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PASIRAŠĖ PHILIPINy 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ĮSTATYMĄ
WASHINGTON, — Ko

vo 24. d. prezidentas Roosė- 
vcltas pasirašė įstatymą, 
kuriuomi Philįpinų saloms 
suteikiama nepriklausomy
be 1945 metais Pliilipinų le- 
gislatura mano šį įstatymą 
priimti gegužės mėm 1 d.

DU TŪKSTANČIAI BEN- 
~ DRAI PRIĖMĖ ŠV.

KOMUNIJĄ

DAJiBIF(WAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R.. K. ŠVENTO JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS
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VĖL KRUVINOS RIAUŠĖS 
PRANCŪZIJOJ

W. W. McDotveil, naujai 
<1, 1 paskirtas Ameiikos miinste-

rių Iflandijai.

650 ŽMONIŲ SUDEGĖ 
500 SUŽEISTA

NEW YORK, — Du tūk
stančiai narių Order of Se- 
ville organizacijos, dalyva
vo bendroj e komunijoje šv. 
Patriko katedroje ir vėliau 
pusryčiuose Astor viešbuty
je. Laike pusryčių kalbėjo 
Ne\v Jersęy valstybės gu
bernatorius Harry A. Mau
re.-

PRANCŪZIJA! GRASIA 
NAMINIS KARAS

PARIS, — . Premieras 
Gaston Doumergue, buvęs 
Prancūzijos prezidentas, ko 
vo 24 d., kalbėdamas visai 
prancūzijos tautai per ra- 
dio pasakė, kad padėtis yra 
rimta ir prancūzai turi pa
tys save gelbėti nuo finansi
nės katastrofos ir naminio 
karo.

Prancūzija gali būti už
imta svetimos valstybės ka
riuomenes, jei patys nesusi
rūpinsime. . •

TOKIO, -t- Of ici alėmis 
žiniomis, 650 gyventojų žu* 
vo gaisre, kuris sunaikino 
japonų Hakodate miestą. 
Arti 500 žmonių sužeista ir 
2ą,000 namų sunaikinta.

Tūkstančiai gyventoji} ieš
ko savo giminių smilkstan
čiuose griuvėsiuose. Valdžia 
pasiuntė Šešis karo laivus 
su medikamentais gelbėti 
gyventojus, tuo tarpu ka
riuomenė veža drabužius ir 
maistą.

Priemiestis dar tebedega. 
Kareiviai patruliuoja gat
ves. .

PARIS, — Kovo 
Prancūzijos kyaštutinipsios 
partijos, nekreipdamos dė
mesio L preiniero Daumer- 
guc‘ atsišaukimą į tautą, se
kmadienį, . P-ranc-ūzijos ke
liose provincijos- inetose šu
kele“ kruvinas riaušes.

Touloii miesto 50 tapo su
žeista, susirėmime rojalistų 
su socialistais, Desetkai bu- 

. vo sužeista Tours mieste, 
kur gatvėje—‘kilgh—riaušės 
tarp kairiųjų ir dešiniųjų. .

Doumergue mano, kad 
jam su pagalba trijų milijo
nų būviisiųjų kareivių, ku
rie premjerą • reinia, pasi
seks išvengti naminio karo. 

• Veteranų Taiyba vienbal
siai nutarė pradėti vajų re
formuoti Prancūzijos poli
tiką. Vajaus smulkmenos 
apdirbti palikta komisijai, 
bet manoma, kad veteranai 
reikalaus, kad parlamentas 
IJfitii paleistas, kad konsti
tucija būtų perrašyta ir bal
savimo teisė būtų' suteikta 
moterims.

25 d,

AUSTRIJA TAPO AUTO 
MIŠRIAUSIA VALS 

TYRĖ EUROPOJE

E INA ANTRADIENI AIS IR

PENKTADIENIAIS

KAINA 5 CENTAI

FAŠISTAI PALAIDOJO 
RESPUBLIKA

AMERIKOS KONSULAS 
RUSIJOJ W„

MASKVA, — Kovo 22 d. 
buvo atidarytas Amerikos 
konsulatas. Apie 200 žmo
nių kreipėsi Į konsulatą su 
prašymais ištirti jų piliety
bės stovį. Vieni leidę pa
sams išsibaigti, kiti pasus 
pametę, o dar kiti neturį 
jokių dokumentų įrodyti jų 
pilietybės.

Dauguma norėtų. atgauti 
pilietybę ir grįžti iš praga
ro (Rusijos) į rojų (jung
tines Valstybes).

VIENNA, — Projektas. 
| Austrijos, naujos konstituci
jos baigiamas rašyti. Minis- 
terių kabinetas nutarė, kad 
žodis “respublika” turi bū
ti išbrauktas. . Austrija bus 
vadinama. “Austrijos fe.de- 
ralė valstybe”.

Laikraštis\“Welt Blatt” 
paskelbė, kad ' naujosios 
krikščioniškos Austrijos so
stinėje, tik. penkta dalis gy
dytojų yra katalikai. Ketu
rios penktadalys esančios 
žydų ir. laisvamanių, iŠ ku
rių pusė tapo Austrijos pi
liečiais po 1918 metų revo
liucijos. .. ■ •

Naujai suorganizuota 
Krikščionių Vokiečių Gydy
tojų sąjunga pareiškė, kad 
ji netoleruos, kad svetimi 
gydytojai dominuotų austrų 
profesijas. / '

VIENNA, — Austrijos 
nauja konstitucija, kuri pirą 
dės. veikti dar prieš Vely
kas, buvo paskelbta, kovo 
25 d. Sulig paujos konstitu- 

| ei jos, Austiįja bus autokra- 
tiškiausia Valstybė visoje 
Europoje.

Naujoji Austriją bus. an- 
ti-'dem.okratjška, fašistinė.

'valstybe;
Naujos 

mas paragrįfas skelbia, kad 

 

Austriją yiįi federalė vals: 

 

tybe ir kad jos. įstatyiMrai 

 

paeina iš Visagalio Dievo.

Visos mokslo įstaigos bus . 
valdžios kąntrolėje. . Nebus 
jokios laisvas spaudai, teat
rui ir radid

Numatomas penkios tary
bos. Valstybės Taryba susi
dės iš 40 ar <50 žmonių, vals
tybės galvos; '.skirtų. Dabar 
valstybės ’^ilva yra prezi
dentas, bet ryt gali; būti 
Hapsburgų monarkas. Kul
tūros Tarybą bus sudalyta 
iš kunigų ir katalikų pasau
liečių. .

Į Ekonominę Tarybą įeis 
atstovai: ’induštriali s t ai, 
bankieriai, mokslo vyrai ii; 
valstybės tarnautojai. Pro
vincijų Tarybon įeis skirti 
gubernatoriai ir jų patarė
jai. ..

Visos šios tarybos laikys, 
savo posėdžius prie uždam] 
durių. Tik vyriausybė galės 
duoti taryboms. įstatymų 
projektus svarstyti. .

Penktoji taryba bus vadi
nama Federaliai Rūmai ir 
ji susidės iš atstovų iš auk
ščiau minėtų keturių tary
bų. Jų posėdžiai bus vieši, 
bet jiems duodama teisė tik 
priimti ar atmesti bet kokį 
jiems patiekta valdžios pa
siūlymą. Jiems nebus leista 
kritikuoti, duoti interpela- 
n,orėjo duoti paskolą | eUŲ ar pataisų.

. Visi vyriausybes nariai 
bus skiriami ir atleidžiami 
valstybės galvos, be jokios 
kontrolės.

VAIKAI NEGAUNA UŽ
TEKTINAI MAISTO
Hfcntpčlier,Vt., — Kovo 

23 d. p-lė Mary j. Simpson, 
po ilgo tyrinėjimo surado, 
kad iš šios valstybės 18,749 
mokinių pradinėse mokyk
lose, 14 nuošimtis iš jų ne
gauna ganėtinai maisto ir 
yra reikalingi gydytojo 
priežiūros. .

UŽDRAUDĖ® PAS
KOLĄ PRANCŪZIJAI

nstitucijos pir-

SUTAIKĖ AUTOMOBILIU 
NDUSTRIJOS DARBININ
KUS SU DARBDAVIAIS

LENKAI PALEIDO SUIM
TUS LIETUVIUS I

Edison. Elląivorth Oberliolt- 
zer, Houston, Texas mokyk
lų viršininkas, 'išrinktas pir
mininku Tautos Mokslo są
jungos, jų seime Clevelan.de

BALSAVIMAI IŠPRIE- 
VARTOS

ROME, Kovo 25 d. vi
soje Italijoje įvyko balsavi
mai. Tuose balšavimųose. pi
liečiai. turėjo pasisakyti už 
ar prieš 400 atstovų sąrašą, 
kurį patiekė jiems fašistai. 
Balsavimuose dalyvavę apie 
90% turinčių teisę balsuoti. 
Veik vienbalsiai visi pasi
sakė už fašistų sąrašą.:

Kitaip ir negalėj o būti. 
Kas išdrįs priešintis dikta
toriui, kuris ginklu valdo 
valstybę, kurioje piliečiai 
neturi teisių laisvai pasirei
kšti. ... Diktatorių valdomose 
valstybėse . balsavmai yra 
tik komedija.

TRYS W0RLAIVI0 
NELAIMĖJE

PASIUNTĖ PAGELBį 
LAIVO {GULAI

LENTNGRAD, — Ledlau- 
.žis Krassin, kovo 23 . d., iš
plaukė gelbėti 89 laivo Che- 
lyiiskin įgulos žmones, ku
rie, randasi ant plaukiojan
čio ledo Šiaurės juroje. ..

Ledlaužis važiuos per At
lanto van denyną, - ■ Panamos 
kanalu, Ramųjį vandeiiyną 
ir pro Ąlaską. Kelione truks 

• apie 48-dienas.
' V  I • m-■ ;• - > L. A - I -J r- . - 1

O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi! 
• . Čia ne tik tavo praeitis,- .

Čirt tavo ir ateitis. .
Maironis.

ATSISTATYDINO 
MEISTERIS

WASHINTGTONT, — Pre
zidentas Roosevelt,. kovo 23 
d., uždraudė New Yorko 
bankams dalyvauti Hollan- 
dų bankų konsortiume, ku
ris
Prancūzijai.

Iždo sekretorius Morgen- 
tliau laikraštininkams pa
reiškė, kad valdžia neleis 
Amerikos finansinėms įstai
goms daugiau skolinti pini
gų toms valstybėms, kurios 
Amerikai negrąžina pasko
lų.- . •:

B

BERNE, — Jean Mussy, 
per paskutinius 14 metų 
buvęs Šveicarijos finansų 
mimsteris, kovo 22 d., atsi
statydino, pareikšda m a s 
kaip protestą prieš daromas 
pastangas sumažinti franko 
vertę. Jis visados buvo uo
lus šalininkas aukso stan- 
dardo.

Spėjama, kad jam atsista- 
tydinūs '.franko vertė bus su
mažinta, kad patenkintų 
inešbučių ir gelžkelių savi
ninkų reikalavimus, kurie 
reikalauja franko verte; su- k . . ..
.mažinti, kad patrauktų dali- plnukiojiino rekordą Philą- 

’ gįąu turistų į Šveicariją, ■

PLĖŠIKAI PAGROBĖ DAR
BININKU ALGAS

MONTELLO, — Kovo 23 
d. penki banditai ant Ames 
St. sulaikė šarvuotą auto
mobilį, kuriame du sargai 
vežė Diamond Shoe komp. 
darbininkų algas. Jie prL 
vertė sargus pasiduoti’ ’ir 

. pagriebę .26,000 dolerių au- 
; tomobiliu pabėgo. Nors vi- 

•, sos valstybės policija pikta
darių ieško, dar nepasisekė 
jų pagauti.

Mattlięvy Chrostotski, stu
dentas Prbyidonce Central 
TTigh Šchool, padarė naujų

delphijųje.

LIMA, Peru, — Keleivi
nis orlaivis su 12 žmonių, 
kovo. 22 d., čia pasikėlė lėk
ti į Cliile, bet staiga krito 
iš 600 pėdų aukštumos. Du 
amerikonai ir vienas ang
les,orlaivio darbininkai, bu
vo vietoje užmušti ir keturi 
keleiviai tapo sužeisti. Su
žeistųjų tarpe, buvo Manue' 
Turco, Chiles ambasadorius 
Jungtinėms Valstybėms ir. 
jo duktė.

DARBININKAI NEPRIIMA 
KOMISIJOS SPRENDIMO

GRĮŽTA DARBAN
NĄ.SHŲA, — Batų fabri

ko darbini kai, kovo 22 d. 
paskelbė, kad jie su darb
daviais susitaikė ir kad apie 
800 streikierių grįžta dar; 
bau, . . • ■ ■ •

AVASHINGTON, — Sek
madienio vakare, kcivo 25 d., 
prezidentas Rooševeltas pa
skelbė, kad jam pasiseko 
sutaikinti automobilių in
dustrijos darbininkus. su. 
darbdaviais. Tuomi išvengta, 
streikas, kuriame būtų da^ 
yvavę apie 250,000 darbi
ninkų ir beabejo būtų kitus 
4arhmmku^ Įtraukę.----------

. Dąrbinmkai ir darbdaviai 
esą sutartimi patenkinti.

Darbininkams duodama 
teisė kolektyviai dorotis su 
darbdaviais ir organizuotis 
i g’i’ŲPC - grupėj. Kilusiems 
ginčams-spręsti sudaroma 
laiko 24 valandų komisija 
iš trijų narių. Vieną skiria 
darbdaviai, vieną darbiu in
kai ir komisijos pirmininką 
skiria bešališką žmogų abi 
pusės susitariusios.. Komisi
jos pirmininku numatomas 
generolo .Johnson sūnUą 
lieutenantas J. Kilborno 
Johnson. .

Darbininkai susirinko ma
siniame susirinkimo Elint, 
Mieli., 8 vai. vakare, kad 
gautų galutinas instrukei- 
■jas dėl streiko, kuris būtų 
prasidėjęs pirmadienio ry
tą, džiaugsmingai '.priėmė 
žinią apie susitaikinimą ir 
į komisiją, išrinko Riehard 
E. Byrd iš Politine, Mieh.

Visa Amerika džiaugiasi, 
kad buvo pašalintas streiko 
pavojus, kuris būtų visą 
kraštą įvelės ir sutrukdęs 
krašto žengimą į geresnius 
laikus. “

STREIKIERIAI PUOLĖ 
STREIKLAUŽIUS

BERLYNAS, -r.Žhiiomteį 
iš Varšuvos Vilniuje iv ki*l 
tose Vilniaus krašto sritys# 

>al cista visa eik" ankščiau 
suimtu lietuvių veikėjų. j

RENGIAMA SENSACIJA^
VILNIAUS KLAUSIMU? i
RYGA, — Pėdeja Bridi į 

rašo, kad Rygos konipeten- į 
tinguose sluoksniuose kalba-; 
ma apie, užsienio politikos < 
sensaciją, kuri nova ruošia- ■ 
ma. Būtent, Lenkija; nuta-.i . 
rusi susitarti . su Lietuva, 
sutvarkant Vilniaus klausi-: . 
nią. Lietuvai priimtina dva-.’ 
šia. Atatinkamas politinis 
‘ ‘ | >asi suki mas ’ ’ į vyksiąs jau *. 
artimiausioje afptyje.

NEW YORK, — čia 
streikuoja taxicab šoferiai. 
Kovo 22 d. apie trys tūks- 
tasčiai streikierių pradėjo 
užpuldinėt i kur šuo j ari čius 
taxicabs. Desetkai takiįabs 
buvo sudaužyta ir sudegin
ta ir šoferiai apkulti. Poli
cija deda pastangas, kad 
riaušės neatsikartotų.

WASTIINGTON, — Ko
vo 22 d. atstovai 6000 strei
kuojančių Haverhillio batų 
dirbtuvių darbininkų parei
škė federaliei darbo komisi
jai, kad jie nepriims komi
sijos sprendimo, kuris liep
tų jiems pasiduoti treciųjų 
teismui. arba grįžti darban, 
kol visas, ginčas tarp jų ir. 
darbdavių bus likviduotas.

Buvo bandyta susitarti u- 
ii i jų vadų tiesioginėse dery
bose su darbdaviais, bet nie
kas neišėjo. Darbininkai ne
nusileidžia ir darbdaviai pa
reiškė, kad kadangi streikas 
sutrukdė jiems išpildyti 
prieš velykinius užsakymus, 
jie dabar nepasiduos. Atro
do, kad streikas dar gali, il
gai. tęstis.

PAVOGĖ LOVOJE PA
SLĖPTUS PINIGUS

LENKAI NEATIDUOSIA
VILNIAUS GERUOJU

KAUNAS; — Amerikos 
spaudos atstovai praneša, 
kad profesorius Biržiška 
grįžęs iš Lenkijos, kur jis 
nivo mi važia ves mokslo ii? 
kultūros reikalais, . pareis* 
kęs, kad nėra vilties, kad 
Lenkija grąžintų Vilnių 
Lietuvai. Jis radęs, kad len
kai yra tos nuomones, kart 
su laiku vokiečių spaudi
mas privers lietuvius mal-i. 
daiiti Lenkijos pagalbos.

Pro f es<> ei aš praneša, kad 
Vilniaus krašto lietuviai ko
voja prieš I pnkų valdžios ‘ 
pastangas padaryti iš jų- 
Lenkijos šalininkais. : \

Woreest.c'r, —Kovo 22 d. 
Agnieška JMiliauskionė grį
žo į namus iš miesto ir ra
do, kad jai išėjus ])iktada 
riai įsilaužė į jos būtą 'ir pa
vogė 3700 doleriu, kuriuos 
ji laikė paslėpusi po mat ra
sų jau du motai.

LONDON, - Anglija da
vė įsakymus savo karo lai
vynui ir kariuomenei, ka< 
ateityje Popiežiui būtų ati
duodama ta pati pagarba 
kuri teikiama svetimos . ša
lies valdovui. . Jo 'pasiimti- 
niąi taipgi turi būti pagerb
ti kaip kitų šalių pasiimti 
ui ai; .

LENKy-ČEKy 
NESUSIPRATIMAI-

PRAGUE, — Kovo 24 d. 
Čekoslovakijos vyriausybė 
pastatė tvirta sargybą prie 
Lenkijos pasiuntinybės ga
vę žinių iš Varšuvos, kad . 
18 čekų ištremta iš Lenki* 
jos ii- daugelis čekų laikraš-.. 
čių uždrausta Lenkijon į* 
vežfi. ...

M misteris Gersa grįžta iš 
V aršu vos pranešti savo vy
riausybėj apie padėtį. Tai 
yra nauja stadija čekų ir : 
lenkų nesusipratime,, kinio 
kilo kada čekai sumažinu 
savo pinigų vertę.

Sekmadieni čckoslovak'i* 
jos sostinėje įvyko keli pro
testo -mitingai nukreipti . 
prieš lenkus.

Lenkai-nori pateisinti sa-: 
Vo žygius prieš čekoslova- 
kus tuoini. kad lenkų mažu
mos, gyvenančios čekoslo- ■ 
vakijoįe. yra persekiojaunis 
Ta pati jų giesmelė, kurią, 
jie giedcvĮt) po to, kada su
kimšo Vilniaus krašto lie
tu viris veikėjus ir mokyto
jus į. kalėjimus.

Prancūzai yra sųsirūptnę ! 
tais nvsųsipvatiniais .tarp. , 
čekosiųvakų iv lenkų ir han* ‘ 
do juos sutaikinti. ... ‘

Clevelan.de


HiiOitiittili>',.'<«utttir*Mir

įiradlenls, kovd d., 1934.

Vietines žinios
.DARBINI N K A S -

į’KBBŲ SEKMADIENIS
B Verbų sekmdienį, kovo 

d. visos katalikų bažny- 
Mos buvo pilnos žmonių, 
r Visur pamaldos ir giedo- 
jįmas buvo įspūdingas.
F Lietuvių bažnyčiose taip 

buvo rekordinis skaičius 
l^nonių.
Į, Tai gražus ženklas.

IŠ VYČIŲ N. A. APS- 
< KRIČIO VALDYBOS 

POSĖDŽIO

PAKĖLĖ ALGAS
Naujosios Anglijos regi- 

jono dąrbiO komisija nuta
rė, kad 735 darbininkams 
New Englahd Euel and 
Transportation kompanij os 
algos privalo būti pakeltos 
6 nuošimčiais. Tas algų pa? 
kėlimas veiks nuo praėjusio 
gruodžio. 22 d.'

DAKTARAI
Lietuvis Dantistas

DR. S, A. GALVARISKI
(GALINĄUSKAS)

Tel., Sa, Boston 230p .
414 BroajBvay, So. Boston '

Ofisus atdums nuo 10 iki 12 vai.
‘ ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po piet ų ir 
nuo G IIcI p 1, vakpre. šventų dienų 

pajral Mbdiarimų, ■

L. Vyčių N. A. apskričio- 
valdybos posėdis įvyko,, ko- 
įro 22, 1934. Worcesteryje,

, ^protokolų: raštininkę p^: 
į O. Valantukevičiutę.

Šitas extra posėdis, buvo. 
šaukiamas išspręsti daug 
'Svarbių kasdieninių reikalų, 
kurie liečia kasdieninį vy- 
$ų organizacijos ir kuopų 
veikimų. - •
r Apskričio valdyba supra- 
jtusi klaidas,5posėdyje, rim
sta! gvildeno, kad aiškiai iš- 

•. I rišus svarbiuosius klausi- 
mus, ir kad metiniame aps- 

Įkričio suvažiavime galėtų 
.patiekti.
į? Kad kuopos labiau, trau-
S kus į veikimų pageidauta, 
j kad būtų; padaryta statisti- 
;kds blankos, ir kad kiekvie- 
: ha kuopa teisingai atsakytų 
i klausinius.Į*..

'Į . Dėka Dvasios V ado kun. 
.LV» Puidoko šie visi klausi
amą! išrišti ir bus priduoti 
Į. apskričio suvažiavimui. Vi- 
; sų atstovų pareiga į tai rim- 
i tai žiūrėti ir ateityje rimtai 
• darbuotis. —R.

Morgan T. Ryan,. motori
nių vežimų registracijos vir
šininkas, ragina automobi
lių savininkus, kurie dar 
nėra savo automobilių už
registravę, bet mano tai da
ryti Velykoms, kad tų pada
rytų tuojaus, nes jie nieko 
nepelnys laukdami iki pas
kutinės dienos, nes už ap- 
drauda ir registravimų tu
rės mokėti nuo kovo 16 d.

( Tek So. Boston 0823 Į
I LIETUVIS DANTISTAI I

DR. M. V. CASPER |
Į (KASPARĄ Vienysi i 
r 525 E. Broadway, S; Boston, | 
| Ofiso Valandos ■ • š
Į Nuo 0 Iki 12 ryt? -ir nuo 1.30. Iki f 
Į 5 ir nuo 6 iki . S vai. vakare. Ofl-f 
|sas uždarytas šūbatos vakarais iri 
Į nedeldieriinls, taipgi soredonris nuo: 
| K-tos dieruį uždarytas. =
i Taipgi nuimu ir X-Ray Į

7

Čia .parodoma Panchen Lama (gyvasis Buddlia), kuris neperstojęs meldėsi’ 49 
dienas už Dalai Lama, kuris mirė Lhassa mieste, gruodžio mėnesį. 1933 metais. 
Panelien Lama buvo Dalai Lamos ištremtas 1924 metais, bet dabar jis planuoja 
atgauti savo valdžių valstybėj, kuri randas)už. Kini jo s vakarų rubėžiaus.

I ti ilgiau kaip 24 valandas. 
Ir Lietuvos ministerija ga
lėtų iš. turkų pasimokinti.

Washington, r—Senatorius 
David I. Walsh, kovo 22 d., 
įdavė Senatui išspręsti pa
taisų. pašto įstatymų, ku
riais tikybiniams laikraš
čiams ir žurnalams būtų lei
džiama naudotis antros kle- 
sos. tarifu.

RIZIKINGA KONTROLĖ

! ■ L. D. S. 1 KUOPA

PAVOJINGAI APDEGĖ

TeL S<>. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston
Ofiso ’ valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 ilii 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. K 
Seręihnfals nuo !) Iki 12 v. diena. 
Subatoinfs nuo 9 iki G vai. vakarę.- 
Nėdeliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

Atsišaukimas į Visuomenę

AVASIIINGTON, — Clio- 
ster C. Davįs, žemdirbystės 
tvarl<ytojasį savo raporte 
žemes ūkio sekretoriui Wa- 
llace praneša, kad apie 40 
milijonų akerių žemės ne
bus šiais metais užsėta dėl 
įvestos kukiiruzų, kviečių 
bovehios ir tabako . kontro- 
Jos. jis taipgi praneša, kad

Tel. Porte? 3789

JOHN REPSHIS, M. 0. 
(REPŠYS) 

- Lietuvis Gydytojau
■ Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
j 278 Harvard Street, 

kurti’. Abu nuvežti i miesto I Ikamp- Central Sq,
.. . . v | Ofunhridge, Mmi.ligoninę. i .... .

l. Solon Smalį kuris gyve
na Jamaica Plaih ir jo sū
nus Robertas,, septynių me
tų amžiaus, buvo smarkiai 
apdeginti, kada .sprogo pe
čius,. -kurį tėvas bandė už-

SUGAVO VAGILIUKĄ
BAŽNYČIOJE .

j Nutarė Atiduoti Balius
l. Kovo 22 d.,-7 :30 vai. vak.

LDS. pirma kuopa laikė 
į savo mėnesinį susirinkimų. 
. Nutarė švęsti savo patrone 

..• gy. Juozapo šventę, bak 22 
: d.? atiduoti. “Darbininko“ : 
į vajaus kontesto. balsus tai 
i SOuthbostono draugijai, k'u- 
v ti turės jų daugiausiai bal.
1.2; d., ir pageidauti, kad 
| ^Darbininkas“ dar daugiau 
j paduotų žinių iš LDS. or- 
į ganizacijos ir abelnai dar- 
į binjhkii judėjimo — gyvavi- 
| mo.

• k .
J -----

y. Pranciškonų Tretininkų 
į Skyrius jau kovo 21 d., mu 
: tarė atiduoti savo balsus 
| gautus “Darbininko“ va- 

"f jaus kontestan arba tai kas 
.turės daugiausiai balsų bal

2 •dienų. . .

Antrų kartų bėgyje poros 
savaičių buvo bandyta api- j 
plėšti Šv. Petro ’ir Povilo Ii 
bažnyčios suvaliusiems aū- i 
kų dėžutė. Kada klebonijo
je suskambėjo signalas, vi
karas įbėgo į bažnyčių ir 
rado John Keimedy, 19 me
tų amžiaus iš Dorchesterio; 
Pas . jį rasta penki doleriai 
smulkių . pinigų.; Policija 
praneša, kad vaikinas prisi
pažinęs, kad jis bažnyčia a 
piplėšęs.

NE VIENINTĖLIS 
DAKTARAS ■

Bet nėra geresnio savo 
sneoialybėje

Ima^c širdies?, Plaučių. 
Kepeni;, Pilvo, Inkstų, Slo
gos, Patrūkinid,^ Reuma
tizmo ir visokias Kraujo,

(^Nervų, Odos ir Kroniškas 
abiejų lyčių ligas.

Patarimas veltui 
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 

nelaimių, iSlaidų ir kančių. 

Di,GraKĮ,327Ji-£,. 
Valandoj Antradieniai^ ketvirta 
dieniais ir šefitadlėniabi 10—12 ry
te, 2-5, 7—8 vakare; eekmadl* 
ulals 10—12 tiktai

GRAR ORIAI <

Kovo 23 d, ant AĮevrife 
Brook kelio, Cainbridgyje 
susidūrė du automobiliai. I 

. Dėvyiri vyrai, važiavusieji I 
automobiliais tapo sužeisti, j.

KUNIGAS PASKIRTAS 
FERA KOMISIJOS NARIU

UŽDARYTOS RANKOS 
PREZIDENTAS PRALAI

MĖJO

P. J. ĄKUNEVIČIUS 
GRABORIUS

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

Reikalui esant kreipkitės: 
. SOUTH BOSTON .

258 W. Broadway
Tel: S. B.'4486 

MONTĘLLO
16 Intervale . St.

Tek 4110

. Joseph P. Carney, valsty
bės DERA administratorius 
paskyrė komisijų iš 12 as
menų, kuri jam .padės.rū-1 
pintis teikimui biednuome-į 
iieį pašalpų. Komisijos na
riu yra kun. Thomas. R. 
Reynolds, direktorius kata
likų labdarybės biuro ir Ja
mes A. McMurray; . pirmi
ninkas Šv. Vincento a Pau
lo draugijos.

Daniėl Č. Mulloney, bu
vęs. prezidentu uždaryto Ee- 
deral National baiikos, krei- 

.; r peši teisman, kad 15 prieš 
A jį kaltinimų būtų panaikin

ti'. Teisinas jo visus prašy
mus atmetė ir Mulloney bus 

i teisiamas už; irisus. kaltini
mus. .

Manoma, kad jo byla bus 
pradėta balandžio 17 d.

Mokiniai parapijinių mo
kyklų Bostone, kurie lanka 
9, 10, 11 ir 12-'skyrių daly
vaus “Boston Herald.” su- I 
ruoštame “spelling bee’’. 
Laimėjusiems mokinia m š 
bus duodama auksiniai .me-į 
daliai ir mokykloms sida- 
brinėš taurės. J. E. Kardi
nolas 6’ Coiuiell šias , lenk
tynes užgyrū..-

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B O R I U.S i
494 E, Broadway, 

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

Res. 158 W. 7th St.
Tel. So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną, ir naktį.

Marianapolio Kolegijos 
Knygynas

t .Kiekviena mokslo įstaiga,, 
kad . suteiktų, galimybės. įei
ti į plačiasias pažinimo erd
ves, yra priversta kurti di
delius knygynus. Mokslus 
jaunimas, kuris mokyklos 
suole įgyjamas žinias pra
platina tinkamų knygų skai 
tymu, išauga į šviesuomenės 
vyrus ir tampų,,tautos švy
turiais. '. .

Aktualių mokslinių kny - 
gų skaitymas gelbsti rišti 
painius gyvenimo klausi
mus ir tinkamai nustatyti 
pasaiil'iožiūrų. Knygose su
krautos žmogaus proto, išda
vos ir mokslo pažanga tiktai 
ir galima, kad į mūsų laikų 
mokslingieji, naudojantis 

! protėvių galvočių — išmin- 
įčių atsiektais pažinimo re-, 
j zultata'is, sugeba, pažengti: 
pirmyn.

.• Lietuvių Kolegija, Mari’a- 
hapolis, negali atsilikti nuo 
kitų mokslo įstaigų. Įmygy- 
iiiO kūrime. .Tai .vado vau jam 
tieji norėdami palaikyti gy
ly bę jaunuose mokslingumo 
dieguose ir išugdyti busi
muosius tautos minties švy
turius, -mato, jog be knygy
no tai vargiai įmanoma. .

Marianąpolis Kolegija y- 
įra jaunutčlė, todel ir jos 
į knygynas jaunas, nedidelis, 
i Jame šiuo laiku įvairiose 
įkalbose,, yra. keli tūkstan-
■ čiai knygų, kuomet. tos rū- 
įšies mokslo įstaigai reika- 
įlinga turėti kelios dešimts
■ tūkstančių. Naujam knygy
nui! yra pavesta du didžiu- 
1 liiiį kambariai * su didžiau
siomis knygynui lentynomis 
'Kolegija nuolat ryžtasi šį 
i knygynų • išauginti ligi reb 

‘ikalingo skaičiaus. Būtina
jam knygų skaičiui įsigyti, 
I reikės, kad lietuvių visuo- 
! menė, kuri įkūrė Lietuvių 
j Kolegijų, dabar , sukrustų 
ij.oje įkurti tinkama knygy-. 
fnų. Todėl, šiuomi ir • kviečia

si me visuomenę, neatidėlio
jant ateiti to knygyno vedė
jams į pagalbų ir atsiusti

J' jaiii tinkamų, knygų' ar pa-

ros, apologetikos, t. t., bus 
maloniai priimta. . Senos 
knygos ir laikraščių kom- 
pletai yra Kolegijai ir ver
tingi.:

Knygynui tinka visų kal
bų knygos, nes knygos ver
tė priklauso ne tiek nuo kal
bos, kiek nuo turinio. Kole
gijos knygynas, yra skiria
mas profesoriams ir studen
tams. Todėl, kalbos įvairu
mas yra čionai didelis ne^ 
tik knygose, bet ir skaityto
juose.

Šiuo reikalu ne pirmų 
-tajMcsęipiftmės j lięndrao- ūfcinrntcų-pįjį^s ^933 nw - 
menę, tačiau jai norime nuo * ' “ * - - -
lat priminti, j(og šis reikalas 
vis gi begalo, svarbus, būti
nas ir juonii reikia kuogrei- 
čiausia susirūpinti. Todėl, 
prašome ir knečiame visus 
į talkų prie šio svarbaus 
darbo.

Kolegijos Knygininkas
Visas Kolegijai skiriamas 

Įmygąs: malonėkite siųsti a- 
d resu: Marianai k >1 i s Coll e- 
ge, Thompson, Conn.

Į Geriausias vaistas yra 
blaivybe.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
AMERIKOS LIETUVIAI 

RAŠYTOJAI
Tokioje rinktinė je knygo

je, kaip paprastai, turi būti 
atstovaujami visi rašytojau 
nes antologija — kaip enci
klopedija —. turi būti išsa
mi. .

Profeslopaljii, blznU-rlul. firamaiiln . 
kai. kurie skelbiasi '‘Darbininke," tik 
rni verti fiknltytojij paramos.

Virt gar gi n kitau “Darbininko.” 1

Tel, South Boston. 0815

D. K ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

patarnavimas dieną, ir naktį
Fanerai Home ir Res. 
564 East Broadway, .

So. Boston, Mass.

tais padidėjo 55 nuošimčiais
Bet kas gali užtikrinti, 

kad'užsėti plotai- žefnės iš
duos 100% vaisi (j? Del to t 
kios kontrolės gali susidary-. 
Ii ūkio produktu trūkumas, 
o gal net ir badas.

AUSTRALIJOJ ĮŠVEN
TINTAS LIETUVIS 

KUNIGAS

Australijoj tapo įšventint 
tas kunigai lietuvis Paltana
vičius. Jis yra kilęs iš Ang-

ŽINIOS —ŽINELĖS

' —: Šiemet sUcma lOO me
tų, kaip pradėta gaminti ir 
vartoti papirosus bei cig'a- 
rūtus. Dabar šių tabako ga
minių produkcija yra nepa
prastai išaugusi. Naujoviš
komis šių dienu mašinomis

Atvykęs su tikslu pažinti ] 
Amerikos, kultūrų (spaudų, 
teatrų,. .visokį menų) ir gy- 
veiiimųj taip pat matydamas 
skaitlingos lietuvių išeivijos 
kultūrinį gyvenimų, atsimi
niau vienų, spraga Lietuvos 
spaudoje: Letuvoje' dar nė
ra išleista Amerikos lietu
vių rašytojų (rašančių,, ra
šiusių ir gal raštų dar nero
dančių), antologijos — kny
gos, kuri vaizduotų visų A- 
merikoš lietuvių rašytoja 
darbų ir Lietuvės skaitan
čiųjų visuomenę supažindin
tų su jais pačiai.

Lietuvoje išleisti tokių 
knyga reikia, ir —pradeda-. 
mas šį sumanymų vykinti—. 
visų Amerikos lietuvių ra-; . ANKARA, — Turkų n-Į ‘ 
Rytojų prašau atsiusti man c]aus reikalų ministerija pa-;, 
po keletu savo rašinių, ku-;reiškė savo tarnautojams: 
riuos patys laikote geriau- u pasiskubinkite-' arbų pasi-Į

kad gaKŲau pasirink--žaiįnkite”. Tas įsaknnas(cana. 
damas suiedaguoti knygų/ leistas, kad paskubintų dar- ries), gražiai gieda. Parsiduoda.

Prie rašinių pridekite ir:be eigų ministerijoje, kui pigiai. ■ .
savo gyvenimo aprašymus! imdavo mėnesis laiko pilie- Kreipkitės 10 Kelly Ct., 
su pasirašytais , atvaizdais, jiianis gauti gimimo metriką BRIGHTON, MASS.

Lietuvoje išleidus tokių arba kokį kitų dolumienta. imin-n ni/ri nmii
knygų buš atliktas žymus Nustatyta, kad dokumentas ĮVAIRUS SKELBIMAI

negali ministerijoje-užsilik-' - ---r—.—=---------:--------

JUOZAS M. mus I
LAIKRODININKAS

.i :Parduodu įvairiausios rūšie*
pu protokolu nlhlnlnkt. f . ._____ , į auksinius ir. sidabrinius daik- 

IV. JONO EV. Bt; PAiĄLPINfe:->|tus. Taipgi ir pataisau.
DR-JOS VALDYBA Į 866 W. Broadway

Pirm. — .T. Petrauskas, /
24 Thoruaa Purk. Šo. Boston, Ma» 

Vlce-plrm..—V. Medonls,' i
. 1430 Columbla Rtl., S. Boston, Miksi 
Prot Raštininkių •— J. Gllneckh
•5 Thomaa • ParK , S'o Boston Ma<«- • 

Fim Raštininkas — Alb. Nevieta 233, • . • . ------ : —
st s». itatun, i--|(t SIDABRAS.

IMintnlttU) — A. NaudŽiGuaii • ;
885 E. Broniivvny. So. Boston, Mum , Važlųojnnrtoins |. ir IS Lietuvos para.- 

Martalka —/ J. ZalkU ? ‘. pinu importus ir parduodu
T W!nfleld SU, So. Boston, MaM. I Laivakortes.

Draugija laiko suslritiklmua kas treiu i AvrtrnmUlu bnksus, namus, rakandus 
nedilhlten} Jtlckvlcno mčuetloį 2 vai ) ir t. t,
po pietų, Parapijos,402 K. TU į 342. AV.-Bm-.ulvvių-, S, Boston, Mass* • 
8t„ So. BvėtoU, Mm*. Telefonas SiiuUi Boston 1T&8 .

Arėjas Vitkauskas I . .i pagaminama iki 1400 ciga- 
Šiųskite mano laikino ap-j rėtų per minutę.

sigyveninio vietos . adresu:' 
būsiu dėkingas, jeigu šiai . 
proga,— kaip vietos gyven-
*■ . . • v ... i ; j O’į» ITT

tojai — parašysite ir: kuo. j ?
kur ir kaip Amerikos gyve
nime. man dar verta susido
mėti.
4348 So. Sakramento Avė..

Chicago, 111.

— -Ciūrichu, Šveicarijoj, 
;Įgalima drąsiai vadinti mili

jonierių miestu. Jame pris- 
kaįtoma apie 450 niilijoiiie- 
rių, taigi,, vienas milijonie
rius tenka maždaug 700 gy
ventojų.

BEIK ALINGA“PASISKUBINKITE AR-
RA PAIKAI INKITF ••Panel® Prie prižiūrėjimo 2-jų vai- Dft 1 ROlvRLIliiVli E. j j ku. Del informacijų kreipkitės 

_—..- “Darbininko” Administracijoje.

PARSIDUODA

KANARKOS

knygų bus atliktas 
kultūros darbas.

Į Šalpos, joms įsigyti.
i Ausų, kurie tik gali, kokiu 
Į nors, būdu prisidėti prie 
! Kolegijos knygyno išaugi* 
Į ni nin, pi'ašonię t u< > j mis t uri- 
irus vertingas ; atliekamas 

l knygas atsiųsti. Kiekviena 
gera tinkama, 
pasakos, • ar . isi< ir i j os.

Igra fijos, asketikos, kalboty

ir lai, butų 
gco-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS PUKTERU DB-J09 Ftoato draugijai. reikalais kreipkite

PO GLOBk motinos tvo.
’lrminlnke — Eva Markslenč,

1 625 B. 8th St., So. Boston, Muša. .
Vlce-plrmlnlnkė—. Ono Siaurlenč,

■448 E. 7th St., So. Boston, Mase.
Tel. So. Boston 3422-R .

Prot. Rašt BronC Clunlea€, .
• 20 Gould' St., IVęst Rotbury, Mass.
Tel. Parkway ISG-MV

Fln. Baik Marjona Markonluti
33 Navarre St, Rosllndale, MaM.

Tel. Pgrkiyay 0558-W
: Iždininkė — Ona StanlullutO - -

106 Weut flth St., So. Boaton, Maaa,
i Tvarkdurfi Otią Mlrglrdlone

1512 Čolumbla lid., So..Boston, Mana.
• Kasos GlobAJa — E. JanušonlftnO

1426 Columbla Rd, So. Boąton, Miu»
t>raiigtjn savo šUHlrlnklmus laiko kas

antrų utarnlnkų klskvleno mCheeio,’
7:30 vai. Ytklra, pobaknytlnfij avė-

SO. BOSTON, MASS.

AGENTAI

*•
: L



Antradienis, Kovo 27 d., 1934. \

čiuš niekina, jiė šaukia pagalbon savąjį Dievą! Budeliai, 
ko žiopsote, leiskite Žvėrių ant tu nedorėlių! Pamatysim 
me, . ar tas nukryžiuotasis Dievas beišgelbės juos- iš mū
sų rankos”.

“Neišmanėliai, susilaikykite, sušuko Aliasveras,., aš 
žinau tą Nukryžiuotąjį, Jis yra tikras Dievas”. “A, tai 
ir tu krikščionis! suūžė įdūkusią stabmėlclžiu minia; me- 
skitė jį liūtams !U Į

“Mėlsldmes, broli, už persėkiotojus”, sako Ahasve-1 
riii įmestas liūtams krikščionis jaunikaitis. 1

- Vos jis tuos žodžius ištarė^ sugirgždėjo geležines rū-i 
!sią durys, iššoko penki Jiaisūs levai ir ėmė baubdami, ’ 
(lakstyti po areną. Vienas nsą isibegėjimti puolė ant A: 1 

. ... . jhasyero, *" J-'~ Ix- —x -v—y-- '............. * _____ _
P-r<Ą A. į pats nežino. Atsipeikėjęs, pasijuto bedribsąs už cirko.' tarpo dailiosios lyties. Jau

j Tuomet jau buvo gili naktis, pats įnrigimak Aliasveras, ! i<a jos sužino iš savo kai- 
Isąžinės persekiojamas, iškeliavo iš Rymo. Rymą palikes i n1inką, tai,, be abejo, nuėję 
Abhsveras keliavo tuo įtempimu per platų pasaulį, oidą-’’ pas gydytoju tuojau jį luo
mas nito vakarą į rytą šąli, jis nukako į Indiją, Ten i[.jnn ir duoda instrukcijas, 
stabmeldžiai begarbiną“ savo dievaičius; Viename mieste i -s Įtn.- darvti su ja o 
Aliasveras sutinka didele minią žmoniij, kuri užstoja jani jri£JU‘ev(h.t()j's‘ nenori’"su 

' T, . ■ s • _ , . . v ■ jomis, skaitytis, tai jos lieka
Ahasvoras Bausta, steMantos kur eina gauja ztno- (nuomo„fe_ visipms 

Vienas stabmeldys jam sakot gPrai žinoma, kad do- 
v. sr - .. . , . ,. • 7 .. . .v. „ .v - „ ; ras gvdvtojas nekreipia dėčių. lies einame pagarbinti vyriausio dievaičio -Krišnos i . . . ,. .įmesto į jokius moterų, pata- 
jo į bažnyčią, pastatytą minėtajam dievaičiui. jinms. ^inoma kaltais vais

Pačiame bažnyčios viduryje stovi didelis medinis hunuos gyc y ojas su ei- 
Prie tos- pačios gatvės žydas Aliasveras: turėjo kalvę. Krišnos stabas. Prieš stabą pastatytas' aukuras,. ant ‘ jo

• . / - • J • ' L- ’ L : / • - 3 ’■

|Sveikata*Brangus Turtas F
šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija. ^ai. nesmagumą gydytojui 

pridaro.. Jeigu negydysi -r 
blogai, o jeigu gydysi, tai. . 
dar blogiau, ries dantis, ku
riam mažai karūnos belikę, 
išpuvęs, o smegenys ir šak-f 
nys.... ■ fipimi os infekcijos. ■
Toks dantis ilgai negali lai*, j 
kyli mėnesį kitą, vėliau jis,, j 
pradės pūliuoti ir skaudėti, - j.' 
Kartais norėdamas ’ paten— j 
kinti paeijentą, darai sulig ' 
jo noro, nors ir tikrai žinai,, Į 
kad sėkmės to viso gydymo’ Į 
notiiTos atatinkamų davimą, 
Čia gydytojas ir atsiduria 
padėtyje, kurioje palieki’ ! 
kaltu ir nežinėliu, tačiau pa-;; 
cijontas nepagalvoja,, kad, .( 

inp gydytojas kaltas,, bet. jis i 
' pats, kuris instruktavo gy~ .

SUVĖLUOTAS

Rašo Dr. (}. T. Blogis

kia; negelbsti, tuoinet tižgir* 
GYDYMAS iva*li*U užmetinėjinią ir 

nusiskundimą; Girdi, bū
čiau su savo’naminėmis žo
lėmis pati išsigydžius* Bet
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(Pftsaliojima^neiš putni geli jos, ''bet žmonių .sitdėtas.)

Buvo didžioji pėtnyčia, sunkūs, pilki debesys koru-, 
lavo padangėse turi Juruz.olimos miesto, Gatvėse šnibždė- (kelią. . . 
damos nė ramiai bėgiojo ir maišėsi gaujos žmonių. Štai. - 
netikėtai, pasirodo didelis būrys vaitą ii* pėsčią žmonią, hią, ką ji niano daryti, 
rėkdami, stumdydami kits kitą palengva eina ant Kalva-j“Matyti, esi iš tolimo krašto, kad nežinai mūsų papro-l 
rijos kalno.

. . { - Įvairumas. žmonių tarpe
, ir tas krito ant žemės. Kas toliau buvo, nė jis j yra neapsakomas, ypatingai savo naminiais vaistais: ka- 

-..v 1 .... - - riciais pi pirais/ koptais cibu
liais ir /rod cross*, atsibosta 
laukti pas veiki ino, t ada . ji 
kreipiasi prie deritisto.ir sa
ko. kad ji nenori to danties 
ištraukti, bet tikrenybėj e to 
danties mažai kas belikę, 
net ir smegenjrs vietomis a- 
piphvę, o moteriškė nori įti
kinti gydytoją, kati ir ji pa*

Pačiame gaujos viduryje- eTnąr svyrūoJaMūmrinąF^h^svėi'US, nrinTosyaiis^ stahrneldžiatsrime- ,
žmogus, o ant jo pečių užverstas labai didelis ir sunkus 
kryžius. Tai. buvo Išganytojas. ...

Išgirdęs besiartinančią triukšmingą minią, Ahasvarus ;• bedegant i ugnis, o stabo šalyje penki stabmeldžiai beri- 
pažiūrėjo, iškišęs galvą pro kalvės duris, ir, smarkiai su- jauną žmogų. Surišę tą nelaimingą, jie uždėjo ant au- 
keikęs., sugrįžo prie savo darbo.Murmėdamas, jis plaka kuro, i.r sudegino jį gyva, kaipo auką (apierą) dievaičiui', 
sau Įkaitintą geležį ir nesiklauso klūkusios nrinios rėks-} “Argi jūs iš proto išėjote, sušuko .rūsčiai Ahasverus, 
mą. * .kad deginate gyvus žmones, norėdami pagerbti medžio

■ e • 'T ' 1 ■' >iq'rw Hįy1Vos tik minia atėjo’prie-jo durą, stapf visi sustojo I gabalą —
ir. kažko nutilo. Ahasveras, nustebęs, pažvelgė, kas čia i ■ : “Tai ne medžio gabalas, atsako jam keli iš besimeb 
dedas. Prie pat kalvės stovėjo sukruvintasis Išganytojas • ūžiančių pagoną,.tik vyriausiš mūšų dievaitis, kurs rei- 
ir, žiūrėdamas- T Ahasverą, tarė: “žiūrėk, tas kryžius yra (kalauja žmogaus kraujo”. “Neišmanėliai jūs, neišmanę- 
per sunkus, jis. slegia mane, aš riebįstengių jo toliau vilk- diai, jūsų padirbtas stabas neturi nėr jokios galybės, nei 
ti, leisk bent valandėlę atsisėsti ant tavo kalvės slenksčio! jokio jausmo, nei jokio proto, užuot žmogų deginę, sude- 
ir pailsėti”. Iginkite ant aukuro ji patį! Aš žinau tikrą Dievą, Jis nu-

Ahąšveras rūsčiai pažvelgė į Išganytoją, pribėgęs (mirė už žmones,, kad juos nuo pražuvimo išvaduotų”.
pastūmėjo Jį, sakydamas:.“Eik sau, iš kur atėjai, mano
slenkstis ne Tau”. Nuriedėjo dvi ašaros per veidą su- į
kruvintajam kankiniui, ir Ahasveras išgirdo ramiai, bet j
aiškiai ištartus žodžius: “Aš nuilsęs eisiu toliau, bet ir
tu vaikščiosi iki pasaulio pabaigos”! Ir vėl susiūbavo

• triukšminga, minia, ir Jėzus žingsnis po žingsnio velka
ant kalno savo" mirties prietaisą—kryžių.

Vos kelis žingsnius nužengęs, '
ir krito po kryžium.

Ahasveras, sugrįžęs į savo kalvę, ir plakė kūju storą j

tik hurnoje^nčra patognnr'
kaip prieiti.

Tokie užsispyrimai nemą-

Kovon, Jaunime!

Išgirdę tokias Alias voro kalbas, stabmeldžiai įnirto ; 
ir -eime šaukti, kad taš. pašalietis užtrauks ant jų Krišnos 
rūstybe, ir jie žūsią visi. “Kad permaldautumėm užrūs
tintą dievaitį, sudeginkime jį ant Krišnos aukuro!” su
klegėjo visi. 1 . — —

Stabmeldžiai nebelaukė. Ahąsvero pasiteisinimu,, bet. 
sugrobė ji, surišo virvėmis, pakūrė stipriai ugnį ir ant 

Išganytojas suklupo' i os uždėjo tą drąsuolį. Bet ugnis sunaikino tik virves,.. 
. kuriomis buvo Aliasveras surištas, o jo paties nepalytęjo.

Pamate toki stebuklą, stabmeldžiai nustebo, ėmė kai 
įkaitintą‘geležį, o Išganytojo žodžiai, kaip.varpas, skani-(kurie sakvfi. kad. Aliasveras tiesą sake, jei jo nė ugnis 
bėjo jo ausyse., . (iieliečia.“Gpl būt,kad .Dievas, apiekurį jismums kalbė-

‘ Apie trecią valandą staiga sutemo 'visi pašaliai.- Nu- jo, yra tikras Dievas!” —
sigandęs Aliasveras bėga iš. kai vės, žiūri į Kalvarijos kai-’ Sudegus medžiams, Ahasverus nulipo sveikas nuo. 
ną. Ten painatė tamsybių viduryje . apšviestą kažkokia'.aukuro, paaiškino jiems apie Kristaus kančias ir mirti, 
skaisčia šviesa bestovintį kryžių, ant kurio kybojo prikal-Jir po to nuėjo savo keliais. Stabmeldžiai jam kelio nebe- 
tas Kristus. Jam bežiūrint ir besistebint, nukryžiuotasis .kliudė, bet pasilikę, savo tarpe kalbėjo, koks geras turį 
sušuko: “Eli, Eli, lariima sebatbani”.? tai yra “Viešpa- (būtį.tas Kristus,.kad jis iš meilės už žmones tokiose kan- 
tie, Viešpatie, dėl ko Mane apleidai”?. Ir nulenkęs gal-1 Čiose mirė; būtų gera, kad ir mes galėtumėm Ji geriau 
va, po valandėles numirė. Nuo to laiko Ahąsveto širdį (pažinti, o pažinę savo Dievu Jį išrinkti.”

. lyg kirminas apsivyniojęs ėmė krimsti. Tuo tarpu Aliasveras keliavo atgal Į vakarus. Kelią-
Nustebęs ir susikrimtęs, jis žiūri, kad pradėjo kel-, ves ilgus metus, jis nuvyko į šalį, vadinamą Galiją, kur 

lis numirėliai iš grabii ir vaikščioti'po miestą, prikaišio-(dabar yra Franci j a. Nuvargęs be Poilsio, jis Įėjo į vieną 
darni žmonėms ją baisią diovažūdystę. Ahasverus nebe- miestą, kur stovėjo graži nauja krikščionių bažnyčia.

. rimsta—kaip drugys, baimė jį krečia ir jis, suėmęs gal-1 Buvo tuomet, didysis penkiadienis. Ahasveras, pasi- 
vą, išbėgo iš Jerązolimos. Jį .lydi nenusikratoma baimė, drąsinęs eina,į bažnyčią; Įėjęs rado daugybę žmonią’be-l 
p ausyse tartimi varpą traukia: “Tu vaikščiosi iki pa- klausančių, i r kunigą ^besakantį apie Kristaus kančias,! 
šaulio pabaigos!” fKartu su kitais jis klaušosi sų visa atyda. Kunigas sako,

Taip jis eina dešimtimi/ metą, niekur atilsio neras- (kaip Išganytojas, žmones mylėdamas, įsteigęs šv. Sakra 
damas. Jam rodės, jog visi žiūri į jį, rodo, koks jis be- mentą., kaip po to Įėjęs į alyvų daržą ir ten už mus alpęs 

.širdis, ir šaukia vienu balsu: “Eik, nestovėk, iki pašau-,ir prakaitavęs, kaip atėjęs Judas ir išdavęs Jį, kaip!

..Mes visi gerai, supranta- klą kryžių tikėjimo ženklą, 
nie, kad šios šalies ateitis ir kovok komunizmą. Ko 
priklauso nuo mūsą jauni- mes laukiame ? Organizuo- 
ino. Todėl komunistai kuo-’kimęs ą tvirtas draugijas ir 
daugiausiai darbuojasi, pa-j rengkime dcliatus, kati mū- 
traukti mūsą dorą jaunimą są jaunimą prirengtume 

kovai. Dirbkime viską var
dan Marijos.

Mes jau seniai girdžiamo 
apie komunistą žiaurumu^ 
sovietu Rusijoj., Ar mes? 
lauksime, kad jie sukurti t

prie savo organizaciją.
Buvo paskelbta laikraš

čiuose, kad pavojus gręsia 
mūsą šaliai. Tas pavojus y- 
ra bolševizmas. Bolševikai i 
steigia visokias, draugijas,! 
kaip: N. S. L. (National j<]f| R(lsjjQ Jungtinėse Vai
Student League) ir Y. C\ L. 
(Yuong Commilnist Legue) 

Šių Organizaciją vadai 
didžiuojasi, kad jie turi sa
vo skyrius 250 mokyklose.

Studentai šią ___ ,__ _
lanko ją susirinkimus, kū
mose jie išgirsta visokią 
kalbą prieš šalies valdžią. 
Jiė taipgi išleidžia savo lai
krašti . “Student Reviėiv” 
Šis laikraštis yra išdalintas 
studentams, ir apie 2,225 iš
dalinti vien tik Nęw Yorko 
mokyklose. . y.

Komunistu vadai ragina 
ją sekiotojuš ydant jie at
verstų viso pasaulio . jauni
mą. Jie -vylioja mūsą jau
nuomenę kaip tos sirenos a- 
ną laikų, kurių dainos taip 
metodiškai skambėdavo ke
leivio ausvse, kad net nuvv- 
liodavo jį į prapultį.

Ar mes, mielas. jaunime, 
leisime komunistus mus mo
kyti gyventi ant klaidingą 
principų? Ne!

. _ ■ >e . . - r - ■ - - .. , -- t ‘ . • ,. Kovon! jaunime, kovon! pi jonas lošia
lid pabaigos”! Prieina jis prie akmens, stovinčio ant ke- (žydai Jį kankinę, kaip reikalavę, idant Pilotas nuteistoj Prisirenk imkie savo gin- Beacli, Floridoje, 
lio krašto, nori sėstis pasilsėti, bet akmuo tartum sakyte mirti, kaip budeliai nuvedę Kristą ant Kalvarijos kalno Į ’ * •--------hm—■—
jam sako: “Eik sau, tau atilsio nėra”. Yos prieina jis ir ten Jį nukryžiavę, ] 
prie upelio; vanduo lyg nusigandęs, bėga nuo jo šalin. Męs savo kryžiuotojams ir meldęs iš savo dangiškojo Tė

Ir vėjo ūžime, i
Vis girdi: “Tu vaikščiosi iki pasaulio pabaigos”.

Sudegus medžiams, Ahasverus nulipo sveikas nuo.

stybėsc ?
Gelbėk, Dieve! Nei

. Viskas priklauso nuo ta* 
vęs brangus jaunime. Ko-

‘mokyklų •vo11 • K°Vt)n, dėl Kristaus ir 
‘■šalies. Nenustok vilties, ko- 

vok prieš Bažnyčios ir sa- 
lies priešus.

■ . . P. A. kakalys

dvtoją, ka jis turi .su jo Ii- ' . 
ga. — arba danties liga da
rytu

Einant šių dienu progre- ’ 
su; kuomet laikraščiai pilni . 
visokią patarimų ir kuomet 

i yra neišpasakytas skaičius 
kitokios literat.ūi'os,: aiški- ' 
nančios, apie žmogaus svei
katą.ir užsilaikymą, tai jau - . 
apsileidimas yra loldamC" 
žemame sveikatos suprati-' 
ino laipsnyje stovėti.

Prieš kiek laiko moteris-14' 
kė prašė, kad aš jai padary
čiau tiltelį (bridgc). Prade-' • 
jos prirengti dantį, kuris y 
palaikys tiltelį, ji paklausė,.• 
ar aš išimsiu gyvį iš to dan- • • 
t i (*s, kuris palaikys tiltelį. ; 
At saki au, kad nereikia gV- • 
vio..imti, nes dantis yra ... 
sveikas. Moteriškė bandė 
mane įtikinti, kad. išėmus.."- 
gyvį dantis neskaudės ir 
bus daug geriau. Iš sveiko 
danties gyvį imti,; tai yra 
prasižengimas prieš prote- .“ 
sijos--principus.

įspėdamas, kad ji manęs. 
■neprašytą iš sveiko danties- 
gyvį išimti;, nes yra didele " 
klaida, vėliau tokį pavyzdį- 
daviau: Jeigu tvorą tveria* 
ma ir mietus žemėje įkasi-\ 
me, tai tie mietai taip ilgai 
ir tvirtai nelaiko, kaip mie- ‘ 
to vietoj vartojami žaliuo-\ 

1 jauti medžiai, kurie dar tu
ri pilną gyvybę. Tas pats ir 
su dantimis. Jeigu mes pa
vartosime sveiką ir su gy
viu dantį t iltelio palaiky-*' 
mui; tai tas dantis ilgiau 

l’!laįkvs negu visas tiltelis. \ , * *■ i Tilteliui susidėvėjus dar it ’ ’ 1)1 ' . ‘ ■* •

Gene Tuniley, garsus boksi
ninkas, buvęs pasaulio čem- 

baseball I «}lnijppas tiltelis bus galima ant 
'_____ t to paties pridėti ir jis gali

kaip Išganytojas, mirdamas, atlei-ičiam kartu su Jumi ne vien atleidęs, nusidėjimus, bet ir ilgai , laikyti, kol zmo- 
. : . .. rojaus linksmybes prižadėjęs.. -. i^ls gyvens. Žinoma. kartais

ir paukštelių čiulbėjime Aliasveras > vo j i enls atlei dimo, kaip Kristus nenorįs pražuvimą nė Tas Kristaus gailestingumas giliai įsmigo į Aliasve- 
. vieno nusidėjėlio, bet maloniai kviečiąs visus sugrįžti, oj.ro minti, ir. jis pats sau tarė: “Jei taip yra, eisiu ir aš 

'Laužydamas beviltyje rankas, raudamas sau pinu-*j grįžtantiems visas kaltybes atleidžiąs. Ir latrui mirštam i prie jo, prašysiu, gal ir man Jis dovanos tą baisią kąlty- 
kus nuo galvos, Aliasveras šaukia mirties, kad ji pakirs-! ~ 
tų jo gyvenimą ir išvaduotu nuo tu kančią. Bet ir mir-j 
tis, šalinas uito jo.. Ahasverus puola i jūrą, kad ten riųsi- ■. 
skandintą; vilnys tą nedorėlį išmeta į kraštą, ir Aiasve- .l 
ras eina toliau savo keliais,

Taip bekeliaudamas, jis nueina į Rymą ir čia susi- “ 
tinka didžią žmonių minias bevedančią suriktus kalinius. 
Kankinami, kaliniai, pakėlę akis į dangą, šaukia į Išgariy- 
toją. Tai pirmieji. Kristaus išpažintojai. Ahasverui tuoj 

. prisiminė toki pat triukšminga minia, bevedanti kry-j 
žinoti patį Dievo Sūnų.

Drauge sti minia Aliasveras nuėjo į vėpsyklą, • U 
susirinkę bevepsą daugybės išlepusią ir ištroškusią krau
jo stabmeldžią. . ’

Suvarė budeliai krikščionis į areną; ir eina paleisti . 
ant ją išalkintą levą. Krikščionys, atsisveikindami su ! 
šituo pasauliu, pragydo pro ašaras šventas, giesmes..“Žiū- j 

. yėkite, žiūrėkite, sušukt) stabmeldžiai, jie mąsą diėvai-

rojaus linksmybes prižadėjęs.
Tas Kristaus gailestingumas giliai įsmigo į Aliasve- 

»: “Jei taip yra, eisiu ir a>

iia

1

' 9

Vaikinai ir mergaitės, mokiniai Teaneek, N. J. aukštes
nės mokyklos,. patys pastatė.šį orlaivį. Dabar jie mokin
sis juonri skristi. , ‘ •

Lbę.”
Į Iš miesto išėjęs, Aliasveras iškeliavo. į Jeruzalę. Jau 
1 nebetoli to miesto Aliasveras pamate ant Vieno kalnelio 
j kryžių pastatytą. Jani prisiminė Kristaus mirtis-ir ku- 
(nigo pasakytasis pamokslas. Jis atsiklaupė po Kryžiumi 
i ir; ėmė nuo širdies prašyti Išganytoją, kad atleistą jo nu- 
i si dėjimą. “Tu, kurs atnešei nusidėjėliams viltį ir pasigai- 
i įėjimą, šaukė verkdamas Aliasveras, Tu, .kurs nenori nė

kietą riešutą kandant ar vi-' 
nį įsikandęs bandant iširau-.^ 
ktu nulūžta. Bet čia jau. 
nųotikio priežastis. Bet jei- \ .. 
gii iš tilteli palaikančio svei
ko .danties išimt ūme gyvį; 
tai iries jam sutrumpintume, 
gyvenimą. Nes gyvio išeini- . . 
inas iš danties atima maisto . 
cirkuliaciją, o* kuomet inai's- . 
to negauna, ir gyvybės, nėra,.:I saiu\e vvrKuauias iii, iivum i uv nviu,..

j vieno pražūties, ir latrui prašančiam dangą atidarei, pa-1 Toks dantis ilgai negali sto-’■ 
isįgailėk manos didžio nusidėjėlio ir duok man amžiną a-,lėti ir jo tarnavimas nėra 
itilsį !” '. ..; užtikrintas. Todėl, nėra roū.
i: Taip melsdamos, Aliasveras pažvelgė į nukrvžiuotą-: kalu .iš sveiko danties gyvis • 
i jį ir, nustebęs— pamatė, kad inisikabiim nuo vinies de- imti. Tiltelis prisegtas , prie 
jsi.no. ranka, apkabino ji, priglaudę įiiie perdurtojo nu-1 sveiko danties daug, tvirčiau 
(kryžiuotojo šono ir tarė: “Nurimk, sūnaii, tavo misidėji 
Linai atleisti, įeik į amžiną atilsį !" Aliasveras. Kryžių ,ap 
Įkabinęs, iš meilės tartum alpte alpo, o po valandėlės už. 

. migo amžinai, eidamas į ‘.prižadėtąjį atilsį.
[ . . . , (Iš Religija ir Kultūra No. 3) ..

jo tarnavimas nėra

laiko ir ilgesnį tarnavimą 
si 11 ei kia. Taigi n o vert a vii-.! > 
kyli, nes ko ilgiau lauki, tai 
blogiau, dar ir kišenė labiau ; 
nukencią. / ” ’
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KULTURINKIMES - VISI
Laisvamanėlių laikraščiai, deginimo nebesigirdi; 

tame skaičiuje ir “Naujie
nos” (jas vargiai bau gali
ma priskaityti prie socialis
tinių) kartais lyg ir neturi 
išdirbtos linijos. savo santy
kiavime su katairkati^ Na- 
turaliai jie norūtų pulti ka
talikų tikėjimą. ir bauginti/ 
kad seniau “dėl sielos išga
nymo” žmonės buvo degina
mi ant laužo. Bet, atsiminę, 
kad jie vis gi reįkaUngi ka
talikų paramos . (laisvama- 
nybe — laisvamanybe, o biz
nis — bizniu) lyg atlyžta; .......
suminkštėja ir : užtikrina,Užkyli šliupui: ____ , .....
kad visi katalikai . griežtai! tave myliu, bet tavo Įmygąs 
pasmerkia tokį deginimą'}deginu”. Bet kodėl jis taip 
ant laužo, kad tai jau yra; pasakė? Kun. Tumui, be a- 
buvę labai seniai ir šiandie] be j onės, buvo žinomas šitas 
tos “velniavos” nėra. Tiesa,'šliupo posakis: “Ateis lai
dai* kaikur Įiasireiškia lais-| kas, kada mes paversime 
vaiUĮaniškų knygų degini-’bažnyčias salėmis ir teat

rais, o kunigus ir vienuolius 
pakorįnsim ant varpiny- 
čių’ ’. Toks, barbariškas išsi
reiškimas darė daug žalos 
Šliupui, kaipo inteligentui 
ir laisvamani jos. vadui, ir 
geraširdis kini. Tumas, va 
dovaudamasis kultūringumo 
jausmais, sudegino kaikti- 
riuos šliupo raštus, kad ne
darytų j am sarmatos civili
zuoto pasaulio akyse. O tarp 
tų\ “bedieviškų” raštų, ku
riuos klebonai vadina ‘ šlam
štais ’ ir draudžia žmonėms 
skaityti, ar nėra nė vieno nė- 
kultūl’ingo? Man, rodos, 
kad kaip tik dėl nekulfūrin- 
giuno jie draudžiami skai
tyti.

Taigi, kad mūsų ateitis 
būtų šviesesnė, kultūriųki- 
mėš, bet visi — be išskir- 

■iiės. K.

ne- 
kultūringumas švelnėja. Rei 
Ida tik, kad kažkurios dar 
tebesančios žmonėse barba
riškos idėjos perdegtų, ir 
viskas būsiu tvarkoj. , 

— Ką gi — vaizdelis ' optr 
nustingąs ir net oportuniŠ- 
kai jaukus, tik, deja, nepil
nas. Pamiršta antroji me
dalio pusę. Kų giapie lais
vamanių kultūringu m ų i 
Kini. Tumo incidentas gan 
Įdomus. Kam teko jį pažin
ti, tas pigiai įsivaizduos, 
kad kum Tumas galėjo pa- 

“ Jonai, aš

mas. A. a. kun. Tumas būk 
tai yra pasakęs Šliupui: 

Jonai, aš tave myliu, bet 
tavo raštus deginu”. Vadi- 
ftasiį Šliupo knygų degini
mų kun. Tumas laikęs geru 
daiktu,bet patį žmogų mylė- 
j^s..

Katalikai jau taip esą su
sipratę, kad bedieviškų kny
gų deginimų pasmerkia. 
Toks žmonių nusistatymas 
privertė, girdi, ir kunigus 
sužmonėti. Daugiausia ką 
kunigai padaro, tai bedie
viškus raštus išvadina šlam
štais ir liepia žmonėms jų 
neskaityti. Tai esąs nekul
tūringas darbas, bet vis tik 
ne toks jau barbariškas 
kaip deginimas. Tačiau tie 
visi šiurkštumai jau pama
žėliu nyksta. “Velniava”— 
praeities dalykas: knygų

našumas, kurie yra lietuvių 
kilmės, lygiai kaip pavardes 
Rytų Prusnose. Klaipėda 
yra liuteronų tikybos.
' Lietuva yra katalikiška. 
Klaipėda turi vokiečių įsta
tymus ir valdžių. Lietuva 
turi rusų įstatymus ir dik
tatūra. .

Skirtumas gyvenimo są
lygose gyventojų abiejų Ša
lių yra didelis. . Klaipėdos 
krašto ūkininkai gyvena pa
togiuose namuose ir turi pa-I 
yyjjdingų galvijų. Lietuvos 
kaimiečiai gyvena lūšnose. 
Jų nususę galvijai ganosi 
viso kaimo bandoje ir jų ū- 
kįii darbai yra atliekami su 
ištvermingais mongolų kil
mes arkliukai^.

Per paskutinius 11 metų 
Klaipėdos krašto gerbūvis 
pakilo. Gyventojų skaičius 
pakilo iŠ 32,000 iki 42,000. 
Lietuviai 1924 metais išrin- 
ko du atstovų-į šalies seime
lį. Šiandien jie turi 10 ats
tovų. Daug naujų dirbtuvių 
buvo pastatyta ir tūkstan
čiai dolerių buvo sudėtą j 
naują statybą. Kauno val
džia išleido du milijonu do
lerių uosto pagerinimui. Lai 
ke 1933 metų 1050 laivų į- 
plaukė į uostų. Tai yra dau
giau negu, tuo laiku įplaukė 
Rygon.

Vietiniai vokiečių vadai 
pripažįsta,. kad Klaipėdos 
kraštui yra ekonomiškai ge
riau po lietuviais, negu bū
tų po vokiečiais. Jie pareiš
kia, kad esą pripratę prie 
savo naujo stovio ir nori 
tapti ištikimais Lietuvos pi
liečiais, jei jiems bus leista 
pasilaikyti . vokiška kultūra 
ir valdžios forma. Jie pri
pažįsta, kad su laiku kraš
tas bus. lietuviškas. Bet ka
dangi Lietuvos gyvenime 
stovis ir taip toli pasilikęs, 
.jie reikalauja,. kad šis jų 
krašto lietuvinimas eitų; pa
lengva ir paprastu, būdu, o 
nebūtų vartojama prievar
ta. Jie sako, kad jie neturi 
vilties, .kad jų kraštas kada 
nors vėl bus prie Vokietijos' 
prijungtas.

Visur kalbama, kad reikia didžiųjų miestų lūšnas pakei 
sti moderniškais namais. Čia parodoma G. F rauk Cord- 
ner, inžinierius, patarėjas miesto planavimo komisijai; 
rodo mergaitei modelį namo, kuris bus pastatytas Detroi
to. mieste vietoje nugriautų lūšnų. ..

Vokiečiai . bijo - Lietuvos 
ir lietuviai bijto. Vokietijos. 
Pastarieji- bijo, kad nazių 
judėjimas Vokietijoje pe 
reis į Klaipėdos kraštą. Jau 
dvi konkuruojančios. vokie
čių partijos paremtos nazių 
principais yra suorganizuo
tos ir Hitlerio doktrinos y- 
ra populiams, tarpe Klaipė
dos jaunimo. Lietuviai pra
neša, kad jie buvo priversti 
vartoti griežtas priemones 
prieš rasių neapykantą.

Šiame pranešime aiškiai, 
matyti vokiečių propogan- 
da. Jų tikslas yra perstaty
ti lietuvius kaipo nekultū
ringus žmones,- kurie yra 
užgrobę daug- kultūringesnę 
šalį ir nori prievarta atimti 
jų kultūrą., Lietuva- į tokių 
propogandą turėtų reaguo
ti; Lietuviška • propoganda 
čia Aįnėrikoje, kur gyvena 
trečdalis lietuvių tautos, bū
tinai reikalinga. Nejaugi 
Lietuvos- valdžia negali' su
rasti Šiek tiek- lėšų tokiai 
Lietuvai.palankiai prOpo- 
gandai finansuoti.'

tūvą žeminančio straipsnio, 
Lietuvos atstovai neturėtų 
tylėti.

. Lietuvos, valdžios, agentū
ros labai atydžiai. seka sa
vųjų kątalildškai-tautišką- 
jų spaudų ir ųž menkiausį 
išsitarimą prieš “tautos va? 
do” valdymą baudžia laik
raštininkus .-ir. patį laikraštį 
konfiskuoja, bet kada kitų, 
valstybių agentai Lietuvą 
šmeižia, tai “tautos vado” 
atstovai labai “busy”, ne
turi laiko reaguoti.

TĖVO J, 8MK0J1 
MISIJOS

Kovp 26 d. iki balandžio 
1 -d., kleb. kun. J. Čepukai- 

jčio parapijoj, 1120 Wallace 
St., Philadelpliia, Pa.

Balandžio 3 — 15 d. d., 
kleb. kun. S. Stonio parapi
joj, 147 Mbntgbmery St, 
Paterson, N. j,.

Balandžio 30 diena iki Ge
gužės 13 dienų pas klebonų- 
kun. I. Kelmelį, 207 Adams,

Štai, kad ir dėl šio, tie* St. Nevvark, . N. J.

Fr. TRaini undas M, Šaulys O. P.

Šeima ir Kultūra

NUOTRUPOS
KAD TAIP BŪTŲ 1 priešlėktuvines ąpsaug o s 

(reikalų.
Dzieiinik IVilenski nebe- 

žinodamaSj kaip daugiau su
erzinti. leidfus . prieš lietu
vius, įdėjo vasario 18 d. nu< 
merin tokią žinių, atspaus
tų juodesnėmis raidėmis f 
“ Paruoštasis sąrašas, lieju- 
domojo turto, kurį nusipir
ko Vilniaus lietuvių laiki
nasis komitetas . Vilniaus 
inieste ir provincijoje, rodo 
tokius 'duomenis: mūrinių 
namų Vilniuje— 13, muti
nių namų Švenčionyse, Ly
doje, Gardine, Suvalkuose, 
Varėnoje ir kitose vaivadi
jos pakraščių vietose — 28, 
medinių — 62. Žemes ūkių 
įsigyta — 18, dvarų 32, su 
miškais ir pievomis. Per 
L933 metusr-įsigytųjų liejam 
domųjį^ turtų vertė siekia 
3.728.659 zlotus. Liėtuvii) 
komiteto biudžetas 1934- 
tiems metams numatomas 2 
milijonų dolerių, kurie ski
riami pirkimui nejųdomojo 
turto, įtaisymui ligoninių, į- 
monių, vasarinių kolonijų, 
sanatorijų, prieglaudų ir 
panašiai.”

Iš to ką rašo Dz. Wil., ti
krai galima būtų labai pa
girti Vilniaus krašto lietu-, 
vius, jei jie, nežiūrint įvai
rių sunkumų, sugebėjo. tokį 
didelį darbų atlikti ir taip 
sustiprėjo materialiai, kad 
vien tik pirkimui nejudo- 
mųjų turtų turi turi dešim
tis milijonų litų (2 mil. do
lerių!). Tai tikrai būtų la
bai reikšmingi daviniai. Ta
čiau, deja, tai yra... tik pa
prastas Dz. Wilenski melas.

Aero Klubas savivaldybės 
prašo,. kad ji, leisdama sta
tyti. naujus trobesius, ragin- J 
tų namų savininkus stato
muose namuose įrengti nuo 
nuodingų dujų slėptuves. 
Kokios slėptuvės turi būti 
ir kaip jas reikili įrengti 
Aero Klubas pasižadą parū
pinti techniškų nurodymų 
ii* reikalingų specialistų,”

.Taip labai išsivysčius vi* 
šokioms oro susisiekimo 
priemonėms, kurios be abe
jo, kilus, karui, bus panau
dotos nuodingų dujų bombų 
mėtymui, kiekvienuose na
muose tokios nuo dujų slėp
tuvės turėtų būti jau dabar 
įrengtos/ Juk įie tada reikia 
šunis lakinti, kaip jau rei
kia

RŪPINASI SLĖPTUVĖ
MIS NUO DUJŲ PĄVO- 

. JAUS

medžioti. TŠb.

KAUNE VISI BUS 
„PONAI"

Kauno miešto burmistras 
p. Merkys įsake visuose sa
vivaldybes raštuose, vietoj 
lik. šiol vartoto išsireišldmo 
“pilietis” visur vartoti žo
dį “ponas”.

Reiškia bus: ponas valdi
ninkas, ponas prekybinin
kas, ponas bedarbis ir ponas 
elgeta... labai daįlu ir nei 
kiek daugiau už pilietį ne-, 
kamuoja.

Klaipėdos miesto
TURTAS 108 MIL. LITU

Klaipėdos miesto pajamų 
ir išlaidų sąmata šiems ine^ 
tams priimta 8 mil. 817 tū
kstančių 900 litų. .Bernai 
buvo 371.400 lt. mažiau. Gy
ventojui įvairiais mokes
čiais, sumoka apie 4 mil. li
tų. Visos Klaipėdos miesto_ 
turtas įkainotas 108.470.700 
lt.

Lietuvą Žeminanti Propaganda
“Boston Post” savo lai- 

-doje iš kovo 23 d. įdėjo se
kantį pranešimų iŠ Klaipė
dos:—-

Klaipėda tapo’užimta sau
sio mėnesyje 1923 metais 
keliu Lietuvos' kariuomenės 
kuopų, persirėdžiusių civi-

. liais rūbais, bet tas. kraštas 
. dar neužkariautas. Klaipė
dos teritorija, kurį Lietuva 
prisijungė per putrą, yra; 
žinoma kaipo Mažoji Lietu
va ir Memelio vardas pakei
stas į Klaipėdą.' .

Teritorija turėtų turėti 
autonomiškų valdžių garan
tuotų Didžiosios Britanijos.

. Prancūzijos, Italijos ir Ja-, 
poni j os. t štiesų, j< > jė vieš* 
patauja.karo stovis. .Lietu
vis gųbeimatorius ir komėm 
dąntas apsunkina vietinių 
vokiečių gyventojų gyveni
mų. Padėtis yra pavojinga.
. Vokietija atėjo savotau
tiečiams į pagalbų ir pas-

kelbė muitų, karų Lietuvai. 
Išmesti iš geriausių savo 
rinkų, Lietuvos valdžia pa
siuntė specialę misijų Lon
donan, kad’ sudaryti palan
kių ekonomišką sutartį ir 
praplėsti britų rinką Lietu-, 
vos eksportui. Misijai pir
mininkauja B. K. Balutis, 
Lietuvos mįnisteris Jungti
nėms Valstybėms.

Tarp Mažosios . Lietuvos 
ir. Didžiosios Lietuvos yra 
kaip, atrodo, neįveikiamą 
klintis. Mažoji Lietuva yra 
vokiška dvasioje ir kultūro
je. Ji buvo kolonizuota kry
žiuočių,. kurie pavartojo 
krikščioniškų tikyba, kad už 
kariauti pabaltos sritis ii’ 
kurie... bešališkai apgy vendi
no šias virtas .Vokiečių; ir 
lietuvių kolonistais, Klaipė
dą t uri mažai žymes lietu
kų kultūros.'

' Vienintelis . ryšis šu jos 
Valdovais yra .pavardžių pa

Man rodos, dalykas toks aiškus, tiek jau a- 
pie jį buvo kalbėta ir. rašyta, tačiau praktikoje 
matome visai kų kitų. Daugelis valstybių turi į- 
vedę civilinę metrikacijų, civilinę moterystę, 
eidžia persiskirti, ir dar gal kų nors išgalvos. 
Nežiūrint į tai, jog tokie civiliniai įstatymai 
sukrėtė iš pamatų šeimyninę visuomenę; nežiū
rint, kad persiskyrimai ir abortai vis daugėja 
ir daugėja, pasiekdami pasibaisėtinų skaičių, 
vis naujos valstybės, jų tarpe ir mūsų Lietuva, 
nori įvesti civilinę metrikacijų ir visa, kas po 
jos seka. Nepakanka dar, nė šito. Šiais paskuti
niais po karo metais, yra kilę poligamijos gynė
jų; taigi norima grįžti prie necivilizuotų, lau
kinių t autų papročių. Praeis dar kiek laiko, ir 
gal dar sulauksime polijandrijos (kada viena 
moteris turi keletą vyrų) gynėjų ir šalininkų. 
Matome ligi ko gali prieiti moralinis . iškrypi-

, Lietuvos Aero ’ Klubas 
kreipėsi f miesto savivaldy
bę prašydamas . atkreipti 
namų savininkų domesį j

dai, jeigu iš karto jų neįvedama į gerų ir tikra 
vagų> jeigu jiems neparodomas gyvenimas 
jiems prieinamoje ir suprantamoje šviesoje ir 
formoje. Tada kaip tik ir yra laikas juos auk
lėti, nors tas laikas prasideda nuo pat lopšio ir

pasilinksminimuose, politikavime ir studijose. 
Vidujinis, žmogaus dvasios gyvenimas yra už
mirštas, tai bent gerokai apleistas ir į jį mažai 
kas bekreipia dėmesį.

Todėl šiandienine veikimo programa turi bū
ti dvasios lavinime prie didesnio altruizmo ir-1^’ kaip sako Mons. Dupanloup as nuo pat g i- 
pasišventimo, prie didesnio savo pareigu žino- n1^1110 ^enos. Nors tas jo t\ii tinimas a ra:.perder 
jimo ir jų pildymo • ' i tas,; tačiau iš to galima Suprasti kaip svarbus

Reikia", kad kompetentingi sluoksniai, inte-*.^1’*1 vįkų auklėjimas. Auklėjimo tikslas \ra 
ligentija darvtu instrukcijas kitiems (pirmiau- PaPrašriausiu būdu larinti laikų intelektuali- 
šia, žinoma, patys tai pritaikindami savo gyve- ines> moralines ir fizines potencijas ir gabumus:

- įskiepyti juose drąsų, aktingumą, Dievo ir te- 
ic.nin wnės meile, duoti jiems suprasti, kas yra gerą , . LbcliH * ** ‘ tr * • w ...

Tik tokiu kas.yra blogų ir kas yra pareiga.
Ypač reikia labai atsižvelgti į mergaičių au- , 

Įdėjimų. Jos gi turi duoti tautai moraliniai ir 
fiziniai sveikų sūnų ii* dukterų. Jos bus suža
dėtinės, žmonos ir motinos; joms suverčiama 
didelė našta ir.Iifcsakomybū. šeimoje. Taigi mer
gaičių auklėjimas, visais atžvilgiais turi būti 
geras ir pavyzdingas. Mergaitėje reikia auklė
ti moterį su savo grožiu, su savo teisėmis, kil
numu, misija ir galia: Auklėjimas turi tobūliu- 
ti visų moterį. Negalima lavinti protą, ąplei- 
džiaut. širdį, stiprinti sielų ir kartu silpninti 
kūnų, arba tobulinti fizinės jogas ir kūno, grožį, 
neprimenant jai nieko apie moralę ir sielos gro
žį Visas tas sielos ir kūno ypatybių auklėjimas 
ir lavinimas turi būti atliktas proporcingai sy
kiu. O tani reikalinga disciplina, kuri yra.dido- 

įlo iv naudinga auklėjimo yriomone. Platonas 
sako; “Visa auklėjimogalia gludi gerai šupva- 
■d()ję.diScipUnoj.ė”.

. Diseipli.mi gali būti direktyvi, pręvontyvr ir 
r grožio; jįę. reyresyvi. — Direktyviuji disciplina nurodo 

nuoširdūs. O tas kaip (ik eina jų pačių nonąu- !jauuupl»iu gerų, tikrų kėliau būdąs tam keltui

nime—Fr. R.) apie moterystės pareigas ir i 
desnę šeimos pagarbą ir, kad valstybė visam 
tam būtų palanki Savo įstatymais. ’ 
būdu galima bus atgaivinti griūvančią visuome
nę ir šeimą.

Auklėjimas ir kultūra, .
Vaikai yra šeimos ir tautos viltis; tai amži

nai atsinau j inanti žmonių giminė. Vaikų 'pa- 
prastumas^ kuklumas ir nekaltumas mus suža
vi ir tiesiog verste verčia juos mylėti. Jų dar 

mas ir visokie civiliniai įstatymai . moterystės mesuteršė gyvenimo purvai, jų .neblaško aistrų- 
srityje. . v vėsuloS, neįspaudžia į jų veidelį ištvirkimo, de-

Visa toji šeimos;disgregacija paeina nuo;mes. Jie viskam tiki, visiems pasitiki; kas juos 
dviejų priežaščių. Viena vidujinė, antra i šori-■ myli ir jie. ta pačia meile atsimoka. Jie užjau- 
nė,. Vidujinė, kurioje predoininuoja egoizmas. 
Tikroji moterystė reikalauja atsidavimo ir pa-, 
sišvėi.itimo, o egoizmas visa tai neigia. Kiekvie
nas žiūri daugiau savo asmeninės naudos ir vis
ką sau subordinuoja. Net pati meilė kartais’.ne- 
įstęngla pergalėti ęgoižroą.. ‘ ■'

Išorinė šeimos .dišgregacijos priežastis yra 
šiandieninis moderniškas gyvenunąs, kuris .pri
traukia ir išblaško dvasią; šiandien gyvenimas 
yrasuyrant amas vien tik reikaluose, į vairiuose 

. ’ • 5 * * 3 . 1 .. .r

čia kiekvienų nelaimėje, tampa drąsūs ir tvirti 
klausydami apie karžygių pasiaukavimą ir jų 
darbus. . '

Tačiau pažiūrėkime kiek jie turi pavojų iš 
ilsų pusių kiek.tiiri nukentėti. Jų nenųsistovė-' 
jęs charakteris, •’neramus būdas, nuotykių ieš
kojimas, žaidimai' juos įtraukia gyvenimas ir 
parodo jo gerąja ir blogąja pusę. Tokiame am
žiuje jie yra traukiami prie gėrio ir
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CAMBMGE, MASS.

KONFISKUOJA 
KNYGAS

potvynis tuo tarpu nepada- _ * ■ re.Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

D A R B t NI h' K A Š

GERB. KLEBONŲ IR 
MUZIKO DĖMESIUI ”

se. Šis Šventasis steigė mo
kyklas įr neturtingus vai
kus mokė dovanai. Vaikų 
tpokymųi įsteigė vienuoliją 
^Krikščionių B rolių Dau
gelis klehonii meldė atsiųsti 
nors po vieną brolį mokyti 
vaikus. Šventasis neturėjo 
tiek daug brolių, įdek gau
davo prašymų. Todėl j iš 
Reimso mieste įsteigė pir
mutinę pasauly mokytojų 
seminariją, kurios tikslas 
buvo prirengti pasaulinių 
mokytojų mokykloms. Už
baigę tą seminariją, jauni 
vaikinai eidavo i vienuolių 
mokyklas imti praktikos 
mokymo darbe. Tokiu būdu 
Šv. Benediktas pirmutinis 
davė pradžią mokytojų se
minarijoms ir jis yra tikras 
mokytojų ir 'pradinių moky- 
klų globėjas.

Šis Šventasis .davė pra
džią ir naujam būdui vaikų, 
mokinimo, kurio ir. šiandien 
maž-daug prisilaikoma mo
kyklose. Jis savo vedamose 
mokyklose padalindavo vai
kus sulig mokslo ir gabu
mų į skyrius. Kiekvieną sky 
rių patalpinęs atskirame 
kambaryje, davė po moky
toją, paskirdamas mokslo 
tvarką ir valandas.

1599 metais jisai . įsteigė 
Paryžiuje ir . sekmadieninę 
mokyklą amatininkų moki
niams ir tuoj tą mokyklą 
lanko 200. mokinių. Čia. juos 
mokyta geografijos, bugal- 
tęrijos, namų statymo, geo
metrijos, paišymo. Tai buvo 
pirmutinė Europoje sekma
dieninė amatininkų mokyk
la. Tojo Šventojo tapo įstei
gta ir mažiems prasikaltė
liams mokykla.

Minis Šventajam 1751 m. 
Krikščioniškų Mokyklų, bro
liai jau turėjo apie 20,000 

: mokinių.
Šalę šios vienuolijos, mo

kinančios vaikus, yra isteig-

pasiekti ir svarbiausias etiškas normas. Pre-;užimti pirmą vietą. Bet ir kultūroje ji negali į gyvenimą dvasia. Iš viso to paeina geras auk- 
ventyvioji disciplina "Stengiasi iš anksto paša- atsilikti. Motina,.kaip šeimos vienybės ir taikos Įėjimas ir pati kultūra.

. linti visas jaunuolio gyvenime pasitaikančias sarge ir užlaikyto j a, savo motiniška meile pri- B ė to, šeima gali padėti išvengti kultūros 
kliūtis, pavojingas aplinkybes ir pavojingą traukia vaikų.širdis, jas švelnina, tobulina; sa-lpipporėijų< Vienas iš pavojų moksle yra ly 
spaudą, kuri galėtų kenkti jaunos sielos auklė- vo nuoširdžiais patarimais patraukia jų valią varos trūkiunąs. Tą trūkumą galima suprasti 
jimui. Represyvioji disciplina baudžia tyčia pa- ir turi didelės įtakos į visą intelektualinį jau- dvejaip; arba kaip kultūros betvarkę* arba kaip 
darytus prasižengimus. Geriausias disciplinos nuolio gyvenimą. Nors motina būtų ir visai ne- proporciją tarp to, kas yra ir kas išrodo gali- 
metodas yra preventyvus. Jis auklėtinių nebau- mokyta, bet ji maždaug turi tą pačią intelektu-|niu; tarp tikslo, kurį galima savo-jėgomis pa
gina savo bausmėmis ir iš lengvo duoda supras^ alinę įtaką į savo vaikus. Labai blogai daro, ku- siekti ir tarp tokio tikslo, kurį nė savo ne kitų 

. ti kas! gera ir kas bloga.
Čia reikia pažymėti skirtumą tarp auklėji

mo ir mokslo. Auklėjimas lavina visas intelek- j 
. tualines, moralines ir fizines potencijas, tuot - 

tarpu mokslas praturtina proto gabumus. Auk- i mokslininkų. 
Įėjimas formuoja visą žmogų, mokslas jį padaro! b . - 
tik mokytu. ■ x .

Dažnai per daug didelis veržimasis į mokslą 
nustelbia intelektualinį lavinimąsi. .Čia lygia
grečią turi eiti mokslo žinių įgavinias ir proti
nių gabumų išvystymas. O toks žinių vieną ant 

• kitos krovimas gali padidinti mūsų proto loby- 
ną, bet negali išvystyti, sustiprinti ir patobu
linti mūši) intelektualinių potencijų. Jis galį 
žinoti visą enciklopediją, o galvoti ir veikti vi- 

’ sai be dvasios, be proto lakumo ir visai nelogiš
kai. Dėlto ir sąko Platonas: ‘‘Visiška ignoracija 
nėra tai didžiausias blogumas.: daug blogesnis 
yra blogai ordinuotų žinių krovinys”. Taigi 
nė bent koks tuoksiąs, bęf geras intelektualinis 

4’ ' auklėjimas pripratina žmogų ordinuoti savo 
žinias tokiu būdu, kad-j()š taptų jo dvasios mai
štu, visų potencijų lavinimu, protingu, logišku 

i ir tikru progresu. ; ■.
Ėringos įlfika į kultūrą. ’’

Kaip inatėmę,- motiiia vaikų auklėjime turi

BŪKUME IŠTIKIMI SA
VO KARALIUI.

. Istorijos fakteli apie moky
klas ir mokslą.

17. amžiuje Šv. Benediktas 
' de la Šalie ypatingai pasi\ 
darbavp mokyklų reikaluo-

Pavasaris' 
Lietuvoje
Reguliarus, nuolati
niai Išplaukimai per 
C0PENHA04 pato
giais turistines kle- 
sos laivais. Visi, 
kambariai iŠ lauko, 

• su mauitynčmis, 
Glaistas geras.
Informacijų klau- 

^©te’pSš-vlėtF- 
nį agentų arba 

75 State St.. 
Boston,. Rlasi.

^MOAOVAY, NEV YORK

PRIDUODA NAUJOS SPĖKOS
IR GYVUMO SILPNIEMS

' žmonės, kurie dėl senatvės arba ki
tokios priežasties . jaučiasi silpni ir 
nesveikus, atgauna savo jėgas, svei
katą ir pasidaro stipresni • ir gyvesni 
po t<> kaip jie vartoja Nūga-Tone.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl motorų ir vyrų, kurie susilau
kė; senatvės. .Tisi padaro juos sveikes- 
niaiš, tvirtesniais ir priduoda jiems

■ naujų spėkų darbui. Jeigu jus esate 
senas arba silpnas, pamėginkite N.uga- 
<Pone. 1’6 keletu dienų jus pastebėsite 
didelį pagerinimų.

NŪG.VTONE paT(luodanms visose 
. vaistinyčiose. .Ne priimkite pamėg

džiojimų. Niekas kitas jums nepagel
bės taip kaip NUGA-TONE..

Nuo Reumatiškų Skausmų
Rėuniatiškų skausmų kčntėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ŲANCHOR Pain- 
Espclleriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas .vietas šiito patikėtinu, vaistu, tuė- 
jaus jausite malonių'žilumų, kas liudys, 
kad- £’ain-Expelleris dirba savo darbų.

•Nesikankinkite, kuomet Tain-Ekpcl- 
Ietis nugali, skausmų- tokiu pastebėtinu 

• greitumu. Visose vaistinėse kaina, 35 c. 
ir 70d—skirtingo didumo' bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklį.

PAIN-EXPELLEIi

1. Naujas naikintojas Farragut pastatytas Quincy, Mass. 2. Karališki marinai pa
ruduoja kada. britų laivynas lankėsi Vakarų Indų salo še. 3. Pulkininkas Eddie R'i- 
chenbaęker, pagarsėjęs karo lakūnas,? kuris .butoi paša ūktas liudininku senato pa
što komisijos. . ’ ■ 

ta tam pačiam tikslui su, 
virš dvidešimts tam panašių 

Kunigo Boseo 19 amžiuje 
įsteigta vienuolija greit iš
siplatino po visą pasaulį. 
Salezij iečiai greitu laiku iš
siplatino Italijoje iT kitose 

Jįalyse.^Pirmieji-—Salezijie- 
čiai misijonįeriai atvyko A- 
merikon 1875 ln. Dabar Sa- 
lezijiečių namų yra beveik 
visose . Europos šalvsę, taip

. pat Afrikoje, Amerikoje ir 
Azijoje. Salezijiečių amatų 
mokyklų, Išskyrus Italiją, 
1910 m. buvo 72.

Kolegijų nuolat gyvenan
tiems pas Salczijiečius (gi
mnazijų ir seminarijų) — 
106. Gimnazijų lankantiems 

; iš kaimų, ir miestų 92. Visas 
tas mokyklas lankė 24 tūks
tančiai mokinių. Pačioje I- 

‘ talijoje Salezijiečių mokyk
las lanko apie 50 tūkstančiii 
mokinių, taigi 'išviso 74 tūk
stančiai.

Mergaitėms yra skyrium 
mokyklos. Jas veda kunigo 
Bosco įsteigtos vienuolės 
Salezietes. Mergaičių moky
klos Italijoje ir kitose šaly
se lanko apie 83 tūkstančiai 
mokinių, neskaitant prieg
laudų našlaičiams.ir sekma
dienių mokyklų.. Be to, Sa
leziečiai visur , turi savo pa
dėjėjus,. . savo tretininkus, 
kurie žodžiu ar. pinigais 
juos šelpia. Saleziečių rėmė
jų skaičius siekia apie 200 
tūkstančiu žmonių.

-Šalę pradinių, . prie vie- , 
nuolynų ir katedrų, buvo 
vidutines mokyklos, kurios 
prirengdavo mokinius į u- 
niversitetus. Ligi 13 šimt
mečio akademijų ir univer
sitetų Europoje buvo jau 
46, o iki- 16 šimtn^icr —tų 
aukštųjų , mokslo ištaigų 
skaičius padaugėjo iki 70.

Šiuos visus universitetus 
akademijas įsteigė arba pa
tys Popiežiai,, arba Popie
žių paraginti karaliai..

Popiežiai . rūpindavosi ir 
universitetų studentų išlak 
kymu. Popiežių pavyzdį, se
kdami turtuoliai minai duo-

daro aukas aukštųjų moky
klų išlaikymui.

Popiežius Urbonas V Bo
lonijos universiteto*** biednų 
studentų išlaikymui kas me
tai . aukodavo po 4,000 duka
tų. Klemensas V Moiitepell- 
ierio akactenii j o j e^kasmet 
išlaisdavo 1,000; medicinos 
studentams savo lėšomis. 
Popiežiai: Mikalojus IV, 
Bonifacas VIII, ir Klęinen- 
šas V pareiškė viešai savo 
mintis, kad kiekviena tauta 
turėtų reikalingą .. skaičių 
mokytų vyrų, galinčių sklei
sti apšvietą savųjų tarpe.

R.

(Jkupuotoje Lietuvoje
DĖMĖTOJI ŠILTINI’

MERKINĖ, Alytaus aprkr. 
Merkinėje ir apylinkėje į- 
vyko keletas susirgimų dė
mėtąja šiltine; Apskrities 
medicinos felčeris, ėmėsi žer
giu epideminę ligą sulaiky
ti. Seniūnų susirinkime 
duota .nurodymų ir įsakymų 
kovoti su šia liga.. -

ŽIAURUS “LENKAS”

Merkinės miestelių gyvento
jo Dervinsko Jono, sūnus 
Jonas įsirašė į Merkinės 
Šaulių ugniagesių komandą. 
Sužinojęs tai, . tėvas. Jonas

savo sūnumi Aleksandru, 
kurie laiko Save lenkais, nu
matė tame dideli sūnaus nu-, 
sikaltimą prieš jų nusista
tymą, ir, užsidarę ji kluone, 
skiepino lenkiškumą,, plak
dami rykštėmis ir tokiais 
lenkiškais ‘ ‘ kultūriniais’ ’ 
būdais — jrriomonėnns pri
vertė jį iš. ugniagesių ko
mandos išstoti.

POTVYNIS VILNIUJE

Iki 1925 metų Daržhiin- 
kuose, Valkininkų valse., 

. buto Jieluviška pradžios 
mokykla, bet ' tais . metais 
lenkiu ją uždarė ir jos vie
toje atidarė lenkišką' valdiš
ką mokyklą. Vietos gyven
tojai pereitais . metais įsi
steigė kaime lietuvišką skai
tyklą, kurią visa. jaunūoine- 
iė su malonumu lankė. Vie
tos lenkiškos mokyklos ve
dėjui tas nepatiko, ir jis, pa- 
srkyietęs Valkuunkų polici- 
jus komendantą, sausio 26 
d. padarė kratą lietuviškojo 
skaitykloje m pnėmė iš jos 
17 į va* raus, mokslinio turi
nio knygelių. Bet to dar bu
vo maža. Vasario 3 d. vėl 
pakartojo kratą ir šį kartų 
paėmė 19 įvairaus turinio 
knygelių* kaip tai : kaimo 
šeiinininkė, Žalgiris, Benhū- 
ras, Ekonomika, Algiman
tas,; . Garsiosios Kelionės 
NuoKkiai ir eilę kiti) ūki
ninkams skirtų pasiskaity
mams^ knygų.

Tenka, patirti, kad tas len
kiškos . mokyklos vedoj as 
Kozlovskis ypatingai pyks
ta, jeigu iš jo mokinių kas 
nueina į lietuvišką skaityk
lą. Jis tuos mokinius daužo 
per veidą. Vienam jų, Sta
siui Uždaviniui, net perkir
to ausį.

TAI VIS UŽkKAZIUKJ

Orui atšilus, vanduo Vili’ 
joj smarkiai pakilo ir užlie
jo kai kurias Vilniaus gat
ves. Vietomis, gatvės apsem
tos per pusę metro. Vienam 
namui gresia pavojus nu-

Dervinskas su vyresniuojugriūti. Didesnių nuostoliu

■gs-'

rie mano, kad motina turėtų būtį mokyta, ir tik)pagalba negalima pasiekti šeimos dvasia gali 
i tuomet vaikai gerai intelektualiniai išsiauklėtu, padėti išvengti ir vieno ir antro pavojaus : tu-i 
'Bet’pažiūrėkime, kaip atsitinka, praktikoje, rėdama įtakos į proto papročius, priversdama! 

kad beveik visu didžiausių išlaikyti proporciją darbe ir nepasitikėti savoj 
į, politikų ir rašytojų fnotinos buvo jegoiniš, pasitenkinti mažu, ir primindama., kad!

Juk ne paslaptis.

Į mažai mokytos arba net visai analfabetūs. Ko
kiu. gi būdu, jų sūnūs ir dukterys tapo tokiais 
išsilavinusiais ir mokytais žmonėmis? —Reiš
kia: kad ne motinos intelektualiniame išsilavi
nime glūdi vaikų intelektualinis išsilavinimas, 
bet ji) motiniškoje meilėje, jų. priežiūroje ir 
auklėjime, o vėliau visas tas motinas duotas in
telektualinis kraitis išvystomas mokykloje ir 
universitete.

Kalbant apie motinos įtaką į lailtūrą, reikia 
tuoj prisiminti nemažesnę įtaką,, kurią turi tė
vas ir visa šeimos aplinkuma. Tėvas įspaudžia, 
vaikui tą rimtumo ir stiprybes žymę, kurt, susi
jusi su iš motinos gautomis meilės ypatybėmis, 

; labai yra naudinga vaiko 'intelektualinio gyve
nimo inicijacijai ir jo vystymuisi.

. Šeima daugi ausin remiasi dvasios vienybe. 
Gerai sudaryta šeiniu turi: šeimos dvasins vai
sių, kuris yra. toji šeimos meile,, gracija, ir jos 
jioezija. Šeimos dvasia yra tai: tvarkos, lygsva
ros. puopoįvijus, darbštituio ir sveikų. pažiūrų

Šią savaitę, išeis iš spaudos 
nauja • • ' ’ .

KOMP. A. ALEKSIO 
parašyta, keturioms balsams 

GIESMĖ |$V, JUOZAPĄ
KAINA 10 CENTŲ 

Chorams perkant didesnia* . ’ 
me skaičiuje duodame 50%j. 
nuolaidos. . .. ‘

‘‘DARBININKAS,,
366 W. Broadway, .

So. Boston, Mass. į .. ..

juos sulaikė valsčiaus vai-"’ . 
tas ir. su keliais polieinini , 
kais . prievarta juos nuvedė 
į policijos butą, o iš-ten, už 
nesumokėtas pabaudas, lai
ke arešto namuose dvi die-, 

' nas. ?
Vilniaus krašte labai daž-» 

nai atsitinka, kad apskrities 
starosta 4ietitrb4iek— galios 
kiek paprastas policdmnkas<

KUO BAIGĖSI KOVA 
SU SEKVESTRATORIU- ;

MI"

Šįomis dienomis . Rimšės 
policijos komendantas Ru- 
sochackis nubaudė lietuvių 
šv. Kazimiero draugijos 
Gervelės skyriau s valdybos 
narius: pirmininką J. .Pa? 
kalką — 28 auksinais, kasi
ninką Balaėhavičių 27 aiiks. 
ir sekretores Visakavičiutės 
tėvą, , J.. Visakavičių — 17 
auks. Bausmės jiems vi
siems buvo : surašytos., jau 
nebepiiTiią . kartą ir vis Už 
neva nešvariai laikomą kie
mą ar pirkią. Komendantas 
gi jiems pasakęs: “Tai 
jums už Kaziuką (lietuvių 
šv. Kaziiniero draugiją). 
Kai iŠ jos išstosite, tai ne
bus ir protokolų”. Nubaus
tieji tačiau jausdami esą 
nuskriausti kreipėsi pas sta 
rostą ir jam paaiškino visą 
dalyką. Starosta jiems vi
siems sumažino bausmes ir 
pasakė, kad kiekvienas tu
rėsiąs sumokėti po 5 auksi
nus. Tačiau jiems grįžtant
is starostos namo, Rimšės 
siaurojo traukinio stotyje

aukštų kalnų viršūnės pasiekiamos po. ilgo ko-• 
pimo ir sunkios kovos su. vėtra ir sniegu.

Pagalios šeimą gali paruošti kultūrai tinka-1 
nią aplinkumą. Šeima yra vienas iš svarbiausių 
tinkamos kultūros aplinkumos paruošimo fakto-' ; 
rių. (tėra šeimos aplinkuma susidaro iš dange- • 
1 ii i ..elementų, kurie parodo visą šeimos idealo 
groži ir visą šeimos židinio poeziją. Bet be ža-* 
votimi grožio ir poėzijus. ypatybių. šeima turlį . 
nepamainomą tvarkos ir prievolės jausmo ypa-; 
lybę. O toji tvarkos ir prievolės jausmo ypaty
bė. be pirmiau paminėtos lygsvaros ir propor
cijos ypatybes, sudarys jaunuoliui .tinkamą mo
kslui ir kultūrai atmosferą ir privers jį žiūrėti 
Į gyvenimą, kaipo Į darbą, ir prievolę ir pasi
šventimą. Moraline dvasios sinteze yra toks e-., 
tiškus organizmas, kuriame visi santykiai Įgali; 'Kapitonas Thoinąs^ Oalla- 
ną pareigos formą, privalumo ir 'darbo cbarak- ghan viršininkas ^slaptosios 
•terį. Šeimos, meilė visak tas darbo pastų ilgas.: policijos. kuris/'Chicagoje. 
visus tuos ryšius ir pasišvent i mus Įdvasina ir suėmė netikviUpinigų dirbė- 
jie tampa, meilūs ir 'malonūs, bet ir tada jie pa-Jų Šiiiką ir apie., puse milu 
•silięką kaipo, prievole ir darbas. . ‘ . 1jono netikri), pinigų. i .

Neseniai buvo rašyta apie, 
moterų kovą su sekvėstra- 
toriumi DubiČiuose, kuri., 
baigėsi tuo, kad kitą dieną' . 
Martynas. Tamulevičius, An 
tanas švedas, Ona Orusie- . 
nė, Brigida Nameikaitū, 
EI žilinta Malin igi ėnė,’ MaL . 
viim Švedaite, Melanija Jo- 
nytė ir Malvina Jonytė (16- 
kos metų mergaitė) buvo 
nuvežti i Eišiškes ir arešto \ 
išlaikyti keturias dienas. 
Margarita Švedienė, B1V • 
Nameikaitė ir M. Jonytė ii 
dabar tebesėdi Lydos kalėji-* 
me. Gi paleistieji visi du 
kartu per savaitę turi mel- 
duotis Užbalio policijoje. ■ .

Dubitiečiai labai vargini 
gai gyvendami, iki., duotojo 
laiko .sumokėti mokesčių / 
vistiek nebepajėge, todėl 
vasario 15 d. Į Dubičius vėl . 
atvyko tas pats sekvestratd ,̂ 
liūs su policija ir pasamdy* • 
tais bernais ir. pareikalavo 
tuojau sumokėti iš karto, na 
dalimis, visus mokesčius* 
Žmonės tariau nebetūrėda* 
mi pinigų, nebegalėjo ir mo*; 
kesčių sumokėti. Todėl sek- 
vestratorius dabar paėmė 
karves iš šių ūkininkų: Mo< 
tiejaus Raginio, Igno. Turo- 
ui o, Marijonos RagiiūenėSį 
Anupro Švedo. ir Eduardo 
Nemeikos. Moterys, šį kar- 
tą labiau įbaugintos, su sek-«. 
yestratoriumi jau nebekovo- . 
jo, tik verkdamos lydėjo sa
vo paskutines karvutes. .

Sunkus Dubiticčių gyve« > 
nimas, dėl nepaprastai dide^ 
lių valdžios mokesčių, dabar 
pasidarė dar vargingesnis, 
nes daugelis motinų pasili
ko su mažais yaikais, lai* 
riųos ankščiau pienu ir tc- 
inaintindavo.

Visas sekvestruotas kąr- . 
ves policija nusivarė į Už- 
balį, kur • jas parduos. • • . -

TeVO B. M. PAULIUKO
0, P. MISIJOS

Kovo 30 — Balandžio 6 
dd., Šv. Onos BažuyčiojCjt

Balandžio .815 dd.s.Šv, 
Antano Bažnyčioje, Detroitu 
Mieli; ■

Balandžio .16 — 22 ,dd.? |į
šv. Pranciškaus Bažnyčiom < ,
je, AVilkes-Barvo? Pa. ’ J-.
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Antradienis, Kovo 27 d., 1934.

Protokolas 38
l L. D. S. NAUJOSIOS AN- 
į, GELTOS APSKRIČIO 
į . PROTOKOLAS 38.

. LDS: N. A. Apskričio stb 
važiavimas įvyko vasario 18 
d., 1934 m., 1 vai. po pietų, 
Šv. Petro parapijos svetai
nėje, 492 E. 7th St., So. Bo- 

. stone. !.
Suvažiavimą atidarė aps

kričio pirm. VL Paulaus
kas. Maldą atkalbėjo Cent
ro Dvasios Vadas kun. K 
Virmauskis ir pasakč . svei
kinimo kalbą.

- Suvažiavimo prezidiumai!

)H

V. Puidokas, K. Vencius, į 
D.' Averka. ' H

Sveikinimo kalbas pasakė! 
ktui. J. švągždys, kun. dr.| 
A. Bružas, kun, V. Puido-. 
kas ir A. F. Kneižys.

Pereito .suvažiavimo pro
tokolas skaitytas ir priim
tas. •;

Rezoliucijų ir. mandatų1 
komisija praneša, kad ats
tovų mandatai- tvarkoje ir į 
kad suvažiavime dalyvauja' 
49 atstovai iš' 8 kuopų ir 4< -i * — • L

%

1 į / -

i • i -•— .
’ ą-V' ’ V • 4

(L

“DARBININKO” VAJOS
• J . • \ . . ■ . .

ba, būtent : pirm. VI. Pau
lauskas, viee-pirui. V. Ku- 
‘dirka ir rašt. Tarnas Ver- 

; siackas.
RezoTiucijų Hr tonaiulatų 

. kmnisijon išrinkt i šie: kun.

Gerb. Skaitytojų 
Dėmesiui

KONTESTO DALYVIŲ STOVIS
Šio mėnesio 24 d. kontesto dalyvių stovis buvo sekantis:

Kontestaiitas
Kun. J. Bružikas, S. J... <......... .. . < ....
Šv. Pranciškaus parapija, Lawrence, Mass... 
Šv. Juozapo parapija,. Lovvell, Mass. . ....... 
Leonardas- Kumpa, Montello, Mass,.... ... 
Šv.. Jurgio parapiją, Nonvood, Mass.,... ..
K. P. Tamošiūnas, Hartford, Čoiin,........ 
Švi Pranciškaus, parapija, Atliol,'Mass,. .. . 
Pranciškonų Vienuolijos Dr-ja, So., Boston,
L. I). S. I Kuopa, So. Boston, Mass.. ... .. .
K. J.. Nadzeika, Kasima, .N. IL ,« ..... 
Marijona Kilmouyte, So. Boston, Mass.. . .
L, p. S. 8 kuopa, (’ąmbridgo, Mass, .... ... 
šv. Kazimiero parapija, Proyidence, R. T...
L. D. S..108 kuopa, VVoi’cestor, Mass.... . . 
L. D. S. 5-ta kuopa, IVaterbury. Conn..,. .
F. A. Kundrotas, Philadelphia, Pa.,........ 
L; D. S. 74 kuopa, Manchester, N. U...... >. 
šv. Juozapo parapija, S.cranton, Pa...... ■ .. 
L. T). S. 71 kuopa, Rocbestor, N, V... . /.......
B. Mįčiunionė, New Britam, Conn.......... 
L.D.S. 24-1 a.kuona.AV. Lynn, Mass. .... 
Oną Banionienė, Detroit, Mich........ . ., 
L. Vyčiu 17 kuopa. So. Boston, Mass,....... 
Juozas Kiriuilas, AVorcester, Mass... ........... .
Petras Svirskas, TTaverhil], Mass..,,. ..
L. D. S. .103 kuopai Philadelphia-, Pa. . . ,
Domininkas Matulis, Atbol, Mass.,........ 
Ona Romanškienė, Bridgeport, Conn. .. 
J. Pirndžins, Montreal. Canadą... ,......... 
StpUa šejefkaitė, Šo. Boston. Mass..'.........
J. A. Zavadskas, TTavėrhįll, Mass..........
M. Žukauskaitė, Amsterdam. N. Y. ... ....
L. T). S. 56 k'uo.|)a, TIndson, Mass. ...... ....
Placidą. Vileikytė. Worcest er. Mass...............
K. J. Miglinas, Thoinpsonville, Conn.:.....
M. Staniulis, Pataršom N.. J.. ..............
L. D. S. 14-ta kuopa, Neivark, N. J. .. ....
J. Sakys. TTariTord. Conn.......... ......... 
Petras, Starinskas.- So. Boston, Mass........ 
T j. R. K. Federacija So. Boston, Mass....... 
JA D. S. 26 kuopa. Rumford, Me... ..............
V. J; Blavackas. Woreester, Mass. . .... ... . 
•T. Mišeikis, Vew Uaven. Conn. .....................
šv. Petro parapijos Choras, Šo. Boston, Mass.

B aisti. 
.. 2186 
.. .1399 
;..,767 
. ..749

.........,460 
; . .. .. 448 
Mass.. .438 
............. 303

’ 285 . 
. /. 204

......187 . 
........ 176- 
.. .. ..161 
.. .. ..161 
.............. 145 
........131 
..........103 
.........91 
.........91 
.. i, 91 
.. .. ...89 

...■. .....78 . 

.........73
V. _ 73’ ' 

.........73 

........71 
........... 67 

...... ...63 

....... .:59 

.........49 

.. ...... 49 

.........49 .

svečiai: p* 6. Jankienė ir. Norvegą garlaivis Tai Yin sti 45 įgulos žmonėmis h* 12kėleivių užvažiavo ant im-. 
Garbės svečiai tDS. Cent- los Kab7ornijos jiakrąntėšc.. . .
ro Dvasios Vadas kun. F- T” 
Virmauskis, LDS. Centro < B5

SS!1KAS Gn®ETr: 
torius. A. F. Kneižys. Gar-j 
bes svečiams suteiktas spren t 
ūžiamas balsas.

kančių vietų : j \ 1
So. Boston, Mass. 1 kp.<

D. J. Averka, J. t
Jeskęvičius, V. ■”
Pfyariunas, V. Savickas, O.1 
Šiaulienė, M. Kilmoniutė, |
S. Kavolius, A. Zaleckis, A.’Į 
Sanda, J. Mąrksiene, E. Ja- 
nušonienė, V. Širka, S. Ka
volius^
. Montello, Mass. 2 kp. A. 
Akstinas,. L. Kumpa, J. Je- 
skelevičius, S. MaČinskas ir 
K. Pigaga.

Nonvood, Mass. 3 kp. K, 
Akstinas, V. Kudirka, B. 
Adomaitienė. '

Cambridge, Mass. 8 kp. A.
V ai siauskas, P.: Kisielius, 
J. Sinilgis, A. I'lekavičius. 
B; Žilienė, J. Malinauskas, 
V. Jakas, B. Jakutis.

Nashua, N. H. 65 kp. Ku
nigas Dr. A. Bružas, V. Ta- 
mulionis, K. J, Nadzeika.
T, Mikučionienė.

Lawrehce, Mass.
S. Čėikauskas,. J.
čius, K. A. Vencius.

Lowell, Mass. 97 kp. T J 
Versiackas, V. Paulauskas, 
J. Jurevičienė, S. Jurevi
čius. J. Šaukimas, M. An
driuškevičius, J. Norkūnas.

So, Worcester, Mass. 108 
kp. Kun, V. Puidokas, K. 
Tamulevičius,. J. GlaVickas,
I Pigaga, A. Pūras..

Valdybos , ir komisinį ra
portai iš apskričio veikimo, 
šeinio, išvažiavimo ir Lietu
vių Dienos vienbalsiai pri
imti.

NUTARIMAI
8 kp. Cambridge, Mass. 

įneša vajaus reikalu pasta-
, bas, kurios apsvarstytos i r ir užuojautos rezoliuciją: 

priimta sekanti rezoliucija : Naujosios Anglijos Liėtu-
> LDS. N.A. apskričio šu-| Darbininkij Sąjungos 
i važiavimas apsvarstęs va- apskričio pusmetiniame su- 
s. jaus vedimo eigą ir padalęs '’a^iavinie, vasario. 18 d. Š.

keletą pastabų, nutarė vajų llL; apsvai’štę.JžOH's lietuviai
■ remti. Bet sekančiam vajui, d piečiai daromas skriau- 

. Naujosios Anglijos apskri-i (^as *r S)1U19^ICS uz lietuvybės
- ’ - . - ~ 'darbus, pasipiktinę . lenkų

'grobonių tokiais nezmoniš^
kais darb.ąis, re&'ianie grie
žtą protestą priė'S lenkus, -o 
Jums, broliai lietuviai'gilios

‘ užuo jautos žodį.
II .li -in rvvvv'j-r jj. uųpunvmu J/c, , - .

darius beiidrij išvadą aiškiai; _Nutarta, pasiųsti ■ Vardu
va ju paskelbti mūsų organeį Vl"ras sveikiiiimo laišką mū-

Darbininke”. • i skl bendradarbiui, buvusiam

Nutarta rengti išvažiavi
mą, gegužes 30 d., Montello, 
Mass. pusiau su. Šv. Roko 
parapija. —-

•Nutarta iš apskričio iš
rinkti du išvažiavimui šei- 
lųinink’us, o . iš Šv. Roko pa
rapijos paskirs klebonas.

KOLONIJOSE

Gerbiamieji:—
? f Greitu laiku baigsis “Dar- 
j bininko” vajus. Liko vos ke- 
i ■ lios savaitės. Vajui pasibai- 
| gus “Darbininko” metinę 
Į prenumeratą vėl bus keturi 
{ . doleriai, 
j . Laike vajaus netik galima

. “Darbininką” užsiprenume- 
f .. ruoti metams už tris dole- 
L . riuš bet dar duodama bran- 
! gią dovaną, — Lietuvos Al

bumas.
Į “Darbininkas” yra Tam-
L sto laikraštis. Juo daugiau 
į jis turi prenumeratų, juo 
I plačiau jis yra skaitomas, 
j tuo geresniu galima ji išlei- 
į sti. Jo gerovė priklauso nuo 
j skaitytojų.
į Šiuo tarpu norime Tams-
I tų, musų skaitytojai, prašyti

. j vieno dalykėlio. N orime prą- 
į syti Tamstų kad Tamstos 
[• padėtumei vajaus . užbaigi- 
j. mą padaryti pasekmingu. , • ■ •

. > ’ - Prašome kiekvieno musų 
J ’ skalytojo, prisiųsti mums 
Į ‘. vieną naują “Darbininko” 
! skaitytoją. Tas netaip sun- 
j ku. Kiekvienas iš Tamstų tu- 
Į rite draugų kurie dar “Dar- 
j bininko” neskaito. Prašome 
• . . Tamstų pakalbėti su tais sa- 
j ve draugais. Prašome jiems 
j pasakyti apie “Darbininko”
j vajų ir paraginti juos tapti
į nuolatiniais skaitytojais.

■ p Tuomi Tamstos padėsite 
1 .padaryti “Darbininką” ge- 

.! jręsnhi, patarnausite savo 
! draugams, nes jie apie musų

- vajų gal dar nežino ir kartu, 
į dalyvausite Katalikiškoje

. Akcijoje platindami katali
kišką spaudą.

; . “DARBININKAS" Ičio suvažiavimas prašo Cen-

Telefonas; Plaza 1350. .

JONAS 6REBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S.. PACA STREET, 
EALTIMORE, MD.

CHAS.B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Lajdbtuvčse patarnauju gerai 
;ir pigiai. Pagrabus paruošiu/ 

Nuo 75—100—-150 . ir aukščiau.
. ; .Tel/— South 0083 .F

TwinroBurj!iiiiftnCTap.uuiuiji Mummimiiimmniiuum ni'.iū

T ZnhHs ji Vargiai rasime Amerikoje 
' Valatka“ RI

d' Sv. Elzbietos Sa^utar- 
i pinčs Pašalpos draugija 
I prie šv, Pranciškaus pava
pi j os, La wr ence, Mass. V i’ 
sus savo mėnesinius susirin
kimus pradeda palaiminimu 
su Šv. Sakramentu. Po to 
sueina į svetainę svarstyti 
savo draugijos reikalus.

Dr-ja visuomet, aukoja bū
tiniems parapijos reikalams 
Manau, įdomu bus plačiąjai 
visuomenei patirti, kokius 

; punktus savo mėnesiniuose, 
susirinldmuose,, vaš. 12 d. 
ir kovo 12 d., įtraukė į savo 
konstituciją. Todėl svarbiau 
sius punktus paduodu taip, 
kaip jie buvo priimti:

“ Katalikybė. — šv. Elz
bietos Savitarpinės Pašal
pos Draugija griežtai laiky
sis Kanoniškų Įstatymų ti
kėjimo ir doros dalykuose. . 
Todėl priima. Bostono Arki
vyskupijos Konstitucij o s 

i taisykles paskirtas katalikų

70 kp. 
Žinevi-

draugijoms. ;
“Dvasios Vadas.^1. šv. EI.

Šeimininkais išrinkti V. Ku 
dirka ir J. Sinilgis..

Pageidaujama, kad Cent
ro Valdyba^ pagal išgalės

■ atmokėto bonus.
Atstovais į Katalikų Fe

deracijos Seimelį _ išrinkti 
A. F. Kneižys ir T. Miku- 
eionienė.-

Suvažiavimas išklausęs A. 
F. Kneižio pranešimo ąpie 
lietuvių areštus. ■ Vilni j o j e 
priėmė sekančią protesto

zb tėtifš dra u gija Vf uiyTsavčT 
kapelioną, arba Dvasios Va
dą, nerenkamą, bet skiria
mą Bostono Arkivyskupi
jos. Lietuvių R. K, parapi
jos klebonas “ipso facto’’ 
yra draugijos Dvasios Va
lias. Gali, būti tojo klebono 
padėjėjas, arba jo pavaduo
tojas.

“2. Dvasios Vadas prižiū
ri, kad nebūtų . priimta į 
draugiją netinkanti kandi
date ir kad visos draugijos 
narės pildytų. R. K. bažny
čios visas pareigas.

f<3. Atidaro ir uždaro su
sirinkimą malda. Jam ne
sant, susirinkimą pradeda 
ir baigia malda draugijos 
pirmininkė.

“4. Jis aprobuoja arba 
atmeta kandidatės stojimo 
draugijon aplikaciją.

“5. Jis patvirtina arba at
meta kandidatės . nominuo
jamas į. valdybą. •

“6. Iškilus draugijoje ko
kiems nesusipratimams. bei 
skundams tikėjimo ir. doros 
dalykuose, juos išsprendžia 
Dvasios Vadas, pasitaręs su 
Teismo Komisija; suside- 
dansia iš trijų narių.

• . “PASTABA.—Yisi skun
dai -duodami”- raštu pirmi
ninkei. Šioji tą. skundą per- 

, duoda Teismo Komisijai.
kuriai . vadovauja Dvasios 
Vadas. > ...

“Kandidatė, norinti įsto
ti i Šv. Elzbietos draugiją, 
išpildo aplikaciją, ant ku
rios pasirašo dvi narės, kai- 

’ po liudytojos, ir : įteikia 
Į draugijos pirmininkei. Šio
ji tuojau perduoda Dvasios

“Visi skundai dėl prašali- 
nimo narės iš draugijos dėl 
kokio nors prašiženginu>. 
turi būti paduoti raštu pir
mininkei. Ji skundą veikiai 
perduos Teismo Komisijai, 
-sns+dedančia i iš Ariju mmi-ą. 
kuriai vadovauja Dvasios 
Vadas. Ištyrę skundą prieš 
narę ir išklausę jos pašilei-, 
siu i mus, Komisija išduoda 
nuos])rendj,' kuris visuomel- 
yra galutinas. NusĮirend i 
Inas pranešamas pirminin
kei, kuri prašalins narę, jei 
ji bus atrasta kaltai.

SPORTAS
Šiuo laiku Peoria, Illinois 

Vyksta Amerikos Keglistn 
Kongresas. Ihnsidejo kovo 
8 d. ir tęsis per 33 dienas. 
Šios rungtynės, tačiau, vien 
tiems kėgliuinkams, - kurio 
žaidžia su didelėms kcglčnis 
(hottle pins).

. Šiais metais Maugiau kaip 
7,200 keglininkų parodys 
savo gabumus ir mėgina lai
mėti nors , keletą tą-$57,211 
dolerių, kurie yra . skiriami 
įvairiems laimėtojams, šia
me kongrese ims dalyvuiną 
žymiausi visos šalies žaidi’., 
kai. Pagal kongreso rašti
ninko E. Baumgarteno, 
rungtynės patraukė 1,329 
ra’telių, sudaryta iš penkių 
vyrų, 2,601 ratelių, sudary
tų iš dviejų vyrų ir 5231 at
skirų keglininkų. Peoria turi 
daugiausia ratelių kongrese, 
būtent 272, o iš. Čikagos yra 
157 ratelių..

Šiam- kongresui speciale

27DIENOS

43

.. .37

.37

ja iš Law.ren.co,. Mass. jau 
Į)avarg(), kad užleido kun. 
Bružikui pirmą vietą? Kur 
p. Kumpa iš Montello? Ne
jaugi jie pasidavė.

Naujosios Anglijos Liėtu-

ni. apsvarstę  ̂n? s lietuviai

iro Valdybos, kad išdirbus 
vajaus planą pasiųstų IjDS. 
kuopoms apsvarštyt'i, kurios 
laike 6 savaičių turi gražių-.
t i ir iš kuopų atsakymų pa- (

“Dvasiniai tinkanti drau
gijai- kandidatė siunčiama 
prie draugijos daktaro kvo
tėjo, kims išpildęs, blanką 
grąžina draugijai.

“Tik dvasiniai ir fiziniai 
tinkanti draugijai ąplikantū 
skelbiama draugi j oš mėne
sini ame susirinkime ir čia 
didžiumą balsų ji lieką pri
imta į narių skaičių arba 
atmesta. .

sui užsibaigus yrą parduo
dama. Kitais metais vėl 
nauja salę statys.

. —OOO—
Massachusett.s. valstybėm 

krepšiasvydžio čempionatą 
laimėjo aukštesnioji moky
kla iš Chelsea, Naujosios An 
glijos čempionatą laimėjo 
mokykla — Central IT. S 
iš Bridgeport. Conn.

. —OOO—
Yni e universiteto plauki

kų ratelis baigė savo sezoną 
nugalėdami Harvardo rate
li. Buvo tai jų iš eilės 126- 
tas laimėjimas.. Šis ratelis 
šeši metai; atgal pralaimėjo

Greit baigsis “Darbinin
ko’’ vajus. Dar liko tik 27’ 
dienos. Laikas visiems kon-j- Bostoniečiai!. Kūris . is 
testo dalyviams šubrusti .ir,gausite Visų Bosto- 
per šias dienas pasidarbuos j konfestantų baisus ? 
Ii, kad.■.visieniš i>abaig<>je šios savaitės, tam
būtų duota proga užsipre-j- jūsų, kuris turės dau- 
nunieruoti ‘*Daifeinfakį.’?|giiaisiai halsų teks balsai vi- 
Visiems metams tik už tris, 
dolerius. Vajui pasibaigus, 
prenumeratos kaina bus po 
senoyėi, — keturi doleriai 
indams. — .

Pereitą savaitę mūsų kon
testo dalyvi ai lig ir apsnū
do. Premijas laimėjo tiktai 
du. Kun. J. Bružikas, S. J. 
su 38. prenumeratomis ir K. 
P. Tamošiūnas iš Hartford, 
Conn. su 8 . prenumeratais.

Kur kiti . kontestantai ?

su kitų So. Bostonišk'ių 
kiontestantii.
te. Bostonas, sudėjęs visus 
balsus į krūvą turi progos 
laimėti pirmą dovana, laiva
kortė. Lietuvon ir atgal.

Yra verta, lenktyniuotis ir 
dėl antros vietos, nes laimė
jęs antrą vietą gaus vėliau
sios isdirbystės radįo apa
ratą dovanai.

Lauksime didesnio gyvu- 
n io koiitestantų tarpe šią 

Ar šv. Pranciškaus parapi-* savaitę. .
Vajaus Vedėjas.

plaukimo rungtynes, 
bent rekordas!

—OOO—

Pasidarbuoki-

Tai mergaitė, abu. iš Vienos, 
| Austrijos. Visur pasirodo 
i didžioms minioms žmonių.

. Jonas L. Grebauskąs tapo! kurie negali-atsigėrėti jųjų 
išrinktas kapitonu Prince^ gabumais.
tono unevėrsiteto krepšiu-1 —OOO—
svydžio ratelio ateinantiemslZvn7> mnicsia kiouseiavinio-
inetams. Jisai per. dii metu, si rezn.ltaiai.
visur pasižymėjo Sav<> ŽaidC. Stcpas 1)udas, ki]os Edge- ' 
mu ir laimėjęs-sau.VK'tiily- .x.. j..sunraSė Tama ■' 
uos garbės rahMyj J, .(irė-'Walsj}i g- Nvw Vol.kl) inil,s: 
Iv>iiwk-ns> L-ilzvc ii Xrmio>n-', . ' ■ .

LDS. Centro sekretoriui J. 
B. Laūčkai ir dovanėlę 
$5:00 iš apskričio iždo.

Posėdis baigėsi. 5 vai. po 
pietų malda, kurią atkalbė
jo LDS. Centro pirm. kun. 
Jonas Švągždys.

-Pirm. F?. Pa ui dusliai
Rast, T. Vcrsiackatį

GILBERT'S
KRAUTUVE

' BROCKTON, MASS.
Turime visokio perito ir popierio sienoms. 

Persikėlėm į Naują Vietą

24 Centre Street -
Arti Mairi St,, . paranku į .Legion parkway.

Atėję su šiuo skelbimu galite, gauti dykai šepetuką, nežiūrint 
. . ką pirksite. ‘ o • -

r Pristatymas Dykai Tel. 4213

luek, Conn.
_OOO—

Šiomis dienonūs Ameriko
je lankosi su eyliibicija. So-. 
n ja Ileiliė. iš Norvegijos, 
pasaulio . čempionė’ figūrų 
daryme ant ledo’su pačiūžo
mis. Ji. yra 21 m. amžiaus, 
•if .išlaikius čempionato P<T 
aštuonerius metus. Kartu 
su ją daro exhibiciją Karo
lius Shafer, Vyrui čompijo- 
uas ir p-lė Šhmiif, 12 motų-

j atiku.

Vincas Sirutis, Brookly- 
niętis,. nugalėjo Liudviką 
Posterp iš Pittstoiū. Penu.

Abu yra sųiikiojo svorio . 
kumštininkas.

Mikas T
..Perskaitę .“Darbininką" nenu> ' . 
meskite, bet duokite kitiems pa-, 
skaityti. Tokia būda supafin- 
disite kitus su “Darbininku" ir J 
Lt D. S. ir atremsite niūsų Id«. 
jos prieių propagandą. z ••

I



Antradienis, Kovo 27 d., 1934.

Zinio’s Is Lietuvcfe
AR KENKIA SUVALGY

TI KIRMINAI...

Šįaulių apylinkės teisme 
buvo antis kartą nagrinėja- 
ma sukirmijusių -“Tilkos“ 
saldainių “Tris” byla.

Dalykas iš esmės yra toks :• 
Vienoje Šiaulių, miesto krau 
tuvių būvo parduoti “Til- 

. kos” fabriko Kauno saldai
niai, kuriuos nupirkęs pilie
tis negalėjo valgyti, neš' pa
sirodė esą sukirmiję. . ‘

Jau vieną kartą toji byla 
buvo teisme svarstoma ir 
buvo atidėta. Dabar atidėta 
ir vėl, nes advokatai papra-. 
šė teisėjo, kad pakviestų 
profesorių Ivanauską, kaip 
visokių gyvių ekspertą—ži
novą, kad nustatytų rūšį 
kirminų, kurie “Tilkos” sa
ldainiuose randasi ir pasa- 

< kytų, ąr juos suvalgius žmo
gui kenkia, ar ne.

’ Tsb.-

tų advokatui įgaliojimų be 
advokato kaltės, arba šalims 
susitaikius, advokatas teis
mo nutarimu gauna visą 
nustatytą atlyginimą.

Pralaimėjęs bylą, ieškovo 
advokatas gauna tik vieną 
ketvirtadalį to atlyginimo, 
kurį. gautų išlošęs, tačiau 
tas atlyginimas negali būti 
didesnis kaip 50 lt. pirmoj 
teismo instancijoj ir nedi
desnis kaip 25 lt. antroj.

VASARIO 16 D. RASEI
NIUOSE

Šiais- metais Nepriklauso
mybės šventė buvo minėta 
gana iškilmingai, Putniau
sia 8 vaL ryto įvyko vėlia
vos pakėlimas, kuriame, be

NUSTATĖ ADVOKA- 
-* TAMS ATLYGINIMĄ

Teisingumo ministeris, su
sitaręs su finansų ministe- 
rių, nustatė, advokatams už. 
darbą atlyginimą, jeigu ieš
kinys yra 10—400 litų didu 
Ino, advokatas už bylos ve
dimą abiejose teismo ins
tancijose atlyginimo gauna 
10 nuošimčių. Jeigu ieški
nys yra 400—1000 lt., didu
mo, tai už pirmus 400 lt. 
gauną atlyginimo: 40 lt., o 
nuo sekančios sumos 8 nuo
šimčius. Jeigu ieškinys yra 
1000—5000 lt. didumo, tat 
už pirmą tūkstantį gauna 
88 lt., o už sekančia suma 4 
nuošimčius. Jeigu ieškiny-j 
yra 5000—10.000 lt. didumo, 
tai už pirmus 5.000 lt. gau
na 248 lt-, o už likusius. 2 

. nuošimčius ir pan.
Tose bylose, kur ieškinio 

suma negali būti nustatyta, 
atlyginimą advokatui skiria 
teismas, atsižiūrint, bylos 
sudėtingumo, besibylinėjan
čių turtingumo ir advokato 
sugaišto laiko bei padirbto 

. ’ darbo. • Tokiais atsitikimais 
atlyginimas gali būti nėma-. 
žesnis kaip .25 lt. ir nedides
nis kaip 250 lt.

Jei byla vesta tik pirmoj 
teismo instancijoj, tai advo- 

’ katas gauna du trečdaliu, o 
jei tik antroj, tai tik vieną 
trečdalį aukščiau nurodyto 

. atlyginimo. Už bylos vedi
mą' kąsacinęj teismo instan-. 
ei jo j advokatas gauna aukš* 
iriau nurodyto atlyginimo 
tik vieną ketvirtą dalį.

Įgaliotojui atšaukus, duo-

valdininkų dalyvavo ir di
delis visuomenės, būtis.

Vėliava aukštyn pakilo— 
Šaulių orkestrui griežiantį 
tautos hnnną — kartu pra
nešdama džiaugsmingas 16- 
kos metų nepriklausomybes 
sukaktuves. .

10:30* vai. visos organiza
cijos su visa vadovybe —su- 
susirinkusios su griežiančia 
šaulių orkestrą prie apskri
ties komendantūros — atvy
ko su vėliavom į Bažnyčią 
išklausyti Šv. Mišių, papra
šyti Aukščiausiojo dvasios 
bei kūno jėgų tolimesniam 
sunkiam nepriklausomybės 
užlaikymo darbui. Po su
mos, Tėv. ilumberto, O. P. 
eelebruotos, buvo atgiedota 
iškilmingas “Te Deum lau- 
damus” ir malda už tėvynę. 
Pamokslą, šios dienos, iškil
mėms pritaikintą, pasakė 
Tėvas Kazimieras, O. P. 
įspūdingai pabrėždam a s, 
kad mūsų tauta galima pa
lyginti su senovės žydų tau
ta: kaip senovėje buvo žydų 
tauta pavergta Egipto že
mėj,-tik Aukščiausiojo dė
ka buvo išvesta iš tos bai
sios vergijos, taip ir mūsų 
tauta, ...būdama ilgus amžius 
didesnių kaimynų suspausta 
pavergta — buvo beveik vi
sai sunaikinta ir niekas ne
sitikėjo, kad ateity kada 
nors kelsis, bet Dievas, nulė
mė kitaip: ta maža suvargu
sių lietuvių saujelė perėjo 
kraujo jūras tapo nepri
klausoma. laisva Valstybė, 
su visomis, kurios dera Val
stybei, savybėmis. Po pama
ldų visos organizacijos, susi- 

. rikiavusios tvarkingai nu
vyko atgal prie komendan
tūros. • * ’ '

Po pietų 3 vai, ‘ ‘ Romu
vos” teatro salėje įvyko iš

kilmingas sukaktuvių minė
jimas.. Susirinkimą atidarė 
9-to Raseinių miesto. šaulių 
jūrio valdybos pirmininkąs, 
J. Užubals ir pakvietė visus 
sugiedoti tautos . himną. į 
garbės pTezidiumą pakvies
ta Komendantas pulk. Mur- 
nikas, Burmistras Juodka, 
Apskr. gydytojas p. $ivic- 
kis, Tėvas Kazimieras, O J 
P., Maxas Levi, šaulių atsJ 
lovas A. Kilna, ir moterų 
atstovė p. Ušerauskaitė. 
Pilnai prisikimšusiai salei 
turiningą referatą beį pas
kaitą skaitė gimnazijos di
rektorius, p. Gipiškis, aiš
kiai nušviesdamas dabarti
nių laikų, mūsų ir kitų tau
tų padėtį bei krizių rūšis h' 
kaip joms prieštaraujama, 
bei prieštarautina.

Po paskaitos skaityta Ra- 
seiniečių sveikinimai tautos 
vadams, Klaipčdos gubeTna-4 
torįui ir broliams Vilnie
čiams, Susirinkimą užda
rant, šaulių choras sugiedo
jo Vilniaus giesmę. Giesmei 
pasibaigus, visa salė su aps
kričio Viršininku pulk. Gie
draičiu nuėjo asistuoti vė
liavos nuleidime.

’ A.
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PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME 'SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA 

“MALDŲ RINKINĖLIS" 
Kainos:

Juodais odos apdarais • $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuilbido apdarais $1.50 (buvo $1-75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais .90 (buvo $1.25)

Imant didesnį skaičhy duodame gerą. nuolaidą.
ž “ Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikučiams priė pir-

• | mos Komunijos ir kitoms iškilmėms;
I .. Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

- ‘ “D AR B INI N K A S”
866 Broadway, . So. Boston, Mms. į

B

i
•§ ■

Išradėjai Šio orlaivio tvirtina, kad greitu laiku šis orlaivis bus plačiai vartojamas 
Jis gali nusileisti 25 pėdų lygumoje ir lekia 135 mylias Į valandą.

eiiigiausias draugijos pro- krityj.. Sle valsčiai ■.paūm-'ną.“Y^jamp<)lūj^rasta ir 
jektas — darbo stovykla kinti dėl jų mažumo, o taip 
valkatoms ir blkoholikams, pat ir ekonominiais sumet b 
kuri bus įkurta už kokių 
trijų kilometrų nuo Kaulio
Toje stovykloje bus-griežta p SUSEKTAS DIDELIS 
kariška drausmė. Veiks du 
atskiri skyriai — valkatom?
ir girtuokliams. Jie bus au- 
klėjami ir mokomi dirbti.

Tas daroma todėl, kad pa
staraisiais laikais pakito, 
valkatų “emigracija” į Kati 
ną. O kiekvieną' emigracija 
reikia išnaudoti geresniems 
tikslams, o. svambiausia. —- 
tinkamai sutvarkyti,..

maiSr

KOMUNISTŲ LIZDAS .

Arcštuola 20 žm-oiuų.
Valstybes saugumo polici

ja prieš kuri laiką gavo ži
nių, kad Kaime, yra susida 
ręs. stiprokas komunistų liz 
etas. Buvb. pradėta aiškinti, 

:kur ir kas veikia. Viską iš
tyrus, vasario 27 dieną' poli 
ei ja padare žygiui, kurie da
vė nelauktų vaisių. .

Tą ■ dieną pol i ei j a sul ai k ė 
pirmiaiisįa Vulfą Sajatąvi-: 
čių, kurio bute rado 565 eg- 
zempliorus komunistų laik
raščio “Tiesos” ir kitos nu 
sikalstamos medžiagos. Čia 
policiją užtiko siūlų galus, 
kurie nuvedė toliau. Mieste 
buvo padaryta visa eilė ki
tų kratų,* per kurias rasta 
daug atsišaukimiĮ, raginan
čių remti Austrijos kovoto
jus šu: buržuazija, susiraši
nėjimų korespondencijos ir
tai]) toliau. • Ypač daug ko
munistinio darbo ir veikim/' 
įrodymų rasta pas Mykolai
tytę Bulovienę. Be kitą 
daiktų,. jos bute rasta ypa< 
tingus stalas,. kurio kojose 
buvo įtaisytos keturios slčp- 

tarus,/ panaikinti : Alytaus tuvės.
• Iš viso buvo rasta keturi 

litėratūr o s

STUDENTAI NEGALES 
VALDININKAUTI

i i ,Ti---r i - - .

rinti. Po ilgai užsitęsusių 
ginčui p. .Voldemaras pa- , 
prašo pakviesti ekspertus, 
kurie išverstų recenzijoj su
minėtas jo knygos vietas.

slapta spaustuve. Spaustu
vės būta įrengtos cementi
niame rūsy, j kurį tegalėda
vo Įlįsti vienas laibas žmo
gus. šioje spaustuvėje buvo 
spausdinamas slaptas laik
raštis “Tiesa”.

Iš viso policija suomė a- 
pie 20 žmonių. Tuo būdu 
pavvko išdraskyti nepapra
stai didelį komunistų lizdą 
ir suduoti vos tik krutančiai 
Lietuvoj komunistų partb 
jai dar vieną smūgį. 80 nuo
šimčių suimtąją .yra žydai.

Iš TEISMO SALES

463 bylos užtvaros nėsilai* 
hipną

Per 1.933 metus už sanita
rinių taisyklių nesilaikymą 
Šiaulių mįestc ir apskrityje 
buvo iškeltos. 463 bylos. 417 
žmonių įvykdytos adminiS’ 
tracines baudos, kiti kaltin-.. 
ti teisme, ■ • . -

“D. NAUJIENAS” NU-. .
BAUDĖ 2 SAV. KALĖTŲ

Vasario 13 d. Kretingos 
apylinkes teisėjas nagrinės 
jo p. A. Stulginskio bylą sū 
‘‘Dienos Naujienų” atsak, 
redaktorium J. šimukėnu.

“D. Naujienos” 1931 m. .
gruodžio^ 14 Avim vo į dejų- . / 
sios šmeižiančią žinutę, būk ... 
pik A. Stulginskiui keliamą 
nauja byla, už tai, kad kai . 
jis. buvo valdžios priešaky, 
pasisavino valdiško; turto. 
Tąją žinutę atitaisyti nepa
vyko. Dėl to p. Stulginskis 
patraukė ”Dicnos Naujie
nų” redaktorių į teisiną. . 
Kretingos apylinkės taikos . ■ 
teisėjas, išnagrinėjęs bylą-, 
nubaudė J. Šimnkeną 2 Sa
vaitėmis kalėjimo. “JŲ’

PANAIKINO LAIVUOSE 
ANTRĄJĄ KLASĘ.

Tiįila d('į recenzijos
Kauno apylinkės teisme 

buvo svarstoma prof. A. 
Voldemaro byla su p. J. Na
vaku dėl knygos recenzijos.

Peniai prof. A. Voldema
ras išleido knygą prancūzu 
kalba ; apie Lietuvą • ir jos 
problemas. P. j. Navakas 
parašė tos knygos recenziją, 
pavadintą “Originali kny
ga”., A. Voldemaras įžiūrė
jo recenzijoje 'savo asmens 
įžeidimą ir patraukė p. J. 
Navaką .atsakomybėn, Kar
tu buvo patrauktas atsako
mybėn ir ats. “Lietuvos Ai
do” redaktorius p. S. Alek
sandravičius už tai, kad 
“ Li etuvos Aidas ’ atspaus- 
įtinęs recenziją, neįdėjo pro- 
fes. A. Voldemaro atsakymo 

•A. Voldemaras stojo teis
man pats, o skundžiamuo
sius atstovavo, advokatai 

valsčius.. žimų. Stambiausias sandelis Robinzonas ir Jakobas.
Teisėjui pasiūlius taikin

tis, prof. A. Voldemaras pa
reiškė sutinkąs tai padary
ti, jei p.. J. Navakas jį vie- 

[šai atsiprašysiąs ir paskir- 
! siąs 5.000 litų bedarbiams 
šelpti. Su “Lietuvos. Aido“ 
redaktorium p. A..Voldema
ras p areišk ė siit inką s tai - 
kintis, jeigu jis labdarybės 
tikslams. - sutiktų sumokėti 
pusę tos-sumos, kurią jam 
tektų sumokėti,- kaipo pa
baudą.

Savo teisme pasakyto j 
kalboj prof. A. Voldemaras 
stengėsi įtikinti, kad recvii 
zijoj iš tikrąją yra Įžeistas’ 
jo-asmuo. Jis prašė teismo 
p. J. Navakui paskirt i leng^ 
viąųsią bausmę, . .o redakto
riui S. Aleksandravičiui už
dėti piniginę baudą. ■

. Skūitdžiaiuųjų.gynėjai ut
ies bažiiyČibs statybai, vežamam Ameriką, kur ji bus pn- renio ii. A- Voldemaro tviv- 

. t iūiiuus ir prašė bylą tuiiun-’

.Lietuvoje yra apie 30 di
delių pramonės plytinių, iš 
kurių pernai veikė apie 25 
ir keliasdešimts smulkiųjų 
kaimo plytinių. Didžiosios 
pramonės plytinės pernai
pagamino apie * 20 milijonui 
plytų; suvartota buvo apie 
18 milijonų plytų, iš jų pu- “
sė Kaune. Kaune plytų pa- Projektuojamą, nuo atei- 
reikalavimas pernai nesu-Inančių mokslo mefų naujai 
mažėjo, nes statybą buvo ne stojantiems. į Lietuvos Vy
kų menkesnė, kaip 1932 me- tauto Didžiojo Universitetą 
tais. Kiek mažiau šunaudo- studentams uždrausti vaidi
la plytų kaimo statybai. ninkąuti arba užimti bent

Plytų kainos nusistovėjo kokią pašalinę tarnybą. Tas 
ir dabar bemaž trečdaliu, y^ projektas . pamatuoja m a s 
pa pigesnės, negu 1932 me- tuomi, kad studentai turi 
tais. " visą savo laiką ir-, energiją
'. Paskutiniais metais kiek Pašvęsti vien mokslo reika- 
paclidejo čerpių stogams de-rams’ 
ngti pareikalavimas. Jų kai- . —-——
na dabar kiek kritusi, todėl PANAIKINTI VALS- 
jų daugiau ir vartojama. ČIAI . .

VALKATOMS IR GIR- Ministerių kabinetui nu- 
TUOKLIAMS STOVY- h

KLA apskr. Nedzingės, Liškia-
■' ’ . vos,. Aiitnemunio ‘ir Krokia- komunistinės ...... .

Kaune prie ęsainų labda- laukio valsčiai. Vietoje Ne- sandeliai. Pačios tos litera- 
rybes draugijų, šiais metais maniūnų valsčiaus įsteigtas tūros susidarė apie pora ve: .si 
yra prisidėjusi nauja‘Žmo- naujas Birštono' ____ ________ ___________ ‘
gaus Globos Draugija’. Toji I panaikintas taip pat ir Sm-1 užtiktas Vilijampolėj, pas 
draugija nors jauna, bet e- tautų valsčius (Šakių aps- rusą Ėmilijanovą Serpij-o- 
nergingai vysto savo veiki
mą. Darė rinklavąs pini-Į 
gaiš, drabužiais ir valgio 
produktais, ’ kuriais šelpia 
miesto biednuoinenę ir be- ; 
darbius su jų šeimomis, o I. 
dabar toji draugija, imąsi 
naujo darbo. Ji sutartinai 
su Vidaus reikalų ministe
rija, išdirbo pirmųjų Lietu
voj Darbo namų planą iri 
projektą. Tuose namuose 
bedarbiai stojantieji savą 
ii6ru, gauna maistą . ir pas
togę, atsilygindami už tai | 
savo darbu. . '

Be to, draugija ruošia 
projektą — steigti nakvy
nės namus bedarbiams intę- 
bgentamš.- Greta to, žada į- 
.kurfl nakyvnės namus mb- 
terims, nes iki šiol Kaune 
tokių įstaigų būta tik vy
rams. ’

Bet įdomiausias iv .sensą-

I Dešimties "pėdų aukščio ’cedra nuo Lvbanon kalno, iš tos 
pačios girios, iš kurios Salenionas kirto nudžius Jeruzą-

įsodintaprie Baltųjų. Rūmų, .

llamlnirg-Amerikah . Line ■ ■— 
Nortli German Lloyd linija ir 
didžiuosiuose savo laivuose pa-. 
naikino antrąją klasę. Iki Šiol 
palaikoma antroji klase šiauriniu 
Atlantu, kelionėje “Bremen” ir 
“Europa” laivuose, šiuomi tam
pa panaikintos. Nuo dabar augs-- . 
eiau minėtos jungtinės linijos vi
suose. laivuose praplečiama turis-, 
tinę klasė, kuri užima antrosios. 
klasės vietą; Praplėsta turistine . 
klasė pradeda veikti laive “Eu
ropa” su išplaukimu iš Nc\v Yor- 
ko balandžio 8 d., o laive “Brc- 
men” su išplaukimu iš Ne\v. Yor- 
ko balandžio 22 d. ..Sulig, valdan
čiojo abi 'linijas direktoriaus, p. 
J. Sehrocder, pareiškimo buvusi , 
populiari ‘ ‘ Bremen ” ir Europa ” 
laivuose antroji klasė' panaikinta . 
vien dėlto, kad sudaryti vienodu
mą visuose laivuose ir kad kelei- • 
viai turėtij galimybės didesniuo
se patogumuose, keliauti už ma- . 
žęsnę kainą. ’

Pavyzdžiui p. Schroeder nuro
do, kad nekurtos kajutos su mau
dynėmis, kurios tik keli metai 
atgal buvo Įimtos į pirmos kla
sės skyrių ir jos kainavo iki $600 
ir 'daugiau, dabar jose kelionė 
kainuoja tik $139, kaipo naujai 
padidinto turistinės klasės, sky
riaus kajutėse. Sakoma, kad pa- . 
didinta “Bremen” ir “Europa” 
laivuose nupigintomis kainomis 
vieta neišvengiamai paragins di- . ’ 
dėsni skaitlių keleivių šią vasarą 
keliauti į Europą; Visi buvusieji 
antrosios klasės įrengimai kelei
viu patogumui bus palaikomi iv 
turistinėje klasėje, kaip: elevato
riai, inankŠtymosi kambar i a i, - 
plaukiojimui prūdai ir kt.

Vadinasi, pasireiškia tviulene.i- . ■ 
ja iiupigin.imt) kelionės į Europą, 
kad paraginus daugiau ameriko
nų keliauti į Europą atostogoms . 
šią vasarą. Laivą kompanijas ne- y 
gali laikytis užsispyrusiai augštų ■ 
kainų, kuomet Eurdpos geležin
keliai. lieteliai ir ręsta ura na i vi
sur paskelbė nupiginimą. kainą, 
siekiantį.nuo dešimt iki ŠeŠiasde-. 
šimt’ nuošimčių.

Tikiu draugą per siolvar- . 
tą pažinsi, \fliinuti-

“Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatine '.misi-. .j 
ją’V--- ■ ■ ’

Popiežius Leonas VIII. ■.
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i Rytinių Valstybių Žinios
Waterbury, Conn.

numeruokime. Yrą šeimy
nų, .kurios tūri užsirašę po 
tris ar keturius katalikiškus 
lakraščius i r' daį* negirdėjo- 
nie, kad dėl laikraščių nors 
vienas būtų subankrutavęs. 
Bet priešingai, tie, . kiurio 
skaito daug gražiui ir švie
siau gyvena, nes jie savo

kėy. Pavardę tūri pasirin 
kęs nelietuvišką, bet jis vi
sur ir visados pasisako jie-, 
tuviu.; Taip turėtu daryti 
visi mūsų sportininkai ir 
profesijonalai.

ir taip pat gaunąs daug hiz- 
ti io. nuo svetimtaučių.

. Adv. Bronsky gimęs She- 
nandoah, Pa., . mokslus ėjo 
šiosy mokyklose r Bernard 
(rranimar, Crosny Iliglr 
School .ir Nexv York tini-
v( rsily Law SrhooL • . *

Dirbo..šiose vietose: Seo* .
vili Manufacturirig Cun Vja- 
terbury, International Sil- 
ver Co., (kur buvo asisUnt 
paymaster), paskui įstojo l 
J. A. V. kariuomenę, buvo 
pirm Fort Slocum, N, Y., 
vėliau Fort Sam Houston, 
San Antonio, Texas; paskui 
paskirtas prie Cąmp Bovtie, 
-Fort WmrihUPcxns^rildau- 
šė 36 divizijai. Liepos 1918 
m. buvo conimissioner liou- 
tėnant ip.vedėju l.llth A- 
mmunitipn Tralu. ,

Neilgai po to vėl grįžo į 
Fort Sam Houston, Texas, 
kur buvo vedėju .Paymas-’ 
ters Divisipn, Finalini) 
Brandi, Quarter-maste r s 
Corps.. .

Patarnavus garbingai at
leistas iš kariuomenės bal. 
mėn., 1919 m., kaipo Ameri
kos kariuomenės kapitonas.

Grižo į International Sil-. 
ver Co. 'ir paskui, baigė ad
vokatūros mokslus laipsniu 
Bachelor o f Laws.

Sėkmingai buvo priimtas 
kaipo adv. Connecticut val
stybėj gruodžio nien., 1923 . 
metais. . ®,

Išrinktas Clerk of tlie Ci
ty Court, Waterbury, Conn, 
kurio pareigas ir šiandie 
eina. Tai jau nuo 1926 me- 
tų. .... . . ' ’ ■ • '

Adv. Bronsky gražiai- gy
vena, turi gražų namelį. Jis 
labai mėgsta . gėles ir me
delius. Pats mačiau jo ‘Flo-.. 
vvering. Havrihorile.’. Turi 
retų medelių.

Linkime jam ir jo šeimai 
ilgai' su mumis gyventi ir 
tapti šio miesto teisėju arba 
dar aukščiau prasimušti.

Manau, adv. galėtų iš ka
riuomenės nuotikių net ištn 
są knygute parašyti. Tiki 
mės, kad jisai mums, ypa
tingai jaunimui, . nesigailės 
pamokinimų, ir, kaip pir
miau, padėti mums visame 
kame. ■ :

Redakcijos prierašas. 
Pageidaujama, kad adv.

Broniška savo patyrimus 
parašytų “Darbininkan”.

LIETUVIS KAPITONAS 
Kitiems metams garsusis

Princeton Universiteto ra
telis turės lietuvį kapitoną, 
Joną Grebauską iš Nauga- 
tuck, Conn. Tame rately 
mūsų Grebauskas ir pernai 
buvo žvaigžde. Jisai yra ge
rai žinomas 'ir Waterbųry. .

Naugatuck duoda žymią 
. sportininkų. Štai Billy Bur- 
ke (Barkauskas) golfo 
čampijonas, irgi, iš Nauga- 

' tuok.
Vadinasi: apie lietuvius 

kasdien ..skaitome anglą 
spaudoje.: Tik gailą, kad la
bai lažnai mūsiškius savina- 

L si kiti? Gal deltoj kad jie 
’ permaino pavardes ir. nebe- 
». turį lietuviškiuno žymių.,

. viršuje ininūtn gali būti ga-' bet lietuviai ateina pas ji Bet nepamirškime' Shąr-

’. Misijos, kurias skelbė per, 
dvi savaites kun. J. Bružu 
kas, S. J., buvo labai sek- 
nungos. Žmonės gausiai lan
kosi, ypatingai vyrai. Daug 
naujų širdžių . patrauktą 
prie Dievo. Jeigu kurio ši n 
dies nepaveikė Tėvo Bruži
ko pamokslai, tai ištiktųjų
yra sunki to žmogaus sielos i namuose laiko geriausi drali 
padėtis, nės jo pamokslai 
buvo aiškūs, visiems šupran 
tumi ir turiningi.

Žmones dažnai ėjo prie 
—Tlirvo—stalcTr - Bet urrrrteryjrU^l-

■ yiūfiek. “subytino” vyrus.
Kun. Bružikas, tai tikras 

spaudos apaštalas. Mūsų
• pampi j oje j i s 'iš] >1 ati n o ke

lis šimtus kn.vgii ii* katall- 
kiškų. laikraščių. Kur tik jis, |Uenj(>pini(Jt Būkime katali- 
skelbią misijas,, ten jis pa- pįspi)S spauduos agentais.

’ įteka gražu pavyzdį visiems;. ' '. .. ■
kurioms tik rūpi žmonijos ’. Pakartoju. ^ Misijos, buvo 
gerovė. j sėkmingos; Džiaugiasi Misi-

! r. ■ ... ijonierius. Tėvas, Bružikas,Jis dirbą Kristaus, palik-; .v. ; J . _, ... . v. , i džiaugiasi klebonas kun. J.ta ir Popiežiaus vvk(l(ini;vv , • ,v. .T , 1 . -1 \ alantiejus ir džiaugiasidarba, nes Popiežiai ragin-u.. , . , . .' . /. • .;/ ■ , kiekvienas Kristaus darbudarni skaityti ir platinti, ka-l 
talik'iškąją spaudą yra pa-j- 
sakiu “Geras katalikiškas! ..

, laikraštis, tai nuolatinismi- J'*’1 ir
sijoninriuš šeimoje". pafAŽt inga.

. Alės lietuviai esame lai- - 
aringi, ..nes turime , kelis ge- *•

• rus katalikiškus laikraščius' 
ir galime pasirinkti sulig |ti, jaunesnieji ir vyresnieji.

■ savo skonio ir noro.'Turinu* vyrai noriai'stojo į šv. Var- 
“Draugą” (b> Jėzaus draugiją. . Vyrų

Garsą". “Stu'prisirašė 90, o jaunimas su- 
“ Vyti",. Mo-! darė atskirą. Šv. Vardo 

‘ ‘ Pažanga ' draugiją iš 217 narių,. Tai

gą-patąreją. Padaryki m e 
šiuos Jubiliejinius m c Z v/ jj 
kata l i kiškos s pan Jos i n <t ai s.

Mūijjį laikraščiai skelbia 
vajus su didžiausiais n upi 
guriniais ir dovanomis. Pa> 
sinaudokime ir vajaus me-. 
tu patys -užsipremmieruokL 
me arba jeigu patys jau tu
rime,. tai kitiems užprenu

iii nkas. •
Tėvas Brūžiklis mūsų pa

Tūrdo Jėzaus Draugija 
Tėvo J, Bružiko paragin-

“ Darbininką
“Ameriką".
dentų .Žodį’’
torų Dirvą’, .
“Kį istaus Karaliaus Lai ' gražus ir kilnus mūsų vyrų 
tą” ir kitus. Pasirinkime pasirodnnas tapti Jėzaus 
ir jt i neturime — užsipre- ir Jo Šv. Vardo mylėtojais.

Lietuvis Vėl Viršūnėje

Tą pačią dieną skaičiau būs advokatai. arba Stat.es-
. ir apie kito' jauno lietuvio menai.

iš Hartfordo laimėjimą, tai
Giraičio, kuris mokosi AVa- : " '• .

• šliington College.: tųr būt i į F' .. '
Baltimore. Giraitis. gavo r . '

• aukščiausias skaitlines bas- i ?'

ketball lošimuose. ; ;
Lietuviai vvčiai vra iki 1

šiol čempijonai Bažnvtinėje ĮĮBMMĮĮMf::
Basketball lygoje Hartfor- '. 7 /.-•£
de, Tai kunigo Amboto. r
Švenčiausios Trejvbės lietu- ; • ? . Įy - J; 
vuu vaikinai. j

AVaterburv’o vvčiai irgi • '
lieka AVatęrbųry’io miesto * (

■ Čempijonai, Tas parodo, v į
' • kad. lietuviai visur vyrauja K

sporte. Valio, lietuviai! .J

Bet ticvicn jie ima <ląiy- ^jVOKATAS ALBERT 
vautrir vyranti. j BRONSKY (BRONIŠ-
dabar skaičiau anglų . vra-, 
terbury o laikraščiuose, kad: _____

. dviejuose Waterbury Highį .. /
debatų' rateliuose ’ Tai gabus Ii et turis advo- 

lietuviai: 3 kiltas, pavyzdingas lietuvis 
vienas vaiki '' ir katalikas.. Labai . nialo-

! liaus būdo žmogus. Su lietu-
• ■ I ■ . • • * .

...vaite vedęs ir turi šeimvna.
Gyvena ton. nuo bažnyčios, 
bet visuomet ateina į lietu-

XT . , . ' 4, t .•* i • vm. baznvciaNorbertas- Aleksis.Jeigu) - ' \.v.• • , 2-. . . - i , i nauji oi įsa pačiame mieste• neklystu, tai visi yra lanko j T \ r<- ,_ .• g- .(Lillev Buildmg). Giriasi i r baigė musų parapijinę”. ■ . . • ' . . • .
niolųridą. Valio lietuviai! įir- ^ugiąsi, kad jam labai

. Matyt, kad lietuviai gabūs ^‘kąsi.
ir debatuose ir iš tų keturių!'kiek’ toliau nuo lietuvių,

. Scoolii 
randasi keturi

. lietuvaites, ir
- -- mis. -----

• ■: Lietuvaitės.:
tyte, J ieva Gelgauda'itė, E-. 
leiiora Bąniiitū ir vaikinas:! Dabar turi

Kad ir. atsitolinę;

tų debatai. Susirinko apie 
50 jaunuolių ir visi graži au
siai užsilaikė,

Teina: Ar geriau lietu
viams draugauti su savai
siais? I^ozityvę pusę palaikė 
Jaudzminiute, Pauliute ir

♦ Petrauskaitė. Negatyve — 
E. Jimušait'is, S» Aukštakal
nis . ir Dr, Aukštakalnis 
(Cohiey). . Laimėjo pozity 

. ve puse. Bet reikia pasaky
ti, kad abi pusės turėjo sti
prių arguinentų.

Teisėjais buvo: Dr. Hill 
(Aukštakalnis), Miss Di-1 
Orio (Waterbury American 
and Repiibl'iean korespon- 

-- dentė}, Juozafr-Dithauskas, 
E. Ignotaitė, M, Vaičiūte.

ę Pasibaigus debatams leis
ta ir iš publikos, pareikšti 
savo. nųona ones' disputuo j ai
niu klausimu.

Studentai žada kviesti 
Vyčius debatuoti. Tai labai 
gražus sumanymas, nes be- 

‘ si rengdami debatuot i daug 
riąuja. Jo sūnus Tanias■ yra-iM PJūmoksta. _ .
baigęs Renouard’s Training Turiu pastebėti, kad dak- 
Scliooį for Embalmers, Nev,^ara^ nors lūbai tižimti 

lYork City. Jiedu veda pla- savo Prūsija, bet paliko ei
tų biznį ne tik Waterburyj ^su.s aW° kartūnu visais 
tarp lietuvių, bet ir kituose: Pasidalinti mintimią. Jeigu 
miestuose tarp rusų, lenkų Pas 111118 studentai gerai 
ir angliškai kalbančių žmo
nių, nes tas visas kalbas, be 
savosios gimtosios lietuvių 
kalbos, jiedu moka.

>

GRABORIAI DELININ- 
KAI (DELININKS);

Tai tėvas Jonas Delinin- 
kas ir jo stilius Tanias. Sėk
mingai per 20 metu grabo-

gyvuoja, tai ačiū tokiems 
profešijonalams, .kaip tai: 
Daktaram ^Aukštakalniam, 
Dubauskui, ady. Balandai, 
A? Kankaliui, Petrauskaite i 

!r ir kitiems.
• * Visi Studentai 'ir Studen

tės nekantriai laukia atei
nančio. Studentų seimo, ku- 

- ris įvyks liepos 2 ir 3 dd., 
Marianapoly. Kitame susi
rinkime rinksime delegatus 
ir gaminsime įnešimus. Be 
to, tarsimės ir apie bowling 
barikietą, isigyjimą savo va
sarnamio ir t.t.
. ' Po debatų prisirašė šie 
nauji nariai: R. Matijošai- 

r tis, A,. Žukauskaitė, A. Al’i- 
yytė.. E. Valaitytė, E. Lau- 

. Sąžiningai, patarnauja ir 
turi labai modernišką biznio 
vietą: Jiedu duosniai duoda 
Bažnyči'ai ir. priklauso prie 
mūs lietuvių parapijos. Tu
ri gražius automobilius ir 
‘hearses’.del laidotovių. Ge
ri lietuviai ir pavyzdingi 
katalikai. Linkime, jiem
dviem kuogeriausioš kloties 
Waterburyj.

)

dinskas, P. Stokes (.?), P« 
Adams (?), Ą. Katei va, A. 
Alėksaitis. . J. Prišavage (?) 
T. Plangaite, ir V. Klimas. 
Valio Studentai!

BRISTOL, CONN.
Šiomis dienomis gavau 

malonią žinutę nuo p-lės 
Salomėjos Dįlionytės. Ji ra
šo/ kad 4 draugijos rengia 
pikniką 'dėl lakūno James- 
Janušausk'o, . Tai bus Lith- 
uanian Picnic Grounds, ge
gužės 27 d. Bus daug įvairu
mo. Kviečiamas ir lakūnas 
James’as.

P-lė Dilionytė yra CLC 
organizacijos raštininkė. Ji 
čia labai daug darbuojasi. .

pikniko rengimo komisi- 
jon įeina: J.. Jakūvonis, 
pirmininkas; p. Zigmantie- 

...nė, rast.; Šaloinūja Dilionv- laika. Kun. Ražaitis taip ’ .v, 
pat su jais darbuojasi ir za- ’ . .
da niūsų. alumniečiams ir 
pa rap'i j ai padaryti daug pi- 
nigų. • • • • . • - a

,Tokius darbininkus,turint 
negulime apsiyilti. Gėriau.- 
šio pasisekimo..’

STUDENTŲ DARBAI 
Aną vakarą- įvyko studen

Šv. Juozapo Parapijos 
Alunimį “MINSTREL” .
Balandžio 11 d. mūsų pa

rapijos nau j o j e svetainėje 
įvyks Šv. Juozapo parapi
jos mokyklos alumnų “Min- 
strel”. Kad šis parengimas 
būtų sėkmingas, labai daug 
darbuojasi Jonas ir V. Sto- 
keš’ai, grąborius ir mėsinin
kas. Jiedu nėra broliai, bet 
darbuojasi kaip broliai. Jie 
užtikrina visiems linksmą i 
laiką. Kun. Ražaitis taip

NEW HAVEN, CONN.
IVAIRIOŠ ŽINELĖS
Šv. Kazimiero parapijos 

choro nariai džiaugiasi susi
laukę naujo vargon inko as
meny gerb. p. V. Sfascyi- 
ciaus, kuris , energingai sto-

jo į darbą. Matyti; kad. jo 
pasiryžimas;' nėra bergž
džias, nes jau galima paste
bėti didelį skįrtulną, ir pa
žangą giedojime. Varg. V. 
Stasėvičiųs bando, suorgani
zuoti jaunimo .orchestrą. Ti
kiu, kad-.pavyks tą padaly
ti, nes yrą jaunimo, . kurie, 
yrą. Įirasilavinę muzikoje.

P. 'Stase viri aus visa šeiniu 
yra .pasižymėjusi muzikoje. 
Viena dukrelė yra baigusi 
Boston’e konseivątor i j ą, 
antrą Jrra baigusi šokimo 
kursus ir dabar mokyto jau
ja. '

Bal. 8 d. Šv. Kazimiero 
choras i*engiasy suvaidinti 
juokingą komediją-. “Gaila 
Ūsų”. V

Vaidins visi Čia augę ’ ir 
gimę jaunuoliai'.

Vokale programos dalį iš
pildys vietiniai solistai-tės 
Dainuos naujas dainas, va
dovaujant varg, V. Stasevi- 
čiui.

Malonu yra pažymėti, kad 
puse šio vakaro pelno ski
riamą parapijai.

Kovo 18 d.* įvyko prakal
bos. Susirinko neperdau* 
ginusiai publikos, bet visgi 
padaryta, graži pradžia. Iš
parduota Vilniaus Pasų, ir 
ženklelių už $10.00.

. Vakarą atidarė'ir įžangi
nę patrijotišką kalbą pasa
kė vietos Veikėjas ir biznie
rius F. Itumskas, kuris iš 
eilės pakvietė vietos klebo
ną kun. V. P. Karkąuską 
kalbėti. Klebonas kvietė yK 
sus stoti į vieningą — Vil
nių Vaduoti darbą.,

Principaliu kalbėtojų hm 
vo kum J. Ambot as iš Hart
ford, Conn., kuris, savo gra
žioje kalboje nupiešė Vil
niaus krašto padėti ir dėta-: 

’liąi nurodė kodėl mes Ame
rikos lietuviai turime pasi
darbuoti Vilniaus atvadavi
mui; Jis ragino kiekvieną į- 
sigyti Vilniaus paša ir žen
klelį.

. Kuli; J. Amboto kalba bu
vo įdomi ir visijos atydžiai 
klausėsi.

Baigiant programą kalbė
jo vietos veikėja M. Jokp- 
baitė., kviesdama čia" augusį 
jaunimą stoti į Vilniaus Va 
davimo darbą.

Prieš prakalbas parapijos 
choraSj vadovaujant varg. 
V. StaseviČiui, sudainavo 
Lietuvos Himną ir Vilnius.. 
Labai gerai sudainavo.

Vardu Vilnių Vaduoti 
skyriaus, laikinoji valdyba, 
taria nuoširdų ariu kum J. 
Ambotui už atvykimą ir pa
sakymą gražios kalbos, kun 
ilgą laiką bus visų atminty
je.. Kun, J, Anibotiii pri
klauso didėle garbė už ja- 
didelius darbus Bažnyčiom 
ir tautos labui.

Taipgi taria ačiū savu 
klebonui už jo prielankumą, 
ir entuzijuslišką kalbą. A- 
čiū parapijos chorui ir . jo 
vadui ir visiems, kurie atsi
lankė ir prisidėjo, prie šio 
naudingo darbo.

Laikinoji valdyba kviečia 
visus, šios. kolonijos lietu
vius, be skiri ūmo pažiūrų ’ * ■ I

stoti į Vilnių Vaduoti Sa
gos Skyrių. -

C. BROOKLYN, N, Y.
Biri. 8 d. įvyks Moterų 

Sąjungos 35 kp. margučių 
vakaras. Skiriama trys do
vanos .už gražiausius ir Įdo
miausius margučius. Be to, 
bus gera proga linksmai pa- 

. š< ikt L N epam i rški te di en os.
Kviesly s*

HARTFORMONN.
“Darbininko” No. 21 til

po korespondencija apio 
draugijų susirinkimą ir jo
je buvo redakcijos-• klausi
mas: “Kas jis toks?”. At
sakau: Tai. Kažys Kasiiia- 
n ai tis yra Šv. Jono d r-j na 
pirmininku.

Be to, ten klaidinga jiara- 
syta pavardė. . Turėjo liūtį 
Stasys šrupša, o ne St. 
Sriumsa;

Fj.t^ korės p oi idė n I a s

PRIERAŠAS. Redakcija 
padėjo klaustuką, nes skai
tytojams svarbi aus veikėjo 
pavardė, o ne jo titulas.

Taigi rašydami apie drau
gijų valdybų narius visados 
parašykite jų pavardes, pa
vyzdžiui : Šv. Jono E. drau
gijos pirm. Kazys Kasiną- 
naitis.

Apie a. a. Adomą Vitartą. 
žinutę buvo paimta iš. ang
lų laikraščio. Taigi klaida 
pirmiausiai įvyko anglų lai- . 
krašty. Dabar tą klaidą . 
Tamsta atitaisai. Labai ge
rai. Bet?būtų buvę daug ge
riau, kad po įvykio Tamsta 
tuojau būtum parašęs /žinu
tę “Darbininkui”.

• A. a. Adomas Vitartas pa
liko žmoną, tris sūnūs ir 
vieną dukterį.- Karstanešiu 
buvo ne ,V.- Sauba, bet V., . 
Gauba. ,

Patarnavo lietuvis grabo- . 
irius A. Venskunas, 58 Capi- 
tol Avė. Lietuviam^ pata
riame visuomet pas ji krei- « 
ptis.

E.r-k\ores])oiiclentas.

i Telephone StagR 2—-4-109 S
Ė NOTARY PUBLIC f 

Į ALEKS. RADZEVIČIUS Į 
I G R A B Q R Į U S Į
į 402 Metropolitan Avė. Į 1
| BROOKLYN, N. Y, |
Į Priešais Apreiškimo parapijos f 
Į Bažnyčią Į
iParsamdau Automobilius Veš-|- 
| tuvėmsį Krikštynoms ir viso- | ? 
f : ' kiems. pokyliams. . |

NOTARY ' - Telefonas: 
PUBLIC STasur 2-5043

MATTHEWP. RAILAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS
GRĄBORIUS

600 Grand. Street,

BROOKLYY-N. Y.
Puikiai Jveujžtos dvi koplyčios duo- 
durnos .mylimiems ’ pa&imoti do
vanai. NuliudinuY .valandoj klvip- 
kitds pas imis.. Pntav.unyimas. yru 
Užtikrintas ir ui: prieinamu kainų:
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