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Katalikas, kurs neremia katalikiikou 
spaudos, neturi teisSa vadintis geru Bažny- 
žios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Meksikos Socialistine Valdžia 
Nesiskaito su Gyventojų 

Reikalavimais

ŽUVO 140,000 
DARBININKŲ

Bolševikai kasė kanalą 
tarp Baltosios jūros ir Le
ningrado. Kanalas turi 226Mexico City — Chihua- munistai labai dažnai rašo T, ... T. , ♦

hua valstybės gyventojai apie inkviziciją. Bet bai-j^į15>^.e.tr!ls į). , fse- *
įnešė tos valstybės legis- sesnės ir žiauresnės inkvi- , 50 jtu stancių ar n ų,( DOVA-
latūron peticiją, kurią pa- zicijos tur būti nėra buvę, k™s priverstinai ten 
sirašė apie 80,000 žmonių, kokią dabar pergyvena I Yar,e..D? 4. i
prašydami pakeisti prieš- Rusijos gyventojai. O Ru-į'L*? 
religijinius įstatymus, ku- siją seka Meksika, Ispani- »yv1’ 0 140 tUKSt ų 
riais apriboja kunigų skai- ja ir kitos valstybės, ktr-'i 
čių valstybėje. Toje vals- rių vairą yra pasigrobę 
tybėje leidžia tik 10 kuni- socialistai - komunistai, 
gų eiti pareigas ir tai ne ---------------
laisvai, bet turi įsiregis* 
truoti. Bet ligšiol nė vie
nas kunigas neįsiregistra
vo ir jokių pamaldų bažny
čiose negali laikyti.

Legislatūra gyventojų dieną mirė Arthur Hen- 
prašymą atmetė, neduvusi derson, Pasaulio Nusigin- 
net priežasties. Vadinasi klavimo Konferencijos pir-

MIRĖ ANGLIJOS 
VADAS

Londonas — Spalių

1..... .".I ... k,

KAUTA B OBMTAI

Jung. Valstybių Valdžia Priešinga 
Jos Piliečių Vykimui Kariauti

NOJO BAUSMĖS
--------- —

Kaunas — Kariuomenės 
ibininkų nuo darbo sunku- teismas Sasso įr Neuman- 
!mo žuvo ir jų lavonai su- no byloje buvo > nusprendęs 
I kasti į kanalo krantus. |—” n—k

SUGAUTAS ŽIEDUOTAS 
ŠIKŠNOSPARNIS

Washington, Spalių 20— kurie buvo įstoję į Italijos i 
Čia valdiškose sferose ta- kariuomenę. Jei panašus 1 
po autoritetingai pareikš- verbavimas ir toliau tęsis, . | 
ta, kad Jungtinių Valsty-'tai ši šalis pritaikys tam j

20

DARBININKAI NUTARĖ 
BOIKOTUOTI VOKIEČIŲ 

OLIMPIADĄ
Atlantic City, N. J. — 

Pereitos savaitės pabaigo-

girininkijos ribose sugau
tas šikšnosparnis, kuris 

[prašyti Respublikos Prezfc turėjo ant kojos žiedą su 
Įdentą keturiems byloje užrašu: “Zool. Museum 
kaltinamiems dovanoti Berlin 1495”. Žiedą giri- 
bausmes, būtent: Heinri- įlinkas J. Kilinauskas pa
kui švedui, Hansui Medin ■ siuntė Vytauto D. U-to zo- 

I gui, Adomui Mblinui ir Ar- ologijos kabineto vedėjui 
! turui Kubiitačiui. Į prof. T. Ivanauskui.

Bausmės jienįs Respubli | 
kos Prezidentas dovanojo !

Rietavo urėdijos, Tverų valdžia netoleruos jokį tikrą Criminal Code įsta-*
Amerikos piliečių verbavi- |tymą, sulyg kuriuo pilietis 
mą šioje šaly į svetimos vykstąs į svetimą Šalį su. 
šalies kariuomenę. Tas pa- tikslu įstoti. į svetimos ša*Xj 
reiškimas padarytas, suži-!lies kariuomenę, gali būti M 
nojus, kad italų laivas'baudžiamas trimis metais į 
Rex vakar išplaukė su 40.kalėjimu ir $1000.00 pini- ;. l 
italų, Amerikos piliečių,! gaiš. : j

Meksikos socialistinė vai- mininkas ir buvęs Britų : je Amerikos Darbo Fede- 
dzia nusiteikus ir toliaus užsienių sekretorius, po ii- racijos konvencija nutarė 
tęsti kovą prieš Bažnyčią, gos ir sunkios ligos. Mirė atsišaukti į visus sporti- 
Tai tokią laisvę skelbia sulaukęs 72 metų amžiaus, cinkus ir ju organizacijas, 
žmonėms socialistai - ko-Jis buvo žymus Darbo kad jos nedalyvautų Vo- 
munistai. Socialistai - ko- Partijos vadas. į kieti jos rengiamoj pasau

linėj Olimpiadoj, 1936 me- 
- tais.

| Darbininkai aiškiai ma
lto, kad vokiečiai naciai tą 
(Olimpiadą panaudos savo 
J propagandai. Konvencija 
I griežtai išėjo prieš Hitle- 

Massaua, Eritrea — šio-rio režimą; ragino boiko- 
mis dienomis moderniškas tuoti vokiečių prekes ir tt< 
laivas Kalifornija, kuris I Amerikos Darbo Federa- 
yra įrengtas kaip ligoninė, ei jos pirmininku vėl vien- 
išplaukė iš Afrikos su 212 .balsiai išrinktas p. Wil 
sužeistų kareivių į Italiją. Ii am Green.

ETHIOPIEČIAI SUGAVO I 
SPĄSTUS 500 ITALŲ'
Dessye, Ethiopija — Pe

reitą šeštadienį ethiopie- 
čiai atkirto dalį Italijos 
kariuomenės, kuri žygiavo 
per Dankil dykumas, ir 
paėmė apie 500 italų karei
vių į savo spąstus.

Italija tuojau pasiuntė 
orlaivius su bombomis, 
kad išgelbėtų paimtuosius 
italus iš nelaisvės.

Italija smarkiai ruošiasi 
pulti Makale distriktą. Pa
siuntė oro žvalgybą apžiū
rėti 515 mylių frontą.

ITALIJA VEŽASI IŠ AFRI 
KOS 212 SUŽEISTŲ 

KAREIVIŲ

PASITRAUKIA TRIBU
NOLO PROKURORAS

liana Green.

PASIŽYMĖJO ARGENTI
NOS LIETUVĖS KIRPĖ

JOS

ITALŲ PASISTUMIMAS 
PIRMYN PATENKINA

ETHIOPIJĄ

Kaunas — žydų spauda 
rašo, kad pasitraukiąs iš 
pareigų Vyr. Tribunolo 
prokuroras Kalvaitis ir, 
jei pasitraukimas bus pri
imtas, pereisiąs į advoka* 
turą.

KANADOJE LAIMĖJO 
LIBERALAIAddis Ababa, Ethiopija

—Ethiopijos 'valdžia reiš
kia pasitenkinimą dėl Ita
lijos kariuomenės pasistū- 
mimo pirmyn. Ethiopiečiai dovaujama Mac k e n z i e

Ottawa, Canada, Spalių 
15 — Liberalo partija. va-

pasiruošę apsupti italus ir King, išėjo laimėtoja įvy-i 
jiems išpliekti kailį. Jie sa- kusiuose rinkimuose. Iš 
ko, kad italai negali atsi- 245 vietų parlamente, libe- 
traukti nuo Makale be žy-ralai laimėjo 157. Konser- 
mių nuostolių. vatoriai, kurie ligšiol buvo

-------------- I valdžioje tegavo 38 vietas. 
į .būdu dabartinis 

premieras Richard B. Be- 
'(nnett turės pasitraukti ir 
[užleisti vietą King’ui. So- 

, . cialio kredito partija tega-Morungų krašte ant vie- vo 13 vietų 
no piliakalnio Karaliau- į 
čiaus Prussia Muziejaus 
direktorius dr. Garte su 
savo pagalbininkais pradė
jo daryti iškasimus toje 
pačioje vietoje, kur se
niau stovėjo pilis. Žmonės 
pasakojo, jog kartą po di- 

> dėlių audrų ta pilis nuo 
’ kalno viršaus prapuolusi. 

Dabar, kalną atkasant, ra
do ugniaviečių, mūrų lie
kamų ir daug šukių. Tie 
atradimai aiškiai parodo, 
kad čia prieš 2000 meti) 
stovėjo senųjų Prūsų pilis. 
Kaip žinoma, senieji Prū
sai yra lietuvininkų bro
liškoji giminė, nes juk se
novėje taip Prūsai, kaip ir

mių nuostolių.

ATRADO UAB VIENS T”klu 
SENŲJŲ PRŪSŲ PILĮ

Į DANIJĄ IŠVEŽTA 400

Buenos Aires mieste yra 
kelios lietuvių laikomos 
kirpyklos, kurios vis dau
giau plečia savo darbą, nes 
čiabuvės klijentės yra pa
tenkintos jų darbu ir gau
singai jas lanko. Buenos 
Aires yra per 100 lietuviš
kų įmonių: rūbų siuvyklų, 
dirbtuvių, visokia u s i u 
krautuvių ir tt.

NAUJI KATALIKŲ 
KAPAI

Rygos miesto valdyba 
paskyrė 12 puraviečių že
mės Dreilinių rajone,, už 
Kuznecovo, naujiems ka
talikų kapams, šv. Pran
ciškaus ir šv. Antano pa
rapijoms.

KVIEČIAME | SUVAŽIA
VIMĄ

Kaunas — Su Danija su
darytas atskiras susitari
mas pipildomai parduoti 
400 darbinių arklių. Šie ar
kliai į Daniją jau išveti.

AKMENY RADO GINTA
RO KAROLIUS

Švėkšnos par., Ūtos kai
mo gyv. J. Šlajus, skaldy
damas akmenys, vieno ak
mens vidury rado penkis 
karolius. Nuostabu, kad 
akmuo buvo visai sveikas 
ir be plyšių, o karoliai ras- 
jti akmens vidury. Jie atra-

lietuviai kalbėjo beveik ta • do gintariniai ir yra dailiai 
pačia kalba. / I nušlifuoti.

SUĖMĖ 30 KUNIGONEW JERSEY GAVO 
$844,638 VIEŠIEMS 

DARBAMSFORDAS SUSTABDĖ 
EKSPORTĄ AFRIKON Washington, D. C. —

Works Progress Adminis
tracija praneša, kad ji pa- 

Detroit, Mich. — Fordo skyrė trylikai New Jersey 
Statyti varyklą Klaipė- kompanija sustabdė auto valstybės apskričių, 

dos krašte varžytines lai
mėjo čekų Škoda. Varykla 
turi būti pastatyta ligi va
sario 1 d. Ji daug padės 
Šilutės apskrities ūkinin
kams ir bulvių auginto
jams.

ŠKODA STATYS KLAI
PĖDOJE SPIRITO 

VARYKLĄ

KAIP VAITKAUS ŽMO
NA BUVO SUTIKTA Berlyne

Visos kuopos Mass., Mai
ne ir N. H. Apskričio yra 
nuoširdžiai kviečiamos da
lyvauti metiniame Apskri
čio suvažiavime, kuris į- 
vyks sekmadienį, lapkričio 
17, 1935, 1:30 valandą po 
pietų parapijos svetainėje, 
492 E 7th St. So. Boston, 
Mass.

'Suvažiavimas yra svar
bus, nes bus valdybos rin
kimas. Taip-gi išduotas ra
portas iš buvusio Sąjun
gos Seimo.

Kuopos prašomos, kuo- 
skaitlingiausiai prisiųsti 
atstoves.

U. T. Jokubaitė,
Apskričio raštininkė.

, vie- 
išvežimą Afrikon po to, šiems darbams $844,638. 
kada Prez. Roosevelt pa- Taigi ta milžiniška suma 
reiškė, kad Jung. Valsty, bus padalinta šiems aps- 
bes laikysis nuošaliai.

Mexico City, Spalių 20 —* i
Valstybėse Michoacan ir 
Guanajuatox tapo suimta 
30 katalikų kunigų, kurie 
kaltinami peržengę įstaty- *. 

■" mą, kuriuo draudžiama 
kunigams eiti jų pareigos, %

’kričiams: Atlantic, Ber- 
gen, Camden, Essex, Hud- 

ATVYKO AMERIKIETIS son> Hunterdon,* Middle- 
SUVALKŲ SUTARTIES sex> Monmouth, Passaic, 

PASIRAŠYMO LIŪDI- iSomerset, Union ir War- 
,ren.

ITALIJA APSIRAMINO 
DĖL ANGLIJOS GRASI

NIMŲ

NINKAS

Šiomis dienomis Kaune 
______  į vieši Jungtinių Valstybių 

Berlynas? — Spalių 4 d.,užsieniU reikalų ministeri- 
vakare iš Londono aiskri-^03 Rytu ‘Europos- sky
do į Berlyną vandenyno įaus viršininkas Robert 
nugalėtojo, lakūno Vait-I 
kaus žmona, 
kuvienė. Aerodrome ją pa-, - ' - - ■ -
sitiko Lietuvos karo atta-.d- buvo Suvalkų sutarties 
che, pulk. Škirpa, pasiunti- pasirašymo liudytojas, 
nybės patarėjas Narjaus- 
kas ir kiti. Ponia Škirpie- 
nė įteikė poniai Vaitkuvie
nei gėlių. Vaitkuvienė pa
reiškė, kad jos 8 dienas šių metų spalių 1 d. siekė 
užtrukusi kelionė iš Ame- 3v,02 mil. lt.; užsienių va- 
rikos buvo labai varginan- liūtą — 5,84 mil. lt.; dis* 
ti. Ji buvusi įsitikinusi, kontas ir paskolos — 97,- 
kad jos vyras vandenyną 84 lt.; banknotų apyvarta 
laimingai perskris, nes jis — 95,68 lt. Banknotų pa- 
esąs geriausias ir narsiau- dengimas auksu sudarė 
sias Amerikos, lakūnas.,35,6%, o auksu ir užsienių 
Ponia Vaitkuvienė pridū- į valiuta — 41,7%. 
rė, kad ir pati norėjusi ly
dėti savo vyrą pavojinga
me skridime per vandeny
ną, tačiau jis su tuo nesu
tikęs. Ji pareiškė toliau, 
kad jos šeima iš tėvo pu
sės esanti lakūnų šeima.
Jos tėvas esąs net žinomas iš Stoties Waterbury Wl< 
lėktuvų konstruktorius. Ji KBS, 1500 kilocycles. Tai 
pati dar nemokanti valdy
ti lėktuvo, tačiau ji tuoj 
išmoksianti, ir kartu su 
savo vyru, kaipo lakūnų 
pora, pasireikšianti viešai 
Ponia Vaitkuvienė papasa
kojo, kad

Vaitkus yra labai popu* 
liarus Aiperikoje.

Kada buvo sužinota apie 
Vaitkaus nusileidimą Airi
joje perskridus vandeny
ną, ji negalėjusi atsiginti 
laikraščių reporterių. Visi 
Amerikos laikraščiai pįlni 
straipsnių ir atvaizdų apie 
pasisekusį skridimą. Ame- 

'• rikoje jau ir filiuose visur 
1 rodoma “Lituanica II”. 

Ponia Vaitkuvienė 11:30 
vai. iš Berlyno traukiniu 

’ išvažiavo į Kauną.

Roma — Italijos valdžia A 
išklausius Anglijos pre- . 
miero Baldwin kalbos apie r 
Europos padėtį ir Anglijos , j 
nusiteikimą dėl Italijos-E-: J 
thiopijos karo, apsiramL ’ j 
no. Premieras Bald.win pa« • I 
reiškė,s kad Anglijos išėji-

ITALIJA PASKELBĖ 
LAISVĘ AFRIKOS 

VERGAMS
_ ...T-Ubrr-----.

Iš karo lauko, šiaurinė mas prieš Italiją tai nebiK J
HkGno Va.it I Kelky. Kelley, kaipo Jun- Ethiopija — Italijos karojo jos vienas reikalas, bet ■ , 
Morta Vait-'gtinių Valstybių misijos1 vadovybė išleido prokla-,bendras visų valstybių/.

J narys, 1920 metų spalių 7 ”aclją’ k«na skelbia Afn-. priklausančių prie Tautų; / '
Jd. buvo Suvalkų sutarties lS«os- ^al«l P’

tuo nori patraukti ethio- no kalba pilnai patenkino; -

LIETUVOS AUKSO 
FONDAS

LIETUVIŲ RADIO 
NAUJIENOS

Waterbury, Conn. —
šeštadienį prasidėjo vėl 

lietuvių radio pusvalandis 1 /-M. • • i 1

piečius, kad jie perdaug 
nesipriešintų italų užsimo
jimams.

bus šeštadieniais po pietų 
nuo pusės po dviejų iki tri
jų (2:30 p. m. iki 3 p. m.) 
Vadovauja gerb. profeso
rius Aleksis su savo radio 
grupe ir Young Melodians 
Radio Orkestras. Lietuviai 
atsukite savo radio tuo 
laiku ir girdėsite puikią 
lietuvišką muziką ir kal
bas apie lietuvius ir jų is
toriją ir tt. Malonėkite ra
dio programos dalyviams 
pasiųsti laiškus arba 
terbury Radio Stočiai Wl- 
XBS ir pranešti kaip pa
tinka ir kokių dainų arba 
kalbų norėtume klausyti.

Italiją.

WATERBURY, CONN.
MĖGINS LIETUVOJE 

VEISTI BEBRUS

IŠVAŽIAVO Į PIETUS
Vytauto D., universiteto < 

zoologijos kabineto vedė-* 
jas prof. T. IvanauskasI JO© A. J. v

I kreipėsi į miškų urėdus, 
ieškodamas tinkamesnės 
vietos bebrams apgyvena 
dinti. Bebrams reikalingas ;; 
5—20 ha didumo ežeras, 
kurio pakraščiai būtų a* . 5 
paugę vandenine augmeni
ja, ir kad krantai bent da* 
linai būtų apaugę lapuo- 

'į čių krūmais. Būtina sąly* 
j ga, kad viename ežero pa- 
! kraštyje būtų 4—5 ha dir- 
Ibamos žemės, kur galima 

SVEČIAS IŠ LIETUVOS .būtų auginti bebrams pa- 
----------- Išarinius augalus. Taip pat _• 

Šiomis dienomis Water- pageidaujama, kad arti, . 
būryje pas kunigą Valan-,bent 1 klm. atstume, nebū- 
tiejų lankėsi garbingas tų gyventojų sodybų, 
svečias kunigas Lunskis 
iš Lietuvos. Jam labai pa-j 
tiko mūsų mokykla su vi-j 
sais įrengimais, movies,1 
sale ir bowling alleys. Aną i 
vakarą labai įdomiai sekė i 
L.I.P. Bovvling Ratelį, kurį ministerija davė Itn. Fėlik- 
sudaro mūsų biznieriai ir .sui Vaitkui nemokamą I 
profesijonalai ir šiaip jau klasės bilietą važinėti vi* 
lietuviai. Linkime jam pa- sais Lietuvos geležinke- 
viešėti Amerikoje. A liais.

Šią savaitę kaip ir atos 
togaudamas kunigas Gra- 
deckas išvažiavo į pietus 
arba North Carolina pas 
savo sesutę, kuri eina ten 
mokslus. . Jam pasisekė 
puikus oras ir nuo jo ga-Į 
vome laiškutį, kad jisai 
mato daug Amerikos ir 
linkime jam sugrįšti gerai 
pailsėjus.

LTN. VAITKUS GELE
ŽINKELIAIS VAŽINĖS 

NEMOKAMAI

Kaunas — Susisiekimo

liais.

DARBININKO RADIO KONCERTAS

Tikrų draugų netrūks 
nei vienam, kuris jų ver- «—
tąs ir pats moka būti tęs fr muzikai, 
draugu.

NASIIUA, N. H. — Sekmadienį, spaliu 27 dM šv. 
Kazimiero par. bažnytinėje salėje įvyks Darbininko 
Radio Programa, kurią išpildys choras, solistai, soliM- .

Koncertas įvyks vakare. Prašome dalyvauti,



(vietinės žiniost- -- —- ;-- ---- .1
įr Spalių 20 d.

■m
savąją draugiją. Po su- 
mos, prie įstatyto šven-

į h* Spalių 20 d., po sumai, čiausio sakramento atkal- 
6 ŠV. Petro bažnyčioje, kun, bama Paaukojimo Sąl- 
| R. Jęnkus apkrikštijo Dr, džiausiai Viešpaties jė’ 
U Juozapo ir Birutės Lan- zaus Kristaus Karaliaus 

džių dukrelę vardu Rūta- Širdžiai maldos ir Litani- 
Otta. Krikšto tėvais buvo ja. Žmonės visi raginami 

________T________tą dieną priimti šv. Komu-
į

! ąpgrąžiųtaą savinįp^ ku
ri greit ątąįšaukę ir žinp> 
mą kąįp pimiąu buvo nu
siminus, taip atgavusi pi
nigus pradžiugo.

DARBĮNINBO RADIOkoncertas

Vincentas Ducevičius
ir Pranciška Galinauskai- niją. Tą dieną bus specia- 
tė. Daktaras Landžius yra lė muzikalė programa.
vedęs panelę Ajauskaitę, 9:30 vai. ryte šv. mišios 
Darbo Dienoje 1934. šioji bus giedamos Lietuvos 
laiminga porelė yra viena Dukterų draugijos inten

cijai. Begalo būtų gražų, 
kad visos narės priimtų 
savąjį mylimą Karalių šv. 
Komunijoje. Jos įmaršuos 
bažnyčion iš salės, kurion 
tesusirenka ankščiau.

Alfonsas ir Gabrielius v 3 vai. po pietų K. K, 
sėkmingai užbaigė vyrų šventėje teikiama kruta- 
misijų savaites. Vyrų susi- paveikslų programa 
rinko virš 1000. Vyrai per i.
savo misijas ėjo po kelis 
kartus prie šv. Komuni
jos. Jie buvo raginami pri
imti Šv. Komuniją ir se
kančią savaitę — ypač a- 

r teinantį sekmadienį, Kris- 
Į; taus Karaliaus Dieną. Per 
( moterų, vaikų ir vyrų mi- 
į sijas lankėsi apie 3000 
į žmonių.

t

laiminga porelė yra viena 
iš lietuviškiausių.

BAIGĖSI MISIJOS

Spalių 20 d., 3 vai.
pietų Tėvai Pasionistai

Gabrielius

po

CHORAS LIEJA 
PRAKAITĄ

di-

"Bažnyčia Požemiuose” į- 
vyks bažnytinėje salėje, 
vaikams ir jaunimui.

Kalbės apie Kristų Ka
ralių ir jo kariuomenę 
kun. F. W. Strakauskas. 
Kviečiami visi.

7:30 vai. vak. Kristaus 
Karaliaus pirmoji Kariuo
menė bus perstatyta suau
gusiems. Paveikslus rodys 
p. A. Peldžius. Kalbą pa
sakys advokatas Kazimie
ras Kilinauskas.

Į Šių abiejų programų pel
nas bus laikraščiui “Dar-

Cambridge, Mass. —Sek
madienį, špaįų 20, š. m, 
Cambridge lietuvių para
pijos mokyklos svetainėje 
7:30 vai. vak., vadovau
jant art. Rapolui Juškai į- 
vyko įspūdingas Darbinin
ko Radio koncertas.

DAKTARAI
Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedSldieniais, taipgi seredomis nuo 

12-tos diena uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray

Gdiaį įvėrtHąm^M W 
dio Prųgrąpąų reikšmę ir 
tikslu paremti jų eigą, 
Geri). Kleb. Kun. Pranciš
kus Juškąitįs nuošij^žiai 
užkvietė Darbininko Ra
dio grupe išpildyti progra
mą. Publikos susirinko 
nedaugiąusiai, bet jos nuo
širdus duosnumas pasiekė 
aukščiausias ribas, nes jie 
bemaž visi įsirašė į Dar
bininko radio, rėmėjus, pa
remdami - radio fondą sa
vo duosniomis dovanėlė
mis. Radio Komisija įrašė 
į savo įplaukas bėgantiems 
radio reikalams iš Cam
bridge $26.10. Dėkų Cam- 
bridge’iečiams!

NUO AUTOMOBILIŲ 
ŽUVO TIK 19

Praeitą savaitę automo
bilių nelaimėse Mass. vals
tybėje žuvo 19 asmenų. 
Pernai tuo pat laiku žuvo 
net 28 žmones.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUŠKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:3O po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

Šv. Petro bažnytinis
džiulis choras ir jo vadas bininkui”.
art. R. Juška praktikuoja,' Kun. F. A. Virmauskis 
besirengdamas prie * Pa- ragino žmones, bažnyčioje, 
liaubos Dienos programos, kad visi norintieji pagel- 
kuri įvyksta lapkričio 10 bėti “Darbininkui” prisi- 
d., Dangaus Vartų parapi- dėtų šį paskirtą vakarą, 
jos salėje, E. 4th ir I gat- kad to vakaro pelnas vir
vėse. Štai darbo tvarka: šintų daugelio parengtų 
pirmadienį 8 vai. vak., baž- vakarėlių krūvon suėmus, 
nytinėje salėje, vyrų cho-' 
ristų praktika; antradie-

7 nio vakare 8 vai., merginų 
z chorisčių praktika; ketvir
tį; tadienio vakare, 8 vai., niems ir seniems, kad Lie-
r -merginų chorisčių prakti- tuvos Dukterų draugijos, 
r ta, parapijos salėje, 492 E. po globa Motinos šv. “Bea- 

■ 7th St.; ten pat vyrų cho- no party”, įvyks trečiadie- 
. ristų praktika, penktadie- nį, spalių 23 d. š. m. para- 

: Uio vakare 8 vai. Be to šis pijos_ svetainėje, Septintos 
< choras rengia bažnytinę gatvės So. Boston, Mass. 
3 programą Kristaus Kara- pradžia 7:30 vai. vakare. 

Į; liaus šventei, dainuoja per Rengėjos kviečia visus a- 
f; radio ir rengia “Darbinin- teiti.
h ko” Radio Programos kon- m 1

BEANO SPALIŲ 23

Primename visiems, jau-

H

h

Taip-gi pranešame vi
soms narėms, kad spalių! 
,27 d. š. m. įvyks draugijos) 
metinės už mirusias nares, 
mišios 9:30 vai, prašome, 
visų narių dalyvauti. Susi- 

Šįą savaitę, šv. Petro rinkite į bažnytinę svetai- 
hažnyčioje Rožančius kai- nę 9 vai. ryte. Ateidamos 
bamas per mišias pirma-1 atsineškite ženklelius, o iš) 
dienį, antradienį ir trečia-• tenai visos eisime sykiu į, 
dienį; ketvirtadienį, penk-!bažnyčią. Atviručių nėšių-) 
tadienį ir šeštadienį vaka-’sime. 
tais.

ko” Radio Programos 
centus kolonijose.

ROŽANČIAUS 
PAMALDOS

Valdyba.

r
KRISTAUS KARALIAUS 

ŠVENTĖJE
POŽĖLA PRIEŠ ED.

GEORGE

Spalių paskutinis sekma-j 
Sienis yra palyginamai 
nauja Kristaus Karaliaus 
šventė. Šv. Petro bažny
čioje per sumą 11 vai. ry
te, dalyvauja visų katali
kiškų draugijų valdybos 
su savomis vėliavomis ir 
ženklais, atstovaudamos

; •

F- i
Adresas

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Į. Moko muzikos, piano 
; ir dainavimo. Specia- 
j les pamokas duoda 
! vaikams.

Paul Bowser, rištinių • 
promoteris paskelbė spau
doje, kad sekančiame 
penktadieny, Boston Gar- 
den, įvyksiančiose rysty- 
nėse svarbiausioji - pora 
(main bout) bus lietuvis 
Karolis Požėla prieš buvu- 
sį čanlpioną Ed. Don Ge- 
lorge. Taigi ir lietuviui 
įduota proga žymiau pasi
rodyti vietos sporto mėgė
jų-tarpe.

RADO $630 IR 
SUGRĄŽINO

-J Į 933 E. Broadvvay, 
I! SO. BOSTON, MASS

Gatvekarįo operatorius 
Charles Larson iš Everett, 
rado savo operuojamame 
kare paliktą moterišką 
rankinį krepšelį,, kuriame 
buvo $630. Jis tą radinį a- 
'tidavė savo vyresniąjam,

i r'

Tel. So. Boston 2660 

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
NedSliomia nuo 9 iki 12 vai. dienų, 

(pagal sutartj>

IR

DR. J, LANDŽIUS 
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712 

Jei neatsiliepia tai šaukit:
Algonąuin 9753

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq., 

Cambridge, Mass.

BROADVVAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokia 
. namams materijolas 

312 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU 9419

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. 1. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojaa

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Bes. 
564 Kast Broadway, 

Sb. Boston, Mass.

h^ijjiihiiii JRJ.IJ 
f?
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PILIETYBES KATEKIŽMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 

Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daugi 

jums.pade£ nes. joje 'randasi daug Klausimų ir Atsakymų 
anglų ir lietuvių kliboje.

KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
Siųskite užsakymus:

“DARBININKAS0
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
MARIJONŲ TURTAI — J. E. RYGOS ARKIVYS- 
MILIJONINES VERTĖS

IR MAJORAS PRISIDĖS 
PRIE SOUTH BOSTO

NIEČIŲ PROTESTO
Dalis South Bostono gy

ventojų, kurių nuosavybes 
Federalė Valdžia buvo pa
ketinus nupirkti ir nugrio- ‘ 
vus senus namus pastaty
ti naujus, pavyzdinius, 
darbo žmonėms, namus, 
nuo savo pieno atsisakė, 
kuomet, kai kurie namų 
savininkai užvedė teismuo
se bylas reikalaudami di
desnio atlyginimo nei val
džios atstovai tas nuosa
vybes įvertino. Valdžia pa
sirinko kitą, beveik tuš
čios žemės sklypą ir ten 
savo projektą vykdys. Da
bar, atmestosios vietos na
mų savininkai ruošia pro
testą Washingtono val
džiai. Delegacija iš kun. A. 
McMahan, Šv. Augustino 
parapijos, Dr. Cross, F. L. 
Colpoys ir adv. M. A, 
Creed lankėsi pas majorą 
Mansfieldą ir nurodė, kad 
ta sekcija tapo labai iš
garsinta kaipo “slums” ir 
kad daugelis rendauninkų 
išsikraustė kitur, manyda
mi, kad namai bus nu
griauti. Tam tikslui šau
kiamas protesto mitingas 
Municipal Bldg. Majoras 
tam jų pamatuotam pro
testui pritarė ir pasižadė
jo mitinge dalyvauti.

AMERIKOS ITALAI 
NUTARĖ BOIKOTUOTI 

ANGLIJOS PREKES
Skaitlinga ir populeri A- 

merikos italų organizacija 
“Sons of Italy” inimanti 
ir Kanados italus, savo 
konvencijoj, kuri pasibai
gė ketvirtadieny, Statler 
Hotel Bostone nutarė boi
kotuoti visas Anglijos pre
kes bei kitokius reikmenis. 
Tą rezoliuciją priėmė po 
ilgų ginčių ir įvairių pa
keitimų. Amerikoj esą a- 
pie 10,000,000 italų, todėl 
jie visi kviečiami boiko
tuoti viskas, kas paeina iš 
Anglijos.

Toj pat konvencijoj iš
nešta rezoliucija pritarian
ti Musolinio vedamai a- 
vantiurai, taipgi toj pat 
rezoliucijoj pareiškiama, 
kad visi Amerikos italai, 
kaip vadai taip eiliniai bu
riasi apie Muąsolini ir pa
žada jam visokeriopą pa- 
gelbą. Nutarė, kad visi I- 
talijos Sūnų organizacijos 
skyriai, kurių esą 2000 nu
pirktų po du buhdulius 
(balęs) vatos ir ją pasiųs
tų visi vienu laivu ten kur 
Mųssolini nurodys, Taipgi 
nutarė remtį Italijos Rau
donąjį Kryžių ir pirkti L 
talijos Paskolos bonus.

Pirmą kartą patekusiam 
į Marijampolę tuojau į a- 
ris krinta keturi gražūs, 
didžiuliai Marijonų vie
nuolyno mūrai. Tai dviejų 
aukštų koridorinės siste-

KUPO A. SPRINGOVICO 
15 VYSKUPAVIMO 

METŲ

JONO KMITŪ EILĖS
Tai gražus mūsų išeivi-* 

jos įžymaus poeto kun. K, 
Urbonavičiaus eilių rinki
nys.

“DARBININKO” Adm.
366 W. Broądwąy, 

South Boston, Mana.

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiutė, moky

toja, moko muzikos pianu.
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

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

Ryga — Rugp. 15 d. per 
Žolines, sukako 15 metų, 
kaij dabartinis Latvijos 
katalikų bažnyčios galva 

mos gražiai išremontuo- — E. Arkivyskupas Au
tas, patogiai įrengtas vie- tonio Springovič, buvo į- 
nuolyno gyvenamas na-'šventintas į vyskupus. Į- 
mas, jame gyvena kelios šventinimo ceremonijos 
dešimtys vienuolių: kuni-1 buvo atliktos Agluonos 
gų ir broliukų. Toliau už bažnyčioje, Latgalijoje. Į- 
jo mes matome vėl didžiu-1 šventinimo apeiga? atliko 
lį dviejų aukštų namą, tai Kauno vyskupas, dabar 
moderniškai įrengta spau- Lietuvos metropolitas J. 
stuvė. Joje beveik dirba Skvireckas.
vien vienuoliai - broliukai Latvijai sudarius kon-
ir vedėjai — kunigai. Čia ; 
spausdinamas Marijampo- j 
lės “Šaltinis” ir šiaip reli- j 
ginio turinio knygos. To- . 
iau už spaustuvės stovi ■ 

didžiausi Marijampolėje 
mūriniai namai — tai Ma
rijonų gimnazija. Gimna
zija klasikinė, mokomos < 
lotynų ir graikų kalbos. 
Gimnazijoje yra taip pat 
mokinių internatas, kurį 
veda vienuoliai marijonai. 
Be to, vienuoliai- turi dar 
didžiules 2-jų aukštų pa
talpas, kuriose yra įrengta 
baldų dirbtuvė. Joje dirba 
vienuoliai broliukai, gerai 
ir nebrangiai atlieka įvai
rius užsakymus. Tai dide
lis patogumas marijampo
liečiams.

Pati marijonų bažnyčia 
labai graži, patogi, erdvi ir 
marijampoliečių tiek gau
siai lankoma, kad ne visi 
lankytojai gali sutilpti. 
Tad didesnių iškilmių pro
ga rūpestingi marijonai 
šventoriuje įtaiso garsia
kalbius, kas yra labai pa
togu. Be viso šito, marijo
nai dar mieste turi daržų, 
namų, kuriuos dievobai
mingi žmonės jiems užra
šė. Turi ir daugiau žemių ', 
pačioje parapijoje. Mano
ma, kad Marijampolėje ir 
jos apylinkėje (jau nemi
nint Kauno ir Ukmergės) 
marijonai turi turto: na
mų, daržų, ūkių, — vertės) 
dešimties milijonų. Mari
jonų rūmai puošia Mari
jampolę.

kordatą su Vatikanu, vys
kupas A. Springovičs buvo 
pakeltas arkivyskupu. Vy
skupu buvo įšventintas 
mons. J. Rancans.

J. E. Arkivyskupo su
kaktuvės šiemet iškilmin
gai buvo paminėtos Agluo
nos bažnyčioje per Žolines, 
kame buvo suplaukę de
šimtys tūkstančių maldi
ninkų. šventėje dalyvavo 
vyskupai J. E. J. Rancans 
ir B. Sloskans. Buvo nuvy
kę iš Rygos vidaus reika
lų ministeris V. Gulbis, 
gerbūvio ministeris V. Ru- 
buls ir kiti vyriausybės 
atstovai.

PARSIDUODA labai pi
giai gražūs forničiai - bal
dai. Atsišaukite nuo 4:00 
vai. po pietų šiuo adresu: 
673 E. 6th St. ant pirmų 
lubų.

Tel. So. Boston 9459

REARDON’S
FL0WER SHOP

Užlaiko vestuvėms bukietus 
pagrabams gėles.

JOSEPH W. REARDON
487 Broadway, So. Boston, 

Mass.

ir

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ 

Katalogas 1936 m. 
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas — 
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadway, So. Boston, Mass,

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegijų, pirmiausiai praktikavo Ft. 
Hamilton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Lowell Hospitaly, ’ gydy
tojas City Dlspensary; gydytojas prie 
St. John’s Hospitaiės; Medicinos eg- 
zamihieris prie Metropolitan Life 
Ins.; Lovrell Y. M. C. A. Gym.; A. O. 
Foresters of America. Ofiso valandos: 
Utar., Ket., Sub. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, dienų, nuo T—8 vak. Nedėliom 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai. -

327 TREMONT ST., BOSTON.

VALGOMU JŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

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

POVILAS BUSHMĄNAS 
48 Oresoent Ąyenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin HilIAvenuo, 

DORCHESTER. MASS.
45 Hampden St„ 

Tel, HIGhlands 4855 
ROXBURY. MASS.

PERKINS SQ.CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Bogton3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

CHĄRLIE & CHRIS
454 Broadway, So, Boston.

TIRE & BATTERY SERVICE
Teiaco gąsdinąs ir aliejus 

ATDARAS DIENA IR NAKTĮ 
Automobiliams šildytuvai $6.75
Exide Batteries nupiginta 

kaina
Radios vertės $74.00, 

dabar už $10.00
Tel. So. Boston 4000-4001

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

QUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

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

' •vimar.už pigią kainą.
7-9 Ėllery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

PIGIAI TAISOME 
STOGUS 

SO. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & GO.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadway 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY
BOTTLINGCO.

C. F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjas gerų minkštų 

gėrimų.
107 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass.
Namai: 181 D. St., So. Bostoi

j S. BJBJSEVIČIUS IR
I SŪRŪS
h Seniausias ir Savistovia šios
į | Valstybės
į LIETUVIŲ GRABORIUS IE

į BALSAMUOTOJAS
^Gyvuoja 26 metai. Patarnavi
j J mos dieną Ir naktį.

TURI NOTARO TEISĘS
O Ofisai:

»254 W. Broadway, So. Bosto
jj Tol. Šou. Boston 8590
< 113 Ame* St., Brockton, Mas
«I Tel. Bręckton 890II virta:
j Į 888 Dorchester Avė.
u Tel. Columbia 2537
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x Vaivos Anūkas.

Širdis Tave Kviečia!
“Jei motina tavo, ligos suspausta,
Gulėtų pastirus, be žado,
Visų užmiršta ir visų nuskriausta,— 
Bębaigtūs nuo šalčio ir bado:
Ar tartum: jos vargas manęs nepaliečia?!...
Vai gelbėk Lietuvą! Širdis tave kviečia!...”

Jonas Kmitas.

Mūsų, lietuvių tautos kūną vyruoja trys opios 
žaizdos, būtent: Vilnius, Klaipėda ir išeivija.

Vilnijos kraštas jau penkioliką metų kaip drasko
mas baltojo erelio nagais — engiamas klastingojo len
ko, šaukiasi mūsų užuojautos. Mes atsiliepeme su naš
lės auka-parama, bet jie ir tuo džiaugiasi. Mes atsilie
peme per WS. ir per G.F. ir tariame patriotinę parei
gą atlikę!

O Vilnijoj — žiema: “nei žodžio, nei rašto”, —nė
ra laisvės, “tik spaudžia erelis suspaudęs sparnais”.

Maironis.
Klaipėdos Kraštas nors ir Lietuvos valdomas, bet

po paskutinių Seimelio rinkimų parodė tikrąjį savo į 
veidą. Parodė, kad vokiškas necizmas yra toks galin
gas, jog tik progos reikia nušluoti Lietuvos suverenu
mą ir atsistoti be jokių kovij po Hitlerio svastika.

O juk Klaipėda, tai Lietuvos išeitis į platųjį pa- ( 
šaulį. Juk tai tautos kūne svarbiausioji arterija... Ir 
jos likimas, pavojui...

Išeivija. Kuomet kalbama apie tautos žaizdas, 
kreipiama domė apie tautos ateitį. O kas-gi tautos a- 
teitis? — Jaunimas.

Kad mūsų tautos jaunimas išeivijoje, čia J. Vals
tybėse gerokai pasirito nuo tikrojo lietuviškojo kelio 
į pusiau lietuviškai-amerikonišką, tai jau konstatavo 
ir Viso Pasaulio Kongresas įvykęs šiais metais Kaune. 
Tą ir mes patys įrodome savo pusiau amerikoniškais- 
lietuviškais savo spaudos leidiniais, žodžiu, atsivėrė 
“būtina” žaizda.

Koks įspūdis?!...
Klaipėdos kraštas du šimtmečius išlaikytas teu- 

tono-vokiečio liko suvokietintas, šiandie (seimelio 
rinkimais) pasirašė savo tikrąja! motinai - tėvynei 
mirties dekretą.

Vilniaus kraštas klastingai prieš 15 metų žiau
raus lenko užgrobtas, smaugia mūsų brolius per mo
kyklas, mokesčiais ir tt. .

Tai priešų darbas!...
Pasmerkiam už tai priešą ir pasiryžtam kovoti. 

Del šventų savo teisių, šaukiam į platųjį pasaulį rody
dami nekultūringą pasielgimą su mūsų tautiečiais... 
Ir pamiršta, apie savę...

Kas-gi įgrūdo mums į mūsų lietuviškus laikraš
čius anglišką raštiją?! Svetimą Kalbą?!...

Kas-gi mums perša pamokslus svetima kalba?!...
Kas varo mus į mišrias vedybas?!
Atsakymas trumpas — mes patys. Gal nevisi. 

Bet chroniškos žaizdos esybė — konstatuotas faktas.
Tiems, kurie augina žaizdas ant mūsų tautos kū

no, skiriu Jono Kmito eilių pluoštą:
“...Kur yra kūnas, ten yr erkė,...
Kur yra sveikata, tenai
Užsilaikyti gal betvarkė 
Ir griaužti kūną amžinai. 
Bet kada džiūsta medžio šakos. 
Nerasi lapuos kirmėlės. 
Nes augalui syvų netekus, 
Ji ten išmisti negalės.
Taip bus ir jums Namus sugriovus, 
Ir naujos gūžtos nesukrovus. 
Nebus prieš ką jau priešginiaut, 
Nes juk tik mokat griaut ir griaut... 
Bet koliai tie namai sugrius. 
Jau nebeliks nei vardo jūs!”

Bet ar visų širdys bejausme dėl motinos - skaus
muose? Ne. O! Ne. Mūsų poetas J. Kmitas mums sako: 

, “Bet kaip nepastovi audra, 
"Pridirbus nuostolių artojui, 
Išnyksta dar iki rytojui, — 
Ir grįžta vėl skaisti giedra:— 
Taip bus su šituo m mūsų vargu. 
Tauta nuo šlamštų atsikračius, 
Pakils tvirtesnė iš miegų: 
Ir vėl žydes mūs dirvos plačios”.
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Balsuokite ir Išrinkite

Į Miesto Councillorius
Teisingas ir Biznierius per 20 Metų
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šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija. ----------------------------------------------
--------------------------------------------------- -----------------  mų ligų. Juo mažesnis vai- 
APSAUGOJIMAS VAIKŲ sekomis, nes įskiepyti vai- kas ja suserga, tuo pavo-

NUO APKREČIAMŲ 
LIGŲ

Rašo Dr. S. Biežis

JUOKINGAS ĮVYKĖLIS 
SU NAGROCKIU

Karaliaus Vladislovo pa
statyta katalikų bažnyčii 
1868 metais buvo paverst 
pravoslavų cerkve, o kata 
likai jau po 1906 metų ga 
vo leidimą pasistatyti nau 
ją bažnyčią. Didysis kara 
abi tas bažnyčias sulygin 
su žeme.

Didžiųjų Lietuvos kunį 
gaikščių pilis šiandien 
apleista griūva. Kai kuria 

- - . „ , . pilies sienų silpnesnės vii
sugauti. Žydeliai, pa- |0S lenkų konservatori 

" "2 7 Par4ete,buvo sustiprintos, tačial
J karvutę ^ir ra.ls^e,iš viso pilis labai apleist|

tik nemažai rupesties, bet ^us skiepyti. žinoma, kaip1 priklauso svarbiausia kai-Į apsupę gyvulėlį norėjo 
ir geroko pavojaus. Liga visos kįtos naujos idėjos, te už aukštą mirtingumą čiupti, geruoju prašė pasi- vakaru^bokšVo^dalir 
ilga, kartais tęsiasi net ke- įaįp įr įma daug laiko i- nuo šios ligos bei iš pasvei- duoti “ptrušiuka moja, .... .. - ■■■■—■
lėtą mėnesių. Susirgus vie- kį lieka populiarios.

Liepos 23 d. naktį Rūdiš
kių Maužiukas su Dovi- 

__ _ __ _ _____ ________ d—o-----d- ------ ------------  džiuku nusipirkę Nepr. 
'šų, nors jie tyčia buvo lai- sias pavojus pareina,iš pa-Lietuvoj karvę ir per To- 
ikomi su sergančiais šia Ii- sireiškiančių rimtų kom-' toriškių stražnicos barelį 
'ga. Dabar jau galima pil- plikacijų, kurios esti labai norėjo parsivaryti namo, 
nai tvirtinti, kad skiepyji- paprastas atsitikimas. įPliutunovy Nagrocki ga
mas prieš kokliušus yra| Reikia pasakyti, kad tik suspšjo su savo

I visai pasekmingas ir akie-, retesniais atsitikimais Ii- 1^® 
j pijamiems nesudaro pavo- gonis pasveiksta nebuvęs r - 

les.Jaus. Užtai jau net ir mies-' paliestu vienokių ar kito-1 stebėję pavojų,

daro kartas nuo karto ne-! mentai ragina visus vai- Pastarosioms teisingai dineo.

:kai visai nesusirgo kokliu- jingesnė ji esti. Svarbiau-

Skiepijimas Prieš 
Kokliušą

Kokliušas didesniuose 
miestuose, kame žmonės 
susikimšusiai gyvena, su-,tų sveikatingumo departa- kių komplikacijų.

ir geroko pavojaus. Liga apsupę gyvulėlį norėjo su- architektišk;
geriausia yra užsiliku

Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan
gus. Milton.

n am vaikui tik retais atsi
tikimais galima išsaugoti 
kitus šeimos vaikus nuo' 
susirgimo. Kaimynams to- j 
kį pat pavojų sudaro. Už-i . . .
tat nestebėtina, kad kurikas savalt«- Geriausias lai- 
vienas susirgimas pasitai- kas skiepyti.yra-atitrą pu- 
ko, tai ilgainiui ir daugiau 
jų pasireiškia.. Kvarantina 
ir prie geriausių norų ma
žai vaisių teišduoda, 
labai sunku išlaikyti ats
kirtus vaikus per 2—3 mė
nesius.

Pati liga irgi gana rimto 
pobūdžio. Vaikas nuolatos 
kosėdamas labai daug e- 
nergijos išeikvoja, nes ne
gauna pailsėti, dažnai nė 
maisto negali užlaikyti, o 
pati liga yra ilga. Del tos 

I priežasties vaikas labai 
sumenkėja, lieka anemiš-. 
kas ir net visai bejėgis.! 
Prie šitokių aplinkybių ap- 
serga bile kokia kita liga, 
ypač plaučių įdegimu. E- 
sant ligoniui šitokioje pa
dėtyje jam sunku išlaikyti 
kad ir menką komplikaci
ją. Del to tai ir pasireiškia 
aukštas mirtingumas.

Bėgy pastarųjų keliatos 
metų buvo bandoma ata
tinkamai skiepyti prieš šią 
ligą. Bandymai buvo daro
mi ant didelio skaičiaus 
vaikų su geriausiomis pa-

Šis skiepijimas, kaip ir 
kiti, pirmiau minėti, atlie
kamas šešiais įšvirškimais 
po oda, po du įšvirškimu

nes

smetį einančius kūdikius.
Prie užbaigos'noriu pa

brėžti, kad tinkamiausia 
priemonė apsaugoti vaikus 
nuo sirgimo apkrečiamo
mis ligomis yra skiepijimo 
keliu. Pats skiepijimas es
ti visai nepavojingas, kuo
met atsargiai atliekamas, 
o apsaugojimas tęsiasi il
gus metus. Tėvai-šitą tū
rėtų suprasti ir suteikti 
savo vaikams progą šiuo- 
mi pasinaudoti, nes geres
nio pasitarnavimo sunku į- 

i sivaizduoti. Medicinos mo
kslas pagamino šias ver
tingas priemones naudai 
visos žmonijos, taigi pas
taroji turėtų tai pilniau
siai išnaudoti.

SKIEPIJIMAS PRIEŠ 
SKARLATINĄ

CLEANER 
STEADIER H E AT

Phoneusfor
i>lue coaT

BATCHELDER WHITTEMORE g 

834 Mass. Avė. Boston, Mass. 

Highlnds 1920
' mrį!**' ’MlM* T

ptrušiuka moja, 
kusiųjų nemažo nuošimčio ptrušiuka”. Karvė lenkiš- 
sužalojimo sveikatos net 
visam 
sios 
šios: 
inkstų įdegimai, ausų pu- 
liavimai, kaklo liaukų įde
gimai dfr’ panašiai. Ši6s 
komplikacijos yra savai
me labai rimtos ligos, ku
rios gana dažnai nugali li
gonį.

Susirgus škarlatina sun
ku tiksliai iš kalno nusta
tyti ligos užbaigą, nes 
komplikacijų pasireiški
mas vyriausiai nulemia i 17 . _ . iStiaHuums u neilgai uunu,
galutinas pasėkas. Tiesa, užtruko kelias valan- ' 
pastaruoju laiku yra nau- das, kol Nagrockis baloje j

amžiui. Svarbiau- 
komplikacijos yra 
Širdies sužalojimai,

kai nieko nesuprasdama 
neklausė ir bėgo. Įsikarš- j 
čiavęs Nagrocki griebė ne
klaužadą už uodegos, šau
kdamas pagelbos. Tuo mo
mentu jo kareiviai, ar pa-Į 
stebėję kontrabandiniu-' 
kus, ar norėdami savo v- • 
kui šposą iškrėsti, paleido 
keletą šūvių. Gyvulys, nu
gąsdintas, kaip iš ugnies, 
šoko bėgti į savo namus. 
Nagrockiui nors ir nepato
gu buvo nusitvėrusiam už 
uodegos pilvu šliaužti per 
balą, bet šliaužė šaukda
mas “ratujeie”! Nors tas 

! skandalas ir neilgai truko,

DR. A. VAITKUS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso valandos: 2—4 ir 7—8:3
63 Main St., Brockton, Mas

Ofiso Tel. Brockton -4140
Namų Tel. Brockton 13641

dojama tam tikras seru-. savo šautuvą surado ir rū
mas, kuris duoda neblogų bus šiek tiek nuplovė. J

Škarlatina yra visai tei
singai vadinama vaikų li
ga, nes tik retas atsitiki
mais suaugę jąja serga. Ji 
yra limpama ir viena iš 
pavojingiausių apkrėčia-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Uirmlninkč — Eva Murkslenč, 
625 E. 8th St. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Botson 1298

Vlce-pirmlnlnk6 — Ona SianrlenC, 
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 8422.

l’rot RaSt. — BronB ClunlenC, 
29Gould St, West Roxbury, Mass. 
Tel Parkway 1864-W

Fln. RaSt. — Marijona Markonlutč, 
33 Navarre St, Rosllndale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W 
Iždininke — Ona StanlullntS,

105 Weat 6th S t., So. Boston. Mass 
rvarkdarfi — Ona Miaglrdlene,

1512 Oolumbia Rd., So., Bbkton. Mas*. 
Kasos GlobSja — E. JanuSonleiič.

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

antri utarnlnk| kiekvieno mėnesio,

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINL 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomus Purk, So. Boston, Musu.

Vlce- pirm. — V. Medonls,
21 Sanger St.» So. Boston, Mass.

ProL Raštininkus — J. Glineckls,
5 Thumus Park, So, Boston, Muša.

Fln. liufitlninkas — Albf Nevieta, 
16 \Vinfleld St, So. Boston, Mass.

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

Maršalka — J. Zalkis,
7 tVinfleld St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre> 
čia nedeidlonj kiekvieno menesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. Tth St.. So. Boston. Mn«.

7:80 vai. vakare, pobažnytlnčj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raitininku.

mas, kuris duoda neblogų 
vaisių, tačiaus rezultatai 
anaip toli nėra vienodi, 
Šiaip jau specifiškų vaistų 
gydyti šią ligą visai nėra.

Apsaugojimas, jei tai 
rastųsi praktiškas ir sau
gus būdas, būtų nepalygi
namai našesnis, negu su
sirgus gydytis. Toki prie
monė jau medicinos moks
lui yra žinoma ir gana pa
sekmingai vartojama. Tai 
atliekama įšvirškimu ata
tinkamų skiepų po oda 
penkis kartus, po vieną 
sykį į savaitę. Vėliaus at
liekama ypatingas (Diek) 
patikrinimas, kurio nega
tyve reakcija ženklina rei
kiamą imunizaciją, atspa
rumą prieš škarlatiną. Ki
tais žodžiais sakant, po ši
tokio įskiepi jimo vaikas 
esti pilnai apsaugotas nuo 
šios ligos ilgam laikui, ką 
praktiškas patyrimas ant 
didelio maštabo jau galu
tinai įrodė.

KAIP ATRODO 
DABARTINE KRĖVA 
Kur. Wil. įdėjo atkarpon 

aprašymą apie dabartinę ( 
Krėvą ir jos griūvančią pi
lį. Dabartinė Krėva yra 
mažas miestelis, kuris dar 
nėra galutinai atsipeikė
jęs nuo didžiojo karo aud
rų, kurių metu jis buvo 
beveik visiškai sunaikin
tas. Dabar Krėvoje yra 
malūnas ir puodų fabrike-' 
lis. Ketvirtadieniais, kada 
ten esti turgai, aplink 
griūvančią pilį pilna pre
kiautojų su vežimais ir gy
vuliais. Pernai baigta sta
tyti pradžios mokykla.! 
Miestelyje daugiausia gy-1 
vena žydai, kurie ten turi 
ir savo pradžios mokyklą.;

Tur būt, daugiau yra 
žmonių, kurie daug gerų 
orogų yra pražiopsoję, 
kaip žmonių, kuriems jų 
tikrai nebuvo.

La Beaumelle.

Tinginystė — jauno žmo
gaus kapai. if. Sigurni.

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS T
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
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ADAM WAITEKUNA
LIETUVIS GRABORIul

Taipgi užlaikome visokie 
rūšies rakandų.
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Kritika ir Kritika
Kartais mes kritikuojame laikraščius — savo lai- 

jktaščius. Nesigailim jiems nei papeikimų, nei pabari** 
inų. Bet apsisukę vėl juos remiame, dar uoliau negu 
pirma, nežiūrint jų trūkumų. Tai yra teigiamoji, kons
truktyvinė kritika, tai tėviški ir broliški pabarimai. 
Mes žinome, kad deltų pabarimų laikraščiai iš karto ir 
stebuklingu būdu nepatobulėš, nes tikslumas ir tobu
lybė įgyjama tik per ilgą laiką darbuotės ir pastangų, 
klaidų ir apsirikimų, visokių bandymų vykusių ir ne
vykusių, ir 1.1. Tobulybė dėlto ir yra tokia brangi, kad 
taip sunkiai pasiekiama, ar, geriau pasakius, nieka
dos pikiai nepasiekiama. Mes tik stengiamės prie jos 
prisiartinti, ir tai ima ilgus metus sunkaus darbo, pa
stangų ir — nusivylimų. Bet vis dėlto teigiamoji kriti
ka, kad ir kartais aitri ir skaudi, veda ir skatina mū
sų laikraštiją prie pagerėjimo bei patobulėjimo.

Kaip Svetimieji Užplūdo Prū
sų Lietuvą ir Ją Suvokietino29 d. gražiai dėkojo žmo

nėms už gėles. Jis buvo a- 
belnai . visos tvarkos pri
žiūrėtojas. Seserys Pran- 
ciškietės pamokino mer
gaites giedoti prižiūrėjo jų 
tvarką. Vincas Greičius 
buvo oficialis Eucharisti
nio Kongreso lietuvių ko* 
respondentas. Taip gi ta
me pasitarnavo ir ponia 
Pauliną Glugadienė.

V. G,

Legatas. Atėjus vieton ir ! 
palaiminus žmones paskel- ] 
bta, kad už poros minučių ] 
Šv. Tėvas laimins Eucha- ■ 
rištinio Kongreso dalyvius < 
per radio. Visi suklaupė, j 
Užviešpatavo tyla. Štai pa
sigirsta balsas iš Romos.' j 
Po palaiminimo minia pra- : 
dėjo skirstytis, o choras 
ir žmonės giedojo: “Tave 
Dieve garbinam”. Pasida
rė didelis sujudimas gat
vėse. Žmonės liūliavo, kaip 
marės. Nesimatė nė galo, 
nė krašto minios. Laikraš
čiai sako, jog buvę pusę- 
milijono žmonių tą dieną

I naradoie ir Stadiume.
Ir taip užsibaigė 7-tasai 

nacionalis Eucharistinis 
Kongresas Clevelande. Vėl 
nusileido vėliavos ir kiti 
bažnytinės spalvos papuo
šalai nuo namų ir gatvių. 
Bet tie prakilnūs vaizdai, 
kokius matė tie, kurie juos 
atydžiai sekė, užsiliks at
mintyje ilgai, ilgai.

Pamačius tokias dideles 
minias žmonių Eucharis
tiniame Kongrese nevie
nam atėjo mintis: kas čia 
tuos žmones taip skaitlin
gai sutraukė. Iki šiol nė 
jokia organizacija, sporto 
nė politikos, vartodama 
visokias priemones ir mo
kslo gabumus ir ekspertus 
garsintojus neįstengė pa
rodyti tokio magnetizmo 
sutraukime žmonių, kaip 
vienas iš sakyklos arba 
per laikraštį pakvietimas, 
kurio balsą užgirdę iš vi
sų keturių šalių pasaulio 
plaukte plaukė žmonės ir 
užpildė Clevelande viešbu
čius, namus ,gatves ir sve
taines. Sutalpinimui visų 
svečių net laivas buvo var
tojamas kaipo viešbutis e- 
žere prie E. 9 gatvės. Čia 
tai ir pasirodė viršgamtiš- 
kumo stebuklai. Arba kas 
davė Eucharistiniam Kon
gresui tokį nepaprastai 
gražų orą, jei ne Eucharis
tijos Karalius, Kurio-gar
bei jis buvo pašvęstas. 
Pats Dievas po dvidešimt 
šimtų metų dar kartą atė
jo viešai patvirtint, jog 
viskas, dangus ir žemė 
praeis, bet Jo žodžiai ne
praeis.

Baigiant šį rašinėlį pasi
girdo Clevelando gatvėse 
Šukiai: Karas, Karas! Net 
šiurpas sukratė gislas! Čia 
ką tik tose gatvėse apvai
kščiojome Taikos Kara
liaus iškilmes ir nespėjus 
Jį išlydėti, vėl siaučia ka
ro šmėkla! Vėl girdisi gin
klų žvangėjimas! Kokis 
tai kontrastas! Taika! — 
Karas! — Švelnumas! — 
Meilė! — Žiaurumas! — 
Neapykanta!... V. G.

Vaizdai ir Istorijos Faktai 
Apie Mažosios Lietuvos 

Kolonizaciją

Mažosios Lietuvos paro
dos kolonizacijos skyrius 

istori*

Kas kits neigiamoji kritika. Ji taip pat bara ir' paradoje ir Stadiume.
užsipuldinėja, bet jau visai kitokiu tikslu: ji nori 
kenkti. Keršto vadovaujama, užsimoja laikraštį pa
neigti, ardyti jo gerą vardą ir visokeriopais būdais 
boikotuoti. Ir — kas liūdniausia — tokios kritikos 
kartais susilaukiame iš saviškių, čia pasireiškia kaž
koks nesusipratimo ar tiesiog tamsumo veiksnys. Yra 
žmonių, kurie įsivaizduoja, kad laikraštis — tai kaž
kokia milžiniška, gerai pasiturinti vienata, tarsi koks 
asmuo, kurs atjaučia boikotą, kurį galima pamokyti 
ar pabausti ir kuriam, pagaliau, galima atkeršyti. Tie 
žmonės nepajėgia suprasti, kad laikraštis tai sudėtin
ga visuomenės nuosavybė, taigi priklausanti ir tam 
žmogui, kurs nori laikraščiui pakenkti. Tuo būdu įsi
karščiavęs laikraščio engėjas nė nejunta, kad jis ardo 
savo nuosavybę. Paneigdamas laikraštį, jis griauna 
saviškės idėjos reiškėją, siaurina tą dirvą, kurioje 
pats nori veikti ir piauna tą šaką, ant kurios pats sė
di. Jis mano, kad suduodamas laikraščiui per kišenių, 
skaudžiai jį nubausiąs ir tuo būdu saldžiai pasigėrė
siąs keršto jausmais. Bet į taikinį kaip tik nepataiko, 
nes laikraščio kišenius ir taip yra tuščias. Galų gale 
toks kerštauninkas pamato —"gerai dar, jei pamato— 
kad kovoja ne prieš laikraštį, tik prieš tą visuomenės 
dalį, prie kurios jis pats priklauso. Kitais žodžiais, 
kovojo pats prieš save. Kaip tai neišmintinga! K.

7-tojo Eucharistinio Kongreso 
Clevelande. Įspūdžiai

Rūgs. 26 d., ketvirtadieni 
— Mišios moterims. Gyvo

ji Monstrancija.
Procesija.

DALIS m
Mišios, kurios originaliai 

buvo paskirtos laikyti Pu
blic Auditorijoj, dėl dau
gybės žmonių buvo laiko- 

j mos sykiu dviejose vieto
se: Auditorijoj ir Stadiu
me. Abi vietos buvo pilnos 
žmonių. Daug buvo šeimy
nų, ką išėję rytmetį 7 vai. 
ir grįžo namo 7 vai. vaka
re.

Auditorijoj Pontifikales 
Mišias celebravo J. E. Ar- 
chivyskupas Joseph F. 
Rummel iš New Orleans. 
Kas atnašavo stadiume, 
neteko sužinoti. Giedojo 
du moterų chorai. Vienas 

• susidedantis iš 3.000 gie
dojo Music Hali, o kitas iš 
10,000 moterų — giedojo 
Public Auditorijoj, papun
kčiui. Pamokslą temoje: 
“Šv. Eucharistija ir katali
kių moterų akcija” pasa
kė J. E. Archivyskupas 
John J. Glenson iš St. Lo- 

i Uis. Klierikų choras giedo- 
v jo Witt’e “Ecce Sacerdos”. 
\ Per offertorium: “O Ma

ria, Virgo Pia”.
Abejom Mišiom užsibai

gus, apie pirmą vai. po 
piet prasidėjo iškilminga 
JSuęharistinio Kongreso 

t Užbaigimo procesija, kuri 
/maršavo nuo Devintos ir 

, . Superior gatvių į Stadium.
Apie antrą vai. po piet nu
ėjus į Stadium sunku bu: 

; vo dasimušti į vidų. Bet, 
galop, prasivėrė vienos du
rys ir žmonės mane Įnešė 
pečiais į vidų, čia apie ga- 

•. vimą sėdynės nėra nė kal-

bos. Džiaugiesi žmogus 
gavęs, kur-nors per petį 
matyti maršuojančią pro
cesiją ir besigrupuojant į 
milžinišką Gyvą Mons
tranciją viduryj Stadium 
ant pievos. Čia jau seniai 
buvo išbraižyta Monstran
cijos forma, o dabar visais 
kraštais braižiniu buvo iš
klota 50,000 gėlių. Paroda, 
susidedanti iš 20,000 mar- 
šuojaiičių, ėjo būriais ir 
pagal patvarkymą stojo 
pirmiausiai pakraščiais 
Monstrancijos, o paskui 
pripildė ir vidurį.

Procesijai besirenkant į 
Stadium atkalbėta per 
garsiakalbį visos trys da
lys Rožančiaus su įvairio
mis giesmėmis apmąsty
mų tarpuose. Buvo tai ne
apsakomo gražumo vaiz
das matyt marguojant į- 
vairių - įvairiausių spalvų 
ir grupių išsirikiavusius 
būrius su vėliavomis arba 
parašais priešakyje ir be
sigrupuojant į tą didelę 
Monstranciją. Čia ėjo įvai- 

i rių mokyklų studentai, be- 
nai, policija ir įvairių tau
tų reprezentantai. O visų 
tų puikių grupių tarpe at- 
maršavo ir du Alaskos at
stovai su kailiniais ir vie
nas indijonas, kunigas, 
apsikaišęs su plunksnomis. 
Alaskiečiai nustebo pama
tę tiek žmonių ir rankas į 
rankoves susinarine dairė
si aplink ir žingeidžiai 
stebėjosi iš tokios minios.

Po to pasirodė, tūkstan
čiai kunigų, o su jais ir 
daugybė v^k^pų^pęskiĮi. 
kuriuos labai pamažėli po 
baldakimu su Monstranci
ja rankoje ėjo pats cele
brantas J. E. Kardinolas

LIETUVIAI KUNIGAI 
DALYVAVO EUCHARIS

TINIAME KONGRESE
Eucharistinio Kongreso 

metu buvo apsistoję Šv,

Baigiant reikia pažymė
ti, kad Eucharistinio Kon
greso giedorių sumokini- 
mo gregorioniškai giedoti 
prisidėjo V. Greičius ir 
Kun. Petreikis. Ponia Gal
dikienė buvo svečių priė
mimo komisijos vedėja. O 
panelė M. Beržinskaitė 
daiktų pardavinėjimo ve
dėja. Ponia Juknevičienė 
buvo atstovė nuo šv. Jur
gio parapijos. Ji rūpinosi 
gęįemįs, kurių taip, daug 
lietuviai sunešę, jog reikė
jo stebėtis iš kur jie jas ir 
surinko. Kleb. Kun. V. Vil- 
kutaitis sekmadieny, rūgs.

Jurgio parapijoj sekanti! 
lietuviai kunigai: KunJ 
Martis iš Milwaukee, Wis., 
Kun. Bružikas, misionie
rius, Kun. Misevičius iš 
Dėtroit, Mich., Kun. Ežet- 
skis, Kun. šlikas, Kun. Va
lančius iš Chicagos, Kun. 
J. Sadauskas ir Kun. Kazi
mieras žvirblys, misionie
rius iš Lietuvos. Taipgi
padarė specialę vizitą ir nesugriaunamais 
svečiavosi pas Kleb. Kun, niais daviniais įrodo ne 
V. Vilkutaitį Kun. Anice- tik Prūsų Lietuvos koloni- 
tas Linkus, Kun. Aleksam pači jos. faktą, bet ir jos 
dras Baltutis iš Chicagos bei lietuviškųjų gimk 
ir J. E. Vyskupas Matu- dideli atsparumą sve< 
lįonįs timųjų antplūdžiui. Pir

miausia akį atkreipia 1300
Taip-gi buvo apsistoju-metals kryžeivių jkurtoji 

šių Šv. Jurgio par. daug Marienburgo pilis, iš ku- 
Seserų Pranciškiečių is rios prasidėjo vadinamieji

■ Pittsburgho._______ V. G- kryžiaus karai prieš Lietu-
. v • • v H- toliau matyti šeimų

Pasikalbėjimas su Grįžusiu is skaičius po 1736 metų ko- 
j-w .. • lonizacijos antplūdžio ir

JKtlSlJOS tllllgll vokiečių pastatyti miestai
---------  bei pilys. Apie 1732 metus

— Nei šiaip, nei taip — į Karaliaučių atgabenta a- 
visus metus išgyvenau pie 15.500 vokiečių kolo- 
Maskvoj, kambarėly prie nistų, iš jų apie 10.000 ap* 
bažnyčios. Mane areštavę] gyvendinta Mažosios Lie* 
atvežė į Maskvą, paleido, tuvos Gumbinės apylinkė- 
bet draudė grįžti prie pa»je* Tie naujieji kolonistai 
rapijiečių. buvo atgabenami daugiau-
— O kaip gi kalėjimuose Zalcburgo ir apgy- 

gyvenote, — pasiteiravau. Vend*nti < tięsiai senovės
- Kalėjimuose netaip lietuvių- gyvenamuose na-

jau baisu sėdėt, jei nebūtųKualP ”5 aPle 
taip ankšta ir nereikėtų * Ialk% b?vo baISUS Ma‘ 
kartu sėdėt su vagimis ir “ ^,etu™s ,maro.lr 
žulikais bado metai. Tada lietuviai
- Įdomu būtų žinot kali, buY° kJ°temaro !r

nio dienotvarkė. bado isbsais kaimais ir
- Maskvos kalėjime ke- P^P1^; Pasmau- 

lia prieš šeštą, mūsų laikui 
prieš ketvirtą. Iš ryto duo- ■ 
da duonos 400 gr. visai 
dienai ir karšto vandens. 
Cukraus beveik neduoda.!
Pietums 
sriubos ir truputį košės. I 
Valgo iš vieno indo. Kali
niai išalkę. Košės tesuspė- 
ji paimt vieną šaukštą. Pa- 
vakary duoda virinto van
dens, vakare vėl košės, bet 
visko taip mažai.

Nepakenčiamas sėdėji
mas su plėšikais. Atvykusį 
naują žmogų jie išjuokia,! 
apvagia, kankina. Dabar! 
tą dalyką kalėjimų valdy
ba gal šiek tiek sutvarkė.

Kalėjime iš duonos pa
sidariau rožančių: sumai- 
gęs duoną pasidariau po- Į b. Hoffmanno ir dr. T. 
terėlius, sutvėriau ant siū- Hurtingo veikalą. Toliau 
lo. Atsivežiau tą rožančių eina dr. M. Toeppeno žemė- 
ir dabar. lapis, kuris vaizduoja Prū-
— Kaip buvo smagu, kai- sų Lietuvos sieną su kito- 

bėjo buvęs kalinys toliau. mis giminėmis. Pagal jį ta 
kai viena tretininkė prane- siena ėjo Deimenos, Alnos, 
šė, kad man leidžiama Ašvenos ir Geldupės upė* 
vykti į Lietuvą. mis — dabartinių Rytprū
— O kaip kelionė sekėsi? sių Labguvos (Labiau), 
— Gerai. Iš Maskvos vy- Tepliuvos (Tapiau), Gir* 

kome traukiniu. Paskuti- ■ ■ .
i nė j Rusijos stoty peržiūrėt žinti. Rodos lyg į užsienį 
. jo daiktus. Didelės kratos būčiau patekęs. Mane ste-
■ nedarė. Teiravosi tik ar bina didelė pažanga. Iš ki-
■ neturiu aukso ir sidabro... tos pusės stebina stoka 

— Pasakykite, koks gyd vieningumo, neaiškūs Baž-
venimas dabar Rusijoj, — nyčios ir Valstybės santy- 
paklausiau su dideliu susi- kiai, — stebina, kad žmo- 
domėjimu.
— Atleisite, bet į tą klau

simą negaliu atsakyti, — 
tarė liūdnai grįžęs kalinys. 
Iš viso buvo matyt, kad jis | 
buvo neramus. Jam atro
dė, kad mūsų pasikalbėji
mą seka kažkokie šnipai... 
Tik dokumentus parodęs 
aš įtikinau, kad manimi 
galima kiek pasitikėti.
—' Kaip gi Tamsta dabar 

Lietuva atrodo, kai jos ne
buvote matę per paskuti
nius 20 metų?
— Sunku Lietuvą bepa-

“M. L.” bendradarbis tu
rėjo pasikalbėjimą su vie- 1 
nu kunigu, iš sovietų pra- ■ 
garo grįžusiu. Rašo: I

Plačiai nuaidėjo garsas, ’ 
kad rugsėjo 2 dieną grįžo ' 
iš Sovietų Rusijos kalinių. 
Taip įdomu patirti, jų per
gyvenimus! Turėjau džiau- i 
gsmo susirasti vieną iš jų 
— kun. Josiuką.
— Sakyk gi, kunige, kaip 

ten gyvenote Rusijoj?
— Matai, pasakojo grįžęs 

kalinys. Rusijoj darbavau
si nuo pat revoliucijos pra
džios. Teko dirbt Odesoj. 
Čia buvo apie 14—15 tūk
stančių lietuvių. Jie buvo 
suburti apie į 10 draugijų. 
Ypač gerai veikė tarnaičių 
draugija — jos turėjo val
gyklą, prieglaudą, norėjo 
ja unet atidaryti fabrikė
lį, bet sovietams atėjus 
viskas žlugo. Odesoj mane 
ir suareštavo.
— Būtų įdomu žinoti a- 

reštavimo smulkmenos.
— Tuo laiku artinosi len

kai prie Kievo. Bolševikai 
tą naktį Odesoj areštavo 
200 žmonių, įtardami, kad 
tai organizacijos nariai, 
turintieji tikslą padėti len
kams. Tačiau greit įsitiki
no, kad areštavo visai be 
pagrindo ir po kelių savai
čių paleido.

Pabuvęs Odesoje dar po
rą metų išvažiavau į Voly
nės guberniją. Buvau Os- 
tropoly klebonu, bet neil
gai... Turėjau nakčia išva
žiuoti.
— Ar Ostropoly buvo lie

tuvių, — paklausiau.
— Labai mažai. Daugiau- 

i šia lenkų. Buvau privers
tas toliau kilnotis iš vietos 
į vietą. Buvau Tarnarūdoj, 
Zavalykuose, Zielionoj. Čia 

, mane vėl areštavo ir kalė
jime sėdėjau tris mėne
sius. Išėjęs iš kalėjimo dir
bau penkeris metus Čior- 
nyj Ostrov parapijoj. Čia 
irgi kartą areštavo: iš
kvietė neva pas ligonį ir 
areštavo. Tas labai įerzino 
žmones ir jiems griežtai 
reikalaujant išleido. Bet 
vis dėlto paaiškėjo, kad 
Rusijos katalikų tarpe ne
bus galima dirbti. Būčiau 
galėjęs anksčiau išvažiuot, 
bet pasilikau dirbti,* nes 
buvo jaučiama didelė ku
nigų stoka.
— Tai ar Tamsta dabar 

iš parapijos, ar iš kalėji
mo?

duvos (Gerdaųen), Ungu
ros (Angerburg), Gelda
pės (Goldap) miestų lini
ja. Pūgai Richardo Boe* 
ckho 1861 metų kalbų že
mėlapį Mažoje Lietuvoj a- 
pie tą laiką dar buvo kai
mų, kur lietuviškai kal
bančių žmonių gyveno nuo 
50 iki 80%. Tuos davinius 
čia pat papildo vokiečių 
statistikos biuro ir A. V. 
Firkso kalbų žemėlapiai, 
kurie apie 1890 ir 1900 me • 
tus rodo daugelyje Prūsų 
Lietuvos vietų lietuviškai 
kalbančių žmonių buvus 
daugiau kaip vokiškai.

Parodoje išstatyta tik 
mažutė istorinių faktų da
lelė, kalbanti apie Mažo
sios Lietuvos kolonizaciją. 
Bet ir ji įtikina.

VĖL SUVOKIETINO
KELIS LIETUVIŠKUS

KAIMUS

Hitlerininkai pasiryžę 
visa, kas lietuviška, Ryt
prūsiuose išrauti su šakni
mis., Prūsų vid. reik, mi- 
nisterio įsakymu vėl suvo
kietinti du lietuviški kai
mų vardai: Tilžės — Ra
gainės krašte Dirvonupių 
kaimas pavadintas ‘Acker- 
bach’, o Tilžės — Pakalnės 
krašte Giratiškių k. — 
“Gronwalde”.

idoję Vokiečiai Čia ėmė įsi- 
J galėti ir plėstis. Bet ir ta

da Mažojoje Lietuvoje bu
vo dar tiek daug lietuvių, 
kad karaliams savo parė- 

, . , įdymus dar teko leisti be
tuvių kalba. Parodoje iš
statyti keturi to laikotar
pio karališkieji parėdymai 
vien tik lietuvių kalba ar
ba keliomis kalbomis, jų 
tarpe ir lietuvių. Kryžeivių 
kolonizaciją Mažojoje Lie
tuvoje labai aiškiai paryš
kina išstatytas XV am
žiaus pradžios varyje grai
žytas žemėlapis, esąs Va
tikano rūmuose ir priklau
sęs Bordžių giminei, ir 
Wernero Horno schema a- 
pie zalcburgiečių plūdimą 
į Mažąją Lietuvą pagal dr.

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 10c., su prisiun- 
timu 15c. Rašykite:

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

VISIEMS ŽINOTINA, KAD

nės mąžai vertina katali
kišką darbą aky vaizdo j 
gręsiančių pavojų... .

Padėkojęs už malonų pa
sikalbėjimą, žygiavau 
Kauno gatvėmis. Mano a- 

l kyse vaidenosi liūdnas, pa
blyškęs kunigo, buvusio 
kalinio, veidas, kuris sle
pia daug ir gilių pergyve
nimų, o ausyse skambėjo 
žodžiai: “Pasiilgau jau aš 
kunigiško darbo su žmonė
mis. Kad gi greičiau galė
čiau jį pradėti”...

1 K.j.Prunskis

1) siunčiant LDS. narių 
mokesčius, naujų narių a- 
plikacijas, klausiant infor
macijų apie LDS. organi
zaciją ir kitais LDS. rei
kalais kreipiantis reikia a- 
dresuoti šiaip: LDS. Cen
tras, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

2) pakeičiant adresą, už
siprenumeruojant laikraš
tį “Darbininką”, siunčiant 
spaudos darbus, skelbi
mus, atsiklausiant kainų 
už prenumeratą, skelbi
mus, spaudos darbus, rei
kia siųsti šiuo adresu: 
“Darbininko” Administra
cijai, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

3) straipsnius, kores
pondencijas, pranešimus ir 
kitokius raštus laikraščiui 
“Darbininkui” siųskite a- 
dresu: “Darbininko0 Re
dakcijai, 866 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Gerb. LDS. kuopų valdy
bų, narių, "Darbininko” 
skaitytojų, bendradarbių 
ir rėmėjų prašome viršui 
pažymėtų taisyklių prisi
laikyti, nes tuomi ne tik 
palengvinsite darbą, bet 
padėsite išvengti klaidų ir 
sutrukdymų.
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Kun. Mykolui Krupavičiui 

50 Metu
delis lietuvybės darbas. 
Gerai, kad Papilės vikaras 
pasiaukojo, pasiėmė ant 
savęs visą kaltę už lietu
vybę ir paspruko į Ameri
ką. Bet Mykolui mokyto
javimo metai vistiek buvo 
paskutinieji. „

Netekęs mokytė jo, tar
nybos, M. Krupavičius tu
rėjo susitaupęs tik 300 rįi- 
blių. Jis manė, kad, būda
mas girininku, galės tėvy
nėje darbuotis. Įstoja Len
kijoje į miškininkų moky
klą. Tačiau, kada patiria, 
kad girininko vietą tegalės 
gauti Rusijos gilumos miš
kuose, nutraukia miški
ninkystės mokslą ir įstoja 
Seinuose į kunigų semina
riją. Ir kunigų seminarijo
je klierikas Mykolas buvo 
persekiojamas. Ilgai gu
bernatorius jo kaip klieri
ko netvirtino, buvo kelis 
kartus parengtas iš semi- 
jnarijos pašalinti. Bet klie-

Spalių 1 d. š. m. kun. My
kolas Krupavičius minėjo 
Savo 50 metų jubilėjų.

Kun. M. Krupavičius gi
mė Krokialaukio parapijo
je. Tėvas, dar mažą Myko
lą palikęs, išvažiavo į A- 
meriką, kur netrukus vie
noj fabriko katastrofoj 
rado mirtį. Motina, kad ir 
vargingai gyvendama, dė
jo visas pastangas savo 
dukteris ir vienintelį sūne
lį Mykolą išauklėti gerais 
žmonėmis.

šeštų metų Mykolėlis jau 
pradėjo mokytis. Mokėsi 
arčiausioje Igliškėlių pra
džios mokykloje. Mokė jis 
slaptai ir lietuviškai iš 
maldaknygių. Bet mokyto
jas Jasaitis buvo mažo iš
silavinimo. Ir Mykolas čia, 
kad ir beveik 10 metų mo
kėsi, nedaug ką išmoko. 
Veiveriuose į TV skyrių 
Mykolas buvo 1900 m. pri
imtas tik per Tomo Žilins
ko užtarimą. Mat, T. Ži-jriko Mykolo didelės proto 
linskas dar savo studentą- pajėgos, kilnus dorovingas 
vimo laikais iš Mykolo te-: gyvenimas, atvira meilės 

pilna širdis, nesilenkimas 
neteisingumui persekioji
mus nugalėjo. Nugalėjęs 
taip pat visas kliūtis, iš 
Seinų išvyksta į Petrapilio 
Dvasios Akademiją, Bai
gia Akademiją jau Didžio
jo Karo metu ir paskiria- 

mokyklos skyrius, tęsė čia 
pat mokytojų kursus. 1905 
m. jau Mykolas mokyto
jas.

1905 m. Mykolas išeina 
į savarankų gyvenimą. Re
voliucijos audrų metu jis 
tokį gyvenimą pradeda. 
Jauno mokytojo Mykolo 
Krupavičiaus didžiausias ’ nių Demokratų Centro Ko- 
tikslas buvo susitaupyti i mitetas, kurio pirmininku 
mokytojavimu pinigų ir! tuoj išrenkamas kun. Kru-

vo buvo patyręs daug ge
ra. Už tai jis ir jo sūnų 
Mykolą, kad ir blogai iš
laikiusį egzaminus, priė
mė.

Mokėsi Mykolas Veive
riuose sėkmingai. Baigęs 
paskutiniuosius pradžios

nuo 1918 m. pavasario iki 
1927 m. rudens nei ben
driausiu žvilgsniu dienraš
čio straipsny neapžvelgia
mi. Čia jis pirmųjų nepri
klausomybės laikraščių 
leidėjas ir redaktorius, čia 
skrajojančių po visą Lie
tuvą socijalinių kursų or
ganizatorius ir vedėjas, čia 
savanorių šaukėjas, čia 
Steigiamojo Seimo ir visų 
seiinų kątąlikų'" bloko va
das,-čia Žemės- Reformos 
įstatymo kūrėjas fr jgy- 
vendintojas, Čia Žemės Ū- 
kio Ministerijos valdytojas 
ir tt* ir tt.-

1927 ih. rudenį kun. Kru
pavičius išvažiuoja į Pran
cūziją dar mokslų pagilin
ti. Ir Prancūzijoje gyven-

damas, leidžia ir redaguo- 
ja “Krikščionių Demokra
tą”, rašo ir leidžia “Visuo
menininko Biblioteką”. 
Vytauto Didžiojo metais

Dialogas
(Dalyvavo Euch. Kongre

se).

kaviškio Vyskupas pašau
kia jį darbuotis parapijo
je ir Vilkaviškio kunigų 
seminarijoje.

Kaip Vorone,^ taip ir 
Kaune ateitininkams Kum 
Krupavičius labai ' daug 
duoda. Vytauto., Didžiojo 
Universiteto Studentų A- 
teitinihkų “Vytauto” Klu
bas Kun* Mykolą Krupa
vičių yra .išsirinkęs savo 
šefu. •

Jubiliatui linkime ilgiau
sių metų.

Vaitkus Pasakoja Apie Savo Kelionę 
Per Atlantą

mas Voroneže M. Yčo gim
nazijos kapelionu.

1917 m. pradžioje kun. 
Mykolas Krupavičius at
važiuoja į Voronežą. Greit 
kun. Mykolas čia pasidaro 
viso lietuvių gyvenimo a- 
šis. Tų metų gale perkelia
mas į Voronežą Krikšcio-

eiti mokslus ♦ toliau, kad 
paskui sėkmingai galėtų 
Lietuvai Tėvynei dirbti. 
Gauna Mykolas mokyklą 
Lenkijoje, Lomžos guber
nijoje. Iš pat pirmųjų mo
kytojavimo dienų Mykolas ronežo, bet ir kitų Rusijos 
rūpinosi gauti vietą Lietu-j vietų lietuviai tremtiniai 
voje. Buvo jam pažadėta jautė kun. Krupavičiaus 
vieta Gudeliuose. Tačiau , jėgą, kuri jungia susipra- 
dėl revoliucinių bangų čia'tusius lietuvius katalikus 
vietos negavo ir net Lom-1 tremtinius. Kun. Krupavi- 
žos kalėjiman buvo pate-'čiaus galybę greit pajuto 
čęs. Tik trečiais mokytoja- Į bolševikai ir jie pasmerkia 
vimo metais vargais nega-jkun. Krupavičių sušaudy- 
lais gavo Papilėje antrojo ti. Tačiau Dievo Apveiz- 
mokytojo tarnybą. Gavo da išsaugojo kun. Krupa- 
ją tik dėl to, kad Šiauliuo- | vičių nuo bolševikų kui
sė gyveno geras mokyklų kos. 1918 m. Velykose kun. 
inspektorius. Bet tie metai Krupavičius laimingai at- 
Papilėje galėjo Mykolui vyko Lietuvon.
pasibaigti labai skaudžiai. I Jubiliato kun. M. Krupa- 
Buvo čia rusų susektas di- vičiaus darbai Lietuvoje

paviius. Moksleiviai atei
tininkai kun.
menyje turėjo 
mo idealizmo 
niniam darbui
,mo jėgų šaltinį. Ne tik Vo-

Mykolo as- 
neišsemia- 

ir visuome- 
pasirengi-
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Prie
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO

Su
Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą

Parašė Tėvas Hugolinus Storff, O. F. M, 
Vertė K.

šioji knygelė tinkama pasiskaitymui per visą laiką

KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU 
(Siųskite puštos ženkleliais)

PASTABĄ: Užsisakant didesnis skaičius duodama žymios 
nuolaidos

“DARBININKAS”
366 Broadway, — — — So. Boston, Mass.
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Laikraštininkų klausinė
jamas Vaitkus pasipasa
kojo apie kelionę per At
lantą, kelionės išgyveni
mus ir įspūdžius.

Pakilęs iš New Yorko 
Vaitkus tik 500 mylių 
skrido pakenčiamomis są
lygomis. Ties Nova Scotia 
jis pateko į rūkus ir tik 
dalį tos žemės tematė. 
New Faudlendą praskrido 
jo nematęs.

Prasidėjo aklas skridi
mas ir tik radio kompa
sas rodė lakūnui skridi
mo kryptį.
Skrisdamas jis girdėjo 

Atlono radio stotį, su ku
ria LAK buvo sudaręs su- į-ai, 
tartį, kad ji visą laiką vei
ktų, duodama ženklus Vai
tkui orientuotis.' Be'Atld- 
no stoties lakūnas girdėjo 
New Yorko, Nova Scotia, 
vieną kitą kartą net Pary
žiaus radio stotį. Radio 
stočių garsai ir tebuvo vie
nintelė priemonė lakūnui 
orientuotis.

Apie 3 vai. nakties, skri
sdamas 3000 mtr. aukštu
moje, lakūūas pateko į 
lietų ir šlapią sniegą. Lėk
tuvas pradėjo apledyti. 
Turėjo leistis žemiau, kad 
ledas nutirptų.

Visi instrumentai veikė 
gerai, o dėl rūko, tai lakū
nas gyveno viltimi, kad po 
pusvalandžio jis pasibaigs. 
Bet praėjo daug pusvalan
džių, praėjo 17 valandų, o 
rūkas nesibaigė.

Vieną kitą kartą lakūnas 
matė žvaigždes. Apie 150 
mylių nuo Airijos pro de
besų plyšius pamatė jūrą, 
o paskui ir žemę.

Beskrisdamas pastebėjo, 
, kad motorui benziną pa
duodantis siurblys sugedęs 

1 ir . paleidžia laukan bent 5 
galionus benzino 
landą.
Šitokiu būdu buvo 
dingai išaikvota 
atsarga.

Vaitkus nusprendė nu
tūpti Dubline, prisipilti 
benzino ir baigtį kelionę į 
Lietuvą. Be benzino atsar
gos papildymo buvo pavo
jinga skristi: radio jam 
pranešė apie blogas atmos
ferines sąlygas Anglijos ir 
Vokietijos srityse. Bet jis 
išgirdo, kad Dubline tirš
tas rūkas. Beskrisdamas 
puskelė j ir pats pamatė vi
sai žemai kabantį ties Du
blinu rūką, Teko grįžti at
gal, nes rūke tegalima nu-

i sileisti tik gerai žinomuo-

kas va-

nenau- 
benzino

klupdo.
Antanas, — Tai, žinai* 

suklupdo. Ar atsimeni 
dvyliktoj valandoj nakties 
Šv. Mišias Clevelando Sta- 
dijufrie? Nesvarbu nei 
miegas, nei valgis, ugi 
šimtai tūkstančių žmonių 
suklaupę vidurnaktyj mel
džiasi, o žvakės tik žiba 
kiekvieno rankoje.

Jonas, —* A, tai buvo 
gražu, Antanai. Į kurią 
pusę pažvelgi, tai kai jū
ros liūliuoja žmonių mi- 

Eucharistinis , Kongresas nios šviesos juostomis ir 
Clevelande?

Antanas, —
patiko, o kaip tau? -

Jonas, — Alo, Antanai. 
Ateik greičiau, aš noriu 
pasidalinti Clevelando Eu
charistinio Kongreso įspū
džiais, kuris įvyko nuo rug 
sėjo 23 iki 26, Clevelande.

Antanas, — O, taip, Jo
nai, aš irgi tuo-tikslu atė
jau. Duok ranką, Jonai. 
Sveikas. . .

Jonas,Sveikas, Anta
nai.’ Tai kaip tau patiko •

se, tam specialiai įreng-1 
tuose aerodromuose ir tik 5 
su atitinkamais prietaisais ‘ 
aprūpintu lėktuvu.

Tokių aerodromų ir to
kių lėktuvų pasaulyje tėra 
keli. Kitaip — katastrofos 
išvengsi tik ypatingai lai
mingu atveju.

Vaitkus grįžo atgal. Il
gai jis klaidžiojo ties Airi
jos laukais, ieškodamas 
vietos nusileisti. Bet lau
kai buvo pilni gyvulių. 
Vieną tinkamesnę vietą 
radęs, gyvulius į šalis iš- 
baidęs, jis pradėjo leistis, 
Visiškai sumažinus greitį, 
pasipynus akmeninei tvo- 

per ją bepersklen- 
džiant, vėjo sūkurys pa
kreipė lėktuvą taip, kad 
vienas sparnas 'užkliudė 
žemę. Lėktuvas bloškėsi j 
šalį ir atsitrenkė atbulas. 
Taip įvyko Lituanikos H 
avarija.

Benzino galėjo užtekti i- 
ki Vokietijos, bet, kaip ra- 
dio pranešė, ten buvo blo
gas oras. Rūke nutūpti ne
buvo jokių vilčių, nebuvo 
vilčių ir kad oras pagerės. 
Iš dviejų blogybių pasi
rinkta mažiausia.

Transatlantiniai laivai 
Vaitkaus lėktuvo nematė, 
nes ta linija, kuria lėktu
vas skrido, labai mažai lai
vai teplaukioja. Garlaivių 
linijos žymiai piečiau.

Skrisdamas Vaitkus val
gė kokius 6 kartus. Valgė 
kiaulieną, vištieną, apelsi
nus, šokoladą. Naktį kiek 
norėjosi miego, bet išgėręs 
stiprios kavos Vaitkus 
miegą nuvijo.

Nutūpus, airiai iš karto 
negalėjo patikėti, kad lėk
tuvas perskrido Atlantą. 
Bet patyrę, kad tai tiesa, 
airiai parodė visą savo 
širdingumą, visą vaišingu
mą. Nepaprastą palanku
mą parodė airių karo va
dovybė, atsiųsdama me
chanikus ir priemones mė
ginti lėktuvą pataisyti.

Jau buvo minėta, kad 
Vaitkus buvo pasirūpinęs 
gelbėjimosi priemones, jei 
tektų tūpti vandenyne. Jis 
turėjo pripučiamą laivelį, 
rakietų, kiek maisto ir 
vandens, parašiutą. Jokių 
durų iškirsti iš lėktuvo iš
eiti, kaip buvo spaudoje 
rašomą nereikėjo.

Vaitkus labai vertina ra- 
dio kompasą, kurį bene 
pirmas jis Skrisdamas per 
Atlantą panaudojo. Kėliau 
damas darė įvairius užra-

supa Dievo sostą. Pama- 
- Man be galę'nyk, vienu kartu dega 150 

•- tūkstančių žvakių!
Jonas* — Dar, aš kaip Antanas, — Gaila, kad 

gyvas, tokio įspūdžio netu» negalima buvo per daugy- 
rėjau,.kaip per Ėuchąris- ibę žmonių, dalinti šv. Ke
tinį Kongresą. [mumjos. Tai būtų buvę

Antanas, — O aš, Jonai'gražu. Įsivaizduok dešim- 
vįsiškai sustiprėjau tikėji-'tys tūkstančių priima Ko
me į švenčiausiąjį Sakra-'muniją! Kunigai jau buvo 
mentą. Nes ką gi, pirmiau pasiruošę dalinimui. Buvo 
aš mažai mačiau garsin- iš vakaro atsinešę iš de
giausių ir mokyčiausių Į velando bažnyčių kielikus, 
vyrų, einančių prie Komu-1 bet staiga išgirdome radio 
nijos, tai kartais ir užeida-|pagarsinimą, kad Komu- 
vo prieštikybinės mintys. ;niją ryte tegul kiekvienas 
O gal, sau manydavau, tas priima Clevelando bažny- 
tikėjimas tik moterims ir ičiose.
mažiems vaikams, bet da- Jonas, — Tąį dar geriau, 
bar, kai Clevelande per . nes būtų per tą susigrūdi- 
Kongresą pamačiau tokius‘mą visokių nelaimių įyy-
garsius ir garbingus vyrus 
viešai išpažinstančius sa
vo tikėjimą, tai, žinai, Jo
nai, kaip sau nori, man i- 
ki ašarų pasidaro gaila tų, 
kurie sako, kad Dievo ar 
sielos nėra.

Jonas, — Tai, žinai, ir 
man tokios pačios mintys 
pynėsi. Kaip gi žmogus ga
lį netikėti į Kristaus pali
kimą? Jau taip aišku per 
tuos 2000 metų, kad Kris
tus yra Dievo Bulius, kad 
jokių abejojimų negali bū
ti ir Jo mokslas toks ga
lingas, kad didžiausi pro
tai Jį pripažįsta ir Jį gar
bina.

Antanas, — Ale tai Die
vo galybė, Jonai. Dabar ta 
mažiukė Ostija, o šimtus 
tūkstančių žmonių sušau
kė.

Jonas, — Tame ir apsi
reiškia Dievo galybė, kad 
Dievas valdo žmones ne 
ginklais, ne jėga, bet pri
kaltas ant kryžiaus, arba 
gyvendamas mažoj Osti
joj. Kristaus priešai dėl to 
ir pyksta, jie su visais sa
vo ginklais ir galybėmis 
negali prašalinti tos ma- 
žiutėlės Ostijos, kuri su
traukia iš visų šalių mili
jonus ir ant kelių juos su-

prastą abrūsą, pasidėti ant: 
suolelio, Į konservų dėžutę 
įsipilti sunkos 9 lašelius ir : ; 
visai be bažnytinių rūbų ’ 
ant to suolelio, ant patiesė
to rankšluošČio laikyti šv. - . 
Mišias...

Antanas, — Na, buvusia. 
New Yorko majoras, Al- / 
f rėdąs Smith ir davė pėi? \ 
Eucharistinį Kongresą ■ 
bolševikams, kad net čiau* 
dė. Pamanyk, pasak ŠnĮL - 
tho, bolševikai Rusijoj hę* / 
va liuosybę ir meilę gar- / 
sindami savo priešus lai
biau kaip gyvulius vargi- 
na, rodos tikintysis jau 
nustoja buvęs žmogus ir . 
jis jau negali turėti nei 
žmogaus vardo, tuo tarpu 
kaip katalikai net Kris* 
taus yra raginami mylėti 
savo priešus. Dėl to ir pa* 
sakė AL Smith, kad ark
liui geriau Rusijoj negu ti- ; 
kinčiam. Nes arklys nei j 7 
kalėjimą nemetamas, nei • 
netardomas, nei be reikalo ~ 
nežudomas, tik dėl mėsos ' 
kartais, o žmogus tikintis 
tokios laisvės ten neturi. \ 
Arkliui nei sąžinė negrau- 
žia, nei pas dantistą, sako, 
nereikia eiti, o žmogui iš j; 
visų pusių vargas.

Jonas. — Bet Alfredas . ; 
Smithas labai gražiai išve- X 
dė, kad geriausi komunis- J 
tai, esą katalikai, nes jie 
Komuniją turi ir visi eina *.

; prie to paties stalo. Čia tai 
visi lygūs ir nė vienas ne- j 

, atstumiamas nuo Komuni- “ 
jos priėmimo, tuo tarpu ' 
komunistų stalu ne vi- ' <7 

įsiems valia naudotis. ' į 
•• Antanas, ~ O kaip, tau ‘ : ' 
d Jonai,'patiko Kongreso už- 

pie 120, o kunigų tarp 4 ir baiga? į’
5 tūkstančių, o žmonių tai " 
nė Saliamonas nesuskaity-; įspūdis, Antanai. Aš ko- 
tų. Kongreso užbaigoj a- j kias tris naktis po to net ’ 
pytikrįai sakoma, galėjo' sapnavau. Pamanyk, iš ko- 
lengvai būti pusė milijono, kių 20 tūkstančių žmonių J 

Antanas, — Pusė milijo-| padarė gyvą monstranciją, j
no, reiškia 500 tūkstančių.,taip, vadinasi, sustatė, kad ; J 
Na ir plaukė, kaip jūra. į iš viršaus žiūrint mons- 

Jonas, — Bet Dievas ir tranciją paskui kardinolas, J 
orą gražų davė, ypač pa- įnešė švenčiausią. Čia tai 
skatinę dieną. Pirmas dvi Kristaus žodžiai išsipildė: ; 
dienas buvo karšta ir sau- “Aš esu vynmedis, o jūs 
lėta, o paskutinę taip gra- šakelės”. * u
žiai vėsus vėjelis pučia ir

kę, o ir Švenčiausią būtų 
netyčia išbėrę, arba vėjas 
išpūtęs.

Antanas, — Bet ar tu, 
Jonai, sužinojai, kiek bu
vo vyskupų ir kunigų?

Jonas, — Sunku tikrai 
sužinoti, bet girdėjau kal
bant, kad vyskupų buvo a-t

Jonas, — Nepaprastas

-
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U “J “ x ‘ j Antanas,O man tai / 
saulutė nekepina, o tuojau labai patiko, kai Detroito 
po Kongreso ant rytojaus vyskupas 24 aklemacijas 
per visą dieną pylė lietus, padarė, o šimtai tūkstan- / 
rodos, taip ir laukė pasi- čių žmonių pakartojo, kad : J 
baigiant Kongresui.

Antanas, — Kasžin kaip be.
mūsų brangus kankinys ~ ‘ '
vyskupas Matulionis jau- viešas pripažinimas Kris-

Kristui priklauso visa gar-,; J

Jonas, — Taip, tai buvo

šus. Tuo tarpu dar nėra 
nusistatęs leisti skridimo 
atsiminimus. Tai ateities 
dalykas.

Dėl ateities, Vaitkus tuo 
tarpu jokių planų neturi. 
Tatai galės vėliau paaiš
kėti.

Spalių 3 d. iš pat ryto 
Vaitkus atidavė paštui at
vežtuosius laiškus. Jis 
pats lankėsi pašte pažiū
rėti, kaip tie laiškai štam
puojami. Vaitkui sunku 
gatvėje pasirodyti nesukė
lus Visuotino dėmesio. Jam 
teks ilgai pakęsti kaunie
čių smalsumą, kuris visiš
kai suprantamas. Tai nėra 
tuščias smalsumas. Tai 
smalsumas, kurį sukelia 
pagarba ir meilė.

Laukiama dar vieno su 
Vaitkumi susieto įvykio: 
Vaitkaus čiuptos atvyki
mo. Jai į Kauną atvažia
vus prasidės visa eilė vie
šo pobūdžio'iškilmių ir pa
gerbimų.

tesi tokiam milžiniškame 
Kongrese?

Jonas, — Aš girdėjau, 
kad jis meldėsi už vargšę 
Rusiją. Nes čia Amerikoj 
didžiausia liuosybė tikėji
mui, o tuo tarpu Rusijoj 
baisus persekiojimas. Jis 
be abejo prisiminė savo 
kalėjimo 6 metus ir Solov- 
kų salose šv. Mišias. Koks 
skirtumas! Čia tarp vys
kupų ir tūkstančių maldi
ninkų nieko nevaržomas 
klauso ir laiko šv. Mišias, 
o ten Rusijoj turėjo paty
la atsikelti, pasiimti pa-

taus Dievystės, atsilygini
mui už visokius bedievių 
burnojimus ir išniekini-* 
mus. ' ■

Antanas, — Labai malo
nu kalbėtis, bet aš tik 
trumpai valandėlei atėjau. 
Sudie... B.

TIK UŽ 10 CENTŲ 
“Darbininkas” yra gavęs " 

iš Lietuvos gražių atviru
čių. Jei nori pasiųsti savo ’. 
draugui įdomią atvirutę, ; 
tai įsigyk jų. Prisiųsk 
“Darbininkui” į konvertą- 
įdėjęs 10c. ir gausite 12 at
viručių.
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Parašė P. JURG15LA
TURINYS: Dariaus ir Girėno 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantu. Soldi
no miško paslaptis. Žygio at
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi
rėno nuopelnai aviacijai ir mfb j k 
sų tautai. Poezija apie LITU- ’ į- 
ANIKĄ. Skridimo rėmėjai ir į J; • 
rėm. komitetai.
384 pusi, su 86 paveikslais; p 
tvirti viršeliai. KAINA

. ... - ... .... •

rėm. komitetai.
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siunčiant paštu l.65.

^Ręįkąlaukite: 

DARBiNINKAS
866 W. Broadway)
So. Boston* Mass.
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Šptūžą'22 cl, 1935 DARBININKAS

Žinios Iš Lietuvos
PROF. J. KARUŽA 

PENSIJON

Kaimas —Valstybės Pre- 
židento aktu V. D. univer
siteto medicinos fakulteto 
odos ir veneros ligų kated
ros ordinarinis prof. med. 
dr. Jurgis Karuža iš parei
gų atleistas ir išėjo į pen-| 
4ją-

KAIP ATRODYS LIETU
VIŲ SKYRIUS PASAULI
NĖJE KATALIKŲ SPAU
DOS PARODOJE ROMO

JE

atskubėjo kita valtis. Iš
gelbėta tik 2 darbininkai 
ir keltininkas. 5 darbinin- 
.kai prigėrė.

tų, mes nesivaikome. 
Mums rūpi ne tik ši diena, 
bet ir ateitis. Todėl mes 
pasirenkame tik tas prie
mones, tik tuos kelius iš-

le. Įtuva negali būti šioje ko-Į kas damas ir renka juod- šimį. 
naJvoje pasyviu žiūrovu. Kad'galvius baravykus. Uoles- < 

toje kovoje išsilaikytume ni grybautojai per dieną 
neparblokšti, pirmoje eilė-! valio ja surinkti 15—20
je turime patys susikonso-' klgr. baravykų. Vieni su

Kariuomenės teis
mas, dvi dienas svarstęs 
bylą ir išklausęs apie 50 
liudytojų, paskelbė spren
dimą, kuriuo gaujos vadas

MĖSŲ JAUNUOMENĖS 
IDEALAI

MINISTERIO PIRMININ
KO PAREIŠKIMAS DĖL 
NAUJAI IŠLEISTO UŽ
SIENIO VALIUTŲ OPE
RACIJOMS TVARKYTI 

ĮSTATYMO

eiti iš ūkiškų sunkumų, liduoti, pasidaryti atspa-j rinktus baravykus džiovi- Vladas Jočys nubaustas 
kurie mus tikrai veda į 'rus ir politikoje ir ekono-'na' pečiuose, kiti žalius sunkiųjų darbų kalėjimu i- 

patvarią ūkišką gerovę. Įminėję srityje. Paskelbtas parduoda. Už sveikus ir ki gyvos galvos, o gaujos 
Pirmoj eilėj mes stengia- įstatymas kaip tik ir yra gražius mokama 50ct. ki- dalyviai: Juozas šnipaitis 

mėš padėti ūkininkams, viena iš priemonių, palen-1 logramui. Vadinasi, pasi- —12 metų sunk. darb. ka- 
Kaip tik pačiu pastaruoju! gvinančių mums ekono- taiko, kad pardavęs 12 ki- įėjimu, Vladas Trajanaus- 
laiku yra imtąsi visos eilės miškai ir finansiškai kraš-1 logramų gauna 6 lt. Todėl kas ir Alfonsas Kačionis— 
priemonių sumažinti ūki-; to viduje susitelkti. būtų gera, kad grybai čio-' po ketverius metus, 
ninko išlaidas ir padidinti Kai tik bendra pasaulio nai ilgiau dygtų. 
jų pajamas. [ūkio padėtis tiek pagerės, -----------

Spalių 1 d., “Vyr. Žinio-! 
se” paskelbtas ir pradėjo* 
veikti valiutų operacijoms 
tvarkyti įstatymas. į

Kaunas X. 1. E. Ryšium' 
su paskelbtu ir pradėtu?
vykdyti užsienio valiutų Į jei jų vertė nemažės, jei ū-

(VAITKUI PADOVANOJO 
nriemonė« ir nadiAad nuo tos priemonės bus NUBAUSTA IR ANTROJ) PIRMA LIETUVOS FAB> suos priemones n- paai ; SUVALKIJOS PLĖŠIKŲ RIKO RADIO APARATU

...................................... .. GAUJA ------------

1936 m. pradžioje Romoj 
atidaroma pasaulinė kata-

1 likų spaudos paroda. Joje .. .
dalyvauja ir Lietuva. Lie- °PeraclJoms tvarkyti įsta-.kininkų ir kitų gyventojų 

f tuvių skyriumi toje paro- Ministeris Pirminiu- į sluoksnių r----- -
doje rūpintis sudarytas ^as Finansų Ministeris, 
komitetas iš prel. Jakšto-*P- Juozas Tūbelis, teikėsi <

i, Dambrausko — pirminiu-[priimti “Eltos” atstovą ir
4 ko, kan. prof. Pr. Penkai-'davė paaiškinimų į eilę 
\ eio — vicepirmininko neklausimų, kurie dėl šio į- 
. iždininko ir dr. J. Leimono statymo gali kilti. ;

—sekretoriaus. Skyriaus’ 
menišku ir technišku įren- ynyn MANIAI DACifElD 
girnų tautišku stilium rū- MJIku NftUJfll ! AuūtLB" 
Komiteto atstovu Romoje' TD ĮSTATYMO TIKSLAS?] 
yra tėvas K. Rėklaitis.! -----------
Šios parodos lietuvių sky-, . Paskelbtas ir pradėtas!

- riuje taip pat bus pavaiz- vykdyti užsienio valiutų o- 
duota bendroji mūsų kraš- peracijoms tvarkyti įsta
to būklė ir mūsų visos tymas yra ypač pastaruo- 
spaucĮos atsiradimo gady- ju metu susidariusiomis 
ne, baigiant paskutiniais SąiygOmis viena iš labai
’I reikšmingų priemonių ko- i

'APLEISTI ISTORINIAI ,votl su ukl° knze’
KAINAI ! Valiutų apyvartos tvar- 1

 kymas siekia, kad iš Lie-
Alytus, Lietuva — Gale tuvos nebūtij išvežami ne- 

Merkinės g. yra aukštas komerciniams ir nebūti-
■ alkakalnis, alytiečių vadi- niems reikalams auksas ir
• namas Vienuolyno kalnu, ■ užsienio valiuta. Taip pat. 

nes ant jo buvo moterų^ kad sveikai apyvartai ir 
vienuolynas ir^ viena senų- * valiutų politikai reikalin-

- jų Alytaus bažnyčių. Da- • g.a valiuta ir auksas nebū-
bar kalno viršūnėj tėra tik t atski as bs.
buv. kryžiaus liekanos, o t . -r sl iami kenkiani 
šiaip viskas apleista. \ v. - , .

r. Čia pat už vadinamo' £°.pacra muaų tautos u’ 
Mirgausėlės slėnio stovi kluL

. Alytaus piliakalnis, kuris
ne tik apleistas, bet ir vi- įstatymo tikslas —
Sai užmirštas. Ankščiau , išlaikyti lito vertės pa- 

y juo bent kiek rūpinosi,' stoviimą ir garantuoti
(kiek jis buvo reikalingas,; piliečių sutaupų nelie- 
kaip šokių vieta), kai ku-^ čiamumą.
rios organizacijos, bet da-

- bar ir jos atsitraukė.
Abudu kalnus tiktų su

tvarkyti, nes savo gražiais 
padavimais jie kelia Aly
tų. Vienuolyno kalno su
tvarkymas ir užsodinimas 
medžiais papuoštų plikus 
Vilniaus pusės laukus.

dėjusios ūkininkų pa ja-i 
mos tik tuomet bus ūki- ^tui atsisakyti, tai, be abe- 
ninkams realiai naudin- bus tu o jaus padaryta.
gos, jei mūsų pinigai ■ 
litas — bus pastovūs,

1 sutaupos ne- 
tirps. Tad čia kalbamo į- 
statymo tikslas kaip tik ir Į 
yra išlaikyti lito pastovu
mą.
KAIP ATSILIEPS VALIU 
TŲ APYVARTOS REGU
LIAVIMAS MŪSŲ PRE
KYBAI IR BENDRAI Ū- 

KIO APYVARTAI?
Įstatymas 
jokio suvaržymo mūsų 
produktingiems gyven
tojų sluogsniams nesu

darys.
Įstatymas tik nori, kad 
mūsų krašte esama ir gau
nama valiuta ir auksas 

' būtų koncentruoti vieno
je vietoje, j 

kad jie nebūtų betikslis-! 
kai slepiami ar iš krašto 
išvežami, o kad tarnautų 
bendram labui, stiprintų 
mūsų litą. Juk pinigai 
auksas ię valiuta tam ir y- 
ra, kad jais galima bū
tų daryti apyvartą, o ne 
tam, kad tūnotų kur nors 
beprasmiškai paslėpti. Į- 
statymu norima apsaugoti 
tokios operacijos, kurios 
5>ra ūkiškai svarbios ir 

Tuo būdu, svarbiausias skatintinos.
į Šio įstatymo vykdymas 

nevaržys normalių ir 
kraštui naudingų ekono
minių, o ypač eksporto 
bei importo operacijų.

| Pirmas Lietuvos radio 
Nuo 1932 m. spalių mėn.1 fabrikas “Karadi”, Itn. Pe

iki 1933 m. rugpiūčiomėn.ilikso Vaitkaus atskridimo 
Marijampolės, Alytaus ir'proga, padovanojo F. Vait- 
Vilkaviškio apskri t y s e kui pirmąjį išleistą vietos 
siautė plėšikų gauja, ku- gamybos radio aparatą. 

Iriai vadovavo Vladas Jo- Atlanto perskridimo diena 
,čys. Jis vienas ir su ben- sutampa su fabriko pirmo

Čionai dzūkės moterys drininkais padarė 21 plė* aparato išleidimu.
labai daug dirba laukuose.!
Piauna piautuvais rugius, 
rauna linus ir grikius, o! 
rudenį kasa bulves. Ka-; 
dangi dar yra kaimų neiš-? 
skirstytų į viensėdžius, tai, 
kai kurioms moterims ten-, 
ka iš namų darban eiti už! 
2—4 kilometrų. Tad turin-' Matulevičiui

Kad patraukti jaunimą 
artyn prie grožio, prie 
šviesos, tolyn nuo žemiškų 
purvų, artyn prie dangiš
kos šviesos, prie idealų 
amžinų, duokite jiems per
skaityti Kaune išleistą Pr. 
Penkausko “Mūsų Jaunuo
menės Idealai”. Knygutė 
be galo įdomi ir vertinga 
kiekvienam jaunuoliui bei 
jaunuolei perskaityti. Ją 
galite gauti “Darbininko” 
knygyne, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 
Jos kaina 15c., su prisiun- 
timu 20c. Knygutė turi 68 
puslapius.

ŠIURPI NELAIMĖ 
SEREDŽIUJE

DZŪKĖS PASIŽYMI 
NEPAPRASTU 
DARBŠTUMU

AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

ALYTUS

Okupuotoje’ Lietuvoje
PAŠVENTINTA PELE- pasirodė ir naujai suorga- 

SOS LIETUVIŠKA
BAŽNYČIA

nizuotas bažnytinis cho
ras, vargonininko Jakučio! 
vedamas.

Po pamaldų, choras lau
ke padainavo keletą lietu
viškų dainelių ir parapijos 
atstovai pasveikino Viln. 

Prie dirbančių moterų daž- kuojančių. Vysk. Matule- Laik. Liet, komiteto pirmi-

Jei nori visuomet būti 
linksmas ir turėti gerą 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudos išėjusią vie
nintelę lietuvių kalboje 
kun. J. K. Miliausko para
šytą knygą “NUSIŠYP
SOK”. Joje tilpsta 160 į- 
vairių įvairiausių juokų— 
juokelių. Knygą turi 150 
didelių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaina tik $1.00. 
Užsakymus siųskite: 

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Dar a. a. vysk. Jurgiui 
esant ViL 

čios mažus kūdikius. na-:nįaus vyskupu, Pelesoje 
mie nepalieka, bet kartu [buvo kilę nesusipratimų 
nešasi ir juos su savim. į įarp lietuvių ir vietos len- 

nai matosi išrikiuotų lau-, vičius, kad nebūtų to try- 
kuose baltų bei margų pa-, nimosi, tą parapiją padali- 
lapinių, kuriose jų mažu- i no j jvi Jali, įsteigdamas 

Itėliai ramiai sau miegoda- lietuviams atskirą parapi- 
Įmi ir tyru oru kvėpuodami ją, kurį turėjo sau ir pa- 
kūdikiškus sapnus sapnuo- gistatyti bažnyčią.
ja. Palapinės padarytos Kaip Vilniaus Rytojus 
taip: Paimtos kokio IV2 rašo T ‘ "
metro ilgumo lazdelės, ku-,parapija pradėta steigti 
rių viename gale išgręžtos; 1923 metais. Jos pirmasis 
skylutės įį.^įsos trys už-j klebonas buvo - kun. Pše- 
vertos ant virvutės. Kiti. meneckis, dabartinis Link- 
trys galai aštriai nusmai- menų parapijos klebonas, 
linti. Tad trikojis labai ge- ’ Mažomis pušelėmis apau- 
rai ir lengvai žemėje laiko-! guriame lauke buvo pradė- 
|si. Išskėtus trikojį, viršuj (ta statyti klebonijos tro- 
prikabinama audeklinė vy-: besiai. Pirmiausia buvo 
gė ir joje paguldomas kū-' pastatytas kleb o n i j o s 
dikis. Šis trikojis apsupa- kluonas, kur ir pradėta 
mas balta arba marga pa-!laikyti pamaldos. Vėliau 
klode, kas ir sudaro savo-. buvo pastatyta špitolė, 
tišką - originališką palapi-, kur buvo laikomos pamai
nę. Šalia palapinių daž- <jos apje 10 metų, kol buvo 
niausiai žaidžia vyresnieji | užbaigta statyti pati baž- 
vaikai, kurie, užgirdę kū- (nyčia.
dikio verksmą, duoda dir- Bažnyčia buvo pradėta 

j bančiai mamai žinią. statyti 1929 metais, prie 
I Nuvaliusios laukus pra- kun. B. Budreckio. Aukų 
deda linus minti ir žiemai ! bažnyčiai statyti klebonas 
atėjus sėdi ištisas dienas rinko iš kur tik galėjo, 
ir vėlyvus vakarus prie ra- i Lietuviai parapijiečiai, no- 
telių verpdamos lininius: rėdami turėti savo maldos 
kuodelius. Priverpusios namus, negailėjo aukų, dė- 
siūlų, ruošiasi austi baltas: jo iš paskutiniųjų. Jie au- 
drobes, kurias išaudusios i ko jo grūdais, kiaušiniais, 

Į vynioja ritimuose ir krau<vežė akmenis, plytas, atli- 
! na kubiluose savo jaunoms Į kinėjo kitus statybos dar- 
dukrelėms kraičius. Be (bus. Jau kartais atrodė, 

; plonų drobių jos dar moka kad bažnyčia vargiai ar 
austi įvairių marginių, ku ’pasiseks baigti, bet vėl, 
riais ne tiktai prastomis | žiūrėk, gaunama iš kur aų- 
dienomis vilki, bet ir švenvka ir darbas tęsiamas.

į tadieniais puošiasi.
į Dzūkių moterų darbas J Pelesos

KARAS, KARAS!

ninką K. Stašį, dėkodami 
už suteiktą paramą ir atsi
lankymą.

Čia tenka pastebėti, kad; nuo pasaulio pradžios. Štai 
choras atliko keletą daine-[kun. J. F. Jonaitis. I 
lių jų pačių sukurtų ir su
diktuotų, nes apdainavo

Pelesos lietuviškoji ? gavo darbus ir vargus nau- •

Pasaulio Didysis Karas 
yra prarijęs milijonus 
žmonių gyvasčių. Jis buvo 
vienas iš baisiausių karų

į jxu.11. u. X-. u Mum uitj, karo 
(kapelionas parašė knygu
te “Mano patyrimai di- 
jdžojoj karėj”. Tai labai į- 

.v, v x i domi knygutė, kuri nušvie- 
jąją lietuvišką šventovę --a ^aro basenybes. Įsigy- 
bestatant. kite ją tuojau, nes nedaugbestatant.

Nauja Pelesos bažnyčia jų turime. Jos kaina tik 10 
yra pusiau mūrinė. Ji turi ' *•”*■ • - x_ 
vieną bokštą, o antrame, 
mažame bokštely yra įren
gtas nedidelis varpas. 
Šventinimo dieną prie* 
šventoriaus vartų kybojo 
dvi lietuviškos vėliavos.

centų. Įdėję į konvertą 10 
centų pasiųskite “Darbi
ninkui” ir tuojau gausite 
šią knygutę.

Jei kiekvienas gautų, ko 
trokšta, kam tada būtų 
dar kai kas?

/ aNUSISYPSOK"
n!aR NEGALIMA LAUKTI Mes nuo importo neatsisa- 

ŠIO ĮSTATYMO VYKDY- kome. Mes importą plėsi- 
MO PASĖKOJE LITO ; me tiek, kiek leis ‘ mūsų 

NUVERTIMO 'eksporto apyvarta. Jukl 
Lito pastovumas yra!tiek Pernai- tiek ,šieme.tl 

mūsų ekonomines progra- !mes turime patenkinamai 
mos nediskutuotina dalis. užsienio prekybos

, balansą. Tad savaime su- 
prantama, kad iš užsienio 

”io mūsų nusistatymo, į Pre^ybps operacijų mes 
negalime turėti pasyvaus 

ūkiJį^būus'7nteJesus>al"t’l bei. auks° 1®aldo-l 
Ūkio sunkumams nugalėti!

mes nevartosime lito nu
vertinimo priemonių.

Lito nuvertinimas gal ir 
sukeltų laikinį ir dirbtinį 
efektą, bet greitu laiku jis 
neišvengiamai iššauktų 
krašte ūkio suirutę. Laiki
nių, kad ir lengvai pasie-

Siaurai suinteresuotų as 
menų propaganda nepa- - . . 
keis šio________ _—v
kuris atitinka mūsų tautos1 negahme

Rugsėjo 7 d. septyni dar- 
bininkai, dirbą prie staty
bos, išsigėdę atėjo pas Ne
muną keltis į kitą pusę.

. Valtelėj tegali tilpti 6 žmo- 
r nes. Tačiau jie septyni į ją 
.? sulipo ir privertė keltinin

ką kelti. Nemune pradėjo 
nerimauti ir, nutvėrė per- 
tiestą per Nemuną lyną, 
trauktis tolyn. Valtelė ap-
virto. Į nelaimės vietą tuoj kiamų bei populiarių efek

MALDAKNYGE

R

R

Surašė J. K. M.

JUOKAI! JUOKAI! JUOKAI!

VIENATINĖ TOKIA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJ

Tik ką išėjo iš spaudos.

| 160 įvairių įvairiausių juokų. 150 didelių puslapiu
H____________________________________ ,______ „___.Ji

i.

it
MALDŲ RINKINĖLIS

Su 4-rių Rūšių Viršeliais

jį Pirmai šv. Komunijai ir Misijoms galite gauti

p
M!

žymiai papiginta kaina

“DARBININKO” Redakcijoje 
“DRAUGO” Redakcijoje ir 

Holy Cross Rectory, Mt. Carmel, Pa.

n

I
!j Perkantiems daugiau duodama didelė nuolaida. ?•

Vadinasi, ir paskelbto į- 
statymo vykdymas šitų o- 
peracijų nepalies. Žinoma, 
užsienio valiutų operacijų! 
reguliavimas gali sudary
ti kai kurių technikinių 
nepatogumų prekybinin
kams.

Taip pat savaime su
prantama, kad šio įstaty
mo vykdymas

nieku būdu nepalies mū
sų formalių ar kitokių 
pasižadėjimų užsie

niams.
Daugelis mūsų artimes

nių ir tolimesnių kaimynų 
jau reguliuoja užsienio va
liutų operacijas. Vis dides
nis šalių skaičių pereina 
prie šio principo. Nesiimti 
panašių priemonių mes ne
galime. Šiandien šalia poli
tinių aistrų, tarptautinėje 
arenoje eina atvira ir grie
žta ekonominė kova. Lie-

iR 
y R

Ant puikiausios popieros su gražiais apdarais.
Kaina tiktai $1.00

LAIDA APRIBOTA. SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!

1931 metais iškėlus iš 
_____  -r-—5 kun. Budrecką, 

sunkus, bet jos dirba su I Vilniaus vyskupija pelesie- 
dideliu pamėgimu, atsida-; čiams davė kleboną kun. 
vimu ir pasiryžimu. J- Tutiną, kuris ir dabar 

 i klebonauja. Kun. Tutinas 
SUKRUTO GRYBAUTI i griebėsi toliau varyti pra- 

—-----_'dėtąjį darbą. Ir štai šių
metų rugsėjo 23 d. Pelesos 
lietuviškoji bažnyčia buvo 
iškilmingai pašventinta. 
Šventinimo iškilmėse daly
vavo 11 kunigų ir minios 
žmonių. Eišiškių parapijos 
klebonas dek. kun. Močuls- 
kis bažnyčią pašventino ir 
atlaikė iškilmingas pamal
das, o pamokslą pasakė 
kun. Rastutis. Per šventi
nimo iškilmes gražiai jau'

Varėnos, Perlojos, Mer-i 
kinės ir Liškiavos apylin
kėse vėl pradėjo gana 
smarkiai dygti baravykai. 
Kadangi šių apylinkių gy
ventojai turi apsčiai laisvo 
laiko, tai visi ir sukruto 
grybauti. Čionai iš pat an
kstyvo ryto miškuose ma
tosi didžiausi būriai gry
bautojų, kurie pakelta 
nuotaika traukia dzūkiš-

u KALBĖTOJAI — Štai pilnutėlė knyga parinktų juokų 
« jums viešai bekalbant panaudoti ir savo klausytojus prajuo- 
IR. kinti.
M

I

TEATRŲ RENGĖJAI — Štai medžiagos ruošiant scenai 
veikalėlius. Publika šiomis dienomis ištroškusi gerų juokų.

LIGONIAI — Štai neišsemiamas šaltinis linksmo ūpo su
kėlimui ir nuobodumo išblaškymui. Jūsų prieteliai negalėtų 
tinkamesnės dovanos jums suteikti.

TĖVAI — Štai proga įsigyti sveikų ir švarių juokų knygą 
savo vaikučiams prigimtoj kalboj vakarais paskaityti.

KELEIVIAI — Štai vieniems keliaujant draugas, kuris 
per visą kelionę juokins ir kaip bematant prabėgs laikas.

Šią knygą nusipirkę nesigailėsite užtai, kad tai retenybė 
mūsų kalboj. Nepamirškite, kad tai ne vienam paskaitymui to
kia knyga su tokiais juokingais nupasakojimais. Pakartotinai 
teks tą knygą susiieškoti ir iš naujo skaityti. Tad pasinaudo
kite proga ir kol jų esama įsigykite sau ir savo draugams.

Reikalaukite 
“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE, 

866 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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Iš Musu Veikimo Centro
naERBiyiNgga

FEDĘRĄCųOS TARYPQS SUVAŽIAyiMAS
Federacijos Taryba savo laiku svarbų vaidmenį 

ąųyajdįno mūsų tąųtęg gyvenime, Pastarais kejerįąjsl 
metais jos veikimas nebuvo žymus. Ji nelaikė nė susi- 
rinkįmų. Visi darbai atlikta kongresuose ir pačios | 
Centro Valdybos.

Šiemet sušauktą Tarybos suvažiavimas (liepos 30 
'd. Brooklyn, N. Y.), nes skubiai reikėjo sustatyti ko
kios pozicijos laikysis Amerikos lietuvių organizuoto- 
tosios visuomenės atstovai, nuvykę į Viso Pasaulio] 
Lietuvių Kongresą. Tarybos suvažiavime kilo ir dau
giau svarbių reikalų. Suvažiavime dalyvavo:

Kunigų Vienybės atstovai: kun. J. Karalius ir 
kun. Pr. Juras.

L. R. K. S. A. — Leonardas šimutis.
L. Vyčių — A. Mažeika.
L. Darbininkų Sąjungos — kun. J. švagždys.
L. R. K> Piln. Blaiv. Sus-mo kun. Pr. Juškaitis.
Moterų Sąjungos — Ona Dobravolskienė.
Federacijos Centro — kun. J. Simonaitis, kun. J. 

Balkūnąs, L. šimutis ir kun. A. Karužiškis.
Philadelphijos Fed. apskr. — kun. Ig. Valančiū- 

nas ir kun. J. Čepukaitis.
“Draugo” — L. šimutis, “Darbininko” — A. Knei- 

žys, “Amerikos” — K. Vilniškis, “Garso” — M. Zujus. |
Svečiai — kun. P. Lunskis (iš Lietuvos), adv. J.j 

Grisius, kun. V. Matulaitis, kun. Kartavičius ir kunJ 
Jagminas.

PRIIMTA TOKIOS REZOLIUCIJOS:
I.

Viso pasaulio lietuviai per savo atstovus, susirin
kusius į Kauną rugpiūčio 11-17 d., turi pareikšti pa
sipiktinimą dėl vokiečių imperialistinių užsimojimų ir 
pabrėžti, kad bile kišimosi į Lietuvos vidaus reikalus 
ir jų priešvalstybišką agitaciją iššaukia visoje mūsų 
tautoje griežčiausių protestų ir sukelia pasiryžimo 
bendru frontų kovoti prieš pasikėsinimą atplėšti nea
bejotinai Lietuvai priklausantį Klaipėdos kraštą.

I

i
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SMAGU MELSTIS

Kainos:

Viso Pasaulio Lietuvių Kongreso proga organi
zuotoji Amerikos lietuvių katalikų visuomenė pakar
toja savo nepamainomą ir griežtą nusistatymą už Vil
niaus atvadavimą ir trokšta, kad visi pasaulio lietu
viai su didžiausiu pasiryžimu dirbtų tai idėjai tol, kol 
tikslas nebus atsiektas.

Tauta, turinti savo pašonėje stiprių kaimynų, ne- 
linkįnčių pai gero, turi būti vieninga. Visos jos jėgos! 
turi būti įtrauktos į tautišką ir valstybišką darbą. | 
Tautos vieningumas galimas tik tuomet, jei visiems 
valstybiškai nusiteikusiems piliečiams yra duadama 
teisė balsuoti. Dėl to Viso Pasaulio Lietuvių Kongre
sas turi prašyti, kad netrukus būt paskelbti Seimo 
rinkimai ir pravesta tokia tvarka, kokia tinka demo
kratiškai valstybei.

IV.
Užsienių lietuviai iš spaudos ir privačių šaltinių 

pastebi, kad dar nėra sutvarkyti Lietuvos santykiai 
su Šventuoju Sostu. Dėl tos priežasties įvyksta nešan
čių negarbę ir ardančių tautos vienybę incidentų. A- 
merikos lietuvių katalikų organizuotoji visuomenė 
prašo šį svarbų reikalą sutvarkyti.

4

Maisto’
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KADA BUS PASAULIO 
PABAIGA?

■7'7.1

Korteles, Vaiskus,

Atvirutes,

Posterius,

Blankas,

ir .t. t. ir 1.1.

Tikietus,

So. Boston, Mass

‘Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 
ląįjąi W m

MĄŲDŲ RINKINĖLIS”

Juodaia p4<m apdorota $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $175)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
Baltais celuiloido apdarais >90 (buvo $1.25)

“PULKIM ANT KELIŲ V
Juodais odos apdarais — $1.50 (buvo $2.50)

IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: 
“DARBININKAS”

366 Broadivay, — — — So. Boston, Mass.

3

dispozicijai turintį palygi
namai trumpą, laiką jiį 
galėtų kuo naudįngįausiaį 
sunaudoti. P. Grigonis lai
svai vąrtoja anglų kalbą, 
todėl kalbos atžvilgiu sun 
kūmų nesusidarys.

P. Grigonis, kuris Ne< 
York’e laukiamas apie 25 
spalių, pirmoje eilėje pa* 
dirbės New York’e, vėliau 
Chicagojė artimame kon^ 
takte su Lietuvos kpnsu’4 
ląis. Reikia manyti, kad A$ 
merikos lietuvių įkonom^ 
Centrui ir Vaizbos Butams 
p. Grigonio vizitas bus mą* 
loni naujiena. «

Prie šios progos prįsi- 
mintina ir tai, kad Pirma
sis Pasaulio Lietuvių Kon
gresas įvykęs Kaune, yra 
priėmęs visą eilę ekonomių 
nio turinio rezoliucijų. 
Geistina, kad Amerikos- 
Lietuvių Ekonominis Cen* 
tras,'drauge su visomis ki-* 
tomis čionykštėmis ekono* 
minėmis organizacijomis,, 
tas Kongreso rezoliucijas, 
apsvarstytų, ir imtųsi ini-

""•"“^Tkos į lietuvių visuomenę, kelia entuizazmą ir stiprina 
Į I ne tik religinę, bet ir tautinę sąmonę. Aš siūlau, kad 

1 I 25 kongresas Jo Ekscelencijos paprašytų su mumis 
~ į [Amerikoj pasilikti kuojlgiąusia.

KANDIDATAI Į VALDYBA
Laikantis Konstitucijos, apskričiai ir skyriai no- 

I [ minavo į centro valdybą šiuos kandidatus, iš kurių 
Į kongresas turės išrinkti valdybą iš 9 asmenų: 
į 1. Kun. Ig. AlbaVičius, Chicago, III.
|| 2. A. Bacevičius, Chicago, III.

3. Kun. J. Balkūnas, Brooklyn, N. Y.
‘ 4. Kun, J. Čepukaitis, Philadelphia, Pa.

5. Petr. Draųgelienė, Brooklyn, N. Y.
6. M. Gurinskaitė, Chicago, III.
7. Kųų. J. Jakaitis, Ckicągp, III.
8. Kun. pr. Juras, Lawrence, Mass.
9. Kun. pr. Juškaitis, Cambrįdge, Mass.

10. Kun. M. Kazėnas, Pittsburgh, Pa.
11. A. Kneižys, Boston, Mass.
12. Pral. M. Krušas, Chicago, III.
13. K. Krušinskas, Brooklyn, N. Y.
14. Kun. dr. J. Končius, Mt. Carmel, Pa.
15. J. Mačiulis, Brooklyn, N. Y.-
16. A. Mažeika, Brooklyn, N. Y.
17. T. Mažeikienė, Worcester, Mass.
18. Kun. dr. J. Navickas, Marianapolis College.
19. Kųn. N. Pakalnis, Brooklyn, N. Y.
20. Kun. K. Paulonis, Brooklyn, N. Y.
21. Dr. A. Rakauskas, Chicago, III.
22. Leonardas Šimutis, Chicago, III.
23. K. Sriubienė, Cicero, DJ.
24. Kun. J. Švagždys, Montello, Mass.
25. S. Subatienė, Brooklyn, N. Y.
26. J. Tumasonis, Brooklyn, N. Y.
27. Kun. K. Urbonavičius, Boston, Mass.
28. O. Vaiciekauskienė, Brooklyn, N. Y.
29. Kun. J. Vaičiūnas, Cicero, III.
30. Kun. J. Vaitekūnas, Providence, R. I.
31. Anastazas Valančius, Cicero, III.
32. V. Žalnierąitis, Brooklyn, N. Y.
33. M. Zujus, Wilkes - Barre, Pa.
34. J. Kriščiūnas, Chicago, III.
35. K. Vaišnoras, Pittsburgh, Pa.
36. A. Paleckis, Pittsburgh, Pa.

L. šimutis, Sekr.
(Bus Daugiau)
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legiją.
5. Kad Federacijos apskričiai ir skyriai budėtų ir Į 

sužinant, kad kur nors persekiojami katlikai, šaukti 
masinius mitingus, keltų protestus.

6. Kad Federacijos skyriai aktyviau veiktų para
pijoj-

7. Užgirti Lietuvos Pavasarininkų ekskursijos, 
atvykstančios į Ameriką, maršrutą.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGA
Federacijos Tarybos suvažiavimo dėka susiorga

nizavo Amerikos lietuvių žurnalistų sąjunga. Tuoj po 
Tarybos suvažiavimo įvyko redaktorių ir jų artimes
niųjų bendradarbių konferencija, kurioj dalyvavo 
“Draugo” redaktorius L. šimutis, “Darbininko” red. 
A. Kneižys, “Garso” red. M. Zujus ir “Amerikos” red. 
K. Vilniškis. “Laivą” ir “Moterų Dirvą” atstovavo L. 
Šimutis. Be to, dalyvavo ir šie mūsų laikraščių ben
dradarbiai: kun. J. Balkūnas, kun. Pr. Juras, kun. A. 
Karužiškis, kun. Lekešis. Sąjungai oficialis vardas 
duota — Amerikos Lietuvių Žurnalistų Sąjunga. Į 
valdybą išrinkta L. Šimutis, pirm., M. Zujus, vice 
pirm., K. Vilniškis, sekr. ir A. Kneižys, iždininkas.

Federacija nuoširdžiai turi šią sąjungą pasvei
kinti.

APSKRIČIAI IR SKYRIŲ VEIKIMAS
• Šiais metais centrą džiugino skyrių, o ypač aps- 

kričių veikimas. Beveik visi apskričiai* sušaukė-gau-| 
singas metines lietuvių katalikų konferencijas (sei
melius), kuriuose gražių nutarimų padaryta. Pažymė
tina, kad šįmet ir Pittsburgho, Federacijos apskritys 
sušaukė gausingą konferenciją, kurioj dalyvavo J. E. 
Vyskupas T. Matulionis ir centro pirm. dr. A. Rakau
skas. Chicagos apskritys per visą žiemą laikė vadina
mus visuomenės kursus. Paskaitas laikė lietuviai ka
talikai profesionalai. Skyriuose, žinomi, ne visuose, 
taip pat veikimas ėjo gana gyvai. •

Šia proga noriu priminti, kad prie Federacijos te- 
■ bepriklauso visos mūsų centralinės organizacijos ir 
1 keli šimtai atskirų lokalinių draugijų, deja, šiemet 

dar ne visos užsimokėjo metines duokles,
i I 25 KONGRESĄ REORGANIZUOJANT

Pernykštis kongresas, įvykęs Cleveland, Ohio. ga-

Atsižvelgiant į tai, kad siunčiami į užsienį Lietu
vos pasiuntiniai ir konsulai dažnai kišasi į vidujinius 
ten gyvenančių lietuvių reikalus, tuo būdu padidinant 
srovinius kivirčius, dėl to kongresas turi paprašyti, 
kad vyriausybė uždraustų savo atstovams kištis į vie
tos lietuvių organizacijų ir jų veikimo reikalus.

Prašyti, kad vyriausybė paliuosuotų nuo muito 
užsienių lietuvių siunčiamas giminėms dovanas Lietu
voje.

vn.
A. L. R. K. Federacijos Taryba savo nusistatymą 

dėl organizavimo DULR skyrių Jungtinėse Valstybė
se ir dėl viso pasaulio lietuvių sąjungos pareikš tuo
met, kuomet jos atstovas sugrįš iš Lietuvos.

vm.
Reikalauti, kad DULR pakviestų Katalikų Veiki

mo Centro atstovus į savo valdybą, kad ta draugija 
būtų tikrai nepartiška ir tinkamu būdu galėtų rūpin
tis visais išeivijos reikalais, ypač tikėjimo.

ATVYKSTA "MAISTO" 
ATSTOVAS

- » - * .‘■.■.į.

ciatyvos jas vykdyti, de«-; . I 
rinant su bendromis Lietu?: 
vos ekonominėmis pastan- 
gomis.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijos skyrius, " 

Washington, D. C.

TĖVAS RUDAMINA 
IŠKLAUSO

Susipažinimui su Jungti
nių Amerikos Valstybių 
mėsos produktų gamybd, 
konservais, rinkos reikala
vimais ir ypatingai susipa-

Akcinė Ben- žinimui sū tų prekių ga- 
drovė yra vienas stam- myba bei rūšimis, kokios 
biausių Lietuvos ekonomi-ryra eksportuojamos į Eu- 
nio gyevnimo šulų; bem ropos ir kitas rinkas “Mai- 
drovės veikimo laukas yra.sto” 
mėsos produktų gamyba 
ir prekyba. Iki šiol “Mais
tas” daugiausiai savo ga
minių parduoda į Angliją. 
Pastaruoju laiku “Mais
tas”, mūsų konsulų ragi
namas, daugiau pradėjo 
kreipti dėmesio ir į Ameri
kos rinką. Kita Lietuvos 

vo du pakvietimu šių metų kongresui: Elizabeth, N. Sminga ekonominė organi- 
J. ir Philadelphia, Pa. Centro Valdyba dauguma balsų zacUa Pienocentras šių 
pasirinko Philadelphiją. Susitarėm su Philadelphijos me^U pradžioje, kai kainos 
kunigais klebonais *ir Federacijos apskričiu. Kunigai buvo patogios, Amerikon 
pakvietė vietos vyskupą, o Centras J. E. Vyskupą T. pardavė apie vieną milijo- 
Matulionį. Džiaugiamės, kad vakar čia seimąvo Kuni- n4_ svarų sviesto. Dabar 
gų Vienybė ir Vargonininkų Sąjunga. Chicagos var- eil® atėjo “M*

Bendrovė yra nuta
rusi pasiųsti į Jungtines 
Valstybes p. Grigonį vieto
je pamatyti įmones ir susi
tikti su mėsos produktų 
gamybos specialistais.

P. Grigonis iki šiol dirbo 
“Maiste” eidamas konser
vų ir dešrų skyriaus vedė
jo pareigas, todėl jis gerai 
pažįsta čionykščią gamy
bą, mūsų gaminamų pro
duktų rūšis ir gamybos są
lygas.

Amerikoje jis žada būti 
apie 2 mėnesius laiko ir iš- 

» 'Maisto” kum- vykti iš Lietuvos apie 15- 
gonininkus aš pats savo iniciatyva pakviečiau vykti|P^ams’ konservams, .deš- tą šio mėn., todėl būtų pa- 
i Federacijos Kongresą, giedoti nėr kongreso iškilmes roms e^c- geidautina, kad šį savoį Federacijos Kongresą, giedoti per kongreso iškilmes Įroms etc- 
bažnyčioj ir dainuoti koncerte. Jiems tenka padėka, 
kad jie dedasi prie kongreso iškilmių papuošimo ir 
tuo pačiu prie katalikiškos ir tautiškos akcijos. '

Šįmet turėjau daug susirašinėjimų dėl referatų, 
nes numatytieji referentai atsisakinėjo. Šiaip jau įvai
riausiais organizacijos reikalais šimtais laiškų esu iš
siuntęs.

Amerikos lietuvių katalikų atstovų pirmininkų 
Viso Pasaulio Lietuvių Kongrese Federacijos Tarybą 
paskiria p. L. Šimutį.

DĖL FEDERACIJOS KONGRESO
25-tąm Federacijos Kongresui Taryba nutarė pa

siūlyti šias rezoliucijas:
1. Atgaivinti Federacijos Tarybos veikimą.
2. Šaukti Tarybos suvažiavimus bent kartą į me

tus.
3. Svarbesniais klausimais Federacijos centras 

turi atsiklausti Tarybos.
4. Kad tėvai savo sūnus leistų į Marianapolio ko-

STIPENDININKAI
Kadangi pernykščiame savo raporte buvau sura

šęs neatsilyginusių Federacijos stipendininkų vardus, 
telpančius nutarimų knygų raporte jų nekartosiu. 
Tik pažymėsiu, kad nė vienas iš jų dar nėra atsilygi
nęs. Kai kurių, Amerikoj gyvenančių ir adresų nebe- 
sųsekame, būtent: Juozo Andrųlaičio, Igno Barkaus, 
V. Balandos, K. Čibirkos, V. Juso, P. Jurgelionio ir J. 

į Pautieniųs.
AUKŠTOJO SVEČIO atsilankymas

Prieš porą metų gerb. kun. M. Kazėnui sumanius, 
Federacijos centro vaidybą pakvietė atvykti į Ameri
ką J. E. Vyskupą T. Matulionį. Prie šio gražaus suma
nymo prisidėjo ir Kunigų Vienybė, kuri rengia Aukš
tajam Svečiui maršrutą po lietuvių kolonijas. Jo Eks
celencijos lankymas Amerikos lietuvių kolonijas yrą 

’ labai reikšmingas, nes darė nepaprastai didelės įta-

Padarome Įvairius

Spaudote Darbus

Atsišaukimus,

Programus,

Kąip Tai:

Vizitines korteles,

Vestuvėms uzkvietimus,

Konstitucijas,

DARBININKAS,
366 W<Broadway,

Tėvui J. Bružikas S. Jį.
259 N. 5th Str., Brooklyn, 
N. Y. prašo kuogreičiau- 
siąi pranešti, jeigu kur į- 
vyksta išklausymai per TV 
Rudaminos S. J. užtary
mą. Jau keliolika tokių < 
pranešimų /jis gavo; ypač 
darbo gavime įvyksta iš* 
klausymai; vienos mote-, 
ries palaidūnas sūnus su
grįžo prie Dievo ir net pa-’ 
sirašė, kad motina jį leis
tų į vienuolyną. Iš Bosto
no vienas vyras rašo, kad'- 
jo moteris jau du kartu- 
per T. Rudaminos užtary*. 
mą atgavo sveikatą, sukai* 
bėjus maldą ir vieną pote-; ' 
rį, staiga iš rankos ir pe- • 
čių skausmai pražuvę ir: 
galvos gėlimas pasibaigė. ’ 
Iš ligų pagijėliai yra pra*; 
šomi gauti gydytojų liudi
jimus prieš ligą ir po Iv: 
gos. Kas nori gauti T. R.: 
knygelių ir paveikslėlių^ 
tegul rašo T. Bružikui vir
šuj padėtu adresu, įdedant. 
25c. pašto ženklais.

Jei nori sužinoti kada 
bus pasaulio pabaiga ir - 
kokios jo bus paskutinėse 
dienos, tai tuojau įsigyk* 
knygutę: Ką mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio pa-., 
baigą. Šią knygutę yra; 
parašęs A. Jakštas. Jos’ 
kaina 10c. Su prisiuntimu 
15c. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 W 
Broadway, Sq. Boston: 
Mass._________________
Dievas ir Tėvynė

Reikia mums mylėti, 
Tada ir vargelis
Bus lengviau kentėti

K. <3
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Rytinių Valstybių Žinios
Generolai be Armijos riant tautininkus. « 

Yorko katalikai tuom pa- ■ į 
sipiktino ir nutarė ateity* ! j į 
je daugiau nieko bendrai * 
su tais tautininkų “genė

jo apleisti savo šalį ir ki-’čia jokios tautininkų są-[volais” nerengti. Jeigu jie 
'• tuose kraštuose apsigy-[jungos nėra. Čia tik ran-[nori, tegu sau rengia ko- 

venti, kur jie pasiliko ge-|dasi šeši “generolai”, kurie kius nori paminėjimus vie- 
nerolais, kaip ir buvo, tik sudaro tautininkų sąjun- ni atskirai ir veikia.
be armijos. Nė kiek nėra gą, klubą ir kitas kokias! Mes katalikai jų veiki-
Stebėtina, kad jie bę armi- ten kuopas ir už pirmeny- mui nepavydim ir apsiei-
jos, nes jų tėvynę valdo bę tarp savęs gan smar- sim be jų pagelbos ir pa-

■ tvarkos ardytojai - darbi- kiai pešasi, norėdami kiek- ramos. 
ninku pavergėjai - komu- vienas kitus valdyti. Tautininkų

Po didžio jo. karo, daugu- mais, prakalbą, 
ma Rusijos generolų ture-1 CO tuom tarpu tikrumoje

New 26, prieš 0. Taigi pa-

WATERBURY SAVINAS BANK
VVATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office

Mes katalikai jų veiki-
U

generolai” 
nistai, ir jie f savo tėvynę: Kas nežino jų, užgirdęs [dabar ir vėl prie katalikų 

jų persistatymus, mano, [lenda, norėdami su katali- 
kad čia randasi jų didelės [kais didesnes lietuvių 

■ ’ ' ’ ■ ’ ‘ ' šventes bendrai rengti. 
Katalikai jų nepriima. Jie 
kreipėsi 
Konsulo, 
jiems negalėjo pagelbėti. 
Po to kreipėsi prie legijo- 
no, kad su jo pagelba, kaip 
nors prie katalikų prisi
plakus, irgi nieko jiems 
[nepadėjo.
| Jie mato ir supranta, 
kad be katalikiškos visuo
menės ilgiau gyvuoti nega
lės ir reikšmės lietuvių 
tarpe neturės. 4

Labai didelė yra gėda ir 
pažeminimas Didž. New 
Yorko katalikų Federaci
jos Apskričiui, turinčiam 
kelis tūkstančius gerai or
ganizuotų katalikų, dėtis, 
su keliais tautininkais ir 
bendrai Vasario šešioliktą, 
Spalių Devintą ar kitas 
šventes rengti, juos išgar
sinti ir paskui su jais pu
siau pelnu dalintis.

Gerai, kad LRK. New 
Yorko Federacijos Apskri
tis jau susiprato ir su ke
liais tautininkais bendran 
veikiman nesideda.
' Juk tas su jais veikimas 

tik mums gėdą iki šiol vis 
darė.

Tegu jie sau vieni veikia 
ir gyvuoja, o mes katali
kai galim ir be jų paramos 
ar pagelbos apsieiti.

Federantas.

sugrįsti negali.
Lietuvių tauta irgi turi 

“generolų” be armijos. Jie 
yra šeši New Yorko tauti- 
ninkėliai, kurie mėgsta vi
sur nosis kišti ir girtis, 
atstovaują dideles tauti
ninkų draugijas ar kuo
pas, kurių čia nebuvo ir 
nėra. <

Vienam lietuvių susirin
kime, piliečių klube, gavęs 
progos vienas tautininkų 
“generolas” perstato kitą 
kalbėti ir jį susirinku
siems apibudina:
— Gerbiamieji, dabar aš 

Jums perstatysiu vieną la-, 
bai mūsų tarpe žymų as- tuos kelis “generolus”. Jo- 
menį, tautininkų sąjungos kių jų kuopų ar draugijų 
pirmininką, tautin inkų, nematydavai.
klubo sekretorių (ir dari Nuėjęs į jų susirinkimus, 
Sumini kokios tai kuopos daugiau žmonių nematai, 

s vice-pirmininkas) po n ą kaip tik tuos šešis “gene- 
J. Neišmanėlį pakalbėti. i ‘ ' J .

Waterbury’o Saviugs Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprfi- 
pinti’tavo visus bankos reikalus.

Tos pačios bankos knygutes, kurias gavote nuo Waterbury 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS 

a

FOREIGN DRAFTS

S rodo, kad Marianapolis at- 
į- rado laimėjimo kelią ir 
» - -Šiame žaidime pasižymėjo 
jį "Bambalas, Y • 
i Į Kazlauskas, Petraitis 
I! Balčiūnas.

manome, kad jo nepraras.

Kamandul i s, 
ir

LAISVA DIENA

U

perdaug redakcijos ir jų 
darbininkai, gal ir iš nety
čių klaidų padaryti. Vienu 
žodžiu ačiū visoms, kurios 
prisidėjo ir kurios vado
vavo.

VILNIAUS VAKARAS

kuopos, bet kada tenka ar
ti sueiti su jais, pamatai, 
kas tikrumoje yra; Labai 
keistai atrodo, tai pama
čius ir tuoj pamanai, kad 
čia ne visi namie.

Kasmet čia jie per gvol- 
(tą prisiplakdavo prie ka
talikų, bendrai su jais di
desnes lietuvių šventes ar 
paminėjimus rengti, kas 
juos labai išgarsindavo. 
Laike tų parengimų maty
davai tik vienus katalikus- 
apylinkės parapijų narius, 
o iš tautininkų pusės tik

prie Lietuvos 
bet tas nieko

Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.
793-797 Bank St.

Spalių 12 d., Kolumbo 
gimtinė diena. Todėl turė
jome laisvą. Tie, kurie ar
čiau gyvena, gavo progos 
aplankyti savo tėvelius.

VIEŠA PADĖKA

g į Visi sugrįžo sekmadienį, 
S pilnai patenkinti ir kupini 

energijos tęsti savo prade-
Turėjome kelis trumpus' 

veikalus. “Kanklininkas”, 
kuriame dalyvavo Drangi- 

Nuoširdžiai dėkojam pp.jn^ įr Grafas gerai su- 
Gaizunam, Gailiunam ir vaidintas. 
Rastauskam už surengimą 
mus pagerbti “Surprise dino Julius Stankus ir Jo- 
party”, 15 metų mūsų ve-[nas Nanartavičius. Stud.

tąjį mokslo darbą.
Bronius Mažukna (L. K.)

Wethersfield, Conn. — WATERBURY, GOHN.
“Vilniaus Kalėjime” vai Pereituose šio laikraščio 

numeriuose įvyko klaidų 
ir norėčiau tas klaidas a- 

dybinio gyvenimo^ sukak- Stankus atvaizdavo tikrą 11 įtaisyti ir papildyti aną 
uvių proga, rugsėjo 28» d.. lietuvį, kuris buvo lenkų į-savo straipsnį, kuris užga- 
Dėkojame visiems už to- mestas į kalėjimą, už tai.1 vo kaikurias moteris, ku-

Jisai 
nušvietė

' " *. rolus”, kurie įsivaizduoja, 
Prašau, poną Neišmanė- visus Amerikos lietuvius 
/—i— . valdą.

Šiemet adv. R. Skipyčio 
išleistuvėse, Lietuvos Kon
sulas pasakė, kad Ameri
kos katalikai tautiškam 
veikime yra silpni, išski-

IĮ (galvos linktelėjimu pa
kviečia) .

Neišmanėlis, pūsdama- 
sis, kaip kalakutas, užima 
jam nurodyta vietą ir pra
deda išdidžiai su pasigyri-

KOLEGIJOS RĖMĖJU SEIMAS
KRISTAUS KARALIAUS šventėje. spalių mėne

sio 27 dieną - sekmadieny j įvyksta Rytinių Valstybių 
Marianapolio Kolegijos Rėmėjų Seimas.

į Nuoširdžiai kviečiu visus mūsų Kolegijos geruo- 
' sius Prietelius — Gerbiamuosius Dvasios Vadus, žy- 
_ miuosius Visuomenės Darbuotojus ir pasiaukojusius 

švietimo darbo Rėmėjus — į metinį Rytinių Valstybių 
Kolegijos Rėmėjų seimą!

Visos Rėmėjų kuopos yra nuoširdžiai raginamos 
iš kalno išrinkti savus atstovus. Vykstantiems į sei
mą atstovams nėra ribuoto skaičiaus: juo daugiau 
atvyksta svečių, tuo geriau. Kiekvieno skyriaus ats
tovai seime galės išduoti raportą iš savo veikimo.

Iškilmingos pamaldos bus 10 valandą ryte. Pie
tūs svečiams 12 valandą. Posėdžiai prasideda 2 vai. 
po pietų. Seimas baigiamas iškilmingu Švenčiausio 

> Sakramento palaiminimu.
Marianapolis yra Amerikos Lietuvių šventovė. 

Šio švietimo židinio reikalai yra artymi kiekvieno su- 
sipratusio lietuvio kataliko širdžiai: kiekvienam yra 
svarbu žinoti kaip mes gyvuojame, kur mes žengiame, 

? ko iš mūsų laukia visa Amerikos Lietuva. Kartu yra 
/. malonu laikas nuo laiko ir pati įstaiga aplankyti.

Todėl visus nuoširdžiai kviečiame ir laukiame at- 
‘ vykstant.

Kun. Dr. Jonas Navickas, MIC,
-■ Kolegijos Rektorius ir

Rėmėjų Organizacijos Pirmininkas.

ROGHESTER, N. Y,

?

Gerb. Klebonų Dėmesiui
Turime gražių Uždušinei Dienai Konvertų ir 

Lapelių su lietuviškais parašais. Kainos labai pri
einamos. Su lapeliais ir persiuntimu tik:

Už 300....
Už 500 ...

Už 1000....
Už 1500....
Už 2000....

....$2.75

....$3.25

....$4.50

....$6.00

...:.$7.75

Malonėkite siųsti užsakymus,

“DARBININKAS”
366 Broadway, b South Boston, Mass.

kias brangias dovanas.
Dėkojame mergaitėms 

už patarnavimą, muzi
kams, giminėms iš Mass. 
ir visiems dalyvavusiems, 
prisidėjusiėms ir' dirbu
siems.

Mes 
dos.

rios sunkiausiai ir labiau
siai darbavosi kleboną pa
gerbti vakarienėje. Para
šiau korespondenciją ir 
tenai parašiau kaikurių

atsiminsime visa-

P. P. Ambrozai, 
Wethersfield, Conn.

i

MARIANAPOLIO
KOLEGIJOS ŽINIOS
Spalių 9 d. yra mums 

lietuviams liūdesio diena. 
Tą. dieną, penkioliką metų 
atgal lenkai pagrobė mūsų 
sostinę Vilnių. Kaip žmo- bu7’a*tvaduotas,

kad jis mylėjo savo tėvy-' 
nę ir sostinę Vilnių. Jisai 
nebijojo mirties, nes saldu. 
buvo mirti už tėvynę.

Stud. Nanartavičius vai
dino lenkų pulkininko rolę, moterų pavardes, bet grei- 
kuris tą lietuvį nušovė.

Baigiant sekė gerb. di- ar kaip kitaip praleista 
rektoriaus kalba. Kaip vi- šios pavardės: pp. J. Du- 
sados, taip ir dabar jo žo- bauskienė, Vilkavickienė, 
džiai buvo mums auksi-'Anelė Bendleriūtė ir kitos, 
niai. Jisai sveikino visus Pareiškiu, kad tai buvo ne 
už tokią jųjų dvasią, ragi- mano kaltė, 
no visus Vilniaus neužmir-! 
šti.

Kaip antai Vaičiūnas sa
vo dainoje yra parašęs: 
‘‘Mes be Vilniaus nenurim
sime, taip ir visi sau pasi- 
ryžome, kad kol

riausiai korektūrą taisant

Rugsėjo 22 d., šv. Jurgio 
parapijos svetainėje įvyko 
“surprise party” tikslu pa
gerbti pp. Kazimierą ir 
Veroniką Zlotkus, 15 metų 
jų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių proga. Bankietą 
suruošė p. Zlotkienės sesu
tė Pranė ir Lujus Logery.

Dalyvavo daug svečių. 
Jubilėjatam įteikta daug 
dovanų ir sveikinimų. Y- 
patingai gražią sveikinimo 
kalbą pasakė kleb. kun. J. 
Bakšys.

Pp. Zlotkai dėkojo vi
siems dalyviams, gimi
nėms ir draugams už daly
vavimą ir suruošimą tos 
“party”, Už dovanėles ir 
sveikinimus. Ypatingą pa
dėką reiškė poniai Levins- 
kienei, p. Trilikauskienei 
ir dviem panelėm. Rap.

VIEŠA PADĖKA

Reiškiame viešą padėką 
visiems, kurie mus pager
bė mūsų 15 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktūvių 
proga. Dėkojame visiems 
ir už viską. Jūsų nuošir
dumas pasiliks ilgai mūsų 
atmintyje.

K. ir V. Zlotkai.

Tėvynės meilė yra pir
moji kultūringo žmogaus 
(dorybė. Napoleonas.

gus be širdies negali gy
venti, taip ir Lietuva be 
savo Vilniaus negalės gy
venti.

Spalių 9 d., negalėjome 
švęsti, nes aplinkybės ne
leido. Todėl 14 d. mūsų Ko
legija surengė programą, 
kurioje dalyvavo dvasiš
kiai ir pasaulionys.

Programą vedė stud. 
Julius Stankus, tikras lie
tuvis, gimęs Lietuvoje ir 
kupinas tikros lietuviškos 
dvasios. Jam ši diena bu
vo labai liūdna. Jisai pasa
kė įžanginę kalbą, išaiš
kindamas kaip Vilnius bu
vo atimtas, ir kodėl mes 
visi šiandiena susirinko
me.

Dr. Juozas Rymavičius, 
fakulteto narys, kuriam 
teko pergyventi tą žaizdą, 
buvo pakviestas tarti ke
lis žodžius. Jisai išaiškino 
kodėl Vilnius teisėtai 
mums priklauso ir įrodė jo 
reikalingumą Lietuvos kul 
turai.

Toliau sekė kelios dai
nos, būtent: “Vilniaus Kal
neliai” ir “Vilnius”, ku
rias sudainavo Kolegijos 
rinktinis choras^

Juozas šakočius, sudai
navo “Ai kas”, paskui su 
Juozu Steniniu sudainavo 
duetą: “Plaukia sau laive
lis”.

Pertraukoj Kolegijos or- 
, kestras grojo.

Vilnius 
tol mes

Čia noriu paminėti ir kO' 
misiją, kuri labiausiai dar* 
bavosi, kaip tai pirminin
kė J. Dubauskienė, vice
pirmininkė Baland i e n ė, 
raštininkė Anelė Bendle- 
riūtė ir kasierius kunigas 

. Gradeckas. Be tų gerų mo- 
[ terų pagelbėjo daug kitų.

Staseliunienė, 
Girdžijauskie-

nenurimsime.
Galų gale, visi 

pore” sudainavo 
himną, ir taip baigėsi mū- nė, ir visa eilė kitų. Dėkų 
sų programa. [visoms ir atsiprašau, kad

 1 joms laikraštyje nebuvo
FUTBOLO ŽAIDIMAS padėkota. Raporteris turi 

----------- [nukentėti, nors kartais tai 
Spalių 12 d. mūsų kole-|ir nėra jo kaltė. Taigi ma

gijos ratelis išvažiavo į nau tos visos moterys, ku- 
Ware, Mass. žaisti su Wa- rios taip uoliai darbavosi 
re mokykla. Žaidimas bai- man atleis, kuomet suži- 
gėsi Marianapoliečių nau-'nos kaip įvyko. Nekaltinu

“in eor-'kaip tai 
Lietuvos Jakštienė,

Spalių 12, (Columbo Die
noj) Waterburyj įvyko ne
paprastas 15 metų Vil
niaus užgrobimo minėji
mas. Tai buvo Naujoje Šv. 
Juozapo Salėje. Vakare 
prasidėjo programa. Pir
miausiai buvo muzikos da
lis, vadovaujant profeso
riui Aleksiui. Choras su
giedojo Lietuvos ir Ameri
kos himnus.-Paskui keletą 
dainelių apie Vilnių. Po to 
vakaro vedėjas kunigas 
Kripas perstato Lietuvos 
generalinį konsulą poną 
Petrą Daugžvardį. 
kuopuikiausiai
Vilniaus istoriją ir visas 
liečiančias Vilniaus gyve
nimo sritis. Paskui kalbė
jo kunigas Valantiejus, 
kuris minėjo kaip sunku 
Vilniaus lietuviams būti 
lenkų rankose. Baigiant 
kalbėjo daktaras Matas 
Aukštakalnis ir vakare į- 
žymi kalbėtoja ponia Dr. 
Mary Rebolli iš Worcester, 
Mass. Ji labai įdomiai kal
bėjo apie Vilnių, nes ji bu
vo pačiame Vilniuje grobi
mo metu. Labai dėkojam 
visiems kalbėtojams ir 
svečiams už kalbas ir žmo
nėms už gražų gausų atsi
lankymą. Gaila, kad tiek 
mažai jaunimo buvo klau
syti ponios Daktarienės 
angliškos kalbos apie Vil
nių. Paskui Young Melo* 
dians lietuvių orkestras 
grojo, bet kaikųrie'skun
dėsi, 
viškai

kad permažai lietu-

ATSARGIAI SU UGNIMI!

Jei nori sužinoti kiek ža
los padaro skaitymas be
dieviškų knygų ir laikraš
čių, nusipirk knygutę “At
sargiai su Ugnimi”. Jos 
kaina tik 10c. Užsakymus 
siuskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tris 

veikalai: GERMANĄ”, 2 aktų. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. 
“FABIOLA”, 5 aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy
rai, 5 moterys, miniai sargai ir kareiviai. “LIURDO STEBUKLAS”, 
4 aktu drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina ....... 65c.

DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija Čiur- 
lienienė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina.................................. 15c.

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakarų 
programams prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų.......30c.

ESUMAS III Dramos dalis ‘‘Gims Tautos Genius”, parašė kun. 
L. Vaičekauskas....................................................................     10c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktu komedija ir CICILIKAS, mo
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 
vyrai ir 3 moterys.................................       15c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K....s. Vaidinimas su dai
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras....................     50c.

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sujietuvino Ginei
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris. 
Kaina. .„.................................................................     15.

SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvau
ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys ......... .............................,.....35c.

UBAGŲ BEI ELGĖTŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para
šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8'vyrai ir 4 mot. .... 25c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų. Baliuje da
lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina.......................:.... 35c.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “IŠtyrsime pas
kui”, ‘‘Antanukas našlaitis” ir, “Mėginimas” .............   15c.

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja. 4 asmenys — 4 vyrai ...... . 15c.

Visus užsakymus prašome siųsti:
“DARBININKAS” ■ '

366 W. Broadway, 
So; Boston, Mass.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAMS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

CHAS. 8. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrobus paruošiu 

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau

Tel. - South 0083

ALEKS. KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruoSes patarnauti 
kuošreriausini diena ir naktj 
visiems Conpčcticut Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.
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