro.

T‘30 pofedtetfMl < j
’ telnėj. a .

<1



2oo DAĘBXJiINKAS
EUROPĄ ŽIURI I ORĄ

. " . -2 i j*. '* ' _ ' ■

Dabartinė Europą htrodo kaip giųį
M. Valstybės, nepaisydamos lėšų., iepfc

H

pioderriUkiatUlds technikos išdavų* Kreipiama ypatin- 
, gb dėmėšid į orė laivynus. Vokietija turinti 10,000 ka- 
B fo lektUVų, galinčių švaidinti pajėgingas bombas., An- 
slUK hėapsireisianti ir visuomet turėsianti galingesnį 

-S Vokiėtybš bib laivyną. RUsų Sovietai anaiptol ne1 
norį pasilikti Užpakaly. Jie giriasi tatį stipriausią 

; sfculy drO laivyną. Atsilankius Maskvoj praiicūžtį 
tiėUm mmisteriiii Lavaliul, sovietai surengė dič 

u siūs orlaivių, '
ĮaihiA DidŽiaUsiąs pasauly orlaivis Maksim Go 
susidūrė sū Mažu lėktuvų, nukrito aūt žemes ir šu- 
8įizd .| sk^Veldrah, Žuvo 49 žmonės. To tragingo įvy*

* kįb priežastis gan paslaptinga. Buvo grįežtai uždraus- 
’ to mažiems lėktuvams painiotis po kojų ,Maksimui

GorkiŪi, bet gi mažasis lėktuvas, besivartaliodąrtias 0* 
to, užklitldė milžiniškąją mašiną. Lyg kad
toji koliziją buvo planingai pravesta ir mažojo lėktu- 
VO yairuotpjaš tikšlląi pąŠvehto'šąvo gyvastį, kad su- 

_ ardytų Maksimą Gbrkį. Be abejonės, šiame dalyke bus t 
padarytas tardymas, bet tikrosios priežasties tut būt 
beteks sužinoti, bent iš oficijalinių sovietų pranešimų.

Žodžiu, Šiandie pasauly viešpatauja smarkus į* 
, karštis užkariauti orą, deja, daugiausiai militariniarns 

tikslams. Kiekviena valstybe nori čia pasižymėti. Ir
Z mūsiškė oro eskadrilė, leitenanto Gustaičio vedama; 

pasirodė keliuose Europos miestuose. „
. Politiška Europos padėtis vis dar neaiški. Iš esft- 

~toojd chaosd panįazū Vystosi stambesniųjų valstybių 
TŽusigrupavimaš, Vadinasi, Prancūzijos ir Rusijos šu- 
r Žitarimas “Ęutbpos taikai palaikyti”. To susitarimo 

tikslas esąs labai taikūs ir nekaltas. Pranžūzi ja ir Ru-
< Siją nieko nepulsiančios, tik puolikams neduosiančios 
«Jokios pagelooš. Koks ten. jų tikslas bebūtų, bet toks 

dviejų stambių valstybių blokas pądarė . daug įspū
džio* Prię jų jau prisidėjo Čekoslovakija, kurios mi- 
histeris Beiiės pasirašė su sovietų Atstovu Aleksan- 
dtbvskiū penkių mėtų politinę, šiltartį. Čekoslovakija

* priklauso prie taip vadinamos Mažosios Antantės, kū
nus dVi kitos natos — Rumuniją ir Jugoslaviją — už
gyto čėkdšioVakįjbš ,’fr jos gtoitu lšikit taip pat

* tada padalyti atitarti su Rusija. Hitleris nūmano, kūd 
■” tas .Viskas daromk ptieš jį ir dėlto jis matoreikalo

fialdžiąis žodžiais kalbėti apie tąiką: Hitleris jaučiasi 
įzoliuptąs, nes nežino, .kūr kryps Lenkijos -politiką. 
Pilšųdskio padaras —Rydz-Smigly gal ir norėtų tęsti 

; maršalo politiką, bet ar turės pajėgos tai padaryti?
Jo uždavinys dar tuonii pasunkėjo, kad užsienių mi- 
histeris Bėkas, kaip sakomą, visai nustojęs savo po* 
buliarųmę. Tąigį4 Hitleriu Žiuri ir laukia, kas bus su 
Lęnkija. Kad laukti nepūtų taift htioBodUj" ižti“jis kal
bą ąpfe taiką. .

i ūžpakąly. Jie giriasi tūrį stipriausią pa
tsų ųž- 

„.T-----,------ aidėliau-
.manevrus, kurių mėtų įVyk© tragiška tie- 

’ £’ ‘‘‘ Gorki}
”■ su-

, . JONAS ŠVAGŽDYfe,
LDS.dentrd Pirmininkas,\§v. Roko pūi 
nas. Jo vadovaujamos parapijos parke i 
žės 30 dienos GEGUŽINE. x .

LD& Ceptro DvąHbš Vadas; fev. Bbtto bar 
Boston, Mąss.) klfebūnas, gegužės 30 d. vyk 
žlNffiN; MOritėllo; Msšš. Jis labai hiiošH 
savo parapijiečius vykti GEGUŽĮNSN.

£

AUKSINĖS SMILTYS
* * J*, .

(iš angliško Vertė kun. A.
M. Karužiškis.)

/ . IV- .. ,
PitOtlNioDĄįtBb

SMAGVMAi: MINTIS.
O ihąho celulė! Q rimtio 

knygos! O palaimintas 
darbe pripildaritis kiekvie
ną valandą; k£lp aš jus 
myliu!, ' » . ,
• Palaimintas darbo, kurį 
aš randu manęs belaukian
tį kąin prieteįis kuomet 
sugrįžtų į saVo' kambUrį^ 
ir kuriė, jęi maišiai išnau- 
jd ptadetak ir ramiai tę
siamas, apthrtiną mano 
sielą; pralinksmina mano

Dariaus--Girėno Paminklo Belaukiant

aAmerikaij rašo: /
. , Šiais metais Lietuvoje ' 

Šaukiamas viso pasaulio 
lietuvių kongresas, kūrib • 
Reikalais. Amerikon yra at; ‘ 
vykęs adv. Rapolas Skipi- : 
iis.

‘Kviesti viso pasaulio liė- 
. tuvių kongresą yra geras 

sumanymas, kurio rimtas 
tealizavinias gidėtų atneš* i 
ti nemaža naudos ir užsie* 
nio lietuviams ir LdetuVai;

- Bet pageidaujamos pasė
kos iš tokio kongreso 

.. plauks tik tada, kai kon- 
gfešo dalyviai turės lais
vės ir laiko aptarimui viso 
pasaulio lietuvių gerovės 
ir garbės, reikalų. Prie da- 
bartinių Lietuvos politinių 
apystovų — galimą laukti 
tik tam įiEruošė rėmuose 
kongrfeŠO.. ; *

Jeigu Lietuvoje būtų pą- 
: geidauiamab pasaulio lie- 

" tuvių kongresas to žodžio 
prasmėje, tai ir p. Skipičio

• Amerikon atvykimas ir jo 
' čia sutikimas būtų paši-

reiškęs kitokioje šviesoje. 
Visų pirma, jis būtų atyy- 

“ kęs ankščiau, hes siisipą- 
žinimas sU šaukiami) koft- 

" greso tikslais ir prie jd 
į tinkam aš; pasiruoši m h S

* reikatetija daugiau taiko, 
negu dabar mes jo turime. 
Čia prieiname Vieną išva
dą, kąd Lietuvą; hęreilįa- 
laūja iš Užsienio kalbėtojų, 
0 tik klausytojų*.* Taigi 
klausytojus į kongresą 
kviečiant nereikia jokit 
pasiruošimų: Užtenką ras
ti ižmonįųj - ktirie turi laik 
linkimas ahšis ir nieį 
neatstovauja. / .
. Juk iš tokių, o hė kito
kių Žmonių —• “generolų 

(be armijos” — buvo susi
kūręs ir New Ydrke komi-

Irti

.a
nieko

tetas sutikti .p. Skipitį ir 
čia jam pagelbėti atlikti 
Savo misiją. Bet Čia yra A- 
merika, kujb. generolai be 
armijos neturi reikšmės, 
įur klausytojai turi teisės 
r savo nuomones pareikš- 
;i. Del to, p. Skipičįo suti- 

: dinas ir jo pranėšimams 
mėčiami susirinkimai bu
vo taip negausūs ir nereikr 
šmingi. šis atsitikimas dar 
sartą įrodė, kad rimti vi
suomeniniai darbai galima 
atlikti sėkmingai tik per 
organižą'eijaš, o ne dikta
toriškais parėdymais. Pas 
mus vadai yta ręikŠmingi 
tie, kuriubš vadais pasi
renka pati visuomenė, o 
ne kUfiė patyš tokiais nu
siteikę bahdo iš Lietuvos 
atvykstančius svečius įti* 
kinti; kad jib atstovauja 
Amerikos lifetuvių visuo
menę.
t Yra charakteringa, kad 
kiekvienam svarbesniam 
atsieikime, tūdš “genero
lus” 0 ne Organizacijas su
kviečia Lietuvos oficialios 
įstaigos ir čia iš jų suda
romi . ‘‘bendri komitetai”. 
Tartum, , kad mūsų bfgąni- 
žacijds ir mūsų™ įstaigos 
lietuviškiems reikalą m s 
bereikalingos; *

Tąčiąū p-. Skipičio misi
jai vairuoti susikūręs ar 
sukurtas koinitętas, lutojo 
belaiko likviduotis. Xr pats 

r jo atsakomingasis ašmuo 
turėjo tą pripažinti ir aiš
kiai pasisakyti, kad orga- 

į nizacijas pakeisti kokiais 
• komįfėtaiš yra neiŠmintiu- 
, gas ir nevaisingas darbas

Reikid tikėtis; 'kad iš to 
atšakbihingi vytai pasimo
kys ir ateityje; bent rim
tuose reikaluose eksjteri- 
tnėntų nedalys*

Matomas*

. Visas pasaulis žino Dą- 
rių ir Girėną. O lietuvių 
tauta taip jUOs pagęrbiū, 
kaip nei cieho šayb didvy
rio ar karžygio dar. neger
bė. 'tačiau bet kokia pa
garba neturi būti tuščia, 
nesąmoninga. Civilizuotas 
žmogus turi gerai žinoti; 
ką ir už ką gerbia, aukš
tina. Ir minėtus du Spar
nuotus Lietuvius įvairiais 
būdais pagerbiant, reikia 
gerai nusimapyti: už ką 
mes juos . taip. .kęHameį 
garbes^ padangę. .Argi • tik 
už nepaprastai drąsų žygį; 
nenauju lėktuvu nugalėjus 
vandenyną, ir už tragingą 
įnirtį prie pat Lietuvos? 
Toli gražu, ne, Atlanto 
pergalė — tai tik paskuti
nis didžiausius jų žygis, 
kuris apvainikavo visą jų 
gyvenimą, darbūs mūsų

tautai bei aviacijai ir jų 
patrijotišką dvasią. Ir 
prieš1933 metus jiedu pa
sižymėjo savo darbštūmtt, 
pasiaukojimų ir drąsą. 
Daugelis jų darbų paaiš
kėjo tik po liepos 17 .die
nos. Tai visa aprašytą ir 
paveikslais parodyta kny
goje “Sparnuoti Lietuviai; 
Darius ir Girėnris”.-

Mielas Lietuvi! Soldinę 
tragedijos jsutrenktąš, Tu 
šti gilia pagarba nulenkei 
galVą priešiDarių ir Girė- 
naT.Ęet ar««inai, ką jiėde 
veikė dar, ąiaipe. pasauly
je? Ar žinai, kaip jiedu 
tarnavo šąvo tautai ir a- 
yiacijai? Gal tik šį tą gir- 
dejai apie jubš, W daf ne
susipažinau su jų gyveni
mu, žygiais ir Sunkiu dar
bu, besirengiant kilti vir
šum Atlanto. To viso ne-

ARKIVYSKUPIJOS DVASIŠKIJAI IR ŽMONĖMS

Per kelerius pastaruosius metus .krikščionija sti 
pasibaisėjimu .žiūri į persekiojimą tikėjimo, kūts išti
ko Meksiką. Bėdięyiškoji mažuma pasigriebė valdžią 
ant didžiulės katalikiškos tautos ir su ginkluotos pa
jėgos pagęlba -nori priversti Meksikos žmones atsiža- 
dėti to visko, ką jie per šimtmečius skaitė švenčiau
siu. Meksikos bažnyčios yrą uždarytos Dievo garbei. 
Daugelis bažnyčių visai sunaikinta. Keturiolikoje iš 
trisdešimts dviejų Meksikos apskričių kunigams atim
ta piliečių teisės ir pėt koki religiniai patarnavimai ten 
visiškai uždrausti. Kituose apskričiūoše pašigailėtinai 
mažas kunigų skaičius, valdžiai juos trūkdąht ąnt 
kiekvieno žingsnio, stengiasi atlikti negalimą pareigą 
— aptarnauti milijonus žmonių. Apostazija bėi atsiža
dėjimas tikrojo tikėjimo yra paskatinąmaš ir apdova
nojamas. Vaikai nuo pat mažystėš mokinami pašiepti 
paties Dievo vardą. Daugelio kraujo praliejimų, kali
nimų ir kankynių inęs niekad rife ne sužinosime^

Visose tose kaįįęiosė MėksikOš katalikai seka sa
vb Dieviškojo Išganytojo pavyzdį. Visur jie rodo did
vyriškos kankinykystės pavyzdžiu, garbingai ir kan
triai viską panešdąmi. Jie išlaikė talkingrimO pasiža
dėjimą. jie atlieka pilną saVo pareigą jib tik Dievui ir 
tikėjimui^ bot ir savo tėvynei, kurią jie myli.

Jiems talj? kenčiant,. meš negalime jaustis liuosi 
nuo priedermės Šelpti savo brbliūš tikėjĮmb, kiifie ko
voja dėl mūšų bendro reikalo (tevdriyšteš). Kadangi 
suttkū suteikti jiems Žemiškąją pagelbą,-tai kreipki
mės į Visagalį Dievą ir maldaukime dangiškos Jo pa- 
gelbos. Taigi Visi, kunigai ir žmonės, susivienykime 
maldoje, kad Dievas sugrąžintų taiką ir tikėjimb.lūis- 
vę Meksikoje. Tam tikslui aš prašau visų atšvęsti Tri- 
duum bei trijų dienų pamaldas, nuo geg. 31 iki birž. 2, 
klausant šv. Mišių ir meldžiantis už Meksikos katali
kus, ir kad kiekvienoj Arkivyskupijos parapijoj tikin
tieji savo maldas ir šv. Komunijas aukotų tam šven- 
tam tikslui.. ; • ■ /. ‘ -3 '

Maldaudamas Visai Dijecezijos dvasiški jai ir žmo
nėms'Dievo palaimos, ■.

. Lieku jūsų.ištikimas, \ . . . / ’
. VVilliam Cardinal O’CohnelL

žmddąmaš, iiėgaii supras- tikrai yrą; už ką: jiė fetivd 
ti, KAS'jiędti buvo ii* KAS didelių ir tebUi naudingų 
jiedu dapaf .mūmš yra. tautai darbų vykdytojai. 
Todėl reikia pūsiskaityti , Tad horš dabar sušipažin- 
minėtą khygą. , / |kĮfne Šti jąiš iš jtį dŪt’bįį, 

Gegužės fe d., čikagiėčiai laišku, B taip pat iš mūsų 
padėjd kertinį akmėriį šfe- višuOmenčs vadtį pąrėiški- 
nąi laukiamam .paminklui, mų ir kitų tdūtų spaudos. 
Ant. to ėkmehš Šių metų Taųtlęfi, , labai štębėšiėš, 
liepos it d. išąugš įspū-Jąųšdamas,. Wp± TaVo n- 
dingas Jpajninldąs Dariaus ’ " ‘ " *J '* i 
ir Girėno didvyriškūmtii 
pažymėti. Tą paminklą 
stato plačioji; Amerikos 
lietuviu višdomenė: Vado
vaujant pąįUhkfo ^komite
tui. Tas ‘ihėiįį kūrinys bus 
ne vienų ČikagieČių nuo
pelnas.. Ir kai kurios kitos 
mlbnijoš mielki prišidęjo 
ir pHšideda .talkon, neš 
toks savųdidvyrių pager
bimas ifūpi visiems tautiš
kai husištačiusiems Ame
rikos lietuviams. ŠUnkus 
2 metų .darbas eina prie 
galo r kertinis t paminklo = 
akmuo .tai; patvirtina; Tik 
fondui trūksta jau * tik 
$3000. Dėl to Visuomenės 
parama, dabar kūip tik la- j 
biauęiai reikalinga. Gėra- 
širdiš Lietuvi! nešivėlUOk 
savo kilnaus dUošnūmd rū
dyti; ŠiųsĮL tam pamink
lui auką pinigais, arba įsi
gyk redakcijoje knygą a- 
pie Darių ir Girėną už $1.- 
50, arba >aūk Šiiį lakūnų 
fotografiją Už feO cn. Tos 
aukos ir pėliias iš knygų 
ir fotografijų eina Šio pa* 
minkld statybai. Taigi, ir 
Tu, skaitytdjąu, būk tO 
gražaus painihklo statyto
jas. * Juk didžiuojies, kad 
Darius ir Girėnas tokiais 
garsiais 'didvyriais tapo; b 
jiedu’priklausė pr&< toš 
taūtoš, kaip ir Tu; Didžią 
garbę ir garsą jiedu laimė
jo/Savo’ tautai ir kartu 
Tau, tos tautos nariūt tIŽ 
tai viša jiems atsilygink 
nors tuo, kad jų gyvenimą 

darbus pamatysi ir kad 
prisidės! prie svarbaus pą- 
mihklo.statymo toję Žemė
je, kūr .DhHuz ir Girėnas 
gyVėtio; skraidė - įr ią kur 
LITUANIKA pakėlė pav<> 
jingon aukštybėm- 
’ Ne girti knygą ; manau, 
kaipo jos' autorius. Tik 
primenu reikalą gerbti Da
rių ir Girėną ųe tik p&*; 
minklų statymu; bet ir jų 
darbų pažinimu. Jei ir 
daugiau knygų švies šių 
didvyrių .nsmeųybbs, visos 
jos bus skaitytirioB, nes 
turime gerai musimanyti, 
už ką lenkiame prieš juos 
savo galvas. O lėkti su pa
garba galvas prie^ juos "r*

kyše atigš ir škaiščihi nti- 
šyis tos milžiniškos dvi ęš- 
mėhybes. Po to tikrai dar 
daugiau įšiaęgsl daniška 
girėniška dvasia ir f"' 
žyttriai naudingęsnis' savo 
tautai. O savo darbštumu 
pastūmėsi Lietuvos .Pa
žangos Ratą ir sustiprinsi 
Savo tautą. .

Neužmirškime, kad LI- 
TUANIKOS žVg_ V.„M‘ 
amerikiečių lietuvy Dės jė 
gą. Neleiskime tai jėgai 
nykti, nes ją sudaro mūsų

Ne, ne; tai ne pi 
as landų tą ka£t ____
mano sielos giedriimą; tai 
savo ihažamė kambarėly- 
je;kurašgaliubūti vienas 
su Dievu ir SU savim.

“Tu kiauši manęs”/rašė 
vienuolis, “ką ąš darau 
vienas sau celulėje? Aš e- 
šu užsiėmus Su savo minti
mis; kurias laikau kaip 
mano paties Šeimynėlę, ku
rios palaiko mano drau
gystę. žmogus yra tiktai 
vienas kuomet jis išskiria 
save nuo savęs, pasivesti 
žmonių draugystei. .

KATALIKYBE LKNKI- 
JOJE SUSMUKO

Lenkti kunigas fe. Ros- 
tworovSki laikrašty “Prze- 
gląd Powszechny” rašo:

Lenkijoj kas kart dides
nis skąičiūš nė tik inteli
gentų, bet kaiihiečiiį ir 
darbininkų ntištoja tikėję 
ir dėt kątalikO vardo išši- 
žada, o ib iįbiššižadėjūšie- 
ji pašiterikina išorinėmis 

ų«w religingumo formomis, bet 
Įka - atmeta katalikišką mora- 
būsi lę, ir dogmas. Tokių, kurie 

— tikrąį įgyvena,, kaip reika- 
IŠiija religijų, yra labai 
mažą.

(je 
ko

visų dalyvavimas iauti- 
niuose darbuose. Eikime 

žygis parodė Dariaus -Girėno keliu į 
lietuvybės je- šviesią ir didžią lieilivių 

" k tautos ateiti!. ■ ■ ■;
P.jurgėla.

“DARBININKO” RADIO 
PROGRAMA

šeštadienį, birželio 1 dieną nito 2 valandos iki 
2:30 po pietų iš WĄAB stoties, Boston, Masą, šv. Ka- 
žimidro parapijos (Nashua, N. H.) chdrąš ir solistai, 
Vadovaujant vūfg. j. Tamuiioniuį, išpildys tos dienos 
programą. Našhua’iečiai turi gerą chorą ir Vadą. Kon- 
ėertuosąir išvažiavimuose jie jau yra pasižymėję sa
vo dainavimu, šeštadienį klausysime jų dainavimo 
per radio. Pasiklausę, parašykime savo įspūdžius 
“Darbininkui”, 366 W. Broadway, Šo. Boston, Mass.

Štai šeštadienio radio programa:
I. Radio Stoties Pranešėjo kalba.

. .jį Darbininko Radio Programos Vedėjo ir Prane- 
šėjokalba.

3. Oi čiūčia, Liūlia ū.,..; Afeksis.
Aš išėjau į girelę Vanagaitis

Šv. Kazimieto par. (Nashua, N. H.) choras.
; Sdlo dalį sudainūos J. TamūliOhis

U^tUdįaš našlaitėlę KaČanaūskas
. Solo — Oha SkirkeVičienė • *' ’
’fe. Šiandien subatėlę Vrin&gaitis

Duetas — J. Tamulionis ii* R. JuŠkū
6. Kalba/ .
7. Pasisėjau žalią.rūtą ...........A,...   Neiinontaš

šv. Kazimiero bar. (Nashua, N. U.) choras.
’& Ko liūdi; pdiinėli ......Žilevičius 
.' Šulo — j. Tatnuiiomš

9. Ak myliti tave ......................... o............ Aleksis
Sbld-^OnūVerkauskaitė.

10* Oi kšitutojaū Šyvą kumelę „M........ Vahągaitis 
• Duette J* Tamulionis ir R, Juška.,,'
II. O čia čia, o pa pa ....i.,..........;...........,..... Bačiulis

šv. Kazimiero par. (Nashua, N, H.) choras.
ŠV. Karimiero parapijos (Nashua, N. H.) chorui 

ir solištams direguoja ir vadovauja p. varg. J. Tamu
lionis. Akompanuoja p-lė Marijoną Treinavičiuto. Dar
bininko Radib Programai vadovaują muzikas Rapolas 
Juška. %<■ ■

šeštadienį pastikite savb radio rodyklę ant 1410 
kiloc.ycles ir klausykite lietuviškų dainų ir muzikos.

Jeigu Gerbiamieji Radio Klausytojai norite, kad 
Darbininko Radio Programa tęstųsi ir toliau, tai ra* 
Šykite laiškus kaip patinka programos.

* •* ** .. ■

A.



Antradieniu (Įegnfeg Ž8,< 1535 *

«

r •

ji

į%■

i

VANITY
stedio

PR. ŠATAS 
BuikilriUi 

Paveikiįti už 
žetaiaūriS

Kain$
24 MILLBURY STREET .

WotcėHer, Msm.
U

Dial 6-1944

POPE OPTIKAI CO.
ALBERT ą. BARKER
Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas muinis dėl 
akinių, r 

897 Malu. Št., Worcegter, Mass.

ŠOOTKO0S DRUG CO.
90A Millbury Bt. Tei. 2-9875.

VIEblSTfci.fi LIETUVIŠKA 
VAlStiNk IVOIICESTERYJ 

Mūsų ‘'SpečiaF’.
^apo-Šaive”

Geriausia mestis U5I ramatųGeriatisla mdstls dėl ramatų ar 
kitų Skaudlioliij. Mes patys darom 
J» ir Garantuojam. Pinigus ipgra- 
žinam Jei neužganėdinti. Siunčiam 
per paštą su mielu noru bile kur.

Tel. 2-8186 

A,J. KATKAUSKAS 
Dvi Puikios Krautuvės
Užlaikome puikiausių drabu

žių visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA- 
DIOS apiitdtuš ir ABU SKAL

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St.

Worcester, Mass.

o
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WORCESTER1O ŽODIS Į
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'■ VAtByM'- ■ ■
Kurt. J, X Jakaitis MIC, —dvaaioa vadas; ktin* P. JaMcakla^-

428 Wtti«dor St., Ca«bridt*, MkaAI Kotu X Y»ičiū»M ~-JĮ 
vlcė-plnn.; Pr. Maakus tt vlę®-pttTn,j\V'. J. BĮarackąM r- Hat į 
7 Mott Št, <Vorce«t?r,-MD»*.; O. Šlddbriėnl —<iįj, 6 ConMBoa- 
veaitli Ava., tVorceaior, IfaM.; M. ŪnnbriiiHi* (r A. ?-
lido itobčjal; A. lilčiūnaa — radaktor|pi, MarUoapolia OUegę,

i .1
EOPSBSS

■' J. Bučinskui, Worcester; 
Mas*. —žinutė apfe Vyčių 
Šokius sttž&udttL Nfctilpb. 
Visai žiiiikS Į antradienio

' '-T V..j -T . ../I

F. Ai m M. D, 
• (vėIKšner) ' 

LINTOVM GYDYTOJAS
96 Varnon 8t„ Tol-5-781*j

Otiso Valandos: . '
10-12k 2-4 Dienos,—0-8 Vakari 

StK^ADlENIAlS 
SŪttG SUTARIMO 

W0R0E8TER, MASS.

ji

i

#el, 8-87S8, Mainai tfel. i-Dlll j 
•’ '. I'

fRANK j. BOBELIS
ąrivbKmš ?

■ •IKIV

Office;

633-642 WORCEStBą 
filatet Bldg. MA8&.

dietlį prieš išieidltt% b į 
penktadienio numerį kad 
gautume tntrądiehį, vė
liausiai trėčĮądfeūib fytė;

BAISŪS KAROIŠRAŪIMAI
Aiiįįtį spauda. praneša 

Ū0ie šitbkiūš baiSiiis vo
kiečių karo išradimus:

iCūika, Itūn prąipųŠŽ vh 
šaš kliūtis, esariti išrasta 
itižiūiėriaUS GėrUehp^ Ji 
pramuša i thettb 80 fcenti- 
tnėtriį stdHįnid ŠMrViis; jtd-

4
Gegužės 19 d., Blaivihih-; hylno Cėhtro .Pirmininkas 

kų Sttsivienymo Ka^josibS1—- fcuft R Juškųitis fr yię- 
AngKjos Apskričio šėiirie- tinis klebonas kilti, A* Pet* 
lis įvyko Šv. Kazifttiero pa- raitis< . f

mo delegatai ir šyečUi bu
vo taipgi užkviesti. *■ žmo
nių atsilankė nemažu Vei
kalas; “Liurdo Stebuklai”) 
buvo laMi ‘ gražiui ir įdo
miai išpildytas. Jį sulošė 
vietinės, Ęlaivininkų kuo
pos Panai. Vįšahl kam Už- 
šibaigus; delegatai avė? 
či&i ir atsilankusiejii pijm 
gražių įspūdžių isvaziiiėjd 
į savo kolonijas.' ’ .7

Ten Buvęs;

Šią proga, Blaivininkų 
Susivienymo Centro valį- 
dybos vardų, iibriu įtarti 
nuoširdžiausios padek d s 
žodį vietiniam Šv. Kazi-f 
miero parapijos klebonui 
kum A. Petraičiui, kuris 
taip gražini priėinė ir ap
rūpino sgmo Jele|»tusir 
svečius. Kūli; Petraitis.yrk 
labai nuoširdus, i# didėlis 
blaivybės rėBeĮ^ *

NuoširdŽi&ūfiįį įčiŪ 
gi tom£$T14 
tietųs.ŠMh 
pi jos blalViū
'nariams, Wfe tb: 
kius garilžitįS . iiiiififtli.’ 
ir tokiu įįrąžĮtL 
palinksmino SŠifhb dėlšįįžu 
tus ir

itoJjMiite, Namai-JM. 8-2078

ANTHOHY J. MiUĖR
ADVOKATAS \\

Petraitflk Suvažiavime dM-|' 
lyvavo suvirs 35 atstovai 
iš AVorčeėtei*, ’ Athblj Sb. 
Boston, Cambridge, MasS. 
ir ThbnipSon, Corin. kuo
pų. Buvo ir nemaža svečių. 
Seimėllb prezidiumų suda
rė, pirm. — p. Zavėękaš, 
vice - pirm. — p. Maukus j 
Worcestėr, ■ Mass; ir rOt» 
p-le Rugeniūtė, W$l&eslįn 
Masą,' •• :

Seimelio dalyviai. buVo 
labai gražiai nusiteikę, 
kiekvienas ten buvęs aš
muo svarstė ir rišo kilu
sius blaivybes reikalais 
klausimus. Kadangi čia 
švarstdmieji įblkųiai šuva- 
žiąMišiėĮriš , buvo begalo 
’s^rbūš, tat kiekvienam ir 
tupėjo juos kaip t jaiitiia 
geriausiai išspręsti. 
giausia džiaugsmo tėikiaii* 
tys ieiškinyš šeiihelyje bu
vo tai, kad; į jį suvažiavo 
labai daug jaunimo, kuris 
taipgi labai aktyviai daly
vavo seimelio eigoje, šis 

šierilš’ labai daug vilties ir 
tikimės; kad jaunimas im
ąsis daugiau blaivybe' rū
pintis ir ateityje jąi Sėk
mingai vadovaus. Iš sei- 
melyj išdubtų raportų ma- 
tbsi, kad blaivybės veiki
mas Sėkmingai Varomas ir 
susilaukia nemažai vaisių. 
Seimelis išnešė gražių re- 
^oliuoijų- ’ -;-

Seimelio posėdžiams pa» 
. sibaigus, įvyko Blaivinin
kų Susivienymo Centro 
Valdybos posėdis. Tartasi 
svarbesniais Blaivybes Sū- 
sivienymo reikalais^ Ap
tartas blaivininkų veiki
mas ir ieškota būdų kaip 
jį sėkmingiau platinus, 
Darbini pašinipšiniai ptie 
Blaivininkų Siisiviėnymo 
Centro seimo, kuriš įvyks 
vasaros pabaigoj .

Visiems posėdžiams tiž- 
sibaigus, visi delegatai* ir 
Svečiai buvo užkviesti prie 
gardžių užkandžių, ku
riuos vietine Blaivininkų 

; kuopa buvo paruošusi. Už
kandžių metu kalbėjo Ma- 

; rianapolio. Kplėgijos mq- 
kytojąg kun. A. Morkūnas 

į MIC, Blaivininkų Šusivie-

BILLING’S SQ.
TAĮĮ.ORŠ CLBANERS

Martinas Kazlauskas ir
Jack Eller Savininkai

Siuva Naujas; TBiso it valo i . __  _
šėhaš'dra^fi'nhi^r4*ėiškinyS- tėIki& mŪms~Vi-

' 1 ;\ s. /. ' i t f ------------- ' “ “ .................. .

Geriausia Lietuvis Siuvėjas
Tel. 56034; 345A Grafton St

Į. . J

3-5710

GIIEENWOOD DAIRY
Mūsų pienas ir smetoria 

užganėdina visus.

WORCESTER, 
MAŠŠ. .

ČHAffiONVŠ
Catholic Art Stop. and

BO0K STORE
Lieturiškos .Maldaknyges, Žva
kės, Rašančiai, Stovylos, ška
plieriai, Paveikslai ir Rėmai 

Sulig Jūsų Reikalavimo
TAISOME LAIKRODŽIUS

' ‘ Tėi . 54516 J
10 Trtimbūil Št.„ Worcester

UŽLAIKO ' * .: 
JONAS B. BAčlNSKAS

■ (SŪNUS) ■ .
344 Millbhry St. Tel. 5-5746
Namų, Ūkių, Pirkinio, Parda

vimo- Reikalus-Veda 
. JONAS V; BAčlNSKAS

.. (TĖVAS) ■ . ;

Pianos — Bailios
GRUNOtV

ELEKTRIKINIAI
ŠALDYTbvAt

Parduodame lengvomis
„ Sąlygotais

Per 30 metų patenkinančiai 
turėjome reikalus sii lietuviais

GHARRON'S
20 TrUmbitll Si. Wdr6ester, 

’ Tel. 40430 Mass.

BEA’S BĖAUTY 
SHOPPĖ

P-lčPetronei^ Pairuliulęr’ savininkė

156 Gneen Str. ant Kelly atį.
Tel. 6O0b5į fercester, Malis.
LIETUVAITES, UablhkHes pds 

lietuvaite .' -
Finger AVavės, Mahicurinį, 

Perjftapont WaVing, Shampqo.
' A ’ * ' ‘ ,3 - ' < te: , ■ , J ..

Ha ir ki-

BlaivifiiiiįnĮ t Stiživibh^; 
mo Centro Vštldį^A 
dauja, kad viMbž BlmVinin-

ART. APAEJOKKA STOšKIUtS, ^di-tgatėHŠte, 
šiomis dienomis gavo DULR prgaiilzaėijos atštčvb pa
siūlymą vykti Lietuvėlį ir’ tėii‘‘atsfbyattti amerikie
čius 'Dainų įšventėje. Art; Stoškiufe. kvietimu ptiėine 
ir vyksta Lietuvon liepos-3 rdz su Stūdefitų ir Prbfešį- 
jonalų ekskursija;

po Blaivybės Dirvoj vie- 
iiak štrafosūls apie Vysku
pą Val&hčiiį; tačiau Centro 
Valdyba pageidauja, kad 
būtiį dar daugiau įdant 
būtų galimitjiibs palyginti
& feHšnianrfe rašytojui .su-

ną. Tat, 'viSOŠ RUdpdš: 
lonėkite šią diėną iš anks
to pramatyti; visiems’ na? 
Hams apie tai pranešti ir 
jau dabar pradėti prie šios 
dienos ruoštis. Padaryki
me Šią dieną iškilmingą ir 
savo komuniją paaukoki
me už •„ Blaivininkus ir Už 
Blaivybės reikalus., s

Centro Valdybą.

KASWfci$i0?

Blaivininkų Centro Val
dyba šiupinį praneša^ jog 
ji suteiks $10 tam asme
niui, kuris geriausiai ap
rašys Vyskupo Valančiaus 
biografiją. Vyskupas Va- 
Itaęiusjra Įaikpina^'Ug-

mesio ir pridera" kiekvie- 
nambiaivininkui,žinoti Š 
tą iš šio žymaus aLietųyii 
Apaštalo” gyvenimo. La
bai.daug „galime $ jo gy-

GROCERNEifBUČERNE
JONAS ir OKĄ KUNBHOTAT

_ 63 PENN AVĖ. . ' : .; WOROiE
. i)lAi 3-BŠ67 ' ■'

i..... i.ift

ii nf II. j i4|nM; Iipžįrtfciif Llui II

SUSIRINKIMAS
Šv. Vardo Avarijos drąii- 

gijos, susirinkimas įvyko 
gegužes Į9 dieną. P. Kar- 
dokienė išdavę z raportą iš

te, Kaq bis straipsnis uips 
Slmt^bEs Dirvoje.

, Tfttj kfciš libri jauti $10 
uĮjVaiiįį iėgttl įĮarašo Vys* 
kttpp V&Uiįmiuk gyvenk 

fSŽit tani.teks ši do- 
Vanav ^iŠ pįįsMiiyinas ge- 
Šis. tik apnbtjtkni laikui. 
Tbd 1 id ibkite. Ras-

stovai iŠ Aušros Vaitų pa
rapijos. Draugija nutarė 
paaukoti $15.tfo:

RašL Jule AĮukiene.

MiČifiiias. MaHųnapo 1 i s 
udifegė, Thbniįšbn, Conn.

j ’ Redak,

Jėf kiekvienas gautų, ko 
ttokštaj. kam tada būtų 
dar kai kas?

“Daugiąusia Gėlių Už Jūsų 
' Biįiigūs”• •

■‘ '. a \ pas ’• .

GEOfiGE'S TLOWER
ŠHOP 

SU Truiribuli št.
Krautuvės Tel. 5-1384 

Namo' Tėl. 5-3524
? Gėlės* siunčiamo? per pasiuii- 
>tnii į višaįi dalis paskalio,

GRĖBK jrdUNTAtft 
DAIRY 

SAVIIONKAS — JUOZAS

V ’ •. > .; r *
Woreešter.To Webster Road

- Višoįdų 'Valgių, Užkandžų ir 
’ ’Cferalįį . .•

; ^ABOUODA
, - Kai-tik Pravažiuosi Bitmę
, "TRĄjmC įlG£&*’ kairią

dien.
Rotacinė patranka pas

tatyta Krupo; ji sudaro 
5-kių vamzdžių JudatiČią 
sistemą, kuri per minutę 
išmetą 1009 šovinių. Kru
po fabrikai dabar gamina 
2.000 tokiiį patrankų,
• - Stratohferinė rakfeta ga
li būti užtaisyta sprogs
tančiomis \ medžiagom i s, 
iiubdiiifeoibis dujomis ar
ba epidemiškomis bakteri
jomis ir gali būti pasiųsta 
ligi 320 mlbmettų tplūind 
patrankos šūvio iaikymo 
tikslumii. ■’ ’ • •

Spinduliai žet — baisiau
sia įranki^ šių spindulių 
pagelba dideliame atstu
me galima griauti tiltus, 
sulydyti patrankas, ardyti 
lėktuvų motorus, brėj.nąfe 
kinti radįd stotis, išl^dy0r 
geležinkelių bėgius, šar
vuočių ir garlaivių šarvus. ' Štangęą^Ulkoš v a idi s 
sveria iO kilo ir duoda 
600 iššbvįžiių per inihųtę. 
Jį nusineša ir valdo viėnaš 
žmOgįs, komandų nerei
kia. Be to, Vokietijos fab
rikai gamina šūnkaiis ti
po kųfcoįvąidį, kuris per 
minutę iššaunąs 1.400 kulte 
fcu< ; •. .»'■

Tikrų draugų įiėtrūks 
hėi viBiain, kūris jų yef- 
Us ir patš iiibka būti 
draugu. . .

Offie’U
406-408 WOĖOfigTfeB

Slater Bldg, * MASS.

Tel. 5-2576 Namai: 2-0911

KAI W. TAMULŪNI8 
iBvuaA'ras .

bffieet '
■8Ž7 ■

Slater Bldg. ' MASS.
' .'-w'r' ji T jili'iiliĮį

?, S.A. CIVINŠKAS <fc 00.

■ lietuvis
Oratorius ir Balšamuotojaa

340-342 Harding St.

IV

T

i te ■' A

<

Tej/
Dienų ir ifaktj bial-S-5896

I į-te-
T41. 43501 arba 4-8885 -

JUDZASJ. DIRSA
* ŪrdboHps ir Baiaamudtpjaa ;

“Fiinferal Farlors*’ ir Niinal i
•**&! ’ ’

13 bllsworth st. )
IšriuriihbjairL Automobilius -

. Visokiems Reikalams. ■

VEBNONSTUDIO
JONAS : ČERNIttS-SaviiiinkMį 

fe yęn&n st. Tei. B-55M;

•y

BILL'S LUNCH
EiefiiViška Valgykla

Gaminame šviežius ir skanius 
valgius^ Malohūį ir greitas, pa
tartasrimbs:. Persitikrinkitiė.
VINCAS šNARAS-SavitiiSfiM 

riki

Į NATIONAL OOnUNOl 
į COiBPANY | 
Į LOT®iiSii —, 

gfertis minkytus gE*j 
j rimus. •' Geriausias * vaternavi-| 
Imas -vakarČliaths ir piktakarnsf 
j bei išvažiavitaaihs. - Į
I . Tel.-8-6525 ' |
l 4Š5 Mįjlbtiry Btų I
| • 5VėRbEŠTĖR? MĄSS. Į

j

THE PEOPLĖ’S

DraugiškoPatarnavimo Bankas

j:

_ • •'. 450 MAUS STREET 

.’■•■• WORCESTER, MASS. 

Skersai Gatvės NUb City Hali

S
•<«

SAVINGS BANK

BLUE R1BBON DAIRY
4 “ '*' *•***. « .

WORCESTERIO ,
FbTOGRAPAS

Vėliausios mados plaukų kir~ 
bimas vyrams, moterims IrJ 

vaikams.
Vyrami ir Moterims 35c. i 

. Pradines mok. vaikams 20c. j 
D. MAŽEIKA ir J. JQNAIW 
26 Ward St., WorcesteT;

te

*

MIU.8URY FURNITURE
COMPANY 1

Baidui, Kilimai,'Naminiai, 
gandai Radįob įr.Blekt^ 
kibiai GRUN0W šaldytuvui?
GunrwodD irATiAima

- Vktuvfc >Į$įaį? J
Geros tUŽi^s baldai už žemiau* 
-sk kaina- Mokant tuojau t# 

\ ižslmokėjimui. i
. DU1 2-5886 •• • i

118-200 MiUbatySi, ■
VORCKSTER. JUM j

■:
'I

■i MCSŲ VARDAS GERAI MNOMA8 ii'\ ;■ ‘ ‘ .
U ’ ■ ‘ ; 23 S»ničeSB, , 3tel-

RtiįtkiW ^bfesi^aiul k įiZhiBriUB, kuria ak«ibtaBi 
“Darbininko* ■ “Worcesterio Žodyt i ’ Į .!»•-. -.5‘ į,. 4 * * * **■*.•'* * ' ’ ‘ r . .

/

VIEblSTfci.fi


o

DARBININKAS
.■ĮFMl'B—gJP

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
......................................... ......................................................... . ............ .

Amer. Liet Kataliku Stu
dentu ir Profesijonalų 

SĄJUNGOS
EKSKURSIJA

katalikų Seimelis Kardinolo prašydami, kad 
Jis Jj paskirtų klebonu. 
Kardinolas paklausė kun.

ir, nors

KAZIMIERAS

KAZLAUSKAS
GRABORIUS

8Vi E. Pearl St., 
NASHUA, N. H.

Tel. 1961-R

žiaus tarp 5-—15 metu ir į malonūs balseliai Žavėjo 
nemažas skaičius suaugu-’atsilankusius; ypač geraiJis Jį paskirtų klebonu. 

Kardinolas paklausė kun. 
Paukštes ar jis. sutiktų 
priimti 
jis žinojo kokie pyragai jo 
ten laukia, jis davė savo 
, t - - * * f klebonu.

Jam buvo gerai žinoma 
koks erškėčiais išklotas 
kelias jo laukia, bet jam 
buvo gaila matyti savo 
tautiečius ’ Žūstančius be* 
dievybės ir ištautėjimo 
bangose ir jis pasiėmė tą 
sunkią naštą nešti ant sa- 
vo pečių ir eiti ieškotų 
paklydusių avelių.

Kun, Paukšte atvykęs 
Chesterįn__ savo maloniu 
būdu ir švelniu pasielgimu 
veikiai sutirpdė bedievy
bės ledus. Gausūs būriai 
paklydusių grįžo atgal į 
Bažnyčią.

Laike dešimties metų 
daug pažangos padaryta 
katalikiškoje dirvoje, Baž
nyčia atnaujinta iš lauko 
ir iš vidaus. Bažnyčios vi
dus gražiai išpuoštas, į- 
rengtas naujas didysis al
torius, įvesta elektros ap
švietimai, iškabintas Išga
nyto jaus pavėikslas ir į- 
taisytos naujos stacijos.

Džįaugiasi Chesterio lie- 
; tuviai ir didžiuojasi Savo 
bažnytėlė. . \

: Tas atsiekta . dėka-dva
sios vadui, kuris nurodė 
mums kaip vienybėje gy
venti. Dabar mes gyvena
me kaip viena Tėvo vaikai, 
mylintieji Dievą ir. Tėvy
nę; i '• .. 7 V- '■ ■ ■ ’"\A.

Kun.. Paukšte prieš at
vykimų Amerikon^ buvo 
patekęs bę^įevf 
manįTį* ~ .
kartų Su a^ a. arkivyskupu 
Čeplįaku ir'ą. a. kuh./But
kevičium. Jis irgi buvo nū* 
teistas sušaudymui ir die
na iš dienos laukė valan
dos, kada jį kaip ir jo 
draugus bolševikai išr 
šauks prie sienos sušau
dymui. /, '

Atėjo naktis, kada kun. 
Paukštę kalėjimo Sargai 
iššaukė ir vedėsi . į kiemą. 
Jam atrodė, kad jau atėjo 
paskutinioji valanda. Jis 
meldėsi, kad jei Visagalio 
taip lemta, kad jis mirtų 
kaip tikras katalikų kan- 
kinys/ bet" dar jo darbas 
nebuvo baigtas. Jis buvo 
išvestas į kiemą , praves
tas pro sušaudymo vietą 
ir išlaisvintas iš bolševikų 
nagų, kad. galėtų atvykęs 
į Ghesterį gelbėti lietu- 
viusjnuo bedievybės įr iš- 
taūtejimo.;

Mūsų choras,. vedamas 
gabios vargoninkės p-lės 
M.s Mitriliutės, gerai išla
vintas, kurio giedojimu 
bažnyčioje mes gėrimės. 
Šis choras dažnai dainuo
ja mūsų parengimuose ir 
vaidina scenos veikalėlius.

Šia -proga • sveikinu kle
boną kun. E. Paukštę, bol
ševikų kankinį, kurisuž 
Kristaus tikėjimą / daug' 
kentėjo įr iš kalėjimo liko 
išlaisvintas ir į Chesterį 
atsiųstas. Gyvuok ilgiau
sius metelius ir vesk išga
nymo keliu mūsų Lietuvos 
vaikelius,

y Mbnka Dulkele,

MOTGMK
SUTVIRTINIMO SAKRA

.. MENTAS
Šv. Kryžiaus lietuvių ka

talikų bažnyčioj gegužės 
. 19 d., 3 vai. po pietų, Jo 
Ekscelencija Vyskupas T. 
Matulionis suteikė Sutvir
tinimo Sakramentą dell88 
asmenų;, jų tarpe buvo 
mokyklos vaikučiai; am-

; Schuylkill, Northumberland, Hazleton ir Reading 
pylinkių lietuviai kataUkai Lurės KataliMškos Akci-
» Seimą, birželio 2 d„ 3 vai. popiet, Šv. Pranciškaus ^0^. į .į-,, paskirtas 
[bkyklos Salėje, Mmersville, Pa. Visos katalikiškos -• - - 
raugijos gali atsiųsti penkis delegatus-tes. Svečiai 
fci nuoširdžiai yra kviečiami dalyvauti tame Seime- 

Pasakys prakalbas sekantieji žymūs kalbėtojai:
'• 1. Congressmonas p. Gilday iš Washington D, C. 
r kalbės apie mūsų apylinkes darbininkų padėtį.

2. Buvęs Vidaus Reikalų Ministeris p. Skipitis —< 
aibės apie Amerikos Lietuvių reikalus.

3. MayesVilės Klebonas kun. Alaūskas kalbės 
pie šios apylinkės jaunimo organizavimą.

Šiame Seime bus priimtos svarbios rezoliucijos, 
telegatai-tės ir svečiai nesiyėlinkite, nes prasidės ly* 
Ui 3-čią valandą ir baigs 6-tą.
.. Seimui užbaigs visi galės vykti į šv. Patriko 
tigh SchooTsaĄ 619/MaBantungo St., nes ten 7:3G 
ai. prasidės labai gražus teatras vardu “Tarp Dviejų 
iUŠrų” ir Operetė: “Tenai Širdis Mano Traukia”. Tą 
$atrą ir operetę suvaidins atvykusios iŠ Vilią St. Jo- 
gph - Marie, Šv. Kazimiero Sesučių Akademikės stu- 
ęntės. Teatras yra labai gražus ir pamokinantis.
į Seimelio Rengimo Komisija.

' CHESTER, PA.
PARAPIJOS JUBILEJUS 
į Šiais metais sueina ly
giai dešimts metų nuo į- 
gteigiino Aušros Vartų lie- 
ptvių parapijos. Nors jau 
ūos seniai šiame mieste 
yveno nemažas būrys lie- 
tivių, bet vis neturėjci sa- 
o dvąsioš vado. Retkar- 
feis atvažiuodavo lietu
kai’ kunigai iš Šv. Kazi- 
fiero parapijos,* Philadel- 
hia, Pa. Dalis lietuvių ka- 
alikų glaudėsi prie airių 
Arapijos, o kita dalis prie 

^Nešant lietuvių tarpe 
iėningumo, buvo plati 
trva visokio plauko •’tter** 
įninku užtarėjams”. To- 
ių ponų netrūko. Jie daž- 

atvažiuodavo pasipini- 
įfuti ir dar daugiau su- 
Ėrumsti lietuvių ramybę ir 

mos dar labiau atitraukti 
nito Katalikų Bažnyčios. 
^Susipratusięji lietuviai 
"teėję pakalbėdavo, kad 
litų gerai turėti lietuvių 
&rapiją. Pasikalbėję, pą- 
ięjavę taip ir palikdavo. 
^Atvažiavus p-lei Šefeltai- 

fjei dalykai pasikeitė. ’ Jos 
Iniciatyva sušauktas lietu- 
įrių susirinkimas 1925 me- 
jttšs ir išrinktas komitetas 
^U p-le Šefeltaite priešaky
je. Komitetas kreipėsi prie 
Jo Eminencijos Kardinolo 
tougherty, maldaudamas 
Bidimo tverti parapiją, 
b Eminencija, išklausęs 
fetuvių prašymo, nurodė 
Unkumus, kuriuos , jie tu- 
ėtų būtį pasiryžę nugalė- 
f; kad įsteigti parapiją; 
'Lietuviai nenuliūdo, bet 

l<r daugiau darbavosi ir 
puolat" maldavo Jb Emi-I tUojaus kreipėsi prie J. E,

nencijos. Po daug kelionių 
ir triūso gautas leidimas 
steigti lietuvių parapiją. 
Kreditas už tai daugiau
siai priklauso p-lei šefei- 
taitei už jos triūsą ir gau- 
sias aukas naujai parapi
jai.

Parapijai buvo parink
tas vardas Aušros Vartų ■ 
Motinos Dievo Vilniuje. 
Pirmuoju klebonu paskir
tas a. a. kun. Jeronimas 
Tiškus. Atvykęs į parapi
ją, .jis nupirko j turtuolio 
namuš su gražiu žemes 
sklypu. IŠ namų ' padarę 
laikiną bažnyčią, kleUoni- 
ją ir mokyklą. Jis daug 

i pasidarbavo parapijos ;la- 
btfų bet susidėjusJneinaloT 

: hioms aplinkybėms, kun. 
■ Tiškus apleidžia Chestėrį.

Jo vieton paskirtas ą.a. 
. kun. Tarnas Žilinskas kle- 
. bonu. žmonės džiaugėsi jį 

sulaukę, bet tokioje apleis
toje dirvoje buvo begalo 
daug darbo; o kun. Žilins- 
kio sveikata buvo menka; 
jis išbuvęs kiek laiko pra
šo Jo Eminencijos, kad jį 
paliuosuotų iš klebono pa
reigų. Kardinolas .jo pra
šymą patenkino ir Chestė- 
ris liko be lietuvio kunigo.

Katalikai nuliūdo, o jų 
priešai džiaugėsi” kad 
jiems vėl grįš gera šiena
pjūtė, nes katalikai liko 
be dvasios vado. Bet Die
vas yra geras ir neaplei
džia tų, kurie Jam pasiti
ki. Jis ir Chesterio lietuvių 
neapleido.

Šv. Kazimiero parapijon, 
Philadelphia, 1926 metais 
atvažiavo iš Lietuvos jau
nas, energingas ir dievo
tas kunigas Emilijus Pau
kšte. Chesterio lietuviai

šių ir senų žmonių priėmė 
tą Sakramentą. Seni, jau
ni labai džiaugėsi, kad tu
rėjo progos priimti Sutvir
tinimo Sakramentą iš savo 
lietuvio vyskupo. Jo Eks
celencija pasakė gražų pa
mokslą gimtąja lietuvių 
kalba.

Tas Jo atsilankymas pa
liks žmonių atminty j il
giems laikams, Klebonas 
kun. dr. X B.l Končius pa
reiškė padėkos J. Eks. Vy
skupui, svečiams kuni
gams ir Sės. Kazimierie- 
tems už pasidarbavimą tų 
iškilmių proga.

VAKARĖLIS JO EKSCE
LENCIJAI VYSKUPUI T, 
MATULIONĮ PAGERBTI

Geg. 22 d., gražioj mo
kyklos salėje, įvyko labai 
gražus vakarėlis J. E. Vys* 
kupo T, Matulionį pagerb
ti, kurį surengė parapiji
nės mokyklos Šv. Kazimie
ro Seserys. f

‘ Programos vedėjų buvo 
kleb. kun. Dr. Končius.

Vaikučių gražūs persta
tymai ir jų skambantieji

atliko savo roles operetės 
mergaitės; kaikurios iš jų 
suvaidino artistiniai —pil
noj to žodžio prasmėj.

Dąlyvavo daug svečių 
lietuvių kunigų. Pr'ogra- 
mui užsibaigus kalbėjo Jo 
Ekse. Vyskupas. Jis savo 
kalboj išdėstė katalikiškos 
parapijinės mokyklos, lie
tuvaičių sesučių - vienuo
lių vedamos, svarbą. Jis 
padekhvojo vietos klebo
nui, Sės. Kazimierietėms 
už .surengimą, tos gražios 
programos ir už įteiktas 
dovanas. ’ •

Dzūkas,

PHILADELPHIATPL
D. Antanaitis, rakandų 

krautuvės savininkas^ lai
mėjęs kelionę į Kubą už 
pardavimą Philčo radio ą- 
paratų, išvyksta į Kubą 
gegužes 28 dieną. Jo žmo
na Petronėlė Antanaitienė 
yrą radio programų vedė
ja iš stoties WHAT, tre
čiadieniai, 6:30 vai. vaka
re. ■" jjap.

W£DU AMERIKOJ LINIJA
Modemiškuoju 

motorlaiviu 
} “GRIP8HOLM” 
Išplaukia iš New York© i

LIEPOS 3 DIENA 1935 M.1 
Per Gothenburgą, Švediją I 
Keleiviai išplauks iš Stockholmo 
nauju modemišku laivu “MA- 
RIEHOLM”, per Baltijos jūrą į 
KLAIPfiDĄ. Kelionės laikas 24 
valandoj. , p

Ekskursija uŽgirta 
LIET. LAIV. . AGSNTU 

-----SĄJUNGOS AMERIKOJE 
Ekskursiją, lidės : Jląjungos cen
tro pirmininkas, Jonas K. Mor
kūnas, Rochester, N. Y., ir Są
jungos centro dvasios vadas kun.

j. Balkūnas, Maspeth, N. Y. 
Norį dalyvauti šioje ekskursijoje, 

malonėkite kreiptis:
Rev. j. Vosylius, 2327 W. 23rd 
PI., Chicago, III,; Mr. John C. 
Morkūnas, 41 Willite Dr., Ro- 
chester, N.'Y.; Marianapolis Col- 
lege, * Thompson, Conp.: “Darbi
ninkas” 866 W. Broadway, So. 
Boston, Mass., arba į‘ vietinį lai
vakorčių agentą
SWEDISH' AMERICAN LINE 

10 State St., . Boston, Mass,

DUNDULIS LUNCH
Lietuviška Valgykla.
Gamina skanius irylvieži^ 

valgius - .
ATDARA:

Nuo 6:30 ryto iki 12:30 vakaro
' 1118 Wa8hihgton Si., 

Norwood, Mass.

TeL Nonvood 1009 Notaras

_ A. K. NEVIACKAS
REALESTATE 

INSURANCE
VISOKIOS RŪŠIES APDRAŪDA

Laivakortes visoms linijoms
Teisingas Patarnavimas
1122 Wa8hington St„ 

Norcvood, , Mass.

ĮKAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

' Muzikas EMĮLIJUSŠLAPELIS;/
per tris mėtos vargonihkavęs ;Šy. Juozapo par, Lo- 
węįl, Mąšs., šiomis dienomis atsisakė nūovąrgoninka- 
vimo ir vyksta į Chicago praleisti atostogas. Sugrįžęs 
į Lowell stos į biznį. Linkime geriausiu pasekmių p. 
Šlapeliui, LDS. organizacijos nuoširdžiam nariui.

LŪWELL, MASS.

bet dauguma seka- blogą 
lenkų pavyzdį. . *

Pageidaujama ir pagirti
na būtų jei LoweĮFio ir a- 
pylinkes lietuyių Jaunimas 
pradėtų daugiau domėtis 
profesijomis, pramone ir 
prekyba., '

. Svečias LowėHyje.

STOGHTON, MASS.

MORRIS SHŪE STORE
Lietuvis Savininkas •
Užlaiko Vėliausios Mados.

ČEVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 
. Vyrams Lietuvių išdirbtus 
OVER GLOBĖ ČEVERYKUS

Darbinius ir Šventadieninius
1152 Washington St;,.

Norwood, Mass.

^AŠARINE EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
< Cunard White Star Linijos puikiuoju laivu

BERENGARIA B1RŽELI0-JUNE19 d.
į- ■ « ■ - . - ■

13 New Yorko- tiesiog Į Cherbourg, iŠ ten traukiniu į Klaipėda . 
ki; 5% dienos keliones jura, paskui traukiniu ir Jus. pasieksite Lietuvq. 
L Ekskursiją .vadovaus Cunard, Whito Star Linijos patyręs keliauninkas . 
p*vadas, kuris ’pash’upins keleiviu bagažais ir visokiais kitais kelionės’ 
^'reikalais, taip pat prižiūrės, kad keleiviai kelionėje būtį visu-kuo ap- 
[ rūpintį. Proga keliauti su savo tautiečiais. Buvę pirmiau turistu klasės 
[ kambariai dabar , naudojami trečiai klasei. ■ 
F Smulkesniu informacijų suteikia:

AMBRAZIEJUS J.,
168 Grand St., BroOklyn, N. Y, 

[ “AMERIKOS LIETUVIS”, 
įv< 34 Vernon St., Worceater, Mass. 
L ATLANTIC TRAVEL SERVICE, 
[ k. Sidabras, Prop., 
c‘ 842 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
L BARTKEVIČIUS P., 
k. 678 N. Mftin St, Montello, Mass. 
b' “DIRVAI

. 6820 Superlotf 
Avė., 
Clevetand, Ohlo.

k 'Molis p., 
1780-2401, ,St.

'V Detrolt, Mich.

"NAUJIENOS’1,
1739 So, Halsted-St., Chicago 111/ 

SEKYS J.. - ’ • < .
433 Park Street, Hartford, Conn.

TREČIOKAS A. S., ■ .
167 Adams St., Nevark, N^J.

VARAŠIUS A., ’ .
1200 Carson St, S.S. PittHburgh, Pa. - 
VIENYBE TRAVEL BUREAU,

103 Grand. St., Brooklyn, N. Y.
WASHNER U. X, •
1921 CuraonSL, S.S.Pittsburgli.Pa. 
žeMantauskas J.t
130 Congreas Ava., Vatefbury, Ct.

^ICUNARD WHITE STAR Ltd

Nors darbai mieste ir a- 
pylinkėje kiek, pagerėjo, 
bet vis dąr matosi būriai 
bedarbių, vaikštinėjančių

LIETUVOS BONAI
EKSKUESMAĮ 

LIETIJV4 :
Perkam Lietuvos Bonus 

ir mokam pagal dienos 
kursą.

Didelė lietuvių ekskursi
ja į Lietuvą Gegužes 25 
dieną. Kas manot važiuoti, 
jau laikas sutvarkyti do
kumentus.

Aš esu agentas ir par
duodu laivakortės aiit 
greitųjų laivų į Lietuvą ir 
Lenkiją. Atvažiuokit į mū
sų krautuvę.. pakalbėsime 
plačiau. ‘ .

Turime gražiausių vy
ram marškiniu. Tvirtų Če- 
verykų, 

. Petras Bartkevičius, 
" AMERICAN DRY 

GOODS STORE 
. 678 No. Main St.

MONTELLO, MASS.
4

iš dirbtuves į dirbtuvę, ieš
kančiu darbo.

Visame mieste smulkes
nės ir stambesnės preky
bos įmones yra žydu ran
kose. šiame mieste seniau 
buvo daug ir dideliu teks
tilės fabriku, bet užėjus 
depresijai, daug dirbtuvh 
išsikraustė į pietines vals
tybes, palikdamos milži
niškus mūrus tuščius, žy
deliai, pamatę progą, pus
dykiai išnuomoja tas pa
talpas ir ten kuria savo į* 
męnes, tai siuvimo, tai 
mezgimo, ir t. p. Veik vi
sos batą dirbtuvės yra žy
dų rankose.

Nuostabu, kad krikščio
nys nemato ir nesinaudoja 
tų progų įeiti į prekybą ir 
pramonę. Nors Čia lietuvi! 
priskaitoma apie 300( 
žmonių, bet dar nesiranda 
nei vieno lietuvio profesio
nalo.

Viena priežaŠtis dėl ku
rios lietuviai yra atsilikę, 
tai greičiausiai bus, girta
vimas. Nenoriu pasakyti, 
kad visi lietuviai yra gir
tuokliai, nes yra daug 
blaivių ir gerų žmonių,

Bronislavą Skendelytę, 
20 metų amž., gyv. 558 
Pearl St., Stoughton, Mas- 
sachusėtts, geg. 26 d. Ji 
■sirgo širdies liga. ‘

. Paliko liūdinčius tėve
lius Juozapą ir Domicėlę 
(Mąrkąuškaitę) Škin de
ltas, ir du broliu ir dvi se
serų ’ '• ./ ■

palaidota su Šv. mišio- 
mis iš Immaculąte Cohcęp* 
tion bažnyčios, Stoughton, 
Mass., Holy Sepulėhrė ka
pinėse geg. 29 d/ ■ ?

Laidotuvėms patarnavo 
graborius Juozas W. Kas- 
pėrąs, southboštonietis.
Readville, Mass.

Readville Speedway, • ge
gužės: 30 dieną vėl užimta 
dėl automobilių lenktynių. 
Rengia Dedham Lincoln 
klubas.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS)

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

10p0 Washington St. 
N0RW00D, MASS. \

/ TELKNQWod 1503

10 Intervale St. 
TEL. Brockton 2005

Tel; 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virs 13 mėtų, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin- 

. ’ • keje.
. Laidotuvių .Įstaiga:

124 Ames St, Brockton, Mass.
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise-St, Brockton

S Y K ES t, S Y KĖS
R. A. Sykes ir B. "G. Syke* 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas i .
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norvrood 0330

Gyvenimo, vieta:'
1 32 Walnut Avė.

Tel. Norwood l020

EMIiNUOTI 
UCTUUMI

i L

i!

MNIUA

i MARATHONIAN HAT Į
I ČLEANINGCO. į
I Pataisome ir Nuvalome Į 
I Čeverykus Į
j Ar jau užėjote į mūsą naują | 
Į . Vietą? |
|Mes atliekame yisą eilę skrybe-1 
| lią valymo ir čeVerykų. taigy-1 
| mo’darbus, .Su vėliausiais | 
| įtaisais. . . , i
| Garantuojame savo darbus. | 
ĮKaip praeityje, taip ir ateityje! 
| atliksime jūsų darbus. Į 
| Priešais Brockton National Bank j 
Į 93 Main St., Brockton, Mass. į
I Tel. 8685 j

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai 
kurie skelbias! "Darbininke” tikrai 
verti skaitytojų paramos.

i Vlai garsinkitSe “Darbininko*. . .

ParafcP.JURGIU į

TURINYS : Dariam ir GirSno X 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. x 

. Skridimas per Atlantu. Soldi- 8 
no miško paslaptis. Žygio at- £ 
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi- S . 
rįno nuopelnai aviacijai ir mū- J 
są tautai. Poezija apie LITU- I 
ANIKĄ. Skridimo r&nčjai ir • į 
rgm. komitetai. > į
884 pusi, su 86 paveiJalai*; ’i 
tvirti: viršeliai, KAINA $1.50, p

* siunčiant paltu 1.65,' į į-'

Reikalaukite: 1
DARBININKAS g

366 W. Broadway» j
i So. Boston* Mass. g
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PRAGARAS
Pereitais metais vienos I 

KžuMb tmo^ BubaiHrn I 
Sųdcfcšs, būdamas, matyt, I 
gerUusioą nuomonė* apie I 
sovtatų "rojų*', nutaria I 
nata į tą “rėjų” palakti. I

lau 'perduotu Į 
Lietuvą* gudo! v grafino 
Lietuvai ir čia jamttkeL 
ta Kar. teisme byte* Jie > 
tidengė dar 3 komunistu^

Laivų statybos streikieriai pikiętuoja dirbtuvę New York hi£ BUildin 
kompanijos, Camden, N. J. 2. Mąnuel, Quėzon, kandidatas į pirmą pbilipynų val- 

! stybės prezidentą, nufotografuotas išplaukiant iš San Francisco | Philipynų 
i salas. ‘ 3. Sovietų-milžiniŠkąs orlaivis “Maxim- Gorkyn, kuris susidūręs?oje su 
į mažešniū orlaiviu, krito užmušdamas 49 žmones. 7

L Jl» A'

Verta ir kitiem* "dreii' 
gama" pabandyti paHhti 
bolževikų ,fWJjin
PAGĘMHSANUNINA

NAUsapifcNę .■
.. './J ■. ... .. \ '

Chlcago 
en^/Av;: 

au

ęs'-ĮŪ 
nfero Aka^

KATĘ ATRODO NEW YORKAS NUO “BELL GATĖ^

di<
deš
vai
ną v
ran susirinko ItfelPitatai 
liėtuvių irkeliataS’Byetim- 
tau&ų. Lietuvos KonsuĮaB 
KUlvMtis šaim

e‘ vyml vi

1 PAMINĖJO Ai A. TUMA 
- — VAIŽGANTU

7tll,,.i ...ii»į m;wii >

. Balandžio 29 d, .... ___
dveji metai, kai Liettfvpfl^ 
mirė žymus visuomen 
veikėjas ir žinomas rašy
tojas publicistas kan. dr. % * 
Juozas Tumas - Vaižgaų- ' J3 
tas. Tą dieną jis buvo plą* ~ 

į Čiai paminėtas ir pagerb-.
I tas Visoje Lietuvoje, x4‘W 
patingai plačiai jį pagerbė: 
Lietuvos jaunimo OrganŲ ' g 

‘ zacijos, kurių Vaižgantas 
^vo nariu-r patarėjui ir 
dvasiniu tėvu. , * Tsb. W

.„i.,., .-i.-. - -i....

LENKAI ftEMIA 
■ i ; ■ SEKfAS

ItįjĮj' ;.T...r7. ...,.r.. — . „.. ..... _
dviejų SfBiyiųbe’motorų, išMianiiį HąvąttąįįrAtgąl, 
Jų fefįfls buvo Vtįais atžvilgiais sėkmingas.. Iš kairės 
i deMnįi Jiaek ^Mekta iš New York ir Ž. faprpĮj 

ąt JtH & Wilmington, Del. bemotorinių orlaivių 
rimnkaį h EiWbbd Klein, ipotorihio oreivio yį|irį-

AWA OMO SOSĮiN^m ■;

»

SIS naujas vaizdas Nevv1 Yorko imtas iš oro parodo priekyje “Heli
! tiltą,.kuris jungia Ward;salą su Astoria per Eastupę. Toliaii maiyti'prhdfią
! statybos naujO^boroitilto. Dar toliau matyti Welfare sala' ® Quęėpsb&
1 ! rough tiltas.; ,■ '■ ..7; . .7 7 . ?7/' *7.;'J

MIESTO VAIKAI jWžI©m ftKIO VAlimŲŠ

I-V
i-H

pirmutinį ■taip tautinį padangių 
š vienų motorinio > orlaiviu ir

*

vi

lietuvybei; įi buvo7 viena 
iš-Moterų Sąjungos steigė- 
M iWagdv^jr te® sąjungos 
orgknįJlB melų pirminin
kavo šv* Kazimiero Aka-

GRĮŽTA m T- 
BADŽIUS

Kaunas ^fDirbęs tarp 

 

Urągyįtjįus' etuvių kun.

SS'šUkur- 
fbPir’ 
yUfeus mo-

IĮ

ffi» ?8rie,;ja^^rprj8i<l«0'P- 
i Ti-Paukanta^į'paskiau iš
sikėlė f Argentmąir iŠ. i 
dabar grižtįŽLAaetuvą.

kurie gajM^įąšąJpą iš valstybės, žygiavo ^Valstybės 
Sostinę, Ublumbim; jokio, pareikšti/ kad jie na^aVonė 
maišto,; tie pinigų per visą savaitę. Jie kaltina politi- 
Bėriusdėljųpadefieb,. ' 7

7 ’ ?. DEBATŲ ČEMPIJONAI, yyS- ■ ■ *

3* i i..  JU

H
I .«

ĮajfcjBįįfla?fc o*^

• iI

į Kad dubWprogos miesto vaikams pamatyti ūkio reginius, New. Yorkd
; parkų :departamentas .pagamino šių keliaujančią ūkišką parodą, kuri yra pas- 
j tatytaTajit1^unkveąmioJr vežiojamasis vieno parko 'į kitą. * ,f

KATEI NEl’ATIĖO"‘LIGONINE” KABIUKAMS

? Mž ^7

■ *

3s*ę* ‘Z '

u
H

'^MhrAy*x-w^w-^ j jfi į j

T<«

.O/-' W

' Ųkrainiehių spauda pra^^ ■ ■ 
•neša, _ kad Volųineje atSK: ’W 
randa daug įvairiausių re-J 
Ilginių sektų. Dabar jų y*< 
ra apie 12 ir turi apie 20^ 
)oo narių. Pažymėtinu 
tad lenkų administraciją' 
Visai nesirūpini' VoluM&f', 
gyventojų švietimu ir rė
pia kai kurias sektas, ti-* J 
tėdama tUo išardysiattti 
lendra ukrainiečių nacio* * 
nalistų frontą. 3

** „M
JAPONAI NUKOVĖ ' 1 

300 KINIEČIŲ
Peiping — Japonų kįjf<| 

'iuomenė, perėjusi Kinijojk S 
Siaurės šieną, susirėmė sjjf 2 
ginkluotais kinų būriaijC J 
Trys šimtai kiniečių ir j^ W 
vadas Sun Yungchun nųv J 
kauti. Japonai tvirtinau 3 
kad šie ginkluoti būriąŲ. J 
veikė demarkacijos zonų*/ 5 
^e‘

Apsidirbę su kiniečiaisj*3 
japonai paskelbė, kad jiir® 
mano tuo jaus į demarkait į 
Cijos zoną atvežti ir apgj^r 
vendintVjėOO japonų šęimlfc 
ir vėliau dar 500 šeimų t^įf Jį 
apgyvepdipti. . •
SVARBIAUSI RUSMOgt^ 
PRANCŪZUOS PAKTOfc. g

ItnšKSAi ■
7 i,,.,.,

Paryžius — °Ėxcelsior^r w 
praneša svarbiausius pran<J 
cūzų rusų tarpusavio p«t;*l 
gelbai teikti pakto punk& 
tus. Laikraščio žiniomigį > 
svarbiausi to pakto rnios* 
tatai yra šie: 1) sutartis. W 
sudaroma Tautų Sąjungoj 
pakto ribose; 2) sutarti^ .-jį 
jokiu būdu netrukdys L<h. S 
camo pakto Vykdymo; 
tarpušaVio pagėlba bų^- ® 
įteikiama teisingo tarpusa^, * 
varno principu ir turi iftf. v 
vykti kuotrumpiausiu lai* į 
ku, kuris turi būti sud*t a 
rintas su Tautų Sujungusi 1 t 
Tarybos pirmenybės teisėj 7 
mis; 4) visi nuomonių^ | 
Skirtumai dūl’ sutarties 1 
Vykdymo nuostatų reikš4 * 
mes ir ribų bus išaiškintu 
bendru atskirų straipsi 
interpretavimų, tiksliai s 
pibūdiiiąnt atskiras U’ 
jų partnerių prievoles; 
sutartis nenukreipta pr 
jokią trečią valstybę, 17 , 
yra prieinama kiekvienai 
valstybei, kuri tomis pa-f 1 
Šiomis teisėmis ir lygiomis*

Hėrbęrt Shapiro ir Gari Lunduūist iš Sioux Ėallj, 
S. D. laimėjo Amerikos aukštesnių mokyklų debatų 
turairą,-kuris įvyko Clevelknd, Ohio. 4

... ttAtŲ y ;.d'
Chži’leiTVVest yra prfezi- 

dento Rooseveito tarpiiųn- 
kaš'Jo : kimuose; su Kon
gresu; Jis dažnai turi eiti 
iš Baltųjų Rūmų į Kon
greso rūmuK77 77

7

i’

■■

' i
I > Sąjungoje ribose.

.iKit—.... ...„L-ą—.i

.. Smilgiuose yra naujai 
pastatytas namas, kurti 
sienos iš šiaudų gry 
kupintos, bet linkui 
Viršuje yra apgyveni

| * “Mr8. TailBpįn" Newą.rH aerodromo; katė Btap$aiilięsp^Ki’l
| HS.i, dšvėfjierįlB1 wSUB: UW B&i: AAL; *TĮVAįi< ,ĄTp5tf:4ręi)g6vJtiękvieiMiJi 
j Isačiukui'loVįvb^t^atėr.ttto'rūpesfcįųgiimufjos ■-■"• ■■
f eia,fl^aoifiM-.K#Jj?Aji' Jie6usi»fca«iųitusii'sąyo'.

W« 
imą.'

.nkąifcitalai; tikisi'

viams. Tame name yra 
salė, kurioj vyfcbUL 
rinkimai/ * * 
• Elgetų tame name yratS

i / T-'- \ . >..-«.• X 4 *7 :■ *?Jfc * *
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$)NN. APSKR. TRILYPĖ 
t GEGUŽINĖ IR DAINŲ 
r DIENA

gą pirmą kartą išgirsti, 
Lietuvių Orkestras —- Lit
huanian Little Sympho- 
riy), kuris išpildys iriuzi- 
kalę programą, vadovau- 

f „ jant komp. A, J. Aleksiui
[ * Praneša, kad visos kuo- iš Waterbury, Conn. 
įfeų bKepre^ntHa- .B“s,ir.fc5*oW' namargi- 
i -TtoitiT kaip tai lenktynių ir
. Irenoj, birzenu y a. Į diaU3 Orkestras vaaOvau-
L- Chorų1 vedėjai deda pas- jani Norbertui Aleksiui iŠ 
l langas, kad išlavinus dai- pVateibury, Conn. Gros 
mlninkes-kus. lietuviškus ir amerilęoniŠ-
pę- Vietinė komisija dirba Į kuš šokius.
į jr stengiasi viską priruoš- vjeta graži ir patogi, 

kad butų-gahm*^r^fKfekviėnaVbus gera w

Reikia priminti, kad šių 
pietų Gegužinė bus nepa-

ttlLUAMJ. CB1SH0LM
| GEABORIUS
| ^ASAtBnršKAS’ PATARNAVIMAS*

ą 331 Smith St,
į PROVIDENCE, R.
į Telephone:
* Ofiso: Dexter 1952
c Namu: PI. 6286

PRAKALBOS PAVYKO

WATERBURY SAVINGS BANK
WATERBURY, CONNECTICUT ji

Brooklyn Office ' j j

Waterbury’o fiavings Bankos Brooklyn’o Skyriui gali aprib ii 
pinti tavo vistu bankoireikalus. -j

Toi pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbiiry J 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Berikoje.-Taipgi ii 

. turime: ,

CHRISTMĄS IR VACATION CLUBS |
TRAVELEB’S CHECKS i

FOREIGN DRAFTS į
■ * • . ■ ‘ . •• . . ■ ; 

į Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. !

f r793-79T ~ j

Sekmadienį, geg, 19 d., 3 
vai, po pietų, Kar. Ang. 
par. salėje įvyko L. R. K 
S. A, 134 kuopos vajaus; 
prakalbos, kurios labai ge
rai pavyko. ' J '

Žmonių, dėka kleb. kun. 
J; Aleksiūno, kurs labai 
gražiai per pamokslą baž
nyčioje prakalbas išgarsi
no, buvo pilna salė. Y

Žymūs kalbėtojai: kun, 
J. Aleksiūnas, kun. J. Bal
konas ir J. Tumasonįs la* 
bai gražiai ir aiškiai nu
švietė dalykus,įrodei rei
kalinga žmonėms prie Su- 
sivienimo priklausyti ir 
ragino visus, kurie dar 
prie jo nepriklauso,. prisi- 
rašytį. <Ten buvęs.

HARTFORD, CONN.

i! ' 
1

lietuviškus ir amerikoniš- 
?ba|kusšokius.

Vieta graži ir patogi.

Į ga pakvėpuoti tyru oru ir 
pasigerėti gamtos grožy
bėmis.

Gegužinės vietą galima 
lengvai surasti, nes. randa
si ąnt Boston Post Road. 
Važiuojant iš Manchester, 
Hartford ir New ’ Britain 
reikia važiuoti Roūte nr. 1, 
Boston Post Road. 4

Iš Nėw York reikia va* 
žiuoti per miestą ir paskui 
pasiekti Milford Tumpi- 
ke. Privažiavus 'Milford 
Turripike reikia važiuoti 
tiesiai į kalną, Orange A* 
ve? ir ten kairėje randasi 

I Maenner Chor Park.
Važiuojant iš Bridge* 

port, Milford ir Dahbury 
reikia važiuoti Boston 
Post Road į New Haven 
kol privažiuosite Orange 
Ąve ir dešinėje rasite iš- 

[ važiavimo vietą.
Kviečiame visus Conn. 

Lietuvius ir iš kitų valsty
bių atsilankyti į šią Trily
pę Gegužinę ir Dainų Die
ną. \ . -

į Mengimo Komisija:

' V. Norkūnas .
M. Jokubaite.

L

E.ėlOČYS
[ VIENINTELIS LIETUVIS
r • / : ■ ’

Uyvaščią Apdraudos -Agentas
K- ' šioje Apylinkėje

188 Clifford St, 
PROVIDENOE. R. L

į ' WE. 0689 W

L NATIONAL BAKERY

’ B. BARTUSEVIČIUS
; - (Savininkas)

. \ 43 Florence St., ’
Providenoe, R. L r- ‘

*------! .■ :.r---------- —---- -------------- -------------------------

A. VAITKUS

THOMPSON, CONN.
DĖKOJA DRAMOS

* SEKCIJA . .
i] . Užsibaigė veikalo “Iškei- 

kimas” maršrutas* Daug 
ką būtų galimą apie, jį ap* 
rašyti. -

Tel. WEst 7031

BRIDGE CLUB
•Pale Dry - Vitalized - Golden

GINGER ALE
; Lietuviai Savininkai:

&. SimonaviČius, Alex Dialtuva
i $3 Chaffee St., Providenoe, R.I.

BUSY BEE VALGYKLA
’ Užlaiko specialius pietus, I 

- užkandžius ir gėrimus * ’į
. • taipgi I

GROSERNĖ ir MĖSOS J
. KRAUTUVE .

802 Orms St., Providenoe, R.I. H

MYKOLAS WADE 
atstovaująs Hood Tire kompaniją 
buvo šiomis dienomis paskirtas 
vedėju Thompson Tire kompani
jos, Brockton, Mass. Jis šioje fir
moje mąnb. įvesti planą, kuriuo- 
mi pirkėjai galės gauti automobi- 
lią padangas (tires) išsimokėji- 
mui. , . : ’

Prieš atvykimą į Brocktoną^ jis 
kelis metus mokinoBi Hood Tire 
kompanijos mokykloje.

NUGA-TONE SUSTIPKI 
i NA ORGANUS

• Jeigu justi organai ■ silpai ir jus į

DE 7582
’■ Specialistas

' PLUMERIS

S. f. RACZELOWSKI
22 Printery St., 

Providenoe, R. I.

Td. LExter 2053

EXGELSIOR BROOM 00.
IŽdirbSjąi '

ŠLUOTU ir SLUOtELIU 

įSS Danforth St., 
| PROVIDENCE, R. L

KUN. JONAS BAKŠYS, *
Šv. Jurgio par. (Rochester, N. Y.) klebonas, gegužės 
30 d. mini savo 15 metų kunigavimo sukaktuves. Tą 
dieną, 8 vai. ryte, atnašaus šv. mišias s^ol intencijai. 
Kuri. Jonas Bakšys yra nuoširdus .darbininkų priete- 
lius ir rėmėjas, yienas iš pirmųjų LDS. prganizacijos 
narių ir darbuotojų. Jis yra buvęs Ceritro Valdybose 
ir organizacijos naudai yra pasakęs daug prakalbų.
• Gerb. Jubįliejątą nuoširdžiai svėikihąme.

Pirmiausia. Veikalas *Iš- 
keikimas’ savo turiniu 
gražus, įdomus. Ypač atsi
žymi graži! lietuvių kilba, 
kunąYai^jopfOf. J, Žli- 
paiiskas versdamas šį vei* 
kalą. Bet, maišytai' publi
kai, gal veikalas savo tu
riniu per sunkus, reika
laująs dauę įsitempimo. 
Bet iš kolegistų to reika
laujama; Kolegistai tai bu
simieji vadai. ’

Vaidintojai. Pirmiausia 
reikia pastebėti vienas 
faktas. Iš visų vaidintojų 
gal tik trečdalis yrą pir
miau kur nors vaidinę. 
Taigi reikia atsižvelgti, 
kad labai sunku vaidinti 
viduramžių karakterius.

Aprašyti įspūdžius tai 
sunkiausia.' Kodėl? Kas 
galį žodžiais aprašyti tą 
nuoširdumą, šeimynišku
mą, kurį visos kolonijos 
teikė atvykusioms kolegiš- 
tams. . ?' ■ "J.

BROOKLYN, N. Y.
Knabę

„ Lietuvių
Meno Tęatrb įtariai padarė 
surprizą p-lei. V. Klingai- 
tei, surengdami šeimyniš
ką vakarėlį. . Tas vakaras 
buvo suruoštas ją pagerb
ti už nehuiistąiną darbuo
tę L. Meno Teatre. Apart 
narių dalyvavo ir grąžus 
būrelis sVęęm^D. jr G. A- 
ero klubas; Moterų Rėmė
jų skyriaus atstovė N. Ma- 
rozaitė; ponios: Baniulie- 
nė, Grunskienė ir p-lę M. 
Miller. Užkandžių metu 
pasakyta .daug gražių kal
bų, išreikšta nemažai lin
kėjimų p-lei: V. Klingaitei. 
Dainos skambėjo iki vėlu* 
mos, kartu;tęsėsi ir šokiai.

PAG

Gegužės 17 dieną įvyko 
Šv. .Trejybes parapijiečių 
susirinkimas, Seserų Pran- 
ciškiecių svetainėje, pasi
barti pikniko rengimo rei
kalu. Piknikas įvyks bir
želio 30 dieną. Jeigu tą 
dieną lytų, tai įvyks, liepos 
7 d. Įžanga į parką nusta
tyta suaugusiems 3b cen
tai, vaikams 15 centų. Pik
niko rengimo komisija: 
pirm. A, Armaitis, jo pa- 
gelb. S. Budvydis ir T. Če- 
batorius, ižd. J. Leonaitis, 
jo pagelb. S. Gaučius, Se
kretoriaus šiame susirinki
me neišrinko. Klebonas iš
vykdamas į Lietuvą visą 
darbą pavedė savo pagel- 
bininkui kun. Ražaičiui.

kyklos kambary įvyko tri
jų kuopų, būtent,? Moterų I 
Sąjungos, LRKSA ir LDSi 1 
susirinkimas. Išrinkta ko
misija. Gegužinė įvyks 
birželio 9 d., Maenner 
Chor Park, West Haven, 
Conn. Komisijos pirm. S. 
šrupša, rast. V. Petraitie- 
nė. Užkviestas Šv. Cecili
jos choras ir pasižadėjo 
dalyvauti. Visą chorą nu
veš bus’u. Trilypę Geguži
nė bus kartu ir Lietuvių 
Dienar /

Čius Paabltijos pakrantėse 
ir manoma, kad tie debe
siai neužilgo gali sprogti 
ir vėl padaryti broliams 
didžiausią skriaudą. Todėl 
mes planuojam, rengiamės 
vėl gelbėti mūsų Motinų 
šalį nuo visų priešų.

Nežiūrint partijų bei 
srovių, mes Washingtonie- 
čiai esam pasiryžę veikti 
vien tik dėl Lietuvos. No
rim sutraukti visus Lietu*! 
vius Šios apylinkės į tvir
tą draugiją^ ale beturėda
mi visų-adresų ATSIŠAU
KTAM į gerbiamą Lietuvių 
visuomenę, į organizacijas 
ir per laikraštį kviečiame 
visus pasiųsti mums var
dus ir adresus pažystamų 
lietuvių gyvenančių Wa- 
shingtone ir apylinkėje. 
Mūsų adresas toks:

Lithuanian Society of 
Washington 601 6th St., S, 

W. Washington, D. C.

Spaudos Direktorius t ■ * * •*’ ■ ,
P. S. Lietuviai gyvenan
tieji šioje apylinkėje gali 
telefonuoti mums:

Metropolitan; 0491

Tel. 6-1086

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTU VĖ — AGENTŪRA
Visokių rūbą vyrams, vaikams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntinio 
agentūra. Daroma visokie notari
niai {galiojimai, raStal, Pardavinė
jami lietuvlžkl laikraščiai ir knygos 

Užeikite ir būsite patenkinti
483 Park St., Hartford, Donu.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbu. Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimu - plovimo 
darbus

ĮSTEIGTA 1903 .
Telefonai i

Waterbury > Enterprise 6500 
New Britain 821

Tel. 755

jaučiate* senu, .priimkite NUGA-TO-) 
NE —. tq. pastebėtiną veistą, kuris, 
padarė'stebuklus dėl milijono motorą 
ir vyrų per paskutinius. 45 metus. 
NUGĄrTONĘ priduoda naujos sveika- ; 
tos ir sustiprina nusllpnėjuslus 'orga
nus. ,

NVGA-TONEym vaistas, kur {kiek
vienas nusilpnėjęs arba liguistos a«- 

: muo turėtą vartoti, Jie padarys kiek
vieną sveiku ir tvirtu* Parsiduoda vi
sose vaistlnyčiose. Nepriimkite pava
duotoją, ties joks kitae vaisto* nepa- 
vaduoS NUGA-TONE), ♦, .r
Nuo ulkietėjimo imkit.— UGA-SOL 

— Idealą1Liuoauotoją vidurių 25c. ir
lįJOc. • . \

Užsibaigus veikalui, ren
giamasi namon. Bet kur 
tau, toji persiskyrimo va
landa dar toli. Visi kvie
čiami vakarienėm tikrai 
sakant puotom Ar yra 
gardesnė puota už lietu
vių?... Visi studentai ge
rai supranta ir įvertina 
kiek tai reikalavo vargo, 
triūso.

Ilgai mąsčiau, kaip žo
džiais išreikšti visų kole
gistų padėkos jausmus. 
Bet veltui. Taip, kaip sū
nus negali savo motinai iš
reikšti tos padėkos jaus
mų, kuriuos jis laiko dėl 
savo gerosios motinos, 
taip mes kolegistai negali
me savo geriems priete- 
liams išreikšti savo padė
kos jausmų. Bet, motinos 
širdis gerai supranta savo 
sūnų, tat prašom savo ge
rųjų prietelių suprasti ir 
mūsų jums reiškiamus 
jausmus.

-Visiems, visiems širdin- 

c, lg reiškiame. e

KUN. J. BROŽIKO, S. J.
MISIJŲ MARŠRUTAS

* L/;.'/?'.?

Nuo geg. 27 įki^rd.
St. John Bąbtist Čhurcb 

* 941 DundaU ’St., West, 
■ Toronto, Qrit.,,ęąnada. 
Nuo gęg. 31 iki birželio 9,

St? Mary of Arigels 
Church, 213 So. 4th St. 
Brooklyn, N; Y.
Kun. J. BrUžiko, S. J. 

nuolatinis adresas: 259 N. 
5th St., Brooklyn, N. Y.

TĖVAS BRUŽIKAS PRA-

ginusią lietuvišką padėką

Telefonas rPlaza 1350.

JONAS GREBUAUGKAS
Grabelius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

JOSEPH S, KANIA
DANTISTAS
476MainSt.,

NEW BRITAIN, CONN.

Gegužės 19 d. įvyko šv. 
Cecilijos choro koncertas. 
Koncerto programai pasi
baigus įvyko šokiai. Kon
certas ir šokiai pavyko. 
Garbė varg. V. Burduliui.

Šv. Jono •-* Eyangėlisto 
draugija taip pat rengia 
gegužinę, birželio 9 <£, Lie
tuvių Sąryšio* parke, Glas- 
tenbury. Nariai, kurie ne
dalyvaus ir neužsirekor- 
dUos pas raštininką, turės 
užsimokėti bausmę $1.00.

■ širša»

0 JUS/* UJA j

Sostines (Washington’o) 
Lietuviu

Šią dieną Europos finan
sinis, komercinis ir politi
nis keblus pade jimas įpai
nioja Lietuvos Valstybes 
padėtį į tokias kilpas, kad 
vėl sujudina visus tikrus 
Lietuvius- Amerikiečius ir 
verčia mus sųbrusti, jung
tis į krūvą, mąstyti kokiu 
būdu galėtume geriausiai 
paremti mūtą Tėvą kraš
tą šiame svarbiame mo
mente.

Washington,o Lietuviai 
visuomet davė finansinę 
ir moralinę pagelbą savo

kad jį Vyresnybė numa
to palikti Ameriko j grei
čiausiai tik iki 1936 metų 
vasaros, dėl to, kas iš Ger
biamųjų Klebonų, norėtų 
jį gauti su misijomis, galė
tų gauti tik; pradžioj atei
nančio rudens ir po Kalė
dų, gi adventas, gavėnia ir 
povelykinis laikas 1936 m. 
jau užimtas.

Galima kreiptis ' Šiuo a* . * „ .
dpesu:? • < ? gimties krąštuL; šiandien

. * Rey. J. BruŽikafc & J.. t mos permatom hesiarti*
^9 N. 5th Str„ nančius tamsius militariz- 
Brobklyn, N. Y. mo dėbesius beslankiojan-

nančius tamsius militariz-

CHAS.B. KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

irBalsamuotojas 
687 S. Paca St. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrėbus paruošiu.

Nuo $75—$100—$150 ir ; 
aukščiau

Tel. — South 006S

ALEKS. KARIŪNAS
GraBorius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausitfi diena ir naktį 
visiems Conneeticut Valstybės 

Lietuviams.;
716 Stanley St. arba 

273 Ohestnut St.
TeĮ NEW BRITAIN 675 R.

PARDUODU
RANKU DARBU RĄŽANČIUS 

. AŠ Jonas Sseslauckas, jau a 
.pie vienuolika metą, turėdamas 
suparaližuotą koją ir' būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rašančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

parduodu du ražanSu už viė^. 
ną dolerį; su persiuntimu $1.05.

Kas norite įsigyti gerą rašan
čią siąskite pinigus šiuo adresu ;

John Shislosky,
King’s County Ohronic Hospital, 

Ward K 42 
Brooklyn, N. Y.

VAKiCIJA DYKAI
Ant 10 Akerių Parmos
Visai vasarai dėl poros. Vyras 

turi mokitl plauti Šieną, o mote
ris pagelbėti prie virtuvės bei na
mą. Valgis labai geras. Kės nori 
už tokią padirbsimą vakaras 
tegul atsišaukia Šiuo adresu^

AVANTA FARM 
ULSTlfc bark; N, Y.

NOTARY - Telefonas: 
PUBLIC STagg 2-5043

MATYHEW P. RAILAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS 

GRABORIUS

.660 Grand Street,

' BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems paSarroti do
vanai. Nulludlmo valandoj kreip
kitės pas mus? Patarnavimu yra 
uftikrlntai ir ui prieinami kalną.

Telephone Stagg 2—4400 .
NOTARY PUBLIC J

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Art.
BROOKLYN, N. X 

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobiliui Ves
tuvėms, Krikštynom* ir viso* 

i " kiems pokyliams,

Prof«*lon*lal, bhmUrlal, pramoninkai, 
kuria akalbtaal. ‘•Darbininke** . tikrai 
vartl skaitytojų paramos.

VUi garsinkite ‘•DarUnluka*. - *



t

o

I

DARBININKAS
............................................. . ............... ■ . , . . . .........................

Važiuojam Visi Į
. .4

f

♦ F

i j

*

r

Gegužes 30 d., Romuvos Parkę, Montello (Brockton), Mass.
Gegužinės Programa:

J

Parkas bus atdaras 9 vai. ryte. Programa prasi
dės 1 vai. po pietų. , /

1. vai. So. Bostono ir Montello lietuvaitės loš base- 
ball. Salėje Šokiai dykai./ ’ ’ ’

2 vaL Sporto Olimpiada, p, Grigui vadovaujant-
3 vai. Sporto Olimpiada, p. Dr. A. ,F. Budreckiui

vadovaujant. ‘'
4yval. “Beano Party” p. adv. J. Vetačkai vadoy.
5 vaLDainų Kontestas.
5:80 yal* Sportiški šposai, rugtynes, lenktynės.
6 vai. “check dance” prie šaunios ofkėstros iki vė

lumos.
NEI Į PARKĄ, NEI I POPIETINIUS ŠOKIUS 

ĮŽANGOS NEBUS.

Telegramos iš Kolonijų

r"

i>R. ’A. BUDRECKIS, 
Massechusetts Plymouth 
County gydytojas, žymus 
visuomenininkas, LDS. ir 
Darbininko. rėmėjas, Dar
bininkų Gegužinėje, gegu
žės •' 30 dienąį vadovauja 
sporto programoje.

Z PEABODY, MASS. — Kun. J. SkaląndiS praneša, 
kad suorganizavo bus’ą. Vyksta didelis būrys jaunimo 
ir senesnių. Vadovauja pats pranešėjas. Peabody lie
tuviai lenktynių©jasi su Lynno ir Brigbtono kaimy
nais.Pastarieji vyksta automobiliais.

LOWĘLL,MASS. — VI. Paulauskas, A. Ė. R. K. 
Federacijos Apskričių pirm., praneša, kad lowellieČiai 
rengia savą automobilius. Vyksta būrys jaunimo. Va
dovauja naują varg- p-lė Kašėtaitė, jai padeda p. Vii- 
kiškis, p-lė Narinkaitė ir kitos draugės-ai.

CAMBRIDGE, MASS. — t-nas A. Vaisiaiuskas 
praneša, kad Cambridge jaunimui vykstantiems j 
Montello, Gegužinę geg. 30 d. vadovauja p. Šakalys. 
Vyksta automobiliais. Kaikurie vyksta bus’ais per 
Ashmont stotį. ’ v ■

NASHUA, N. H. — P-nas K. Nadzeika praneša, 
kad atvažiuoja .didelis būtys jaunimo, kuriam vado
vauja varg. J; Tamulionis ir p-lė Tamulevičiūtė. Se* 
nesnieji nori “subytint”< jaunimą. Pažiūrėsim.

LAWRENCE, MASS. — P-lė Šimoniui®, praneša, 
kad organizuojasi automobiliais vykti. Su jaunimų 
vyksta ir senesnieji. Moteris organizuoja p-nia Ven- 
šiene.. • . ' ‘ • • \-

NORWOOD, MASS. — IŠ Norvvood’o praneša, 
kad jaunimas vyksta automobiliais. Senesnieji nusis
tatę užleist 'vietas jauniesiems. Bet kyla ginčų. Mote
rys, ypač motinėlės nenori likti nuo dukrelių. Gražus 
pavyzdys.

KUN.-JONAS SKALANDIS, ...
Peahody lietuvių vadas, LDS. “ir Darbininkonuošir
dus rėmėjas,. GEGUŽINĖN, gegužės 30. dieną atvyksta 
iš Peabody, Mass. su gausiu būriu lietuvių.

HAVERHTLL, MASS. s—* Kun. Norbutas praneša, 
kad atvyksta paremti LDS. Gegužinę. Su juo atvyks
ta ir daugybę lietuvių hąveriulliečių.

SO. BOSTON, MASS. — LDS. 1-ma kuopa prane
ša, kad vyksta bus’ais. Bus’ai išeis 10 vai. ir jei bus 
norinčių vykti, tai išeis 12:00 vidudieny, nuo šv. Pet
ro liet. par. bažnyčios, W. 5th St. Labai patogus nuva
žiavimas ir sugrįžimas, Gk už 75c.. Visas So. Bostonas 
tik juda ir ruošiasi sumušt rekordą visų kitų praeitų 
metų ir “subytint” visas kolonijas, net ir Brocktoną 
suMontello. <

PROVIDENCE, R. L —• P-nas A. Avižinis mums 
praneša, kad vykstame automobiliais. Jaunimas de
dasi su senesniais.

WORCESTER, MASS. — Iš Worcester’io prane
ša, kad atvyksta būrys jaunimo. Bus ir senesnių.

SO, WORUESTER, MASS. *- Praneša, kad at- 
| vyksta ^automobiliais.« 
i •

. Supas laivaC mėtos, blaškos;.
Vilnių baltos putos taškos;

• Šaltas uolas glamonėją.
Miglų skraistės skirias, krinta;

- Aušra šypso, rytas švinta,— 
Ir saulytė sumirksėjo. *

, Metai slinko, metai ėjo, 
Bėgo dienos,; tik skubėjo — . 
Ko tai širdis troško, plake?... 
Po pasaulį mintys skraidė, 
O padangiais svajos žaidė, 
Žemyn leidos, širdžiai sakė...

Slenka, keičias minios minių; ..
Kėliai platūs jų pritvinę ;
Skuba, lenkias ir sustoją. 
O aš žiūriu lyg pastyręs... 
Štai iš minios kas tai skirias. 
Artyn eina, ranka moja...

: Svajos švito, juokės, skraidė, 
Iš pat ryto saulė Žaidė, _ 
Žiedai šiepės, ką tai sakė... * 
Saulė juokės, širdys plakė... <

Guridianišlds.

A-

r

HUDSON, MASS. •— LDS. nariai pradega, kad at
vyksta automobiliais. Atvažiuoja ir jaunimas.

' STQUGHTON, MASS1 — P-nas ValentukeviČius 
praneša, kad atvyksta visi senesnieji ir jaunimas.

MIDDLEBORO, MASS. — Praneša, kad atvyksta. vist . ;r. J ...

a

i

LENKI JOJ6.000.Q00 
ANALFABETŲ

DR. JUOZAS LANDŽIUSI J 
vyksta ' ■ GEGUŽINĖJE sii 
savo jauna žmonele. Jis || 
pagelbės Dr. Budreckiui ir ;J| 
Dr. Kvaraėiejuį, jeigu ku- a 
ris aš dalyvių 'susirgtų' ar ® 
susižeistų toje linksmoje a 
pramogoje, suteikti pirmą- 
JA Pagalį -į r a, ,7^1

VLADAS PAULAUSKAS, j 
LDS. Naujosios Anglijos 
Apskričio ir A.L. R. K. Fe
deracijos apskričio pirmi
ninkas, atvyksta Geguži
nėm su kitais lowell<ie-: 
čiais pasidžiaugti gražia 
programa ir praleisti lai- 
ką darbininkiškai?

JONAS JESKELEVIČIUS 
LDS. 2 kp. (Montello, 
MašsĄ nepamainomas dr- 
ganizatorius ir iždininkas, 
GEGUŽINĖJE, gegužės 30 
dieną, Romuvos parke, 
Montello, Mass., nuošir
džiai patarnaus a t vyku-, 
siems svečiams. ■ ■ tyti yra 6.000.000 žmonių.

NORTH ABINGTON, — Atvykstam. v J .
Yra daug žinių ir iš kitų kolonijų, būtent: Abing- 

ton, Bridgewater, Wėst Bridgewater, Nortb Easton, 
Lerington, West Lynn, Avon, Randolph, Campello, ir 
kitur, kad visi ruošiasi ir važiuoja į Romuvos purką, 
Montello dalyvauti didelėje Gegužinėje.

. MONTELLO — Rengėjai pranešu, kad dėl su
teikimo progos visiems gegužines dalyviams dalyvau
ti sporto programoje, sporto programa prasidės 1 vai. 
po pietų, parkas gi atdaras nuo pat ryto.
. * Ši Gegužinė tai Naujosios Anglijos lietuvių su
sipažinimo, atnaujinimo pažinčių šventė. Tai šventei 
viskas prirengta. Programa įvairi ir turininga. įžan
gos nebus. Šokiai visą popiet} dykai. Muzika, dainos, 
sportiški šposai ir rimtos lenktynės bei rungtynes. 
Linksminkis ir džiaugkis sulaukęs gegužės 80 dienos 
ir tokio didelio parengimo Romuvoje.

PRANEŠĖJAS

PASTABĄ: Šiomis dienomis gauta dovanėlių UŽ 
LDS. Naujos Anglijos'Apskričio Gegužinės bilietukus 
nuo šių asmenų: Kun. Norbuto iš* H&verhill $1.00; 
nuo p. Norbuto per p. Jakutį Cambridge,$1.00;nuo p. 
Petro PliaŠkos ir Lowell $1.00. Nuoširdus ačiū. Sekr.

KJIPVtelAI BAIMI
NOSI LETUVIŠKŲ PIRČIŲ

Jau 17 metų praėjo* nuo 
žiaurios vokiečių okupaci
jos. Daugelį tos okupaci
jos skriaudų ir neteisybių 
baigia užmiršti kantriai ją 
nešusieji. Tik retkarčiais 
kaimynai suėję pasikalbė
ti, žodis po žodžio, prisi- 
mene ir papasakoja, ats
kirus vokiečių valdymo ir 
gyvenimo įvykius, kartais 
labai sunkius ir skaudžius, 
o kartais įdomius ir juo
kingus. Ir gardžiai pasi
juokia Žmonės, prisimin
dami vokišką “kultūrą” ir 
jos vykdytojus.

Aukštaitiją užėmę, vo
kiečių kareiviai stebėda
vosi pirtimis, pastatyto* 
inis paežerėse ir paupiuo
se, nesuprasdami, kuriam 
reikalui jos pastatytos. 
Žmonės paaiškino, kad to
se pirtyse maudosi ir vą- 
nojasi, vokiečiai sumano 
irgi išsimaudyti. Pasirodo, 
kad tokių pirčių vokiečiai ’

Svarstant Lenkijos biud
žetą, lenkų seime paaiškė
jo, kad per 600,000 vaikų 
negali lankyti pr. mokyk
lų, dėl mokyklų stokos. 
Taip pat nustatyta, kad 
Lenkijoi nemokančių skai-

. LEONAS KUMPĄ,/ • '
LDS. - 2 • kp. (Montello, 
Mass.) pirmininkas, Gen* i 
tro Kontrolės komisijos v 
narys, GEGUŽINĖS šokių , 
tvarkytojas. ' j

nebuvo matę, ir pirmieji 
jų ėjo su didele baime ir 
nepasitikėjimu, įtardami, 
kad Čia yra parengti ir 
palikti rusų * kariuomenes 
spąstai vokiečiams. Nusi
rengę sueina į vidų, bai
mingai sėda ant palų (len
tų) ir laukia nenumatyto 
pavojaus. Vienas kitas pa
mėgina Sėstis ant krosnies 
akmenų, bet greitai įsitiki
na, kad ten sėdėti truputį 
per karktą...
. Tuo laikų aukštaitis, 
pirties savininkas, flegma* 
tiškai šypsodamas, paima 
kibirą s šalto vandens ir 
Staiga supila ant. įkaitusių 
akmenų. Pašoka karšto 
garo srovė, o su ja pašo
ka ir visi drąsuoliai ir 
kiek neša kojosumogi išbe* 
ga į orą ir lekia laukais, 
net neatsisukdami. Su jais 
bėga ir visi kiti, to maudy
mosi pažiūrėti susirinkę. 
O kaimo gyventojai jUO’ 
kiasi iŠ taip gražiai nusi
sekusio vokiečių markara- 
do. Po kiek la&o ĄtsipėK 
kūjų sugrįžta visi ir įsiti
kina, kad Čia nei jokių

spąstų, nei dujų nė kvapo 
nebūta. Išsimaudo, išsiva* 
noja ir linksmi išeina; , 
. Nors pirmiesiems ir pa
vyko išsimaudyti, vis dėl* 
to atsirado keletas bailėfe* 
hįųjų, kurie -jokiu ’ būdu 
nesutiko į pirtį eiti. Po U* 
gų įtikinėjimų galų gale 
nutaria ir jie išsivanoti. 
Draugai paslapčiomis su* 
sitaria juos pamokyti ir 
pašposauti. Nusirengus ir 
suėjus į pirtį, keleto 
draugų uždaro ir užstoja 
duris,, o tuo laiku vienas 
pradeda pilti vandenį ant 
krosnies. Krosnis puvo 
naujai iškūrenta, garas 

j kyla visu smarkumu, u|* 
darytieji vokiečiai, kari* 
čio kamuojami, keikiasi, o 
draugai laikydami duris 
balsu kvatojas. Geroki! 
palaikę, vanojamiems vi* 
duje aptilus, atidarę dur 
rado vargaus, jaugerok 
apšutintus. Po tokio ne* 
laimingo juoko, bailesnio* i 
ji kareiviai ir žandarai, bL J 
jodami žmonių keršto ir t J 
netikėto pavojaus, > iž tolo | 
lenkdavosi pirčių. trin * |

. • .J
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dažnai eątj, gerokąi.pa,VQ:i j i«&gaBH,^di^ątohtt>-"- jingas. Bendrai įkalbant,--jS&tott? 
jei asmuo euliesejiiną vyk» į£įs vaistų suliesėti, 
dings jaugia pavargimą, Daugiausia tai esti auka-

POiKIKTKKŽS

JU Skyrių Ved» Ąmerikoi Lietuvių Daktarų Draupijii. < 
' -r-*- . \ t-- :

—*——t1 v1 •' —r-*-?'  -------- -—

ROENTGENO SPINDI!- tamsūs fitulėliai t- žeąk-

dėj Jonas sako: 

veikslai išėjo?“

IsMMi, Itaulfc 1935

STASYS ŠIMKUS, 
Kompozitorius j.935 įnetais Kaune.

(Tęsinys).
Pirmiausiai jis suruošė

labai didelį vakąrą Jūrbar 
ke. Jame dalyvavo kelių 
aplinkinių valsčių lietu
viai. Šimkus tame vakare 

. buvo 'ir'Chorų dirigentu, ir 
: režisorium ir artistu. Ne- 
i žiūrint Šįek tiek atgautų 

laisvių, uolus lietuviškos 
cjalnos populiąrizavimas ir 

C lietuviškų vakarų rengi- 
; mas,f nepatiko rusų vai- 
į ožiai. 1906 m., Stasys šim-. 

Muš, pamatęs, kad jis žan- 
■ darų persekiojamas, nore* 

jo bėgti į Ameriką. Tai to
limai kelionei .z jis tuojau 
pasiruošę ir nuėjo atsi-! 
Sveikinti su dr, Basanavi-

7 Čįaus draugu, žymiu lietu
viu ir “Varpo” redakto
rium Jonu Kriaučiūnu ir

LIETUVOS SAVANORIS Į |
1920 m. Stasys

jau plačiai žinomas ir dai- 
nuojamas kompozitorius, .
grįžo į Lietuvą, kuri dar 
buvo vos gimusi ir priešų 
kamuojama. Tuojau ėmė

“Dainos” ir Šaulių
Sąjungos chprus. Lietuviui ■ 1
kariuomenei paėmus VH-I 
nių, Šimkus ten persikėlė 
ir rengiasi įsteigti Kon- 
servatoriją. Vilnių prade-. 
jus pulti Želigovskiui, 
Šimkus savanoriu įstoja B
Lietuvos v kūriųomepBą ‘
Drauge su Kipru Petfąūs- 
ku/Ajitanu Sodeika ir Ka-| 
žių 'Binku buvo pasiųstas 
koncertuoti fronte stovim 
čioms kariuomenės dalims, ■ 
Tada jis parašė plačiai ži- 
nomas kariškas* dainas:
“Mes Lietuvos kareivėliai” 
ir “Geležinio Vilko 4nar- 
šą”. 1920 m. pabaigoje 
Šimkus išvažiavo į uzsied ĮBBB f ffll1 į 1 . M M t 
nius pagilinti muzikos stil* į cit a Jįnvn?ttqVėl grįžęs Lietuvon, 19^ tnetafi Lfeitavoa Ka- 
1922 m. apsigyveno tada rmmnenės Savanoriam, 
dar prancūzų valdytame *—r:—
Klaipėdos krašte. Po 1923 jeiSta choralus apie 200 
m. sukihmę^ Klaipėdos dainų,v solistams apie 3Q 
kraštui msiiungu^ pne aain£ Ę^m^ina, kad 
Lįetuyosy Rimkus Klaipė- jįg yja organizavęs ir’ mu* 
doje įsteigė konservatori-1 ^įk ilai paruošęs pirmą ir 

anfr< visas Lietuvos dai- jant išėjo apie 60 gerai pa- Šveųteš/šįub metu Sta* 
WĖimkus (ūnguoja sĮnį- jąu dirbančių dije^ jietų- f0IlĮnį^s fcdncertus įr nuo- 

viškps dainos harmomza- lat<)S rūpinasi muzikos 
klestejimuj^įetuvoję. 1924 

darbą, Žodžių, kai Šimkus me|ajs apskaičiuota, kad 
vadovavo Klaipėdos kon- chorąs turi savo
servatonjai, Klaipėda bų.
vo tapusr lietuyiskos mų- LpUgę šimkauadąiiių.Gi ki- 
zikos centru. Kai 1930 me- : tdhfci ^ivai-[tais Klaipėdos
rija buvo uždaryta^ Šim-] Stasys šimkus visą savo 

gyvenimą paaukojo; lietu
viškai xtoihav. .kūriikūrtu

senesniame amžiuje. Mat, ; 
juo daugiau kūnas veikią, 
tuo daugiau energijos iŠeb , 

; kvojama, ka$ žygiai gelb
sti svorį sumaijątį. Mank- , 
Štįmmasfs turi būti siete- \ 
mačiai ir kasdieną itlie* ' 
karnas. , ’ .

Kuomet nutukimas pa
reina nuo netikslaus liau- r • 
kų veikimo, tai Šią proble
mą tegalimą ‘ tinkamai iš
rišti tik su gydytojo pa
galba. Mat čia reikalingas 
eksperto patarnavimas bei 
nuoseklus stebėjimas.

Medicinos .mokslui yra 
žinomi dų vaistą! (kakli- 
nęą paų^OS ekstraktas ir 
ąlphądinitrophinolis, ku-— 
ris dar visai naujas), ta
čiau, ant nelaimės, abu y- 
ra labai pavojingi. Taigi 
patiems žmonėms juos 
vartoti niekados nepatar
tina, neą dažnai , ne tik 
sveikata sužalojama, bet 
ir mirčių atsitikimas anai
ptol nėra retenybė.

Tūli nutukėiiai vartoja 
turkiškas pirtis, bet tai 
tik savęs apgaudinėjimas. 
Tiesa, prakaitavimu gali
ma net pašalinti keletą 
svarų vandens, kuris yie* 
nok nėra taukai ir dėlto 
neturi jokios reikšmės. To- 
bako rūkymas randa po
puliarumo pas kai kuriuos, 
vienok 7tąs neturi jokio 
moksliško pagrindo, ne*' 
beųt kartais šiek tiek ape
titą sumažiną. Iš tikrųjų, 
tai gana prastas pasiaiš- 
kiiiįmas rūkyti.

lai reiškia pavojų?
— Taip, pavojų ir labai 

bledingą pavojų.
— Ponas daktare, kad 

man neskauda tie dantys, 
tik kartais geriant karštą 
arbatą, arba ką nors šaltą.
— Taigi, Jonai, nevisųo- 

met ir skauąfa, Kartais ir 
labai išpuvę dantys ne
skauda, nes kąrtais giliai, 
tarp dantų, kartais maisto 
liekanom užsipildo,, o kai 
kada ir supuvusio danties 
sluogsniai nuo šalto ir šil
to apgina. O apie šaknis 
infekcija paprastai Nes
kauda. Net vočiai iškilus 
ant to Šaknies galo, arba 
šaknų, taip pat nejaučia
ma skausmo. Bet reuma
tizmas nuo tų pūlių gali 
suparaližuoti taip, kad ne
tik negalėsi paeiti, bet ir 
nepakenčiamas skausmas 
kankins.
k— Labai ačių, daktare, 

zuž paaiškinimą; dabar ži
nosiu, jog Roentgeno spin
duliai yra labai geri dak
taro pagelbininkai.

KAIP GALIMA SULIE-
. SĖTI

’ ■’ LIAI - t 4
Rašo Dn Bložis

Sėdėdamas dantisto kė
dėj Jonas sako:

Dak, o kaip mano pa
veikslai išėjo?

Nusijuokęs daktaras Jo
nui sako: .
— Paveikslai? kaįp tai? 

Nieko, o nieko nežinau, 
kad tai aš bučiau su jumis 
ėmėsis paveikslus# : 7
— Gerai, gerai, dak‘, su

prantu, kad iŠ manęs juo
ką darot. Lai būna jūsų 
teisybė. Tikrenybėj as nei 
nežinau, kaip reikią juos 
vadinti. Meldžiu, Mk, pa
aiškinti. ■'

j— Labai gerai, Johai, 
Dalykas tame. Išradėjas 
tų spindulių pavadino juos 
X-spinduliais; reiškia, ne- 
žinomi spinduliai. Bet mo
kslinėj terminologi jo j va
dinami Roentgeno spindu
liai, pagerbimui išradėjo. 
Dr. Roentgenas, fizikos 
profesorius, kuris tuo lai
ku mokytojavo Wurzbur- 
go universitete, Bavarijoj. 
Tas svarbus Įvykis buvo 
1895 metais. Be abejo, įa- 
da tie spinduliai nebuvo 
tokie tobuli, kaip dabar, 
vienok buvo gera pradžia. 
Roentgeno spinduliai turi 
nepaprastas ypatybes, bū
tent, kiaurai 'pereiną per 
metalus, gypsą, medį, dra
bužį, minkštąsias kūno da
lis, kaulus ir tb, nors per 
metalą gąn^i sunkiai perei
na. Roentgeno spindulių 
perėjimas priklauso nuo 
medžiagos tirštųmo. Juo 
tirštesnę ^medžiaga, . tuo 
spihduhai.į susihiaii perei- 

: na, baV., i ^aferas daug 
tirštesnis už dantį, taigi 
ir Roentgeno spinduliai 
sunkiau pereiną per sidab
rą, negu per dantį. Nežiū
rint kaip medžiaga būtų 
tiršta, visgi tuMspindulių 
dalis joje susilaiko, kuo
met kiti lengvai pereina, 
nes patys spinduliai nevie
nodi šiuo atveju. Taigi, tos 
ypatybes duodą galimybės 
nutraukti atvaizdą. įvairių 
kūno dalių, Tokiu būdu 
Roentgeno spinduliais, pa
gal Seselių įvairumą gali
ma atskirti vienas kūno 
dalis nuo kitų, minkštes
nes nuo; kietų ir normališ- 
kąs nuo ligotų. Čią dakta
ras paima į rankas Roent
geno spindulių atvaizdą ir 
rodo Jonui, kuris pavar
tęs, apžiūrėjęs iš abiejų 
pusių ir^sako:
-7, Gailaį mano prieteliau, 

nors ir dienos laiku, vie- 
nok nieko negaliu matyti. 
Kaip vienas dantis, taip ir 
kitas, nėra man skirtumo.

; r—Tat, Jpnąi, —sako 
dantistas, —neužvydėti- 
noj padėtyje esate: dienos 
metu, ir dar tokioj sąulė- 

. toj dienoj, negalite matyti. 
[Na,.gerai, Jonai, žiūrėkite 

1 abu sykiu, gąĮ,. pamatysi
mi :• . j

O kas tie balti taškai 
ant dantų karūnų? — pa
klausė Jonas.. ‘
— Tąi yra metalu užtai

syti dantys. Ėtai, Čion ir 
skirtumas*, nes metalas y-

■ ta šuhkiau pereinamas 
'Roentgeno spindulių, negu 
dantis!
^- Nugi, kas čion prie ga

lo Šaknies ir tarpe dantų 
tamsūs ritūliukai? -4

■ paklausė Jonas, * 4
Tas tamsumas, Jonai, 

reiškia, kad dahtis pradė
jęs puti prie šaknies galo; 
tas vietas Roentgeno spin
duliai lengvai perkošia 
Mreina.

• *4 Kitais ‘/Žodžiais, tiė

nui sako: .

Nieko, o nieko n 

ėmėąjs paveikslus, 

prantu, kad" iŠ manęs juo
ką darot. Lai būna jūsų 
teisybė. Tikrenybėj as nei

tos kompozicijos kląsę, ku
rią baigė1914 met. Gyven
damas Petrapily, jis para
šė ir išleido “Mūsų dai* 
nąs”, “Dvi dąiua»0» ‘-Tris 
dainas”, ‘Keturias dainas’, 
’Cpątoų dąmprėlįK ^Plau
kią sau laivelis”, kuris 
taip pląčįąį pasklidų Lie* 
tuvoš žnąonėse. Be to, teh 
Šimkus vedė lietuvių ir 
gudų chorus, buvo 0. Šaš* 
nausko vargoninku —- pa- 
gelbininku. Vasaromis vėl 
grįždavo į Lietuvą, ve! 
rengdavo lietuviškus va« 
karus, rinkdavo dainas įr 
koncertuodavo; ‘ \ kus buvo išsiųstas Vąkarųj

‘ Baigęs muzikos mokė* Europon studijuoti muzi* 7*^^ aum-.iwmu 
lųą, ŠMBkflš | VįlniĮj' TanroSe Štaiiušlrtankė su,i įPausW^&'

‘it mane tęft ąpsigyventi- •"rO'. ^‘tgaivtao

Jtai^atat^ f eros l '
gentur t j įaūta, ąfiidėkoduoma ‘Sta-

pašokoTf tarė; “Ne. Tu A- 
merikon nevažiuosi. Toki 
vyrai Lietuviai labai rei
kalingi. Važiuok į Vilnių 
įr gaivink lietuvišką gin
klą — dainą”. Šimkus pa
klausė. Tuojau nuvyko i 
Vilnių ir pradėjo Vesti

>■ ‘Kanklių” chorą. Inž. Pet
rų- Vileišio globojamas, 
Šimkus ’ pradėjo mokytis

n Vilniaus muzikos mokyk
loje.

Antrą didžiuli lietuyiška 
? vakarą Šimkus surengė
' į9O6 m. vasarą, savo gimt- 
toje parapijoje, Belvederio 
dvare. Į tą vakarą atvyko

- daugiau kaip tūkstantis 
I; Žmonių, jų tarpe ir Varšu- 
< Vos konservatorijos direk

torius Mlynarskis (šiemet
r balandžio mėn. miręs). Po 
•' vakaro jis Šimkų pasikvie- 
■ te pas save, išegzaminavo

ir davė lėšas mokytis Var- 
į šuvos konservatorijoje.

, Prieš išvykdamas į Varšm
* vą, Stasys Šimkus dar su- 
; rengė lietuviškus vakarus 
f Panevėžyje ir Punske.

VARŠUVOS m PETRA- 
PJLIO KONSERVATORI-

•7.7 ■ yjošĖ;' :;
Studijuodamas Varšu* 

voje; Šimkus perėmė iš M.
į Čiurlionio; vesti lietuvių 

chorą, kuriame dalyvavo
; ir lenkų gausus būrys. Va

saromis jis grįždavo į Lie- 
tavą/ rinkdavo liaudies 
dainas ir vėl rengdavo lie
tuviškus yakąrus. Milži
niški jo vakarai buvo su* 
rengti Suvalkuose, šiau-

t Huose. Kaune- ir kitur, 
į Varšuvoje Šimkus parašė

savo didžiai galingą “Kur 
Į bakūže samanota” ir su-

harmonizavo 'ganą daug 
^lietuvių'liaudies dainų.

Mlynarąkiui pasitraukus 
lį Varšuvos konservatorl-

K tos -direktoriaus vietos, 
Stasys Šimkus, vos Migęs

i. rpetrapifio'konsemtori-1 K§o?parbintakiiiu. Gyvepa. buvoję.
I *

t karo^šelpti drąu 
Cėųtralinįp"Komifefę,____ , ___.
rfts; buvo pasiųstas į Ame*, KAS YRA ŠIMKUS HE- šiui Rimkui' ūž‘jo dainos 
riką rinkti aukų nuo karę TUVAI IR LIETUVIŲ gaivinimą ir^pop’uliarizavi- 
nukentejusiems. TAUTAI -

AMERIKOJE Be jau ankščiau išvar- ^bryhos šukąktūvių pro- 
.„v.4* t? , . > I e-a. visur nmsia didelius

Amerikoje Stasys Šimr 
kus buvo du kartu: 1914— 
1920 m. įr 1927 1928 m.
Pirmą kartą jis rinko au
kas nukentėjusiems dėl 
karo šelpti ir surinko 30.- 
000 dolerių. Be tų, leido 
“Muzikos” laikraštį, orga
nizavo lietuvių chorą Phi- 
ladelphijoje. Čikagoje ve
dė žinomą “Birutės” cho
rą. Amerikoje jis taip pat 
parašė nemažą kūrinių 
chorams ir solistams. Ten 
jo parašyta “Nugrimzdęs 
dvaras”, “Atsisveikinimas 
su tėvyne’

TĄŪTĄI Imą, jo 30 metų, muzikos

ĄSJSsK'a
vSsirnfmime noema ’ ne tlk Jubihjatasy bet
vęs sunronmę PMem^ ^P- įr^j^tuvių liaudies^ daina. , munas”, nemaža , dainų p 7 “ ~
chorams, solistams, forte- ' Pall,
pijonuL ir kantatą “Kovo- rapa ga. 
tojams už Lietuvos lais-l * , ~.
vė”. Be to, turi nemaža iii* KLAIPĖDOS KRAŠTE 
strumentalinės ir vokali- SVETIMŠALIAI VALDO 
nes muzikos, nebaigtų mu- 7.161,34 HA ŽEMĖS 
zikos kūrinių; Yra labai w 7
susirūpinęs lietuviškos o-1 Iš bendro Klaipėdos kra- 
peros rašymu, kuriai lib-p4"' 041 a s™s“ 
rętto jau turų yra spaudai 
paruošęs 900 liaudies dąi- 

......... . ' “Lopšinė”, nų, giesmių ir šokių. Ben-
^kpšios’^ir kįL Antrą kar-1 drai, SL Šimkaus yra iš-Į

; . Virąkąš/komp. StąąĮo Slinkaus “dąęaktorius”, 
pįr^ųtįnįš. barhįninko” bendradarbis.? jis. ir. dabarvargonų skyrių, persikėlė

įšto 241.961,6 ha žėinės plb* 
Į to svetimšalių nuosavybė
je yra 7.161,Š4 ha laukų. 
Tai yra įvairaus didumo 
ūkiai ir dvarai. Visą sve* 

| timšaliams priklausau t i 
žemė. padalyta į 965 pkio 
vienetus ir priklauso 965 
svetimšaliams. Didžiausia 
tos žemes dalis priklauso 
Vokietijos piliečiams, ku
rių yra 930 į ir jie valdo 
6.703,60 ha ploto žemės. 
146,86 ha yaldo l& asine- 
įniį, nėturinčių jokios pilie- 
f tybės. 63 hektarai priklau
so Šveicarijos piliečiams, 
47 ha dviem Amerikos pi
liečiams, 5,75 ha dviem 
Latvijos pil.,’ 191,00 Dani- 

Į jos 1 piliečiui ir nedaugiau 
kaip po du ha turi vilias 
italds, ' čekoslovakas150 ir 
Danzigo miėstb* pilietis, Iš 
tų 965 svetimšalių, tupin
čių Klaipėdos krašte že
mės nuosavybę,. 235 gyve
na Klaipėdos krašte, o ki
ti 730; jasmeniį užsiė- 
pioūse. IŠ tų visų 965 ūkto 
vienetų tik 367 yra šu tro
besiais, likusieji sklypai 
yra, pievos, ganyklos, pel
kės ir miškai. .l 

. Bendram skaičiuje yra 
17 dvarų, kurių tarpe yra 
keli turį per 300 ha ploto.

Jei kiekvienas gautų/ ko 
Į trokšta,^.kąm tada 'būtų 
:dar ka>;kM?'*^- •

Rašo Dr. S. Biežis, gy
dytojas Įr chirurgas,

Chięągo, 111-

’ « (Pabaiga)
Suliesėjimą, svorio su

mažinimą visados reikia 
vykdyti palengva: vieną 
arba du svarus į savaitę, 
bet niekuomet daugiau. 
Staigus svorio pakitėjimas

nervuotumą, Širdies plaki- 
mą, svaiguli ir panašiai, 
tai .reiškia per daug sku
botą svorio mažinimą, kas 
bent laikinai būtinai reikia 
sulaikyti. Kitaip, visados 
bus blogos pasekmės.

Kuomet nutukimas išim-1 
tinai pareina nuo persival
gymo, tai šitokiu atsitiki’ 
mu, aiškus dalykas, reikia 
gerokai sumažinti maisto 
kiekį. ’ ■ Badavimas nėra 
smagus, neigi reikalingas . 
Šiuo klausimu. Kaikurios 
maisto rūšys daugiau tu
kina, kitos net visai ma
žai. Taigi pastarųjų gali
ma liuosai ir iki sočiai val
gyti ir tuo pačiu sykiu tik
slas pasiekiamą. Visokie 
riebalai, cukrus ir krak
moliniai valgiai daugiau^ 
šia tukina, užtat jų reikia 
daugiausia vengti. Svies
tas, taukai, riebi mėsa, a- 
lyva turi būti mažiausiai 
vartojami. Cukraus, sal
dainių, žodžiu sakant, vi* 
šokių saldžių valgių rei
kia vengti. Bulvės, balta 
duona ir Šiaip jau visi kra
kmoliniai valgiai irgi turi 
būti išskirti’ iŠ dietos, Lie
samėsa;, Žuvis, kiaušiniai, 
nugriebtas pienas i? lietu
viškas sūris galima valgy* 

Įti kiek norima. Vaisiai ir 
daržoves, išskiriant krak- 
molines rūšis, labai mažai 
maisto savyje talpina. Už
tat jų galima valgyti iki 
sotiės. / •
, Sąryšy su atitinkama 
ęlietą. dąr reikia pridėti ir 
prasimankštinimą, kuris 
tačiau niekados neturi bū
ti perdėdamas, ypač esant

čiau suminėti vaistai arba 
druskos liudsuojaneios vi
durius. Pirmieji, kaip bu
vo sakyta, pavojingi svei- 

i katai, tos druskos ne tik 
neturi sųlięsmimo ypaty
bių, bet dažniausia tik vi
durius sugadina. Tai ir 
viskas. ' Užtat į šį ameri
konišką iškalbingą biznį 
nereikia kreipti nė ma
žiausio dėmesio,

RASTAS KRAŽIŲSKER- 
DYNIĮI MEDALIS

Prieš 40 metų Kražių 
bažnyčioje ir Šventoriuje 
rusų kazokai užpuolė be
ginklius žmones ir daug 
jų kardais sukapojo ir už
mušė. Po kelių, mėtų lenkų 
skulptorius Zielinskis Kro 
kuvoje sukūre tų skerdy
nių medalį. Vienoje meda
lio pusėje buvo akis, o an
troje — miniatiūriškai at-, 
.vaizduotos Kražių skerdy
nės. Kusų žandarai gaudy
davo to medalio platinto
jus, Todėl žmonės juos la
bai slėpdavo..Kadangi to 
medalio buvo labai mažai 
atliedinta, tai Lietuvoje jį 
turėjo, tik keli asmenys. 
Neseniai Lietuvoje Kražių 
skerdynių medalis buvo 
surastas. Manoma, kad tas 
retas radinys bus nupirk
tas iš jo savininko ir atga- 
bentas į Kauno. Vytauto 
Pidžiojo.njuiiejųv4 Tsb/

Tikrų draugų Netrūks 
nei vienam, kuris jų ver
tas ir pats mėka būti 
draugu.

iu,>i-■i»,irrrlai ftjĮįįfo1



L J. FOX

Pavasaris Eina

SPECIAL PAMUŠALAS

DIDŽIAUSIA KAILIŲ ĮSTAIGA AMERIKOJE

DUODA 10% NUOLAIDĄ

LIETUVĖMS
Atiduokit savo kailinius pataisymui arba pirkit nau
jus per jų atstovą lietuvį Kailiųžinovą p. BERNAR- 

■v DĄ J/KORITES
Taipgi, dėl iimulkmepiiku informacijų apie saugų kailių užlaikymų, 
ar taisymų bei persiuvimų savo kaŪinįų Šią vasarų -kreipkite pas 
p. B. j. Korites asmeniškai arba laižku (lietuviŠkai ar angliškai). 
Jis suteiks Tamstai reikalingus patarimus DYKAI.

Garantuotos Medžiagos 
W Darbas žinovų

II ■ Užlaikymas šaltai

Apdrausti $100 
$5,000,000 Apsauga.

> SPECIAL 
UŽLAIKYMAS KAILINIŲ

Kamerose 
ApdrauSti $100.00 
Priitatymas >10. minučių 
Apžiūržjimas Kasdien 
Smulkus pataisymas 
Pažinimas ir pristatymas 
$5,000,000 Apsauga

MhMMąk Ckgnžfc 2$, 1^85

Saulutė kas kartą vis šypso linksmiau, 
Sniegelis jau tirpsta ant žemes. 
Pavasaris eina arčiau ir arčiau 
Ir veidas im’ Švisti aptemęs.

Sulauksim gegužės dienelių ramių, 
Kai žali berželiai linguos;
O kvapas malonus žiedelių jaunų 
Ir raudančią širdį beguos.

Ant beržo viršūnes geguže Kukuos, 
Supama Vėjelio švelnaus, 
Begriaudins jį Širdį suspaustą varguos, 
Ir kiekvieno skausmus atjaus. • 

i Gurktianiškis.

Karo Šmėklos Auka
Palikti savo sergančią mo
tiną, palikti savo ateitį, 
viską, viską... Kas tikėjosi, 
jog tapsiu kariu, jog man 
reiks apkasuose kovoti... 
Dieve globok motiną ir 
mane...” Du draugu pas
paudė kits kito dešinę.

Paskutinė diena. Atsi
sveikinimas su namiškiais. 
Antanas prisiartino prie 
motinos. Motina atsisto
jo... “Sudiev, motut”, tarė 
sūnUš imdamas motiną į 
glėbį. “Antanai...” išspru
ko senelės žodis ir prispau
dė sūnelio galvą prie karš
tos krūtinės. Antanas pa
bučiavo josios veidą ir pa
žvelgė į akis. Jis pamatė 
visą motinos skausmą ir 
meilę savo vaikui. Ašaros 
ritosi per skruostus lyg 
tankūs lietaus lašai... Sus
paudė Antanui širdį: “Mo
tut, tikėk manimi, aš grį
šiu...” ir vėl jis Ją pabu
čiavo. “Palaimink dabar..” 
tarė Antanas. Atsiklaupė. 
Pakylo nudžiuvusios sene
lės rankos ir palitėjo sū
naus galvą... "

Tarška kulkosvaidžiai, 
šautuvai, haubia patran
kos, liejas kraujas*.. Ka
ras,.karas... Antanas sus
paudęs šautuvą rankoje 
tyliai seka . priešais save 
horizontą. Nejauku vie
nam tarpe nepažįstamų. 

. Jonas kažin kur kovoja, 
kitame pulke... o gal jis 
jau atsisveikino su pasau
liu?! Šiurpuliai pere jo An
tano kūną.

Ataka. “Pirmyn!” pasi
girdo komanda ir Antanas 
su kitais patraukė į prie
šą. Durtuvai saulėj blizga, 
kariai sunkiai alsuoja. 
Priešas laukia. Antanas 
pirmą kartą išvydo kritu- 

i sius. Laukas r- pilnas la« 
vonų. Baisus vaizdas... Vėl 

[Antanas pasipurtė. “Am
žiną atilsį duok jiems, 
Viešpatie...” Ja, Ja^ Ja, Ja, 
Ja, papliupo priešo kulko
svaidis ir Antanas pajuto 
šone karštį. Tvėrės už šo
no — kraujas... Silpna, a* 
kyse žalia, geltona įr tam
su... Antanas griuvo. Jo 
draugai puolė priešus, nes 
tas jam. pradėjo veikti — 
paleido ugnį. Kova... Ka
ras!... Antanas kiek atsi
peikėjo. Priešais jo už a? 
pie 200 Žingsnių virė kova. 
Visas jėgas įtempęs, Anta
nas įsiimto į sviedinio iš
raustą duobę. Staiga paki
lo riksmas ir savieji ka
reiviai pradėjo trauktis. 
Priešas vytis... Antanas 
viską mato. Per jo duobę 
bėgą Šimtai kariui — pir
ma savieji, paskui — prie
šai* Kovos garsai jau be-

Mokykla. Sėdi Antanas i 
ir giliai mąsto. Jo mintys 
aukštai skrajoja mėlynoj 
padangėj... jis mato kaip 
jis — kunigas, ganys žmo- : 
niį sielas, mokys mažus 
vaikus, skelbs Dievo žodį 
senam ir jaunam. Jis ma
to savo ateities gyvenime 
pasisekimą ir laimę. Anta
nas jaučias jau kunigo rū
buose esąs, jaučias laikąs 
šventas mišias. *O Dieve'’.., 
Antanas tykiai sušnabždė
jo. “išpildyk mano troški
mą, leisk, kad aš laimingai 
pasiekčiau savo tikslą,.. 
Džiaugsiuos aš ir mano ži
lieji, TgvpBąX^pįrw^Wr 
šias belaikant. Nors 'dar 
tik ketUri metai iki to lai
ko, bet jie man ilgi bus... 
Sutrumpink Viešpatie lai
ką... Aš laukiu, tuo gyve
nu..”

Skambutis. Rėkauja. An
tanui belipant žemyn, jo 
draugas Jonas, kuris esąs 
Antano skyriuje, pasivi
jus jį, ir sykiu išėjo oro 
kvėptelėti. Jonas irgi/ren
gėsi prie kunigystės — pa
maldus jaunikaitis. Varg
šas turėjo sergančią šir
dies liga motina. Visgi Jo
nas tvirtai tikėjo, kad Ji 
dar išvys jį prie Dievo au
kuro ir iš jo rankų priims 
Šv. Komuniją. . ’ ’

Abu jaunuoliai - drau
gai rimtai pasikalbėję, su
rengė ateities kunigystės 
planus, grįžo vėl prie mok
slo. Paskutinis skambučio 
garsas jau nutylo ir stu
dentai ėmėsi mokslo dar
bo.

Pamokos baigėsi. Anta
nas išsimaįšė draugų tar
pam Visi linksmi, šneku- 
Čiuoja, šypsos, juokus kre- 

; čia.*. ‘KARAS! KARAS!” 
Staiga išsiveržė virpantis 
plonas jaunuolio balsas.

* Visi staiga nutylo; Atsisu-
* ko į atbėgantį su laikraš- 
g Čiu rankoje jaunikaitį iš

njiesto. “Karas paskelb- 
; taš! Visi nuo 18 — 40 me

tų į karą!” nusigandęs 
. * jaunuolis aiškino savo 

? draugams. Veidai nubalo, 
į širdys suplakė. Antanas, 
i nors laikėsi ant kojų: 

■i* “Viešpatie...” išsiveržė jo 
J pilnas jausmų žodis. Tėvy- 
f nė šaukia, reiks eiti ginti, 
iškovoti UŽ josios laisvę.

Tuo tarpu viskas teks ati- 
į dėti i šalį. Ateities planai 

tepalieka... čia dabar tevy- 
; nė Šaukia... širdis tartum 
. peiliu perverta... Jonas 

? prisiartino prie Antano.
į Jo akyse žibėjo ašaros. 
* ‘Antanai’, prabilo draugas, 
f “Troškau ’ tapti kunigu, 
t bet... Dievas kitaip man 
J lemia. Karas... turiu eiti.

' DARBININKAS
mvo nutolę, kai vėl įsiver
žė Šauksmai ir kariai vėl 
pradėjo galvatrūkčiais bė- 
jti. šį kartą priešas bėgo 
— savieji vijosi.

Antanui vėl silpna... štai 
lekia karys, granata spro* 
gsta, jis puola į Antano 
duobę. Antanas pravėrė a* 
kis... nusišypsojo: “Jonai.” 
Kaip sužiuro: “Antanai!” 
Mokslo draugai susitiko* 
/‘Drauge, aš mirštu, jau 
man nėra vilties... pranešk 
mano motinai...” Jonas pa
stebėjo, kad jo mokslo 
draugas tikrai geso... pa* 
klausė: “Antanai ar susi
taikei su Dievu?” Pauža. 
“Taip, pasirengęs..* Šį rytą 
priėmiau komuniją... dar 
vieno prašau, Jonai, mels
kis už mane... Su Diev... O 
Jėzau...” Antano galva nu
linko ir jis atidavė Viešpa
čiui sielą. jonas pravirko. 
Gailą draugo. Juodu sykiu 
mokinosi, sykiu valgė, sy* 
kiu augo, ateitį ruošė, ir 
Štai jo — Antano, jau nė
ra. Žūvo ateities svajonės, 
žuvo, žuvo,.. “Antanai, lai 
lengva tebūna šioji juoda 
žemelė... nepamiršiu tavęs. 
“Jonas nusišluostė ašaras. 
Atsistojo. Kulkos zvimbė, 
kaip bitės. Tolumoje dar 
kovojama. Jono veidas su
rimtėjo, jis pažvelgė į dan
gų, paskui į Antano lavo
ną, griebė už šautuvo ir iš
šokęs iš duobės pasileido į 
mūšį. Jonas artėja kovos 
arenos. Prisiartinęs, puo
lė priešą...

Pasibaigė karas* Varpai 
gaudžia... garsai liejas, 
žmonės linksmai krikŠtau- 
ja... Kareiviai grįžta nuo 
fronto. Visi linksmi^ dai
nuoja... Jųjų tarpe ir mūsų 
Jonas* Savo širdy jis karš-' 
tai dėkoja Viešpačiui už 
Jo globą karo lauke ir tai
ką. Su visais vežimų, veži
mai slinko, važiavo invali
dai. Liūdnas reginys...

Keturi metai - jau jaras- 
liiiko lyg mėnesiai. Bažny
čioje laikomos ŠV. Mišios, 
žmonių pilną... Vargonai 
groja — choras gieda. Prie 
altoriaus jaunas kunigas 
— Jonas. Jo lūpos kruta, 
akis pakilusios žiūri į kry
žių, dangų — jis meldžiasi 
už jau mirusią motinėlę* 
už draugus — Antaną...

A. K. Maftinonisi

PONAS 18 GAIDŽIUKAS
(Baudžiavos laikų 

pasaka).

Iš L. Vyčiu N. A. Apskričio 
Suvažiavimo

Korespondento praneši- nuo Vyčių org. garbės na
mu, vyčių suvažiavimas į- rib, kum P, Virmauskio ir 
vyko balandžio 28 d„ Auš-’ 
ros Vartų parapijoj, So. 
Worcester, MasS. Apart vi
sokių komisijų, buvo iStin- 
; eta ir korespondentai, bū
tent: Jurgis Dubickas ir 
Jonas Bašinskas.

Pasirodo, kad|pastarasis 
nesekė sesijų eigos. Štai 
laikrašty ‘Darbininke’, ge
gužės 7 d*,laidoje/skaitau 
netikslią korespondenciją 
apie vyčių suvažiavimo 
nutarimus...

vau suvažiavimo sesijose 
r girdėjau kas buvo kal- 
bama, tai perskaitęs ko
respondento p. J.Bačinsko 
paduotą žinią,- norėjau į 
sekantį “D-ko” numerį pa* 
rašyti ir pasiųsti pataisas.

Bet neturėdamas kores
pondento teisių, susilai
kiau. Padarysiu tik pasta
bas. Tiesa, p. J. Bašinskas 
paduoda kelis garbingus 
svečius, suvažiavimo svei
kintojus ,bet apart paduo
tųjų turėjome daugiau, bū
tent: kun. J* Vaitekūnas iš 
Providenėe, R. L, Dr. Vaiš
noras, mūz. Brolis Banys, 
kurie taip pat pasakė turi
ningas kalbas. *

Be to, p, P. Razvadaus- 
kas perdavė sveikinimus

L. Vyčių Centro valdybos, 
bet korespondentas apie 
tai nieko nemint.

Rašo apie sportą: “Nu
tarta suorganizuoti L. Vy
čių N. A. Lygą Baseball’ui. 
Kaip suprasti, ar tik vyčių 
lygą, ar lietuvių lygą tik 
vyčių vadovybėje? i

Gerai atsimenu, kad nu
tarėme organizuoti basę- 
ball lygą vyčių vardu, bet 
į lygą kviesti visų lietuyių 
katalikų ratelius, tik su 
sąlyga, kurie užsimokės 
duokles sukėlimui fondo 
dovanoms geriausiai atsi
žymėjusiems rateliams.

Organizatorium šios ly
gos išrinktas Viktoras 
Babilas iš Norwood, Mase. 
Ponas Bašinskas to nepa
duoda.

Žodžiu, p. Bašinsko ko
respondencija buvo netik
sli. Patarčiau J. Bašinskui 
kitą kartą geriau'sekti se
sijų eigą, kad tokių klaidų 
neįvyktų.

Kartu ir atsiprašau p. 
Bašinsko, bet pastabos vi
suomet naudingos. Man ir
gi rūpi vyčių reikalai ir 
todėl, kad visuomene ge
riau suprastų suvažiavimo 
eigą, padariau pastabas.

Vienas iš Atstovų

Kartą, dar baudžiavos 
laikais, gyveno senelis ir 
senele. * Jiedu turėjo ’ tik 
gaidžiuką ir girneles mil 
tams susimalti. Ponui pa
gailo ir tų girnelių, Įsakė 
tarnams jas atimti —- ir 
šie jas atėmė. Gaidžiukas, 
tai pamatęs, nubėgo pas
kui girneles į pono kiemą 
įr gieda:
r- Ponai, ponai! atiduok 

girneles, išgaišinsiu, pra
pliki insiu!

Ponas tai išgirdęs, su
pyko ir įmetė šuliniu, ma
nydamas, kad jis ten pri
gers. Bet gaidžiukas išgė
rė iŠ šulinio visą vandenį, 
išskrido ir vėl gieda:
— Ponai, ponai! atiduok 

girnelės, išgaišinsiu, pra- 
puldinsiu!

• Ponas, dar labiau supy
ko ir liepė tarnams įmesti 
gaidžiuką krosnių, kad su
degtų. Bet gaidžiukas kad 
paleido iš savęs vandenį ir 
užpylė ugnį. Išbėgo jis iš 
krosnies kiemąn ir vėl gie
da:
-r Ponai; ponai! atiduok 

girneles, išgaišinsiu, prą- 
pūldinsiu!

Ponas tuomet dar labiau 
supyko ir sumanė gaidžiu
ką papiauti ir suvalgyti. 
Taip ir padare. Bet gai
džiukas ir pono pilve giė- 
da:
— Ponai, ponai! išmesk 

mane iš pilvo, atiduok gir-

STUDENTU IR PROFESI- 
JONAIĮ! SEIMAS

Svarbus pranešimas
“Amerikos Lietuvių Ka

talikų Studentų ir Profe- 
sijonalų' Sąjungos” Cen
tro Valdyba šiuomi prane
ša, kad STUDENTŲ IR 
PROFESIJONA&Ų SEI
MAS įvyks š. m. ' Birželio 
(June) 27 (ketvirtadienį) 
ir 28 d. (penktadienį), Ma- 
rianapolio Koleg į j o j e, 
Thompson, Cohn.

Visos Studentų ir Profe- 
sijonalų kuopos.privalo at
siųsti į Seimą, kuodidžiau-
sį skaičių savo įgaliotų 
delegat^(čįų) studen t ų, 
profesijonalų ir. narių rė
mėjų. Kiekviena kuopą 
siunčia po vieną delegatą 
nuo kiekvieno penkių užsi- 
Įnokėjusių kuopos narių. 
Delegatų įgaliojimai pri
valo turėti Dvasios Vadb, 
Pirmininko/ įr Raštininko 
parašus, šie delegatai tUri 
balsavimo teisę.

Visos Studentų ir Profe- 
sijonalų kuopos privalo at
siųsti savo įvairius suma
nymus, rezoliucijas, kons
titucijos pataisas, ete., 
kuoankščiausiai rast u 
prieš Seimą -r Centro Se
kretoriui — Mr. A. Miciu- 
nas, Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

Visos Studentų ir Prof e- 
sijonalų kuopos privalėtų 
kuogrėiČiąusiai atsilyginti 
prieš Seimą ($1.00 studen
tams ir, $2.00 profėsijona- 
lams) su savo Centro na
rio mokesčiais. Pinigus 

neles, išgaišinsiu, prapul- 
dinsių! , j ,

Ponas liepė tarnams pa
siimti po kuolą ir eiti pas
kui jį. Nuėjo nuošalion 
Vieton. Ponas pritūpė, o 
tarnai pakėlė kuolus ir 
laukė: kai turėjo pasiro
dyti gaidžiukas, jie turėjo 
jį dobti kuolais ir užmuš
ti./ Gaidžiukas, kad šoko 
staiga iš pono, tarnai kad 
dobė kuolais, bet pataikė 
ne gaidžiukui, tik ponui 
per galvą. Taip ir užmušė 
poną.

Gaidžiukas atbėgo pas 
senelius, seneliai atsiėmė 
girneles. Baudžiava pradė
jo nykti ir seneliai dar su- 
šliauks žvieeesnių dieteM

siųskite Centro iždininkui 
— Mr. Petėr Barzilauskas, 
3 Elderts Lanę, Woodha- 
ven, L. I., ,N. Y* Siunčiant 
pinigus būtinai pažymėki
te kas siunčia, kiek ir už 
ką siunčiamą.
; Visų kuopos narių var
dus ir pavardes ir adresus 
kuoankščiausiai prisiųski- 
te Centro Finansų Sekre
toriui -į- Mįss Isabelle Ro- 
vas, 12 Dudley St., Ro- 
chester, N. Y.

SEIMO PROGRAMA 
Ketvirtadienį, Birželio 27.

Seimas prasidės iškil
mingomis pamaldomis Ko
legijos Kaplytėleje. Seimo 
atidarymas įvyks Kolegi
jos Salėje. Rytą ir po pie
tų . sesijos, paskaitos.

Vakarė, 8 vai. Kolegijos 
Salėje įvyks Seimo dele
gatams ir svečiams pager
bti IŠKILMINGAS KON
CERTAS.
Penktadienį, birželio 28 d.

8:30 vai. į?tą Šv. Mišios. 
Nūo 0:30 vai. rytą iki 5 
vai. vakare studentų ir 
profešijonalų sesijos, pas* 
kaitos, Kolegijos Salėje.

Vakare, 8 vai., Town 
Mali, Thompsone, įvyks 
viešas pasilinksminimas 
(semi - formai dance) Sei
mo dalyviams. Nuoširdžiai 
kviečiame visus apylinkės 
studentus (ęs) ir jų drat 
gus į šį gražų pasilinksmi
nimą. . ,

SEIMO DELEGATŲ 
APRŪPINIMAS ‘

Visi atvykusieji delega
tai įsiregistruodami užsi
moka—Studentams $3.00; 
Profesijonalams ir sve
čiams $4.00, už ką kiekvie
nam delegatui bus suteik
ta per dvi dieni nakvynė, 
valgis, tikietai, etc. į vi; 
sus parengimus.

Visi Amerikos Lietuvia 
Katalikai - Dvasios Vadai 
Profesijonalai - Studentai 
Visuomenės Vadai - Viso
se Amerikos Lietuvių Ko
lonijose Nuoš i r d ži a i 
Kviečiami į Seimą. .

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivi

jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinki* 
nys. . a •

“DARBININKO” Adm, 
WW.Broadway, 

South Boston, Mas*.

PERSIUVIMAS UŽ $12.00
Apykaklės ir apyrankes gali bū
ti visai perdirbtos, sulig vėliausios 
Paryžiaus mados.
Truputį brangiau vartojant bob- 
ra, karakulio, ūdros ar kitų oran-, 
gesinu kailių.

PERDIRBK SAVO SENUS 
KAILINIUS

Vienas iš mūsų žinovu parodys 
vėliausias madas iš Paryžiaus ir 
pasakys kiek kainuos perdirbimas 
Tamstos seno palto, kad jis at
rodytu kaip naujas.

t
r

Tel. HUBbard 5000
iki vidurnakčio

oCa/uiejJĖ: Tun
■ 411 WASHINGTON STREET ,
BOSTON, , MASSAOHUSBTTS

>

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

Mes Atliekame Visokius Stogų 
TaisymoDarbus 

Visokius SheetMetal Darbus 
Visokius Murinikų Darbus 

KokieJūsų Reikalavimai?
Naiijos lubos? Metalo ar Plestros? 

Naujas Stogas? Trijų šeimynų Namai?
Ar Dirbtuvei? f

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

Ar Jūsų “Conductor” Vamzdžiai yra Surūdeje ir 
•.'./■.■^.■"Griūva? •

Telefonuokite 1646 ir mes atvažiuosime ir duosime dykai mūsų 
apskaitliavimų kiek kainuos pirmos rūšies darbas ir medžiagų.

■ . _ . - • ■ Sutiksime atlikti darbus išmokėjimui.

CHESTER A. HICKMAN
Stogų - Mūrininkų ir Sheet Metai Kontraktorius 
Tel. 1646 — BROCKTON — 39 Prospect SL

r
Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy-

venam gyvenkim gėrai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan-
gus. ; MlltOIL €1

'J! ■>
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Viską Atnaujinti Kristuje!
Yra idėjų, kurios mums, 

katalikams, niekuomet ne* 
sensta ir kurios turi pa- 
gribdinę’ reikšmę dvasibia- j 
me katalikų gyvenime. To
kia idėja yra šūkyje “Vis
ką atnaujinti Kristuje”.

šis Šūkis su savo idėja 
yra toks senas, kaip ir pa
ti krikščionija. Ne iš ri
jau# X jis išskrido J pla
tųjį pasaulį# bet išTaiitų 
Apaštalo — Šv. Povilo. Di- 
dysis Popiežius jj tik gar- 
Biai it ateoritetingai pa-

* kartojo te tuo būdu Jį su-
2 aktualino. »
2 Kadangi ši idėja labai
* sdna ir visuomet aktuąlii -
** ka, tad jos įtakos sociali*-
S mam kata'Uų gy /onimtti 

r.:eks nėsustebdys. Tai, ką
S tededamas kalėjime šv.

’X Povilas apaštalas .pasakė 
S apie save (“Aš esu supan
ti ėjotas, kaip piktadarys, 
“ bet Dievo žodis nesiduoda 

aupančiojamas” 2 Tim. 2, 
9), liečia kiekvieną katali-

w ką, ypač kiekvieną Katali- 
'5 kų Akcijos narį, neišski- 
; S riant ir jaunuolių.
-S šūkio “Viską atnaujinti 
X Kristuje” prasmė bei idėja 

k < yra tarytum Katalikų 
Bažnyčios širdis, nes pasi
ryžimas visą gyvenimą 
atnaujinti Kristaus dva- 

f 2 šioje eina iš Bažnyčios 
?: *■' meilės Kristaus Asmeniui, 
j* O prieš tą meilę lūžta vi-
* sos “šio pasaulio” galybės.

Katalikų atsparumas yi-
5 Sur ir visuomet pareina 

nuo to, kiek jie Kristų my- 
. Ii. Galima .laikyt empiriš- 

ku faktu, jog meilė Kris
tui katalikų gyvenime fte 
mažėja, bet didėja ' , ,

Iš tiesų, niekuomet Kris-* 
tus nebuvo taip mylimas, 
kaip musų laikais, tais lai
kais, kada laisvamaniai

nevvfcdvth^isakvmo“Tž! ieškąs poilsio chaose ir emocijoj, romatttizinąs, bet 
na^ikit manė žnmnili a-‘ tėvynfia meilė, žmonių gerovė pasiliko jo žiburiais, ro- 
kSdh^Lc 128? Iš dančias kelia lietuviu tarpe šviesiam vyškupiii, drą- 
ištonnio patyrimo žinome, 
kad juo labiau “šis pašau- s 
lis” Kristaus nekenčia ir 
energingiau jo dvasią stu- 
mia iš viešo gyvenimo, juo 
katalikai idealistai labiau;

b - Jį myli, o kas myli, tete 
į nesunku ir pąsiaukot.
I- # Sunkiais Bažnyčiai. lai- 
įį * ' kais ne vienas silpnadva- 

~ sis katalikas ją apleidžia,
* . bet taip pat ne vienas indi- 
p "• ferentas palieka karštu 

Bažnyčios teisių gynėju, 
g f nes juk “akcija sukelia re-

* akciją”, vienų neapykanta 
į;"’- žadinamą kitiems meilę ir 
f ' pagarbą. Kad Kristaus i- 
i- 5' deja persekiojama, kad ne- 

mėgiami tie, kurie ryžtasi 
į Savo ir kitų gyvenimą at* 

naujinti Kristaus dvašio- 
je, tai nesiidaro nieko ūė-

L// paprasto ir nieko giliai go te lenkiškos įtakos ir pamažu užimančiai,* jau bai* 
t tragiško, neš Išganytojas giančios nutautėti, bajorų vietą, tampant tautiškos 

7 atnešė šiam pasauliui ne literatūros mėgėjais, jos palaikytojais, platintojais te# 
taiką, bet dvasinę kovą, pagaliau, nepriklausomybės sėklų sėjikais# įvyko

fi 
į'i

Jau senelis > Simeonas, 
paėmęs kūdikį Jėzų ant 
rankų, pasakė, kad “Jam 
skirta būti pražūties te at
sikėlimo priekabe dauge
liui ir ženklų, kuriam prie- 
Štaraite** (Luc. 2,34—35). 
“Prieštaravimų” preteks
tai labai įvairus ir vienas 
kitam priešingi: antikinės 
Romos cezariai bemaž taip 
pat, kaip ir vokiečių nacio
nalsocialistai, krikščiony
bėje įžiūrėjo politinės vie
nybės skaldymą, liberalai 
te masonai mato joje stab
dį kultūrai, o marksistai— 
atramų valdančiai klasei. 

; Nesenai Bažnyčios prie
šai savo sunkiųjų artileri
ją visų pirmiausia kreipė 
priež kontempliacinius vie- 
nuolių ordenus, šiandien 
yra priešingai: šiandien 
pirmiausia puolamas vi
suomeninis katalikų veiki
mas. Dar nesenai buvome 
kaltinami socialiniu nevei
klumu, O šiandien esame 
persekiojami už veiklumų, 
už krikščionišką įtakų so
cialiniam gyvenimui.

Vieni katalikų kunigus 
kaltina, kam jie visuome
nės neorganizuoja te jos 
nešviečia# o kiti, kąm or
ganizuoja ir kam žmonėms 
tiesą skelbia. Vienu žo
džiu, katalikybė jos prie
šams nepatinka nei iš prie
šakio, nei iš šono, nei iš 
užpakalio. • .

Husai ne tik, kad panaikino ftębvty zpafcdą ir jfr 
darė lietuviškas mokyklas-bet dar ikarai itoc*riin- 

lietuvių ištrėmė i Sibirą te fculaikff Vių
bufojimą, bet tik neilgam, neg teud&ų renfite 
vysk. M. Vahtečitrt, tautos wteedibuas;mige’ Uite 
priemones Surasti, kitus būdui suieškoti, kUriaii vi*

tų ir knygų platintojus ir slapti 
še, kilnojamų mokyklų mokyto 
kurių pagelba galėjo toliau ’ 
ris buvo W gerai taorganižuotas/ fedlįfeintfį 
prikalti”< per >riiaa dešimtis metų, nai- 
kine te teriofe lietimų kaipo* mokate fpMdedam<tee 
mokyklose, jokiu, būdu negalėjo įvelka tų slaptų kil

Kristaus Asmeniui/ Kuris I 
permanentiškai gyvena 
savo Bažnyčioje ir palaiko 
su Jos nariais religinius 
meilės ryšius, ypač peT 
Eucharistiją. Iš neapykan
tos Kristui eina neapykan
ta tiems, kurie Jo klaiiso 
ir Jį myli.

Mūsų priešininkai gerai 
žino# kad .niekuomet religi
nė katalikų organitecija, 
vyskupų vadovaujama, nė
ra ginkluotos revoliucijos 
sukėlusi. Organizacija tė
ra pretekstas, pate “cimu- 
sas” tai neapykanta tam, 
kas yra gyvai krikščioniš
ka. Vieni iš katalikų prie
šų nekenčia viso krikščio
nybės tūrinio ir visos for- 
mos,t o kiti formą laiko P^** 
kęstinu dalyku ir kovoja 
tik su turiniu; bet šitoks 
nuomonių skirtumą# netu
ri mums didelės reikšmes, 
nes mums aišku, kad kas 
biaurisi šūkiu “Viską at
naujinti Kristuje”, tas nė
ra krikščionis ir juoba ka
talikas; su tokių žmonių 
įtaką katalikę vi?wmenei, 
ypač jaunuomenes auklėji
mui, mes visuomet kovo
jome; kovojome ir kovosi
me, nes jei katalikai to ne
darytų, tai būtų nebekata- 
likdi/ o Kristaus mokslo 
išdavikai.

> “P. G”
S. Lukas.

Vysk, M. Valančius-Lietuvių, 
Tautos Auklėtojas '■

į Kadangi ^ysk. M. Valančių# savo idealais buvo 
artimas romantizmui, bet turįs Šaltą protą ir geležinę 
valią, visuomet Sugebėjo protingai reaguoti į gyveni
mą ir, trumpai išsitaręs “žemaitiu WiskUpistej” apie 

(Senovės lietuvių tikybą, savo tiesioginį darbą,dirbti,, 
k » * * .z. M amžiuje,

f tėvynės meilė, žmonių gerovė pasiliko jo žiburiais^ro- 

šiai pakėlusiam balsą Lietuvos žmonių "švietimo rei
kaluose, kuris, viešpataujant Lietuvoje dar lenkoma- 

■ bijai — lenkizmo bangai, atjautė tekančią lietuvių at
gimimo “aušrą” ir dėjo daug pastangų, tam atgimi
mui sustiprinti, ruošdamas ir gamindamas tautinę —* 
lietuvišką literatūrą. f

Tuo laiku, kai lietuvių tautinis atgijimas stiprė
jo, dar lietuvių tautos branduolis,— liaudis sunkiai 
vaitojo po slegiančiu baudžiavos jungu ir vien tik sa
vo liūdnas dainas dainavo, pasakas sekė, mįsles ir pa* 
taries kartojo, bet savųjų raštų, lietuviškai rašytų, 
dar skaityti nemokėjo, neš buvo tamsi ir bemoksle.

Tai matydamas vysk. M. Valaičius, kad pačiam 
svarbiausiam ir geriausiam lietuvių tautos branduo
liui liaudžiai trūksta mokslo ir lietūviškų raštų, ne 
tik, kad ragino kitus rašyti, bet ir patsai ėmėsi darbo, 
pasidarę karštu rašto pionierium ir tapo uoliu žmonių 
mokytoju bei auklėtoju. ,

Pergalėjus vienas kliūtis, atsirado kito# dar di
desnės, kurioms nugalėti reikėjo dar daugiau suma
numo, ištvermės, jėgos, nenuilstamo darbo ir energi
jos turėti, neš, vos tik atsipalaidavus 1863 meteis lie
tuvių visuomenės daliai iš baudžiavos, iš bajorų jun-

- liaudis sunkiai
* < k
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ią, sunkiai rusų Žandaro akimis įžiūrimą# vysk. M, 
Valančių# nupiešė savo,veikale: “Antano Tretininko 
Pasakojimas”, kurį galima būtų pavadinti gyvenime 
prityrusio ir labai gerai rusų špatus pažįstančio vy
ro pamokymu, kaip ir ką turėjo daryti lietuvių treti- 
nmkai,kadpadėjus Lietuvos Žmonėms reikalingiausių 
jfeins prigimtoje kalboje knygų skaitymo mokslą įa^7 
gyti. ■’'" •/ ‘ ’ /

Dėka tų klaidžiojančių mokytojų, kurie tai# sun
kiausiam rusų priespaudos laikais# kada viskas, kas 
i:ik lietuviškumu kvėpė jo,buto' Žiauriai pėdsekiojama 
:i naikinama, išmokė Lietuvos liaiidį šavasias lietuviš
kas knyga# skaitytį padėjo mūsų tautai savąją kul
tūrą nuo žiaurių ir kenksmingų fašizmo bangų ųtakos 
ir užnešu apginti ir neleido jai žūti svetimų jų bango- 
•š#a ■ ’ ' ■ • ■’ '' ■”7'7.. ,/■.... ■ '..'y

Kokiė vaišiai, Vdr&it tą tikytonai '^tūrinępri> 
nagandą, buvo gauta’ galima matyti/ kad te iŠ šio . & 
Daukanto laiško, rašyto vyšk/M. Valatičluil845 me
tais, dar Jani Varnių Seminari joj tebesant/ kuriam jie 
skundėsi/ “jog esąs blogas ženklas tautai, kad į 2 me
tu visoje Lietuvoje tėišparduota jo Abėcėlės tik apie 
iį^;^mto'egz”, ■' * -'Zv/■ <

Vėliau,1856 metais vysk. M. Valančius, panaudo
jęs žemaičių, vyskupo Sosto įtakų, kultūros Kėlimui 
Lietuvoje— Žemaičių krašte/reikalavo, raštu paleng
vinimo rusų cenzūros pas Vilniaus mokslo apskrities 
globėją, kuriaintarp kitko rašė: “Tainfctai Žinom*, 
jog manorvyskupijos gyventojai, apie milijoną &xu> 
nių..., kiekvienas moka skaityti bent iš maldakny
gių”..: ' . ‘‘ ‘

Reik žinoti, kad tada šimtai tūkstančių žmonių 
pramoko skaityti, ne vien įsteigtose rusų mokyklose, 
bet daugiausiai pasidarbavimu* “Antanų Tretininkų’S 
“PalangoŠ’Jiizių” ir “šiaulėiiiškių Senelių*

Vy$k?fM."Valančius ne tik rūpinosi apšviesti nu
skurusią didikų niekinamą liaudį, bet Jąap pat Rū
pinosi irijb# Auklėjimu, kurio principai rfSdami kiek-, 
viename parašytame lapelyje, kur dorybės giriamo#, 
malonybes peikiamos ir viskas buvo daroma ne sta
čiai, ne išpeikiant ar išbarant, o tik parodant pavyz
džiais, kaip reikėtų gyventi, kaip elgtis ir apsieiti.

Jo auklėjimo principai ir svarba buvo labai dide
lė, sistematinga ir nuoseklį. Jis, būdamas labai peda
gogas,pirmiausia kreipėsi į mažus vaikus, Žinodamas, 
kad šie yiavlyg tas švarus;baltas popietis ant kurio 
galima rašyti; kas tik norima; pagamino ir išleido 
jiems skiriamą “Vaikų knygelę”; kurioje gerų ir blo
gų asmenybių pavyzdžiais stengėsi maručiams įskie- 
piiiti paklusnumo, žmoniškumo ir apsukrumo “pavyz
džius. - . . . * .*

Kadanįri maži Vaikai, raginami būti^gerais, do
rais, paklusniais vyresniems ir apsukriais, mažai ką 
patyš, beskaitydami tas knygeles tegalį, todėl vysk. 
M. Valančius kreipėsi prie jų tėvų o ypač prie motinų 
“Antano Tretininko” lūpomis, nurodydamas, kokios 
yra jų pareigos ir kaip jos pritilo Savo vaikelius auk
lėti; juos tinkamu keliu vesti, kad jie būtų ir “Dievui 

’ meilūs ir svietui dailūs”, kad būtų dori ir mokėtų 
tarp savęs gyventi; .

Be “Antano Tretininko- Vysk. M. Valančius an
trąjį savo kultūros palaikytoją ii* platintoją - keliau
jantį per kaimus siuvėją/ ^apraše “Palangos Juzėj”/ 
kur nurodomas pavyzdys visiems tdo teiktų kėliau jau
tiems per žmones, siuvėjams, ir’ kad tas jo darbas vė
jais nenueitų, stengėsi jį parodyti, kiek galint, gud
resniu, kad visi panašaus užsiėmimo Žmonės turėtų 
sau “humoraro” būti pavyzdžiu “Ptd&ngbs JūzeS” į 
krikštynose, vestuvėse it pakasynose... L : *

Vysk, M. Valančius, Sulig lotynų kalbos .posakio: 
“Prudentes sicut serpentes et simpleceš sicūt colūm- 
bae!” (Išmintingi, kaip žalčiai ir prasti; kaip karve
liai })j “Palangos Juzėj”, aprašytąjį keliaujantį siuvė
ją padarė nepaprastai gudriu/ '

Vienoj vietoj “Palangos Juzėj” randame šitokį 
atsitikimą: “Linkon Žarėnų nefūješ Minijos upe, kal

tei žmonių arkliais ibevažiuojantį. šis manė pakritęs 
sušuko; “StoĮ”. Aš nors nemoku būtinai nė lehkišlai, 
nū^rusiškai,r vielok supratai! reikiant stdtįį/tbdėl.> 
apsistojau. Paskiau vėl rusiškai terši tibi 
toks?” Aš atsakiau r “neturiu kuodo neėsmi nūo Skuo
do:. “Papūtžandis: “Maukti biloS?” .Aš atsakiau? “ne
moku rusiškąi' Wlotį,,i Negalėdama# mi ihanind sųšb 
kalbėti, Važiavo šalin ir iriojkvo rantyt šikydąma#: 
“Smutri, smutri/ jau taviį karčemą najądū . Tų •žo
džių* nesupratęs, kumbrinau į Zarėbus. Į karčemą į- 
lindęs klausiau vokiškai žydo, kas' čia važiavo? Tas 
atsakė rusų asesorių vaitavus”,

Šitam Valančiaus straipšnyje tūdj krenta j akis 
įkūnytoji asperacįja svetimtdučiumŠ/ kur, sušukus a- 
sęsoriųi ^Stoi”; jis peaisako : “uon nemokti būtinai nė 
lenkiškaL ne kiškai, vienok apriMojšu”; ir parodė, 
kad nėra reikalo su visais niąų reikalavimais skaityt 
#»• •' ' ’ ■ 
‘ Vyriausias Šito veikalo ušdtvteya buvo pirmiau- 
ria išlaikyti žmonių atmintyje Mae kart v# labiau jų

teime nykstančius gtažius papročius, tautiškas dan 
has, ir/ teip l^t keliaujantiems požmonte-amatnin- 
įamz nuteikti pedagogines medžiagos; kad J , eidami 
iš vieūo k MOąlėtų tinkamai Wne< pamo- 
kj^į gražių ŽtWMŪ, dainų# šventų giėsttfą gero,

.1- iSMky- 
it Žadino ir kėlė žmonių tautinę sąmonę,, apsaugojo 
taūtą ntro pragaištingųjų rusicizmo ir lenkizmo užna* 
Jų ir rudis lietuvių tentai t laisvę kelią, .

Vysk. M. Valančius, kaip “Antano Tretininko”# 
taip ir ‘Taląngos Juzė j” stengėsi ne tik vaikus, bet ir 
suaugusius žmone# mokyti ir auklėti, 'kalbėdamas 
jiems įvairiais, gražiai# ir gyvai# pasakojimais, teik
damas visur gražių vaizdelių iš senovė# Lietuvos pra
eities, iš jos kovųsu vokiečiais - kryžiokais, kurie že- 
fnaičiams daug skriaiidų pridarė, bet Šie vėliau' juos 
nugalėjo, ir skiepijo^ remdamasis istoriniais argumen
tai## lietuvio širdin geresnės ateiti## viltį, ir ragino 
lietuvius ginti savo tėvynę,, kaip seniau lietuviai gynė 
nuo kryžokų, nuo rusų valdžios pasikėsinimų.

Jis šavd Veikale pastebėjo, kad liėfiivių tarpe at
siranda labai dattg išdavikų, kuriuos labai aiškiai nu
piešė savo pasakojime apie Bstfdr'ą šeškų, ifį kad iš
tiktųjų yra išdaviko nedoras ir biaiirus darbas, jis 
stengėsi Jį; kįėk galima; padaryti blatufešniu, kaip ma
tome iš šio straipsnelio, kur sakoma, kadi “rusų žan- 
;daras, žinodamftš Mūfę praneŠu#, drožė ahaLper ausį 
ir tarė: “Oi jūs praktiku šėmaičiai meldžlatieširspa- 
viedojžtieši, tačiau liė kokios artimo meilės neturite... 
Niekas tarp jūsų negali riei palaidoti, kad mums ne- 
praneštumėte! Ar mes te reikalaujamo? UŽ stiklą a- 
rielkos parduodate savo brolius!... žydai; tdteriai ap- 
glntt sayybstes, tyli, o jūs neklausiami sakote. Tu, Ma
te, datodyk dabar, ką pranešei — jėi riedarodysi už
darysiu tave kąlinėj”. Taip ir padarė, Nuvedęs į Kre- 
kenavą dri nedėli Mikė Uždarytą. Paskiau jos nieks 
nebęsainde. Turėjusi nelaiminga išdavike nešintis iŠ 
savo parapijos”... . ,

Tbltett, šalia šifb pavyzdžio davė kit| iŠ JCVlU-tb 
amž. lietuvių gyvenimo, būtent: Kovos su žuvėdais 
r?i.dtatmės mokaūi nebuvo tokie vambros j ilgaliežu- 
viaį, kaip šiandieną: ,4nei vienas nepranešė žiivėdams, 
Orėjus:paskirtai nakčiai kožhas savo teriottį papiČ- 

■: Vysk, M. Valančius žinodamas žmonių tanistimą, 
kurie; paškeiidę burtuose ir prietaruose, lengvai duo
davos visokiems valkatoms save apgauti ir išnaudoti* 
davė Wą eilę pasąkdjimų apiė įVairiti# Višakio plduko 
dykaduonius, kurie, atėję į kaimus, visokiai# būdais 
mulkina, apgaudinėja it vilioja iŠ žmonių turtą. Jis 
sakė, kad žydas ateidamas prie ’ žmogaus' niekumet 
jam gero neatneša, bet tik nori ką nors iš žmogaus 
pelnyti, pavogti ap apgauti. Maskoliai — “lygiai nieko 
nežada gero gaspadonui”. ' ’ * “

Todėl vysk.-M; Valančius, geisdamas žmonėms 
gerovėj nurodė žydų kenksmingumą ir, pasirenida- 
masKristius Žodžiais sake; “Gerbk jfibsJ; bet ištolo!” 

*J'' 'Taipgi, va^gBtS^gsrvė-
iįa skurde/ nurodė; kad materiale gėrove galima pa
siekti išmintingai ūkininkaujant arba kokį nors ama
tą pasigriebus, -ką mes matome iš “Palangės Juzės”, 
■kur yteįioj vietoj parašyta: “Taip besidarbuodamas 
Juzė susirinkęs grašio, vedęs pačią, ūkį pirktis įsten
gęs ir dar parvažiavęs gražiais.rataiš if trimis bėrais 
arkliais”.. Jis, norėdamas apie tai įtikinti lidūdj, labai 
gyvai ir vaizdingai rašė, jog kiekvienas jo patarimas 
arba* paaiškinimas/ kaip reikia žiūrėti į gyvenimą ap
sireiškimus ir kaip kada pasielgti, tiesiog smigte? smi
go į monių širdis ir neliko be atbalsio. Jo darbas žmo
nių terpe nešė didelius ir gausius Vaisius lie tik baž
nyčiai, bet ir tėvynei, ir visai lietuvių tautai ! y

Vysk, ii; Valančius, išvaręs pirmutines; ilgai dit- 
vonavusioj auklėjimo srityj, vagas ir suradęs nema
žai sau pagelbininkų - artojų, turėjo dar pradėti ir an
tram blaivinimo dirvone varyti vagas, nes tais laikais, 
ypač Žemaiti joj,.galima sakyti, nebuvo jie vienų na
mų, kilr būtų'nebuvę “naminio bravorėlio” arba kur 
prie tyyžkėles kokios nors “karčemos”; kurię® dau
giausiai rusų bttvd įsteigtos tarti, , kad lietuvius pri
pratinus girtuokliauti ir su girtuoklystės pagelba juos 
greičiau nutautinti. * < ;

i^yŠk. M. Valaičius, matydamas lietuvių tąteą 
skęstąnt alchoholio jūroj' ir grimstaiit į jos dugną, 
kūt gręžė'jai neišvengiama pražūtis, pirmutinis pra
dėjo ją gelbėti ir. tūpdamas didelį generalį protą ir 
gabumus, sugebėjo greitai į žmonių būdą ir jų psicho
logiją įžigilmti m greitu laiku sūrasti tihkamą/ Jšsi- 
gelbejimui iš fos alcholio jūros, virvę — blaivybes {- 
Sėją/ kurią jis labąi platinb ir tam tikslui kė
lią# knygutes; iš kurių vieno j “Apej brostvas su išįa- 
tymaiS s Domininko” įsake kunigams, kad jie savo 
bažnyčiose per pamokslus bartų girtuoklius,, aiškintų 
žmonėms girtuoklystės kenksmingumą .ir prisiekdintų 
nevartoti alkohblfo. Blaivybės įdėja greitu laiku pa
siekė ne tik mokančio, bėt ir nemokančio skaityti 
žmogaus aūsį; . . į ’

Toliau vysk. M. Valančius visuose savo pasakoji- 
mupse/ kur .tik buvo kalbama apie kokius nors ivy- 
kite ir pasipiktinimus, visur rasdavo ir parodydavo 
priežastimi degtinę, j
; * “Paaugumųžmoniųknygelėj” nurodė/kaippavo- 
jinga yra^vo tein&i įsikūrti “karčemą”, ir sake; kad 
tai jau tikfiausias kėlias išeiti šunų lodinti, * o jeigu 
toirtte ūlklumpė 4- tai visados baiki mirtis —- girtuo
klio mirtfs.^/ ’ './h »■> ‘ .*;
L Nęiiūrtnt viso to, kad. rusų Valdžia# užuot padė-

krito tirt
Btivo gąhi
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lata. .
i Tos paštas katalikės se- 
šerys vienuolės, kurtas ka
ro metu dirbo tėvynės la-

d&rbes, kurios neatsiribo- 

šingai, eina į gyvenimą su 
^atviromis širdimis ir yra

Viėitnolynų pirM Didžioj. KareMeta
* \ ' i? * ; •*

Prasidėjus Didžiajam 
karui/ katalikių seserų vie^ 
nuolių ordinai ta kbfcgrp- 
gacijofi tuoj au visomis 
pHembnūmta it pajėgomis 
atsideJĄ artimo 'gelbėjimo 
ddrbūifrpritė takratšo vi
duje* - • . ‘

Vietroolynai pradėjo šiųr 
sfi j froųtą gausias aukas 

. bei dovanas; kari suskai
te Iri. ki*Vi ta

toejĮrha, ąUsirgo, daug 
: jųmirė. :
Didelis skaičius pateko į 
iteldsvę. Veik visos sese- 
rysbuvo ių>dovai»tqs dau
geliu atvejų net labai auk-

karftatyvtaes įstaigos pa
sidarė pHebegori vieta 
daugybei hukentej u « i ų 
riūė karo, pirmoj eifej naš
laičiams ir karių žtųo-

Pats svarbiausias, sta
čiai nepamainomas ta neį
kainojamas darbus, kurį 
atliko ,katalikės seserys

rąkatalikų Caritas tarny
boj. 1933 m,Iiguntaėse joe 
Slaugė 1,2 milijono ligo
niai, ambulatorijose 1,6 M* 
Ii jono. Tais ridetąis jos iš* 
budėjo 29 milijonus dienų

visa to jos dar dirba mil
žinišką auklėjimo ta lab
darybės darbą.

Pastaruoju metu Vokie- 
buvoligonių i? sužeistųjų W PrasieitofičrspąiP 

^J^rdai pulti kat. seserų vie-
siaugymas. Įnuolių ordinus, “Germa-

Tą darbą dirbo 18JMM>,nia” rašo: “Seserys Vie- 
katahkių seserų. Pa-tnuolės yra mūrių bendra- 

, Čiuose kat. šešetų vie^į d&rbes, kurios neatširibo- 
riuolynUose soš^stiems. j& nuo gyvenimo, bet, prie- 
kariams buvo priskirta "* * * < -
46XMM> lovų. Katalikės «.vr 
Seserys Slaugė iš viso gyvenimiški žmonės; ne- 
7,3 milijoBus sužeistų žiūrint Sunkių darbų ir pa- 
bei sergančių karių. • reigų, jos visada yra gjye- 

Slaugyriio dienų skaičius ’------
fronte ta ligoninėse siekia 
145,8 milijonus. Daug tūk
stančių mtv; karių išlaikė 
gyvybę ta Sveikatą tik se
serų vienuolių paslaugaus 
pasiaukojimo dėka. Artį 

1(19 katalžkiiį ' vienuolių 
dfrbdamos fronte tevy- 
ągs gey<rtrci,biwa 8tižfei8'

nimu patenkintos, tašiau 
jos neskrajoja po dausas, 
o tvirtai stovi šioj Žemėj. 
Ar vokiečiai, klausia laik- 
raštis, yra kada nors jau* 
tę po kojomis tvirtesnį pa
grindą, kaip tos. seserys 
vienuolės, kurios, kaip ir 
ginklo kariai, Už tėvynę, 
dirbo ir kentėjo?”;. ;

Kas Tie “Sparnuoti Lietuviai 
Darius ir Girėnas”?

5

i-

Rąsaulj’.Mvo herojiškumu ntBiėBjno. ,if Atlanto 
7 per^^ L^fev lĮįtaBėjo^tt. s mętf^^įarltatuvi&i Bu

rtas ta Girėnas. Šiiį didvyrių asmenybės ir garbingą 
1 ją praeiti miltas, šiai, nušvietė amerikiečiai. Kapito

nas Vėtras Jurgėla parašė ištisą veikalą*“SPARNUO
TILIETUVIAI DARltTŠ IRGIRENAS”. Jį išleido, 
tiiikUodama stambiomis išlaidomis, Dariaus sesuo 
Kdhstaricija - Kottyria Jūeititė - Stulpinienė. Knygos 
puslapius sustatė Vyčiiį spaustuvė. Knygai viršelį pie* 
še dailinifrkas Mikas šheikis. Visi ČikagieČiai. Knygą 
spausdino ta LiTOANTKOŠ lėktuvo spalvos tvirtus 
gražius apdarus uždėjo Cuneo . spaustuve. Del to pati 
knyga labai gražiai, švariai ta meniškai pagaminta. 
Tai yra bene pirma Amerikos lietuvių išleista tokia 
daili knyga. T

itihėti amerikiečiai patiekė mums platųf gausiai 
paveiksluotą veikalą apie nepaprastus' didvyrius, ku- 
rtaoš mes dabar galėsim arčiau pažinti. IŠ tikrųjų: 
patyrę įdomų Dariaus ta Girėno gyvenimą, kąra ter- 
njrfc£, skraidjtaras, darbus bėi nuopelnus mūsų tautai 
ta Ataerikai, sunkų ir ilgą rengimąsį istormiairi žygiui 
ta išskridimo apltakybes, — be abejonės, pradėsime 
dar daugiau tuos du mūšų didvyrius gerbti. Knygoje 
paskelbta daugybe faktų iŠ abiejų darbščių vytų gy
venimo, o Dariaus laiškai, rašyti atsįmininaai ir dieno
raščiai nešvies didžiąją jo dvasią bei asmenybę. Jei 
nežinai tų vištį faktų, negali įsisąmoninti, ar tai bitao 
tik du nuotykių (avantiūrų) ieškotojai ar kilnesnio 
tikšfo Siekėjai. Tiktai, 1933 m. liepos mėn. lietuvių 
tautąirnetpksaulįgiliai su jaudino daugiausia tik 
Dariaus ta Girėno drąsa, pasiryžimas nepaprastam 
žygiui ta labiausiai pats tragiškas jų žuvimas jau nu
galėjus audringąjį Atlantą, Autoriaus surinktieji f ak
tai ta dokumentai sudaro visą Dariaus ta Girėno isto
rinį. Gausi medžiaga ta brėžiniai (planai) aiškiai ro
do, koki# mąstb lakūnai buvo šie du mūšų triutietiai; 
kiek populiarūs jiedu buvo Amerikoje ir konkrečiai 
kokios svarbos jų didysis žygis turi aeronautikos 
mokslui. Lietuvos Prezidento, aukštų valstybės vyrų; 
karininkų, dvasininkų, visuomenes veikėjų, žymių 
pasaulio lakūnų ta kai kurių Amerikos valdžios atsto
vų trritapi pąfėiŠkitaai ritisviečia tariaus ta Girėno 
nųopeintis lietuvių taūtai ta riet žmonijai.

Tokią knygą perskaičius ta įsigilinus į visą jos 
gražų turinį, kiekvienam bus aišku, autoriaus žo
džiais, ko mes prieš 2 metus netekome ir ką laimėjo
me. Dėl įo viso ši įdomi knyga turėtų būti plačiai 
skaitoma.

' ’jfcAĮNA $1.50 — su persiuntimu $1.65
J Šią knygą galima gauti: J
, “DARBIJONKO” knygyne

366 W. Broadway, So. Boston, Mase.
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Vaizdas"X & Fox Kompanijos Krautuves Langų

BERNARDAS

- Visame Bostone gražiau
siai išpuoštas, krautuvės 
langas yra I J. Fox kom
panijos. Jairiė išstatyta vė
liausios motetų rūbų ma
dos. Dangas išpuoštas gy
vomis gėleims ta jame įtai
sytas upelis įkirti bėga 
vanduo iš kalnų. vaizdas

viliojąs kiekvieno praeivio užlaikymui, kad kandys ir bile kūr Naujoje Ąnglfjo- 
akįL ... • .s .\ I . / 'šiltas oras jiems nępakėn- jė, važiuoja į. klientų ria- 

Jūsų raportęris kartu staktų; Jis* man pasakojo, mus jiems patarti ar pa- 
krautuvės! rodyti prekių pavyzdžius, 

?be jokio atlyginimo.. : .....
“Pasakyk ; lietuviams’’,, 

kalbėjo p. Korįtes, “kad 
aš išsiuntinėjau laiškūs 

; visiems lietuviams Naujo
je Anglijoje, kurių adre
sus turėjau, kviesdamas 
juos užeiti į mūsų krautu
vę,; kad aš su jais galėčiau 
susipažinti. Jeigu, kuriems 
nepatogu- užeiti, rūginau 
man pasiųsti * atvirutes, 
nurodant kada jiems būtų 
patogiau, kad as pas juos 
galėčiau nuvažiuoti pasi
kalbėti”^
' Dar valandėlę pasikalbė
jęs, atšisveikmaū su p. 
Kofites. Patartinakiekvie- 

? natri lietuviui šį mūsų tati- 
tiėtį arčiait pažinti. Bū
dami Bostone, būtinai už
eikite į I. J. Pdx krautuvę 

•ta klauskite p;; Kofites. --  s. —-—■- r     r—. ■■

■ “r. '

tūkstančiais, kitų buvo nu
ėjęs šiMr^jgįų pasigėrė
ti; Atsiginęs, ;kad siOjė 

• didingoje įstaigoje tarnau
ja lietifViams. gerai žino
mai kailių ekspertas, p. B. 
Korites, nutariau užeiti riu 
juoarčiau.šusipažiriti. 1

Pareiškus, kad noriu pa- 
simatytį Įsu p,. Korites, 
feojate Wmaus 
ir malonaus budo lietuvis. 
Pasisveikinęs,. jam. pasa
kiau, kad neatėjau pirkti 
tik pasižiūrėti. Jis mari už
tikrino, kad jiems yra ly
giai malonu matyti jų į- 
Stąigoje lietuvius nepai
sant at jie1 ateiną tik pą* 
Sižiūrėti ar pirkti ta pasi
siūlė mane išvedžioti po 
visą penkių aukštų krau
tuvę ta parodyti ką jie tū
ri. PirriiiauSi&i nuėjome į 
šaldytuvus, kur vasaros; 
metu( sudedami kailiniai

kliferitta vasarą atsiunčia 
satror'^kailtaius į I. J. Fox 
kompanijos 'sandėlius; neš 
tada jie yra užtikrinti, 
kad Jų kailiniai bus sau
giai ta tinkamai užlaikyti.

Kitose dalyse krautuvės 
išstatyti tūkstančiai įvai
riausių kailių, kailinių ta4 * 
kostiumų. Ponas KoritesL 
pasakoja, kad dabar vasa
ros metu kainos kailių ta 
kailinių yra trečdaliu ta 
net pusiau pigesnės kaip 
rudenį it žiemą.

Vasaros irietu esą dau
giausiai užimti kailinių 
globojimu, jų remontavi- 
mu ta persiuvimū.

Sužinojau, kad p. Kori- 
tes yra krautuvės pasta
tytas tarnauti lietuviams. 
Jis nė . tik patamatija 
tiėiris, kiiriė ateina krau- 
tuvėrij bet gavęs kvietinuį

Kaip Rusijos Caras Nikalojus 
Išgelbėjo Kauną Kuo Potvynio

Prieš 100 metų dar ne- 
buvo gerų techniškų prie
monių reguliuoti Upių va
gas. Todėl Nemunas užlie
davo dabartinį senamies
čio plotą. Kaunas pamažu 
vis augo. Jau nuo 1800 m. 
pasidarė žymesniu miestu, 
ftes pro jį ėjo kelias iŠ Pe
trapilio f Berlyną. Rusijos 
carai, vykdami užsienin 
sustodavo Kaune, kur da-
carai, 
j 
bartinės miešto rotušės 
rūmuose jiems būdavo pa
ruošti Specialūs kamba- 
nai.

1850 m. pavasarį caras 
Nikalojus I ruošėsi vykti 
Berlyrian.Tuojau buvo iŠ 
siųstas įsakymas I Kiurio 
apygardos inžinieriuičet- 
Vėrikovttf; kad šiskuosku- 
biausiai / Nudarytų planą, 
kaip apsaugoti Katino 
miestą nuo potvynio", kur

susigrūda ledai ir kliudo 
susisiekimą Su Suvalkija. 
Savo jsakyme caras nuro
do inžinieriui, kad reikia 
ypatingo'dėmesio kreipti 
į ,dešinįjį Nernūno krantą, 
nes čia daugiausia turima 
nuostolių. Inžinierius ilgai 
planavo, bet netrukus^ pra
dėjo Nemunu eiti ledūi ir 
jo projektas liko tik po
pietyje; ‘ Visa laimė, kad 
tais metais buvo anksty- 
vas pavasaris ir atvykęs 
Nikalo jus I į Katiną, pot
vynio jau nerado. / /

1851 1853 m. tas pats 
inžinierius čėtvėrikpvas 
šiek tiek įvykdė caro įsa
kymą- ir kai kai** sustipti 
no Nemuno dešinįjį kran- 
tą. Wj ta. Kadną ištiko 
didžiausi ^potvyniai. Ledai 
susigrūdo Nemuno ‘- Ne
ries santakoje. • Didžiausi

ledų kabiai buvo užvertę 
Vytauto bažnyčią. Kriuno 
gyventojai nušigaudo, rie- 
žinodami kaip Savo turtą 
gelbėti nuo, vandens, šiuo 
metu j Kauną antrą kartą 
atvažiavo Nikalojus t. Ca
ras nė nesustojo jam skir
tuose rūmuose,. bet ttrojau 
nuvyko prie Nemuno ištir
ti, ar j bus galima persikel
ti Suvalkijos prišėn. Caras 
skubiausiai pakvietė inži
nierių Ląmpe ta jam davė 
tokį įsakymą: “Kuri grei
čiausiai sudaryti projektą 
Nemuno ir Neries krantų' 
sustiprmimui su tikslu šių 

;ųpių krantų profiliu. At
kreipti dėmesio į Karino 
miesto apsaugojimą nuo 
potvynių, o ypač sustiprin
ti Pranciškonų gatvės de
šinę pusę. Tarp Nemuno 
ta Neries sudaryti aukštas 
daubaė, ten pilant Žemes. 
Prierliį aūkštumų’ Mkta 
priskirti ir. piltas griuvė
sius. Kad šios daubos bū
tų vandens neišplaunamos,

reikia vdndens. srove pa- 
■ kreipti kita Vagą”.
; Nikalojus I, davęs tokį 
griežtą įsakymą,. išvyko. į 
Berlyną, o grįžęs pamatė, 
kad jo įsakymas jąii vyk
domas. t Visi Nemuno ir 
Neries krantų stiprinimo 
darbai buvo atiduoti Žy
miausiam tų . laikų rango
vui Kaune Kapeliui ir Gel- 
pėrnul. Visiems šiems dar
bams buvo išleista dau- 

; giau apie pusę milijono 
. rublių. Caras buvo šiam 
: reikalui paskyręs milijoną 
rublių; puse pinigų dingo 
caro įsakymo . vykdytojų 
lankose. Nemuno krantai 
buvo gerai sustiprinti tik 
popieriuje. Po dviejų metų 
pavasarį pasikartojęs Ne
muno potvynis visus sus- 

I tiprinimus sunaikino.
> Dabar Nemuno krantai 

yra sriMiprinti ■ tiestšerią- 
mieščiu, kur žmonės kas
met daugiausia kenčia nuo 
potvynių/ Tie potvyniai 
kartais būna didėli ir už-

■ ' +

DOVTOAS LlMEMTKUH^

prėzidėiitas ta iždiriinka^/

Užtikrinu, kad TaffisftfeL 
lygiai kaip ta Jūsų rapėūh*; 
teris busite paterikihti s&< į 
Vo yįžitu. . 1

Šiemet vasario pabaigoj^ 
Nemuno ledai išėjo be , tM 
kio triukšmo ir Kaune- pg* 
tvynio išvengta.

INDAMS
Lietuvos laikraŠČi&ipgįh. g

įu'Aiiww

■ keli indų teologai kre 
į Lietuvos vyriausybę, k* 
leistų Lietuvoje įsteigti S 
dų •‘dievų” dirbtuvę, 
teologai tvirtina, kad
diški dievai' esą-stipriatSį 
iš lietuviškų ąžuolų* 1 
dangi ąžuolai gabenti 41 
Lietuvos* į Indiją ą 
labai, brangiai, todėl, in
manymu, daug pigiau $ 
sieitų jiems p 
savo dievus Lietuvoje HįĮE 
jie ir norėtų :

tUvę.
y Pasak lietuvių spa 
Lietuvos vyriausybė i 
būt duos leidimą * stei 
šiai dirbtuvei.
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M, Valančius-Lietuvių 
Tautos Auklėtojas

MBRIDGE,MASS. valelių; ji perstatė: ramy
be, nusižeminimą, paklus-

DINGOS
HiŽes 5 dieną, 9 vai.

nuėjęs Cambridžio 
dų bažnyčion išklau- 
šv. mišių, nustebau 

tęs, kad altorius, lyg 
i didelei šventei ir 
tams papuoštas gra
fomis gėlėmis—leli- 

tarp kurių mirga 
ybė žvakių. Žiūriu; 
iu ir bandau supras* 

Ką tas viskas galėtų - šti. Tuo tarpu pasigirt priešginas,^ nepaklusnius 
vargonų aidas — gra- ~ ““
maršas. Pažvelgiuir 
atau, kad tarpdury 
*odo vėliava, su šven- 
tios Panelės Nekalto 
idėjimo paveikslu, o 
ui ją seka ilga eilė 
rų ir merginų. Dan% 

Karalienė ištiesus 
as, tarytum, ’ kviečia 
s moteris ir mergeles 
L prie jbs Dieviškojo 
,us altoriaus ir priim- 
jo palaiminimą, kurį 
įsižada iš Jo išmelsti, 
atęs tą vaizdą, supra- 
kad tai Nek. Pras.

P. moterų dr-jos 25 
vimo jubilėjinis ap
ėjimas, 
asideda iškilmingos 
38, kurias laiko patsai 
>naš kun.. F. Juškąi- 
Laike mišių, kaip pa
ltai, skaitoma Evange* 
,Šv. Jono 10 per., kur 
rtus sako parizįejams: 
esu gerasis ganyto- 
Geras ganytojas duo- 
jyyybę už savo avis, 
odininkas, kurs ne ga- 
>jas, kuriam avys ne 

į, palieka avis ir bėga, 
bs pagauna ir išvaiko 
; Samdininkas bėga, 
jis samdininkas ir jam 
ipi avys. Aš gerasis 
ytojas, aš pažįstu sa

vąsias ir manosios pažįsta 
■^nę, taip kaip pažįsta 

’ypę Tėvas ir aš pažįstu 
vą. Tad aš guldau gyvy- 
\už savo avis. Aš turiu 
kitų -avių, kurios ne iš 
os avydės; man reikia

fanaberiją, priešgyniavi
mą, nepaklusnumą.

Ramius, nusižeminusius, 
paklusnius žmones Kris
tus vadina sava avelėmis

žemės, mokino juos sava, 
dangiška mokslo, gydė jų 
kūno ir dvasios žaizdas, 
maitino stebuklingai pa
dauginta duoba ir vadina 
save, jų globėjų —ganyto- 

i jum. Gi pasipūtusius, ‘ • ,W- • «- f 4
smerkė ir grasino bausmė
mis. j_

Kuomet Jo laikas ant 
Žemės gyvenimo baigėsi ir 
turėjo žengti į dangų prie 
savo Tėvo, Jis pasivadina 
savo vyriausią mokinį Si
moną Petrą ir atkartotinai 
tris sykius jo klausia: “Si
monai Jono sūnau ar myli 
manę?” Kuomet tas atsa
ko kiekvieną sykį, jogmy- 
Ii, tada pasako ir liepia 
jam ganyti Jo aveles ir a- 
vinėlius. Petras ir visi jo 
įpėdiniai iki mūsų dienų, 
pradedant nuo Popiežiaus 
iki paprasto kunigo uoliai 
tą įsakymą pūdė.

Kad Petras ir jo įpėdi
niai turėtų, kuomi tas Jo 
aveles, pastiprinti, Jis pa
lieka savo švenčiausią Kū
ną ir Kraują duonos pavy- 
dale, kaipo maistą savo 
mylimom avelėm, Jis pasi- 
žada^melstis už Petrą prie 
savo Dangaus Tėvo ir su 
juom, nors nematomai bū
ti per visas dienas iki pa* 
šaulio pabaigai.

Gražu ir malonu buvo 
žiūrėti į. šios draugijos na- 
-resMsas / ikr vienarurti- 
nantis prie Dievo Stalo ir 
priimant Šv. Komuniją.

Klebonas linkėjo sulauk
ti, taipgi ir auksinio ir dei
mantinio draugijos gyva
vimo jubilęjaus. Tikiu ir 
neabejoju, kad Visos iki 
vienai norite, kad jūsų 
draugija gyvuotų koil- 
gįausiai. Bet klausimas; 
kas daryti, kad tie linkėji
mai, nors ir širdingi, nepa*

GARSŪS GOODRICH TIRES

Pradžia 12-tame pusi.
Tą pasiekti galėjo tik sumanus, darbštus, ener

gingas Jr tvirtos valios asmuo, kuris sugebėjo tokio
se blogose sąlygose dirbti ir veikti, kur, kiekvieną va
landą gręsė iš priešų pavojus.

Vysk. M. Valančius buvo tos rūšies Žmogus, ku
ris nepadarė nė vieno žingsnio gerai neapgalvojęs ir 
nepermatęs savo padarinių gerų ar blogų pusių ir jų 
vaisiaus. . ’ -

Jo platinama blaivybe ne tik lietuviai, bet vėliau 
net ir rusai susižavėjo ir susidomėjo. .

Jei vysk. M. Valančiaus vyskupystėj girtuoklystė 
nyko, slaptosios mokyklos dygo, jo išleisti raštai po 
Visą šalį plito ir jis pats iki savo gyvenimo amžiaus 
galo, bekovodamas su priešais—-rusais, savo vietoj iš
silaikė, tai tik dėka savo gabumams, sumanumui, kad 
turėjo gryną, šaltą protą ir kietą, tvirtą valią, palan
kią dvasiskiją ir liaudį, kurią jis pats iŠsiauklejo.

Vysk. M. Valančius per yisą savo gyvenimą dir
bo be paliovos savo bažnyčiai, tautai ir tėvynei, Šviė-

MOTOROLA
AUTO RADIO 

BESTON MARKET
CASH BRIGE

$37^° J

Goodrich Safety Silvertowns su V 
" Life - Saver Golden Ply, įrodyta X

A 1 kad jie yra 3 kartus saugesni nuo ----- -y v.-,-
.-^blow-outs”; gauto iš greito važia- uiokmo, auklėjo ir kele žmones iš skurdo

«' *^hno ' ' ® apsnūdimo, ir rodė jiems geresnį gyvenimąr ir dan-
f • * • ♦ j &u j ir žeme j* w ’■■■

Tiras Išmokėjimui |
Nėra ilgų tyrinėjimų, jokių nesma- ¥ 
gumų Tamstai* Visus susitarimus 
užlaikome* su pasitikėjimu. Tik pa-’ A 
rodykite inums savo automobilio 
“lisense” dėl identifikavimo. Ir nu- 
sistatyk sau pritaikintas lengvas 
išmokėjimo sąlygas.
Pasirink ką tau reikia ir pąsakyk 

"'mums kiek galėsi mokėti. Užims 
. mums tik kelias minutes atidaryti 
Tamstai atsiskaitymo sąskaitą. Ir 
mes tuojau* uždėsime bilę kokį į- 
rankį prie Tamstos automobilio. 

. ji. ’ " .

jas atvesti; jos klausys ^?kt^ tuščiais be pras- 
mo balso; ir taip bus Mes žodžiais, bet* kad 

avvdė ir vienas sa- realizuotusi gyvemman?g Tam yra tik viena išeitis:

klausant tų Evangelijos 
ižių, mano minty kilo 
msimas. — Už kbkius- 
nuopelnus toji avelė li- 
tąip išaukštinta, kad ji 

ugely vietų Evangelijo- 
ir maldose net minima? 
t Praamžinojo visatos 
erė jo Sūnus ją taip pa
dėjo, kad net vadino Sa
jos ganytojum ~ glo-

Įodos, Kristaus ant že- 
l gyvenimo laikais, Pa
moję buvo ir kitokių nu pasakyti, kad ten yra 
ulių, pavyzdžiui, kad ir ir priešginų, kurios nors 
ų, bet apie jas niekur ir galėtų leisti savo vaikus 
įsimenama. Kiek pa*' parapijinėn mokyklon, bet 
itijęs supratau, ką tas tyčia priešginiauja ir ne
itas reiškia. Mat avele. leidžia. Tokios motinos ka- 
viena iŠ ramiausių gy- sa duobę savo draugijoms,

auklęti savo vaikus katali
kiškai •» tautiškoje dvasio
je. Tą darbą gerai atlieka 
parapijine mokykla. Tad 
ją ir pasikvieskit talkon.

žinau, kad toje draugi
joje yra daug motinų, ku
rios supranta katalikiškai- 
tautinio auklėjimo svarbą 
ir noriai leidžia savo vai
kus parapijihėn mokyk
lon. Aišku, kad jos pažįstą 
savo Ganytoją ’ ir klauso 
Jo atstovų kunigų balso. 
Bet žinau, nors ir nemalo-

i EXTRA!
i EXTRA!
į*Čia naujiena, kurios daugelis jau laukia išgirsti, 
įkad:
B Kainos už anglius
į, Krito žemyn!
S žemyn!
et ‘ ■ .. aEMYNI- <?
BSužinokite kiek galima sutaupyti DABAR per
tekant dalį arba visą kiekį D. & H. CONE- 
P(XEANED ANTHRACITE anglių dėl žiemos.
F NAUJOS ŽEMOS PAVASARIO KAINOS.
R I4AWSONCOAL&GRAINCO,
| OlAmes St., Montello, Mass.

T ’CFiBROCKTON ■

T Tel. 100
X . : ■■------- —
❖ CHURCH & MONTELLO STS.,

.........T 'jy. • ^fiĮ'i-įįpc ' ■ V..H----- ! ■■-----y
— . *■ • '■ j a n - - - ’'

prie kurių jos priklauso.
Jos tur būt nepajėgia su
kasti, kad jų vaikai išau
gėti Viešose mokyklose 
niekuomet nėšidės prie lie
tuviškų draugijų ir su jų 
mirtimi ir,v palaidojimu, 
]iks palaidotos ir draugi
jos, prie kurių jos, ar jie 
priklauso.

. Ištikrųjų, jeigu as bū
čiau tėvas, arba motina ir 
augindamas vaikus turė
čiau savo širdy tokį užsis
pyrimą priešintis Bažny
čios paliepimams, auklėti 
savo vaikus katalikiškoje 
mokykloje, kad tuomi ap
saugotų juos nuo užsikrė
timo bedievybės nuodais; 
aš sarmatyčiaus ir nedrįs
čiau eiti prie Dievo Stalo, 
priimti šv. ‘Komuniją.:

Daugelis tęvų ir motinų, 
kurie nors kelis žingsnius 
toliaus gyvena, bando pa
siteisinti, kad jų vaikams 
pertoli nueiti į lietuvišką 
mokyklą, nes girdi gali au
tomobilis suvažinėti, tai! 
vaikai pavargstu toli be
vaikščiodami. Tokie išsi- 
kalbinejimai visai nieko 
nereiškia. Man šių žodžių 
rašytojui teko per 4 metus 
suvaikščioti po 14 varstų, 
arba apie 12 amerikoniškų 
mylių kasdien, per sniegą, 
per lietų ir purvyną Lietu
voje į mokyklą, vienok už
augau sveikas ir šiandien 
tebegyvenu.

Cambridžius nėra jau 
taip didelis miestas. Lietu
vių mokykla randasi be- 
veik pačiame centre ir ji 
visai lengvai, visose mies
tą dalyse gyvenantiems 
lietuvių vaikams, pasie
kiama. Išeik Šventadienį 
pasivaikščioti, tai net pa* 
čiame Bostone sutiksi be
sibastančių gatvėse Cam- 
bridžio lietuvių vaikus. Tė
vai tada nemato jokio pa
vojaus, nei nuo automobi
lių, nei nuo kito ko. Bet, 
kad nueitų į mokyklėlę, ta* 

; da visur mato pavojų.

irę Sliop

Jo viso gyvenimo idealas buvo išauklėti, ištobu
linti visus žmonelius, sužadinti ir išlaikyti jų tautinę 

į sąmonę, įkvėpti jiems savo tėvynės meilę, kad pamy
lėtų savo kraštą, būdą, papročius, kalbą ir visą kas 
tik buvo savo lietuviška, ir padaryti iš jų vieną, gra
žią ir harmoningą asmenybę lietuvių tautą, kurioje 
būtų sveikame kūne - sveika siela.

Vysk. M. Valančius, per savo 74 metų gyvenimo 
amžių, nuveikęs labai daug gero ne tik katalikų baž
nyčiai ir tikybai, bet ir savo tėvynei Lietuvai ir lietu
vių tautai, po didelių darbų ir vargų, gegužės mėh. 17 
dieną 1875 metais, persiskyrė su šiuo pasauliu, pali
kęs pradėtus, ir daugybę nuveiktų, didelių darbų sa- 
yo pasekėjams toliau tęsti, ir nuėjo amžinystėn v sau 
užsitarnauto užmokesnio nuo Aukščiausiojo atsiimti..

šiemet gegužės mėn. 17 dieną, nuo to^ didžio ir 
garbingo Bažnyčios ir Lietuvos , sūnaus - didvyrio yy- 

Iskupo M; Valančiaus mirties suėjo lygiai 60 mėtų su- 
kaktis, kurią iškilmingai visa lietuvių, tauta mini ir 
džiaugiasi bei didžiuojasi jo nuveiktais darbais, kurie 

X jam palikus Šį pasaulį, nežuvo ir buvo kitų jo pasekė- 
BROCKTON tęsiami ir ųz kelių dešimčių metų galų gale didžiai 

■ garbingu vainiku — Lietuvos nepriklausomybe ir taii-
Tel 100 t°s laisvės atgavimu apvainikuoti.

‘ WESTFIEL0,MASS.

Tad ar ne laikas būtų 
pamesti tą užsispyrimą ir 
daromas klaidas pataisyti. 
Tik / įsivaizdinkite sau, 
kaip būtų gražu ir malo
nu, kad visose Cambridžio 
dalyse gyvenanti lietuviai, 
kas sekmadiMį ^usirinktų 
savon bamytėlėn; leistų 
savo vaikus savon mokyk
lon. Patys tada jaustumėt 
sava širdyse ^malonų ra
mybės jausmą. t Dvasios 
vadams būtų ^džiaugsmas. 
Gi, man, kaipo laikraščio 
korespondentui, taipgi bū
tų kur-kas maloniau pa
reikšti apie gražų Cam-

b

. Ant .' - 
ASMENIŠKO PARAŠO
NUOLAT DIRBANTIEMS UŽ 

ALGĄŽMONAMS
•Be jokiu žirantu, užstatu ar 

morRičiij,., -■
•Už $50.00 paskola, kuri at

mokama penkiomis mėnesi
nėmis ratomis, kainuoja tik 
$4,50 —Kaina priklauso nuo 
laiko kiek pinigai laikomi.

•Atmokėjimai gali būti mė
nesiais ar savaitėmis,. kaip 
patogiau iki 20 mėnesiu.

•Didesnės stirnos- iki $300 ga
lima paskolinti per mūsų 
draugiška, mandagu finansi
ni patarnavimu. i
Leista Valstybės Banko Dept

. License No. 104
KENNEDY BLDG.

142 Main Si., Brockton
Ofisai irgi sekančiuose 

miestuose:
Boston — Worcester 

NorwoodAthol.

1DEAL PERSONAI
FINANtf ASSCG !N

INCORPORATED

- A reiškė, kad jis išvykstąs 
BROCKTON,MASS. . ❖ 5Š ^OĮvelT ir pasakė atsi- 

/ A sveikinimo kalbą.
P-nasšlapelis liawelly

- . ,v. .. . vargoninkavo per tris me*
bridžio lietuvių susiprato- tua’ Jis buvo labai malo
nią, negu, m švaistytis naus bQdo ir su visais gj,a. 
sukntikos botagu. žiai sugyveno. Visi apgai- 

Tos dienos pamoksle Me- festauja p. Šlapelio, o la- 
bono ’ pareikštos mintys kiaušiai jaunimas. Jis bų- 
buvo gilios ir turiningos. vo iaįaį pavyzdingas jau* 
TS$?1. Pritaikius nimo tarpe. Didysis ir Ma- 
as-įas panagrinėsiu. S. B. žesniųjų chorai, išleisdami 

savo vadą, įteikė p. Šlape
liai dovanėlę.

Šv. Vardo draugijos su- 
sirinkime visi nariai atsi
sveikino su p. Šlapeliu at
sistojimu. Naujuoju v tos 
draugijos raštininku išrin
ktas J.Balevičius, o nau
ju vargoninku, p-lė M. Ka
šėtaitė.
j P-nas šlapelis važiuoja į 
Chicago aplankyti savo gi
minės. žada grįžti už mė
nesio. Bet nė vargohinkau-

LCWELL, MASS.

Beveik visi Westfieldo t 
lietuviai yra tos ar kitos 
organizacijos nariais. Ne
atsilieka taip pat ir jauni
mas, ypatingai darbšti ir 
pavyzdinga Marijos Vai
kelių draugija. Nariai ket
virtadieniais susirenka į 
siuvinėjimo ratelio kamba
rį, kur mergaitės mokosi 
mezgimo, sStuvinėjimo' ir 
kitokių dalykėlių, kurie 
reikalingi kambarių pa
puošimui. Taipgi yra pa
rengimų bei pasilinksmini
mų komisija, kuri kas an
trą ketvirtadienį surengia 
narėms vakarėlį bei už* 
kandžius. Sekančios narės 
įeina komisijoh: O. Baliu- 
kdnytė, F. Vaivadaitė, O. 
Grigaliunaitė ir N. Jutke- 
vičiutė. Visos narės paten
kintos komisijos gražiais 
darbais. Neperseniai drau
gija turėjo parengimą, 
kurs davė pelno 27 dol. ir 
10c. Visus tuos pinigus pa
skyrė gražaus bažnyčiai 
Umbraculum įtaisymui.

Tad nėapsileiskitė Mari
jos vaikeliai ir ateity ir 
žengkite pirmyn savo dar
buotėje. B*

MOTINOS PAGERBTOS
/ Sodalicijos narių moti
nos pagerbtosgėg.12 —• 
Motinos dienoje. .

Baž. svetainėje, 6:30 vai, 
vakare įvyko įspūdinga 
programa. SOdalietės savo 
motinas susodino prie sta
lų, kur buvo įvairus /val
giai ir t. p., ir jom patar
navo. Kiekviena motina | ti. Jis mano užsidėti biznį, 
gavo gražiai išpuoštą “dė- Jo žmona pasilieka Lowel- 
žutę” saldainių. ly pas p. Bulaukus. Lai*

Klebonas trumpai kalbė- mingų atostogų linkime p. 
jo motinoms, linkėdamas šlapeliui ir lauksime su- 
joms praleisti linksmai tą grįžtant.
vakarą. Po kalbos , sekė sė* [ Korespondentas,
kanti programa:. • 4 ----------- -----

Tykiai Nemunėliu Teka Jeigu aš turėčiau dvyliką 
^- choras; monologas sūnų, norėčiau, kad jie bū- 
kytojos” — Mikalina Bla- įtikimi tėvynėn
žioniūtė; kvartetas —“Ma-
no Motina”; kalba — M.M m — m - ji

Narinkaitė;" monologas — j į AR TAMSTAI REIKIAMano kelionės — J.BaJl "** *<**«•«* ■***"““* *į ;
risiutė; kvartetas sudaiha* !;, • W B
vo gražiai apie . “namą”, h t • B lwl I A. 1kalba vakaro vedėja p-lė j W I L S
T. Kazlauskaitė; pianu [f " • r". J
skambina1 p-lė J. Tamašau
skaitė.

Programai pasibaigus, 
sudaryta keli žaidimai, 
kuriuose dalyvavo ir Soda* 
liečiu motinėlės. 

, Visoms mūsų parapijos 
motinoms linkiu “Ilgiausių 
Metų”!

/ Gegužės 15 dieną įvyko 
Šv. Vardo draugijos susi
rinkimas. Draugijos rašti
ninkas p. Emilius Šlapelis, 
perskaitęs protokolą, pa-

Korespondentas.

PINIGU? i
i i Mes esame pasiruošę padėti Tamstjd paskolinti S 
IĮ tokią sumą, kiek Tamstai yra reikalinga. S 
| Mūsų savaitinis atmokėjimo planus bus > 
I Tamstai patogus. j

*70/ : H■ 1/6 ■■■
Crescent Credit Union i

68—65 EAST KLM STREET., . <: 'i 
PRIEŠAIS CITY HALL, BROCKTON, TEL. 4^74 ; j' ... •• '■ '• < ■ 'A .. ’ ' ■ •• '.
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BIRU THICKBUTT SHINGLES
BIRD ART BRIC SIDINfi

v BIRO INSULATED BRIC S1DING 
WbI!MAWfi^S ■

’ BIRD NEPONSET WALLBOARD 
BIRD AMERICAN WAUB0ARD 
BIRD PUSTIC CEMENT 
BlRD ĘMBĖSIPAINTS '
BIRD LTOUID ROOF COATING

x GROSSMAN’S BROCKTON -
69-73 N0RTH MONTELLO STREET
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UNCLE S AM GALI PAGELBSTI 
JUMS APDENGTI NAUJĄ STOGĄ

D 11IKA211 __ j LR. I Rl,R w.

TAUPYTI PINIGUIJL «& ; Jk JL . :Jbt .. :. JL - JLJL ii JL-.^hJL. ■
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• Kam rūpintis apie ma
žą ar didį Jūsų namų re
montą- Iškritusią tinkas, 
kiauras stogas nusine
šiojus maliava, aprūku
sios lubos ir’l.t. turėtų 
būti dabar pataisytos, 
kada kainos yra prieina
mos. Tik tada busi paten
kintas, kada^žinosi,kad 
jūsų namai -yra gerami 
stovyje. j 1

Bird finansavimo planas su pagelba National Housing Act padės jums reikalingą remoiitą atlikti dabar. .

Leiskite mums apskaitliuoti kiek tas remontas kainuotų. Mes padėsime jums išgauti paskolą. Jokių keblumu 
nėra. Nuošimčiai už paskolą yra prieinami. Telefonuok mums. Mes mielai jums paaiškinsime smulkmenas.

PERŽIUREK ŠI SĄRAŠĄ SAVO NAMUOSE KOKI DARBĄ TURI PADARYTI
BIRD PRODUKTŲ YRA KIEKVIENAM DARBUI

i
1

* '!

STOGAS
RYMOS IR VAMZDŽIAI 
SIENŲ APMUŠIMAI 
PASTOGE
MIEGAMIEJI KAMBARIAI
MAUDYNES
VIRTUVE
PRIEANGIS (PORCH) 
RUSIS
GARAŽAS

&
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^žinios Iš Lietuvos
Milijoniniai Lietuvos (kimių Turtai

I 1 Ef * W

: Šventieji urvai, žemė, kuri 
>rarija žmones, gyvulius 
' ir net trobas.
t' -A ‘ .

Lietuvos gelmių turtai, 
palyginti su kaimynų vo
kiečių ir lenkų /panašiais 

i. turtais, tėra dar mažai iŠ* 
tirti. Tiesą, Vytauto Di
džiojo universiteto moksli- 
įlinkai kasmet daro Lietu
vos gelmių tyrinėjimus. 
Tačiau tyrinėjimai reika
lauja didelių išlaidų. Todėl 
Jie daromi gana ribotai. 
Kai kurios Lietuvos vietos 

t Jau yra gėriai ištirtos ir 
Jš to turime Jau nemaža 
pandos.
* Biržų apskrityje yra ga
na didelis, net galima pa-

• fakyti, milijoninis Lietu-
• vos gelmių turtas — gip- 
r sas. Pyvėsos, Tatulos, Jųo-

” dupio, Apaščios ir kitų 
mažesnių’ upių ir upelių 
slėniuose Jau daugel am
žių žmonės randa gipso 
akmenis, o kai kur — net 

į didelius gipso klodus. Šie 
gipso klodai susidarė prieš 
tūkstančius metų, kai Py* 

; vėsos, Tatulos, Mūšos, Ne
munėlio upių vietose liū- 

1 liavo Jūra. Taip yra nusta- 
i lyta Lietuvos mokslinin- 
£ kų, kurie sako, kad gipso 
t klodai susidarė Jūros dug- 
į ne iš kalkinių akmenų ir 
[ iieros rakšties mišinio, 
k Vadinasi dabartinė Biržų 
L apskritis užima buvusį jū- 
' ros dugne paviršių. Tiesą,

Šie gipso klodai tęsiasi ir 
Latvijos teritorijoje, bet 

į jio geriausiai matyti Lie- 
hdhivoje Pabiržės ir Biržų 
fįpvajsčiuose. Ypač daug to- 
- kių klodų yra prie siauro
se jo geležinkelid Biržų-šiau- 

,lių linijos, prie* Gųlbįny 
* stoties, Kirdonių kaimelr 

kiek toliau — Kaunių dva- 
/ ro laukuose, s - * \
► Apie 1901 - 1902 m. į

Mas vietas buvo atvykę 
r keli žymūs rasų profeso- 
į. riai įr tyrinėjo Biržų aps- 
t krities gipso klodus. Ne- 
į w trukus į Panevėžį atvyko 
/ ’vienas Petrapilio fabri- 
į kantas, kuris su vietos 

rangovais tarėsi dėl gipso 
a. akmenų pristatymo Pane
li vėžio stotim Vietos ūki- 
į? ninkai mėgino vežti tuos 

akmenis Panevėžin^ bet 
/ matyti, kad tas darbas ne

apsimokėjo, nes platesnės 
l eksploatacijos nebuvo iš- 
/ Vystyta.
r ' Smardonių upelio kran

tuose, 1921 m. buvo užtik
ti kaž koki urvai. Vietose 
Žmonės Juos vadinę šven
taisiais. Viename tokiame 
urve buvo matyti didelių 
įvairiaspalvių akmenų klo 
dai. Jie atrodė gana keis
tai: lyg popierio lapai, ho
rizontaliai sukrauti. Tai 
buvo melsvos - pilkšvos, - 

; baltos spalvos nevienodo 
Aukščio akmenys. Kiek gb 

; liau pastebėtos blizgančios 
lazdelės. Tai buvę stalekti- 
jtai ir stologmitai. Jie atsi-

■ /anda per eilę metų nuo 
varvančio vandens.
* Vietos gyventojai, kurie 
dirba vietos gipso kasyk
lose papasakoja visokių į-

> vykių, susijusių su pože-
• miniais urvais, kurie kar- 
j tais praryja gyvulius,

Žmones> ir net trobesius. 
Prieš karą 1910 - 1912 m. 
•įoje apylinkėje žemė pra- 
ryjusi syirną su grūdais ii* 

r pelis arklius.. Nebereikalo 
vietos žmonėse yra uŽsili- 
Idisių įvairių padavimų; a- 

p bie paskendusius dvaras 
į fc nugrimzdusias bažny

čias. Ėsą senovėje Žmonės 
girdėdavę duslius varpų 
palšus. Tai skambėdavo tų 
paskendusių bažnyčių var< 
ĮĮM"-, . , (M _____ _____ _

Kirdonių kaimo apylin
kės, kuriose yra dideli gip
so klodai, Žemes ūkiui yra 
netinkamos, nes gipso ak
menys prasideda 10-15 
centimetrų gilumoje. Ga
nykloms laukai ir gi be
veik netinkami, nes auga 
reta Žolė ir krūmokšniai. 
Dalis gipso klodų priklau
so valdžiai, o kita dalis y- 
ra ūkininkų nuosavuose 
laukuose.

Pats,gipso akmenų kasi* 
ųiasyra gana sunkus. Su- 
sprogdinti gipso klodai, 
suskyla į didesnius gaba* 
lūs, kurio laužomi, verčia
mi | vėžinius ir vežami į 
Gulbinų geležinkelio stotį. 
Iš Čia šimtai vagonų gipso 
vežama į Kauną, kur jis 
apdirbamas^ Pirmutiniai 
gipso fabriką įsteigė inž. 
Glodenis, M. Milukas ir P. 
Kakeranas. Nuo pradžios 
savo įsikūrimo ligšiol fab
rikas jau perdirbo apie 
1000 Vagonų gipso. Be šio 
fabriko dar yra įsisteigę 
keli mažesni fabrikėliai, 
kurie irgi /perdirba Biržų 
apylinkių gipso akmenis. 
Vadinasi milijoniniai Lie
tuvos gelmių turtai pama
žu pradeda duoti naudos.

x . Tsb.

DARBININKŲ VARGAI 
LIETUVOJE

VJurneiv
BIJDGET 

PAY PLAN

i

Our nvff Mudem Budget Plan thaket it 
very ca«y to buy th« Tire* you’ve alMays j 4. 
vanted—-thefamoua HoodWhite ArrowDeluxe__ _
—*wfth t&e Mniatfonal new Speed Shield fėa- 
turefor greater safety. Even vitli thia added 
protectlon Hood Tirea co*t no mote than 
ordlhary tirea. *

EASY TERMS I 
Unbelievablel—our new Modern 
Budget Pay Plan—Ye» Šir! A plan.*

‘ designed for uae by everyone and 
to fit everyone** needs.. You make 
youraelection, arranže the terma to 
your liking and we vilt install free 
-*«U in a veryfent mlnutes—Unbe- 
lievable.butTRUE—we mean what 
we advertUe,

NO EXTRA CHARGES
To Our Pnnted List

EASY TERMS ON 
AUTORADIOS 
Now you too can 
enjoy a. nulio ia 
your car. tat u« X 
ftlve you a riem- 
omtration.
P.y a Snūdi Amouht W««ldy. 

nC BATTERIES
Any aize for . 

any Car
Fully 

Guaranteed
f EASY TERMS 

ToSuitYou

YOUR CREDITIS 
GOOD HERE 

Regardless of your experiences 
eįse’ffhere—come here and we 
Yiill makelt easy for you to ūse 

our Modėrn Pay Plan.

Schednle of VVeekly Payment* ■*'
HOOD PATRIOTS

JSIZE ~TERM DOVVN 
PAYM’T

4.50x21 
4.75x19 
5.00x19 
5.25x18 
5.25x21

OnlySO« 
OnlySSo 
Orily SSe 
OnlybOo 
Only05c

None 
None 
None 
None 
None

organizuojami darbinin
kams kursai, sportas, ple- 
Mamas įvairių sričių Svie- 
timas ir kita. Kaune dar
bininkų atstovybė turės 
darbininkams teatrą, ku
riame daugiausia vaidins 
patys darbininkai. Dabar 
prie atstovybės veikia vai
dybos mokykla, kuri būsi
mam teatrui ruošia artis
tus. Manoma, kad darbi
ninkų teatras Kaune bus 
atidarytas dar šiais me
tais. ‘ ' Tsb.

MIŠKŲ BRIEDŽIAI,

Vadinamu krizes laiku į* 
vairiose pramonės šakose 
atsirado bedarbių, palietė 
ir tas pramonės šakas, ku
riose neturėtų būti bedar
bių. ši darbo šaka, tai 
spaustuvių darbiu inkų 
(raidžių rinkėjai ir kt.). 
Pirmoji spaustuvinin k ų 
bedarbių atsiradimo prie
žastis, tai buvęs per dide
lis mokinių skaičius. 
Spaustuvių savininkai mo
kė didelį mokinių skaičių, 
juos laikydami po 4 — 5 
metus mokiniais ir mokė
dami mokinišką atlygini
mą. Senus darbininkus at
leisdavo iš darbo; nes jie 
reikalavo daug brangiau 
apmokėti.

Antra priežastis, tai įve
dimas į spaustuves linoti- 
pų, intertipų, liniavimo ir 
kt. mašinų. Pirmieji Įino- 
tipai Lietuvoje atsirado 
nuo vokiečių palikimo. Vė
liau pradėjo ' visos spaus
tuvės daugiau įsigabenti 
linotipų ir intertipų. Da
bartiniu laiku Kauno 
spaustuvėse yra virš 30 li
notipų ir intertipų. Jeigu 
vienas linotipas pakeičia 
4—5 darbininkus, tai aiš
kiai matyti, kad Imotipai 
yra pavarę nuo darbo ir a- 
tėmę pragyvenimo šaltinį dos užsakymąms galima 
virš 100 darbininkų. ~------

Dabartiniu laiku įvedus 
mokinių taisykles, moki
nių pertekliaus klausimas 
turės atpulti, nes tose tai
syklėse bus nustatytas 
mokinių skaičius ir moky
mosi laikas. Bet senesnie
ji spaustuvininkai (rai
džių rinkėjai) maža tegali 
turėti vilties, kad kadą 
nors jų darbo būklė page
rės, nęs mašinų įvedimas 
į spaustuves nėra Varžo
mai, o tos mašinos kaip 
tik ir yra jų nedarbo didi
nimo priežaštis.

Spaustuvių darbininkai 
•— raidžių rinkėjau—• nuo 
1925 iki 1929 mt, galėda
vo gana gerai udžirbti. 
Pav., į dieną uždirbdavo 
po 15 •— 18 litų. Dabarti
niais laikais tokius atlygi
nimus moka tik viena ant
ra -spaustuvė, o kitose 
spaustuvėse moka nuo 5 
ligi 7 litų į dieną ir darbas 
būna ne visuomet. Beto

Miškų departamento ži
niomis, Didž. Lietuvos 
briedžiai gyvena tik devy
niose miškų urėdijose. 
1932 m., suskaičius pirmą 
kartą briedžius Didž Lie
tuvoje, buvo jų rasta 124. 
Šiemet vėl buvo suskaityti 
briedžiai ir jų rasta 156. 
Klaipėdos krašte yra irgi 
apie tiek pat,

šieiūet Baisogalos miškų 
urėdijoje surašta 5 brie
džiai, Biržų —10, Joniš
kio 20, Jurbarko 
Kaišedorių —12, Kauno— 
7, Kuršėnų — 3, Pakruo- 
jaus — 6 ir Žalgirio — 86. 
Briedžių skaičius mūsų 

tai, bet didėja. Pastarųjų 
f 2. '..‘' ...
padėdavo Vidutiniškai’l0

tuvoje, buvo Jų rasta 124, 

briedžiai ir jų rasta 156. 
Klaipėdos krašte yra irgi 
apie tiek pat,

urėdijoje surašta 5 brie
džiai, Biržų— 
kio — r, 
Kaišedorių;

Jaus
• l _ ___T —___ „ ________ _

miškuose, nors*ir labai lė
tai, bet didėja. Pastarųjų 
trejų metų. laikotarpyje 
padėdavo vidutiniškai 10 
briedžiu per metus. Tsb,

ST. ŠIMKUI PASODIN* 
-TASMUZIKOSMEDIS

DAR TRYS PABĖGĖLIAI
Kaip O. B. praneša, į 

Klaipėdos kraštą, iš Tilžės 
yra atbėgę trys jaunuo
liai, būtent, Gustaw Wa- 
lanschus, Franz potschka 
ir Ėrich Daumann, gelbė
damiesi nuo pilietinio na
cių persekiojimo už politi
nės padėties,kritikavimą., 
Bėgęs dar ir ketvirtas, 
bet jį pakeliui vokiečių po
licija suėmusi.——-

GRĮŽTA Į LIETUVA JOS 
IŠEIVIAI

7,

i ~-""T

NO WA5TING
- L:-'.t>i lULJiiil.;

NO 1NVESTIGATION

Paskutiniuoju metu ne
mažas skaičius lietuvių e- 
migrantų grįžta į Lietuvą. 
Ypač daug jų yra iš Piety 
Amerikos. Sugrįžusieji sa
ko, kad Lietuvoje daug ge
resnis gyvenimas ir uždar
bis,’ negu kitur. Jie Lietu
voje mano dabar daugiau 
įsikurti prekyboje, pramos 
nėję ir ūkyje. IŠ tiesų, Lie
tuvoje šiose gyvenimo ša
kose, išskiriant žemės ūkį, 
daugiausia viešpatauja ki
tataučiai. Tsb-

K AUNAS — ORO KELIŲ 
CENTRAS

Žinomo Lietuvos muzi
ko - kompozitoriaus . Sta
sio Šimkaus kūrybinio mu
zikos darbo 30 metų su
kaktuvių proga, balandžio 
mėn. 29 d. .žymesnių laik
raščių Kauno atstovai bu
vo nuvykę Jubilejatą pa
sveikinti ne toli Kauno, į 
Birutės kaimą, kuriame 
St., Šimkus gyvena. Ta 
proga, Jubilėjatas, kartu ' 
su žurnalistais, pasodino 
Muzikos medį. Juo parink
tas kietmedįs raudonas 
skirpstas.. Tai pirmasis 
muzikos medis Lietuvoje.. ; tsb
AMERIKOS VARTAI VIS 

DAB ATVIRI
NO EMBARRASSMENTf^'/

663 NO.MONTELLO, MAŠS. :

THOMPSON TIRE CO
yra įr’ viena antra spaus-, se Lietuvoj į uvo. užregis-į pereitais rinkimais Meme- 
tuve, kuri visai neturi Ii- ’ traota 415 ^iv. automobi-l ler Dampfboot akc. b-vė 
notipų ir atlieka raidžių liiį, iš kurių'J.06 buvo nau- stulpus buvo išnuomojusi 
rinkimo darbą rankomis dojarni. verslo reikalams, vien vokiškoms partijoms, 
rinkdami, bet moka mažus 9 ūkio reikalamsr 202 as- ' o lietuviai neturėjo kur 
atlyginimus. Pažymėtina, ’ mens ir 98 tarnybiniams lipdyti savų plakatų.
kad spaustuvių darbinin
kų darbas turi daugiau se
zoninį pobūdį, darbų atsi
randa daugiausiai žiemos 
metu, ypatingai prieę nau
jus metus. Kitu metu dar
bas sumažėja ir atsiranda 
bedarbių.

Ši darbo sritis neturi jo
kios konkurencijos, nes 
mūsų Spaustuvės iš užsie
nių neturi jokių užsaky
mų, o vidaus rinkai spau- 

pilnai darbą atlikti -su ran
kų darbininkų pagalbą, o 
ne mašinų priemonėmis. 
Todėl reikėtų daryti tam 
tikrų žygių, kad linotipai, 
liniavimo, intertipai ir ki
tos panašios . mašinos ne
būtų leidžiamos statyti į 
spaustuves. Naujų maši
nų neleidimas įvesti spau
stuvėse sumažintų bedar
bių skaičių ir dirbantiems 
nebūtų jokio pavojaus, 
kad Jiems gręsia atleidi
mas nuo darbo ir neteki
mas tiesioginio pragyveni
mo Šaltinio. Be to nereikė
tų be reikalo į užsienį iš
leisti savo krašto valiutą 
•—pinigus,, mašinų pirki
mui. ’ 1

^DJA/B.”
AUTOMOBILIU SKAI

ČIUS LIETUVOJ IR
\ KAUNE/ /

Centr. Statistikos Biuro 
žiniomis, Šių metų pirmuo
siuose dviejuose menesiuo-

reikalams. Autobusų buvo 
157, sunkvežimių 146. 
Kaune buvo 226 auto, 42 
autobusai ir 69 sunkveži
miai. • - •

lipdyti savų plakatų. ■

AMERIKOS RAUD. KRY
ŽIUS PASVEIKINO

BAISIOS MIRTYS

Kėdainių kulturtechnikų 
mokykloje mokinys Čivas 
dviem šūviais peršovė mo
kytojų Monkevičių ir ki
tais dviem save, dėl to, 
kad mokytojas jam pasta
tė blogą pažymį. Abu nu
vežti į Kėdainių ligoninę 
tuojau mirė.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius Lietuvos jaunimo 
R. Kryžiaus valdybai at
siuntė laiškų, .kuriame į- 
dėjo ir Amerikos Jaunimo 
R. Kryžiaus narių sveiki
nimus mūsų mokykloms, 
siunčiamus pasaulio geros 
valios dienos * gegužės 18 
d. tproga. Amerikos jauni
mo sveikinimai mūsų mo
kykloms parašyti gražia 
ir taisyklinga lietuvių kal
ba. Amerikos jaunimo 
Sveikinimas bus paskelb
tas visoms Lietuvos mo
kykloms. Tsb.

Dabar per Lietuvą oro 
Susisiekimą tarp Berlyno 
ir Maskvos palaiko vokie 
čių - rusų bendrovės “De- 
ruluft” lėktuvai. Jie nusi
leidžia. ir Kaune., Su Ryga, 
tiesioginio oro susisiekimo 
nebuvo. Dabar ta pati ben
drovė tarp Kauno ir Ry
gos gegužės 1 d. atidarė 
tiesioginę oro susisiekimo 
liniją. Manoma, kad Šioje 
linijoje lėktuvai turės ne* 
mažą pasisekimą, nes jais 
iš Kauno į Rygą 235 kilo
metrai, kelionės laikas bus 
viena valanda. Be to, tiki
masi, kad ir oru kelionė 
nebrangiau kaštuos negu 
geležinkeliu.

Atidarius Kauno - Ry-j, 
gos lėktuvų liniją, Kaunas 
tampa nedidelių oro susi
siekimo centru. Dabar ga
lima lėkti - Berlynas -Ka* 
raliauČiūs -■ Kaunas r Ma
skva - Berlynas - Kaunas- 
Ryga - Talinas - Leningra
das. Pro Kauną dabar kas
dien pralekia ir čia susto
ja keturi dideli tarptauti
nio susisiekimo lėktuvai.

. / Tsb.

PASAULIO LIETUVIŲ

LIETUVIS PAEMft PLA
KATAMS KABINTI 

STULPŲ KONCESIJA 
■- ■

/ Klaipėda — Visuomenės 
veikėjas ir tarpininkavi
mo bei komiso kontoros 
savininkas; J. StikliOriufe 
išnuomojo iŠ Klaipėdos 
miesto, vaidybos plaka
tams lipdyti, visus mieste . . •
esančius stulpus ir gavo generalinė darbininkų ats- 
plakatų platinimo koncesi- tovybė, kurią sudaro visų 
ją Klaipėdos mieste. Iki įmonių darbininkų atsto- 
šiol tuos plakatų stulpus vai. Jos'pastangomis jati 
nuomojo Memeler Dampf- pakeltos darbininkų atly- 

ginimas, sutvarkytos dar
bo valandos, išleisti keli 
svarbūs darbininkams į- 
statymai ir tt. Dabar dar*

PLAČIAI ORGANIZUO
JASI LIETUVOS DARBI

NINKAI

Lietuvoje darbininkų 
reikalais dabar rūpinasi 

. ■ • ji -1^*- • ‘1--L ■

nuomojo : 
boot ako. b-vė ir dažnai 
lietuviams^ ar Jų organiza
cijoms nesisekdavo gauti 
tuose plakatuose vietos, 
ypač kai eidavo kokia nors bininkų atstovybė susirū- 
kova tarp lietuvių ir Me-.pino/ darbininkų kultūri- 
meler Dampfboot akc. b- niais reikalais. Dar Šiais 
yės artimų žmonių. Pav., I metais bus visame krašte

Pereitais metais iš Lie
tuvos į Pabaltijo valsty
bes buvo išvykęs jaunimo 
organizacijų narys O. Vė
jelis. Ten jis susipažino su 
viso Pabaltijo ir Skandi
navų gyvenimu, aplankė 
ir parašus bei fotografijas 
lietuvių veikėjų surinko; 
Panašiu tikslu jis netru
kus keliaus ir į Jungtines 
Amerikos/Valstybes. Ten 
jis aplankys lietuvių ko
lonijas, surinks parašus, 
(autografus) ir fotogra
fijas visų Amerikos lietu
vių veikėjų, Po to grįž į 
Lietuvą ir čia sudarys vi
so pasaulio lietuvių veikė
jų albumą, kuris bus pa?* 
dėtas Vytauto Didžiojo 
muziejuje, Dariaus ir Gi
rėno skyriuje. Tai bus pir
mas tos rūšibs albumas 
Lietuvoje. O. Vėjelis savo 
kelionės įspūdžius bei pa
tyrimus žada rašyti Lietu
vos laikraščiuose. Tsb.

Kiekvienas tinkamas įlei
dimui į Ameriką asmuo 

lengvai gali gaut einamo
sios kvotos vizą, be ilgo 

laukimo
. btni 

miems imigrantams ir 
visiteliams

Visuomenes nuomone, kad Amerika 
visiškai sustabdė imlgractfgį, yra vi
siškai klaidingą. Dar daug mūsii Žmo
nių . rnaiio, kad europiečių plaukimas 
Į Amerikos kraštus visai uždarytas 
Ir ateiviai jau negali tikėtis rasti šio
je Šalyje naujų galimybių ir naujų 
progų savo busimam gyvenimui. To
kia viešoji nuomone ne tik Šioje, bet 
ii Eurdpoje — tikras apsirikimas... ' 
Amerikos durys Vis dar atviras vi
siems, kurie tik pripažįstami neap- 
Sunkinančiais Jung. Valstybių visuo
meniškų gyvenimų. Imigracija |.Ame
riką ne tik nesustabdyta, bei dar per 
paskutinius. du metus , žymiai padidė
jo teisėtais imigrantais ir vlzitorials 
iš visų pasaulio šalių Imigracijos ir 
Natūralizacijos Komisijonlerius ’ Wa- 
shingtone pakartotinai, pareiškė,7 kad 
kiekvienas asmuo gali gauti imigra
cijos, vizų, einamoje kvotoje* be jokio 
laukimo, jei tik jų padubdami pareiš
kimai patenkins Amerikos konsulus 
užsieniuose, įrodant, kad imigrantai 
nebus Šios Šalies visuomenei sunkeny
be ir kad jie tinkamai įleisti l Ame
riką. Amerikos konsulams paliepta 
btttl daug nuplaidėsniems, negu pir
miau, peržiūrint . vizų reikalavimus, 
atsižvelgti į prašytojų asmenišką 
būkle Ir gyvenimo sąlygas; pateisi- 
nančias jų . įleidimų 1 Ameriką.

Įrodymą* kad mūsų šalis vis dar 
atvira teisėtiems imigrantams, gali
ma lengvai patikrinti vėliausiomis 
skaitmenimis. Pavyzdžiui, paskirtoji 
Lietuvai metinė imigrantų kvota iki 
birželio. 80, 1935 m. yra 888, bet per 
pirmąjį pusmetį nuo liepos 1 d.,198^ 
iki'sausio 1 1935 tik (JO lietuvių pa
reikalavo ir gavot leidimų įvažiuoti į 
Amerikos Jung. Valstybes. Prieš tai, 
per vienus metus tik 78 lietuviai pa* 
snaudojo. ta proga, nors imigracijos 
įstatymai/leido apsigyventi Ameriko- 
je 380 lietuviams.

Laisviems viiltorlams taip pat jo
kiais suvaržymais nedraudžiama lan
kytis Amerikoje. Jie mielai«įleidžia
mi ir valdžios įstaigos stengtai! t pa
lengvinti leidimų gavimų Ir sumažin
ti visus formalumus. Hamburg Ame- 
rlcan Line ir North German ■ tloyd. 
visuomet stengiasi visame aprūpinti 
keliaujančių visuomenę ne tik} keliau
jant jų puikiais nepalyginamai sau
giais moderniškais laivais, bet ir tin
kamų dokumentų* reikalaujant. Jei 
kas abejoja ga#ti teisėtų įleidimų į 
Amerikos Jung. Valstybė*, ar ieško . 
autoretlngo ir patikimo patarimo, te
gu drąsiai kreipiasi J North German . 
Lloyd, ar Hamburg American Line, 
nr į bet kurį jų agentą, čia ktekvifr 
vam mielai telkiami patarimai Ir ri
šu kelionės reikalų paaiškinimai kaip 
šioje Šalyje gyvenantiem*, taip ir k*- 
tinnntlems IŠ ufedenių atkeliauti w 
vilčia apsigyventi Amrikoįe. Jų vil
tys lengvai įvykdomo* neš Amerikos 
vartai ris dar atviri šimtams tų llt- 
tuvių, kuria aulyg Įstatymai* gali bfc 
ti įleisti.

a■■r
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