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“DARBININKO” VAJUS
J KONTESTO DALYVIŲ STOVIS

Si.o mėnesio 3 d. kontestp dalyvių stovis buvo sekantis:, 

'Kontėsfantas .
Sv. Piįmciškaus parapija, Lavrence, Mass.. 

. Kun. Bružikas, S. J........ .... ..... ;
Šv. Juozapo parapija, Lowell, Mass..’;.,.... 

. Leonardas Kumpa, MontėlĮo, Mass......... 
ŠV> Jurgį) parapija, Nortvobd, Mass....... 
Šv. Pranciškaus parapija, Athol, Mass.;... 
Prandškopų Vienuolijos Dr-ja, So. Boston,
K. P. Tanpšiūnas, Hartford, Conn..,... ...
L. D. S. I Kuopd, So. Boston,.Mass.........

. Marijona Kilmonytė, So. Boston, Mąss..^, * 
’ fšv. Kazimiero parapija, Providence, R. I.. ..

- -’—"Krvjrd^l^HtaT^ashtta, N. T-L-t-tt -.TTTT-.-y 
F. Ą. Kondrotas, Philadelphia, Pa»,........ 
L. D. S. 108 kuopa, Woreester, Mass....... 
K D. S. 5-fa kuopa, TVaterburv, Conh... ...

. L. D. S. 71 kuopa; Rochester, N. Y. .-- --------
B. ^[ieiunienė, Nevr Britam, Conn........
i. I). S. 24-ta kuopa, W. Lynu, Mass, .... . ; 
L. D. S. .74 kuopa, Mąnchester, N. H........ 
L. Vyčiu 17, kuopa. So, Boston, Maiss........

". Juozas Kirmilas, TVorcester, Mass.......... 
Domininkas Matulis, Athol, Mass..... . 
Šv. Juozapo parapija,: Scranton, Pa........

■; Ona Banionienė, Detroit; Mich............. 
J. Pundžius, Montreal, Canada. ................
Petras Sviyskas,’.TTaverhiĮl, Mass..... ..... 
Stella šejeĄcaitė, So. Boston, Mass.........
L. D. S. 103 kuopa. Philadelphia, Pa.......
J. A.. Zavadškas, TTaverhili, Mass................
Ona Romanskiutė. Bridgepiort. Conn....... . .
M. -.Žukauskaire. Amsterdam, N. Y. ... .... 
Placidą Vileikytė. Worcester. Mass..
K. J. Miglinas. Thompson vili e, Coųn...........
M. Staniulis, paterson. N. J..................
L. D. S. 14-tą)kuona, Nevvark, N. J.......... ...
J. Sekys. Hartford. Conn,. ................. 
Petras-Bhirinskas..So. Boston, Mass--------
Tj. R. K. Fed^raėijn So. Boston, Mass......

• T i. D. S . 26 kūona . Rūmford. Mė..............
V. J. Blavaclps TVor^ester, Mass. ..... . . . 
Sv. Petro parapijos Choras. So. Boston, Mass.

Dar niekad Amerikoje ne-, koi p nėra.
buvo girdėti, kad lietuviui “Darbininkas”
laikraštis duotų tokią brah-jkad duoda tokia, brangią 
gia dovaną savo skaityto-j dovana, bet laike vajaus, 
jairis kaip, kad šiais metais kuris. baigsis balandžio 22 
“Darbininkas” daro laike, d. vra numažines prenume- 
.vajaus. Lietuvos Albumas, • ratps kaina nuo $4.00 iki 
kuris vra duodamas dova-- $3.00 metams čia./Ameriko
nai kiekvienam. ?senaui ar 5* ir nuo $5.00 iki $4.00 
.naujam skaitytojui. uŽsimo-sienvje.
bėjusiam savo prenumeratą j 
už. metus iš anksto, yra vie-j 
na iš j
knygų. Jau jų kelis h’ikstan- 
čius išdalinome. Lieka dar.
tik kėli šimtai. Kada tie pa-1 Mūsų gyvenimas nėra taip 
sibaigs, tai Šių albumų už, ilgas, kad mes galėtume 

. jokius pinigus nebus galima j praleisti progą, gerą, pada- 
gauti, nes daugiau Ameri- ryti savo artimui.

'Vajaus Vedėjas,
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DYLį

Balsų. 
...'...1161 
......1133 

.681 
660 

.......... 449 
.......436 
Mass.. ,400 
i......346 
.......195 
.......188 
... \ 176 
r^vv^.1751 
...... 145 
....... 135 
........97 
........91 
........ .91 
.. ... 91 
........85 
........ . .78

...71 
..,.'67 
... 65 
....63 
..... .61 
. ..59 
... 55 
....49 
... 49 
... 49 
.... ,43 
.. . 43 
....43 
. . .43 
.., .37

...37 

....37 

....37 

. .. 31

ne tik',

SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ IOVO-MARCH, 6 D.» 1934 M., NO. 18.

Nepaprastas reginysMitchell aerodrome. [Rašto viršininkas Thomas J. Hai’tnetl 
duoda priesaiką karo-lakūnams, kurie dMter vežios oro paštų, kada prezidento įsa
kymu sutartis dėl pašto vežiojimo su privačiomis įstaigonĮis biivo panaikintos.

BOLŠEVIKUI ATĖMĖ 
PILIETYBĘ

Milwaukee, — Kovo 2 d., 
teisėjas F. A. Geiger, panai
kindamas Emil Gardos, ko
munisto pilietybę, pareiškė, 
kad svetimšalio širdyje, ku
ris daro pilietybės priesaiką 
negali būti jokios kitos išti
kimybės kaip tik Amerikos 
konstitlicįjai...

Gardos, vengras iš Cleve- 
lando buvo naturalizuotas 
New Yorke l928 metais. Jis 
yra komunistų organizato
rius ir redaktorius. Jis prisi
pažino, kad tapdamas pilie
čiu jis pasiliko ištikimu, pir
moje vietoje, “darbininkų 
klasei”. .

Šis tef šmo;išph<įdinią& yrą 
reikšmingas, nes dabar bus 
galima deportuoti tuos na- 
turalizuotus piliečius, kurie 
skleis komunistinę arba bile 
kokią propagandą.

BOLŠEVIKAIBANDYS 
UŽGROBTI DARBININKO

UNIJAS

KAS PASEGĖDARBI
NINKOLAIMĖJIMU

Bridgewater,' ~ Kovo 2 
d.,L. Q. Whjte batų kompa
nijos 500 darbininkų sustrei
kavo. Streikų priežastis esą, 
kad.be jokio perspėjimo tes
teriams buvo sumažintos al-■ ■ 4 } ■ 
gos. 1

.Kovo 3 d. kompanija pri
ėmė darbinių^ų reikalavi
mus ir streikas tapo likvi
duotas. ' • • i

1*' •' „ .

Pirmadienį, ? darbininkai 
grįžo darban. '

monadIOBions-

KAUCIJį
Springfield, — Kovo 1 d., 

teismas nustatė 75,000 dole
rių kaucijos John Kaminš- 
ky. Jis vasario 28 d. metė 
dvi bombas teismo salėje, 
norėdamas padėti savo bro
liui Aleksandrui . pabėgti,. 
Teisme eina jo brolio byla. 
Brolis yra kaltinamas žmog
žudystėje.

AUSTRIJOS VALDŽIA 
BANDO PERSITVARKYTI

j . Ne tik, kad kiekvienas 
į skaityto jas turėtų pasinau- 

gražiausiu lietuvių doti šią proga įsigyti bran
gią dovaną, bet turėtų apie 
tai pasakyti savo draugams.

MARIAI GAVO 
KALĖJIMĄ

PATYS MUŠA,
PATYS RĖKIA

New York, — “New York 
Times,” korespondentas 
Jerzy Szapiro iš Varšuvos 
praneša, kad Lenkai esą pa^ 
siryžę susitaikinti su Lietu
va kada tik Lietuva to pa
geidausianti, bet kad gerus

NAUJAS VYSKUPAS
‘ Vatican City, — Kovo 5 
d., slaptoje konsistorijoje, 
Šventasis Tėvas’ įšventino 
monšigniorą S’tephen J. Do
mime, kleboną. Švento Var
do parapijos, vyskupu. Jis 
yra . skiriamas J. E. Kard. 
Hayes pagelbininku New 
Yorko arki-diecezijoje.

BULGARAUBOTšEVIKAI 
IŠVEŽTI RUSIJON

Chįcago, —James M. Wil- 
liams užvedė bylą prieš 
Rięnzi Valet kompaniją, ku
rioje, jis seniau dirbo.. Teis
mas jam priteisė 166,50 do- 

... lerių. Tai yra skirtumas 
tarp algos, kurią jis gavo ir 
to kiek kompanija einant 
NRA sutartimi privalėjo 
jam mokėti.

Sulig sutarties jis turėjo 
gauti 15 dolerių į. sąvaitę už 

7 44 valandas darbp. Jis fak-
; / tinai buvo verčiamas dirbti 

72 valandas į savaitę ir .ga- 
, vo algos tik 12 dolerių į šą-

1 vartę. Už tokį pasielgi mą
Į nuo kompanijos buvo aline
I. tas NRA ženklas.

Schenectady, N. Y., 
Trys Perinsylvariijos mainie- 
riai prisipažino kaltais už
mušime gėlžkeįio detektyvo 
ir buvo, nubausti kalėti nuo 
2 ir pusės metų iki gyvos 
galvos;

DEL ŽYDELIO AREŠTAVO

PRAGUE, — * Čekoslova
kijos komunistai,? neturėda
mi pasisekimo . organizavi
me savo darbininkų, nutarė 
stengtis užgrobti esančias 
darbininkų unijas į savo 
rankas. Jie dabar kovos 
prieš unijas iš vidaus. Sten
gsis organizuotai dalyvauti 
valdybų rinkimuose ir pa
statyti komunistus kiekvie
noje renkamoje valdvietėje 
ir tokiu būdu paimti unijas 
visiškon savo kontrolėn,

Komunistų taktika Čeko
slovakijoje yra ta. pati, ku
rią socialistai ir bedieviai 
jau nuo seniai vartoja Ame
rikos lietuvių tarpe, kad 
paimti savo raiikosna visas 
lietuvių organizacijas. .

DRAUDŽIA RODYTI 
RIAUŠES

Vienna,— Robert Heckt, 
valdžios patarėjas pareiškė 
oficialiame, ^aidžios organe, 
kad valstybės vadai privalą 
ginti valstybę, neatsižvelg
dami į įstatymus ir konsti
tuciją.

Vice kanclerio Emil Fey 
laikraštyje pasirodė žinutė, 
kad Austrija ir Vokietija 
mano greitu laiku susitai
kinti. Yra gandų, kad buvęs 
Bavarijos gubernatorius ge
nerolas Franz'vdnEpp grei
tu laiku atvyks tartis su vice 
kanclerių’'Fey.

. . " " . -4

Kad-užpildytų tą spragą, 
kuria sudarė socialistų orga
nizacijų panaikinimas, ma
no suorganizuoti vieną di
džiulę uniją, kuriai vado
vautų valdžios paskirtas ad
ministratorius.

' Vienna, — Vasario 24 d. 
čia įvyko monarkistų * de
monstracija* kurioje dalyva
vo keturi tūkstančiai * žmo
nių. Demonstracijai pirmi
ninkavę kunigaikštis Max iŠ 
Hohenbergo, sūnūs buvusio 
įpėdinio Ausfrų-Veiigrų val
stybės,. Ęranz- Ferdinand, 
kuris buvo nušautas Saraje
vo mieste • 1914 metais.

Demonstracijoje .taipgi 
dalyvavo kunigaikštis Ėrnst 
Rudiger von Štarhember- 
ga's, vadas' Heimivher parti
jos, ir Dr. Otto. Kėinptner 
galva patriotų ironto orga
nizacijos. Kancleris Dollfūss 
susirinkimui atsiuntė savo 
linkėjimus.

Susirinkimas išneša rezo
liucijas, kurios reikalauja, 
kad Hapsburgai butų grą
žinami. Auštrijbn, kad jų 
nusavinti turtai , būtų jiems 
sugrąžinti. ! Darbo Biuro, žiniomis dabar

Vadinasi Austrija eina • daugiau žmonių grįžta į sa
pne monarchijos arba dik-, vo gimtines, negu važiuoja i

DAUGIAU GRĮŽTA, KAIP 
IŠVAŽIUOJA

i Geneva, — Tarptautinio

taturos, . kitus kraštus. Tai esąs ge 
ras ženklas gerėjančios e

Munich, — čia buvo Su
imtas * Nurembergo popie
riaus. fabriko direktorius 
už tai, kad jis davęs darbo 
savo vedamame fabrike vie
nam žydeliui. Tas žydelis e- 
šąs sūnus vieno žydo, kuris 
iš Vokietijos pabėgęs.

Chicago,— Kovo 2 d. po
licija uždraudė rodyti kino 
paveikslus, kur vaizduoja
mos riaušės, ar jos butų 
Viennoje ar kitur. Tas drau
dimas padarytas mayoro 
Kelly įsakymu. Priežastis 
uždraudimo esanti, kad to
kie paveikslai tik paakstina 
vietinius komunistus . prie 
panašių sukilimų/ .

NUTEISĖ ŽMOGVAGI Į konominės padėties.

Chicago, — Roger TouhyI BE GARANCIJU NESU- 
ir pora jo-sėbrų, buvo nutei
sti po 99 metus kalėjimo už 
pagrobimą John Factor.

Touhy buvęs Al Capo’ne 
draugas.

NUSIŽUDĖ KALĖJIME
Chicago, — Charles W. 

May o, kuris su savo sėbru 
Johft Lacy bandęs pagrobti 
Edward Bremer, Morrison 
viešbutyje, kalėjime pasiko
rė.

TINKA MAŽINTI CINKLA- 
VIMĄSJ

Paryžius, — Jeigu Angli
ja riepasižadės Prancūziją 
gelbėti nuo nazių, tai ji ne
sutinka mažinti savo kari
nęs jėgas.

Prancūzai mano, kad bū
tų bet. kuriai valstybei pa
vojinga priimti Anglų nuši-

santykius tarp abiejų vals- 
tybių ardąs lietuvių puoli-, 
mas lenkų, gyvenančių Kau- • 
ne.

Varšuvos laikraščiai esą ( 
pilni žinių apie lenkų pogro
mus Lietuvoje, apie valdžios 
persekiojimus lenkų spau
dos, apie užpuolimus ant 
lenkų knygynų, kavinių ir į 
labdarybės ir kultūros įstat- . •/ 
gų, ir kad dėl ‘tos priešas- ! 
ties susitarimas tarp Lenki- į 
jos ir Lietuvos neįmano- ’[’ 
mas šiuo metu. • ■ '

čia, matyt, kad lenkai j. 
•vartoja žydų taktiką: —pa- • • 
tys muša, patys rėkia. Nors' < 
lenkų laikraščiai kelia di- ' 
džiausį triukšmą dėl “pogro-’ / į 
mų” Lietuvoje, bet jie..visai 
tyli apie tai, kad jų valdžia 
vasario 15 d. sugrudo 30 . 
lietuvių vadų ir mokytojų į 
kalėjimus, kada šie, pasiti
kėdami lenkų pažadėjimams 
netrukdyti Lietuvos nepri- f 
klausomybės minėjimą Vil
niaus krašte,, rengėsi iškil- .
mingai paminėti 16-tas ne- ;.
priklausomybės sukaktuves. * į

Matyti, kąįlenįaLpxadę^U 
jo, čia Amerikoje varyti '< 
pagandą prieš lietuvius. Lie- 
tuvos pasiuntinybe Wash-• ■ 
ingtone turėtų neatidėlip^ 
jant į tai reaguoti. Tai bjau
rūs šmeižtas. . /

Berlynas, — Lygiai metai 
po gaisro, kuris sunaikino 
Vokietijos parlamento rū
mus, Georgi Dimitroff, Blo- 
goi Popoff ir Wassil Taneff, 
kurie buvo kaltinami pade
gime ir kuriuos Vokietijos 
teismas išteisino buvo išsių
sti į Sovietų Rusiją.

jie buvo bulgarai, bet jų 
Bulgarija nenorėjo priimti. 
Tada Sovietai jiems suteikė 
savo pilietybę = ir pareikala
vo, kad jie būtų paleisti iš
važiuoti Rusijon. 
. Generolas Goering, galva 
slaptosios policijos, neseniai 
viešai pareiškė, kad nors jie 
ir
vis vfeTĮtaslaitai kalėjį. di ](J. . ,
me. Matyti. Hitlęns vežigda- matai kad Rusija ir 
mas komplikacijų nutarė ir garantuot pal,al. . ' 
lSake juos issiųsti Rusijon |įfe valstybių nepriklauso.
_ Jie s aptai tavo pasodinti; • jon)g gr ia p ,
! aeroplanų ir is Berlyno pa-. • Vokietijos nazilJ.
siusti Karaliaučiun. Is čia J Tas lanas negalėjęS j. .
aeroplanu buvo nuvežti ,,. 1 c ..
t?, i . A . , vykti, nes Suomija nenore-Maskven. Aeroplanas, pa-!. . . _x . . .. .,v. TZ 1 i jusi prisidėti ir dar tam -prastai nusileidžia Kaune,/ i i y r j.t. x - i x *ix trukdęs konfliktas tarp he-bet si kartą, dėl migloto o- . ... . ■„ 1 , , . tuviu.ir lenkų.ro , orlaivis nulėkė tiesiog ” , . ,
Maskvon. Tas buvo daroma, > Aplinkybės dabar pasi- 
kad išvengtų nesusipratimų keitušioš, nes dėl Lenkų- 
su lietuviais dėl vizų, nes tie1 Vokiečių draugingumo ir 
trys komunistai keliavo .be nepuolimo sutarties, esą ne- 
pa,sų. - i įmanoma, kad vokiečiai pa-

Sovietai juos džiaugsimu- j laikytų lietuvius jų ginčuose 
gai priėmė, bet jie perdaug, su Lenkija. Apart to, pade- . 
nesidžiaugia patekę praga-. lis tarp Lietuvos ir nazių 
ran. • f paaštrėjo dėl nazių veikimo .
. f —------- -—- [Klaipėdos krašte ir Lietu-

UŽMUŠTA KETURI protesto Voiketijai dėl nazių . 
daromų represijų prieš Tie- • 
tuvius.

Lietuva dabar esanti vi
sai izoliuota, ir Estija ir La
tvija lietuviams dar kartų 
nurodė, kad lietuvių išgany-. ,. 
mas yrą atimesniamę bėnd- 
dradarbiavime . su kitomis . 
pakaitės valstybėmis.- Šo- 
vietąi irgi spaudžią lietuvius 
kad jie kaip nors su Lenkija 
susitaikintų jr užmegztų |
normalius diplomatiniite j
santykius.. / 1

LCcdl J/Ctl Vj IHzL m J-I\7 j

• buvo teismo išteisinti, jie | 1

Beaverdale, Pa. — Prane
šama, kad kovo 2 d. įvyko 1 
ekspliozija Logan Coai kom
panijos Nr. 2 kasykloje. 
Penki inainiėriai užmušta ir 
keturi sužeista. .

Keturi lavonai surasti. Du 
taip sužaloti, kad negalima 
jų, pažinti.

Suežistųjų tarpe yra: 
James Yeager, 30 metų, 
Ęlmer \Villiams.36 metų, ir

ginklavimo planą be tam ti- Frank. Corle,. 14 metų. Visi 
krų garantijų. iš Beaverdale. ..

SOVIETAI SPAUDŽIU
LIETUVį >

Varšuva, — Pabaigoje

A
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[ VIETINES ŽINIOS DAKTARAI

f - ■ NAUJI ATLAIDAI.
>; .9 ' 1 ■ 1

I
 Popiežius, Pi jus XI, per 
Atlaidų* Komisiją, nigs. 25, 
1933, paskelbė, kad jis įstei
gė visuotinius atlaidus da
lyvaujantiems Švenčiausio 
Sakramento procesijoje. 
Žmonės, kurie eis išpažin
ties, priims Šv. Komuniją, 
pasimels Popiežiaus, inten
cijai ir -bus per procesiją 
Švenčiausiojo Sakramento 

f bažnyčioje ar lauke,: gali ap- 
turėti visuotinius atlaidus;

tfėvas Šventasis pareiškia 
. savo norą, kad žmonės da

lyvautų Švč. Sakramento 
procesijose, nes jos yra daug 
svarbesnes už procesijas dar 
rėmas vardu Šv. Marijos ar 

' ŠventųjųT Primenar^ zino- 
, nems, kad tai yra paties 

. Viešpaties atsilankymas į 
. . mūsų bendruomenę.

Manoma, kad dar dau
giau Šios grupės narių bus 
.areštuota.

APIPLĖŠĖ VAIKĄ
Policija ieško vagies, 

ris Roxburyje apiplėšė 
George Langley, 13 metų 
amžiaus ir atėmė du doleriu.

ku-

SHARKEY NAUJAM 
BIZNU

Jack Sharkey, mūsų tau
tietis, buvęs pasaulio .čem- 
pijonas naujame biznyje. 
Šeštadienyje, kovo 10 d., 
mūsų Juozas netoli miesto 
sodo prie kampo Ganai ir

Tel, Sb. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M, V. GASPER
(KAŠPAIUVKTVS)

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
5 Ir nuo G iki S vai. vakare, Ofi
sas uždarytas‘'Suimtos vakarais ir 
nedėldieniafs* taipgi soredom ta nuo 

12-tos dtėn>i uždarytas, 
Taipgi nirimu ir X-Ray

------- n
H <

;r

Lietuvis Dantistas .

DR. S, A. GALVARISKI 
(GALINAUSKAS)

Td.So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdarus nuo H) iki 12 vai. 
ryto* nuo 1:30 Iki 5:30 po pietį] Ir 
nuo G Iki 9 1. vakare. Šventu dienų 

, pagal susitarimų.

I

t .

Šis milžįniškag orlaivis greit vežios keleivius ir paštą tarp Amerikos, ir Eurojios, 
Jis yra baigiamas statyti\Strat’fOri, Gonn.

[kas girdėti lietuvių]
KOLONIJOSE

ūg^nt-yv

febiĮVui»Mroi»iiuanntAflr»»bQ»ruŲas«MAmunnndMiai*nma»wr.iD«Ųųn-iiĘngonimnĮjfi

A

MIRĖ.

Friėnd gatvių atidarys vy
rams užeigą, vadinamą Ta- 
vern..

Kovo 3 d. visi Massachų- 
setts' valstybės GWA komi
sijos nariai, Joseph W. Bart- 
lett, Charles F. Hurlėy ir 
William B; Coy atsistatydi
no, tuo pareikšdami kaipo 
protestą prieš Harry L. 
Hopkins, federalį CWA ad- 
mnistratorių, kuris įsakė 
tuojaus paleisti 15,000 dar
bininkų.

Tel. So. Boston 2GG0 .

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 ,W. Broaclway,So, Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1130 iki G Ir nuo 6:30. iki 9 . v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v., dieni). 
Subirtomis nuo 9 iki G vai. vakare; 
NedGIlomls nuo 9 iki-12 vai. dienę. 

(pagal sutartį)

MONTELLO, MASS Mūsų parapijos sportinin
kai ketvirtadieny (koyo 8 
d.) parapijos salėje, rengia

“PENNYSALfi’’,

rolę loš avijacija. Todėl ru
sai yra taip sustiprinę savo 
iavijaciją Sibire, kad ne tik 
Į jie tikisi atsiginti japonų, 
I bet jų aeroplanai galės bon 
barduoti japonų miestjf 
Kobe ir Tokyo.
■ Jau dabar Sovietai 
apie.600 aeroplanų’ Ši 
Jų lakūnai yra drąsus 
listai, kurie turėdami 
kius tobulus lėktuvus 
Amerika, Anglija, 
zija ir Italija gali drj 
silaikyti prieš, japonu^.

Nors rusų, karo la nas 
yra gana silpnas, bet/jie jau 
turi keletą submarinj . Da

 

lis tų submarinų bu Jo paga
minta Juodųjų jurųfpakran- 

 

tėse, dalimis atvefta čionai 

 

ir sustatyta, o kitą/ dalis sta

 

toma. Rusai neprisipažįsta, 

 

kad jiė Vladivostoke stato, 
submarinus.

:aip 
anciV 
iai iš-

l'ė. 
ta

lakūnai paėmė oro paštą ve
žioti, bet jau 6 lakūnai už
simušė, vienas sunkiais, su
žeistas, du iš jūrių ištrauk
ta.

Laike šešių dienų 6 lakū
nai. mirė. Septintas lakūnas 
guli ligoninėje Crisfield, 
Md. Jo galva sunkiai suža
lota. .

Nepaisant nelaimingų' at
sitikimų karo lakūnai tebe- 
vežioja oro paštą. Kongrese 
Hamilton Fish,. atstovas iš 
New Yorko pareiškė,. kad 
siuntimas karo lakūnus ve
žioti oro paštą be tinkamo 
prisirengimo yra “legalizuo
ta. žmogžudystė”.

MILIJONAI žMOlu DA- 
LYVAVO LAIDOTUVĖSE

Kai kurie Mas' tvos yaldi- 
ninkai mano, kadSu. B.ofio parapijos sporti- 

7. ~ /
Pavasaris artinasi ir mū

sų jaunimas, kaip paukšte-. , . ..
Lįai pradeda . rūpintis apie 0 tiiiifoimas, 
tai, ką. darys vasaros metu. 
Gyvenimo klausiniai dar jų 
neapeina. Jienis ’ terūpi tlio- 
tarpu tik pažaisti paskrajo-. 
ti. Šiame krašte’ ką ne. kiek
vienas bernaitis yra vienos 
ar kitos, sporto rūšies mėgė
ju. Ir mūsų parapijos be r-. 
Uaičiai sukruto^ prisirengti 
prie vasaros sportinio vei- 
kirdo. Negi blogas tžii daiki 
tas. Tėlavina savo raume
nis ; sveiki, stiprūs ir. išdirb
ti' raumenys sveikatai pri- 
gelbsti. Mums' s'enesniems 
net ir tiems,1 khlriėms šoki
nėjimo laikai’Meiliai praėjo, 
pri seina visgi1 ’ptigelb ė t j 
j aunimui paŠOldneti, pabė
giota Raumenų miklumo ir 
stiprumo jauniniąs nuo mūs 

i neprašo,, jaunimas tik laiks 
.nuo laiko žvilgteri į mūsų, 
neperpilnas kišenes ir lau
kia, kad. mes juos skatiku 
paremtume. Matote, jiems 
sporte reikaįEū'gi tani tikri 
drabužiai, įrankiai efc» .

karas su-------- -—.—.------- ..p 
japonais gali kilni 
mėnesyje. Sovieti 
tiktų jei karas į nors me
tams dar būtų atidėtas. Jie 
geriau galėtų prisiruošti.

i gegužes 
ims geriau

: kad surinkus reikalingą do- 
Įleriukų sumą įsigyti base- 

lazdas, 
sviedinius (boles) etc. Pa
remkime juos, vyresnieji! 
Jaunimas mūsų, kun. J. 
Petrausko vadovaujamas, 
rūpinsis ne tik savo kūno 
raumenų išdirbiniu; pano
rės, jis valandėlę vieną kitą 
pašvęsti, ir savo širdžiai ir 
protui. Mums senesniems 
bus . džiaugsmo ir naudos 
matyti mūsų jaunimą dorą, 
sveiką, išmintingą ir gera
širdį.

NRA SUTARTIS NAUDIN
GA TIK DARBDAVIAMS

Tel.. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
/ (Barais).

Lietuvis Gydytojai
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

• . 278 Harvąrd Street, 
kamp, Inm’an arti Central Šq, 

Oambridge, Maiši.

Kovo 3 d. . Andrius Baliu- 
kohis, 54 metų amžiaus, gy
venęs 267 W. Secopd St., 
Išėjęs pasirinkti anglių, ta
po mirtinai sužeistas,

Berankio j ant anglis, trau
kinys užvažiavo ir nukirto 
kairę koją ir kaires rankos 
vieną .pirštą. Nugabentas 
Carhey ligoninėn .mirė, ku
nigui suteikus paskutinius

L. Vyčių 17-toš Algirdo 
kuopos, paskutiniame susi
rinkime, iškelta daug gra
žių ir naudingų sumanymų.

Teatralė komisija, su’ te^ 
atr.0- mėgėjais, ir kun. K. 
Jenku priešaky, Verbų sek
madienį, ruošiasi suvaidin
ti, “Vakarienbūtis”, trijų 
veiksmų Kristaus. kančios 
dramą. Veikalas labai gra
žus ir tinkamas gavėnios 
metu, vaizduojantis ^‘pas- . 
kutinę vakarienę.. ..

Šokių komisija irgi ne
miega. Priklauso garbe ko
misijom už darbštumą. /

Buvo pageidavimų, atgai
vinti sporto ratelį šiais me
tais. Vyčiai išlaikė, baseball 
ir basketball komandas per 
septynis metus; bė't negavę 
visuomenės paramos, siuiku 
buvo padengti lėšas, ir pe
reitais metais likvidavo.

Sportu rūpintis išrinkta 
komisija pasitariant su kuo-, 
pos valdyba ir dvasos vadu 
kūn. P. Virmauskiu, pradė
ti darbą.

Skaitytas laiškas Vyčių 
Centro pirm. A. J. Mažei
kos. Jis sveikina kuopa ir 
linki geriausių pasekmių,, 
užsibrėžtuose darbuose va
jaus metu. Taip gi prašo, 
nepamii'šti ir centro , auko
mis. ’

Ponui Mažeikai, ačiuoją- 
me užMidvėjimusJ

Jaunimbs supranta orga
nizacijos. svarbą ii’ prirašo 
naujų narių va j mis metu.

Pereitame susirinkime 
prisirašė aštuoni nauji na
riai. .Būtų gerai, kad sekau/ 
čiąme prisirašytų nors še
šiolika. Jaunime! Nepra
leisk progos. Vajaus metu 
prisirašyk. ■ . ' .

Kuopa skiria dovaną tam, 
kuris lai mes- naujų • narių

i Sakramentus.
j . Jb brolio rūpesčiu, tapo 

’ bažnytiškai palaidotas kovo 
į: 6 dieną. . . w_. .

: BŪTI TEISINGAM APSI- 
' MOKA

Josęph *Sėabesi,. bedarbis,
<; 50 metų amžiaus, gyvenan- 
•j" tis Walthame, pagaliaus ga

vo keliom dienom darbą, 
į sniegą valyti. Gavo čekį šu- 
į. moję devynių* dolerių už sa

vo darbą. Su Čekiu Sęabeši 
nuėjo į mayoro raštinę ir 
pareiškė, kad jam atrodo, 

į J kad per klaidą perdaug iš- 
j mokėta. Patikrinus rasta, 
į . kad ištikrųjų jani priklausė 
: gauti tiktai septyni doleriai,

. I-

j bėtmayoras leido Scąbesi 
Į pasilaikyti tuos devynius 
j • dolerius kaipo atlyginimą už 
Į jo teisingumą. • -

į/ .. Del daug sniego ir šalčių 
y Visoje Naujoje Anglijoje 
i gręsią potvynių pavojus.

AREŠTAVO ĮTARIAMUS 
r APGAUDINĖJIME
' . 'Middlesex apskričio pro* 

■?. kuroras ištyręs taip vadina-1' 
mus ‘baldų klubus”, kuriuos

. . ' organizavo Jackson Furnit- 
f ure' kompaniją, ir gavęs ap- 

kaltinimus už sąmokslą ap-
. ■ gauti,-, areštavo 12 asmenų,

> jų tarpe vieną moterį.
.. yšios kompanijos agentai 

f sudarydavo grupes iš 65 
? žmonių, kurie mokėdavo po 

. 1 50 centų kas savaitę ir kas
. . savaitę yienaš iš šios grupės

. gaudavo baldų už $32.50. 
Pasirodė, kad tie baldau ku
riuos žmonės gaudavo buvo

. verti tik apie pusę jų nusta*
* - tytų kainų.

• f ■ 
b ..

5.

VYČIŲ SUSIRINKI
MO.

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT 

ligai Įsistovėjęs kraujas, nervos, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos,' 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, pi

lės ir votys, nuplikimas, 
nugaros skaudėj i m a s, 
reumatizmas, malaria ir 
riebumas išgydomas be

k jokio skausmo ir nėra 
7 reikalo dšlikti fs darbo.

Apžiūrėjimas dykai. Gy-' 
duoles duoda.' Mažas užmokestis;

Dr.Graūj,327«L
ValaniOįt Antradieniais, ketvirta- 
dieniai* Ir Šeštadieniais 10—12 ry
te, 2-5, 7—8 vakare; *ek*tidl<- 
nlata 10—12 tikto!.,

vajaus konteste. Daug vyčių 
jau dirba ir prirašė jau sa
vo draugus pre vyčių orga
nizacijos, bet kur daugiau?

Po susirinkimo, įvyko 
draugiška privatiška.

“TJVn’sž pcirty-\ 
kur praleidome gražiai lai
ka. . B.

ZUGRINSKAITĖ GAVUSI 
GRASINIMU

Brusselis, —SuVirš du mi
lijonai žrųonių dalyvavo lai
dotuvėse Belgų, karaliaus 
Alberto, vasario 22 d. .

Seniams jaunimas, jauni- - .

SOVIETAI APIE BUSIANTI 
KARĄ

Vladivostok, — Nors so
vietai turi sukoncentravę 
kelis šimtus tūkstančių ge
rai organizuotos kariuome
nės Mandžųrijos parubežy- 
je, bet jie numato, kad bū
siančiame kare lemiamąją

mui seniai nebepakėliui: 
Jaunimas smagumo pilnas 
Seiiiai rūpesčių pilni. Jauni- 
.mas-vasaros'/ dvelkimas, se- 
niąi-žiemos sustingimas.

Jaunimas lengvai sportuos 
ja, seniai sunkiai alsuoja. 
Jaunas stiprus ir karštus, 
senas silpnas ir šaltas.

. “Seneliai, aš jus gerbiu. 
Jaunime, aš jumis gerėjuo- 
siu”, sako .Shakespeare. ..
(IŠ Šv. Roko p. biul. Nr. 9.) GRABORIAI

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ŽUVO 3 ŽMONĖS ORIAI 

VIU NELAIMĖSE

Policija gavusi praneši
mą, kad p-lė Helen P. Zub- 
rinski, (sako kad ji yra su
lenkėjusių lietuvių tėvų du
ete), 24 metų amžiaus mo
kytoja, yra gavusi porą gra
sinimų, kad ji bus pagrobta, 
pasiuntė porą detektyvu, 
saugoti jos namus Cam- 
bridgeyje, . bet. nerado jos 
namuose, nes ji buvusi išva
žiavus čiužinėti. Detekty
vai turėjo laukti, kol moky
toja grįžo.

Vasario 26 d. įvyko dvi 
aeroplanų nelaimės, kuriose 
žuvo trys žmonės, Milicijos 
karininkas, lėkdamas iš De- 
troit į Glevelandą, nukrito 
ant Erie ežero ledo,, jis li
ko užmuštas ir lėktuvas su
degė. Tampa, Floridoje du 
studentai lakūnai krito sų 
orlaiviu ir abu užsimušė. 
Orlaivis sudegė.

Advokatas pasisakė esąs 
priešingas vaikų darbui din 
btuvėse, bet jo nuomone šis 
įstatymas būtų. dar žalin- 
gesnis už prohibicijos. įsta
tymą, nes suteiktų federa- 
lei valdžiai perplačias tei
ses kištis į šeimynos gyve
nimą. Jo nuomone yra, kad 
geriausiai palikti sutvarky
mą vaikų darbo industrijo
je pačioms valstybėms.

PRIEŠINASI VAIKU DAR
BO AMENDMENTUI

ŽUVO 6 LAKŪNAI
Cleveland, — Vos tik pra

ėjo 72 valandos kaip karo

NEW YORK, — Advpkm
. j'tas WilTiam T). Gutliriė, va-

PREZ. ŽMONA BOSTONE £
-—7—:— [darbo pataisos prie Juhgti:

Kovo 2 d. Bostonan buvo, hių Valstybių konstitucijos, 
atvažiavusi Prez. Roosevel-' 
to žmona, pasimayti šū savo 
sūnumis. Ji išbuvo . Bostone įė, kad. tos pataisos priūiui- 
visą dieną;, užgyrė Bostono )nw 3(j valstviiese ir irašy- 
labdarybės vajų. ir. palinkėjo > nras jos į konstitu-.

Jau 20 valstybių tą pataisą 
priėmė. Advc kutas pareis-

inąs 36 valstybėse ir įrašy

pasisekimo.

Profesionaliu, biznieriai, prnmonlh 
tad. kurte skelbiasi “Darbininke,'' tik 
rąi verti skaitytojų.- patam qr.

. Vįsi. garsinki tės “Darbininke.*

piją, būtų pavoj ingas daly- 
v- kas patiems vaikams, tū- 

vams '.ir normaliam. senny- 
įkiš gyvpiunųn. •

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

G R A B ORTUS 
494 E. Broadwąy, 

South Boston,. Mass.
Tel. So. Boston 1437 J

Res. 158 W. 7th St. '
Tol. So. Boston .1437 M . 

Patarnavimas dieną ir naktį*

Washingion, - - Vasario 
23 d. John J. Mara, prezi
dentas Boot andAShpė Wor- 
kers Unijos, pališkė, kon
greso Darbo ki/misijai, kad 
NRA sutartis ^ra naudinga 
tiktai dirbtuvių savinin
kams, ir kad jij nė kiek dar
bininkams nepadėjo.

Jis nurodė, kad batų pro
dukcija ir kainos gruodžio 
mėnesyje 1933 į metų buvo, 
tokiosi pat, kaijp 1926 metais, 
kad dirbtuvėse^ buvo tik 70 
nuošimčių tiek .į darbininkų, 
kiek buvo .1926’ metais, ir 
kad jų algos biįivo 46.4 tiek, 
kiek 1926 metaįs-. ‘•

Išeina,, kad ' darbdaviai 
pagamino tiek j pat batų ir : 
gavo tokias pat kainas, var
todami apie 60,600 darbinin- 
kų mažiau ir mokėdami 
jiems mažiau? kaip pusė 
tiek algų; •. f.;

Dabar NRA (sutartis batų 
industrijoje nemato 40 va
landų darbo,,Savaitę ir laike 
keturių mėnesių 45 valandų 
darbo sąvąitę. Mara mano, 
kad reikiaitą pakeisti ir nu
statyti 33 Valandų darbo są- 
vaitę. !

Į ■ Darbo" komisija prižadėjo

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
* ■ "

Grąborjus - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Funeral Home ir Bes. .
564 Ėast Broad.way,

So/Boston, Mass.

j iš naujo svarstyti NRA su- 
i tartį batų industrijai.

i “Geras katalikiškas laik- 
j rastis yra nuolatinė misi-

Popiežius Leonas XIII.

: ĮVAIRŪS SKELBIMAI
L* *

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS PUKTKEŲ DR-JOS Visata draugi jo* reikalais kreipkite*

PO GLOBk MOTINOS iVČ.
’irmlnlnkė — Eva Marksiene,

625 E. 8th St, So. Boaton, Mass.
Vlce-pirmlninkS— Ono Slaurienfc,

443 E.- 7th .St. -So. Boston, Mass. .
TėL. So. Boston 3422-R .

Prbtį Ra§t — ĖronB. CiunlenS,
20 Gould St, Wąst Roxbury, Mass. 

. Tel; Parkwuy 1864-W ■, 
Fln. Jtalt t- Marjon* Markonlutfl

33 Nttvarre St., Rosllndalė, Maaa.
Tel. Purkvviiy 0558^W .

lidlnlnkC — Ona StuulullūtB
106 VVeert Gth St, Sp. Boston, Mim.

Tvafkdftrt — Ona MUglrdleng
. 1512 Columblu Rd., So. Boston, Mas*.

Kasos Globėja — B. JanuSonlęhB
. 14Ž6 Colūhibla Rd.. sp. Boston, Mass

Draugija savo sualrlnkimuš laiko kas
antru utnmlnkį kiekvieno mėnesio, I
7:30 vai. vakare, pobalnytinfij are-
Ufn«j.. ’ 1

!

F

LAIKRODININKAS ‘ | '
= Parduodu įvairiausios rūšies I .
ą auksinius ir sidabrinius daik- į 
j-tušj Taipgi ir pataisau. |

366 W. Broacįway I
SO. BOSTON, MASS. Į

Du >rotdlrolq raitininku

IV. JONO EV. BL. PAiALFINE’ 
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskus,
24 Thomas I'nrk. So. Boston, Maiv 

Vice-plrni.—V. Medonts*
1430 Colurabla Iki., S. Boston,. Mus* 

Prot lUfitlnlnkas — J. GILneękift
5 ThomM • Purk . So. Boston Vn** 

Fiik IhiStlninkas — Alb.. Nesieti) .233 i 
E. St? So. Boston,’Miiss, 
iMdlrilnkua ■— A, NanflliOniu

Maršalka ’Y ’zalklt” . pinu . paspirtus iv parduodu ?
t Winfleld St., So., Boston, Mm*. 1 - Laivalcoytes.

r . j ' ’ ■
I neKttidi’enį kiekvieno fih'noalo, 2 vai ;
I • p<v pietų, Parapijos sslM, 492 M. -7tl I
1 SI, So. BtH.ton, Mas*.

5

__AGENTAI_ 
K. SIDABRAS

835*12. Broadway, So. Boeton, Hm* < Važiuojantiems Į ir iš Liotuv<w.pam*
MnrŠaikn — j, ZalkU • ’ i ’ • P’>*u pampintus ir parduodu

7 tVintield SU So., Boston, Mm*. | - Laivakortes.
Draugija laiko susirinkimus ka» trefilC Į Apdraudžlu • ,l»utara< nam rakandus 

Vv V IA •% t * I j vY> »• 1.11V l £\ JI t V^fa 1 rk wal |
312 iV. Brendu aj, S, Boston, Mass. 

Telefonas South Boston 1708 •

V;
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Antradienis. Kovo 6 d., 1934

Jonas Daugėla

Šventadienio Vakaras
r ,

LtETLTVpS KAIME 
Ten, kur (vėjelis maloniai 

nioja, saulelę meiliai šypsos, 
žydinčiuose 

seserėlių 
" 'l M, gėlės . kve- 

yra lįiano : ir jūsų 
Lietuva 

‘ažių— vrettr: ji

paukštužėliai
medžiuose čiulba, 

’ pilni darželi
pia
tautiečiai tėvynė

—yVKiek joje
. šlamančių įninku, egliuotą 

kalnų, .čiurlenančių, upelių, 

 

viliojančių eždrų..

lūi miestietį’, rį vii 
grože ti tos ža'Vingos apylin
kės. Juk miesto gyvenimas, 
su savo mašij)iųy tramvajų 
automobilių, tleatrų prašma
tnumais :— ilgainiui nušp 
bosią. Ir reahAs apsireiški
mas, kad pamatai miešto 
ponus traukiančius į 
guojančius laifkus.

Brangūs lietuviai,

'man gulti, dar miego neno
rių”. < Tai grįžta iš lauko 
darbininkai. Ana vėl aną, 
kiemą senele šluoja ryt 
dienai. Paskiau pb žydinčia 
liepa atsisėdus rąžančių kal 
ba. O jau sutemus.

Ol. koks malonumas sėdėti

?

. iNevte- 
loja pasi-

mar-

mes 
mintimi bent keliaukim į sa 
vo Laisvą Nepriklausomą 

Į. Tėvynę Lietuvį gamtos gro
žį. Pažvelgsime išmoder- 
naus , miesto į\ ramų, tylų, 

. Lietuvos kaimą, ir šventa
dienio dienos nuotaika.

■ Š.ventądienisį lietuvio šir
dy laukiamas į kaip gerbia- 

j • nias svečias. Jis, darbinin
kus, žemelės, 'fauną poilsio 
valandėlę kur gali pasimels
ti Dievulį, ku| po savaitės, 
darbo gali šventadieniu pa- 

* . sidžiaugti. Taigi prieš šven 
tadiėnį, rodos ir paukšteliai 
linksmiau išgieda savo sva
jones ir saulelė meiliau šyp
sos. v

Šeštadienio vakaras. Lau
kuose tylu, raįnu, kvepia. 
O koks linksmai kaimo jau
nimas!. O jaunyste, kiek tu 
rožių žiedų ir grožio idealų, 
mokslo ir pasiryžimų tieki 

i tam, kas tave gerbia. Tu pa
rodai dešinėn ir kairėn ide
alų kalnus. Tu, jaunuoli ve
džioji po gėlynus ir žiedus. 
Ir kas tave, o, jaunyste, 
gerbia, tas .sukuria savo 
krūtinėj židinį savo ateities.

Štai' girdžiu, giesmės a- 
kordus:“ Saulelė raudona 
vakaras netoli, laikas jau

paslaptingomis menulio nu- . 
šviestomis ežero bangelėmis. 
Štai pabudus lakštingala su- 
čiaųksi: “Turgiuk, 7 Jur- 
giuk. ..” Čia negirdi zvim- 
bančių automobilių, fabrikų 
sirenų., . tik duslus vėjelis 
plaukus šukuoja’ ir paskęs
ti jaunystės Svajonėj sa
vo dalužėj. Pabundi tik, 
pažadina pirmieji saulutės 
spindulėliai, pirmas gegu
tės seseles palangėj, “ku
ku”...

Oi, kaip smagus tas šven
tadienio rytas. kaime! Ta
čiau jaunikaiti,. ar visuomet 
tai prisimeni ? Tegul atsa
ko: tėvas; Štai, žirgas veda 
jis žalioj lankelė j ir gieda,. 
Štai bunda kaimo gyvento
jai. Ir vėl kiekvienas randa 
savo užsiėmimą. Man labai 
gražu , ana kaip Sesutė Ve
ronika lanko pasilenkus gė
les. Jį jas glosto, kalbasi. 
Aš jai .vandens iŠ ežerio 
parnešiu palėti. Aną vėl jąi 
zminų krūme susipešė žvir
blis su kaž kokiu miško 
paukščiu. Ana gena, pieme
nėlis galvijus ir nešasi vie
noj rankoj-sūrio ir duonos, 
o prie ančio prisisegęs bezų 
šakelę.

Saulelė vis kyla ir kyla, 
Ana nendrėse senelis Bara
nauskas žuvis su meškere 
gaudo. O jau šilta ir net 
karšta. Ten vėl kaž kas tęš- 
kos vandeny — tai maudos. 
O čia lyg raitelių būrys par- 
dulka naktigoninkai. Prijo
ję prie kaimo bernai užtrau
kim: “Šėriau žirgelį per sa
vaitėlę, kai sulauksiu nede- 
lėlės savo bėrą žirgelį pasi
balnosiu.”

Tuo tarnu saulelė vis ko-
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;ja aukštyn ir aukštyn. 
Žmonės kai kur pradeda 
jau eiti į bažnyčią. Pulkais 
moterėlių, basos, nešasi vie
noje rankoje gėlių kitoje ri- 
šiilėlį. Tos kalbasi* kaip aną 
Sekmadienį kunigėlis mokė 
per pamokslą tėvus, kurie 
leidžia vaikus sauvaliauti. ; 
Būrys jaunuolių beeidami 
kalbasi apie būsiančias kaž 
kur šiandie vakaruškas. Jie 
tariasi tuoj po pamaldų 
dumti namo. Vienas paste
bi, kad būtų ne-prošal į užė
jus pas KarŠulį ‘ant alaus’. 
Čia jis nesulaukia pritari
mo, ir prisidėjo priė tolimes 
nes draugų šnektos. Jie pa
sivijo Jonuką, kuris pakely 
atsisėdęs ant ežios ir šluos
tos nuo- kaktos prakaitą. 
Dabar jie visi eina, o sene
lis ji ems pasakoj a iš “Japo
niškos karės”.___— Taip
iūliuoja kelias ir takeliai . 
jažnytėlėn jauni ir seni’.
Vieniems išėjns bažnyčion, 

kiti išlakstė maudytis. Dau
giausia tai vaikai — pieme
niukai. Koks jiems čia 
džiaugsmas l Vieni ndrdosi, 
kiti plauko aukŠtirielki, o 
mažasis . Antanukas D—lų 
taškydamasis Vandens pa
krašty šaukia: “Vylai, žiū- 
lėlut, kaip aŠ plaukiu! ”

Čia tai pastebi, senelis, ku
ris ana ant ežero kranto žą
siukus gano. Jis prisimena: 
tai, ir aš dar rodos neseniai 
taip džiaugiaus, žaidžiau, o 
dabar... ir per- jo žilą barz
dą nusirito ašara. Vaikučiai 
išsimaudę susėdo aplink sod
nelį, jis' jiems daug. ką pa
sakojo. Papasakojo, kurioj 
ežerio vietoj 'daugiausia jis 
pagaudavęs/.žuvų. Papasa
kojo, kai anais metais dar 
jam esant berniokėliu —• 
dvaro bernas, taip pl’ieš Ve
lykas,- a tėtes ežeran girdyti 
arklių ir Imin f iė vabalų iš 
karščio kankinami įbėgę su 
bernu ežeran’ ir su juo pri-’ 
gere. Paskiau, aha ten pb 
Miko kraštu karo metu ru
sų kareiviui- atvažiavus pas 
ūkininką šieno ir arklį pa
likus vieną šis pasileidęs 
bėgti su dviem ratais veži- 
žimuku ir nuskendo.

Nagi pernai, rodos, 1929 
m. gegužės mėn. 9 dieną, vi
si jūs atsimenate, kaip besi- 
irianti per ežerą, aplanky7 
ti mirusios mergaitės, o pri
gėrė trys toki jaunikaičiai 
a. a. Veronika, Albina ir 
Pranas.- Ai koks buvo tąją 
kriksmas namiškių...

Saulelė jau kilo prie pie
tų. Beregint senukas su vai
kais pradėjo skirstytis na
mo. Po valandėlės jau kiek
vienas užstalo meldės — nes 
buvo mišių laikas.

Vienas ūkininkas mišių 
. laiku pasimeldęs — išėjo 

apžiūrėti savo kolonijos. 
Laukuose ramu: liūliuo j a 
javai, marguliuoja pievose 
gėles, krūmuose Čiauksi 
paukščiai. Jis paėjėjęs susi
mąsto: čia va su broliais 
šienelį ploviau. Su seselėm

■ rugeliai piauta'. Čia ganiau 
ir užmigau, o karvės po ru
gius.. . Atsimenu sesutė Ve
ronika išvarė ir mane sura
dus prikėlė.. Jis atsiduso. A. 
a. jau jos hera, jau ji mirus 
Ei jūs mokslo Vyrai!- Just 
mirdami paliekate pamink 
lūs, raštų tomuš. Jus minės

, ainiai. Gi vargo žemeles

£

ė

?’

Bill Bonfhron,J Princeton 
universiteto bėgikų koman-

3.

Širdperšos
Skaičiau vieno profeso

riaus nuomonę, kad tuojaus 
anglų kalba Amerikoje da
lusis į dvi atskiras rūšis: 
viena oficialinė kalba, kuri 
jus vartojama prakalbose 
ir valstybiniuose reikaluose, 
antra —paprasta kalba , kas
dieniniam verslui. Tuomet 
jus reikalaujama, kad mo
kytesni piliečiai gerai -galė
tų kalbėt abiem kalbom..

darbininką, vos vieną savo 
kartą, aš brolis, kuris tik 
vienas dabar vaikštau ir 
raudu mūsų, kud ikystės pri
siminimas.

Jūsų raštus skaitys ir sa
kys “ot geras buvo, gražiai 
parašė”. .0 aš gi vargta dar
bininkas vis kartoju brangi 
man buvo sesuo ir broliai, 
kurie toli, toli nuo šios, pa
krantės už jūrų marių, ir 
už mėlynųjų—’’ O dabar..? 
Dabar vienas, palilmonis, 
nei brolių nei seselių.. . .Kur 
tos .. smagiosios jaunatvės 
dienos? Kas jas suras? 
Kam jos pažadėtos ? Tai at
spės tik jo vaikai.

Tokių prisiminimij lydi
mas, jis peržvelgia dar sa
vo javus, išsitraukia rąžan
čių ir grįžta, kalbėdamas na
mo. Čia randa žmoną, sam
dinius grįžūsiųs iš bažny
čios ir besidalinančius įspū
džiais'. . • .
; Jaunieji atsikvėpę - ren
kas kur ant kelio — ir pra
deda žaisti. Vieni traukiu 
dainas,1' kiti. griežiant muži
kai šoka,, treti žaidžia. Jau
nimas labai pamilęs polką 
ir vairą. Ištiktųjų jauni
mas, kuris ryt eis vėl į dar
bą kiekvienas, savo, Šiandien 
linksminas j ir kartu išsilin- 
ksinina vargus.. ;

Pavakarė. Vyrai parsiva
džioj e iš laukų gyvulius ir 
susirinkę į vieną vietą, skai
to laikraščius “Mūšų Laik
raštį” ir kitus, bei tariasi 
gyvenimo reikalais.

Moterys gi turėdamos sa^ 
vo bendrus reikalus. irgi su
stoję kalbasi. Čia priėjo vie
na moteris, kurios vyras A- 
merikoj. Paklausia ją, kaip 
tavo vyras ar rašo? Nū gi 
at pirmiau atrašė, o dabar 
jau negaunu. Čia moterys 
kiekviena pradėjo reikšti 
savo nuomonę apie tą vyrą, 
vyrą kuris, pamiršo, kad y- 
ra tėvynė.. Tėvynė,-, kurioj y- 
ra žmona, šeima, jo ilgis. 
Ei pabuski, broli lietuvi, ir 
atsiminki tėvii žemę, tuos 
klonius ir kalnus, kur tau 
buvo gerą, smagu ir malo
nu.

. Kada . mieste marguoja 
minios^, kur kyšo fontanai, 

: paminklai, visur bruzdesys, 
tada šventadienį kainio prie 

. vyšnios atlėkus kukuoja ge- 
i gutė, tada grįžta — kiėkvie-

Gyvenamc knygų amžiuje 
Turėtume gerai įvertinti 
mygąs, nes tikrai jos mūsų 
jrangus turtas. Tik pamąs
tyk, apart gyvo žmogaus, 
nėr brangesnio.kūrinio kaip 
knyga. Dievas, žmogaus 
Kūrėjas, davė žmogui irgi 
galę sukūrti ką nors kilnaus 
ir pamokinančio. Juk kaip 
skaitai turiningą rašybos 
kūrinį,; jauti lyg su. pačiir 
autorium kalbi, tartum, 
knyga gyva, kad ir senai 
garbingo rašytojo kaulai 
metų supūdyti. .

valandų į dieną, rytais, val
go tik duonos su sviestų ir 
išger ia stiklą pieno*. , j įsai 
net sakosi; jog tas yra jo 
sveikatos sekretas. Štai pa-' 
duosiu vieną grąžu pavyzdį 
jojo nuolankumo.., ' Sykį i 
aplankė Vat ikaną... bū rel j s 
ainerįkiečhj, kai atėjo jų 
Iarpan Šventasis Tėvas, visi; 
suklaupė, tik vienas “drą
suolis” tyčia paliko stovint. 
.Maldininkai paraudonavo iš 
gėdos. Šv. Tėvas priėjo prie 
stovinčio i r t arė, “Ar ne-, 
priimtum senelio palai
mos?” Toks nuolankus išsi
tarimas paveikė drąsuoli, ii' 
jis tuojaus atsiklaupė.

Tautos 'ir atskiros valsty
bes štato paminklus savo 
herojams, tiems, kurie pa
rodė daug drąsos ir šaunu
mo visuomenes labui. Gai
la, kad greit krinta į akį to
ki didvyriškumai, bet .mažai 
svarbos priduoda darbams 
tų šauniausių ir rūpestim 
glausiu didvyrių, kurie ty
kiai, bet kantriai atlieka 
Dievo duotą darbą, — būti 
motina. Verčiau kiekvienas 
sūnus testato paminklą, sa
vo motinai pagerbti, nes 
kiekviena motina yra tokios 
pagarbos vertą.

Brangų, turtą turi' žmo
gus, kuris susirado draugą 
tokį; kuriuo gali pasitikėti; 
kuris žinodamas jo ydas vi* 
stiek myli jį; kuris jam pa
sakys tiesą, kuomet pasaii- 
įis prie akių gins jį, bet už 
akių pajuoks; kuris paguos 
ir pamokys. Reikia . rasti 
draugą, nes pasaulis užsiė
męs savais reikalais, — vie
nas žmogus jam visai nėrū-. 
pi.

Kuomet sudegė katalikų 
bažnyčia, Webster Ui Ils, 
Mo., tai kaimyniniai Meth- 
odistai gavę leidimą iš savo 
klebono,, pakvietė katalikus 
naudotis jųjų bažnyčia ir 
tenai atlaikyti savas pamal
das, kol bus pastatyta nauja 
katalikų bažnyčia. Toks pa
lankumas nustebino katali
kus, bet jie maloniai pasi
naudojo Metbodistų nuošir
dumu. .

ii

Per pereitus metus, du 
milijonai maldininkų buvo 
Šv. Tėvo, Pijaus XI, priim
ti. •privatiniams pasikalbėji
mams. . Daug kas stebisi, 
kaip jisai,.. 7d metų senelis 
galį „užsilaikyti sveikas, kai 
kiti žmonės, mažiau darbo 
turintieji, greit -nusilpsta. 
Šventasis Tėvas dirba 18

nas lietuvis į savo' bakūžę, 
prie savo darbo. Ir tai]) 
baigiasi . malonus lietuvių 
kaimo šventadienis.

Buteliūnai.

Viename kaime, kur dar
bai. sunkūs ir kalbos daugu
moje susideda iš keiksmų, 
susikūrė organizacija, ku
rios tikslas yra panaikinti 
keikimą ir piktžodžiavimą 
narių tarpe. .Nutarta, kiek
vieną kartą kai narys sukei
kia,, jis turi įmesti pinigą. į 
dėžutę, kuri tam tikslui ran
dasi' jųjų dirbtuvėse.. Tai 
girtinas būdas pergalėti sa
ve ir prisidėti pinigiškai 
prie misijonierių šelpimo.

—Leonas Lievsa (L. K.)

Šis paminklas bus atidengtas gegužės 30 d.,’ Fitlor sotine, 
PluladelpldjiOje pagerbimui negrų karių,’ kurio ištikimai 
tarnavo Dėdei Saniui.

■ Pavasaris Lietuvoj 
y Praleiskite Velykas ■ 

Tėvynėje
TtegnUij t’iis. •ni)olutl- 
nial iSpIauklmai per 

<’OI‘ENn.UU pato
giais turistines Lie
sos laivais. Visi ; 
kambarini iŠ taukiu 

JLsu n>uin]xnė)nis, •
Maistas gerasl
Tnformncijų Itlait- 

skito pas vieti
ni agentu arba 

75 Stato ,StM 
Boston, Mnss. ;
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IŠ KUR ATSIRADO 
JUDĖJIMAS?

Kad pasaulyje yra judt 
jirno, mažai kas drįsta gir 
čy.tt Reiktą tik atsakyti 
klausimą: ar visada judėji 
mąs buvo? Atsakome, ka 
no. ’ ■ '

Paimkime akmenį, padi 
kirne jį nuošalioje, vietoj 
ir žiūrėkime, kada prade 
judėti’. Jeigu jo niekas n< 
pajudins,, tai jis ir nejudė 
Viduryje kambario pasti 
tykinu* stalą, o ant stalo.pj 
dėkime peilį, kambarį užr? 
kinkime ir išvažiuokime 
Europą trejiems metam 
Po trijų metų sugrįšime i 
kambarį indę užrakini 
manysime, kad jame nieki 
nebuvo. Tėję į kambarį p; 
matysime, kad ant stalo pe 

ilio nėra. Pasidairę aplink] 
jo taip pat nematysime. P; 
žiūrėsime į stalo stalčių, 
ten rasime peilį. Mums ate 
mintis, kad kambaryje ki 
nors buvo ir, peilį paėm 
nuo stalo, įdėjo Į stalčių.?

Jeigu bent daiktą paj: 
diiisime, . pastumiame, t 
jis stengiasi judėti, bet sui 

(kęs pakeliui kliūčių sustoj
Pažiūrėję į pasaulį mat 

rne didelių judėjimų: gri 
va' kalnai; yžta uolos, niaž 
ja -ugniakalnių išsivėržim 
ir t, t. Kokie buvo rtie įy 
k i ai tada j kai darėsi aul 
čiausi žemės, kalnai ? K 
šimtus mylių plyšo ž 
mes pluta ir veržėsi lava J 
tokiu smarkumu, kaip š 

1 dienų ugniakalniuose. D 
bar tokių baisių katastro 
norą. Pasaulio judėjim 
mažėj a. J eigų mažė j a, ’ t 
kada nors turės pasibaig 
Jeigu turės pabaigą, tai t 

į rojo••ir pradžią. Kas tam j 
| dejinnii pradžią davė? P 
šaulyje esanti medžiaga r 
ba pati pradėjo judėti, r 

j ba kas nors ją pajudino.
Mes, žinome, kad ta n 

džiaga, kuri nejuda, sto 
uiasi tame padėjime pa: 

| likti ir amžinai. Prade 
1,judėti tik tada, kada k 
nors ją išjudina. Prade 

j judėti ir kitą išjudinti g; 
, tik tas, kas yin gyvas .ir t 
| ri laisvą valią, o negyvi 

’ .medžiaga nėra gyva ir la 
i vos valios neturi. Taigi, n 
| tižiąga pati negalėjo prai 
pi judėti. Išeina, kad j 
; prieš pradedant meilžiių 
judėti buvo tokia, liūtyl 
kuri buvo gyva ir turi 
laisvą valią. Ji pajudino i 
judomą medžiagą. Mes 
Būtybę vadiname Dievu.
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’ t LENKŲ “LENGVATOS" 
VILNIAUS KRAŠTE

■ ■" t • ■ ~

Buvo manoma, kad Len
kija, pasirašiusi nepuolimo 
sutartį su vokiečiais ir tuo 
būdu praskynusi sau sava
rankiškos politikos kelią, pa- 
darys atitinkamų žingsnių 
santykiams su Lietuva su
tvarkyti, bent tiek, kad ne- ■

. v. atrodytų, jog dvi valstybės 
! tebėra karo padėty ir reikia 
j' tik mažiausios provokacijos, 
I kad prasidėtų Šaudymai, 
f Kadangi Vilniaus smurtiš- 
[ kas; užėmimas kaip tiktai 
[ . buvo ir tebėra tų nepriete- 
; lingu santykių priežastimi, 
j .tai buvo manoma, kad Len- 
i kija nuo Vilniaus turi ir 
į pradėti. Ir štai vieną gražią 
į dįeną pasklydo žinia, kad 
į kažkoks atsakomingas len- 
t kų vyriausybės asmuo tran-

zilįąvo per radio pranešimą 
i Vilniaus klausimu, labai pa- 
’ lankų lietuviams. Sulig tos 
’ kalbos, Lenkija norinti išly-
• ginti šiurkščius, santykius 
Į su Lietuva ir esanti pasiren- 
‘ gus padaryti nuolaidų ir net 
; aukų Vilniaus klausimų...
I- . Lietuvos spauda pasigrie- 

. ! be tą žinią ir tuoj pradėjo
į. komentuoti, kokios Čia nuo- 
; laidos galėtų būti. Ant tų 
į- galimybių politikai jau pra- 
; dėjo statyti šviesius ateities 
į rūmus ,kaįp štai, nei dviem 
Į dienom nepraslinkus, žinia 
Į buvo atšaukta. ■ Tai. buvęs 
Į •' apsirikimas. Joks lenkų val- 

’ į - dininkas nieko panašaus nė-
j ra kalbėjęs. Ir kad dar la- 
į biau įrodytų, kad panašūs 
Į lietuvių lūkesčiai . yra tik 
| gryna fantazija, lenkai fak- 
! tais parodė, kaip jie žiūri į 
į santykius su lietuivais: su- 
į areštavo 30 lietuvių veikėjų

• L už jų tariamąsias pastangas 
j. švęsti Lietuvos nepriklauso- 
t . mykęs sukaktį. Ir kadangi 
' tie visi patrijotizmo pasirei- 
į škimai Vilnijoje išeina tik iš

. į susipratusių lietuviški; šluo-

sakymas dar nereiškia, jog 
suimtiems nebūtų stokoję 
kaltinamos medžiagos, kiek
vienam jų galima bus prn 
taikyti tam tikras baudžia
mojo kodekso paragrafas. 
Bė to, Gardino — Suvalkų 
apskrieiuose dar likviduoi 
los kelios lietuviškos kilno
jamos mokyklos. y 
į Iki šiol sužinojome, kad 
suimtieji daugiausia: yra 
provincijos lietuvių, legalių 
pradžios mokyklų mokyto
jai,-o.'Vilniuje suimti Rapo
las Mackevičius,. / Adomas 
Cicėnas iv stud. Kanopka. 
Visi jie policijos žinioje ii 
apie -tolimesnį „elgimąsi su 
jais tuo tarpu beveik nieko 
nežinoma..

Vadinasi, lenkai lietuviš
ką. šyiet'imą ėmėsi likviduo
ti Vilniuje labai plačiu ma-

Granvillc T. Emmett, naujai pašiurtas Amerikos.ministe 
ris Hollandijai su savo žmona.

PROF. KAN. ČESNIO 
SUKAKTUVĖS

KUNIGŲ SKAIČIUS j i

Statistikos /žiniomis, Jiuo 
metu Vilniaus arĮddįhcezi 

 

joj yra 436 kunigai fir 58 
vienuoliai.

š. m. vasario 1 d. prof.. 
kaų. Blažiejus Čęsnys minė
jo sayo amžiaus 50 m. su
kaktuves, Jis yra. iš Telšių 
ąpskr. Paluklaukio km. Ju
biliatas yra gilus. Teologi
jos mokslų žinovas, ir dėsto 

į tuos niokslus V. D. (Iniver- 
Į sitete Teologą jos Filosofijos 
fakultete.

Nuo 1929 m. yra V, D. U- 
nivcrsitętv) prorektoriumi. 
Jo rūpesčiu ir pastangomis 
yra sutvarkyta ir išgražinta 
Štųdentų Bažnyčia. Nuo 
1926 nn yra . tos bažnyčios 
rektorius. Kaip Universite
to prorektorius, prof. kam 
Česnys yra nuoširdus stu
dentų draugas, jų užtarėjas, 
kui’is: ir .medžiagiškai daž
nai sušelpia varge atsidūru- 
-si -vieąąrddtąr studėntąr —

Jis yra vienas iš leidėjų 
savaitinio žurnalo “Naujo
ji Romuva”.

DIDELIS SKURDAS 
VILNIAUS KRAŠTE

Daug goriau šcimo 
gis turėti negu vif 
klį. . ' . RoA

5 tris va
li giituo- 
Striūpas.

gas — lietuvių mokyklas. Iš 
čia matome, kad lengvatos, 
nuolaidos ir aukos iš Lenki-1į,'.o]™ Jpaį.indo. 
jos-pusės.yra ne mumis. vįen to, kad Nepiiklau- 
Lenkai draugę su votoeeiąisUmoję- liietaroje keli len- 

kai buvo nubausti piniginė
mis baudomis už tiesiog de- 

I monstratyvį vengimą t lega
lizuoti lenkiškąjį mokymą. 

< Lietuvos vyriausybe anai
ptol neturį , nė mažiausio no
ro tramdyti bet kokį, kad.ir 
lenku tautiškos mažumos 
Švietimą, tačiau jos padėtis 
reikalaują, kad lietuvių vai
kų nutautinimui būtų pada- darytą slaptąją mokyklą, I nebodami

Ikuri turi netik tendenciją, Įsiog demonstratyviai prieš komitetas teikti 
’bet ii’ didelį priešvalstybinį Į vyriausybės įsakymus- elgia- Vadovauja tikrasis Vil- 

si kaip jiems tinkama ir niaus skurdo kaltininkas 
dirba net valstybei žalingą 
darbą — aišku jie turi būti 
nubausti.

Dėl tų kelių lenkų nubau
dimų Lietuvoje -lenkų vy
riausybe, nežiūrint ir'taip 
labai slopinamo lietuviško 
švietimo, ėmėsL odweto — 
atsakymo: suėmę Vilniaus 
krašte 30 lietuvių, kuriems 
esą galima bus pritaikyti 
bet koks baudžiamojo ko
dekso paragrafas. Taip ir 
prisimena pasakėčia apie 
vilką ir avinėlį,kai avinėlis 
būdamas upės žemesnėje 
pusėje drumste vilkui van-

skaito Uetuvą7^nykštukų-į 
valstybe, nykštukų, tiesa, 
labai kietų praryti (jie tai 
ištyrė ties Giedraičiais), bet Į 
visi tik nykštukų, su kuriais . 
platesnėj politikoj netenka 
daug skaitytis. Bet perse
kiodami net tokius nereikš
mingus įvykius, kaip nepri
klausomybės paminėjimą, 
lenkai parodo, kad bijo lie
tuvių sąjūdžio Vilnijoje, — 
ne ginkluoto sąjūdžio, nes 
jie turi pakankamai pajėgų 
jam numalšinti, — bet pa- 
trijotinio susipratimo.

Matydami tą lenkų ner- 
vuotumą, mes galime pigiai 
atspėti jų silpną pusę, ir į 
tą opią vietą nukreipti su-|! 
koncentruotas mūsų pastan- 
gas, — būtent, kuouoliausiai 

‘ paremti tautinį vilniečių su- 
' sipratimą. K.

ko visiems kumiečiams ir 
jprįe dvaro dirbantiems ūki
ninkams lietuviams, kurią 
vaikai niokosi .lietuviškose 
mokyklose, kad tie vaikai 
būtinai būtų leidžiami į po
no mokyklą, antraip jis vi
sus nepaklusniuosius atlei- 
siųs nuo darbo. Laikai sun
kesni, be darbo sunku gye vienoje valstybėje tvarka, 
venti, todėl kumieeiai'ir lei-įgauti tam leidimas. O jeigu 
džia vaikus į pono jau su-! užsispyrę pavieniai, žmonės,

1 1 - ' įstatymų ir tie-

SlJėliodaini, kad esą galinti 
ten būti lietuviškai inoko-
mą l. Gi tokio darbo, kaip 
šiuo žygiu lenkų mokytojų 
Lietuvoje, manau, kad ir 
lenkai analogišku atveju iiė- 
leistų savo valstybėje. O no
gint įsteigti, bet kur, bet ko
kių mokyklų, yra juk kiek-

TeVO J. BRŪŽINO, S. J.
MISIJOS

Kovo .5 — 18 d.d., kleb. 
kuii. J. Valantiejaus para
pijoj, Waterbury, Conn.

Kovo 19 — 25 d.d., kleb.. 
kun. 1/ Zimblio parapijoj, 
Philadelphia, Pa.

Kovo 26 d. iki balandžio
1 d., kleb. kun. J. čepukai-į 
čia parapijoj. Pliiladelpliia, 
Pa. ■.■•••;■

Balandžio 3 — 15 d. d., 
kleb. kun. S. Stonio parapi
joj, Paterson, N. J. Į

Kun. J. Bružikas misijų 
metu platiną laikraštį “Dar
bininką” ir Lietuvos Jėzui
tų leidžiamą “Žvaigždę”,

> ksnių, tai lenkai nusprendė Raginame užsiprenume- 
užgniaužti švietimo įstai- moti.

rytas galas. Lietuvoje nu-; 
bausti piniginėmis baudo
mis keli lenkai kaip tik dau
gumoje ir dirbo tą nusikals
tamąjį darbą. Bet koks len
kelis dvarininkas, gyvenda
mas tarp lietuvių, kur ap
link vien tik lietuviškos mo
kyklos, nori, kad jo vaikai 
vis dėlto mokytųsi lenkiš
kai, o ne lietuviškai. Jis tat 
pasisamdė ar tai lenką stu
dentą, ar šiaip veiklesnį ar 
veiklesnę . veikėją ir leidžia 
jam savo vaikus mokyti. Vi
sa, rodos, gražu ir nusikals
tamojo darbo nematyti, ta
čiau pasirodė, kad pradėjus 
lenkams praktikuoti tokį 
mokymą, — to jiems buvo 
maža.' Štai dvarininkas isa-

veikimą, nes tokioje mokyk
loje mokslo neką bemoko, 
tik stengiamasi vaikams į- 
kvėpt'i svetimos valstybės 
meilę, gi savo kraštas sąmo
ningai dergiamas. Štai dau
gumoje tokius prasikaltu
sius Lietuvoje vyriausybė ir 
nubaudė.

Lenkai skelbia, kad jų da
bartiniai areštai yra atsa
kymas į Kaimo areštus. Bet 
kodėl jie patys nelaukė at
sakymo iš Lietuvos, kai jie 
beveik, nuolat* be jokio per- 
stojimo, . baudė lietuvius 
kaimiečius: net už tai, kad 
kratos metu rasdavo lietu
višką elementorių ir tuo tik

Lietuvos Spauda Apie Lie
tuviu Areštus Vilnijoje

apskrityje — 17 ir Gardino . 
— Suvalkų apski-ičiuoše 6 
lietuviai.. Visi suimtieji esą ' 
dabar tardomi, ir kaltina- 
moji medžiaga esanti laiko- 1 
ma didelėje paslaptyje. Ka\ 
Ibėtojas tačiau čia pat pa- 

Va-‘brėžė, kad šisai lietuviškų 
|<ar giyVilniaus mdiofonas į mokyklų -likvidavimas gali; 
pranešė, kad Vilniaus , mies
te ryšyje su slaptomis mo- 
kyklomis suimti. yra trys viduojamą lenkišką

•t lietuviai, Vilniaus.—r Trakų
I apskrityje 4, Švenčionių pažymėjo, -

Lietuvos spauda rašo, jog 
? Vilniuje ir Vilniaus krašte 
* suimta visa eilę lietuvių vei« 

kėjų, kurių Suėmimas neva 
susietas su. nelegaliomis lie-

■ ’tuviškomis mokyklomis., ir
* kuriose pasireiškęs “prieš 

> valstybinis veikimas”-.

.Įna.ėsą skaityti ‘atsakymu 
(odwetęm) į Lietuvoje lik- 

švieti
mą, tačiau,. — kalbėtojas 

kad toksai at-

Kas Ne Su Manim, 
Tas Prieš Manę

(Pamokslas sakytas Naujosios Anglijos Katalikų 
Seimelyj, Xorwood, Mass. 1934 m. vasario m. 22 d.) 
“Kas ne su manim, tas prieš manę; kas neren
ka su manim, tas barsto-? (Luk; 11, 23).

Nepaprastai reikšmingais laikais įvyksta 
Naujosios Anglijos Katalikų Seimelis. Šventų
jų Kristaus Kančios Alėtų Gavėnia skatina mus 
išsivilkti iš. Senojo žmogaus su jo darbais ir ap-: 

įsivilkti nauju širdingu gailestingumu, maloniu- 
gurnu, nuolankumu, . kuklumu ir kantrumu 
(Kol. 3, 13). . •'

Lygiai trys šimtai , metų atgal Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse pasėta menkutis kataliky- 

Įbės. sėklos grūdelis. Šiais 1934. metais, minėda
mi Amerikos Katalikų'Bažnyčios trijų šuntų: 

[mėtų jubiliejų, džiaugiamės didžiuliu medžiu, 
kurio paunksnyje įvairių rasių bei tautu žmo> 

j nes . randa sau ramų poilsį.
, Taipgi šiais metais mūsų laikinėje sostinė

je Kaune įvyksta Vyskupijos Sinodas ir pir-.
' masis tautinis Lietuvos Eucharistinis Kongre
sas.. O NNNII Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas įvyksta. Argentinos 'sostinėje.

Didysis Olandijos Katalikų Kongresas, 
įvvrkstantis .birželio 23 ir 24 dd. rengiasi iškelti 
iį- prigydyti pasaulyje- mindžiojamą autoriteto 
gorbinia. . • ■ . , * • . .

Ir mūsų ..čia suvažiavimas nėra botiksliš. 
Ne nuo karštų ginčų ir gražių rezoliucijų pri
klausys šio Svirnelio pasekmingumas, .bet nuo 
to tint , kiek męs supagimejusmmo. pasaulyje’

. Pernai Vilnijoj buvo pra
stas derlius ir dabar arti
nantis pavasariui prasidėjo 
didelis skurdas. Sudarytas 

pagalbai.

Tėvų Marijonų 
Misijas

Vasario 26 ■ , kovo 4 dd.' 
— Athol, Massį (Kun. A. . 
Petrauskas, M; į» C.),

Kovo 1^— 6 d(t. MtCar- 
melr Pa. (Kun. j. Vaitkevi
čius, M. T. C.).\ r ’

Kovo 5 — 11 kd, — Pro- 
vidence, B, I. (Kun. A. Ci
kota, M., L C.) V

Kovo 5 — 18 'ild. — Pitts- 
ton, Pa. (Kun/A. Būblys, 
M. I. C., ir kun; A Petraus-

genevolas Želigovskis. . Pa
galbos būtinai reikalingi 
jau 20.000 šeimų. Vyriausy
be paskyrė išdalinti maisto. 
Su badu pradėjo plėstis dė
mėtosios šiltines liga.. .Tau 
mirė kelios dešimtys žmonių

denį. Suimti it’: pritaikyti, graboriui.

baudžiamojo kodekso bet 
kokį paragrafą galima juk 
pirmam gatvėje pasitaikiu
siam, bet kur bus įstatymai 
ir teisėtumas ?. Tokių daly-, 
kų, bent kultūringoj ė vals
tybėje neturėtų būti.

Pirmiausia aludariui, vė
liau gydytojui, o paskui

Kovo 12 — >8 dd. — šv; 
Kazimiero patap., Worces- 
ter, Mašs. (Kįm. J. Navic
kas, M. I. C. J). ?’ '

Kovo 12 — f 5 dd •—Kin- 
gston, Pa. (ICuii. A. Čiko— 
ta, M. I. C. irkun. J. Vait-. 
kevičius, M. I C.()

Kovo 10 -—25 dd. — Šv. 
Jūrg'io parap J Brooklyn, N. 
Y. (Kum Al Petrauskas, 
M. L C. ). J

Kovo 19 —/25 d'd. — Šv. 
Jurgio parųp., Detroit, 
Mich. '.

Kovo 19 -r— B ai. 1 dd. 
Broękton, Mįtss. (19 — 25 
dd.. kum A. pūblys, M. L 
G. 26 —- bal. 11 'dd. — kum 
A. Petrauskas, M. I. G).,

Kovo 25 — Bal. 1. Ro- 
chester — kun. Cikota.

Kovo 28 — Bal. 17 dd. ~— 
Apreiškimo parap., Brook- 
lyn, N.. Y. (^un. A. Būb- 
lys, M. L C.);

Balandžio 23 -^ .29 dd. — 
Utica, N. Y. j kum Cikota.

Balandžio ŠO — Gegužės 
13 d'd. —- šv. (Kazimiero pa
rap.,: Philadelphia, Pa. 
(Kum A. Cikfea, M. L C.).

G. 26

Kun, 3/. Juras ^persiimsime pirmųjų amžių krikščionių dvasią. 
Geri norai be darbų, tai gražūs žiedai be vaisių. 
Praeityje turėta datig gražių pasiryžimų ir re
zoliucijų, bet gyvenime nerealizuota; Kodėl? 
Mūsų širdyse negana karšta ugnis degė, per 
tai negana buvo geros valios, uolumo ir ištver
mės. Kartais dirbam, -prakaituojam, bet darbas 
bė pasekmių. “Mokytojau”, skundžiasi šv. Pet
ras, “mes per visą naktį, vergę nieko nesugavo
me, bet dėl tavo žodžio aš įleisi u tinklą”. Tai 
padarė jie užgriebė didelę žuvų daugybę, tai]), 
kad jų tinklas ūme trukti” f Luko 5, 5-6). (i 
kartą besidarbuojant pagriebia. mūsų laivelį 
gyvenimo bangos. Mūsų Viešpats įsakytų vė
jams ar audroms, nutilti, jeigu mes šauktumū- 
mės jojo pagalbos. Gal ne vienam iš mūsų Vie
špats primestų • mažątikystę,

Šis Seimelis turėtų sužadinti mūsų širdyse 
gyvesnį tikėjimą ir karštesnį norą uoliau dar
buotis po Kristaus vėliava.

Tiesą, pastaraisiais laikais. Kristaus Kara
liaus laisvanbrių kareivių armija daug didesnė 
negu kaip kada nors yra buvus. Semiiiarijos 
ir vienuolynai pripildyti pašaukimais. Skait
lingos Šv. Vardo Draugijos, Sodalicijos. Ra- 
žančiaus Brolijos, švč. Sakramento Garbinimo 
Dr-jos nariais. Bet neužginčijamas Faktas, kad 
Liuciferis su savo kareiviais užkariauja vis di
desnius ir didesnius-žemes plotus. Džiaugiamės,’ 
kad Waslungtono j r Ke\v .Yorko valstybėse į 
viešąsias mokyklas įvedama tikybos pa mokos;- 
tuo tarpu Lietuvos,.Vokietijos, Ispanijos, Mek-. 
.sikos i? Rusijos mokyklose skiepijama bedievy
be. Materializmas, nacionalizmas, pagonizmas, 
kuriūdsL vienu žodžiu vadiname KOMPNIZ- 
MIL plečiasi kaip koki epidemija. Jau komu
nistinė dvasia vra užsikrėtusių nemažai pavie-

nių asmenų ir šeimynų. O kadangi’ iš- jų susi
daro draugijos ir net valstybės, į jie, kaipo an- 
ti-Kristaus avangardai, inešą pasaulin anarki- 
jos ir žudynių. Nesutikimai ir yaidai taip pra
deda įsigalėti, jog. tiktai Dievp"meilės stebuklas 
teišgelbės nuo maro, ‘ bado, udnies ir karo...

Regimoji Bažnyčios galva jaučia .kaip gra
sia pavojus gaisro, kuris galij apimti ne tik vi
są Europą, bet ir visą pasaulį, kas gali prives
ti prie krikščioniškos civilizacijos bankrųto. 
Kreipiasi. į tikinčiuosius ragindamas prie mal
dos ir katalikiškosios akcijos. “Visi tikintieji”, 
sako Popiežius Pijus XI, “jaunieji ypatingai, 
yra pašaukti veikliai bendradarbiauti katalikiš
koje akcijoje idant Kristaus viešpatavimas 
prasiplestų ir sustiprėtų pa vieniuose žmonėse, 
šeimynose ir visuomenėje”. Laiške Argentinos 
Episkopatui tarp kitko rašo: ‘‘Kas myli Dievą, 
tas nori, kad Jį visi mylėtų: kas tikrai myli 
savo artimą, tas būtinai rūpi naši jo amžinuo
ju išganymu ir tam dirba. Taigi čia, lyg ant 
pamatų," remiasi apaštalavimas, kurs yra no 
kas kitas, kai]) meilės, vykdymas,, privalomas 
visiems žmonęms.”

“Kas ne su manim, tas prieš manę”. Kiek
vienas žmogus priklauso vienai iš dviejų karu
li jų t arba Kristaus, Ramybės Kunigaikščio 
karalijai, arba šėtono, nesantaikos kunigaikš
čio karalijai. “Kas ne su manim, tas prieš ma
nęsako Kristus. “Nemanykite, buk aš ate-, 
jos ramybes atnešti žemėn: ne ramybes atnešti 
nš atėjau, bet kalavijo” (-Mato 1l),34L Katuli- - 
kybos priešai, šėtono karuli jos ųnliečiai kalti
na Kristų ir Jo Bažnyčią dėl į vykstančių pa
saulyje blogybių. Jei pirmaisiais krikščionijos 
amžiais žuvo milijonai nekaltų žmonių, jei Ru
sijoje Meksikoj, Ispanijoj, Austrijoj, Vokieti-

gi iš-jų susi-



I

Antradienis, Kovo 6 d., 1934 b Ar-ši n i n k a s t

ĮSveikataJBrangus Turtasl S
■ *—* '* i na

Šį Skyrių Veda Amerikos Lietuviu Daktarų draugija.

Rašo DR. S. BIEŽISį ‘ 
Gydytojas ir Chirurgas, 

Chicagb, I1L

Be maisto ir be vandens 
žmogus tūlą laiką gali gy
venti, tačiau be oro nėra jo
kios galiinybės gyventi net 
kelias minutas. . . /

Oras, kaip žinome, susi
deda iš keliu elementų, iš ku- 

. rių tik oksigenas yra būti- 
/ nas. Todėl visas klausimas 

sueina į tai, kiek kvėpuoja
mame ore randasi to okši- 
geno. Juo mažesnis nuo
šimtis, tuo mažiau kūnas

juomi tegali pasinaudoti; Gi 
iš kitos pusės reikia atsi
minti, kad mūsų kūnas rei
kalauja tam tikro oksigeno 
kiekio, kad sveikata galėtų 
būti normaliai palaikoma. 
Kitaip reikia tikėtis jos. pa-, 
įrimo. . -

Nesileidžiant į smulkme
nas, trumpai perbėgsime fi
ziologinius kvėpavimo dės
nius. į plaučius įkvėpto oro 
oksigenas, persikošęs per 
mažąsias plaučių ląsteles ir 
kraujogyslių sieneles, susi
jungia su raudonaisiais 
kraujo kūneliais, kas. sutei-

LDS. Kuopų Susirinkimai
OAMBRIDGE, MASS,M0NTELL0, MASS.

LDS. 2 kp. suširinldmas pyks ___ ,___
kovo . 6, šv. Roko parM>- svet. rinkimas įvyks s ė km ai d i e n į, 
Visi nariai prašomi atąiti į šį susi- kovo ;U> tttoj po SU010S} Lie_, 
rinkimą ir užsimokėti senai už-1 tuvįu bažnytinėj svet. Visi nariai 
trauktas mėnesines duokles. bnalonėkite atsUankyti ir užsimo-

ELIZABETH N J. ■ keti užvilktus mokesčius.
LDS. 16 kp. susirinkimas ivyk« ————

kovo 7 dieną; 7-tą valandą ; NORWOOD, MASS. 
vakare,, bažnytinėje svetainėje L. D. S. 3-eios kuopos svarbus 
Nariai kviečiami gausiai ateiti,^ susirinkimas įvyks koyo’. 11, d., 
atsivesti savo drauguS(es) prira Jurgio parap. svetainėje'tuoj

■ '.Syti,. . I-jo stirnos,. Visi nariai yra pra-

LDS,. 8 kuopos mėnesinis susi-

kovo .11, tuoj po sumos, Lie

LOWELL,MASS.
LDS. 97 kp, susirinkimas įvykt 

ketvirtadienį, kovo 8-tą. diena 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie viė 
nintėlės darbininką organizacijos

po stirnos,. Visi nariai yra pra
šomi pribūti į susirinkmą, . nes 
daug yra svarbių reikalų.

DETROIT, MICH
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, kovo 11d.,- tuoj po 
pam^dų, šv. Jurgio parapijos mo 
.kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį susirk, 
.kimų.

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki, 

mas įvyks kovo .11, tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi

NEWARK, N. J.
L. D. S, 14 kp. mėnesinis susi- 

‘inkimas įvyks penktadienį, 
kovo 9 <1., 8 v. v., Šv. Jurgio 

. dr-jos svet.j 180 Ne\v. York Avę., 
Nvwark, N. J. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. ' ' —----------

 I jos salėj. Kviečiami visi nariai at 
HARTFORD CONN. 'silankyti ir užsimokėti mSnesinoz 

Mokestis. Taipgi atsiveskite sąvft 
draugus ir drauges prirašyti prit 
šios kilnios organizacijos.

LDS. 6 kp. susirinkimas įvykę.į 
kovo 11, tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj; 41 Capįtol Avenue 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau 
doę. . '■ . . . _ .

Taipgi malonėkite užsimokėti ku sekmadienį, kovo 11. d., bažny- 
rių. yra užsilikę mėnesinės duok- tinėj svetainėj tuoj po sumai.

Kuopos rašt. Z. Gudelis

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks

kia jam skaisčiai raudoną 
spalvą. Šis kraujas, širdies 
veikme, išnešiojamas po visą 
kūną. Kaip matome, oksige
nas pasiekia visus kūno au
dinius, kuriuos jis atsiskiria 
nuo raudonųjų kūnelių, kad 
atliktų sayo skirtą pareigą. 
Dabar kraujas, atsiskyręs 
nuo oksigeno būva tamses
nės raudonos spalvos, vėl. 
keliauja į plaučius, kad pa
kartotų Savo pirmesni žygį. 
Ir taip veik nuo pradžios 
gyvybės užsimezgimo : iki 
mirties. ■

' Iš šito turėtų būti kiekvie
nam aišku, kad juo daugiau 
į plaučius įkvėpuojama oksi
geno, tuo daugiau jo visas 
kūnas. pasinaudoja. Jeigu 
kvėpuojame oru, kuriame 
mažai randasi oksigeno, aiš
kus dalykas, mūsų kūnas y- 
ra priverstas kęsti jo stoką. 
Jei tai esti tik trumpą , va
landėlę, tai maža žalos. te
pasidaro ir iš to dar nieko 
blogo neatsitinka. Vienok, 
jei tas pasikartoja pusėti
nai dažnai ir tęsiasi ilgo
kais laikotarpiais, bendra 
sveikata gana žymiai nu
kenčia, iš ko neretai kįla į- 
Vairių rimtų ligų.

Praktiška išvada savaimi 
aiški. Reikia visiems ir vi
sados kvėpuoti tyru oru. 
Aktualus įvykinimas šio pa
tarimo nevisuomet esti taip 
lengvas, kaip kad pasa
kymas. Atsižvelgiant kas 
aukščiau pasakyta, reikia, 
pripažinti, kad nenugalimų 
kliūčių visai nesutinkame 
imant dėmesin ekonominę 
žmogaus būklę ir gyvenimo 
vietą, Oras lauke, kad ir di
deliuose miestuose, turi pa
kankamą oksigeno kiekį. 
Užtat kuodaugiausia reikia 
būti lauke, atvirame ore ir 
visuomet giliai kvėpuoti. 
Taipgi reikia vengti didelių 
susikimšimų, kame netinka
ma ventiliacija.

Daugiausiai prasižengi
mų šiuo žvilgsniu sutinkam 
gyvenamuose namuose, o y- 
pae miegamuose kamba
riuose žiemos metu,, Tai y- 
patingai pastebime biednes- 
niuose sluoksniuose šiais de
presijos laikais. Mat, ekono
miniais sumetimais o daž
niausia dėl nežinystės, gy
venamieji kambariai retai 
kada vedinami. Tai didėlis 
prasižengimas prieš sveika
tos dėsnius.

Bendrai imant, žmogus 
miega astuonias valandas į 
parą. Tokiu būdu miegama
jame kambary jis mažiau
siai praleidžia trečdalį savo 
amžiaus, i' šis- kambarys, 
kad ir būtu tris, keturis kar
tus didesnis. kaip kad ištik- 
rųjų esti, neturi pakankamai 
tyro oro astuonioms valan
doms kvėpuoti. Taigij žmo
gus priverstas kvėpuoti su
terštą, nuodingą orą,'kuria
me nėra oksigeno daugiau, 
kaip viena aštuntoji dalis 
reikiamo kiekio. Dažnai, dar 
mažiau. Net patarlė išsidir^ 
bo, kad tokiame kambario 
ore galime net kirvį paka
binti. Paprastai, miegamuo
se kambariuose miegojimo 
laiku oras mažiausiai bent 
kas valandą turi būti pakei
čiamas, kad užtektinai. tu
rėjus oksigeno ir pašalinus 
iškvėpuotą orą, kuris esti 
kenksmingas, jei jį iš naujo 
įkvėpuojame. Q tai galima 
labai lengvu būdu padaryti, 
praveriapt langą bent pusę 
pėdos ir laikant, pravertą 
visą naktį. Tąs turi būti da
roma kas naktį vasarą ir 
žiemą.. Miegoti užsidarius 
langus reiškia kviesti sau li
gą-

. Visa tat neįstgbu, kad žie
mos metu plaučių įdegimas, 

_• šaltis ir daug kitokių ligų 
žymiai padaugėja. .Svar
biausia priežastis tų ligų y- 
ra stoka tyro oro, stoka rei
kiamo kiekio oksigėno. Už
tat, visuomet reikia turėti 

[ galvoj gerai kambarius . iš- 
■ vėdintį žiemos metų, nors

Pijaus XI Karūnacijos Su
kaktuvės Raseiniuose

Nepaprastu dvasios paki- 
liriiu buvo lydimos Šv. Tėvo 
Pijaus XI vainikavimo iš
kilmės Raseiniuose. Vasario 
11 d, Į)o atgiedotų, Tėv. 
Humberto O,. P.. Mišių, Tė
vas Kazimieras, O. P. pra
bilo iš sakyklos į gausiai' tą 
dieną susirinkusius (nors 
oras buvo labai baisus —au
dringas) ir priminęs ,-ldau- 
sytojąins Šv. Tėvo atliktus 
darbus, išdėstė Jo Švente 
nybės nuopelnus Lietuvai. 
Pamokslininkas pareiškė, 
kad Lietuvos . bažnytinės 
provincijos (nepriklauso, 
mos svetimoms) įkūrimas 
yra Pijaus XI padaras. A- 
pie ką . prieš septynis šimtus 
metų svajojo Lietuvos ICa- 
i alfus Mindaugas (1251), 
tas tapo dabartinės mūsų 

' Bažnyčios galvos dėka tik
renybe (1926 m. balandžio 

’ 4 d.). Tėvas Kazimieras iš- 
’ spaudė nė iš vieno lietuvio 
' akių ašaras, . pabrėždamas 
' jog Šv. Tė^aš domisi ypač 
’ Lietuva, kad susidurdamas 
' šit maldininkais iš to krašto 

visuomet savo audiencijoje 
atkreipia nepaprastą dėme
sį į juos ir išreiškia džiugi
nantį jausmą galįs matyti 
savo vaikus iš “Marijos že
mės”. Nevieną kartą patyrė 
mūsų Katalikiškos (organi
zacijos — Katal. Veikimo 
Centras ir Pavasarininkai 
— Šv. Tėvo palaiminimo. 
Su džiaugsmu išklausė Ra- 
seinieČiai žinią, jog Pijus 
XI,būdamas Rymo atstovas 
Lenkijoje, aplankė ir mūsų 
Lietuvą, mūsų sostines Vil
nių ir Kauną, ir matydamas

rius— kaip tai darė Bisma- j 
rkas Kulturkampfo metu—- 
popiežių įtakai pakelti. Ga- . 
lop dr, Januškevičius par 
brėžė katalikiškose širdyse’ 
glūdinčius . jausmus. Jose 
atsiranda Bažnyčios Galvai * 
palankus jausmas kai tik ji, 
esti' išrinkta, lydi ją per vi
są jos valdymo laiką, džiau
gdamasis ir liūdėdamas su 
ja, ir išnyksta tik popicžiių 
mirus, kad atgimtų iš nau- ? 
jo išrinktajam Šv^ Petro į- 
pėdiniui; Baigdamas savo ’ 
kalbą J< Januškevičius ragb ‘ 
no klausytojus melstis už 
Šventąjį Tęvą, laikyti Jo 
vaizdą savo širdyse ir pa-' ;
remti, kai reikalas estų aų- i
komis.

Be to, susirinkusieji nutą-. 
re nusiųsti Šventajam Te-.'. 
vui vainikavimo dieną šir- ! ; 
diligą pasveikini mą..

Po trumpos pertraukos,1 
_Tev^. Emanuelis (U 1\ pra- -- — 
bilo jauniesiems Šv. Praii- 
ciškaus Tretininkams su pa- 
skaitą apie vieną iš. pasku- ' 
tiniųjų Pijaus \XI : kanoni- 
zriotojų šventųjų, Joaną. 
Antidą Thouret (kariioniz. • 
š. m. sausio 14 d.) Ragino ; 
visus klausytojus pradžių-, 
ginti Šv. Tėvą, pildant at
liekant savo darbus uoliai . . 
ir pavyzdingai taip “kad da-'. 
rė minėta šventoji.

.J Prieš penketą dienų, va- 
\ Išario 6 d. — Šv.. Tėvo XII 

įmetimų pakelinio sukaktu-?

ji* reikia truputį daugiau ši- gėsnė.

lumos sunaudoti. Taupinant 
anglis, labai brangiai užmo
kama už sužalojimą sveika
tos, kuri yra už viską bran-

Senų senovėje Ižai jas pranašavo, kad lau
kiamas išganytojas bus stebėtinas, Patarėjas, 
Galingasis Dievas Busimojo amžiaus Tėvas, 
Ramybės Kunigaikštis. Jo viešpatavimas dau
ginsis, ir ramybei nebus galo... (Iz.9,6). Kris
tui gimus, dangaus angelai apskelbė ramybę 
ant žemės geros valios žmonėms. Ir patsai Kri
stus skelbė ramybę. Pirmutiniame savo ispū- 

. . ,dingįausiame pamoksle sakė; “Palaiminti tai
kieji, nes juos vadins Dievo vaikais’’ (Mat 5,- 
9), Išgydęs lygonius liepdavo .eiti ramybėje. 
“Ramybe jums” — sveikino apaštalus ir moki
no juos, kad įeidami į namus sveikintų gyven
tojus Sakydami: “Ramybė teesie šitiems na
mams” (Mato 10, 12). O prieš mirtį atsisvei- 
kindainas su apaštalais sake: “AŠ jums palie
ku ramybę, duodu jums savo ramybę, ne kaip 
pasauliu duoda, aš jumis duodu” (Jo. 14,27)-. 
O ramybės pasaulyje visgi nėra. Kagi norėti, 
kad būtų ramybė tarp tautų,, jei suvažiavę rink
tiniai atstovai vienos orgaųįzaeijos negali ra
miu budu. išrišti paprastuosius gyvenimo klau
simus, jei šeimyna, susidedanti iš dviejų asme
niu neturi raiųybės, jei net išrinktųjų tarpe,—* 
tiesos,, meilės ir ramybes skelbėjų tarpe, :nere?' 
tai sėjama nesantaika ir vardan ”ramybės”'ir 
“teisybės” skelbiama kova. Argi čia Kristus 
Karalius, kaltas ? Ar Kristus kaltas, jei skel
biama sterilizaciją ir minama po kojų “skais- 

. ti, nesutepta moterystė” ? Ar Kristus kaltas, 
jei suholšėvikėjo žmonių protai ir širdys ir a- 
narkija verčia valdžiašy degina bažnyčias, ati- 

. ma savin inkams nuosavybes ir varu išplėšia iš 
; . žmonių Širdžių tikėjimą ir dorą ? Kristus yra 

> . .Kelias, ir• Tiesa ir Gyvenimas! Jis esirie būda- 
į. . irias Dievas, visų gerybių Viešpats ir Valdovas, 
į atnešė žmonijai didžiausias dovanas ir atida

re neišsįamamas malonių versmes. Ištiesės gai- rė mažu kuo. mažesniu už angelą. Angelai, dvą- 
lestingas rankas kviečia visus vargstančius ii'1“1------A ~ ~—J ’v T
apstmkintus, norėdamas juos , atgaivinti. Kvie
čia, .bet nei vieno neverčia. Jo karalystė ne. iš 
šio pasaulio Nors Jo valdžia apima dangų, že-. 
mę ir pragarą. Jo valdžia yra gailestingumo ir 
teisingumo valdžia. Jo karaliavimui nebus galo.

“Eik, sek manę.” Turi laisvą valią. Užlai
kyk mano įsakymus. Mano jungas yra saldus, 
mario našta lengva..

Šėtonas, betvarkės kunigaikštis, amžinas 
Ramybės Kunigaikščio priešas, kaip rėkiantis 
liūtas laksto apie žmogų, kad ji patraukti į sa
vo karaliją. Jis yra tasai neprietelis, kuris žmo
nėms bemiegant prisėja kviečiuose ’’raugių. At
simenate, kaip Kristus išaiškino Apaštalams 
dirvos raugių prilyginimą “Kurs sėjo gerą sė
klą, yra Žmogaus Sūnus.. Dirva pasaulis, gera 
sėkla taį karalystės vaikai, raugės netikę vai
kai. Neprietelis gi, kurs jas pasėjo, yra velnias: 
pintis pasaulio pabaiga, piovėjai angelai. Tai
gi. kaip surenkama raugės ir sudeginama ug
nyje. ■ taip bus pasaulio. pabaigoje’ ’ (Mat. 13, 
37-40). “Paskui bus galas, kuomet Jis bus ati
davęs karalyste Dievui ir Tėvui ir bus panai
kinęs visą vyriausybę, valdžią ir galybę. Jis 
turi karaliauti, iki nepadės visų savo nepriete- 

! lių po savo kojomis.. . kad Dievas būtų visa vi
same” ( I Kor. 15, 24). ■ ' (_____

Kyla klausimas,, kodėl .Šėtonas taip labaiį įyfų-p ją, Sukeldami kova parode savo nedekin- 
keršija Kristui ir yra . taip baisus žmonių ne
prietelis? Jis ne tik patsai guiųlo, bet dar įkin.-j 
ko į. darbą jairi pasidavusius. žmones, idant žu
dyti nekaltuosius. • ' ’ • . •

Atsimenate, mano mieli, kad pradžioje
Dievas sutvėrė angelus ir žmones nekaltais. Aš“ f.as liūdnas 
tanioji psalmė sako, kad Dievas žniogų šutve*

sios apdovanotos išmintimi ir laisva valia, ga
lėjo pildyti ir gerą veiksmą ir blogą. Šventame' 
Rašte nepasakyta kokiu būdu įvyko angelų.iš
bandymas, tačiau iš padavimų žinome, kad buk 
Dievas atidengęs angelams Antrojo Asmens į- 
sikunijimo paslaptį, tai yra, kad dieviškoji pri
gimtis susivienys su žmogiškąją prigimtimi ir 
įsikūnijęs Dievas - Žmogus bus. dangaus ir že
mės Kunigaikščiu. Dieviškoji prigimtis viršija 
angelų prigimtį, o angelų prigimtis viršija žmo
giškąją prigimtį. Gal dėlto Liucipieris ir neno
rėjo pagarbinti Įsikūnijusį Žodį.

Liucipieris gavo pasekėjų. Tada tarp jų ir 
Dievui, ištikimųjų angelų įvyko kovą. Šv. Jonas 
Apreiškime rašo: “Danguje įvykę didelė kovą: 
Mikolas ir jo angelai kovojo prieš slibiną,.Taip 
pat kovojo slibinas ir jo angelai: bet jie. nenu
galėjo, ir danguje neberasta daugiau jų vietos. 
Tas didysis slibinas, senasis žaltys, kursai vadi
nasi velniu ir šėtonu, kurs suvedžioja visą pa
saulį., buvo numestas; jis .buvo numestas žemėn 
ir jo angelai numesti draug su juo” (Apr., 12, 
7-9). Patsai Išganytojas sako: “Mačiau šėto
ną krintantį, kaip žaibą, iŠ dangaus” (Luko 10, 
18K • ' ' ‘ .

Sutverdamas j m >s iš mėi lės Die vas norėjo, 
kad ir jie mylėtų. Bet meilė be laisvės neturi 
vertos. Dalis angelų nebenorėjo mylėti savo Su-

gumą iv nepaklusnumą geriausiam Viešpačiui. 
Užtat pražudė saro laimę ir.pateko: “T žėiuę 
nelaimės ‘ir tamsybių, kame mirties šešėlis ir 
jokios.tvarkos; o tik amžinas baisumas gyvena” 
(Job. 10. 22). ...

... ___ .„j angelų .maištus buvo. pradžia
kovos, .kuri tęsis iki pasaulio pabaigai tai‘p ną.mų .divizijos. PC A.

bet kurį lietuvį primena tat ' 
su pasitenkinimu. Baigda- ■ 
iliaš gražų pamokslą T, Ka
zimieras raginio visus, kąta- ' 
likus .melstis UŽ Šv. Tėvą ir 
skleisti žinias apie PijųNI 
savo šeimose iy kaimuose, 
kad nebūtų nū vieno katali- 

. ko kurs nežinotų Katalikų 
Bažnyčios galvos palaimin
tų darbų.

Tą pačią dieną po Mišpa
rų klebbiiijios salėje įvyko 
Kat. Veik. Centro narių vi* 
suotįnis susirinkimas, ku
riame tas pat Tėv. Kazimie
ras O. P. perskaitė vieno 
Amerikiečių žurnalisto, gau
tus įspūdžius lankant „Šv. 
Tėvą (pr i dedamas  ̂„kartai 
ir savo, gautus šventųjų 
Metų proga); atvaizdavo 
Jo nenuilstamus darbus Ba
žnyčios baudai, Jo" kuklią 
pramogą Vatikano Sode su 
katinu ir kaip Jis stovėda
mas prie žuvų prūdelio 
(tvenkinio) žuveles peni.

Paskui tarė žodį į susirin
kusius dr, J. Januškevičius, 
Jis gvildeno popiežių Reikš
mę nuo Šv. Petro'laikui. Nu
rodęs kad yra bažnyčios 
priešų nuomonių, jog Šv. 
Petro pirmenybė, su jo inir-1 
timi pasibaigusi, kad Rymo vių proga — kun. dekanas 
vyskupų valdingumas šutei-I V. V. Pace virius atgiedojo' 
kęs jiems Katal. Bažnyčios po šv* Mišių iškilmingą “Te' 
galvos reikšmę. Kalbūtojas " ........” .......—-
aiškindamas Kristaus žo
džius, kuriais Ganytojas pa
vadino Šv. Petrą uola —pa
matu, pasakė kad papras
čiausias namas, atėmus nuo , 
jo pamatą, sugriūtų. Kas 
būtų su bažnyčia, jei iš jos 
pašalintume pamatą? Todėl.

. Šv. ■ Petras/nors ir mirė, 
bet buvo, yra ir paliks nni- 
SIJ. Bažnyčios pamatas, ir j«j Tjkn} drauga per .
įpėdimai palaiko savo itak/ fa . EnnįuSi ,
tą pagrindini akmeni. Pas- M__ :_____ ;________ i______
kui kalbėtojas palietė Šv. vilni™s hvpam.W, lietuvi! ’ - 
Tėvų nuopelnus politiniame I ^ia -ne li'c tavo i,1’acltls>

- .. ,T . j Čia tavo ir ateitis.-gyvenime, primine, kaip Le I . . .
onas I apgynė Italiją nuo; ■ _____ -
Hunų karaliaus Atilos už- ’ IfUlft VljUTH Eli
puolimo.’ Atpasakojęs apio: JURU KNIllU tlLtv
įsikūrimą ir žlugimą bažnyj Tai gražus mūsų išeivijos, 
tinęs provincijos (patrimo- j įžymaus poeto kųn. K. Ur- 
nium), pabrėžė kad nusto-* bonavičiaus eilių rinkinys, 
j ęs pasaulines valdžios šven S šią Įmygą išgyrė visa rim
tųjų Tėvų autoritetas ne' tesnioji spauda. Visi gėrisi ' 
kiek nenukentėjo pasaulyje. • jos turiniu, gėrėsies ir Tam- ■ 
Dr. Januške^’ičius neužmir sta ją įsigyjęs.
še paminėti Bažnyčios galvų Knyga gražiai atspausdin- 
iiėlaisvūs laiką Avinjone, -ir į ;a ir turi 191 pusi. Jos kai- . 
kaip tas pasaulio valdovų. ia ^L50< Bet dabar “Darbi- 
palinkimas nužeminti Šy spaudos vajaus me- 
Tūvą išeina vis jų naudai. * gra>žiais drobės viršeliais 
Dievo Apvaizda nulemia kaina, tik 75 centai; popie* 
pasauliečių taikomus smu- = riQ vivšeli.lis 50 centų.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią • 
ir naudingą eilių knygą.

“DARBININKO” ADM.,
. 366 W. Broadvvay,

South Boston, Mosi.

I)(‘unj. landaun.us” su versi- .' 
kulnis ir malda “pro Pa
na”, išreikšdamas Visaga
linčiam Viešpačiui visų pa- 
r'apijiečių nuoširdžia padė
ką už suteiktąsias mūsų Vy- ' . 
Gausiajam Ganytojui, ma
lones,. ir prašydamas* jam iš.. 
dangaus tolimesnių sielos ir ‘ 
kūno jėgų.

. ' Ten buvęs. ;

Geri). Skaitytojų 
Dėmesiui

1 Gerb. skaitytojų ir prietelių 
nuoširdžiai prašome remti„ tuos 
profesionalus' ir biznierius, kurio . ■ 

Ptįlkiiliukas Horatio b. skelbiasi “Darbiumke.” Nueję 
Haekvit. žviiius arkiteMab f*8*1 k“k» pasate W 
. r. n w ‘v. • - i - matote jo skelbimą “Darbintm
ir-iootbąll zu.o ag, -Toldu būdu biznierius dar
bu vo paskirtas • - direktoriusgeriau supras kad skelbtis “Dar- 

............... y Ibininko” apsimoka. :• ••

i
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Detroito Žinios vadinsis Litnamkos basket- 
Mo ratelis — ĮAtuamea’š 
basketbali teani. Tai bus A- 
merikos lietuvių pasididžia
vimas ir garbė. Mums, lietu
viams, bus tuo labiau malo
nu, kad, tame rately susitelks 
ne tik lietuvių,, bet ir visos 
Amerikos geriausi basket- 
bolo žaidėjai sporto žvai
gždes. Tikimės, kad Lituam 
kos,baskėtbolininkai garbin
gai pasirodys ir tuo .būdu 
laimės keliolika šimtų dole
rių Dariaus - Girėno pamin
klui ChicagojeL Tas mūsų 
januolių žygi* bus tikrai 
patriotiškas.. • • l žuvo rekordai visu Tliiueis valstybės veteranų.

K-to sekr. P. J u ryčio. į —---—-r A - ———
T’--’ rijonu Kongregacijos Gene-

, LOWELL, MASS. rolas. Misi jos ^baigsis kovo
— . m ' 11 d. Dabar vra gera pro-
|KAS girdėti lietuvių i Vasario 23 d. įvyko fede- i įsiems Įsigyti Dieta ma-j 

racijos skyriaus susirinki- i°Pn.L ’
imas, bažnytinėje svetainėje.' DA.RBAI

. j Buvo išduotas raportas iš j kolonijoje darbai
jser Vais--įvykusios vasario iUd. kųtv)Tėhę^Jwųja^ ų_

tybėsė. basketbolininkaiš. — jcerto ir; praBlbip Koheer-į 

;nigai-pasiųsti Dariaus - Gi-Į 
įi’ėno paminklo fondan,-var- 
du Konsulo Kalvaičio.

Nutarta platinti katalikiš
ką spaudą: rengti prakalbas 
ir paskaitas. Visas darbas 
paliktas stovinčiai valdybai.
Valdybos, sąstatas. Dvasios 

Vadas ir Garbės pirm. kuh. 
F. Strąkauskas, pirm. VI. 
Paulauskas, viee-pirm. O. 
Grigienė ir T. Brasiutė pro- 
tok. 
fin. 
ižd.

Po sunkios . ir ilgos ligos 
f mirė Marijona Kirvaįtienė.; 
r Palaidota vasario 8; dieną i š 
i Švento Jurgio bažnyčios su 

trejomis šventomis inišio- 
mis, kurias laikė kunigai: 
Čižąuskas,' Valaitis ir Ma- 

: Sevičius. Palaidota Alvvu 
’ Kalno kapuose, kur jau tn- 
’. re j o lotą nusipirkus.

Paliko nuliųdusius : Vyrą 
JPraną, sūnų Jeronimą, kr- 
tūrius brolius ir brolienes 
Bąiicauskus, tetą ir dėdę 
.Kalinauskus, Dorcliester,

Mass. ir daug kitų giminių 
Ir draugų.

Iš Lietuvos paėjo iš Vid- 
• girių, kaimo, Gražiškių pa
rapijos,: Stivalkų krašto.

■ Čionai priklausė prie Mal
dos Apaštalystės ir Treti-, 
ninku draugijų, tai su abitu 
tapo aprėdyta kaip vienuole 
ir abi draugijos dalyvavo 
maldose ii- laidotuvėse. Taip 
gi buvo užprašyta daug šv. 
mišių.

Dieve, suteik amžiną atil
sį! .. . U B.

]ba, kurią sudaro šie nariai: 
I Pirm. Antanas Mickunas, 
i viee-pirm. Bronius Kudir
ka, prot. rast. Eleną Jasio- 

,nytė. fin. raŠt. Oim Jasiony- 
tė, ižd. Pranas.. Jankauskaš.

Pereitu metų vaidyba, ku- 
‘rioje buvo šie nariai: pinm

6.

TĖVO B. M. PAULIUKO 
0. P. MISIJOS

KOLONIJOSE

CHICAGO, III
DIDELĖ SPORTO ŠVEN
TE DARIAUS - GIRĖNO 

PAMINKLO NAUDAI

lįalyvpus ; yeriausi Ameri
kos sportini ūkai, lietusiai.

Didvyrių Dariaus - Girė
no, fonde jau baigia augti 
penktas tūkstantis. dolerių. 
Aukos plaukia iš visų kolo
nijų “ iš atskirų asmenų 
ir draugijų. Tas užtikrina, 

.. kad paminklas bus tikrai 
.pastatytas.

Be to, paminklo statymo 
komitetas rengia kovo 24 d. 
didžiulę sporto šventę, ku- 

. rios galės žiūrėti daugiau 
kaip 4100 žmonih (tiek .tik 
Sėdynių yra). Tai pyks 
132-0 pulko būstinėje. Ti- 
kietai bus parduodami po 
50 ir po 75 cn.

Pirmiausia žais lietuvai
tės basketbolininkės .su ki
tatautėmis. Po to basketho- 
lą (krepšiąsvaidį) žais A- 
merikos sporto- „žvaigždės-, 
lietuviai su geriausiais Clu-

Lifshultz Fast Freiglits. , tas davė pelno J30.30e. Ti-

Iš lietuvių pusės dalyvaus j 
žymiausi.. lietuvių basketbo ■ 
lin inkai, kurie ?tąįp pat yra 
ir žymūs, plačiai žinomi A- 
metikos ..sporto pasauly. 
Štai jie: Fil. Kriaučiūnas 
(Kraus) — basketbolinin- 
kas ir Dę Paul universite- 

. to futbolo ratel io kapitonas; 
2) stud. Ed. Kriaučiūnas 
(Krausi — žymiausias A- 
merikoje basketbolininkas 
ir vienas iš žymiausių Ame
rikos futbolininkų, Notre 
Damę universiteto baskėt- 
bolo ratelio - kapitonas; 3) 
Petras Barskis — 1934 m. 
laimėjęs aukščiausią scor’ą: 
4) Ant; Laurinaitis — 1933 
m. buvęs De Paul universi
teto bask-lo ratelio kapito
nas, 5) Renny Budrikas,
6) Eddy Jaselskis (Jassėn),
7) Juozas Kliučinskas, . 8) 
Jomis Tcndžius /(Tendzy’l 
ir kt. Ta nepaprasta sporto 
šventė rengiamą, Dariaus ir 
Girėno pagerbimu^ todėl 
lietuvių sudarytas ratelis

rast. J. N. Norkūnas, 
rast. A. Vįersėekienė, 

A. Kazlauskienė.
Raporteris

Dominika . Jasionytū, . prot, 
'rašt. Ona Kudirkai!ė, fin.

; riišt. Ona Jasioiiytė, ižd. 
Pranas Jankauskas taip pat 
energingai. veikė ' ir jiems 
priklausei vyt iškas padėkos

Springfield, Illiuois gaisras sunaikino valstybes ginklų žodis. ;
sandelį ir padare virš milijoną doleriu nuostolių. Avkyvo j Naujai valdybai linkime 

j sveikatos ir ištvermės.
I Neseniai susiorganizavo 

pasižiūrėti. Buvo gi azi 11 ‘ niorginų ir vaikinų “bow- 
kukli programėlė. Susn-m-. ĮįTT„.»-» ].nt(Jiai, kurie prakti
ko, gausiai jaunimo ii teko, j<noja ]<(>tvirtadieniais. Mor- 
klebonui .ir man žodžiai pa- labaj d.^lai laimi sab. 
sidžiaugti jo jaunimu iv' J9 • '
numatytais darbais. Gert.]’ a)sęnl raikin(1
vargoninkas: paskambino ir!
Įkartu padainavo^-keĮctg sma-.

l'y”iai laimėjo. Mūši} ratelis.y-
; ra pasiruošęs su bile Naujo- •**1 • ’ ,F ■ ■ * •Ą sios Anglijos lietuvių rate- 
| lin lošti;’’ . -.

Pereitame susirinkimo 
. . -••• . - : . "nuL-uui surengti, debatus.

susiruTkuną. . • . Henm.je;-'Ar naudiuga niai-.
Jis turi.:; sau ping-pong v .. j T n f \ *. „ ■ .. - . 1 ’ svtos vedvbos r Debatoriarstala, radio, piano, nool-ta- ‘ ; v ‘ . . v... .,. . ■ . ' pasiruošė darbui ir užtiki'!--ble ir kortoms staleli.. Nors , , , ..4 ■ , • . > v . . , . ‘ . nam, kad debatai bus ido-

mazas laimimo skaičius pn-. ; . p • '. . ’’ , \. mus jr naudingi.
Ivgmant su vv aterburv m, T • - .. . ,, , . . . Jeigu musu vveiai. ir. to-

! bet visgi vilties vra. kad ir u - TXT .r il ‘ . . Imu faiĮ) gv\VVestfields atliks savo kata- •■ ’ . Iime tikėtis,
likvbės boi lietuvybės kvota.

Vasario 25 — kovo lt dd.. 
Viešpaties /. Atsimainymo 
Bažnyčioje, Maspeth, N* ¥. .

Kovo U -^20 dd., Angelų ' 
Karalienės Bažn y e i o j,e
BrookTyn, N. ¥. ** .

Kovo 30 — Balandžio 6 
d d., šv. Onos Bažnyčioje, 
Jersey^C-ity, N. J. / \ 

■ Balaii-džio 8 —15 dd., Šv. . 
Antano Bažnyčioje, Detroit, 
Mielu , . •

Balandžio iii —-22 dd., 
šy. Pranciškaus Bažnyčio- 
je, Wilkes^T3arre, Pa.

KARO KNYGOS PRENĮJ-
• MERATORIAMS

daug. . Dirbantieji taip pat 
skursta, nes uždarbiai maži. 
.Darbininkui tikras vargas.

Mūsų draugi jos susirūpi
no naujos bažnyčios staty
mu. Štai Šy. Jono Krikšty
tojo pašalpinė paaukavo 
ŠI 00. Amerikos; Piliečių 
klubas $100. Teko „nugirst, 
kad ir D. L. K. Gedemiiio 
pašalpinė draugi ja yra nu
tarus duoti $100. Tai grąžus 
pavyzdys ir kitiems,

Vs*. Senis.

VVESTHELD, MASS.

gių lietuviškų dainelių.'Ka
dangi buvau toli nuo Wa-; 
terbury’o ir turėdamas tą 
vakarą pėy. labai nemaloni', ■ - 
orą grįžti, tai turėjau aptj. 
leisti taip malonų jaunimo^

• '• 'temoje:

Nesenai iŠspausdint o j i _ 
karo knyg’ą^^^Dievivpasigaj-j 
lėk mūsų!” jau aptaisyta 
>r parengta išsiuntinėti vi
siems, kurie ją iš anksto 
(prieš išleidžiant) užsipre- 
nutniTavo ir kurio dabar / 
Korį ją Įsigyti. Visi, kurio 
prisidėjo prie šios knygos 
išlei dimo- gaus ją (nemoka - 
,ma i), i r jų pavardės išspau- . >■ 
sdintos knygoj. Kadangi 
kai kuriu adresai gal pasi
keitė, tad jie visi prašomi 
atviruku pranešti dabarti
ni adresą (P. JuvgČla, 6908 
šo. Aidesiai! Avė;, Cliicago, 
TU.)

su- 
į trauks Į kuopą visą šios ko- 

Mes iš tolimesniųjų, didės i loiiijos 'susipratusį jaunimą, 
niųjųmiestų kaip Water-! Valio, Vyčiai!

D. A. A. B.
męs ir augęs jaunikaitis. Jo 
tėveliai jau .33 metai kaip 
Jlayerhill gyvena.

Vincas baigė Iluvcrhill 
Ili.gh Scliool 1928 metais. 
Suf'folk’ Law Scholl baigė 
1932 metais . ir tais pačiais 
metais buvo priimtas, prisiek 
kušiųjų advokatų tarpam

Teisių mokykloje p. Kiar- 
šiui gerai sekėsi. Tris metus 
jis buvo vienas iš pirmuti
nių savo klesoję į r vienus 
metus gavo stipendiją už 
.pasižymėjimą moksle.

Jo brolis Vytautas dabar 
antrus metus, lanko. Durt- 
mouth kolegiją.

Nors tiktai antri metai 
kai ii p. Kiaršis praktikuoja 
savo profesijoje, bet jau tu- 
ri vardą kaipo gabus ir su-- 
manus advokatas. Ne tik 
Tiaverhill lietuviai kreipia
si prie jo, bet daugelis ir iš 
Lą\vrencei Kad geriau pa
tarnauti Laivrence lietu
viams, savo klientams, ad
vokatas Kiaršis atidarė sa
vo ofisą Lawrence, Gleason 
name, 351 Essėx St.

būry linkimo tam jaunimui [ 
ir jo klebonui, kloties, kadi 
iš tos gilės tikrai, išaugtų1 
.milžiniškas šimtmetis ąžuo-, 
las. ' ‘ ' '

Beje, pamiršau pažymėti, . 
kad tas jaunimas mus visus/ . 
pavaišino gardžiais užkan- j 
džiais.

Neseniai užsukau pas sa- 
i vo gerą draugą kunigą 
Vembrę, AVestfielde. Jisai 
gerai atrodo* ir man pasa
kojo kaip iškilmingai minė
ta Westfield’e Vasario 16. 
Nors neteko man išpildyti 
klebono prašymą atvykti ir 
dalyvauti jo vasario 16-tos 
niinėjime, bot gavau malo
nios progos susidurti su jo 
labai dabar- bręstančiu jau-, 
nirnu. Tai buvo j aunimo. šu- 
i’um - burum vakarėlis ir 
nuėjome, abudu su klebonu

joj, Francijoj ir kitur plečiasi vaideli, nesuti-dvasios.bus'ant žemės. “Tam ir. pasirodė Dievo 
Sūnus, kad suardytų velnio -darbus. Kiekvie
nas, kuris yra iš Dievo gimęs, nedaro nuodė
mės, nes jame pasilieka jojo sėkla; ir jis nega
li nusidėti j nes yra gimęs iš Dievo. Tuo pasiro
do Dievo vaikai ir velnio vaikai” (l'Jori, 2, 8- 
9), sako Šv, Jonas,

“Kas ne su manim, tas prieš manę ; ir kas 
nerenka Su manim, tas barsto”. Dabar staty
kime klausimą ar mes ir mūsų draugijos, ku
rias mes atstovaujame, su Kristumi,. Ramybės 
Kunigaikščiu, per pąklusnumą į malonę ir ra
mybę, ar su šėtonu per nepaklusnumą į nuodė
mę ir netvarką?

Gal kas pasakys: pas manę viskas tvarkoj. 
Gyvenu kaip katalikas, išpildau savo priedeiv

klausyti Dievo. Jieva paklausė Šėtono. Ir kas.17ies’ kitų gerovė ar negerovė man nerūpi ’. - ., . v ..
. • 1 .u j yj _ --n.*—i—— „-T-l- i-. Klausk tuos, kurie girdėjo, ką as" jiems esu

kiniai iv net kraujo praliejimai esanti kalta 
Kristaus karalystė ant žemės. .
Kristaus ir Velnio,., tarp Ramybės Kunigaikš
čio ir kunigaikščio netvarkos bei suiručių.

- . Kad pripildyti linksmybių vietą, kurioje 
gyveno prieš nupuolimą angelai, Dievas sutvė
rė žmogų.. “Padarykim žmogų į mūsų paveiks
lą ir mūsų panašumą, ir jis tevaldo juros žuvis, į 
ir dangaus paukščius, ir žvėris ir visą žemę, ir 
visus slankiojančius, kurie kruta ant žemės.” 
(Prad. 1,26).

Ir pirmieji žmonės, apdovanoti šviesiu 
. protu ir laisva valia, buvo palikti išbandymui, 
Dievas davė įsakymą nevalgyti vaisiaus medžio 

. pažinimo gero ir blogo' Piktoji dvasia iš keršto 
Dievui ir pavydo žmogui prikalbino Jievą ne-

PROVIDENCE, R. I. HAVERHĮLL, MASS,
GAVĖNIOS PAMALDOS

Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje gavėnios pamal
dos įvyksta trečiadieniais ir 
penktadieniais vakarais, o 
sekmadieniais kaip papras
tai. . . ’ -

Nuo kovo 5 d. prasidėjo 
šv. misijos, kurias skelbia 
Tėvas Čikota, M. I? C., Ma-

NORIMI, MASS.
Lietuvos Vyčių 27 kuopą 

gerai gynioja. Pradžioje š.' 
motų 'išrinkta darbšti val.dy- i

. ADVOKATAS 
VINCAS KIARŠIS, Ji

Ar čia nelaužo Dievo įsakymą — mylėti artimą 
kaip pats savę* (Mat. 22, .39). O gal skaitai sa
ve kataliku dėlto, kad esi krikštytas, priklau
sai prie parapijos, atlieki velykinę ir neaplei- 
di šventadieniais Mišių. Bet Čia aš noriu pa- 
klausti ar tu neesi dangaus pilietis, Dievo vai
kas,; Kristaus kareivis ?

“Dievas yra tiesa. Kiekvienas jo žodis y* 
ra tiesa, grožis, gėris, gyvenimas ir saulė. Kada 
Dievas kalba, visi tvariniai turi klausyti, tikė
ti nusilenkti ir veikti. Aukščiausiajai Išminčiai

įvyko ? Praradio viršgamtinę Dievo malonę ir 
dąiigaus linksmybes. ITžsitraukė ant savęs ir 
visos žmonijos .vargą, kančias ir mirtį. “Dievas 
sutvėrė žmogų nemirtingą ir padarė, jį savo pa
našumo paveikslu; bet velnio pavydu mirtis į^ 
ėjo į.pasaulį;.jį gi sekioja tie, kurie yra fo pu- 
sėjeb (Tšm. 2, 23-24).. .

. Dievas dėl savo begalinės meilės link žmo-
■- nįų viešai skelbia.šėtonui karą. • ‘Aš padalysiu 

neprietelystę tarp, tavęs ir tarp ■ moteriškes, ] 
tarp tavo aini jos iT jos ainijos” (Prad. 3, 15). I___
Šėtono aini j a yra visi tie, kurie pasiduoda jo. kalbai'it, būtų labai didelis lengvapėdiškumas 
.vadovavimui, kuriuose -randasi, jo dvasia, apie' - * - •> • *.’• • • . •
kuriuos Šy. Jpnas rašo: “Jus esate iš tėvo vel-

’ ni‘o ir norite daryti , jūsų tėvo geismus’* (Jon..
8, 44). Moteriškės gi aini ja apinią draug jr 
Kristą,' bet faingi ir visa žmoniją, kuri per Die
vo malonę turi pergalėti šėtoną. Neprietelyste 
pasilieka, tolei, kolei žmonių giminę ir piktosios

Šventasis Tėvas Dievo vardu Enciklikoje 
“Cąsti Čonnubii” — “Skaisti, nesutepta nlo-i 
terystė-’ prabilo į šeimynas.. Enciklikoje apie - 
Katalikiškąjį Veikimą, liečia pasauliečius, kurie. 
turi būti Katalikiškos Akcijos nariais ir po1 
Bažnyčios vėliavą su vienytomis jėgomis apaš-; 
talautų. Kartkartėmis ragino išplatinti. katali 
kiškąją spaudą, užsiiminėti labdarybės darbais.
Šventas Tėvas yra Kristaus vietininkas. Jo bal- j.dejo smarkiau veikti. Kata- 
šas yra Dievo balsas! Kokį atbalsį rado tavo likai noriai stojo darban, 
širdyje? t. ■ ' 'vadovaujant jų energingam

Kada budeliai suėmė Kristų nuvedė pas *r suniall^anl dvasios vadui.
Pereitą savaitę įvyko pa- 

j. rapijiečių pasitarimas su 
. kuli. Norbutu ir buvo nuta- 

ita atremontuoti parapijos 
svetainę. Tam tikslui para
pijiečiai pradžiai sumetė 5(1 
dolerių..

L. D. K. (h'demiiiiO klubas

atsukti į ją nugarą ir užsikimšti ausis, nors tai 
būtų daroma įr mokslinio neitralmno. vaklti. 
Neitraliiinas tarp tiesos ir mėlo, pikto ir geru, 
Dievo ir velnio, Bažnyčios ir sektos yra ne kas 
kitas, kaip paskelbimas Dievui, karo. Kas liek 
tralus, tas yra priešas’^ — R. Maeder.

■’ Lietuvių parapija, atva
žiavus kun F. Norbutui, pra

Amui, kuris klausė Jėzų apie jo. mokytinius ir J 
apie jo mokslą, Jėzus jam atsakė: “Aš neša’ 
kalbėjau pasauliui, aš visuomet naikinau sina
gogoje ir bažnyčioje, kur susieina visi žydai 
slapčia aš nieko nekalbėjau. Kam mane klausi ?

•kalbėjęs: štai šitie žino, ką aš sakiau.” Kuomet
Jėzus ta kalbėjo, vienas iš čia pat stovėjusių, _ • . . . ..
tarnų užgavo jį per veidą, sakydamas: “Taip. iiu^are suorganizuoti lietu-, 
tu atsakai vyriausiam kunigui ?” Jėzus jam fa- A ių- bąskeibailininkų rateli, 
re: .‘‘Jei aš netiesą kalbėjau, -įrodyk,, kad tai a komisija, į. kurią į- 
netiesa: jeigu gi tiesa,' kam.manę muši ? (Jom. v. tM.Vbbat.as AVilliaju 
18 90-93') ?’ • •• . Kiaršis,>Jr., Steponas (lau

kaitis, Julius Akstinas, Juo-
Kristus tebeskelbia amžinąsias tiesus savo zas Mat(.>nis ir Juozas (he 

apaštalų-vyskupų ir kunigų lupomis. Pželrau-. įjllskas.
džia remti bedieviška spauda ’ir priklausyti prie • . « , v .. .
Bažnyčiai prieSingip draugijų. įmerkia mm ,ki,d , H
tėrializmir. nai’imutlizina. pašnnizmą, komnniz- ■>' l,’"ls -’Į bilus u ><>ju o.ji. 
mą, Jei nepri j lazysti tų skelbi amų tiesų ir.da v- .. • :
atsigrįžęs spjauni į Kristaus pasiuntinius, no- v‘°uak .
galėdamas Įrodyti jų klaidos, ar gali sakyti jog Vienas iŠ . smarkiausią 
esi Kristaus karalijos piliečiu i “Kas no su nw- jaunųjų veikėjui lietuviu 
nini, tas prieš manę: kas su .manim .nerenka., tarpe1 yra advokatas Vincas 
tas barsto”; ' • [Kiaršis, J.p.. Jis yra čia gi-

PAIEŠKAŲ
. Tamošių Piro. . Seniau gyveno 
LauTctico, Mass.į bet dabar neži
nau kur jis yra. Iš Lietuvos paei
na, iš .Merkinės. kaip seniau, bet 
po karei liko Okupuoton Lietu
von, ėabar tai Ratnyčios parapi
jos, Randanionių kaimo.

Kas,.apie ji žino, arba jis pat . 
praneškito sekančiai .—

jonas Jęskėlevičius 
.4. Bellevue Avė., 
IVtontelĮo, Mass.

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per- 

šalinu) krutinėję, tai geras išsitrynima* 
su ANCUOR l'ain-Ext>elktlvi visos 
krutinus ir po to apdengiant krūtinė 
su flaneliniu ar vilnonui audeklu. Šito
kį* gydymasis paliuosuoja susikimšimu 
kyuitnUc -visokių glitumų ir skreplių...

Neapleiskite peršalimus krutinėjo, nes ' 
dažnai-jie priveda prie pavojingų, ližų. 
kaip plaukių uždegimas, inttueuzar gri
pas -ir kt. Tu'iaus. išs.itrinkitę l\mv

• K-vpelIeriu. Visose vaistinfsc kaina 35e» 
ir «0c.—skirtingo didumo bonkulOs. ( 
Tiktai tikrasis tiiri Inkaro Vaisbažįuklh

PAIN-EXPELLER * ■



. Antradienis, Kovo 6 d., 1934

Žinios Iš Lietuvos
SUDRAUDŽIA VOKIETI-1 tų sulaukęs, knygnešys Stra 

vinskas Jonas, kilęs iš Šiau
dinės km., Kidulių valse.,

NINKUS KLAIPĖDOS 
KRAŠTE.

Kai Lietuva -Klaipėdos apski’. Spaūdps drau- 
. kraštą paėmė, kaipo autono- v^bnis nešė iš
minę dalį, atrodė, kad tuo 
kova dėl Klaipėdos krašto 
turėjo ir pasibaigti. Bet gy
venime pasirodė kitaip. Vo* : 
kieti ja nei nemanė krašto 
išsižadėti ir pradėjo viešai 
ir slaptai, varyti propagandą 
ir agituoti už krašto grąži* 
nimą atgal prie Vokietijos.

. Dėl tokių vokiečių pastangų 
Lietuva turėjo daug kartų 
bylinėtis su Vokietija Tau
tų Sąjungoj ir Haagos Tarp
tautiniam Teisme. Visas by
las Lietuva laimėjo. Ųaė-

. mus Vokietijoj valdžią Hit
leriui, vokiečių veikimas 
Klaipėdos krašte žymiai su-

-----stiprėjm' - BuvĄ sudarytos 
slaptos hitlerininkų organi
zacijos, kurios pradėjo va
ryti priešvalstybinį kursto
mąjį darbą. To priešvalsty
binio veikimo priešaky atsi
stojo Dr. Neuihanas. Hitle
rininkai ruošė slaptus susi
rinkimus, kur buvo sako
mos kurstomos kalbos. Ma
tydamas tai, naujas. Klaipė
dos krašto gubernatorius 
Dr. Navakas ėmėsi griežtų 
priemonių. Šimtas vokieti
ninkų, krašto valdininkų ir 
Vokietijos piliečių, už prieš
valstybinį veikimą yra iš
siunčiami iš krašto, o vasa-

. . rįo pradžioj buvo suimti Dr. 
Neumanas ir kiti žymesni

. hitlerininkų vadai. Lietuvos 
vyriausybė yra nusistačiusi 
kurstytojus griežtai sudrau
sti ir žiūrėti, kad tvarka ir 
ramybė krašto, nebūtų su
drumsta. Tsb.

Vokietijos,knygas ir jas uč
iai platino plačioje apylin
kėje, nunešdamas ant savo 
pečių net už 30—40 kilomet
rų. Už tai jis buvo keletą 
kartų skaudžiai nukentėjęs 
nuo rusų žandarų. Velionis 
buvo gerai prasilavinęs žmo 
gus, mėgo spausdintų žodį 
ir iki pat savo mirties skai
tė Įmygąs ir laikraščius.

LIET. DARBO FEDERA
CIJOS PIRMININKAS 
PROD. P. DOVIDAITIS,

Bedarbių padidėjimo jau 
nebelaukiama. Manoma, 
kad tiek, kiek jų dabar yra, 
pasiliks maždaug ligi balan
džio menesio, o paskui jų 
skaičius pradės mažėti, .nes 
prasidės daug įvairių kitų 
darbu.

LITAS IR TOLIAU LIK 
SIĄS PASTOVUS.

Lietuvos Darbo Federaci
jos paskutiniam sekretori- 
jato posėdy Federacijos^ pir 
minįnku išrinktas proL Pt. 
Dovidaitis. Dr. K. AmbrO* 
zaitis iš pinn-ko pareigų 
pasitraukė ir pasiliko tik 
vyr. sekretorijato nariu.

Vasario 3 d. Kaime įvyko 
visuotinis Lietuvos Banko 
akHninkų susirinkimas. Su 
šiuo susirinkimu supuola 
Banko 11 m. sukaktuvės. 
Susirinkime. Banko valdy
tojas Stašinskas pasakė kal
bą, kurioj išdėstė Lietuvos 
ūkišką padėtį, pabrėždamas, 
kad Lietuvos ūkininkų pa
dėtis yra sunki ir reikalau
ja pagelbės. Toliau.nurodė, 
kad Lietuvos Banko vado
vybė dės reikalingus žygius

'L
1. Dr. Frank P. Corrigan, žinomas Clevelando chirurgas, kurį prezidentas Rooso- 
veltas paskyrė-Jungtinių Valstybių ministeriū Salvador valstybei. 2. Pašventini
mo Jungtinių Valstybių kreiseilo iškilmės Brooklyne. 3. Prezidentas Rooseveltąs 
su W. A. Harriman ir C. R. Gray apžiūrinėje naują Union Pacific, gelžkelio mo
torinį vagoną. . .

Lito vertė nebus numušta. 
1933 m. Banko balansas bu
vo: pajamų —6.474.084 lt. 
išlaidų —5.628.444 lt. Meti
nio pelno Bankas gavo 845. -

“Darbininko” leidimą taip 640 lt.. IŠ tos sumos 100.000 
pat perėmė prof. Dovidaitis lt.-paskirta ats. kapitalui, 

Visuotinas suvažiavimasU 20.000 lt. akcininkams di- 
numatomas sušaukti balau- pddendo ir kt. Be to priimti 
džio 15 d. Suvažiavime bus|na™^ Banko tarybą, 
deklaruojama kultūrinė 
profesinė programa. LIETUVA TURI 117 MI 

LIJONU LITŲ SKOLŲ
VILNIETIS KARMELI
TAS NORIMA PASKEL
BTI PALAIMINTUOJU

PAKĘISTAS SVETIM
ŠALIŲ ĮSTATYMAS

KAUNAS. Svetimšaliams 
gyventi Lietuvoje įstatymas 
papildytas, pora punktų. Į- 
statymo' 15 § papildytas ta 

■ prasme, kad svetimšaliams 
uždrausta dalyvauti Lietu-, 
vos politinėse’ organizacijo
se, tų organizacijų darbe ir 
iš viso bet kuriam politi
niam darbe Lietuvoj.

įstatymo 20 •‘J .papildytas 
šiuo punktu: “Dalyvavęs 
Lietuvos pelitinėje organi
zacijoje, tos organizacijos 
darbe arba iš viso bet kuria
me politiniame darbe Lietu
voje, —— politinė organizaci
ja, kurioje ar kurios darbo 

* dalyvavo svetimšalis, bau
džiama ligi 5.000 litų nusta
tyta tvarka.”

■ Kun, Juozapas Kalinaus
kas, vienuolis karmelitas, 
gimė Vilniuje 1835 m.. Jau
nas būdamas tarnavo ka
riuomenėje. 1863 m. daly
vavo sukilime. 1864 m. kovo 
m. buvo suimtas, nuteistas 
mirti, bet dėl j o šventumo 
karo teismas prašė Murav
jovo jo nežudyti. Buvo iš
tremtas į Sibirą. Ten pra
gyveno 4 metus. Paskui 
jam buvo, leista apsigyven
ti ties Jaroslavliu ir buvo 
Augusto Čartoriskio auklė
toju. Gavęs laisvę, paširyž- 4$ litus."

KID ULIii įf šak i ą apskr..

MIRĖ KNYGNEŠYS.— 
Neseniai mirė senas, 70 mc-

Telefonas ;’-Plaza 1350..

JONAS GREBLIAMS
Grabelius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, ' 
BĄLTIMORE, MD.

J

CHAS. B, KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju gerai 
. ir pigiai. Pagrabūs pdraošhl.
Nuo 75—100—150 ir aukščiau.

Tel — South 0083 •

piaustyti. Arklys kelinton . 
dienon atrastas^ bet jo no-j' 
degaTiųpjaut^iki-pat stim- - 
birio. Spėjama, kad šis blo
gas darbas padalytas iš ker
što, Žmonės kalba, kad tasai 
vyras dabar liko be panos, 
o jo arklys be uodegos.

Okupuoto j e Lietuvoj fe
LENKINS MIESTO iBet vietos lietuviai gyvento- 

ŽENKLA . -----

Iki šiol Vilniaus miesto 
7(ženklas buvo sr. Kristupas, 

nešąs per upe Vaikeli Jėzų. 
Dabar Vi bliaus miesto vai- 

l.dyba gavo įsakymą valdiš- 
XT . ... . .... kai nustatyt i, koks tiu’i būtiNesenai vietos apylinkes \ ,, , . . V \ 1 miesto ženklas, vienam len-teišėjas nagrinėjo kun. A. , , ... ,, r., V f-i ku dailininkui pavesta pa-Mikalausko byla Jei paša- “.• . v .,, _ 'gaminti ženklo projektą,kyto pamokslėlio kapinėse - . ; . .. „

‘N au miešti s. • (Tauragės

vo įsakyta rytojaus diena 
ateiti į posterunką. Sugrįžę 
namo šie žmonės pasaltojo, 
kad jiė taip pat buvo visaip 
bauginami, kad nesilankytų 
į skaityklą. (

Surinkęs parašų, L. Re
jentas buvo nuėjęs į skaity
klą ir pareikalavo parody
ti knygų katalogą ir lanky
tojų pasirašymo knygą. Pa
sižiūrėjęs prižadėjo kitą ’ 
kartą Vėl ateiti.

Nuo Ramučių už 1 kil. y- 
ia. Juodkiškių sodžius, kur 
yra lenkų pradžios mokyk
la. Ją lanko ir Ramučių vai
kai. Mokyklos vedėjas Ign. 
Garvinski uždraudęs yra 
ramutieeių vaikams lanky
tis į lietuvišką skaityklą, 
grasindamas palikimu juos 
tuose pačiuose’ skyriuose . J 
antriems metams. . *

jai to viso nepaisė. Jie savo 
lietuvišką skaityklą kaip 
Jankė* taip ir. tebelanko. . •

kjlu .-ktii. tui_s tvirtintį Lelb . .
Žmonių-buvo-prisirinkę pib’ • gyvlįh..vju^

. . r. , ‘ 1 kilos viaaus reikalu minis- ^nonėsna salė ir visi lauke spren-;, .. . . J
t m • -I A vr- tcrija. ’• ' 1dimo. Teisėjas kun. Ą. Mi
kalauską išteisimo. Kaltina-Į A diliuje spėliojama, kad 
mašis teisme, gynę patsai sa-įlniesto ženklas būsiąs gero
ve ir ta-proga pasakė gra- !^’ai' sulenkintas.
žia kalbą. Skundėjas, Nau- Z

. v. ,. .... .’ v. . i -iAOnn nVTVTYV it vi?_miešcio policijos viTsinin- 
kas, teisme visai nesirodė. 
Tas pats skundėjas buvo iš
kėlęs baudžiamą bylą iv 
Juozui Vingiui pas Taura
gės karo komendantą, būk 
tai už tai, kad praeitą .vasa
rą ūkininkams padėjo sura
šyti skundą,, bet ir šis. dar
bas nuėjo veltui, nes, byla 
liko numarinta.

ve ir ta-proga pasakė gra-

10.000 ŪKININKŲ . NE 
TURI SĖKLOS, LAU

KAMS UŽSĖTI.

Kaip žinia, kai kurias 
Vilniaus krašto sritis per-

ŠVENČIONIŲ apskr.

BaSkūtem. Kaltinėnų va-' 
sčiaiis. Nebeturi ko valgyti. 
Šiais metais šio sodžiaus . 
žmonėms labai sunku . gy*. 
Venti. Kai kurie jau nebe*

RAMUČIAI. Benekainių turi ko valgyti. Jie jau pa- 
Vals., Kom. Rejentas vis ne
duoda . žmonėms ramumo, 
Šiame sodžiuje atsidarius 
lietuviškai skilityklai, Be- 
niakainių policijos komen
dantas L. Rejentas vietos 

ėmė. bauginti.
Kad žmonės žinotų, jog jam 
I iet avi š k a skai tyk la nepati
nka, jis randa visokių prie
kabių, rašo protokolus, už
deda pabaudas ir vis grasi
na. Jei kurią dieną nesiun- 
či a į Ramučius poli cininkų, 
tai vietos ūkininkus šaukia 
:pąs save į posterunką ir Vis 
liepia, kad jie išvarytų “cy- 
tėlnios učycieJką”. : Pavyz
džiui, š. m. sausio 17 d. bu
vo pasišaukęs. į posterunką 
Joną. Serafiną ir Konstan
tą Stanišių, pas kuriuos 
klausinėj), kas lankė jų 
skaityklą ir ką jie ten darą.

baigę yra ne vien duoną, bet 
ir bulves. Uždarbių nėra. • 
Tuo tarpu mokesčių rinkė- : 
jai į tai neatsižvelgia. Kas 
bus toliau — nežinia.

DĖMĖTOJI1 ŠILTINĖ
OKUPUOTOJE* LIETU, 

VOJE TEBESIAUČIAŠįmet sausio 1 d. Lietuvos 
valstybės vidaus ir užsienio 
skolos siekė lt. 117,668,462,- 
96, skolų sumažėjimas sie- 
kia It. 30.034.473,16. Tas su
mažėjimas atsirado ypač 
dėl to, kad Amerikai atsi
sakius nuo aukso standarto, 
doleriui . kritus, . užsienio 
skolos dabartiniu . metu 
skaitomos žemesniu kursu.

Iš tos bendros valstybės 
skolų sumos vidaus skoloms 
tenka lt. 1.709.861,59 ir už
sienio — lt. 115.958.601,37. 
Tuo būdu vienam Lietuvos
gyventojui tenkanti valsty-' 

|bės skolų dalis sudaro apie

ta būti vienuolis. Pasižymė- . ___ —
jo didelėmis ‘dorybėmis. Mi- ŽE1MAIČIŲ ŽINIOS, 
rė 1907 m. 15 lapkričio. Gau ’  
narnos žmonių malonės jam Sartininkai. Miestelis 
užtariant paskatina .karmę* si deda iš dviejų dalių: 
litus pradėti jo beatifikaci-Loje bažnyčia su klebonija, 
jos b.\ lą. įžanginis procesas pagf0 agentūra, mokykla, 
vj ksta Krokui os Metropo- krautuvės ir mėsinė, an- 
lito kurijoje. troji dalis už 3 kilometrų,

■ “ “ • ten vra pieninė ir smulkausBEDABBIĮ KLAUSI- |kre(iit0 draugija. Sart’inin-
MAS/KAUEE. . geiX)j susisiekimo vieto-

i /. , Y 7. / jė; priekryžkelio Tauragė- Sudaryti bedarbiams pi'^ Nau<estis ir Tažg __ žv. 
■gyvenmų Kauno miesto R- Xuo Tilž5s iki t
viraldybe vykdo viešuosius Sartillinklj plentas.

šio. menesį savivaldybe išlei-1 
do visas, tam laikui sąmato- 
j e numatytas lėšas • ir dar 
108.000 litų, gautų iš vidaus 
reikalų ministerijos. Prie 
viešųjų darbų dabar dirba 
1.750 bedarbių. Užsirašiusių 
vra dar apie 650. Galimas 
daiktas, kad jų koksai šim-

UPYNA (Telšių apskr.)

. su- 
vie-

darbus. Šiems darbams įun. įtais5
kleboniją, užvedė sodą, var
pinę apdengė skarda ir ap- 
mušo. lentomis, įtaisė gražų 
baldakimą, gražias ir pato
gias sėdynes bažnyčioje?

Duobiniii. kaime, gyveno 
rusas Audėjas Demenste- 
vas, kuriam iš keleto vaikų 
yra vienas liliputas (vadi
nasi, labai mažas). Vaikutis 
gražios išvaizdos ir be jokių 
kūno trūkumų. x Turi muzi 
kalią klausą ir labai švarų' 
vaikišką balsą, moka net ke
letą dainų, labai gyvo jude
sio ir linksmo budo. Eina 
jau 13 metus, o ūgis 1 met
ras ir sveria 16 klg. Storis 
atitinka ūgiui, todėl atrodo 
labai natūraliai. Jau astuo
ni metai, kaip nustojo aug
ti.

Ž. P.’>

Okupuotoje Lietuvoj e y 
šiuo metu dėmėtoji šiltine . 
tebesiaučia. Ryšium su tuo 
lenkai uždarė Uciekos ir . :. 
Trasnikų pereinamuosius 
pųpktUS. Ir Nepr, Lietuvo
je, kai kuriose Trakų aps
krities vietose, yra keletas 
šia liga susirgusių jų. Ta
čiau šie susirgimai epidemi
nio pobūdžio neturi.. Pasku- . 
tinių metų apie dvi savaites: 
tose vietose lankėsi sveika
tos departamento dezinfekr. 
cijos. instruktorius.

Pažymėtina, kad Trakų 
apskrityje paltai adminis- . . 
tracijos liniją susirgimų dė
mėtąja šiltine būna dažnai. 
Sėkmingesnei kovai su. šia 
liga vidaus reikalų mineste-. 
ris paskyrė Aukštadvariu 
dr. Mongii’dą. Prie šio nau
jojo rajono priskirti Aukš
tadvario, Onuškio, Semeliš
kių ir Kietaviškių valsčiai.

nai ištiko nederlius. Dauge- 
ly vietų ūkininkai jau dar 
bar iieturi duonos ir pava
sari neturės kuo užsėti lau- I . * . , '
kus.

. Tani tikra lenkų.komisi- ^asĖūi įkalbinėjo,., kad jie 
ja neseniai važinėjo po pro
vinciją ir rinko žinias apie 
nukentėjusius nuo heder-, 
liaus ūkininkus, Vilniaus1 Prašymą,, kąd jų kaime už- 
laikraščiai rašo, kad pava- į lietuvišką skaityklą, 
sari neturės kuo apsėti sa-Į^^’ girdi< -jums . , sunku 
vo laukus apie 10.000. ūki-į ^)Us padaryti, tai aš pa-
ninkiL Dysnos apskr/yra a-į dėsiu”. Bet jei esą ramu- 
pie 2.000 badaujančių žino- Ųečiai taip nepadarysią, tai 

! pabaudų dar daugiau turė
sią-

Sausio . 18 d. į Ramučius 
buvo atėjęs pats, komendam 
tas L. Rejentas. Pirmiausia 
jis Užėjo pas ūkininką Ma
siulį, kurio namuose yra lie
tuviška skaitykla. Čia pašū
kavęs, parėkavęs surašė du 
protokolus ir nuėjo pas Juo 
zą Mickevičių. Ten visus su
sirinkusius žmonės išvarė 
laukan (net ir mažus vai
kąs) ir . k.ieknenam vyrui 
atskirai pasišaukęs, liepė 
pasirašyti kažkokį raštą, ne
aiškindamas, ką jis. reiškia 

; ir kokįani tikslui tas yra 
;• daroma Turėjo pasirašyti 

u | apie 1Q asmenų. ‘ Iš pasira- 
šiušių Br, Serefinas kom.

IpRejento buvo ])aklaustas, 
11 kiek kartų jis buvęs skaity- 
l'i’Kb . Jam atsakius, • kad 3 
į kartus, k<nn. L. Rejentas. 

pasakė, kad už kiekvieną 
kalią, jis gausiąs, po 20. auk
sinu1 pabaudos; tas pat esą 
laukia ir kitus. Tibins, ku- 
.rio tą ■dieną nepaširašė, bu-

surastų kokią nors priežas
tį ir visas kaimas pasirašy
tų . apskrities storastijai

nių, kuriems .reikalinga sku 
bi pagelta.

LYDOS apskr.

PELESA. Rodunes vals. 
Trukdo. 1933 metais rugsė
jo menesį čia atsidarius lie
tuviškai “Ryto“ skaityklai 
prasidėjo įvairūs trukdy
mai, gąsdinimai, protokolų 
rašymai, pabaudos ir t. t.

APDOVANOK SAVO GIMI
NES LIETUVOJE

Darbėnai. Čia viename 
kaime gyvena turtinga mer- 

. .. rgina, 'kuri turėdama ūkį les
tas dar užsiregistruos. - To-Ro turtillg0 vyro. Bet pasi- 
kiu būdu savivaldybei arti- piešusius ji išpeikia, surąn- 
nūausiu laiku teks aprūpiuvįsokią dalykų, kurie e- 
ii darbu apie 2.400 darbi- — nepatinka. Su ‘vienu 
nmlm. .. . . iš. kelintos parapijos buvo

Vasario mėnesį viešiė- susitarę ir turgaus diedą tą
siems'darbams vykdyti savi- Įsai atvažiavo vestuvių rei- 
valdybo iš. savo lėšų pasky- kalais pasitarti. Tačiau Ty
ro 43.300 litų. ,144.500 litų tojaus dieną kavalierins 
tikisigauti-iš vidaus reika- nerado arklio, o vežimėlis 
bi mimsterijoš. 'sudaužytas, pakinktai su-

Gerb. Klebonų Dėmesiui j
. - ■ . • • ’ ■ ' ' ' ' '• . . • • 5

Turime gražių Velykiniu Koncertų su Lietu- jį 
viškais parašais. Kainos labai prieinamos. Su 
persiuntimu tik: 

’ 300..
500 ...

1000 ...
1500 ...'

. '.'2000..,
Malonėkite'šiųšt i užsakymus,'• 

“DARBININKAS0 •

366 Broativvay, • South Boston,. Mm

■ $1.50 '
..$2.00
.. $3.00, 
,■.-$4.50'.

i

Laike “Darbininko” va
jaus, už keturis dolerius ga
li užrašyti: “Darbininką” 
savo giminėms Lietuvoje. 
Prie to dar, pats gausi do
vanų “Lietuvos Albumą.’’ 
Už keturis dolerius “Darbi
ni ūkas" du kartu į sąvaitę 
lankys Tamstos.gimines per. 
visus metus. Mes gauname 
daug laiškų iš Lietuvos, ku
riuose lietuviai pra n o š a 
mums, kad “Darbininkas” . 
yra jų labai mėgiamas laik- .

Jei nori suteikti,savo gi- • 
minčins dovaną, . kurią jie 
brangins, pasinaudok' vtįjįb 
mi ir užrašyk jiems “Dar- . 
liininką”. . ’ , .

Neleisk viešam, namui gy* i
vuoti tavo privatiškąm. na* j

: ‘ v
■ į.
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i
IĮ Rytinių Valstybių Žinios
Waterbury, Conn.

MISIJOS - netiktai lietuvių,, bet nr sve- 
Tęvas. J. Bružikas, niisi- tmtaitfhj. žaidimas buvo 

įa gana smarkus pradžioje, 
bet kaip Watęrbilry lietu
viai. įsisiūbavo, tai galut'iny- 
sis .pelnas Waterbury’iui 
buvo per 24 punktus. Reiš
kia ‘seore’. arba skaitlines 
buvo šiokios: Waterbūry 
41, . Nash na 17.

Visi žmonės buvo paten
kinti. Lošta pro ir amateur 
rules. Nebuvo jokio ‘kraujo 
praliejimoPo lošimo visi 
Nashua Iečiai ir ivaterburie-

jfonierius šiaip atsišaukia 
ir kviečia visus ir visas 
waterburiečius, lygiai senes- 
liiliošius ir jaunesniuosius: 
“Visi į.Jubilęjaus Misijas!’’

“Tokių Jubilėjų kaip šio,, 
jau mes daugiau' nebesu- 
lauksime; Ar jūs girdėjote, 
kad šio jo Gavėnioje sueina 
lygiai 19 šimtų metų po 
Kristaus Mirties ant kry
žiaus! Tokios pačios Sukak- 
tuves ir' kitų kataliko šir
džiai- brangių dalykų. Tai- Avaterbiiricte»ysttėj<T
gi:. Krikšto, Išpažinties, 
Komunijos, Moterystės ir. 
kitų Sakramentai Jubilėjai! 
Taip pat Bažnyčios įsteigi
mo 19 šimtų metų Jubilejus 
ir Jos Globėjo Švento Juo
zapo. šv. Mišių- aukos toks j 

Hat Jubilejus! Be to, dar! 
' ‘j____  ,

Sopulingos Jubilejus!. Vis-i Ražaitis, advokatas "V elec-
* ka, Mikolipnis, Tamulevj- 
sll ;čius, O’Neil, Swasey, Pos- 

cavąge, Claire Kalvaitis, o 
padainavo linksmai lakštin
galas - Lasky. Buvo ir dau
giau kalbėtojų, kaip tai Jo
nukas Lėsūnaitis ir vyčių 
p i ri n i ui nkas JuOzas Koskis

Vienu žodžiu santykiai 
t ar į) Nashua ir IVaterbury 
labai sustiprėjo ir -norėtu
me, kad taip visuomet-būtų. 
Jeigu tiktai pats lošimas 
būtų, kaip tasai paskutiny
sis. tai viskam būtų O. K..

Rašytojas šių žodžių no
rėtų pareikšti ir priminti

į- vyčių klubą tenai gar-, 
dzin kukliu užkandžiu gavo 
ir sų prakalbomis, juokais, 
dainomis, bei pasišnekučia- 
.rimais visi ilgai linksmino- 
Įsi. Vakaro vedėju buvo ger- 
ibiamasis šerifas Jcnušaitiš. 
! Kalbėjo kunigai : Valantic- 

Jūžaus širdies ir Motinos (ius’ Bružas, Kripas ir

kas šiais metais! Labai šir-P 
dingai kviečiu Tamsta 
visais namiškiais! . Malonė- 
kitę šią žinią pranešti ir sa
vo kaimynams.

Misijos; Merginoms ii 
Moterims nuo kovo 5-—11. 
Vyrams ir vaikinams nuo 
kovo 12—IK”.

~ Misijonie rilis J t.zuitas kimi: 
■gas J. B važi kas.

Dievui visi sveiki sugrįžo. 
Kadangi ant rytojaus nebu
vo nei riiokyklos nei darbo 
fabrikuose, tai visi galėjo 
sau ramiai ir saldžiai snau
sti.

• Studentai dabar ‘bovvlina’ 
ne sekmadieniais po ,pietų, 
bet pirinądienių vakarais.

Lietuviai (Ne - katalikai) 
švente Vasario i6

Tai buvo pereitų sekma“ 
dienp Nors pats ten nebu* 
vau, liet iš laikraščių štai 
ką sužinojau: kalbėjo dak
taras. Stanislovaitis, ‘advo
katas Ragožius iš Boston’o, 
Tarnas Matas,

ihT

’ I • ■ . ■ ' • ’ • • '

i, aldermonasi Tautiiieje- pomeraiičių parodoje San Bernardino, Kali- 
Bendleris ir koks tai laik- forui joje, šis papuošalas laimėjo pirmą dovaną. Vidury- 

, je vaizdelio stovi p-lė May Betteridge, parodos karalaitė.raštininkas iŠ Brooklyn, 
New York; Tai buvo lietu
vių salėje, 103 Greenė Str., 
Waterbtiry. Malonu paste
bėti, kad ir mūsų broliai Įtė
viai, kad ir skiriasi nuo mū
sų tikėjimo dalykais, visgi 
nepamiršta ir vasario 16, 
mūsų Motinėlės Tėvynes 
Lietuvos. Valio, lietuviai, 
tegul nors mūsų lietuviškas 
susipratimas, gyvuoja ir pri
mena Tėvynės svarbiausius 
momentus.

vii} bei svetimtaučių minias 
su savo originališkais apsie
jimais, ir .su Mokiu ‘tymu’ 
VVaterburyj, nenuobodu gy
venti.

ĮVAIRENYBES .
6. . . ..

NAPOLEONAS nemigos lengvą yra grįžti į 
nornialų stovį. Išbuvęs bo 
iniogo 80 valandų, tai yra 
daugiau kaip tris paras, ^jis 
miegojo be pertraukos tik 
14 valandų 6 valandas 
virš .normalaus 8 valandų 
pįoilsio. Taigi kiekvienai iup 
miegotai parai išeina . ’ tik 
po dvi valandas miego, ži-

Kai Napoleonas, lygiavo į 
Egiptą jam toko pernakvoti 
pas vieną tenykštį ūkinin
ką. Tas ūkininkas turėjo 
daug vaikų, . Visi jie smal- 
suodami. norėjo pamatyti 
Napoleoną, apie kurį iš sa
vo tėvo buvo girdėjęs. Bet 
visi bijojo.. Pats jauniausias j minia, toks poilsis po ilgos

■ Prierašas. Taipgi vietinis 
klebonas kunigas Valahtie- 
jus širdingai kviečia . visus 
ĄVaterbury'o ir apylinkes 
lietuvius - lietuvaites, vy
rus.moteris, vaikinus, jami abiem rateliam, kad čempi- 
riimą vienu žodžiu visus Į jonatas dar kol kas nenus- 
šias Jubilėjines Misijas, j tatytas tarp Nashūa r Wa-
Brąngusieji AVaterburiečiai | terbury. Abudu jau po- loši- 

. ir apylinkes lietuviai! . Da-; mą išlošė, bet kaip bus .su 
bar, anot Švento Pauliaus, Į paskutiniuoju arba ‘rubbė- 
yra patsai išganingasis lai- j r’iu ? Ar galėtume vėl ne
kas. Dievas tau atverčia sa-' užilgo rungtis, ir tai išspręs-

• . vo visą malonių šaltini ir( ti ? Vietiniai nianadžeriai 
. niekas. Jam bei Jo Šyen-. spręskite jūs patys ir pa 

^ . .čiausią  j ai Širdžiai daugiaus. galvokite apie tai.
. malonumo neatneš, kaip ——-—-

Tamstos dalyvavimas šiose , Waterburyj, kaip ir vi- 
: , Jubilėjinose' Misijose. sur labai daug prisnigo. Pa- 

' ■ , - i vėjinga važiuoti, bet kiek
v. . galima nuo watęrburiečių 

. ’ 7?^U 0 su~ ęužį-nofų įaį ugra pUVę j10kių
Ritele Naskua lietuvių Bas- aĮ-sįfiĮ-i1ų1j> Xasliua lietuviai 

• ‘ Jšetliall Bateli. nesibijojo net 300 myliiĮ va- 
Vąsario 23, tuoj po Jur- žinoti į basketball sporto 

gio Wasliington’o šventės pramogą ,Waterburin. Žino- 
susirėmė: AVaterburyj, Šv. ma, AVaterbury’is, kaip ir 
Juozapo par. Naujoje Salė
je. AVatėrbūriečiai Vyriai 
su Naslma, New Tlampshi- 

. re’kunigo daktaro Bružo
Švento Kazimiero parapi
jos rateliu, Wąterburie-. 

,. . čiains - vyčiams vadovavo 
J ohukas Lesūn ait įs.- .

. Susirinko pažiūrėti, niilži -

Naujas Lietlvviiį Biznierių 
-Prafesijonaių BasketbaJl 

Batelis
Dėkui daktarui - dentistui 

Selenui, Waterburyj šiomis 
dienomis susitvėrė lietuvių 
biznierių - profešijonalų ba- 
iiketball ratelis. Į tą koman
dą įeina elektrikos ‘Happy 
Lasky, šerifas . Jenušaitis 
(kuris dabar labai pragar
sėjęs kaipo referee pas ex- 
cellence), darbininkas Al
bertas Vaitukaitis, Jonas 
Marčiukaitis, Waterbury 
Gountry Golf Klubo * vedė
jas Antanas Račas, vytis 
Paulius Kaųneekis ir keli 
Įriti,. Jie tuo pasižymėjo, 
kad iki šiol nei vieno loši
mo nėra išlošę ! Tai bent pa
sižymėjimas 1 Nenusiminki
te, vyrai, nes Čia ne tiek 
jūs kaltė, kiek šerifo Jemi- 
šaičio ?- Visgi žiūrint iš ša
lies, reikia pripažinti jiems 
ateiti. Tiktai turėtų,. man
ding, užsiželdinti visi, kaip 
dentistas Selenas, barzdeles.

Pereitų sekmadienį jie 
buvo New Havene rungtis 
su kunigo Karkausko pana
šiais biznieriais bei profe- 
sijonalais. Kaip pasisekė 
nežinau ir tegalėsiu jums 
Įritame šio laikraščio nume
ry pranešti: Visgi tikimasi, 
kad jie išloš nors vieną ‘gei- 
mį’ Šį sezoną. Kitaip turė
siu atšaukti savo viršminė- 
tą pareiškimą, kad jie turi 
ateitį. Kuomi pasiremiut 
Nugi visi tie bas ketbalH- 
ninkai, mačiau, šiomis, dįe-

Iš visii besketballininlvi} 
Watrburvj lietuvis turi su
sikrovęs didžiausią bei aug- 
ščiausia ‘Beorė’. Tai mūsų 
vyčių, ratelio IpŠikas ir milk- 
mąn Steponaitis. Mes nesi-, 
stebim, nes jisai AVashing- 
ton College buvo “best all 
ąround athlete”. Bet kar
tais abejoju ar jisai ištęsės. 
nes kuomet jauni vaikinai 
pradeda užsiiminėti su ‘bri- 
dge’ lošimų, tai labai pavo
jinga. Visgi, iki Šiol negali
me Steponaičio peikti kaipo 
baskėtballininką.

si jonierius, salėje,. papasa
kojo lietuviams apie Lietu
vi} ir kai kuriuos savo nepa
prastus . atsitikimus karo 
metu.

Ansonis’jos lietuviai nie
kuomet. nepamirš Misijonie- 
riaus Tėvo Antano Petraus
ko Misijų, jo turiningų pa
mokslų ir jo gražaus 
pasidarbavimo.

LIETUViy DIENA

ten

ANSON1A, CONN.

noniigos yra daug kietesnis 
ir skalsesnis, . negu papras
tas, . kasdien žmogui reikti- 
ling-as miegas,

!aipmiW _ 1 jjąsi&ute lėvą. Į... _K.. .
dainas ir nemiegodamas, 
žmogus gali sutaupyti laiko 
bet iš kitos puses pailsėjin 
šio, išsinjiegojusio žmogaus 
darbas yra našesnis, produ- 
ktįngesnis.

išdrįso. Jis įėjo, atsistojo 
vidury kambario ir iiradėjo 
kažin ką kalbėti. .

Napoleonas, jo kalbos ne-

Tėvas, anksčiau buvęs tur
tingas žmogus, mokėjęs ke
letą kalbų, todėl, nors ir iš
sigandęs dėl savo sūnaus ę 
žutumo,. su imperatoriiini 
susikalbėjo;
. .Ka tas kavalierius:kal
ba ? "■

Tėvas susigėdęs atsakė:
— Jis klausia ar tamstą

LORDAS IR JAUTIS

kiti mieštai, buvo kelias 
dienas kaip ir palaidotas 
sniege.

Vaikučiai dabar tūri daug 
smagumo ir džiaugsmo čiu
žinėdami ir. kitaip žaisdami. 
Net tą vakarą, kai labiau
siai snigo ir keliai' buvo ne- 

I išvažiuojami,. ĄVaterbury’o.
niška minia. Buvo matyti studentų kuopa turėjo savo

m antraia ice skatina' Dartv. ’iomis pągal ju referee ir 
| į Visi turėjo gerus laikus

.. I : Maxie Kanaklio. yasarnamv! 
Didžiausias visų . džiaugs
imas.. buvo, visiems : prita? 
riant, Vincas BuleviČius.-(C. 
W. A. vienas. viršininkas) 
garsiai ir neabejiojančiai su
dainavo: “In the Good Old 
Siimmėrtiine.!” Bet ačiū

, švento ; Antano . lietuvių 
parapijoje,’ kur’ sėkmingai 
klebonauja kunigas J. V. 
Kazlauskas įvyko Jūbilėji- 
nės Misijos; kurias skelbė 
Tėvelis Misijoriierius Anta
nas Petrauskas (Marijo
nas). Žmonės, atsižvelgiant 
į labai nemalonu ir blogą o- 
yą, gana gražiai ir gausiai 
lankėsi klausytis garsių, ai
škių, . nepamirštamų Tėvo 
Petrausko pamokslų bei pa
mokinimų. Kunigas Kazlau
skus labai džiaugės pavyku- 
siomis misijomis ir tik ap
gailestauja, ,kad esant to
kiam orui,, nevisi - nevisos 
galėjo pasinaudoti Dievo 
malonėmis. Bet Dievas sa
vo keliu žino geriau negu 
mes, kodėl. Jisai leidžia to.: 
Irius dalykus*

Daug' knygų - knygučių 
išparduota Tėvo Antano 
Petrausko parašytų. Tai 
gražios, ir labai įdomios kny 
gos. Jo* “Praeities Paby- 
ros”, . labai lengvutė, bet

NEW YORK — Rytinių 
Valstybių katalikų seimelis 
nutarė šią vasarą rengti’ dvi 
Lietuvių Dienas: liepos 4, 
New York valstybėj—Broo
klyn ir New Jersey.

Rengimo komisiją suda
ro:

New Jetsey: kun. S, Sto
nis, Lun. Ig. Kelmelis, muz. 
A. Stanšauskas, p. Ig. Kuli- 
kaitis p. Daukšys ir adv. K. 
Paulauskas..

New York: K. Krušins- 
kas, įnž P. Barziliauskas, 
inž. A. Mažeika, J. Tumaso-r 
nis, J. Mačiulis, P. Kizis ir 
K. Vilniškis.

— O kaip jis pats mano ?
— nusišypsojo. Napoleonas.

—- Jis sako, kad i dangų 
eina tik tie, kurie ilgai ne
valgo ir i kalnus keliais įli
pa.

— Na, jei tik tiek terei
kia — atsake Napoleonas— 
tąi aš tikrai būsiu šventas!

Išeidamas Napoleon a s 
vaikui dovanojo mažą sida
brinę rankcnėle, durkl ą.

Kartų lordas Abingtonas 
ėjo pro vieną kaimą, esantį 
netoli 
vaiką, 
tempė 
Kada

Oksfordo, ir susitiko 
kuris abiem rankom 
paskui save jautį, 

lordas visiškai prisi
artino prie vaiko, tai šis 
sustojo ir prasižiojęs žiūrė
jo į jį. Tada lordas, užklau
sė vaiko: “Ar iu pažįsti 
mano?” — “Taip” — atsa
kė vaikas. “Kaip mane žmo
nės vadi ha?” — “Lordu A- 
bingtonu” — buvo atsaky
mas. “Tai kodėl tu nenusi- . 
imi prieš mane kepurę?”—

Tol. Bryaiit 9-7763

ICIEMENT VOKETAITIS
I .
j

i
I

ADVOKATAS

113 West 42-nd Si, 

New York, N. Y.s 3 R. . *

vado šerifo Jęiiušaičip pa
liepimo, kasė,. sniegą — o. 
kas svarbiausia ‘striet or- 
ders fnom thė boss: “No Fi- 
shing”. ;• •

Sekdami: tokią programų, 
būtų tiesiog stebuklas, jei
gu jie New Haven pralošti}. 
Visgi jie palinksmina lietu-

kad tinka pasiskaityti ii’ 
mažam vaikui ir mokytam 
žmogui. Be to, žmonės labai 
daug pirko Misijų kryžių, 
rožančių, kuriuos parūpino 
kunigas Kazlauskas. .

Misijų kai kuriose dieno
se geibo j b kunigai :*Karkau • 
skas,, Gauronskas, Bankus 
ir Kripas. Daug žmonių 
priėmė šventą Sakramentų. 
Misijų pabaigoje Tėvas Mi

KEARNEY,N.J.
Vyriai vaidins Naują Teat- 

...rą-
Sekmadienį kovo 11 d., 

American Lithuanian Poli- 
tieal Club salėje, 134 Scliuy- 
ler Avė., Kearney, N. J. 
Lietuvos Vyčių N*. Y. ir N. 
J. apskritis vaidins du vei
kalu:, trijų veiksmų tragedi
ją :— “Atgailą” ir dvi' -vei
ksme komediją “The Red 
Lamp.”.

“Atgailą” yra naujas, Jo
no Steponaičio parašytas 
veikalas. Mintys iš kun. J. 
Spįlrriano “A Seal to the 
Confešsion”, anglų kalbos 
.veikalo. . .

Teatro pradžia. 7:30 vai. 
vakaro. įžanga 35 centai. 
Visus kviečia atsilankyti 
rengėjai. ,
“Darbininkas” {iriima 19&4 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku 
ponus už prenumeratas ir kny 
gas už pilną ją vertę. Nukirpk 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKAS”
366 West Broadway, 

So.J Boston, Mass.

KAIP ILGAI ŽMONĖS .J r.. .. ___
GALI IŠBŪTI BE j “Mielu noru tai padarysiu, 

MIEGO? j—atsakė jaunasis kaimię-
. -——— . |tis, — tik tamsta truputį 

. Kaip rašo vokiečių moks-, palaikyk jautį”.. . 
liekas žurnalas “Die Koral-’  ------ ?—-

le”, paskutiniu metu bėgy1. ^UGA-TONĘ SUTEIKS JUMS 
visa eile 'tyrinėju’ dart '•
bandymus išaiškinti,.• kiele kilK>orgaw žn)0^us systemo:je; 
laiko žmogus gali išbuti Jie pataiso apetitą; sureguliuoja virš 
miego. . . Nemigos rekordą, j kinitno aparatą ir vidurius. Su
pasi r o jo,, peši ekęs vienas 28 įteikia nayjų spėką, raumenims, 
metu amžiaus Čikagos uni-|ncmJ systemai ir padaro ją tvir- 
versiteto studentas, kuris!k“*"*1"*“1- 
, . . .vi - . , . nepagelbejo, pasekmes tą geni
daug kartų išbuvo be miego; pasirodys tildai į keletą 
nuo 60 iki 114 valandų! į dieną.po vartojimui.

Vokietijoj bandymai šioj Nuga-Tone parduodamas viso- 
sritv buvo parodyti Greifs- ;^ vaistinyeiose. žiūrėkite, kad 
valdo universiteto mediei-1 ttaj Nugalime,, ne- .
uos klinikoj. Ten vienas: 
jaunas vyras išbuvo be mie-į 
go 80 valandų. .

Įdomiausiai yra Vienos 
gydytojo F. Herz’o tyrinė
jimai. Jis laikė 80 valančiu 
nemiegos be pertraukos ste
bėjo savo organizmo stovį, 
Dr. F. Herz praneša, kad 
miegui išblaškyti jis iš pra
džių skaitęs ir rašęs, bet vė
liau tai davėsi .vis sunkiau;' 
raidės'margavo akyse ir at
rodė lyg dvigubos. Ketvirtą 
nemigos parą dr. Herz pas-1 
tebėjęs akių lėliukių pakito-Į 
jimą, bet temperatūra, pul
sas ir kvėpavimas buvo nor-: 
malus. Iš to dr. TIerz daro' 
išvadą* kad sveikam siibren- i 
diisiani žmogui buvimas ii-

NOTARY . Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P.RAILAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS 

GRABORIUS 

660 Grand Street, 

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pa’Surroti do
vanai. Nttliudimo valandoj, kreip
kitės pas .mus. Patarnavimas • yra 
užtikrintus ir už prieinam:}, kainų.

tai ypal ingiu nekenkia’
Be to. dr. F. Hėrz, dary 

damas šiuos tyrinėjimus, 
pastebėjo dar viena įdomų 
dalyku, būtent kad po ilgos

« Telephotu* StftfiK 2—1109 =
Š KOVARY. l’l’BUC Ė 

ĮMEKS. RADZEVIČIUS! 
į GR AB O R I U S | 
| 402 Metropolitan Avė. . • .1
| ■ BROOKLYN, N. Y. • . | 
| Priešais Apreiškimo parapijos| 
| Bažnyčią j
ĮParsaimlaii Aulomolnlius Ves-š 
Į hivčms, Krikštynoms ir viso- | . 
r kiemą pokyliams. | 
JitiiMUuuiiiiiiiitiuuumutiuįtuuuuuHiiuitiniiuUHVuiiž
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