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Katalikai turą neremia katalflrHlūMl 
•paudoi, neturi teises vadintis gera Bažny
čios vaiką,

Yyrirapas Ketteleris
DARBININKAS
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‘darbininko” RADio|Dideja Kaitinimai Teisiamiesiems 
Klaipėdos Hitlerininkams

«

ŽINIOS f

CAMBRIDGE’IEČIAI RUOŠIASI PAREMTI RADIO 
PROGRAMA

Cambridge N. P. P. Švč. lietuvių parapijos para
pijiečiai, vadovaujant klebonui kun. P. J. Juškaičiui, 
ruošiasi sudaryti fondą ir apmokėti Darbininko Ra- 
dio pusvalandį, vasario 23 d. Tą dieną parapijos cho
ras, vadovaujant muzikui p. Mamertui Karbauskui, 
išpildys Darbininko Radio programą. Tai bus Cam- 
bridge’iečių pusvalandis. Džiaugiamės lietuvių katali- 

-----kųsusipratimu.Tepasireiškiatokssusipratimaskaip 
Mbntello lietuvių profesijonalų ir biznierių, South 
Bostono ir Lawrence organizuotų lietuvių katalikų ir 
dabar pasireiškęs Cambridge’iaus lietuvių katalikų 
pasiryžimas užtikrinti Darbininko Radio Programą 
ilgam laikui. ' ,

LIETUVA NUGALĖJO KUN. COU€^UN RAGI- I N* RCi|TDn Vii hYRA^
AMERIKĄ rNA VM*IhU IMUUIMMU

VVashington, D. C.—Sta
lo teniso (ping - pong) 
tarptautinėse rungtynėse 
Londone Lietuvos koman
da vasario mėn. 8 d. nu
galėjo A. J. Valstybių ko- 
mandą 5 prieš 0. “Daily 
Sketch” rašo, kad tai bu
vo pirma rungtynių sen
sacija.

Didelis Gaisras Marijampolėje
KAUNAS —• Iš Mari- 

jampėlės telefonu Kauno 
m, savivaldybės ugniage
siams pranešė, kad Mari- 
Jampolėje kilo didėlis gai
sras — sudegė cukraus 
fabriko sandėlis. Gaisro 
gesinti iš Kauno buvo nu
vykę 3 Kauno ugniagesių 
komandos: Kauno m. sa* 
vivąldybės su 2 mašinom, 
miesto savanorių su 1 ma
šina ir Vilijampolės sava
norių ugniagesių koman
da su 1 mašina. Iš viso .24 
ugniagesiai.. ir KiUmo m. 
brandmajoras šimkus. lš 
Kauno į Marijampolę Kau
no ugniagesiai nuvyko per 
1 vai. Nuvykus į gaisro 
vietą, sandėlis jau degė. 
Gaisrą jau gesino 9 pešt, 
pulko ir Marijampolės sa
vanorių ugniagesių ko- 

. mandos. Sandelis buvo 
prie fabriko koipuso, apie 
400 mtr. atstu nuo paties 
cukraus fabriko. Gaisro 
metu nukentėjo sandėlio 
stogas ir jame buvęs su
krautas cukrus. Sandėlyje 
buvo sukrauta apie 38.000 
cukraus maišų, apie 76.000 
centnerių cukraus. Van
duo mašinomis buvo pa
duodamas į gaisravietę iš 
netoli fabriko esančio prū
delio. Stogas nudegė, o 
mūrai liko. Begesinant 
dalis sukrauto cukraus 

- permirko ir susigadino.
Gaisro priežastis aiški

nama. Fabrike buvo gari
nis apšildymas.

Pačiam cukraus fabri-

“LITBUANICA H” PA
KRIKŠTYS “BALTAJA 

GULBE”

kui gaisras nepakenkė, 
tačiau ugnies pavojus bu
vo didelis.

Nuostoliai neapskaičiuo
ti, Turint galvoję, kad vie
nas cukraus maišas, tu
rintis 100 klgr. (kaštuoja 
120 lt*), gaisras gale jo pa
daryti apie keletą milijo-.. 
nų litų nuostolių. Apie 9 
vai. ryto, kai cukraus san
dėlio gaisras buvo lokali- 
zuotas, į Kauną lengvuo
ju automobiliu grį ž o 
brandmajoras Ši m k u s. 
Kauno ųgniagesiai.dąr ku
riam laikui pasiliko Mari
jampolėje.

31 KALINYS, UŽMUŠĘ 
SARGA> PABĖGO

Granite, OkJa. Tris
dešimts vienas kalinys, 
daugiausia nuteisti kalėti 
už didelius nusikaltimus, 
užmušė kalėjimo bokšto 
Sargą ir pabėgo į laisvę. 
Kalėjimo sargai, bešąudy- 
dami į bėgančius kalinius; 
sužeidė 8 kalinius* Ketu
riolika kalinių tuojau bu
vo sugauti, o septyniolika, 
iš pabėgusių tebėra lais
vėje

Kaune gautą iš Ameri
kos žinių, kad ten norima 
“Lithuanicą H” pavadinti 
kitu vardu, būtent, ‘Baltą- 
ja Gulbėj Tai minčiai pri
tariąs įr pats Įeit. F. Vait
kus, kuris birželio vidury 
žada su ja nusileisti Kau
ne.

500 DARBININKŲ 
GAVO DARBA

Netoli Utica miestelio, 
New York Mills pradėjo 
dirbti. Paėmė darban 500 
žmonių.

STALINASDAVĖ 
DAUGIAU MUILO

' MASKVA — Vasario 18 
d. statistikos daviniais su
žinota, kad komisaras 
Stalinas išpildė savo pa
sižadėjimą ir davė Rusijos 
-gyventojams pereitais me
tais daugiau muilo.

Dar 1933 metais ūkiniu^ 
kų delegacija reikalavo, 
kad jiems duotų ■- daugiau 
muilo. Sovietai šiais me< 
tais yra numatę pagamin
ti 347,000 tonų muilo, 67 
nuošimčiais daugiau kaip 
pereitais metais.

NJBANKA

Detroit, Midh.
Charles CoughMn siūlo su
jungti visas finansines ir 
pinignes įstaif&s ir suda- 
ryti vieną centralinį banr 
ką, kurį kontroliuotų 48 
direktoriai.

Kun. Cough 
į “socialio taį|ingumo or
ganizacijos”-parius, kad 
jie paruoštų! Bilių centra- 
linio banko-teikalu ir jį į- 
teiktų Kongresui.

Centralinė# bankos tiks
las būtų lę!0' pinigus, 
juos kontrolittbtį, jų vertę 
nustatyti ir^ertę užsienio 
valiutos.' Tokios bankoš 
skyriai turėtų būti visose 
valstybėse. _■? • .

ilIREKA „ _ .

Bordeaux,P|ancnzija^ 
Vasario;. 15 d. pasimirė,, 
sulaukęs 85 įdėtų amžiaus, 
Pauliu Pięrre Kardinolas 
Andrieu, Bordeaux arki-

susirinkimas įvyks antra
dienį, vasario 19 dieną, 7 

~ valandą vakare, “Darbi- - Kun’ ninko” Redakcijos kamta- 
ryje- '

MIRĖ KW. 3. 3.

h atsišaukė

APDAUŽYTI

Osaką, Japonija — Trys 
žymūs Amerikos biznie
riai, Roderick S. K. Irvin, 
John Šcott ir Wįlliam Pal- 
morth tapo užpulti keletos 
korėjiečių padaužų. Jiems 
pasišaukusį policijos pa* 
gelbos, tai policiją su jais 
dar žiauriaus pasielgė ne
gu minėti padaužos. Tokiu 
policijos pasielgimu šu mi
nėtas amerikiečiais pasi
piktino visa svetimtaučių 
kolonija. Manomą; kad tas 
reikalas Sukels nemažai 
triukšmo ir parlamente.

Lietuvos Pajūryje Siautusi 
Didelė Audra

Klaipėdoje buvo girdima 
smarki perkūnija ir buvo 

• matyti didėli žaibai.
Sausio 23 d, Lietuvos 

pajūry siautė didelė aud
ra. Audra prasidėjo pava
kariais* Aukščiausią laip
snį audra pasiekė apie 12 
vai. nakties ir tada jūroje 
bangos mušė 10—lį balų. 
Apie 11 vai. Klaipėdoje 
buvo matyti dideli žaibai. 
Visi Klaipėdos Uoste bu
vusieji laivai buvo išneš
ti į Marių srovę. %

Ypatingai didelio susi 
rūpinimo kelia dingęs žve
jų kuteris, kuris išplaukė 
į jūrą žvejoti. Kųtęrio ieš
koti naktį .buvo išplaukęs 
uosto ledlaužis “Perku* 
nas”. Tačiau dėl didelės 
audros turėjo grįžti atgal. 
Šu kutėriu buvo išplaukę _____ T._ o__
trys žvejai. Pradėta orga- plaukti į uostą, bet ture? 
nizuoti žvejams pagelba, jo grįžti atgal.

Kaimyninių valstybių uos
tai įspėti ir pažadėjo pri
sidėti prie žvejų ieškoji
mo/

Klaipėdos uoste stovi 
pasirengęs ledlaužis “Per
kūnas”, bet jis negalį iš
plaukti į jūrą dėl didelių 
bangų uosto angoje, žvejų 
dingimai kelia'didelio su
sijaudinimo žvejų tarpę.

Audra naktį buvo tokia 
smarki, kad apvertė tris 
vagonus, stovėjusius uos
to geležinkelio linijoje. 
Bangos mušė per abu mo
lus. Marėse labai pakilęs 
vanduo. ■/’ i

Sausfo 25 d. turėjo į- 
pląukti į uostą trys laivai,: 
bet jie dėl didelio vandens 
mušimo į uosto angą, uds-» 
to pasiekti negali ir stovi 
jūroje. Vienas jų mėgino

Canton, Mass. — Pirma
dienio ryte, vasario 11 d., 
mirė kun. J. J. O’Hearn, 
Šv. Jono (airių) parapijos 
klebonas, 60 metų am
žiaus. Palaidotas iškilmin
gai, ketvirtadienį, vasario 
14 d. iš Šv. Jono par. baž
nyčios St. Pątrick kapuo
se, Lowell, Mass.

JAPONIJA STEIGS KO
LONIJA CHACO 

KRAŠTE

Buenos Aires~ Vasario 
14 d. į Asuncion atvyko 
du Japonijos delegatai, 
kurie tarsis su Paragua- 
jąus valdžia dėl įsteigimo 
japohų kolonijos Chaco 
krašte, panašios į seniau 
įsteigtą koloniją Sao Pau- 
lo^^liriGėje,'; V ...

Brazilija daugiau japo
nų neįsileidžia, nes jie sa- 
ko, kad japonai buvo pa
žadėję tik ūkininkams į 
šią koloniją, bet vietoj ū-

Valstybės išdavimo by
la Kaune tęsiama toliau. 
Klausiami kaltinimo liu
dytojai. Visų nepaprastą 
susidomėjimą sukėlė me
dicinos daktarų pareiški
mas, kad Jesutis buvo tik
rai pirmiau nužudytas, už* 
troškinant ir tik po• to įi 
mestas į vandenį. Teisia
mieji, pamatę tokią vie
ningą gydytojų nuomonę, 
nė nebandė aiškintis, nes 
pamatė, kad jų argumen* 
tai yra silpni.

Sausio 24 d. teisme bu
vo skandalingas įvykis. 
Atsistojęs teisiamasis Ku- 
butat pareiškė, kad jam 
kiti teisiamieji grasina 
mirtimi už tai, kad jis tei
smui pasakė teisybę.. Kai 
sausio 7-21 d, buvo pada
ryta teismo posėdžių per
trauką įr KubutatąS su
grįžo namo į Klaipėdos 
kraštą, ten jo ieškojo kaž 
koki nežinomi ' asmenys, 
spėjama, kad tie asmenys

su juo ųorėjo padaryti, 
kaip ir su JesuČiu. Šis Ku- 
butat pareiškimas rado 
tinkamo atbalsio prokura* 
turoje. Prokuroras gene
rolas Vimeris pareikalavo, 
kad tuojau būtų pasodinti 
į kalėjimą tiejeisįąmįejij^, 
kurie mirtimi grasino Ku- 
butatui. Pasirodė, kad tai 
yra dr. Boetcheris, garsu
sis buvusio Klaipėdos kra* 
što direktorijos pirminin
ko Boetchęrio sūnus, dėl 
kurio 1932 m. kilo byla 
Hąagos teisme tarp- Lietu
vos ir Vokietijos. Teismas 
dr. Boetcherį , tuojau įsa
kė - suimti ir pasodinti į 
kalėjimą. .

Kai kas sako, kad 'ši by- 
la gali dar ilgai užsitęsti. 
Manoma, kad teismas 
sprendimą paskelbs tik a* 
pie Velykas. Juo toliau; 
juo didesnis byla susido
mėjimas. Apie ją pilni 
straipsnių viso pasauliu 
laikraščiai.

Ii

Kongresas Ruošia Įstatymus 
Prieš Svetimšalius / >

vyskupu 1901ir kardinolu 
1907 metais. • * ..

Kardinolas- buvo žino
mas kaipo iškalbus pa
mokslininkas ir- geras. 
prietelis Amerikos; karių, ^mmkų atsiuntė daugiau- 
kurie buvo nuvykę* Pran-‘ |s^ amatininkų, kurie 
cūzijon pasaulinio kambirbdami uz mažesnes aF 
metu. ' gas atima darbus nuo

. —■■■■■.. :------- (Brazilijos piliečių*
PRANCŪZŲ LAKŪNAMS Projektuojamai koloni-

• NEPASISEKE |jUS suteikta plačios
“— aufonominės teisės ir ji

- Paris— ’cr“"—wrr ~ ■
m., garsūs prancūzų laku- į 
nai Lt. Rossi ir Paul Go
dos bandė padaryti naują 
tolumo rekordą orlaiviu. 
Jie skrido savo didžiuliu 
orlaiviu JosephBrix iš LONDON — Vasario 13 
Prancūzijos į Buenos Ai- d. įvyko masinis * susirin- 
res, Argentiną/, bet virš Irimas, kuriame pirminiu- 
pietinio Atlantiko jų orlai
vio aliejaus spaudimo a- 
paratas sugedo ir jie tu
rėjo grįžti 500 ' mylių at
gal ir nusileisti į Port 
Praia/Cape Verdi Salose. 
Tokiu būdu naujo tolumo. 
rekordo jiems nepavyko 
padaryti.

New York — jCia tiki
masi, kad 75,000 elevato
rių operatorių ir ofisinių 
namų aptarnautojų išeis į 
streiką, nes jų unijos va
dams nepasisekė susitarti 
su majoro La Guardia’s 
arbitracijos taryba. Strei
kas paliestų 1,000 New 
Yorko dangoraižių ir kito
kių namų.

Cecil, Alabama —. Sea- 
board Air Line tavorinis 
traukinys nubėgo nuo re
lių jdėl stovėjusio ant ge
ležinkelio jaučio. Katašk 
trofoje žuvo inžinierius ir 
gaisrininkas. . -

darbus • nito

Vasario 17,-s. būsianti finansuojama Ja
ponijos. 

—---- --- ---- <' •
PROTESTAS PRIEŠ

BEZDŽIONIZMA

kayo Sir Ambrose Fle
ming. Šis susirinkimas iš
nešė rezoliuciją protestuo
jant prieš ,bezdžionizmo 
mokinimą šalies mokyklo
se kada tai dar nėra. įro
dyta kaipo tiesa. Matyti, 
kad ir anglams nepatinka, 
kad jų vaikams yra sako 
ma, kad jų protėviai paei
ną iš beždžionės.

LENKAI ŠIMTUS LIE
TUVIŲ PERSEKIOJA 

DEL LIETUVIŠKŲ 
MOKYKLŲ r * ‘ . •

Pereitais metais Vil
niaus krašte* Švenčionių 
apskr. 1934 & buvo pa
traukta tiescn 366 lietu 
via! už lietuviškų mokyklų 
steigimą. Iš tų asmenų 150 
buvo nubausta kalėjimu, 
įr piniginėmis baudomis. 
Vilniaus apskrityje už lie
tuviškų mokyklų steigimą 
buvo nubausta 200 žmo
nių. Tsb.

Washington — Vasario 
14 d. Kongreso komisiją, 
kuri jau daugiau metai 
kaip tyrinėja komunistų, 
fašistų ir nazių propagan
dą Amerikoje baigia savo 
darbą ir rekomenduos 
Kongresui: 1 ’ \ •

. Susitarti su svetimomis 
valstybėmis dėl deportavi
mo nepageidaujamų sve
timšalių.

t Įstatymą padaryti sun
kių nusikaltimu agituoti 
už nuvertimą valdžios jė
ga ir uždrausti vartoti 
paštą, tiems, kurie to
kiems pritaria. ‘

Duoti teisę Darbo Se
kretoriui nutraukti leidi- 
mų gyventi Amerikoje 
bet kuriam Svetimšaliui, 
kuris užsiimtų kenksmin
ga p'ropaganda.

Priversti visus svetim
šalius, atvykstančius 
ųierikon viešais ar asme
niniais : reikalais, užsire-; 
gistfuoti Valstybes De^: 
partamente. !

Padaryti sunkiu nusi< 
kaitimu bandymą paveik- • 
ti bet kurios šalies gim» 
kluotas pajėgas panaudo
jant tam svetimą propa
gandą. . . . /: J

Sustiprinti immįgraci- 
jos įstatymus, kad neįsi- 
lėisti asmenų, kurie yra 
šalininkai kenksmingos 
propogandos.

Kiek iš tų rekomendaci
jų Kongresas pavers įsta? 
tymais dar sunku pasaky
ti, bet nėra jokios abejo- 
nės, kad svetimšaliai bus 
daugiau varžomi negu iki’ 
šiol. , ,

SĄMOKSLAI PRIEŠ 
KOMISARUS NESEKAI 

oia
MASKVA —•- Sovietų ko-, 

misaraį skelbia, kad jie 
vėl susekė sąmokslininkų 
būrį prieš valdžią Lenin
grade. Tariamųjų sąmoks
lininkų vadu esąs J. N. Si- 
nakoff- Sąmokslinin kai 
kurstę kaimiečius* Vadi
nasi, sovietijoje komisarai 
ruošią naujas skerdynes.

Kovai automobilių dirb
tuvės vedėjas Liapkin kai* 
tinamas įr atleistas nuo 
pareigų dėl to, ; kad toje 
dirbtuvėje per tris mene
sius padare tik 29 auto
mobilius, kada valdžios 
buvo nustatyta padaryti 
500 automobilių. Liapin 
išmestas į gatvę ir jam 
gresia mirties bausmė.

NAZIAI PUOLA KATA- 
LIKŲVAD4 .

Munich, Bavarija — Vo
kiečių mokyklų sąjungos 
susirinkime kalbėta apie 
katalikų vaikų registraci* 
ją mokyklose. Neapseita 
be Šmeižtų prieš J, E. Kar* 
dinolą Faulhaber.

Jo Eminencijaį sužino
jęs apie vokiečių sauvalia
vimą ir katalikų puolimą, 
pasiuntė griežtą protestą 
Berlyno valdžiai, reikalau
damas sudrausti vokiečius 
šmeižikus h nufodyda- 
mas, kad tokiais įsišoki
mais laužomas, konkorda
tas, kuris nustato, kad ka
talikai tėvai nevaržomi tu-, 
ri teisę parinkti mokyk
las savo vaikams. . *

K



VaMaito 14 <U 1^. į-

W'-i

ZlETMSi:ŽINI>OS
i • - 4 »v • r • -

“MANO PAKTY”

'Ketvirtadienį) vaeariG lt 
d., i. m., 7:30 Vai. vakarė,

ENatrtt* y ar.' BtfelaiWje,

no Party’. Nežiūrint į blo-

prisirinko apie trys šim- 
‘tai. Darė jaukų įspūdį 
toks gražus ir skaitlingas 
ijūrys, kurie ne vien tik 
gražiai • pasilinksmino, bet 

; Ir laimėjo puikių dovanų.
Berods, kaip buvo garsiil- 

visi dalyviai' gavo ne
manau kaip po vieną do
vaną.^Buvo ir tokių lai
mingų, kurie ’ gavo po ke-

Lietuvos ■ Nepriklauso
mybės dlettojėj W0j pd pa
skutinių ? Šv. mišių ėmė 
fiiūbą Charles La htažed 
su Oha Jurevičiūte nuo 
175 “M” St Liudytojas 
buvo - jauno jo brojis ir se- 
MuO bud it E. Boėton, fl 
LiverPoolSt.
.,7* vai. vakare priėmė 

moterystės. SakrUme n t ą 
Jbta Burke nūo 699 E* 4th 
Št su Genovaite Balušai- 
tyte, 129 “G* Bt Liudyto
jais'-tOb&ftžė jaunėjo bro
lis Jdkubas if nuotakos 
šešUo Balinira.

Visa. Šio patengtob
I peliiaš btivo įiaskirlės ŠV;
I Pulto lieti parapijai.

DalyWį tarpe matėsi if 
pito klėtį.' kum Pr. Vir- 
mąiiskiš ir kun. K Jėh- 
kūš; taipgi mūsų nekttriė

I lietuviai biznieriai, ypač 
tie Mfiię sį pątęfigimą rė-

1 me:. ,-4 . /’//
- ‘ Šio pūikauš patbUgimo 

siiinUiiytdjoš to šeiminin
kės buvo ponios: Marčėlė 
Matėjaškiėnė if Jiėva Na- 
ndttavičiėne. Jbfiiš hud-

; širdžiai pagelbėjo: p-lė O- 
nū Štanitiliūtė, pnia Jieva

; M&rkšiėnė, p-iiia Ješkėyi- 
r čienė iš Dorchestėr, p*m3
L Ona;Jakimavičienė,, p-ma 

^lOtinienė, p-hią Mizgir- 
dienė, Mrš. Peter įJorton,

. p-nas Juozas -Mtė^šką^u^^ 
■ į“*

M
tarpe-irlŽ moterų. -Viena 
merginą Mįss MarioiiFaU- I 
ęl, kuri teiįejo į sfreiką - 
net buvusi kitų merginų 
“kidnapihta” .bet vėliau 
vėl paleista. j r

BAGKU&GUfcEkttATD- 
RIAU8 SEKRETORIUS

. i........• ■■ ■

Gubernatorius J&męs &L 
•Curiey paskyrė John H, 
Backus žymų New Bed- 
ford’ę advokatą savo se*

į’ -r i miU* Mr ian in y trr y ■

TAUPYK PINIGUS!
NVŠlPlfcK GRAŽIUS

KAILINIUS

*

MMMMKteMMeMMMeeC 

H MUŽIKAS i 
;;: kapolas juška :

; j Moko mimlkbs, pianb ;
ir dainavimo. SpeciU- 
les pamokas duoda ;

—~— Vaikaite-----

Adresas:
933 iŠ. Broadway, 

SO. BOSTON, MASŠJ

šv. Kazimiero R. K. Draugija 
\ Meiįia :

DIDELIAME
L J. FOX

PERSIKĖLIMO
IŠPARUAVINE

VAŽIUOTI 8EIMELIN

Vas. 19 d. 7s30 vak va
kare, bažnytinėje salėje į- 
vyksta Federacijos svar
bus metinis susirinkimas.

Tuoj po Šiam susirinki“ 
mui; 8:30 vai.-vakarę ten 
pat įvyks svarbus susirin-l 
kimąš visų draugijų atsto
vų, kurie važiuos N, A. L. 
ii. ’K. į metinį / seimelį į 
Lawrence’ąi Gali ateitį ir 
neatstovai/ norintieji £ą 49^Ė: '7th Šių So. Boston 
dietą pasivažinėti ijusaisj : Praažia . Vafclre 
ir paihatyti Lawrence’§r. 4

‘JBEAMt.
•«k • * I’

• £. Vyčių- vietinės., kp. 
"įĮėkno party- ’ vėl įvyks* 

‘ sį trečiadieny, parapijos 
salėje; *

“Beanb party” prUbitą 
Trečiadienį pavyko gerai.

ŠURUM-BURUM
• Naujų nariu prirašymui

VASARIO, 28D., 1935 M;
^Parapijos Salėje

Šis pUošnus RACCOON 
už pusę kainos

tai gerai, bet jeigu tu ma
nąją paimi —- negerai. Vo
kiečiai Estijdje buvo atė
jūnai ir estų tautos;slėgė
jai, Estai savo Saly dabar 
naikina atėjūnų liūdnas 
iiokms. o vokiečiai Ryt. 
prūsiuose, to krašto tik- 
ruositiš ŠdįmininkUs prū- 

rsiis pavergę, dabai4 naiki
na IT nW amžių lietuviš
kus vietovardžių pavadi
nimus. Tsb.

VYSK. BARANAUSKO 
MOKYKLA PAVERSTA

I. J. F0X, Amerikos di* 
džiausis kailinių pardavė
jas pkskėlbe didžiaųsį kai
linių išpardavimą jų isto

rijoje. •
Pirk kailinius DABAR 

. i .. šiai žiėmai ir kitai žiemai.
P-rias Korites, gerai žino- Tamsia nusistebėsi stižb 
mas lietuvis, kailių žino- liojęš kiek pinigų gali sū- Į 
Vas, , padės tamstai išsi- taupyti šiame išpardavi- 
rinkti k a ii i n ius. Ūžėję, me; Neatidėliok! Užeik 
klaupkite p. Korites. tuojaus. * ituojaus.

. Pėr šunim - Biiriim . bus priik 
mami nauji nariai už nupigintą. į 
kainą. Nuo 18 iki 25 metų am- j 
žiaiis iiŽ įžangos tikieta, o niio l 
25 iki 45 m., tik už pusę kajnbs. j 

- įžanga visiems 25c. ’. .

IkjtL3?— ^^KO^iTETAS I 4-nOflB • 4IOKHINGT0H STUKT
AmėAtCA's i^gest Fiisnec ".. ■ ■' 
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I. ” Šib pirėtigimd fėmėjai- 
F aukotojai Šie.: p.p. Ašiiiėn 
I skaš, fefigaš, Klimaš: ŠkU- 
| drM Ldkas. Mėybkąš, 
| JakŠtiš ir F. X AkūnėVi- 

čiusr Ponios: Kochanskie- 
r nė it JųŠkėyiČieriė.
? • Garsiakalbiu pątktnavo 

Štaniėy Belėškaš.
' Klėb. kun. Pr. Virmauš- 

kfe, matydainaš gražų bū
relį parapijos rėmėjų, nUb- 
šitdžiąi vašiems dėkojo Už 
dalyVUmą. Rep.

AMEiUKOS LEGIONO 
KOMANDIEkiUS 

BOSTONE

& r

Ura

Šiomis diėiionlis Bpštb- 
k ne lankėsi Amerikoj Ėe* 
| gionb tautinis komatidie- 
t • riuš FrUhk N. Bėlgrano 
t Jr.iš Kalifornijos. Jo pą- 
I gerbimui būyd sūruostaš 
E didėlisbankietas Čoplėy 
L Plaza viešbuty, jis pareis- 
| ke, kad ekskareivių bonų 
fc. apmokėjimo įstatymas bu- 
K sįąš VUasliingtone pęrleis- 
t tos.taipgi,kad anieriko- 
Įr riUmš tėreikalingaš tik 
fc viėiias ižctaU būtent aiiiė-. 
E rikotiizmaš. '

I” Aityik'siA pfcEžiMik-'

4!

• * Sį sėštnūiėfcį į Cambrid^ 
ą ge Atvykstą prežidentąš 
j. Franklin Roosėvelt’as 
p Atvykstą tiksiu kad dąiy- 
S vnuti jo. sūnaus priėmimo, 
f J.Fly Club. iškilmėse (ini- 
y tiaticm) ( Haryąrd UnĮvęr- 
<• šitete. Cambridgėūuš ruo- 

Šisai iškilmingai pasitikti 
į preiddentą. Jo apsaugai ir 
g tvarkai daboti skiriama 
f npt 300 policininkų.

gražių dovanų. Dovanoms 
visi buvo patenkinti;?

•Šį kartą norima padary
ti dat pasekmingesnė. Inž, H 
S?Bėleskas to M. Grilęvit 
Čius uoliai dirba, su pagel- | 
bininkais. Į

; Nepamirškite trečiadie
nis, vasario 20 d., bet visi 
i “Be&no Party” Po žaidi
mo šokiai. 1

Kvieslys.

Ali PASIŽYMĖJAI 4 
DIENĄ?. ' * į

Kovo 1 d., penktadienį, į 
įvyksta tf. Vyčių -ii. A. 
Apskričio šokiai, centro 
naudai, • Municipal Buil- 
dmg Salėje, So. Boston J 
Mąssachusetts.

. Ar tamsta jau pasiren
gęs į šokius? Jai ne, tai. 
pasižymėk savo kalendoj 
riujei koVb L d., kad atši> 
irUntUmėl vyčių šoklūs. * į

. Pakviesk to savo drau
gus į šokius, nes atvažiuot 
ja iš, visų kolonijų; jauiii- 
•mo, tai turėsite prosus sti- . 
sipąžinti. ■ . J
/šokiai ptašidės nuo .8 to 
tęsis iki 1Ž nąktiės.. Gros 
garsus BilĮy Štęvėtoš or- 

r koktras^ taipgi bus viso* 
kių pamąrgtoimų., ;

Pranešėjas. /

o ai t m u

• Tėl.\Biėvoiišitire 7906' 
ofiso v^LAsBoš:

■ 3 Maldėn Street, 
Boston

£T*liSQiJB«stofi0823 i.
I LIETUVIS DANTISTAS 1 

|DRfM.VtGOFĖRĮ 
’ |. Arti Mutiieipal' Building Į 
' | 525 E. Broalway, MzBSsion j 
L = . Ofiso ^atandoi, „ ’ /. 5 1
Į| Nuo 9 iki 12_ryte ir nuo 1.30 Į
15 ir uuo 6 iki 8 vai. vakarį. 
įsas..uždarytas subatos vakarais ir= 
= nedSidienials, taipgi seredomis nuo = 

p .' . 12-toš dienų uždaryt&s., "|
I Taipgi fiuimu ir 1 i

Lietuvis Dantistas

(GALINAUSKAS) > I 
. ’ Tel. Šo. Boston feįflu' • \ 
' tii BroadwHyr Šošioh 
OflSaš atdatas imą 10 M 12 vat 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po pietų ir 
nuo' 6 iki 9 T. vakare.'žventų dteri$ 

‘ Vngai fetišitaflinų./
ĮN-ilI . ! : l'l i*. .,r- ■ , j.

.. i. f.?.:. tai. -V -

ĮVAIRIOS žinios
RENGIASI; PAPILDYTI

DIREKTORIJĄ

Klaipėdos kjPašfei štatu* 
tas leidžia, kuū direktoii” 

; josį narių gaji nuo 3 ligi 5. 
Dabartinėje^ direktorijoje. 
yra.4 nariabtyięna vieta 
paliktą Volkšpartei atsto
vui. Tačiau įigšiol Volkš
partei direktorijoje neda
lyvauja. Manoma, kad su 
ja pavyks susitarti - ten- 
dfądarbiautį./ Jeigu toks 
siisitarimas,., kinų dabar 
veda direktorijos pirmi
ninkas BniVęlaitis, pįvy- 

Iktų, tai Klaipėdos krašto 
1 direktorija bus papildyta 
dar .vienų nariu to ją šuda-

I į ryš 5 asmenys. įbkiti ai- 
[vėjų, direktorijoje daly
vautų visos; krašto parti
jos,;^ Tšb

įtėl So. Boston 2660 

lietuvis Dantistas. .

1. I. KAP06IUS
251 W. Broadvrfty, šo. Bbsidn

■ ■. ■ “-'N* ■■■- ■ .. ■ ■. ■,

Ofiso valandos nuo 0 liti 12, mio 
1:30 .iki 6 it nuo ą*8O Iki'D .V. v. 
Seredomis.huo O. ikl 12<v. dlfenų. 
Subatomis nuo 0 iki 6 vai vakare. 
Nedėliomia .imb 9 .iki 12 vai. dienų.

(pagal .sutarti) ,

STREIKAS BOSTONO 
SIUVYKLŲDISTRIKTE 
.• •• : - .........7

t, Bostone, ^siuvyklų btėi 
kriaučių šąpų-’dlstrikte kį- Į 
|d;ątręĮkąš, |ųrlįį Šapij f 
darbiiiinkaį išėjo į štręįką 

praėjo',pĮit^oįisavo 
šapas.’ Šęį poncija ’ negal- 
lestlngai'juosvaikėir^O! 
/pdkįętnętęjų .j suėmė. Jų

Tel. Tmrt>ridge BŠ3O.f. .

LlftHJViS GYDYTOJAS 
-OįlBO ifal&fidps: ’ ‘iiT 87-8

kamp. ininan hrti Central Šq., 
, į ttembriflfeė, M&ų' J

JUBIEf JINIS BALIUS
VrtlISTPARTY

Į z pRengia
N. P.:P. M.Dr augi ja 

Paminėjimdi 25 iheiiį 
; ‘Siikaktūviii f '

•; Penktadienį, 
VASARIG-FEB.. 22, 1935

• . '!. Cypf įs Hali v 
. 40 Prospect St,

I ' Cambridge, Mass.

•Groš L Antanėlio Orkes
tras. Šokiai G vąL-— Cyp
tus Hali. Kortavimąs 7

Malta Hali. ■ */ ■ 
Į . įžanga 36c* , 

; ' Kviečia BĖNGEJOS
l* ■ . • ‘ ■ *• . I •

VOKIEČIAI PIKTINASI 
IR PAVARDŽIŲ LIETU
VINIMU IR ESTINIMU

Kaip žinia, Lietuva jau 
Daigia ruošti vietovardžių 
ir pavardžių . atlietuVini-Į 
mą. šiemet visiems Lietu
vos gyventojams bus iš
duodami nauji pasai, ir 
juosė surusintos, sulenkin
tos ar suvokietintos pa
vardės bus atlietuvintos. 
Pavardes patnimpės, neš 
jose *bus nubraukta. dau- Į 
gybė evičių ir panašių ga
lūnių.

. Kaip Lietuvoje pavardės 
daūgiausia buvo surusin
tos ar sulenkintos, taip. 
Estijoje jos buvo suvokie1 
tintos. Estai Lietuvos pa
vyzdžiu dabar vykdo savo 
gyventojams ’ pUvUrdž i ų Į 
atėstiiiimą, šalindami jo4 
se vokiškumus.

Vokiečių spauda reiškia 
pasipiktinimą .šitokį a i s 
neva prieš vokiškumą pa-1 
sireiškimais. Įdomu, kad 
ir Čia vokiečiai kaltina la- 
biau Lietuvą, nes ši nevi
done esą įkvėpusi ■ visose ! 
Baltijos šalyse priešvokiš-j 
ką dvasią; • Ta proga vo
kiečių spauda nepraleidžia i 
progos pasigirti vokiety- 
bes nuopelnais Baltijos 
tautų kultųrąi. Esą, EstU 
.jos pavardžių VokiŠkumas 
turįs istorinio pobūdžio ir Į 
ėstai elgiasi nedėkingai, 
tuo vokietybės požymius! 
pavardėse naikindami.

Galima pažymėti, kad 
vokiečiai ir čia elgiasi pa- 
gal goįentotų moralę* Jei
gu aš paimu tavo žmoną.

- Jaunas būdamas, didy
sis Lietuvos poetas Anta
nas Baranauskas, kurio 
gimimo 100 metų sukak
tuves sausio 17 d; minėjo 

Į visa' Lietuva, mokėsi, ne
toli Kauno Rumšiškėse, 

r valsčiaus 'Traštininkų-mo
kykloje. - Ta mokykla da
bar yrą nenaudojama? Ji 
jau senas, pakrypęs, ap: 
kerpėjęs narnas^ Dabarti
nė Rumšiškių, valsčiaus 
savivaldybė Antano Bara
nausko mokyklą pavertė 
valsčiaūs mąlkine. Jojo 
daba? yra sukrautos mal
kos,: kuriomis , Šildo vals
čiaus daboklę (arešto na
mus),

RYTPRŪSIUOSE GYVEr 
NA101 METŲ LIETUVE

Rytprūsiuose,- Tilžės a-, 
pygardoje gyvena lietuvė 
Urtę Markienė, kuri Šio- 
iniš dienomis minėjo savo 
101 metų amžiaus sukak
tuves. Jį jaučiasi gana 
tvirta, dažnai eina pavaik- 

, štinėti, namie^gyvendama 
| pas jau Seną, žilą sūnų, 
dirbinėja 'įvairius^ namų' 

| ruošos darbelius.
■ • ■

GRUODŽIO MENESY 
BUVO DAUGIAU 

. DARBŲ
.■ '* ~. -

Washington Sausio 
28 d*., Federal Reserve 
Board paskelbė davinius, 
kurie parodo, kad gruodž. 
mėnesyje šalies industrija 
kiek’ sustiprėjo ir davė 
daugiau darbo darbinin
kams ir daugiau algų bu
vo • išmokėta tą mėnesį 
kaip lapkričio - mėnesi, 
nors paprastai. gruodžio 
mėnesyje industrijoj jau
čiama stagnacija. Davi
niai taip pat parodo, kad 
tas. pagerėjimas jaučia
mas pirmosiose trijose sa-

Ivaitėsė Sausio mėnesio.
I ' ~ ■ ................. '■ ■

wwni-s-m
LIGOTŲVAIKV VIL

NIAUSPRA1). MOKYK
LOSE / ‘ •:

r ..... ,T ,. *.... ■ * y ♦

576mokinių 5.315 yra ne
švarūs to 4.806 Utėlėti, kad 
sudarę ketvirtą^ dalį vįsų ? 
mokinių'skaičiaus. |

Be to, paaiškėjo, kad 9 
mokihiąi serga hieŽaiš, pi 
— kitomis odos ligomis, 
58 su plaučių džiovos pra
džia, 6 atvira džiova, 4? r 
šurga kitų organų džiovą,., 
60 nosies ligomis to 110 
turėjo nenormalų žvilgsnį 

įtUmparegystę arba 
iotoegyatę.

ApkteČiamomis ligomis 
sirgo 85 Vaikui. Iš jų 7 
trUčiioma, 61 tymais, 5 
difteritu, 3 raupais, 2 ad-. . 
ra, 6 kiaulyte ii? 1< kokliu
šu.. .

AUSTRALIJOJE 285 
LIETUVIAI

- Draugija Užsienio Lie-— 
tuviams Remti gavo žinių, - 
kad iš viso Australijoje ir 
Tasmanijos saloje gyvena 
235 asmenyšj kurie sakosi, 
jog esą gimę Lietuvoje. IŠ 
jų 119 vadina save tikrais 
lietuviais. Jįe turi savo ' 
draugiją. Jai DŪLĖ pa
siuntė dėžę. knygų. . r 1

Skurdas Vilniaus krašte 
kasmet didėja; jis apėmė 
Visą kraštą ir pavergtą 

[sostinę. Vaikai į mokyk
las ateina alkani; sušalę, 

į nesiprausę. Visa tai labai 
Į paveikė vaikų • sveikatin
gumą. Patikrinus vaikus 
visose -pradžios mokyklo
se, paaiškėjor kad iš 19.-

ųto 
■' Skauimų - 

/naudokite Janchor 
pain-bkpelleri

lite

LIETUVIŠKA
VALGYKLA '

BROAOWAY CAFE
Patarnavimas greitas ir 

' malonus

CAMBRIDGE, MASŠ,

Rostoii’o geriaiiaia k plačiau- 
z piaUšinoma Elei i , • 

Adatos Sttecialiste
Prašalina ant. visados bereikti In
gus plaukus nuo moterų veidelių 

: be skausmo ir dėmės. Turi 17-kos 
įlietų patyrimu, gydytoju rekomen
dacijų Ir ligoniu patvirtinimų.

, . rjLrližoviafis
, iJARANS’trOJAlfAIS

125 Tręmont Št„ Boston. Mass. 
Room 810, Tėl. Hancodi 72gfr!
125 Tr.

?

PIGL4I TAISOME 
STOGUS į. .

ŠO. BOSTON. R00FING 00.

JŪHK MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogai' 

414 W, Broadwąy
TELEFONAI:- "• 

South Boston 0574 dienomis 
South Boston 0184 vakarais

; teiiSird
; Čerkraus- 

tome
VISUR

/ PIGIAI.
GREITAI

1 saugiai.

, furnitUre Co.
32J-328 W. BroadWy 

Tol. South BMh 4618

JUOZASM.DIUS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rūiies 
auksinius irsidabrifiius daDL 
tus. Tripgiir^ataisau; >

866 VV. Broadvvay • 
SO, BOSTON, MASS.

LAIVAKOROiųiR _ 
INSUbAhOI, .

.tsun '
Ofim Naujoj* Vietoj*

U 308 W. Bro<dway, / ■
Ant antrą Įpbų

8o. Borton, Mau. ’
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NepriklausomybėsMinėjinias| N. A. LįlUViy iATALIIty SEIMELIS 4 ,
A. L. R. K. Federacijos Nfc A. Apskritis skelbia r 

Lietuvių Katalikų Seimelį, penktadienį, vasario 22 d. 
(WashingtoH Gimimo Dienoje), 1935 m.; Šv. Pranciš
kaus parapijas svetainėje, 94 Bradford St., Lawrence, 
Mass.,' ' -/ . ’ •

Seimelis prasidės 9 vai. .ryte iškilmingomis Sv. L 
mišįomis, kuriąs atnašaus kun. K. Urbonavičius. A- ; 
sistuos kun. P. Strakauskas ir tan. K. Jankus. Pa- •' 
mokslą pasakys tan. K. Vasys. s

Pamaldoms pasibaigus, Seimelio posėdžiai prasi- . 
įdės svetainėje.

Seimelio dieiiotvarkė: ’ ?;
1. VI. Paulauskas, Fedėrąęijos apskričio pirm. J 

pasakys atidarymo kalbą ir kviečia Dvasios Vadą ; 
kun. P. M. Jurą sukalbėti maldą ir pasakyti sveikini- * 
mo kalbą. ’

2* Registrącija Seimelio dalyvių.
3. Prezidiumo ir Komisijų .rinkimai.
4. Sveikinimai.
5. Kun. K. Urbonavičiaus referatas.
6. Referato kritikai; adv* Antanas Mileris iŠ r 

| Worcester, ady. Bęnjaminas Sytas iš Nerwood ir mo- - 
kytojas Pranas Galinis iš Dorchester.

7. Nauji sumanymai.
8. Rezoliucijų skaitymas ir jų priėmimas.
9. Vieta sekančiam Seimeliui.’ ^
10. Užbaigimas—maldą. . \
Nąujosios Anglijos lietuvių katalikų draugijos 

ir kuopos kviečiamos išrinkti kuodaugiausiai atstovų. 
Atstovams įduokime įgaliojimus su valdybos ir Dva
sios Vadų pąrašąis.

Visus Seimeliui įnešimus ir sumanymus prašo
me siųsti Apskričio Dvasios Vadui adresuodami:

4 t . Rev, F* M. Juras . ■
94 Brądford St.„ ■ ■

4 . . Ląwrence, Mass. . .
_ __ __ _ Seimeliui, pasibaigus, 7 vai. vakare, toje pačioje
žymusis vakaro kalbėto- svetainėje įvyks teismas. I. "■ M A M’ TKV I. • •• * . . ’ , ,

, Teisėju pakviestas Teisėjas B. Ą, Degasis iš Na- 
shua, N. iii.; tėismo raštininku -— ativ. Povilas Sykes 
iš Norwood; kaltintojai — adv. Juozas Vęrvečką ir 
Dr, Alfonsas Budreskis iš Brockton; gynėjai — adv. 
Pranas Bobįlis įš Worcestęr ir adv. V. Kiaršis iš Har 
verhill. •. ■' .

, Liudininkai bus paskelbti vėliau.
Dvasios VadašKuib.P. M. Juras

. • f ____ _ *    . • d. .4 7 * 7

nenorėsi su juo skirtis,r 
taip-gi nesigailėsi įstojęs ■ 
į. vyčių org., nes turėsi ____ .
daug gražių progų, susi- Latvrenoe, Mass. — Sek- 

I tikti su kitų kolonijų jau- Padienį, vasario IT d., rū- 
nimu, arčiau susipažinsi pėsčiu Šv. Pranciškaus pa
su organizuotu veikimu, o rapijos Federacijos sky
das svarbiausia: palaikysi riaus, įvyko iškilmingas 
lietuviškumą jaunimo tar- Lietuvos Nepriklausomy- 
pe ir kartu po vieną vėlia- bes minėjimas. Oras buvo 
va .dirbsi Dievui ir tėvy-. kad ir nepalankus, tačiau 
nei.

Tai, ko gi lauki jaunuo-Į P^na svetainė. * * 

neapleis, šį kartą, vado- gos? Brangus jaunime,! aeracijos skyriaus pirmi* 
vaujant artistui - muz. R.-1 prisirašyk: neatidėliojant kinkas p. K; Venčius
Juškai, sutelktos visos ge- iaiko į yy^ orgfc dirbkite trumpai, bet aiškiai api- 
nausios pajėgos, užtat kartu, o dirva plati, da«ho r 
ra abejonės, kad veikalas [ rasite visokiose srityse, 
bus pasekmingai suvaidin- Gal sakysif kad ,ngra kas 
tas. Ypač todėl, kad veikti vyčių org, klysti, 
miausią rolę “Kazio Teta”! jeigu taip manai, juk vy-| 
vaidina pats muz. R. Juš-kį^ konstitucija sako: “or- 
ka. _ kamuotu” jaunimą į viso ~

Į kįas sekcijas”. Plačiai išsi
vystęs sportas. O vyčiai 
palaiko visokius sporto ra
telius. Galima būtų ir Jau
gia visokių ratelių kitokio 
se srityse palaikyti, jei- 
gu tik jaunimas pageidau
tų. Užtat, brangieji, pąsis- 

I kibinkite prisirašyti prie

VIETINĖS ŽINIOS
niška, bet gėriau įsigyti 
tikietą iš anksto, tad už
sitikrinus sau geresnę vie
tą. Gal klausite ar verta 
bus pamatyti šią komedi
ją? Kas buvo surengtame! 
choro koncerte pereitą ru
denį, tat tas daugiau nie-
kados choro parengimų jį 9 dar geresnes pro- Vakaro vedėjas bei Fe

TAI BENT JUOKŲ BUSlr

Visi nekantriai laukią 
sekmadienio. Kodėl gi t 0< 
gi todėl, kad bus vaidina- 

, ma juokingiausia komedi
ja “Kazio Teta”, ši kome
dija nuo pradžios iki galo 
pilna juokų ir tai tokių 
juokų, kad kiekvienas tu
ri juoktis, nori ar ne? 
Joje vaizduojama studen
tų gyvenimas, jų draugiŠ’ 
kūmas, vargai, bėdos ir 
jų geradarių parama. Vie
ną gelbsti tėvas iŠ nelai
mės, kitą draugas, o Ka
ziui padeda jo geroji “te- 
tule iŠBrazilijos — mili
jonierė. Bet didžiausia bė
da esti tada, kada į jauno 
studentėlio gyvenimą įei
na, taip pat jauna panelė. 
Čia ir susiduria su ^visais 

, vargais. Na, negi galima 
viską Čia parašyti. Atėję 
pamatysite patys, bet tik 
nesivėluokite, nes jau apie 
keli šimtui tikietų iš par
duota. Nors salė ir milži-

JAUNUOLI, KO LAUKI?

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavieiute, moky

toja, moko muzikos pianu. 
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ 

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

Žinote, kad vyčių vajus 
prasidėjo sausio i d, ir tę-l 
šis iki balandžio 21 d. !

Dabar kaip tik gera pro
ga jaunimui prisirašyti 
prie vyčių organizacijos, . _ _
nes sąlygos palengvintos vyčių ir stoti į darbą lie- 
vajaus metu ir duoklės tuviškoje dirvojec - 
mažesnės, tik 10 c. į. mė- Jaunime! Mūsų rankose 
nesį ar $1.20 metams.. ateitis, bet, ar esame pri-

Prisirašęs prie vyčių di- įsirengę paimti vairą iš sa- 
džiuosiesi, nes būsi jauni- vo tėvelių į savo rankas ir 
mo org, narys ir gausi vy- vairuoti, tais pačiais pra
eitį organą “Vytį”. kilniais keliais. 1

Organu ■ būsi/ patenkin- Drąsiai žengkime į skai
tąs, nes “Vyty” rasi gra- stesnę ateitį. |
žiu raštelių,. apysakų lie
tuviškai ir angliškai. Pas
kaitęs “Vytį”,: esu tikras

laitėi, “Eina Garsas” ir . 
“Oi Varge, Varge”. Jei ne* 1 
sumins savo balso, iš Jo 
tikrai galima laukti žy* 
maus dainininko.

Trečias kalbėtojas buvo 
advokatas Vilius Kiaršis, 
iš Haverhill. Kalbėjo apie 

| Žmonių prisirinko beveik ’ Lietuvos praeitį, jos galy
bę, grožę ir kalbos ypaty
bes. Savo patriotinėj kal
boj apgailestavo, tad jau- [ 
nimas nesiįdomaują lietu
vybe, nesilanko į parengi
mus ir ragino, kad auklė
tojai'-tėvai daugiau ‘tuo-l 
mi susirūpintų. Į

Padaryta rinkliava Vil
niaus našlaičiams; Kiek
vienam aukotojui mūsų 
JklebohasįteikėLdoyąnų^ąr 
tai žirgvaikį, ar tai kny
gutę dėl atminties.

Pulkelis mergaičių, a- 
kompanuojant’ vargonin-l 
kei p-lei O. Songailaitei, j 
sudainavo: “Leiskit į Te- 
vynę”, “O kai aš”, “Lakš
tingalėlė”; “Trys Sesytės”, 
“Ar aš ne Vyšnelė”, ir kt. 
Dainavo šios mergaitės; 
Jerackaitė,* Tamašauskai
tė, Miliauskaitė, Šavičiutė, 
Grendaitė, Simonytė, Kar- 
sokaitė, ŽenėviČiutė, Ar
lauskaitė. >

♦

•:4

i
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1Ą 
Jbudino tokių a^vaikščioji- 

mų svarbą lietuvių gyve
nime. Pirmiausiai pakvie
tė vietinį kleboną kun. P 
M. Jurą, kuris aiškino a- 
pie tikybas Nepriklauso- 
mojoje Lietuvoje. Įdo- 
Imiausias dalykas — tai 
tikybų padėtis Lietuvoje 
ir tikinčiųjų skaičius. Už
siminė ir apie baptistus, 
metodistus,. Adventistus, 
biblistus, karaimus ir ma* 
riavitus, bet jų staįčius 
taip nežymus, kad dėl jų 
gailą esą ir laiko gaišuoti. 

Su advokatu p. F. J. Ru
bliu iš Worcesterio atvyko 
studentas Juoząs ■ Ginkus, 
kuris irgi buvo pąprašy 

Įtaš pareikšti keletą mim

Jo kalbą sekę dailios.. . - , , ,
Labai gražiai sudainavo ° a<?y°^^as P* 
jaunas dainininkas p. Juo4 ^orcester,
zas Blaževičius/1 akompa- P^as®- Kalba buvo, labai į- 
nuojant p-Iei Onai Songaid d?**?’ ^pamokinanti, ir pat- 

žinoma, namų savinin- jaučia dėkingumo jaunam 
tams tik apeina kiek jie kalbėtojui. \ : |
gaus iš valdžios^ už savo 
senus namus? Jeigu jiems 
bus atlyginta ^bg^kriau- 

| dos, tai namjį savininkai | 
nesiskundžia dėl nusavini- j 
moį bet jeigu gaus maž
daug tiek, kiek miesto į- 
kainuota, tai tiems, kurie 
pirko brangumo metu bus 
nuostolių. . Čia reikalinga turėjome užkandžius,- ta- 
visų nusavinamiįjų namų r sutaisė O. ^Stručkie-
savininkų^vienybė. Reika-|n® ir. J4’ Venčienę. # _
lavimus ar protestas reik- Laimėtojai dovanų: B.
šti gali tik nusavintųjų A.;Kyaracįejus, (. Midugon Garg^le ).

Pereitą penktadienį, va- namų savininkai, o ne iš B. Jeskelevicienė, V. Juk- I 
sąrio 15 d., lietuvių svetąi- kitų vietų politikieriai. nevičiene, I. Zolubaitė, O, 
nėję, įvyko namų savinin- / ————Jeskelevičiutė,^ A. Rimie-

! kų protesto mitingas dėl KONGRESAS PALAN- I4* Vencįene, M. Andre- 
nusavinamųjų namų Old KUS IŠMOKĖJIMUI BO-lliunienė, F, Antanavičius, 
Harbor apylinkėje. Iš lie- NŲ VETERANAMS . F- Pilypienė, O. Kvaracie* 
tuvių kalbėjo Mykolas Ved —. -- jute, D. Slosek, F, Stun-I
nis, gyv.r M, Street, Stasys . BOSTON, MASS. -r Va- džiute, -S. Čeikauskas, W, I 
Mikelsonas, gyv. Milton ir sario 16 d Frank M. Bei- Švenčionis, Mansevič. 
keletas anglų . politikierių grano, Jr., Amerikos Le- šešėlis,
iš East Boston ir kitur, giono vadas, atvažiavęs! ——. cnOTnjpTOC

Kalbėtojai ragino gyd Bostonan p(areiškė, kąd jis Į
Į ventojus protestuoti prieš yra įsitikinęs,; kad Kond kaulu biuiĮ
valdžią dėl nusavinimo na- gresas nutars veteranams A. . .
mų. Bet protestą reiškė ne dabar išmokėti 2,100,000,^ _ T7aunf radIp stotį peto- 
nusavinamųjų namų savi- 060 dolerių bonų ir kad rlulmant noruna taip pat 

I ninkai, o tik tie, kurie gy- gali dovanoti nuošimčius 
veną kur kitur, sako p J tiems veteranams, kurie 
Edvardas Stupelis, gyv. lyra jau pasiskolinę pinigų 

|28''Newman Street. Jis e-[ir užstatę savo bonus. Jo 
sąs patenkintas valdžios manymu, valdžia išleidžia I 
projektu; kad į‘ vietą jų milijonus \ dolerių viso- 

įsenų namų statys naujus, kioms pašalpoms ir išmo-

| Jaunime! Mūsų rankose 
ateitis, bet, ar esame pri-

VALGOMŲJŲDAIKTŲ KRAUTUVES
............ p 1 * R I ■ .1 M ii 11 lil|« . !■■■ ■■■ <1 ■■■ H*«i

SO. BOSTON, MASS.

FERKINS ŠQ. CASH MARKET 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

BROADWAY MARKEI , 
5387,W/Broadway

Telephone South Boston 3591

GRABORIAI

n

tt .

rt

*£,

I

i

JONAS VALIACKAS 
75 “G” Street, 

Telephone South Boston 1609

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 1392

P.J.AKUNEVOS 
GRABORIUS

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

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

MONTELLO
16 Intervale St.

Tel : 4110

JONAS GLINECKAS
502 E. Eighth St., .

JOSEPH w. cm
(KASPARAS)

GRABORTUS 
494 E. Broadway, 

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

‘ ■&. Res. 158 W. 7thSt.
Res.: Tęl.S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZAIETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass. *

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

. ( LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVfi.

1 Pirmininke — Eva Marksleng, 
/. 625 Et 8th St, So. Boston, Mass.
Z Tel. 80. Botson 1298 ‘

Vlce-pirmininka — Ona SlaurienB,
443 E? 7th St, So. Boston, Mass. 

\ Tel. So.- Boston B422
Prot Ra8t. — BronS CiunienS, 

r 29Gould St., WeSt Roibury, Mass.
t Y Tel Parkway 1864-W
v.. Fin. Rast. Marijona MarkonlutS, 
l’ 83 Navarre St, Roallndale, Mass. '

Tel. Parkwąy <J058-W 
-* * i Ildinlnke -- Ona Stanlulluta,

105 Vest 8th 81, So. Boston, Mass 
TvarkdarfiOna MisgirdlenŠ,

1512 Oolumbia Rd., So,( Boston, Mass.
Kasos Globėja E. JanuionienS.

. 1426ColumblaRd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra-utarpinką ktekrleno miMh

Vyčių vietinės kp. se
kantis susirinkimas įvyks 
•sekmadienį, vyčių kamba
ry, nueik ir prisirašyk ir 
draugus kartu pakviesk 
prie vyčių. _

Vyčiai IkviMiŽMsą^aū-1 
nimą, kad vajaus metu 
prisirašytų.

Jaunuoli, atlik' savo pa- ' 
reigą, nes skaudžiai nusi
dėsi pirmiesiems vadams, 
jai neprisidėsi palaikyti 
lietuvybės Amerikoje.

4 Z P. R

į < Motinų. Arki ^Brolijos, 
draugi jbsr šv. Prahčištaus 
parapijoj suruošė “Whist 
Party” vasario 1 d.

Whist Party pavyko. Vi- | 
si atsilankiusieji linksmai 
praleido laiką.

Tuojauš po kortavimo

Rast. Benediktas Jakutis.

.’ “A§ niekumet 
gytį”. . ‘

[ /‘Kodėl taip?”

. - Arė jas Vitkauskas,

PASAULIO
ŠYPSENOS

nemėgstu val-

PROTESTO MITINGAS

Mokytojas (į rąokihį) 
teina!, sudčk žodį banonas’’. .

Mokinys:. “B-a-n-a-n-a-n-a-iba.
n-ą-n-a... Aš žinau, kaip jį sūdė-

■ ti, bet a§ nbžihau kuomet susto
ti.” (“North westem-Purple Pa
rrot”). .

. .11L ,ų- • •

BiMis: “paskolink' man pen- ; 
kiųs svarus sterlingų”. a

Autorius: “A§ paskolinsiu 
juos; kai a§. grišiu. i§ Paryžiaus”.

BičiulisAr tai tu vyksti į 
Paryžiąt”. • , . .

Autorius: “Ofne”. (“Juged,- 
Munich) .\

'4

ĮS.BARASEVlčlUSIR 
: SŪNŪS
’ Seniausias ir Savistovia žios
| Valstybes

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

pyvuoja 26 metus. Pilnai prisiruo- 
iSęu sftvo Įrankiais ir karatvežlmln 
'suteikti- geriausia patarnavimu die- 
>ną ir naktį. Tarnauja ir apyllnki- 
į litais Lietuviu kolonijoms 
L TURI NOTARO TEISES

1

ŠV, JONO EV. BL.PAŠALPIN£ | 
DRAUGIJOS VALDYBA <

Plrm. — J. Petrauskas, : I
24 Thomaa Bark So. Boston, Maja. į 

Vice- pirm. — V. Medonis, h
1430 Columbla Ra, S. Boeton, Mass. < 

Prot. Raitininkas — J. GHhęddB, '
5 Thomas Park, So. Bo«ton, Mase. 

Fin, Raštininkas — Alb. Nevieta. .
16 Winfleld St/ So. Boston, Mass. 

Iždininkas — A. Naudingas,
885 R. Broadway, So. Boston, Mase. 

Maršalka — J. Zalkia,
7 Winfield. St., So, Boston, Mass. 

Draugija* laiko ausirlnklmua kas trę
šia nedšldienl kiekvieno mtaėsio, 
2 vai. po pleti|, Parapijos salšj, 492 
E. 7th BL, So. Rreton, Mase.

7:80 vai vakare, pobalnytinšj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
PU prp.tękęlų raštininkę.

K

254 W. Bro&dway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

Į Gj/i*ena»io/i oioia: •* 
| 838 Dorcheiter Avė.

$ Tel. Oolumbia 2587

la sustiprinti. Iš 7 ■kilovatui 
“ galingumo ji bus padary

ta mažiausiai 50, bet taip; 
kad, prireikus, būtų gali
ma sustiprinti ligi 100 ar- | 
ba 150. Pati stotis f bus 
kiek atokiau nuo Kauno, 

Įkėjimams ' pinigų, vetera- 
nams šiuo laiku yra ge- .riausias būdas paleistiL^1?^??® r.a*° ^!a’ 
daugiau pinigų apyvarton
ir bendrai pagerinti biznį. S1 da bai- Aįonentų pato- 

Jis nareiškė kad Lęšio- LletuvoJe busga- L? rBSrth a™ minami savųjų . technikų 
nas reikalauja, hadl Ame- detektori-
rita atimtų pripažinimą, l,JU^mwiUUUl u
duota Sovietams, neš jįe 
yra sulaužę visus jų pasi
žadėjimus ir yra paskleidę 
daugybę raudonosios lite
ratūros. mūsų krašte. . 

. “Amerikoje yra vietos 
tik vienam “izmui”, kalbė
jo p. Belgrano, ir tas “iz- 
ĮmaSu” yra Amerikonizmas. |

L Leitinantos (mokindamas nau
jokus) :-/‘Kuomet žmogus laido

damas stf kariškomis iškilme.
mifĮ? ' f

Lejtinantąsi Tamsta, ar tams-
[ ta nežinai tol”

. .Nanjok^S: “Kai jis miršta”.
(“Le Mouštiąue’*, Charleroi).

Vaikinas: “AŠ radau gyvatę.
Ar tamsta duosi tris markes UŽ- 
jos odą?”' . . ; ;
v Teisėjas: Žinoma - — kame 

; tamsta ją radai?”
į Vaikinas: “Tamstos pievoje”.

Teisėjas;‘‘Tamsta baudžiamas _ . ..
penkių markią pabauda už įčji. matėte jo skelbimą “Darbinio- j;
mą į svetimą žęmę> tat tamsta ke.” Tokiu bildu biznierius dar ~ 
lieki man skolingas dvi markes”> geriau'supras, kad skelbtis “Dar- * 
(“Brummer”, Berlin). bininke” apsimoka. •

Gerb. skaitytoją ir prietelią *l*. 
nuoširdžiai pražome remti tuos - 
profesiąnalm ir blmierius, kurie .** 
skabias! n Darbininkė?’ .Nu«ję l 
daryti kokį biznį pasakykite, kad

toninlM” aprimok*.

NAUJAS LEIDINYS j.

• t

*s|

A

minami savųjų . technikų

I niai radio aparatai už 30- 
40 litų, Radio zuikiams 
sekti ir gaudyti paskiria
mi 5 specijalūs žmonės. 
Bausmes už nesiregistra- 
vimą padidinamos. *

Žmogus tik tiek Žmogus, 
kiek jis valios turi.

Į Sv. A’UfftuKnat.

Gavę Gerk. Udamiko sutikimą, straipsnį “Tik ne 
komunizmas’*. spausdinami brošiūroje.- Tai bus .16 

! puslapių knygelė. Kaina 5 centai. Prašome visų tą 
brošiūrėlę įsigyti, nes joje aiškiai išrodinėja komunis
tų klaidas ir apgaulingus komunizmo pažadus. “TIK 

I ne KOMUNIZMAS” brošiūrėlė turėtų rastis kiekvie
no lietuvio namuose, kas jis nebūtų: katalikas, komu
nistas, socialistas, laisvamanis, ji visiems naudinga 
ir reikalingą; \

Gerb. Klebonai, LDS. kuopos ir kitų organizacijų 
kuopos teužsisako Šių brošiūrėlių Šimtais platinimui. 
Užsisakantiems daugiau kaip 50 egzempliorių, kaina 
3 centai už brošiūrėlę; daugiau kaip 100 egi., kaina 
2*4 centai už brošiūrėlę.

Tuojau prašome siųsti užsakymus:

366 VV. Broadvvay, So. Boatoių Mas*,
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Mąspnąi Ęemią SSSR

F

sąjlĮngoą, Įturę^is^iętęs 
. visas masonų elitas, įstei
gtą rusų konsistorija (32 
laipsnis.) Rusų rąąsonų

ArinįHM Ihttrio & <L 1635

darbihimkas
""""... ... .......................................................... ..  ............ . . ;

Gyveniman. Pažvelgus
Šv. Tėvui Pijui XI sukako jau trylika metų gar

bingo vieŠpątavimo. Tiesą, jis ne' viešpats pasauline’ 
to žodžįb prasmę* nes jo valstybė susidaro tik iš ke
lių šimtų ąkerių Žemės, bet kaipo Katalikų Bažnyčios 
galva, Šv. tėvas turi platesnę jurisdikciją negu koks 
nors pa^aųįio valdovas. Jo viešpatavimas paliečia tik 
dvasinę sritį ir nėra paremtas jokia fizine pajėga. Bet 
užtai jo valdžia neturi jokių valstybinių Sienų. Kur 
tik yra kątaĮikų — o jų yra Visose pasaulio dalyse — 
ten pripažįstama dvasine Popiežiaus viršenybė. Del 
tokįo išskirtino Šv. Tėvo padejimo, šit juo skaitosi vi- 
si Žemės valdovai, išskyrus komunistus. Nėra pasauly 

L kitos panašios pajėgos,, kuri, neturėdama materiali- 
F nes galybės, pajėgtų išlaikyti savo valdžią ir prestį- 
B žą jau beveik per du tūkstančių metų. Vatikanas iš- 
ji* *’ imtinai užsilaiko dvasine pajėga. Mažiausia pasauly 
E ^* yąlstybė medžiaginiu atžvilgių, didžiausią — dvasinė 
r? ” galybe. Netikintieji į Kristaus suteiktą ją Bažnyčiai 
r! f', pasiuntinybę negali sugromoliuoti to fakto: kuo gi 
j * * laikosi Vatikanas? Norėtų gal atsakyti: savo silpny- 
t ' t be? Bet istorijos eigoje yra buvę labai daug pastangų 
S’nugriauti Romos Katalikų valstybę. Stipriausi pašau-, 
t // lio karžygiai ir viduramžiuose ir moderniškuose lai-' 
K // kuose yrą bandę nuversti Popiežių ginkluota pajėga, 
jį“ / Yra net kaįkurįuos Popiežius paėmę nelaisvėn ir lai- 

kiųaį iš Romos" pašalinę, bet tas nieko negelbėjo. Kar
žygiai - genijai žuvo, o popiežiai ■— bejėgiai seneliai 

f Valdo kaip ir valdę Katalikų Bažnyčią. Čia tai jau aiš
kiausias įrodymas, kad pŪdosi Kristaus žodžiai : upra- 
garo vartai tavęs nenugalės”. 1

Dabartinis Šv.’Tėvas Pijus XI pilnai atitinka 
aukštą savo pašaukimą. Didelį savo mokslą, .neilsta- 
mą energiją ir neęaprastūę savo asmens, talentus jis 
iki paskutinei uncijai sunaudoja Bažnyčios gerovei. 

; Jo drąsa, tikslumas įr parinkimas pačio tikąmiaųsio 
momento kaikuriems tikybiniams ir socialiniams 
kląusimams iškelti nustebino visą pasaulį. Jis jau 78 
metų senelis, bet atrodo, kad tai jaunas, neišsemiamų 
intelektualinių jėgų ir geležinės dvasios milžinas. Pi- 
jusr XI yra taip pat didelis darbininkų prieteliuš. Jis 
drauge ir Rusijos baduolių-globėjas, šelpėjas ir užta
rėjas. Nėra labdaringo bei' opaus gyvenimo klapsimo, 
kurio Pijus XI ųebųtų .palietęs.

Katalikiškas jiąsaįiįis ^karštai* * meldžiasi už šv. 
Tėvo sveikatą ir ilgą amžių. . K.

SEPTYNIOLIKTOJI NE-
PRIKLAUSOMY BES

i SUKAKTIS

ū

•■ &

/•.

“Mes dideliais šuoliais 
vejąmės užįiestaųodegę.l 
ziliojančią telyčią — civi
lizaciją Jęigu besivydami 
užįcliuvam už obskuranįi?- 
mo kelmo, iškeliam į dan-

’ Sukakus sėptjmiolikaį metų nuo Lietuvos ųepri- 
’ kląųšomy|es įsiąt^mp, prieš mūsų, ąkįą stoja labą! 

sudėtingas įr pavojingas klausimas, kurs žada suda- 
f * ryti vieną stambiausiųjų^kliūčių nepriklausomos Lįe- 

•* tuyos gyvenimui. Tai ■—. Klaipėdos klausimas. Vųkie- 
čiai, kurie prieš pasirodant Hitleriui politiškame ho- 

’ .rizonte atrodė tartum apatingi ir mažai tepaisą apje
Klaipėdos Įįkimą/ dabar susijungė vienon pajėgon ir 

V*? sęiioyĮlįm teiitoųų pąsiiyžimu stoja prieš' LįętįĮVpš 
“ “ valstybę, reikalaudami Klaipėdos*. Ątrodp* kad atąk

; įąųjmo -kryžiĮpčių į.ąįtąį įr lietuviams tenka įtempti 
visas savo pajėgas tėvynei apginti įr dar gerokaį pa
abejoti, ar savo pajėgų jiems užteks. . ■ ..

■ ' • Anglų spauda pramato*, kad. iš Klaipėdos klausi
mo galį išsivystyti' europinis konfliktas. “Po Saaro* 
jau Klaipėdą L_ ąąko anglų laikraštis Evening štąn- 
dąrdž— Užgesus saąro vulkanui, Klaipėdos krateris 
roja reikšmingus veiksmo ženklus,., šiandie pavojus 
arčiau, ueAs Liętįivps vyriausybę, teisindamasi projek
tuojamo nacionalsocialistų pučo baime, traukia ka
riuomenę prie Rytprūsių sienos. Kas gali; pasakoti, 
kad šis nęrvipgūmąs perdėtas? VokįęČiąį neslepia sa
vo. karŠtp noro šūsįjųngtį sU savo tautiečiais Klaipė
doje.” ; ’ *

Lietuvai sutraukus kariuomenę“ į Paprūsę, vokie
čiai turės panaudoti stįprįą ąmįją savo puolimui į- 
vykd|nį|, nęs numanų, kad^įętųvįąį kovos yįsų smąr- 
kurų įr inirtimii* Tadą jąu nebus koks “pučas”,* bet 

m tikras kąrąs* Angliją įr Prancūzija nepasitenkins 
; £. draugiškų neutralumu, bet tęiks Lietuvai pageltos.

Vokiečiai yąrgįąi dar benorės įsivelti į ųąųjį pąSaųlį- 
įję nį feąrą. Jįę bandys pravesti plebiscitą, Tąm tikslui 
' sųįęęls nežmonišką riksmą* Manys migąsdiptį ^Europą 
fe ' toji padarysianti į Lietuvą spaudimo pasįčįųpti. ple- 

/P; 2 biscitilį* J|i prie to prieitų, tąį, žinoma, Lietuva Klai- 
pėdą pralaimės. Tuo būdu Lietuvai palieta atlikti du 

W * SUttkiti uždariniu: neprileisti prie plebiscito ir ginti
Klaipėdos neliečiamybę nuo vokiečių puolimo. Nėrei- 

| S t ■ - kia ■dideles vaizduotės 
m'labai sunku. . ' <
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įr toji padarysianti į Lietuvą spaudimo pasisupti ple
biscitui* Jęi prie to prieitų, tąį, žinoma, Lietuva Klai-

-'4

sušaukę gausingą suririą* 
kimą, kuriame aptarė vi
sus prįe^vąlstybiškai~nu- 
sistačiusio mokyklos ve
dėjo išsišokimus, Po susi- 
rinkįpio, jję krąštp guber
natoriui ir direktorijai pa- 
siįiptė ptf>Wą. Jąmę ųo* 
kįpįų tėvai ęęikaląųją:

J. ligšiolmi, mokyklos 
vedę ją pąžąUntt ir jo vie
ton pąąkįrti liętuviškąi 
ųųsįętąčiusį žmogų; g. .ąf 
ąį^ęlgiąųt i tau k«$ 
kųįęę pradžios moįsyįdą 
lauko* daugumoj lietuvių 
vąįkąi, pąkąrtotipąi reika- 
ląująmą mokyįlpje įvesti 
J|ętųv{ų. kalbą,, kaipo dės
tomąją kalbą. *

Panašiai su germaniza
cija kovoja ir Klaipėdos 
krašto darbininkai. Jie gu- 
bėmatpriųi ir direktori
jai siunčia protestus, ku
riuose prašo* sudrausti Vi- 
s"a - Tsb.

ŠIĄ VASARĄ BUS PA
BALTIJO VALSTYBIŲ 
VIENYBES KpNGRE-

■ SAS

pavadinti — ir sugąlypta: 
“Tautos Vada^”. ya^nąs 
ir skambų* ir lįętuyiška, 
pagaliau m nuo kldtūnią 
ųęaį^jlįkW
‘ MuM amęrtkieėiaM 
atrę$ė, jog to titulo Šą|ią 
prezidęųtp. užtektų, SOL 
kur tau! “LHųyoa 
iš į035 metų; sausio 12 d. 
skaitom: j. Kt Šviesiau
sias Lietuvos Ponas Prezi
dentas, padovanojo 40 žą
sų (sic t) (Vaikelio Jėzaus 
Draugijai). Na, ponai Lie
tuvos inteligentai, tai jau 
kažkaip senovės bšudžia* 
va atsiduoda. Mūsų tėvai 
pasakoja/ kaip jie, ar jų 
tėvui/ baudžiavos metu 
parpuolę ponui po kojų

Šaukdavo: ^Šviesiausias 
Rųųę, doyMiok’^Ąr bent 
panašiai. TąČiąu negirdė
tą, kad XX amžiuj, kas 
npęą butų tituluojamas 
•Žvięąįąuglu »<$»?’. .Tai 

tiesiog ĮmįUI
Ar|>ą, įąyyzdŽipi,' 

tys noj^ įį|Įą ^įėtųyą, jos 
vyriausybę';|r. prieiną prfe 
pono’ prezidento. Kaip jį 
tįtųlpotį?“ (ypač anglų 
kalboj). “J. ji. Šviesiau-

'M- 
tM Vadas, Valstybes Pre- 
zįdentąs?” Ar kaip ftitąip?

Na, Jūs Lįetųyos ponai, 
sugalvojot tuos titulus — 
sudarykit it tvarką kąip 
juos, vartoti. Mūsų mėn-

bet, ponąi tos įvairiausios 
^sezono naujienos”, tie 
moderniški Šokiai daro 
vis didesnę ir didesnę tuš
tumą piusį tautos sieloj. 
Argi tai neblogiau, kaip 
kienč nors kišenių apva
lyti? ■

Įdomu pažvelgti, kaip 
bolševikai atsidėkojo savo’ 
rašytojams, r P a du o 4 u 
trumpą sąrašą, žymiųjų 
Sovietų Rusijos rašytojų 
— ir kas iš jų pavirto po 
bolševizmo letena.

Yessenin, poetąsv kurio 
žpaona Isadprą ' Dįincąn 
vienam savo draugų apie 

į jį tąip Išsitarė: “Sėrgįęjus 
išvyko į< Kaukazą, kad 
taptų bąųdytu. Jis busiąs 
plešikuį b v|liaų apie tąį 
rašysiąs poęzjjps’V <

Vėliau jisf nusižudė.
Kųznetsor privestas prie 

saųžudystės, mes būdamas 
f proletarų kii|mo negą|ėjo 
' prįsitaĮkįnt Šdyiefų (fespo- 

tįzmui-
kįąiąkovsby privestas 

prie sąųžudybes,f nes jis 
buvo aukšto išsilavinimo, 
asmuo, k>iq didingi užsi
mojimai patarpaųti rėyo- 
liųcjjąi privedė prie nųsi- 
yyįimoį

Z^myatln. Įveltąą į in
trigas buvo “ priverstas 
prašytis ištrėmimu-

Romanov priverstas ne* 
garbingai Atsiprašyti gra
sant' visišku'spnąįkinimu, 
kaipo batidą & sekantį' 
--klaidingą”' ŽĮnksnį. , ‘

įįiabyeL priverstas tylėti 
kad išvengtų persekioji
mo; bęt paguliau palieptą 
yįsa iškelti spaudoje. Net 
it tyiėiįmo>rPr^viięgija jam 
ątįiptą? - ‘;'

flĮiiyąk:. buvopersekio- 
jąmąąjr šmeižiamas, ' ko! 
prisipažino -l?- prie sayo 
“klaidų”. L

Voroųsky buvo sutremp
tas, paniekintas apšmeiž
tas. Jo aukštas prestižas, 
kuris rėmėsi Lenino drau- 
giškmų ir tuo kąd jis,.Vo- 
ronskyį buvo partijos na
riu jau no 190į m., sunai
kintas, jo vardas*.. įveltas 
į kgntęr - revoliucionierių 
tarpą. '?

Išmestas iš partijos ir 
issiųątąs į Sibirą.

Polonsky buvo puolamas 
ir netęį^ngąį. . feršiąm?^ 
spaudoj, persekiojamas įr 
iąvytąs įs tapybos, iš 
partijos, iš spaudos, Įs 
draugijinio gyvenimo įr 
pagąlįąų iš šios Žemės.

Štai devyni žymiųjų bol
ševikų rašytojų, kurių 
trys nusižudė, kiti pačių 
jų “brolių*’ bolševikų bu
vo sušadyti ar Sibiran iš- 

. tremti. Tiesa, yra Jai* to
kių, ■ kurie atšaukę . savo 
‘Sklaidas” tebesidžiaugia 
Sbyįetų Ruąįjos °rqjum”.

Ar ilgai? Ne jię patys 
nežilo.

Italijos Mūsqlįni pasiva- 
dįno *T1 Duče”, Vokietijos 
ĮJįtleris “Der Ruehrer”. 
Ną„ aiškų ir .Lietuvos pjįe- 

j zidentąą reikėjo kaip lio^s

metam klumpes — juo 
geriau: basi greičiau pa* 
griebsim Už uodegos tą 
sprunkančią pasiutėlę” 
taip rašė vienas Lietuvos 
rašytojas 1930 metais, kai 
Lietuvoj buvę skelbiami į- 
vaįrus “gražuolių” kon- 
kursąt GrąžuoĮea rinį/o, 
bet, ariu pie¥U** berods, 
neiŠrihko. Reiškią vieno 
kultūros ^deimanto” atsi- i 
kratė. , t

Deją, šiandie vėl tąs 
pats, šiandie, po 5 
1935 mėtai panosėn paki
ša tokįąą ĮąųktUvea: 
žo iš užsienio Šokių profę* 
šorius O. njinskaitė į Min- 
Lanč^įkurlaMiėsiĘas, 
aukštuosius šokių specia
listus Įr parvežė Visus 
nąįijuą - i^dęrnįšfcųą §o- 
knis: carioca, congą ir tt.” 
(Lietuvos Aidas iš 19?4. 
1?1 i) ’ '

Vadinąs, p. “profesorė” 
parvežė Naujieiųs Metams 
Lietuvai “kultūringų” do
vanų: “paskutinę šio sęzo- 
no šokių naujieną: cario
ca”. Ar ne sveikiiitiną?! , 

\ Tiesa, pas mus Ameri
koj, “carioca” (kur- jis ir 
pradžią gavo kariu su jų- 
damųpju paveikslu “Fly* 
įng Down to Rio”) už
draustą viešai šokti. Bet 
ką tai reiškią Lietuvoj in
teligentams,, jos “kųitūrL 
ninkams”. Jie geriau žino. 
Ūž tokiai prašmatnybes,, 
“sezono paskutines šokių 
naujienas” jįęt‘profesūras 
dalina. Vadinas, įr patys 
“kųitūrėja”. įr Lietuvą 
“kultūriną”.

Kągį 1935 metais vąšą - 
rio 16 d. t. y. nepriklaūšo- 
mo gyvenimo IT metų su
kaktį Lietuvą atšvęs tik
rai “civilizuotai” — ą lą 
modę‘. Iškels balių,(aišku 
inteligentija) na, ir pasi
linksmins... pagal “pasku
tines sezono naujienas”: 
—- pašoks carioca, congo 
etc... Jr SI jiems 
prikišti, Sąd negerbia žfį- 
vusių kovose Lietuvos šū- 
nU ątmųiįmoĮ

Mums, amerikiečiams, 
visiškai vi^tįęk/ kaip jūšt 
Lietuvos ponai inteligen
tai, jinksmmatęs: ar jūs 
šokąt tango, ar carioįa, 
ar suktinį. Tai jūsų daly
kas. Rėt nekoneyeikįt vi
sos tautos! Nędemorąlį* 
zuokįt jaųųpsios kartos! 
Tituluoki!:, jei norit įvai
rius Šokių mokytojus pro*, 
fęąpriąiš, bet Ąęškelbidt 
viešai. Tai tiesiog neska
nu. Nejaugi ponai “Lietu* 
vos Aido” redaktoriais, is- 
drįstųmęt skelbti, kad, pa* 
vyzdžiui/<fgrįžo recidivis- 
tų picofesoriųs, kurs par
vežė naująusius sėžono 
metodus, kaip apvalyti ki- 
šenius”? Tiesą, gal tai 
per' aštrus palyginimas,

•» / - ...... „-G ,

varžymo pįlįcčių teįęįų Klaipėdos krąšte”. Propagan
da varbmū visų smarkumu, Ar mųsų vąĮdiškos sfę-

— a la

Berlyno laikraštis -Ger- 
mania” įrodinėja, kad, 
Prancūzijos suartėjimas 
su Rusija ir ypač Rusijos 
įstojimas į'Tautų Sąjungą 
įvyko nę bė masonų žįnips 
ir pritarimo. Tat išeina 
jau iŠ to žiųpmo fąĮrify 
kad prancūzų parlamente,, 
e ypač vyriausybėj, : didė
lę daugumą sudaro aukšto 
rango masonai. Taip pat. 
ne be pągrįn(lp esąs’ spėji- 
mąs, jog masonų Didieji 
Rytąį pareikalavo iš SSg- 
R, kad ši ąąvo vidaus po
litikoj .pradėtų kitaip tra
ktuoti’masonus, ueą Brąn- 
cūzija SSSR remianti įr 
palaikantį.

Yra žįnpmą, kad prąn-, 
cųzft mąšfinu PjfejjJį 
tų santykiai sii rusų emi
grantų masonų orgąųį?a- 
01 ja yrą įąbai geri; ęaąsp- 
naFrųs^ ėmį^Įantąį.visa
da turi didelės įtakos Di
džiųjų Rytų nutarimams. 
Žymiausia rusų mąspųų 
lože PąryžįųJ vądinąąi 
“Šįąųręs žvaigždė”; be jos 
dar ybą Laisvoji Rusiją, 
Hėrmęs, Prometėjus* As- 
tręją įr Šiaurės Pašvaistė.

Didžioji ložė “Droit hu- 
maihe’’, į kurią priimami 
vyrai ir moterys ir kurios 
centras Paryžiuj, įsteigė 
rusų ložę “Aurora”, ku
rios 'meisteris yra žinoma 
rusų roniahistė Nągrodz- singumo ministeris, Pere- 
ka. Grand’ Orient deversevasirVasiljevič Čai- 
France aukšto jojsistemos kayąRį. * .

Klaipėdos Krašto Gyventojai
* Protestuoja Prieš 

Germanizaciją

nė, Briusely, Kaire, Wi< 
borge, Helsinki ir jugosla
vų loŽesę. Jų narių tarpe 
yrą daug masonų iš seno
sios carų Rusijos.

Žymiausi rusų XX šimt, 
masonai su mąsoųerija su
sipažino keliaudami po 
Vakarų Europą. Jų polici
nis’veikimas reiškėsi per 
konstitucinių demokratų, 
alias kadetų partiją, kuri 
ir dumdj turėjo apsčiai at
stovų. / . /,

Kerenskio kabinete, kU- 
ris bųvp sudarytas caro 
valdžiai žlugus, dalyvavo 
veik vieni masonai, Dau
gelis rusų masonų * spėjo 
laikų pasprukti į Prancū
ziją, kur im Vri pradėjo 
organizuoti ložes. Pąmiiiė- 
tini tokie rusų masonai, 
kaip Miliųkovas, Arksen- 
tjėvas, bųyęą mįnįsteris 
Keręnskio kabinete, pats 
Kęrenskįs, Mąkląkpy ą s, 
buvęs Kerenskio yyriau- 
sybės ątętpvaą Paryžiuj, 
Kadrin Įp Royąlovski, žy
miausi rusų masonų orga
nizatoriai1 XX šimt., Pr°f' 
Baržonovas, rusų šiaurės 
vakarų x vyriausybės tei-

šunkiu uždariniu: neprileisti prie plebiscito ir ginti 
ię nuo vokiečių puolimo. Nėrei- 

vaizduotės suprasti, ' kad; tai bus sunku,

Vokiečių propągąnda dęį Klaipėdos atgavimo pa
siekė jau Amerikos spaudą. Jie nori čia gauti visuo
menes; uŽuojąutos dei dpavęrgtoš vokiečių žemės ir ros nors kiek mėgina ją atremti?

Nęįą Klaįpėdps kraštų 
priešvalstybiniai gaivalai 
jau yra žymia dųlimį su
tramdyti, tąeiąu jų pasėtą 
piktą sėklą dar galutinai 
neišnyko. Daf atsiranda 
hįįlerįninkų agentų, kurie 
mėgino kąrtkartėmis pa- 
demonstruoti sąyo prieš
valstybinį -nusistatymą. 
Račiau dabar jie jau ne
randą dijelio pritarimo, 
Patys krašto gyventojai 
dažnuose ąųsjrjnkimuosę 
protestuoją prieš hitterL 
ninku ageptų išsišokimus 
ir jų varomą- germaniza
ciją. .

šyąi Priekulę apylinkėj 
gyventojai nusiskundžia 
dėl esamos mokyklos, ku
rioje g^manizuojąmi •-?** 
kai. Ankščiau tęn veįkuęi 
privatinė lietuvių mokyk
la, bet- pereitą vasarą, 
kaip kitos lietuvių priva-

čios mokyklos, taip pat ir 
Priekulėje buvusioji perė
jo krašto valdžios žinion. 
Lietuvių mokyklos moki
niai buvo perkelti į krašto 
valdžios išlaikomą mokyk* 
lą. Del tos: mokyklos ve
dėjo hitleriško nusistaty
mo ir Vaikai buvo pradėti 
mokfti tik vokiškai. .Gi 
lietuvių kalbos Čia beveik 
nemokomą. Pats vaįkųaū- 
klėjįniąę vąrpmas grynai 
vokiškoje, dvasioje. Moky
klos yędęjąs sį mpkįnįais 
lietuviškai visai nesikal
ba.<ltai kurie mokyklos 
vaikui, nerasdami užtari 
mo pas mokyklos vedėją, 
jos ieškojo pas Vietos pa
sieniu policijos yįršįpįųkų.

Žinoma, Šiai mokyklos 
vedėjo varomai germani
zacijai turėjo bilti padary
tas galas. Jį padare patys 
mokinių tėvai. Jie buvo

Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje jau senai’ yra į* 
steigtos tam tikros vįeny- 
bės draugijos, kurios rū
pinasi visų trijų kraštų 
didesniu'susiartinimu. Su
darius' Pabaltijo valstybių 
santarvės, šios draugijos 
pradėjo dąr labiau ir ener
gingiau veikti susiartini
mo srityje. Jau pernai vi
si trys paštai įsteigę ben
drą ^bąltijo valstybių 
Vienybės draugijų biurą, 
kųrip būstinė šiuo metų y- 
ra Rygoje, . : 
tffBąųriį(V19 d: įvyko to 
biuro pąriiį PPŠedis, ku
riame Lietuvai atstovavo 
Kauno burmistrąs A. Mer
kys, prov, Markauskas; 
prpkųrorąs ’Žąlkąuskąs įr 
valstybes tarybos narys 
J. Vileišis. Posėdyje buvo * 
apsvarstytą visa eįje svar
bių klausimu/ lięčįąnčįų 
šių, valstybių susyarstįni- 
mo reikalus. Siekiant Lie
tuvos;. Latvijos įr Estijos 
ekonominio bendradar
biavimo, buvo numatyti į- 
steigti bendros prekybos 
ir pramonės rūmus. Be to, 
buvo pareikštą pageidavi
mo, kąd visos trys Pabal
tijo valstybes švęstų kiek
vienos iš jų nepriklauso
mybes šventę. Kaipo ben
dra trijų Pabaltijo valsty* 
bių ką|ba buvo pasiūlyta 
anglų kalba, firmas visų 
trijų valstybių vienybės 
kongresas nutartas su-, 
šaukti; šių metų vasarą, 
Netrukus/ ‘ bus nustatyta 
kongreso data ir vieta.

Greta ąip kongreso nu- 
matoma sušaukti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ■ 
mokslinio bendradarbiavi
mokongresą. Jo sušauki
mo pradžia išėjo iš Lietu
vos mpkslo vadovų. Tsb

— Lietu vpjeąugą van
dens riešutai, vadinami a- 
garais. Jų yra tik Kdučįų 
ežere, 3 klm. nuo Biržų 
miesto. Jie auga ežero du
gne,, po vandeniu. Ągarąį 
nelabai skanūs, bet feęno- - 
vėją ir badmečio metu 
žmones iš jų kepdavo duo
ną, o lapais šerdavo gyvu
lius. Europoje vandens 
riešutų yra tik keliose vie
tose Rusijoj ir Lenkijoj ir ■ 
žiemių Azijoj, J į

. jį
f
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TNONPSOIkOONN. L“
Marianapolio Kolegijos 

• Blaivininkų kuopa iŠkib 
mingai minėjo Grabnyčių 
šventę, tą šventę, kurią “ 
Blaivininkai yra pasiriųkę 
kaipo savo šventę. Rytč/ ”
kolegijos koplyčioje puvo 
atlaikytos iškilmingos šv, “ 
Mišios, kuriąs4 atnašavo ir
pamokslą pasakė Blaivi-

——ninku * Snsivienymn Dya- *
Šios Vadas, Amerikos Mą-
rijpnų Provincijolas Ame* .
rikojfci kun. J. Jakaitis,
MIC. Savo’gražiam ir tu- < 
riningam pamoksle, Dva-
sios Vadas -gražiai atvąiz- « 
davo girtybės žalą bei pa
vojų ir įtikinančiai įrodė _ 
kilnią ir patartiną blaivy- 
Kiaci PattlrfiKuritMvQ IJLkJ*, WMŲ• •

t kineiuosius lavintis ir pra
tintis prie blaivybės, kur 
tiesą pasakius, yra kiek-
Vienam žmogui privaloma.
Kun. Jakaičiui asistavo ,
kun. Skrodenis MIC. į?
kl. Andrulionis. ŠV. Mišių -

• metu, gražus purens jau- • 
nolių padare , blaivybės l
priesaiką — pasižadėjo vi- ’
šą amžių nevartoti svaigi- l
naneių gėrimų, ir kiek J
nuo jų prieis, stengtis ir 1
kitus atitraukti nuo mir
tinų svaigalų nuodų.

Marianapolio', Kolegijos i
'v Blaivininkų^ku^ą^ųga fr

gan uoliai darbuojasi. Pa- ■
skutimam susirinkįme nu-
tartą, dažnai turėti pas
kaitas blaivybėj kląusiinu "
ir jeigu bus progos, arti-
moj ateityj suruošti ir pa
statyti veikalėlį liečiaiitį
blaivybės reikalą ar girty- , 
feės hlap-asias, ■nasplcTneci

“ • A. J. M.

I jaunąjį medelį — jau- 
uolią ap jaunuolės vąlį^ 
ijko prislėgtą ir peduodą 
ii tiesiui augti. Wtą 
ūapguą gįrtuoklis ųųp 
lažens pripratęs prie gfc* 
įrbes senatvėj (kurios re* 
4 jis įr sujaukia) randa 
ien |i£ dįdžiaųs jų neįai- 
iių, vargų ir nepąsįseO- 
1U. Tokėl, dabar kuomet 
ar esame jauni ir mūąų 
alia šiek tiek tampresnę. 
Jogi įproČiai nęra day įk

ji vėlesniam mūsų gyveni
mui nepakenktų. . . .
’Bųoškimėą mes, jąųąųo* 

liąį įr jaunuolės, kaip pir
miau saįpąu, pr|p 
mo, kuria iš mūsų reiką- 
ląūja (įaug- mokslo, daug 
*Wli fr PFįtyrfety -W0f

tik Viąų MM

nipųd iš jaunimo reika
laują patsai PjąvąSf moti
ną Bažnyčią, jojo jautai 
paties 4 žmogaus gergyįL 
Dievas sutverė žmogų Sa- 
vo garpei ir paties įmo-* 
gaus laimei, toęiel Jis ir

gus doru, teisingu kęliū ei
tų pįie lio tikslo. Balny* 
Čia tiįdsį iši jo susilaukti 
doro kataliko, visus Kris
taus įstatymus' užlaikan
čio, ip tokio, kuris jai pa
gelbėtų skleisti Pieyo ka
ralystę ant žeipčs. Tėvynė 
gi, tikisi iš jaunimo susį- 
laūktį karštų ir' ištikimų 
patriotų, kurie mylės ir 
užlaikys yisą kas jai yra 
brangu ir sava, o kas jai 
brangiausia — kalba. To
dėl kiekvienas jaunuolis 
ir jaunuolė privalo įtemp
ti visas savo dvasios pajė
gas, k&d tapus doru ir iš
tikimu kataliku bei patri- 
jotm Ar visa tai ne reika
lauja daug ‘ dvasios pajė
gų? * A. Miciunas

(Daugiau,bus)

tuo sutinu? ^veikas protas 
ątsąkcuNe?

Pagaliau kokią . įš to 
naudą turėti} patys kuni
gai? Juk ir jie patys einą

|andomis, prąkąi t ų p ją 
klausyklose, klauąydąmįe? 
si nemalonių žmonių iš
krypimui

Tiesa, buvo atsiradę to
kių žmonių, kurie tvirtino, 
kad išpažintis buvusi įves
ta 1215 m. ir kad ją įve-

Šį Skyrių. Veda Amerikos laetuyi^ Daktarą Draugija,

Vasario 2 d., šv. Kazi
miero pąrąpįjps blaivinin
kų kuopa įskilmįngąį mi
nėjo mėtinę Blaivininkų 
šventę. ~ Grabnyčias. Tą 
pyoga suvaidintas yeiįąle- 
lis “Šv. Germaną”. ‘‘Blai
vininkų Orkestras”, papų* 
ksmino ątsiląnkusius sa- 
VQ partektą muziką. Kai- 
bėjo. svečiąs, Mąrįanapo- 
lio Kolegijos mokytojas, 
kun. P. Skruodenis MIC. 
ir “Blaivybės. Dirvos” re
daktorius —* stud. A. Mi- 
ciūnąs.

. Kun. Skrodenis labai 
gražiai savą kalboj pabrė
žė blaivybės naudingumą, 
pabrėžė girtybės ir svai
galų vartojimo nelaimes 
ir paskatino visus kiek 

. galima patys išlikti ištiki
mais blaivininkais ir kitus 
įkalbinti ir apsaugoti nuo 
mirtino, * pražūtingą' gir
tuokliavimo kelio. Į vaka
rėlį atsilankė ' parapijos 

_w. / klebonas kun. Ą-. Petraitis 
ir vikaras kun. S. Vembre.
“PRIE KO JAUNĄS PĘI- 

PRAŠI, TA 1B SENAS.
BŪDAMAS RĄSI”

(Tęsinys) .
Girtybė yra lyg Žiaurus 

vėjas, sunki naštą, kuri

STAIGAUS ĮDEGIMO 
PILVAPLĖVĖS PAVO

JINGUMAS
Rąšo A. Yušką, jį 

Chicagoje

Pįlyaplėvė (peritoneum) 
/ra ploną, ^et tvirta piė-; 
vėt tai yrą pamušalas, ku- 
ęiuomi huną i§klptoų visos 
^įdurtų (pilvo) tuštumos 
Įr sįenps; arba didelis 
maišąs, kuris apsupa iš 
visų pusių ir įvynioją vi
sus opiausius, vidurinius 
organus, kaip tąį skilvį, 
žarnas, kepęųąą, blužnį ir 
tt. Pilvaplėvę huną visa
dos' drėgną, jį turi slidų, 
Šviesiai melsvą paviršį ir 
gali daug skystimo iš sa
vęs išleisti ir dar daugiau 
į save Sugerti* pęrlęisda* 
mą į kraujo sūdynus. Dėl
to ji turi dįdęlį atsparu
mą kąąlįnk užsikrėtimo 
nuodais. Mažesnę kiekyj 
bę bakterijų ji lengvai su
naikina, deĮ4tb pilvaplėvė 
yra5 vądįnąiną vidurniįų 
organų sargu. BĮeiį jei ne
tikėtuose ątsitikįmųo s e 
perdaug nuodų įsigauna į 
vidurius, tąį ^pilvaplėvė, 
turėdama galimybę suger: 
ti juos, netik j j pati grei
tai užsikrečia,.-he|. užnup- 
dįjąir yisą/kfąūją, Mvą- 
pjėvė yrą gąną didele^ tąįp 

■ kad ištiesus‘ją būtų gali
mą visą žmogų įvynioti, 
dėlto ji užąĮkrėtusį kokia 
nors liga būna gyvybę! įą- 
biąųsįąį pavojinga.. -

Priežastis staigaus įde
gimobūna bakterijos, che
mikalai įr. mechaniškos 
žaizdos. Užsikrėtę viduri
niai organai bakterijomis 
visados7 būną f pavdjingį 
nes jų nuodai lengvai pa
siekią ir užkrečia pilva
plėvę. Visokie žarnų ir pil
velių skauduliai, kepenų ir 
tulžies opos, krūtines plė
vesįdegimas, laikę persi- 
leidimo gimdos įr trobelių 
įdegimas, lytiškos ligos į£ 
daug kįtų . įįgų gali būti 
prįėląštųn jdegįmo pilva
plėvės, bet dažniausiai pa* 
šitaiko' užsikrėsti nuo; a- 
bortų ir nuo ąklosįos žar
nos prątrukimo. Apie ą- 
bortus čionainekalbėsiu, 
bęt ąkloiįp,s žarnos prk- 

- trūkimas i turėtų , būti iš
vengiamas. Kiekyie n a s 
žmogus turi a^ją Žarną

nimąs arba žarnų , sųželi- 
mą^suspaūd^ia kraujagįs- 
Įes ir Uždaro kraujų cįrkū- 
įiącįją, suparąližuoja žar
nas. Tokiam atsitikime, 
ąinoma, geriausios gydy- 
mo pastangos bųna be pą- 
.sękmės.-;:

Gydymas.,-r-Kad suma- 

^fljaląųją gero patyrimo 
ir gargusio, figftįi? tu- 
įi būtį ligoninėje.7 Vąistki 
yąrtojamj pagal įįgąnio 
pudętį ip JigpS eig^_." Kai 
Wųo?ę ^įti^lmuosę 
valgiai tų^būtį sulaikyti 
ir ledai ąntspilvo. dedami.

įšį ligą dažniausiai esti 
paseka.tųĮų,pirmesniųĮi- 
^/ kųrįųį^tinkąinąė ir; 
laikų gydyniąs’ duoda ‘gę- 
rįąųsiųšręzultątus, neš 
tąį pilnai apsaugoja pir
mosios įvykimą. / :

■ - - " ——-r r——-

. . , f * Ą. Litaūer.
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(ąpendix) , bet kądęį jos į* 
degimas pasitaikys,' tąį 
nięįas negali žihotį. Dėlto 
kiekvienas turį žinoti jos 
simptomu^ tf būtį pą^n* 
gęs finansįškai, kad kiek
vieną valandą, Veikalui ė- 
sąnt, gąĮętų eiti ligoninėn, 
ir pasiduoti ' operacijai 
pirm, negu žarnelė nųp iš
tempimo pūlių prątrųksta. 
Sakau pasirengę tinau# 
kai dėlto, kad žmogus su
sirgęs apendicitų da^lai 
ąiįdėlįpją opeyhi^ PC 
deltų,'kad jię bijoįĮ opeyą- 
ęįąos, bęt kad jis nęturį 
pinigų į^onlnės ^sįąiįpmc 

ąklpsios žarnos retkar
čiais laikinai peniąją 
skaųdėjęs be ppęraęįjos, 
bet-dažniąuėiaį prą|rUį§-^ 
įa pasguąšąvę pųįiąį ^ąr 
eiąį ufeęčią piįyapleyę ir 
Žąrnąs“. Žinoma,' didėlis 
nųąšimtia pUvąplėyęs jde- 
gimų sergančių .miršta, 
Bet;kurįę Įigpniąį. iTpagi- 
ją, pąsįtaikd; ka^Mną pP 
visai' sveiki^ nęą da^ąį 
ųuę įdegimo pilyaplėvė 
prižeĮią prįe žarnų įr žmo
gus ąuolatos jaucįa vi^U’ 
riuosęskąudąjįmą.'t^ažpąi 
pą^įko^ kad Wįną pra- 
kįūra, arba išpūva siena, 
mėsla^ syęržiąsį įąįįkąU1'^ 
ąsįra ąpėęącįja W 
kalinga, kuri užiųi^ daug 
ląįkpj nudaro nemažai * 
4ąįdųrQ dąųgįau įkąų-» 
smo. '

. f Pilvaplėvės įdegimas 
nuo chemikalų yrą lygiai 
pavojingas kaip ir nuo ba
kterijų. Iš chemikalų daĮį* 
niausiai pasitaiko pilva- 
plėvės įdegimas nuo gėri
mo perdaug alkoholie. 
Prie mechaniškų įdegimų 
daugiąusiai. būna pratru- 
kūnai vidurių sienos (rup*

■ tūros). žmones ilgą laiką 
turėdami pratrūkimą pri
valo susirūpinti, ir neati- 
dėlioti.

‘ SAįmp^męi‘ ^igpnis^ 
i susirgęs pįlyąplėvės įdegį- 

mųį trųųmą laikąr per 24
» vAIanda^ ar greįčiąp nus

toja apetito, vemįa* kąiž- 
tįs aukotai pąkiįą, net iki 
1QQ i^nįų, ’ yęidąs pęr- 
Ą^iųp išvaizdą, yįdTOų;
šlėnois, rąųniępys būną pą- pątąmp4 jądąiiSyĮi?s ręika- 
štyrę ir nepąkenėįamąi lų .išdavėjąs, didinąs prieSų 
skaudus. Dažnai paeitai? jėgas.”?— ’
ko, kąg Į|ųo įdeginto, suii* Paltarokas.

•■r

Kažin kada užpuolė 
galvažudžiai turtuolį, .1 • 
ir krato vargsį^čą 
ir jo kišenes knisa.
Turtuolis kąso plikę, 
ir gailu halsu klykta; 
—Oi, dovanokit gyvybę,* 
tegul dar man saulyte žiba;;. ‘ 
Štai pi^ig^ jums duodu 
du didžiausiu puodu. .
Tiktai nutraukt gyvybę mano 
tegul rankos nesumano...—* 
Kai turčius taip raudojo, 
plėšikai juokėsi is jojo;
— Įtąm inums galva tavoji, seni, 
jeigu’ mūs pinigai tik penį ?
Sies nieko tau nepadaryšim,' 
nebent kišenę apkratysim!- —

Dalpai .gyvenimąn atėję 
naują reforintj sukūrejaį 
•piešti įeĮęąlp Kristaus 
iš tikinSū čirdzią išdrįsta,. 
Ir sakom, kad šituo -žmogui 
nepadarą jokio,,blogio!

10 katalikas lengvabūdis, . 
žiptek, jaą sielą ir pražudęs; ’ 
kas tik aštresnį žodį duoda,/ 
tanf ptiįuofįu “aukso, puod^’k.. 
Bet netikėt baisūs dalykas —. . 
be tikėjimo gyveninis dykas. 
Tad, drauge, šita pasakėčia 
nors, truput širdį tau tegul palię- 
Kai, tik plėšikai tieji. ‘ [čia! 
Širdie? turtus mtiijis piešti hiia--* 
stokim tvirčiaiisiu Ijęitieją ž 
ir ruoškim prieš juos 'sukįiinąr

^Žinokite, kiekvienas kata
likas, Įvurs be reikalo’peika, 
s^įto, nąmuoąe laiko blogį 
laikraštį, ar hūygą,f ne tik 
nusideda .Bažnyčios įsaky- 
mamą įr turį per įŠpąŽiiitį 

; nuodein^ pasiąakyįi, bet 4*

Kaip Atsirado Išpažintis?
Laisvamaniai,. proteg’ 

Antąi ar šiaip negerps va
lios žmonės, p kartais ųęt 
ir suklaidinti.katalikai sa
ko, kad išpažintis yra ku
nigų išgalvota. žimw, 
atmetus Atgailą, . nesu-4 
prantant gerą! dalyko, kas 
gi beįieką sakytį? pet įr 
tąi^eaa’ ,

L Įš pasaulinės istorijos, 
žinome> kada- ir kieno bu
vo išleistas toks ir toks į- 
statymas, pastatytas ar 
nugriautas tas ir tas mie- 
stdš; net gi paprastus, 
męųkus, mažaverčius įvy
kius istorija yra užrašiusi.

Taip pat įr Bažnyčios is
torija neužtyli kokių nors 
ypatingesnių, Bažnyčią

- liečiančių dalykų? Tegu tik 
i kas įšpis į religijos’ dirvą 
| sėti kokios nors naujos, 
r nežinomos sėklos — nioks- 
j lo, kuris drumstų katalilių 

tikėjimą, tuojau vyskupai? 
Bažnyčios susirinkimai 
arba įr pąts popįežįųs pra-« 
biltų į tikinčiuosius, tarsi, 
dųOdamąs ženklą, kad 
saųgptųsį to mokslp. Tą 
pastebėtų ir patys tikin- 
tjejį; Jei kunigai įįūtū 
galvoję įipąžinti, Žinotu
me . metus, kurįąįą pįrtną 
kartą, tas išmisląs įvestas, 
pavardes tų, ^ųyįę tai iš-/ 
galvojo. Bet ar gĮ fe W 
panašaus žinome ?

Žmogus. nemėgsta nusi- 
žęmiųfi Pries kitą, nemėg
stą, kąd jąm kas ką nojs 
užkrautų ant pečių, kąd 
jį kas vardytų,4 ypač, kad 
kas kontroliuotu jp įąr- 
bus, žodžius, niįntįs.. žnįo- 
gUsJttųmpąsląpčių, kurui 
nėt ir geriausiam, savp 
draugui neatidengįą. Tuo * 
tatpu išpažintyje yra sa- 
koįna net slapčiausios, g!-; 
lįausios paslaptys, ir tai 
daroma didžiausiu nusiže
minimu. Ar gi tad žmones' 
būtų priėmę be jokio už
sispyrimo, be kovos tą 
stinkią.Išpažinties nŠštą? 
Ar gi kąs- būtų norėjęs 
laisva valią taip nusiže
minti kaž kokiems išgal
voto jams?

Prileiskįme, kad išpažin
tis įki taną tikto laiko ne- 
buvo žindimu imą, pavyz
džiu, koks nprs vyskupas 
ir išleidžia įsakymą, kad 
jo vyskupijos , žmonės pri
valo sąVo nuodėmes įšpą- 
žinti kunigams. At gi tas 
išmisląs nebūtų kėlęs pą- 
siprįešinimo, ar gi nebūtų 
rašiusios’ kronikos ąr Įąįk* 
rąščiai ^apie t^ vyskupą? 
Tad ar gi galimą prileisti, 
kad žmones kada noąs bū
tų buvę tokie ramūs, kąd 
be jokio skandalo butų su

dęs visuotinas BainyšieSk 
vyskupų^ susirinkįmas, H| 
vykęs Laterano miestu 
Deja, jie girdėjo, 
skambina, bet nei 
jtaip ! Jie nesuprato, 
Vyskupų susirinkimas 
terąųe tik sušvelnino j^U 
buvusios išpažinties įs^; 
kymus, būtept, įsakė eitą • 
išpažinties bent vieną 
tą į metus ir apie VelykM į 
priimti v. Sakramentą 
tiems, kurie nori būti Bai-i 
nyčios nariais.

'* S t. Paulauskai
, UM.

»et nežlnoją

žemiškieji Trukumai!
Švenčiausios Jėzaus Šir

dies Meilės Kongregacijos 
viršininkas, • kun/ taury* 
nas š. Baigipanas, C. G. J. 
gavo ilgą laišką puo Jo 
Ekscelencijos Arkivysku
po Amleto Gioąnni ęicog- 
nrii, Apaštališko Delegato 
iš Washington, D. G.

Jo Ekscelencija išreiškia 
‘ kongregacijos svarbumą - 
principus ir jos reikalus, 
kad Kongregacijos virši
ninkas kūn. L. S. pring- 
manas CGJ. rūpintųsi, 
kaip greičiausiai prądėti 
Noviciatą. Tai kilnūs ir 
šventas pasiaukojimas 
Dieviškajai Jėzaus Šir- 

‘ džjai. Jaunuoliai, pabaigę 
mokslus ir tapę Švenčiau
sios Jėząiįs širdies meilės 
Kongregacijos nariais ir 
misijonoriąis, išganingai 
darbuosis Dięvo karąlys- 
tės užtikrinimui žmonijo
je ir pasauly/ .

Du metai ątgąl kaip Ha- 
rvey’s Lakfr Tą* Švenčiau
sios Jėząųs Širdies Męiles 
vįėnųplypas įąbąi nuken
tėjo dėl įvykusio gaisro. 
Liko be nąmų, bę ^rąbų- 
žiųf b*ę knygų įr meilės 
ląįkrąštįs, pašvęstas šven
čiausiąją! Jėząųs Širdžiai 
ųebegąlęjo į|eitir f J

Atsįstatytį be visuome
nės paramos negalimą, 
Ręįkąlįngą tuoj'giliai ųž- 
jąųčįąnti ir skubi pągąlbą, 
žp<įšįą| Šy. Rąšto: ^Kįek 
kąr|ų jus tai padarėte 
vienamšitų mąnp ųiąžįąų- 
šių brolių, mąų padarėte” 
(Mato 25-40). ,: “

Duokite, tat ir jums 
duos (Luko 6-38). Nors 
šiendięn suūkūs laikai, 
bet ilgiau ląųkti nebegali
me. ;

Jo Ekscelencijos para
ginimas verčia mane prie 
to švento darbo. Ja*u iš 
siuntinėjau kai kuriems 
laiškus, prašydamas para
mos. Laukiu jūsų aukų.

Švenčiausios Jėzaus šįt- 
dįeą Meilės Kongregacijos

nayiai būsinie dpkingi vl- 
sįęms ųipųpšiydžįą Užp
jautą įr per gvępėiąųsioi 
Jėsaųs širdies užtarymą, 
tikimės, kad geros valios 
žmonės savo aukomis prt- 
gelbės mums atstatyti yię* 
nuolyną^JKaip tik namus ‘ 
turėsima vėl laikraštis pa<į 
Švęstas Švenčiausiai 
saus širdžiai bus leidžia- - 
mas. /

Tegul Toji Gailestingoji 1 
Širdis patraukia Jūsų šir* 'J 
diš prie savęs ir gausiomią 
malonėmis apdovanoja 
M / ’ ‘ ■ :r •. ; ,

Kongregacijos "Viriiainfa^.
J^un. I, į. Brigmanas, O, C, ii' 

Rašykite: . ■_ , .
' Bęy,?L!U. Brįgjnaniį, 0.0Ji - 

SS. Peter. £į Paul*s #.*&. Cįąręį,
’ 503 West Maią Stnset,/ 

’ Westville, III.*

Greičiausia Kelionė į Lietuvą 
BREMEN EUROPA

Eksrimsims TIUUKINYS laukia ,prle laivo Bremer- 
• . \ Įiaveūę Ir nž (įkritę pntogy nuvykimu ‘ j KLAIPĖDĄ 

Arba keliaukite DO^uąarlais ekspi^inlįt Įaivala 
*. 1 ’ • ■ . . . „, t ... 1 _ .... .. ,.

ALBEHTBALLIN-HEWYORK ■
. ... MuloiilOB/.npyhtavos,' nrieluanui kataiu - . '

Taipgi nuolatliilai UvhiUkimtlL gėral žinomais-kablntniatt 
laivais. Patogus misUlekimna gelellukeltais ft ’*

■? • . . ■ Gremano nr Hamburgo. ’
* r Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

HAMBURG- AMEklCAH LINE
NORTH GEįlMAN LLOYD

. / 232 BOYLStOjt 8TRKKT, BOSTON . ».
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Iki vasąrįo 1^, * <•-. ~
■ ■ Heąrt Cpųrcbr 

giįyer 0ręęk, Pa, ;< l
Nųp yąs.j.8 įkį 24, T 

gi. pasimir’s Chųrch, l 
gt. Claįr, Pą. : - /

Nuo yąs. 25 jki kovo 3, i i 
JęgUft ]S[pyįtiąte, 
WęrnersvįŲe, Pą. (Poij* 
sis) ..

Nuo kovą 4 iki kovo 17, ■$ 
324 Whąrton St., 
Philadęlphią, Pa.

IR ATGAL
mėjas ir prįętelis p 
VienąĮąiyą^ortę jg*į 
parduoti nupiginta ’ ’ 
LDS. ųąriųiąrba “DarbLj 
lunko** prenumeratoriui «̂ 
Taigi kas iš Gerb. L 
narių ar prenumerato 
rųpšlatęa važftmtt i IMtot 
W šį pąvąząrįtiąi tašrkfe-!

36£ w; Broadvray, 3 
So. Bostop, Msbs. ; ?

JONO UNITO BUS \
Tai gražus mūsų iŠeivi-t 

jos įžymaus poeto kun. K/ 
Urbonavičiaus eįlįų rinkH 
nys. ' , . ' • ’ •

Dabar yra geriausias lai* 
kąs įsigyti Šią taip brau* 
gįą ir naudingą eilių kny* 
gą, ’ M

Knyga gražiai atspausk 
dinta ir turi 191 pusi? Jos 
kaina $1,50* Bet dabar 
^Darbininko” spaudos va- 
jaus metu, gramais drobės 
viršeliais kaina tik 75 cen
tai; popięrio virŠelisįf‘59 
centų; .«»arbininmom a<w

366 BreMway>
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Mumija
. • (Pasaka).

Kad mirusio žmogaus kūnas ne
igtų, galėtą sveikas ilgai gulėti, 
1 įtepamas tam tikrais tepalais 
- įbalzamuojamas. Įbalząmuotas 
Inas iždžifiva, bet negenda; ii* 
ii ilgai (šimtus ir tūkstančius 

petųy sveikas išesti. Tokg jbalza- r 
nuotas negendąs kūnas vadinas 
Įkūnija. Be to, mumijomis esti 
vadinami liesi, labai laibi ir ma- 
jakalbiai žmonės.,

į’. Egipto karalius Ramze- 
as gulėjo mirties patale 
r baigė paskutines savo 
yvęnimo valandas. Mir- 
tamas jis tarė savo sūnui 

šaunam įpėdiniui Menefui: 
,— Sūnau, neik mano pė
domis. Be jokios naudos 
avo tėvynei aš užkaria
ut daug tautų, pravirk
džiau daug motinų, sūnų, 
r dukterų. Visi kariauto- 
ti' nėra kilnaus proto 
nones. Kai tu viešpataų- 

teesie taika ir ramybė 
įsoje šalyje^ Klausyk sa- 
5 išmintingojo mokyto- 
> Iko patarimų.
Senas karalius numirė, 

ūnus apraudojo tėvą ir 
risiekė jo žodžių laikytis. 
Praėjo metai. Jaunasis 
aralius rūpinosi šalies 
eikalais; Net iš sostinės 
iekur nebuvo išvažiavęs, 
monės jį garbino. Dal
iai dainas jam dainavo, 
lailininkai jo veidą uolose 
ame iškalė. Mokytojas I-

METINIAI
Liet. Vyčių Apskričio

ŠOKIAI >
Rengia 

Nonvoodo L. Vyčių 27 kp.
Penktadienio Vakare 
VASARIO 22, 1935 M. 
Norwood Junior High 
. \ School 

lokiai nuo 8 vai. vak, 
1 vai. ryto 

* \ Šokiams Gros 
PaulSt. Regis 

Orkestras 
Įžanga 75c.

DARBININKAS
*—111 ■ ................... .
susitikęs su tavo karino-1 
mene. ‘ I

Sėnis išėjo, sū savim ir 1 
auksą išsinešė.«
— Na, dabar ar jau įsiti

kinai? — *■ tarė karalius 
savo mokytojui. -
— AŠ manau, kad išmin

čius yt& didesnis melagis,
— atsakė mokytojas įkas.
— Rėtis negali kalbėti, 
kaip ir krokodilai. Eikime 
dar pas dangaus stebėto
jus — žvaigždininkus. !
— Gerai, — sutiko kara

lius. Z
žvaigždininkai naktį pa

žiūrėjo į žvaigždes per sa
vo vamzdžius ir pasakė:

Karas bus laimingas
Egiptui.

Karalius buvo patenkin
tas. Jis tuojau įsakė ka
riams susirinkti. Kariai

Statykime Katalikybės- | 
Lietuvybės Katedrą

(Mūšų Jaunimo Organiza 
vimo Reikalu)

Rašų
Jonas Čdky  s Morkūnas, 
“Am. Lietuvių Kat. Stu

dentų ir Profesijonalų Są
jungos” Centro Pirminiu- 

l , kas.

kas džiaugėsi išmintingu 
savo auklėtiniu.

Tiktai aukštieji kariai 
nebuvo patenkinti jaunuo
ju karalium. Mirusis ka
ralius dažnai kariavo, tai____  __ _ ____
jie per karu& įsigijo dide- SUpiau^ė | sostinę ir už- l 
lių turtų. Jiė ir daugiau 
norėjo turtų susikrauti 
per karo nelaimes. Taip 
jie nuėjo pas jaunąjį ka-: 
ralių ir sako:
-r- Viešpatie, vesk mus 

kariauti.
Karalius susirūpino. Jis 

tarė savo mokytojui Įkui:
— Brangusis mokytojau, 

aš turiu patenkinti karių 
prašymą.
— Viešpatie, _ j

mokytojas,tokį svarbų į 
darbą negalima taip grei
tai pradėti. Pirma reikia] 
žynių pasiklausti.

iki

f EOW. V. WARIBOW
Į (WRUBLIASKAS) 
^LIETUVIS graborius ir 
į BALSAMUOTOJAS

1000 Wa8hington St.
I NORWOOD,MASS. 
į TEL. Norvood 1503
į Montello Offtee:
| 10 Intervalo St.
L TEL. Brockton 2005

tvenkė gatves, aikštes. Su
judo visas miestas. Mote
rys verkė, išleisdamos sa
vo vyrus į karą. Iš ramaus 
gyvenimo pasidarė suiru
tė. . I
* Mokytojas įkąs dar kar
tą kreipėsi į karalių:
— Viešpatie, jei nors 

truputį esi dėkingas savo 
mokytojui, padaryk jam 

7 .. J džiaugsmo. Skelbti - karą 
a e į ar neskelbti, ■ mes klausė- 

_ mes gyvųjų. Bet dabar pa- 
' ęiklaųskime mirusiųjų.

— Mirusieji yra kurti ir 
„ . v. * nebylūs, — atsakė kara-Buvo pasiklausta žynių, ’

Jfe patarė skelbti ^rĄ . _'Tai 
Jie aiškino, kad šventieji H a ir

- ninkai. Bet nueikime, vieš
patie, pas .tavo tėvą ir pa* 
siklauskime, ar jis pakeitė 
savo mintis? Ar jis su
tiks, kad tu pradėtum ką- 

I rą Sū bet kuriudrsavo kai- j 
mynu? . **

Karalius nenoromis nuė
jo į savo tėvo kapą. Nu
dengė tris uždangas. Jau
nas karalius pamatė savo 
tėto kūną — mumiją. Su
sijaudino. Jis ėmė verkti 
ir nusigrįžo. Tada jis stai- 

[ga pajuto savo , rankose 
beturįs raštą (kurį įsprau
dė mokytojas Įkas). Raš* l 
te. buvo parašyta: ; l

“O, mano sūnau! Gyvie
ji žmonės dažnai slepia Į 
tiesą nuo valdovų, ar no- l 
rėdami jiems įsigėrint! ar 
praturtėti. Bet mirusieji 

Į sako tiesą. Laimink šalį, 
Į kurioje tu gimei. Niekuo- 
Į met neišeik v iš jos ribų, 
i Kodėl tu nori lieti upes 
kraujo ? Nors tu Užkariau
tum stiprias šalis, bet ir 
tu ateisi čia, kur aš dabar 

į guliu. Nors tu kažin kaip 
būtum galingas, bet galop 
vis tiek tapsi tik pelenų 
krūva”.

Karalius, perskaitęs ras* 
tą, išbalo kaip marmuro' 

Į statula, susimąstė ir išbu- 
įB vo prie tėvo kūno ligi va-

Nilo krokodilai, išgirdę] 
žodį “karas”, džiaugsmin
gai šoko iš vandenio ir rė
kė. Vadinasi, dievai lai
minsią karą ir karas bū
siąs naudingas Egiptui. .
— Saugokis, mano vieš

patie, —- tarė mokytojas I- 
kas. — Karo vadai ir žy
niai tave apgauna, šven
ti ji krokodilai kasdien šo
ka ir rėkia. Dar pabandy
kime nueiti pas vyriausią
jį išminčių, kad jis mums 
paslaptį išskaitytų iš kny- 
gų- .

Karalius sutiko. Netru
kus prieš karalių pasiro
dė senas senas išminčius, 
kurs nebežinojo savo me
tų skaičiaus. Ant jo gal
vos nebebuvo nė vieno 
plaukelio. Bet jo akys su
blizgėjo, kai karaliaus tar
nas atnešė lėkštę aukso, 
Karalius tarė išminčiui:
— Išmintingiausias iš* 

minčiau, štai tau bus vi
sas auksas, kurį matai, tik I

. pasakyk, ar aš laimėsiu 
ar pralaimėsiu karą, kurį 

į dabar noriu pradėti?
Išminčius paėmė rėtį ir 

ėmė sijoti miltus. Miltai 
išbyrėjo ant grindų. Senis 

; ilgai, ilgai žiūrėjo į miltus.
Paskum apėjo aplink juos 
ir tarė neaiškiu balsu:

Štai matai, viešpatie, i, _v>. .v . T kaip miltai ? išsibastė? S5? *3*?* 
Taip išsikląidys ir priešasa *. ralius tarė j mokytoją: j

J. Ikai, tu esi iŠmintin-
WJl D 13 YN YNI/ A < giąusiasiš išmintingųjų J
W AK JY D1J n 1J > į\ Įsakyk mano vardų, kad
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Vieną kati savaitėje metams . . $2.00 
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■ VAIKO MEILE ’

Viena motina turėjo du 
[simu. Vyresniajam buvo 
| aštuoneri metai, o jaunes- 
Lniajam Šešeri. Vaikai bu-

Viename mieste ėjo di
delis statybos darbas.., 
Darbininkai sunkiai dirbo 
ir prakaitavo... Aplinkui 
stovėjo daug žmonių 
žiūrėtojų.

IŠ susirinkusio būrio 
vienas žmogus — filosofas 
priėjo prie darbininko ir 
užklausė jo: “Prieteliaių 
ką jūs ‘ darote?” Neatsi
gręždamas, darbininkas 
trumpai atsakė: “Ar ne
matai,- duobę kasu”. Ir 
nieko nesakydamas dau- 
giaūs, jis toliaūs darbą 
dirbo.

Nepatenkintas, jo atsa
kymu, žmogus - filosofas 
priėjo prie kito darbinin
ko ir vėl užklausė tą patį 
klausimą: “Priėteliau, ką 
jūs darote?” šis rimtai at
sakė: “Mūriju sieną’*; Bet 
tuomet prie jolatėjo kitas 
mūrininkas pasitarti dar- 

| bo reikalais ir pasikalbėji
mas buvo nutrauktas.

Netoli stovėjo ' kitas 
žmogus' kuris laike ran- 

I koše didelį pluoštą popie- 
rų į kurias jis rūpestingai 
žiūrėjo ir studijavo. Jis 
atrodė ypatingai sųsido- 

rmėjęs viso -j^bo eiga...
Tai buvo architektas. Pri
ėjęs, žmogus j - filosofas 
paklausė jo: “Prieteliau, 
ką jūs darote?” Rąkėlęs 
savo akis nuo pluošto po
pierių, jo susirūpinęs vėi* 
das nušvito. Su entuziaz- 
mu jis atsakė: “Mes sta? 
tome katedrą,. didžiausią, 
ir gražiausią misoje šaly
je...” .

Žemai buvo kasama duo- 
[ bė pamatui; aukščiaus 
— šieną buvo,mūryjama. 
Kilniausi idealai buvo pla
nuojami šiai nepaprastai 

Į struktūrai... Vienybėje jie 
visi dirbo ir statė didžiau-

I šią ir gražiausią katedrą..
. Panašiai esti ir kasdie

niniame gyvenime... Jūs ir 
mes turime didelius dar
bus ir užsimojimus. Jūs ir 
mes taipgi galime pasta
tyti didžiausią ir gražiau-

1 šią katedrą...
Mūsų Amerikos lietuvių 

tarpe turime daug, labai 
daug, tokių žiūrėtojų, ku
rie vieni tik aplinkui sto
vi arba vaikščioja, gi kiti 
tyli ir pasyviai žiūri į mū- 
sų tautos veikėjų sunkius 
statybos darbus ir pas
tangas...

Į Jei šiandieną tokioje sū- 

vo labai geri ir paklusnūs, 
it dėlto motina juos labai 
mylėjo. .*

Kartą jaunesnysis sūnus 
tarė motinai:’ / .

>-r- Mamyte, tu negali ma
nęs taip labai mylėti, kaip 
aš tave mylių.*

Dėlko tu taip manai, 
mano mažulėli? —- paklau
sę motina. •. ‘
— O dėlto, kad tu turi 

du sūnus, 9 aš tiktai vie
ną motiną, —- atsakė vai
kas, • '

stengusioje dvasineje-tau- 
tinėje atmosferoje gyvuo
ja mūsų lietuvių tauta Ą- 
merikoje, jei mes jaučia
mės parblokšti, lyg tie 
vergai, kurie nustojo vil
ties susilaukti savo lais
vės, tai kodėl mes dabar 
nesuprantame? Kodėl mes 
dabar neišsijudiname iš 
tos indiferentizmo dva
sios? Kodėl mes negalėtu
mėme užsidegti ta pijonie- 
riška dvasia, kuri degė de
šimt ir dvidešimt metų at
gal mūsų Amerikos lietu
vių tarpe, kuomet jie visi 
entuziastiškai kūrė, statė, 
ir dirbo NAUJAJAI LIE- 
TUVAI?.. Kur šiandien 
ra tos kūrybinės jėgos?.. 
Kur yra mūsų darbo ener
gija?.. .Juk mūsų tauta 
dar auga... Turime tūks
tančius jaunimo, Ir mūsų I 
tikėjimo ir tautybes veiki
mo dirvą yra plačiausia.

Šiandiena dar. turime tų 
darbininkų — mūrininkų- 
architektų, nors ir nedide
lę saujelę, kurie vieningai 
ir pasišventusiai darbuo
jasi mūsų-lietuvių tautos 
ir tikėjimo gerovei ir Švie-1 
sesnei ateičiai Amerikoje.

Jūjų vyriausias tikslas 
— pastatyti KATALIKY
BES - LIETUVYBĖS KA
TEDRĄ. - J

Mūsų katalikiškos lietu
viškos jaunuomenės, ypač 
mūsų studentijos—. busi
mųjų tautos vadų su
organizavimas Amerikoje 
yra ŠiOŠ^ didžiešsioh KA-I 
TEDROS pagrindinis pa
matas. •

Jau nuo senai laikraščių 
skiltyse yra tilpę visokių 
visokiausių , straipsnių, į- 
vairiose prakalbose, sei
muose ir tt. buvo ir yra 
kalbama, išnešama rezo
liucijos apie mūsų jauni
mą ir ištautėjimą, apie 
mūsų spaudą, apie mūsų 

r tautos, ateitį Amerikoje ir 
tt., tačiaus, mes mažiau

> kalbėtumėme ir rašytu
mėme ir daugiau aktua-| 

r liai dirbtumėme ir nuošir
džiai dirbtumėme, tai mes

( tada visi tikrai galėtumė- 
• me pasidžiaugti mūsų gra

žiais darbo vaisiais. Mūsų 
statomoji KATALIKY
BES . LIETUVYBĖS KA
TEDRA tada nebūtų sva
jone, bet realizuojamas 
faktas..

Jei jaunuomenė yra tau
tos Žiedas, tai įnteligęnti-1 
ja yra josios siela. Tau
ta neturinti inteligentijos 
— vadų, negali - sukurti 
savo kultūrą ir ankščiaus 
ar vėliaus žūsta.

Mūsų tautoje didėjantis 
gyvųjų lavonų skaičius, 
tapusių bedievybės ir iŠ- 
tautėjimo aukomis, išjudi
no mūsų susipratusius 
tautos visuomenės vadus 
į aktingą kovą-dėl mūsų 
Katalikybes - Lietuvybės 
Katedros, dėl mūsų lietu
vių tautos ir tikėjimo gęr 
rovės ir šviesios Ateities 
Amerikoje ■ . - » . V

“Amerikos - L. R. Kat. Į 
Kunigų Vienybės” ir “A- 
merikos L. R.. Kat. Fede
racijos” iniciatyva ir rū
pesniu, 1932 m., buvo su
šauktas visuotinas Ameri
kos lietuvių studentų su-

važiavimas Marianapolis 
College ir to didelio suva- 

j žiayimo paseka buvo, kad 
įsisteigė “Amerikos Lietu
vių Katalikų Studentų Or
ganizacija”.

1934 r. liepos 2 in 3 d,, 
Marianapolis College, įvy
ko ni-asis metinis Seimas* 
IŠ jaunutes organizacijos 
išaugo jau didelė ir stipri 
“Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų ir Profesio
nalų Sąjungą”, su tūks
tančiais narių studentų, 
profesijonalų, rėmėjų...

Sąjungos Centro. Valdy
bos vyriausias tikslas, kad 
visa mūsų studentija ir 
profesijonalai, visose A- 
merikos lietuvių kolonijo
se, priklausytų prię šios 

Į kilnios Sąjungos.
Į Mes visi galime atlikti 
I didėlį misijos darbą: ra
gindami studentiją (lan
kančius ir pabaigusius 
high . schools, - colleges, 
etc., etc.) ir taip pat pro- 
fesijonalųs savo kolonijoje 

f organizuotis ir priklausy
ti prie Šios garbingos Są
jungos, Būkime pirmai
siais organizatoriais - pi- 
jonieriaiš.

Amerikos studen t a i, 
profesijonalai, statykime 
KATALIKYBĖS LIE
TUVYBĖS KATEDRĄ.

Prisirašykite Šiandien. ■ 
Centro Pirmininkas ?

John C. Morkūnas, 41 Wil- 
lite Dr,, Rochester, N. Y.

Centro Sekretorius. An* 
thony Mičiūnas, Mariana-. 

, polis College, Thompson.
Conn.

I

U*4175 State ‘Street
1 BOSTON

■ Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai ižplaukimai, 
pžr C0PENHAGĄ. 
Visi kambariai iž 
lauko, su maudy

nėmis.
Informacijų

. klauskite pas 
vietini agentų 
arba

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ STUDENTŲ IR 
PROFESIJONALŲSĄJUNGOS....

; ; Centro Valdybos
SVARBUS PRANEŠIMAS ■./ , • •

Centro yąldyba šiuomi praneša, kad visos kuo
pos būtinai kuoahkščiausiai išpildytų sekančius svar- . 
bius tvarkos reikalavimus:

Sulig Konstitucijos dėsniė, kiekviena kuopa turi 
savivaldybės teisę nustatyti narių mėnesinius 
mokesnius savo kuopos atitinkamiems nariams 
(Studentams, ptofesijonalams ir rėmėjams) 
(pav., studentams —15 centų mėnesiui). tačiaus, 

. iš surinktųjų kuopos narių mokesnių, sekanti
, Centro metiniai mokesniai yra išsiunčiami Cėn- 

L tro Iždininkui:
, Centro

’ (a) studentams $1.00 metams, ?
(b) profesijonalamš $2.00 metams, ir '
(c) rėmėjams $3.00 metams. •

Kuopų finansų sekretoriai arba iždininkai, išsiun
čia Centro nario mokesnius Sąjungos Centro Iž-

v dininkui: Mr. Peter M. Barzilauskas, 3 Ėlderts 
Lane, Woodhąven, L. L> N. Y., draugė su sąrašu 
mokančiųjų kuopos narių. ‘
Visos kuopos privalo kas trys mėnesiai prisiųsti 

Centro Finansų Sekretoriui Miss Isabelle Rėvas, 12 
Dudley St., Rochester, N. Y., sąrašą visų sąvo kuopos 
narių (studentų, profesijonalų, ir.rėmėjų), kurie mo
ka kuopos ir Centro mokesnius; pažymint jų vardus, 
pavardes ir adresus.. ‘ . -

Visi nariai, kurie moka Centro mokesnius yra 
skaitomi pilnais Sąjungos nariais ir gauna “Studentų 
Žodį”., , : ■_

Visi kuopos nariai turi būti pilnai užsimokėję su 
savo Centro metiniais mokesniais birželio (Jūne) 30 

| d., 1935 metais. ;
Visų kuopų sekretoriai privalo atsiųsti savo kuo

pos valdybos narių vardus, pavardes ir adresus Cen
tro Sekretoriui, Mr. Anthony Mičiūnas, MariahapolĮs 
College, Thompson, Conn.

Visais informacijos reikalais malonėkite kreiptis 
F Centro Pirmininką Mr. John C. Morkūnas, 41 Wi- ' 
IJite Dr., Rochester, N. Y. arba į Centro Sekretorių -7 
Mr. Anthony Mičiūnas, Marianapolis College, Thomp
son, Conn. ...

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ STUDENTŲ IR 
į. * PROFESIJONALŲ SĄJUNGĄ

Centras: Marianapolis College, Thompson, Conn. x 
. -■ CENTRO VALDYBA:

Dvasios Vadas:— Rev. John Balkūnąs,
64-25 Perry Avę., Maspeth, L. I., N. Y. \ 

Garbės Pirmininkas:— Leonard šimutis, • . *
2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI.

Pirmininkas:—John C. Morkūnas, 
. - _ Willite Dr., Rochester, N. Y.
I Vice-Pirm.:—Miss V. Budrevičius. -

... 259 W. FifthSt, So. Boston, Mass.
Į U Vicę-Pirm.:—V. Sabas,..

Mariah Kilis, Hinsdale, UI.
IždininkasPeter M. Barzilauskas,

3 Elderts Lane, Woodhaven, L. L, N. Y. - 
Finansų Sekretorius:— Miss L Rovas,

12 Dudley St„ Rochester, N. Y.
Sekretorius:—Anthony Mičiūnas, ‘ .

Marianapolis College, Thompson, Conn. 
Vyriausias Redaktorius :— Rev. K. Urbonavičius.

Marianapolis College, Thompson, Conn.. 
Redaktorius:—John P. Pilipauskas,

Marianapolis College, Thompson,'Conn. 
Administratorius:—J.Gudanavičius,

Marianapolis College, Thompson, Conn.
Socialinė Sekretore:—Mrs. Helene Chenis,

L• r ■ 4 Vembh Terrace, Worcester, Mass. * ‘ t
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Sliuptamių lopšys-Dėm- * 
sfetš^šV. Juozapo psr«| 
bažnyčioje nežaliežnlrikm 

Teismai Kerštas 
prieš knft. J. Kurą.

šttšiurganlžtioja parapija
t Scrantuosė yra 143,400 ; 

* gyventojų, kurių, tarpe y- 
ra 2,000 ir lietuvių šeimy
nų.Jau j891 m. lietuvių 
būta apie 209 šeimynų, 
kurių galvos — tėvai be- 

. . veik Viši dirbo kietųjų Ūm 
glių kasykloje. Tais Tai
kais lietuviai katalikai 
būVo susiorganizavę į f ra- 
temalę ŠV. Juozapo dr-ją.

' Iki 1891 m. lietuviai savo 
parapijos neturėjo. Jie ei-’ 
davo į lenkų ar airių baž
nyčias. "

Lietuviams kaip airiai: 
taip ir lenkai įsipyko. 
1891 m. Šv. Juozapo dr-jos 
inicįatįrv’a -suorganizuota 
parapija, prie : kurioš pri
sidėjo 180. šeimynų. Iki 
liepos mėnesio 1894 m. lie
tuviai pastbyatis kunigo 

> neturėjo. Iš Plymouth, Pa. 
atvažiuodavo kun. Al 
Burba atlaikyti pamaldų. 
Iki/lietuviai/bažnyčią pa
sistatė, pamaldas laikyda
vo Šv. Tomo airių parapi
jas kalėje.

Kada lietuviai pradėjo 
rūpintis otganizaviniu pa
rapijos, tuometinis Scran- 
tų Vyskupas O’Hate daugA 
lietuviams padėjo^injiet 
poš mėnesį 1804 iri. pasky- 

. re pastovų kleboną kun.
M. Piešą. ’

Scrantai šliuptarnių 
lopšys

Atvykiiš įŠv. Juozapo 
par. bažnyčią' klebonauti 
kutu Mi Piežai, čia atsiba
ladoja ir dr. Jonas šliti- 
paš, kad pasėjus lietuvių 
tarpan bedievybę, šliupas 
dirbo Jsijuosęs, bet vie
nam darbas nevyko kaip 

. reikiant.' Tuomet jis pasi
kviečia Demskį, kutiūodu 
įsijūosę platino bedievybę 
tvefdrimiesi visokių prie
monių; žodžiu, plunksna.

v pliotkais if tt.
šliupas su Demskiu 

kurstė žmones ir norėjo 
juos įtikinti^ kad vietoje 
bažnyčios jie. pastatytų 
sau salę. Bet žmonės jų 
neklausė ir pasistatė gra
žią, didėlę ir erdvingą 
bažnyčią* ‘

kloskuri?Kaupui kalties, 
vyskupas nesutiko, kun. 
A. Kaupą iš žios parapijos 
iškelti. Tuomet komitetas 
pasisamdė advokatus ir 
užveda prieš vyskupą by
lą reikalaudamas, kad vy- 
škilpas atsirašytų nuo pa
rapijos nuosavybes ir ati
duotų šiam komitetui pa
rapijas nuosavybių deeds. 
Vyskupui nesutikus tą .pa
daryti, komitetas ^patrau
kia vyskupą teisman.

1906 m. parap. senasis

Kivirčlai "
Nuo pąt įsikūrimo šv* 

Juozapo parapijos, visais 
par, finansais daugiausiai 
rūpinosi parapijos išrink
tas komitetas. Parapijos 
Komitetu paprastai būdri- 
Vd pasaulionys. Kartais į 
tą komitetą įsiverždavo 
labai netinkami aštriėnys, 
bet kriti, A. Kaupas būvu 
tykus, ramūs ir lėtas Žmo
gus, o ypač būdavo užim
tas literatiniu darbu. Ji
sai, džiaugėsi, kad nereikia - -
rtiptatis parap. finansais komitetas sušaukia parėpi 
ir kad jis suranda laiko j°s nlitWa. kuriame nu
rašymui., taria priverstivyskupą

Tokia parapijos tvarka ’ 
tęsėsi iki 1904 m. Apie tą 
laiką kun. . A, Kaupas iŠ- ; 
girdą įvairius gandus, būk 
tai par. koitiitętaš labai 
rietvatkiai ir kartais ne
teisingai vedąs parapijos 
firianstis* Kai kūne t>ara- 
pijiečiai pradėjo skusti 
komitetą klebonui; kad jis 
gautus pinigus - nevisus 
grąžina į parapijos kasą? 
bet naudoja saviem^ rei- 
kalams. Daugelis iš para- > 
pijiečių pradėjo kun. Kau
pki grūmoti, jei ir toliau 
klebonas Įeisiąs komitetui 
finansus valdyti; tai kle
bonas susilauksiąs iš pa
rapijiečių daug nesmagu- 
mų.. . \ '

Kūn. A* Kaupui skundai 
įgrysta, jis šaukia visuo
tinį parapijos susirinki
mą, kad išrinktų naują 
par, komitetą; Senasis ko- 
niitetas į mitingą' atsive
da savo’ kliką ir. kelia 
triukšmą. Girdi, jie taip 
“ščyrai” dirbę parapijos 
naudai pėf daugelį metų 
negalį būti prašalinti iš 
komiteto pareigų. Kyla 
didelis triūkšmris. Didžiu- 
ma parapijiniu to toffii- 
teto nenori, o komitetas 
sū savo *‘genge” nepasi- 
duoda* Nepriėjus prie da
lykų, kun. A. Kaupas baž
nyčioje paskiria komitetą, 
kuris kunigui Kaupui baž
nyčioje padės kolektuoti 
pinigus.

Ką daro senasis _ 
komitetas?

Senajam komitetui la
bai nepatiko, kam klebo
nas bažnyčioje paskyrė ki-*- 
tą komitetą. Tuomet jis 
nueina pas vyskupą ir rei
kalaują, kad bųn. A, Kau
pas būtų pašalintas iš šios 
parapijoš: Kadangi komi
tetas neįrodė’vyskupui jo-

teismo keliu, kad jis ati
duotų parap. deedus sena
jam komitetui. Teismas 
išsprendžia vyskupo nau
dai. . . .

Darbininko Dovana Darbininkams
‘‘Darbininko” prenumerata vajaus metu tik $3.00 

metams. Pasiskubinkite užsiprenumeruoti arba at
naujinti “Darbininko*’ prenumeratą.. Seni ir tikti ji 
prenumeratoriai gauna $1.00, Vertes knygų iš paskelb
to katalogo dykai. Naudokite^ proga. Kas negali Užsi
mokėti prenumeratos ir. kas supranta pareigą platinti 
katalikišką ^spaudą, tas gali ne tik sau prenumeratą 
užsidirbti, bet ir sali gerą savaitinę algą pasidaryti*

Prikalbink 5 naujus skaitytojus Darbininkui ir 
turėsi sau $3.00 už prikalbulimą Siųsk Darbininko 
Administracijai už 4 naujas prenumeratas $12*00, o 
Už penktąją. $3.OO pasilik sau.

DARĘĮNĮNKO PRENUMERATOS KAINA 
Įf..yj •rVAJAUŠMETU,. .

Amerikoje metamu- (du kart savaitėje) $3.00 
Užsieny-’ metams. /*(dm kart*. savaitėje) $4.00 
Amerikoje metam^lMenį kati savaitėje) $.1.50 
Ūžsieiiy mętąms t (vįerią kįurt Savaitėje) $2,00

Kunigų Permainos •
Vyskupui laimėjus teis

me bylą, jis manė, kad pa
rapijos komitetas aukšte
sniam teismui neapeliUOš 
ir kad patenkinus komite
tą, Vyskupas paskiria šv. 
Juozapo parap. naują kle
boną iš Ęorest Glty, Pa.,/ 
asmėiiyje kun. J. Kuro. 
Kun. Kuras ' atvyko į 
Scrantus rūgs. IT d., 1907 
m. Kun. Kurui prisėjo by
linėtis su ‘nezaiiežnikais 
per septynias metus.

Komitetas nepasitenki
na ,teismo sprendimu ir 
kunigų permaina; Advo
katų patarimu apeliuoja įi 
J. Vi A^kščimišį JĘėišmą, 
kutis<uribi^P;' regulia
rius posėdžius Philadėl- 
pbijoję. •Aukščiausias Tei
smai gegužės menėsį 1908 
m. išsprendžia bylą komi
teto naudai. . •

Ką daro vyskupo šali
ninkai? — Vyskupo šali
ninkai taipgi rankų nenu
leidžia. Birželio 8 d. 1908 
ni. jie šaukia parap. mi
tingą ir jį laiko St. Marys 
Hali pas airitiš. šis mitm- 
gas buvo labai gerai iš
gaišintas iiž tai Šalę buvo 
kimšte prikimšta. J mitin
gą įleista tik tie, kurie tū
rėjo parapijinę knygelę ir 
buvo užsimokėję parap. 
duoklę.

Mitingą atidaro pats 
klebonas kun; Kuras.. Ji- 

, sai paaiškina šio susirin-' 
kimo tikslą ir susirinku
siems Siūlo, kad jie išrink
tų šiam šusįrįnkimūi ye- 

t Į deją ir sekretorių, Kandi- 
■ datas į vakaro vedėjus 
• perstato suširinkimaš po 

vieną iš abiejų pušiiį — ( 
vyskupo salininkų ir pa
rap. komiteto. Didžiumos 
balsų pirmininku išrink
tas Jiirgis Žimavičiuš, ra
štininku—Vincentas (pa^ 
vardės neatsimenu) > abu 
Vyskupo šalininkų kandi- 
datai laimėjo. Parap. ko
mitetas ir jo šalininkai 
tkis rinkimais buvo labai 
nepatenkinti if kėlė labai 
didelį triukšmą. <

Tam susirinkimui rezo
liucijos MVO parengtos iŠ 
krikšto,, kurios buvo pers
kaitytos ir paaiškintos. 
Prasidėjo balsavimas, r Di
dėlė, didžiuma btivovys* 
kupo pusėje. Tik hiaža da* 
lis balsavo Už * senąjį kb‘ 
initetą* , \ t .

rą dienų, išduoda sprendi
mą vyskupo naudai.

- ***,.. r, .u i,.'.r. r u z * ’ » I

gv. Juozapo parap. bažny
čios nėzaliežnikai

Taip besibylinėjant a- 
biem piisęm, vyskupo ša
lininkai nuėjo pas lenkui 
nezaliežnikų ‘vyskupą* Ho| 
durą ir prašė, kad jiems 
jis paskirtų bambizinį ku 
nigą, Kaip ankščiau minė
jau, vyskupo šąiihinkai 
biivo apleidę Šv. Juozapo 
bažfiyčią pakol vyskupui 
nebus pripažintos teisės, 
Tai tuomet vyskupo prie
šininkams bu^o gera pro
ga ir“ pasikviesti bambizą 
į šv. Juozapo ■bažnyčią, 
1912 m, Gavėnios metu nė- 
zaliežriikų ‘vyskupas’ Ho- 
duras paskyrė klebonauti 1 
S. Mickevičių. Tai S. Mic
kevičius per kiek laikė ir 
“klebonavo**.

Įsipyko teisinai. — Lai
ke bylinėjimosi, pavieto 
teisme vyskupo Šalininkai 
laimėjo bylą penkis kar
tus, o A. Teisme jie visus 
penkis kartus-pralaimėjo. 
Tąsymas po teismus nusi-j 
bodo- Ūbiem pusėm ir pa
galiau įsipyko ir Aukš- 
ciaušiui Teismui. A. Teis
mas painformavo vysku
po šUlininktis, kad krėip- j lenkiško kuri. K. Š. 
tusi prm vyskupo, kad jis 
paliuosuotųVekskomuniJ 
kuotus komiteto iiarius it 
nuimtų nuo bažnyčios in
terdiktą, ir tuomet A. Tei
smas, pąžadejo/^padaryti Į 

' tį, ką "vyskupo salininkai 
ieško. Taip ir padaryta. Į 
Vyskupas . nuėmė eksko
muniką ir interdiktą*

Vėl mitingas. Po nuė
mimui ekskomunikos ir 
panaikinimui interdikto, 
vyskupo šalininkai vėli 

* Maukia mitingą, kuriame 
ndtaria: kad vyskupas bu
tų pripažintas trustee,
_.________ r.__ -_______-_________-------- T-- -*"* I 

kevičius išsinešdintų iš 
šv. Juozapo parap. bažny
čios, kad-daiktai ir baž
nyčios faktai būtų sugrą
žinti kūh. j .Kurui. Tas 
viskas buvo išpildyta. It 
birželio 8 d. 1914 m..vys
kupas Hoban iškilmingai 
pašventino? šv. Juozapų 
par. bažnyčią. Ir-tuomi 
baigęsi visi teismai katali
kų laimėjimu.

Kadangi didžiuma para* 
pijiečių reikšdavo, kad 
bažnyčios nuosavybe bW 
tų pavesta vyskupui, tdi 
tūornėt vyskupo šalinin
kai užvedė bylą' pavietė 
teisme. Byla prasideda 
rugsėjo in. ljX)9 in. ir tę
siasi porą sayąįčių.

Nors parapijos mitingas 
buvo atliktas prisilaikant 
visų legalumųar formalu
mų, bet vyskupo prieši
ninkai teisme sakė, kad 
būk parap. mitingas nebu
vo legaliai vedamas ir būk 
tai nebuvę.tikrų balsavi- 
Li&ų.__Tuomet teisėjas pa
siūlo, kad parapijos balsa
vimas ar bažnyčia turi bū
ti užrašyta vyskupo ąr 
trustystų vąrdu, įvyktų 
atvirame teisme . ir kad 
kiekvienas parapijietis at
vyktų į teismą balsuotų.
Vyksta balsavimai. Kiek

vienas parapijietis, turįs 
parap.’ knygutę, turėjo at
vykti į teismą ir pasakyti 
teisėjui už k^Jis balsuoja 
— už vyskupą,, ar trųstis- 
tus. Vyskupas laimę jo. 
Gavo 87 bąįsus daugiau 
negu trUstistaį.

Bkskomūnika, Aukš- 
čiąūsiui Teismui išspren
dus bylą vyskupo .pfiėši^ 
ninku naudai;j?vyskupas 
Hdban gegužes 3T d. 1908 
m. pasirašo interdiktą ant 
Šv* Juozapo ibažnyčios ir 

: ekskomunikoš; Birželio i 
d. 1908 Ui; vyskupo kanc
leris atVykŠtdįį'Šv-. jiiibzaf 
po pąh bažrifmą ir 'viešai 
per šūmą įagaršina inter- 
dikįą ir šėptyniėins komi- 

; tėtė nariams iššaukdamas 
jų vardus ir pavardes Už- 
dedaekskomiihiką. / 

Po vrikarinilĮ pamaldi^ 
vyskupo šaiiilihkai aplei- 
džia^Šv; JūOzapo pafJ bafe 

r nyčią ikk^ėkūpUi teisės 
bris pripažintos* Sis vys- _ ________
kūpO pąsiėlgiinas nėpątb U ižS
ko Aukščiausiai TeisMUi*

Apeliacija Aųkšc. Teis
mui. — Pavieto teisine, 
kada ėjo visų .parapijiečių 
atskiras baisąyimas ir ka
da vyskupo šalininkai ga
vo 87 baisų daugiau, .tai 
tuomet teisėjas pripažino, 
kad vyskupaslieką išrink
tas trustee* Tuomet sena
sis parap; komitetas ape
liuoja i A. Teismą; A. Tei- 
was išnagrinėjęs įvykusį 
balsavimo procesą teisme, 
randa,, kad tokis balsavi
mas yra nelegalia ir kad 

Į panašūs baisąvimai turi, 
i būti atliekami ne teismuo
se, bet parapijos ^mitin
guose. Ir A. Teisinąs su
griauna pavieto teismo 
sprendimą ir bylą išspren
džia vyskupo priešininkų 
nąudau / .. ■ . - .

Ką daro pavieto teisėjas, 
kuris patarė teisme 

balsuoti? .
Vyskupo šalininkams; 

pralaimėjus A/ Teisinė 
byią dėl įvykusių paritėto 
teisme balsavimų^ tuomet 
pavieto tbįsėjąs* remdama-, 
sis/AiTrišmodšūiškiriiriiū, 
grįžta Vėl. prie! įvykusio 
mitingo birželio 8 d. 1908 
m. St. Matys Hali* Teisė
jas pariagtiiiėjęs bylą po-

Nezaiibžnikų kerštas prieš 
!; . kun. J. Kurą. . ’

Kadangi katalikai galu
tinai laimėjo bylą, kil
tiems vadovavo kun. Jo
nas Kuras, tai nezaliežni- 
kai iš keršto btfes kūli* J. 
Kūrą degte degč. Kilti. J/ 
Kūras yfa gav^š daiig 
grąsinancių laiškų- Viettą 
ką#i< kriti* Js Kurą per I 
įiėboAijok korėja Į 
riUŠaUti. Peršovė 
bet nępritaike. Tąlgi kttti. 
J* Kutas, bekariątldriUias 
riti atSkąlūiiaiš, yra driUg 
pOrgyvehęs ir dątig švęi- 
kritos padėjęs. tJž tai it* 
Širindien tas jam atsilie
pia'- žvaigaitis*

UfĮi< ii i irifani, .
! ■ - ,• I-

iCiekviems, kas akyliai 
mato Jrvjtyirtai pasirįžtri^ 
nejučiomis išauga. genijų. I.

Knygos Dovanai
Lietuviu Darbininkų S^ungos ir Darbininko va-" 

jaus metu HekVienaa lietuvis guli gauti uMtdlngv 
knygų dykai* LDS. naujas ar senas narys, užsimoki* 
jęs gauna $2.00 vertės knygų dovanai; Darbiu 
ninku imujas ąr senas skaitytojas, užsiprenumeravę^ 
arba atnaujinęs prenumeratą metams ir uĮsiiriokėį 
jęs garina $1*00 vertės knygų dovanai, •

Gerk LDS. barių if Darbininko prenumeratorių , 
prašome pasirinkti knygas iš žemiau talpinamo sąra*. S i

L ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obublio
(Graiką Mytologijos Žitips- 
ftęlis) sti paveikslais. Lieta-

Į vlų kalbon išvertė Alyva........ .25 
Į Trtunpi SkaitymSliri —la- 
[baf gražūs pasiskaitymai a* 

pie įvairius gyvenimo atsiti
kimu?, PatašS J. Tarvydas.... ,25

Turto Norma —- inbksliš- . 
j ki pasiskaitymai. Pdr. Uosis .25 
Į .Tabakas — Nuodai — tū- 
| kymo kenksmąs Pagat/Drr
Nikolskį/parengė S. Kaimie
tis

Į Užkeikta Metgeje su Barz
da if barždaskutis—apysaka 

Mūsiškiai Užsienyje, Juo
kingas aprašymas keliones į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir Gląpiros Ivanovą. Išguldo 
-Magnus Parvalkietis .....

Gegužes Mžnuo — Kun. P. 
Žadėikig ..............

Aritmetikos liždavinyiiaš
Petriukas —- laiškas vieno 

vaikelio. Verte S. Rakauskas
Žaidimą Vainikas — Savy

bes, vakarėliams ir geguži- 
UiŠins šu gaidomis. Sutaisė
M. Grigonis ..... *2u

Laimė — (pofeina). /Paraše
Į Vaitkus 7„....,.ų.

Atsargiai su Ugnimi. Ver-

Į Mūsų. Tikėjimas — įsaiški- 
niihąs pagrindų mūsų, tikėji
mo. Parašė šfrvintąs..*..........

Lietuvos Ženklai, — Išlei
do J. Šeškevičius ir B-vė,

| iCaunas
I Ėttlęš ii* kalbėkDeklama

cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V* Kovas. ....

i Dangaus Karalienė. Surin
ko kun, M. Galfevicius’..........

I Maldos . Galybė.. Istoriškas 
piešinys įV-to šimtmečio kri- 
kŠŠionybės. Lietuvių kąlbdn 
išguldė P* K ;;*..*’..;...-s..M.‘,..15- 

Apsirikimų komedija. Ati
.įsitikimas iš Amerikoniško 
| gyvenimo. Išguldė Lapšiaus 

Vaikas ...a.............;..;. ...... .05
į ‘ Jono Kmito Eilės ................ .75

Be apdarų  ......... .50
Lietuvos Albtimas. Su pa-

i veikslais ir aprašymais..... 1.50
Dr. Vinco Pietario Rastai.

Istorijos apysaka 2 tomai .... .50
Limpamosios Ligos ir kaip ' 

nūo jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta ?. žemė, van
duo, oras. Parašė J Baronas; .25

Vaikų Knygelė —- su pa-
[ Veikslais........ .20
Į Mano Patyrimai Didžiojoj .
Karėj, 1910 Ir 1919 m. Tara-

[ šė kuri. j. P. Jonaitis (Ka
pelionas). .<..,.,.4...i...........;..... .15

Pamaldą Vadovėlis, Štaci- 
Į jos, Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido kun. J. ,Kon-

Į cėviėius ......................... .10
I Vienuoline Luomą; Vertė 
kun? P. SaurušaitiS

. Moteiystė Nesuardomybė.
J, Lesauskis.. šv, Kazimiero * 
Dr?jos leidinys; Kalinė ,10
r Meilė (Poema). Paraše M.

Gustaitis ____ .
L RELIGIJOS Mokymo Me
todika. K. j; Skruodis .. .. ...»

Leiskite Mažuliams Ateiti
Prie Manęs- Sutaisė ktftiigas

'Pranas '------ -.X“
j Mūsų Dainiai. Jarasė Ka

I kovena. Prie Šv. Pranciš- '• 
kauš Asyžiečio šu trumpais 

Į apmąstymais apie Jo gyveni* 
I mą.' Parašė . Tėvas Hugolinus
Štroff, O. F. M. Vertė K.

A Briėf Lithuanian Gram-
I m&r, Lietuviškai - Angliška 
j gramatika., Kun- P. Saumi- 
'rsaitis ' JO

Bveik&ik arba tiesūs ,if 
trumpas kelias į sveikatų, 
Sutaisė Dri A, L, Graižiūnas 1.00 

Materijos Keitimąsi Orgą- 
nizmuosė, (Paskaita) t. Vni- 
: ioniš

Mūsų Jauiiuomengs idealui ' - 
Paskaita skaityta Atėitiiiin* . / 
kų konferencijoje, Voroneže, • 
5 d., birželio, 191|

Šeimyniškiems Vakarėliams 
Pramogėlė. Svirno Žvynč .... 

__ Iš Adomo Mickėviėiąųs tią- 
štiį* Mokykloms paHiiko M. 
Biržiška

Mūšiai prie Nemuno ir Au-' n, 
gustavo giriose

Pasakėčios.. Įįižkinėfis kai-.. 
bos mokslui

. “Dievo KardystS Jumyse 
Yra“ arba apie gferdmO do- 
fybg. Vertė iŠ lenkų kalbos 
ir išleista rūpinantis P;

. Ką, Kiekvienas Katalikas 
turi žinoti arba mokėti.... . . .

Kovotojas dėl Vilniaus liė- ■ 
tuVybėSį KUn. J. AmbražiO- 
JUS

Ąžuolas. A;. Vienuolis -10/££ 1

maldaknygės . j 
Maldų Rinkinėlis, baltais ’ 

viršeliais .... .į..,...... 1
Mardų Rinkinėlis, Juodais ' . ’ 

viršeliais ............JT 1.5(F
fuikiin ant Kėliiį—“Dar- ' j 

bininko“ spauda. Odos kp- 
daru $1.50 •

TŽAiRAĮ
Vienuolio tiisįiuU sU iįabi- 5 

nu, Vieno veiksnio juokai. . :r 
Sulietuvino Vaidevutis..J,....,,

Eįgetų-GiJdfiimas, 3-jų rri 
" ISriti Komedija, Parašė Sėt 
rijų Juozukas......-........

Giliukingas Vyras. 2-jų ak- ' ’ 
tų komedijų; parašė S. Tar-./ ... 
vydąs .........k ,25a).

. s Ubagų Akademija ir Ubą- //įį] 
gų Balius— komedijos po ',V| 
.1 aktą. Parašė Seirijų Juo- , * *p! 
Žukas ....;. ....................... .

Sniegai?—-tirama 4-rių ak- •" *" . 
tų.- Verte Akelaitis. ...........1

Ėstmįas — 3-čia dalis dra- '\ *■ j 
mos “Gims Tautos Geni jus“ \ q 
Patašė kun. L. Vaicekauskas .10

Visi Geri — 3-jų veiksmų J 
vaizdelis; parašė F. V........... .

• Patricija, arba nežinomoji . » 
kankinė-r-4-riU aktų drama. „ J 
Vertė Jonas Tarvydas M į 

- Išganymo Apsireiškimai j?"“’* •<•••» t- . 
atėjimas ir gyvenimas aut že- t
mes Jėzaus Kristaus, Valdi- ?****. * 
nimas su gaidomis.......

* j -
Fabiola 5-kių aktų; 3) Liur- 
do StebuklasjLrių .aktų? pa
rašė j..Tarvydas ..w

Knarkia Paliepus. Komedi- J 
. ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15"

Vaikų Teatrai: dalis;!;.1) J
Pagalvok'ką darai; 2) Jono »
laimė; 3} Pasakyk mano lai
mę* Surinko S. K. D. ir N..... -15* 
.Vaikų Teatrai: dalis U: 1) 

Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko K., D. ir. N..,.. 15

DAINOS
jaunimo Aidai, M. Ateivis10 
Svodbos Dąjnoš

- . ŠU GAIDOMIS 
/, . ‘ M, Petrausko . * ;

Jojau Dienų
Vai aš pakirŠėiau 
liigho (Latviška)

■ .Ui.Silingėlį 
Saulelė raudona BŪ*
Šių NakcSly (dzūkiška) «« .20 
Skyhiau skynimėlį . ‘15

.. ŠišnatukĮo .
Blaivininkų hymnas .10 

' Aleksio
Giesmė Juotapo 10 • '

> Vyėių bymnas 5 l*.U«**<«**—>*MI: -50 i

UNKAS"
WtsJ366 Broadwayf So. Boston, Mast ą.

*' / . • V i '
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[Rytinių Valstybių Žinios
[ : WATERBURY, CONN. r* 1 ’ # ‘r
r * DAR NEPERVELU
g * Matome ir skaitome 
| "Darbininke” garsinimus 
r ir aprašymus LDS. va- 
* jaus. Kas tas vajus, kas 
[ jį paskelbė ir ko jie nori? 
į Mes katalikai, būdami 
? “įsitikinę, kad vien tik lai-

> kydąmiesi Kristaus ir Jo 
f Bažnyčios nustatytų prin- 
F ęįpų galėsime atsiekti ge- 
į fcesnes gyvenimo būklės. 
L Jokiu būdu negalime su- 
| tikti su bedievių teorijO“ 

mis ir praktika, neš jie 
r Šmeižia, niekina kas mums 
> yra Šventa, dora ir kilnu, 
į Lenda visur, perša savo 

geltonąją spaudą ir me- 
; klodami mėgina įtikinti 
k Visuomenę, ,kad jie gali su- 
t kurti rojų žemėje. Tam 
F tikslui jie'nesigaili pinigų 
į ir darbo.
| Mūsų Lietuvių Darbinin- 
k kų Sąjungos Centras, ma- 
į tydamas gyvą reikalą, pa- 

Skelbė vajų tikslu, kad iš- 
platinus daugiau kątali- 

| Žiškosios spaudos, kad 
f nurodžius visiems darbo 
| žmonėms tikrąjį kelią sie
lį kti geresnės gyvenimo 
r būklės. Teikia lengvatų ir 
į skiria dovanas visiems na- 
I riams ir prenumerato- 
| riams, kad kiekvienas be- 
| išsikalbėjimo galėtų tapti 
g nariu ir pasilaikyti prie 
1; Uos vienintelės šioje ^ąly 
F lietuvių, darbo žmonių or- 
Į ganizacijos. '
f ./Mūsų vadai, centras ir 
E mes visi LDS. nariai suda- 
t tome Vieną didelę šeimą. 
B Mūsų visų yra bendri 
I siekimai ir įdėjos. Todėl 
E privalome’visi bendrai ir 
K dirbti. Tad, visi stokime į 
E darbą, ypatingai dabar 
B vajaus metu. Dar nepervę- 
K lu. Kiekvienas LDS. narys 
K- ir narė pasistengkime 
K gauti nors po vieną narį. 
F Tuomet visi būsime prisi- 
B dėję prie to švento, kil- 
E naus darbo. Bus links- 
K miąus ir ramiaus, kuomet 
F jausimės gerą padarę.
F v J. Totilas.

-STUDENTŲ. KAULY
* VAKARAS

< Vasario 12, antradinio 
vakarą įvyko Naujoje Sa
lėje milžiniškas * visų stu
dentų ir jų tėvų bei.drąu- 

> gų rally. Norime prįtrauk- 
| Xi kuodaugiausiai jauni- 
E mo prie Studentų Draugi- 
į jos. Programa buvo graži, 
r Susidedanti iš vieno akto 
| lįnksmios komedijėlės: Tę- 
| tis rašo gromatą į Krajų; 
į prakalbų, kurias kuopui- 
r kiaušiai ir užimančiai pa- 
[ sakė kunigas Jonas Bab 
| kūnas, Amerikos Profesi- 
F jonalų ir Studentų Šąjun- 
į gos Dvasios, Vadas, ir kru- 
L tamųjų paveikslų, kuriuos 
E prisiuntė Studentų Ameri- 
į p>je pirmininkas roches- I lerietis ' medikas Jonas 
f Morkūnas ir kuriuos atsi
gręžę patsai kalbėtojas kū
jį pigas . Balkūnas iš Mas- 
fpeth ir kitur.
| * Susirinko daug žmonių

ir visi turėjo goo^ time. 
Tik gaila, kad negalėjome 
visų krutamu jų paveikslų 
rodyti, nes mašinos lem
putė išdegė ir negalėjome 
tęsti. Bet kunigas Balkū
nas žada neužilgo vykti 
su tais pačiais kintamai
siais paveikslais į lietuvių 
Marianapolio Kolegiją ir 
tuomet stengsis sustoti 
Waterburyje ir vėl iŠ nau
jo visus rodyti, čia turi
me už garbę viešai skelb
ti, kad kunigas Balkūnas 
netik ką atvyko dykai, bet 
dar mūsų kuopai padova- 
no jo $10. Mes čia nuošir
džiai jam dėkojame už ge
rą širdį ir aukelę. Taipgi 
turime padėkoti mašinos 
operatoriui Maspetho lie
tuvių studentų kuopos pir
mininkui už jo pasidarba
vimą tą vakarą, žmonėms 
labai patiko visa progra
ma. BųVo ir svečių kunigų 
ir kitų aukštų žmonių 
kaip tai kunigai : Valantie- 
jus, Gfadeckas, Kazlaus
kas, Pankus, Karkauskas, 
Gauronskas ir advokatas 
Balanda, Juozas Dubaus
kas, Dr. Aukštakalnis su 
žmona ir kiti. .

Veikalą vaidino šie as
menys: Tėtis ■ — Vincas 
Klimas, Motina 
Stulginskaite. Vaikai — 
Vladas Miknęvičius, Bene- 
sevieius, Olesė Staseliu-. 

( nąitė ir Esther Jokšiutę.
Viši kuopuikiausiai atliko 

. roles ir įrodė, kad galima 
ir lietuviškai mūsų jauni
mui kalbėti ir vaidinti. 
Beveik visi lanko penkta
dieniais lietuvių kalbos 
mokyklą. Ketiname su te
atralių vykti į Worcesterį 
ir kitur, kur randasi stu
dentų kuopos.

Kunigas Balkūnas kal
bėjo apie studentijos rei
kalus ir nušvietė Lietuvos 
atgimimo dienas ir įvy
kius pabrėždamas, kad 
studentai - ateitininkai 
daugiausiai pasidarbavo 
dėl Lietuvos laisvės. Taip
gi ir mes amerikiečiai tu
rėtume burtis inteligentų 
eilėsna, neš kaip stovės 
mūsų vadai - inteligentai, 
taip bus ir Amerikos lietu
vių padėtis. Ragino visus 
jungtis irLfašytis prie vie
tinės studentų kuopos, nes 
studentas turi iš už moky
klos sienų semtis praktiš
ko mokslo. ./ V < •..

Mes dėkojame kunigui 
Jonui Balkonui už jo kal
bą. Pareiškiu cinais mano 
karščiausius linkėjimus, 
kad visos Amerikos lietu
vių studentų kuopos, ne- 
žiurit kur jos būtų, galė
tų išgirsti iškalbingo ku
nigo Jono Balkuno prakal
bų. Toks kalbėtojas turė
tų būti finansuojamas, 
kad galėtų aplankyti vi
sas studentu kuopas/ jas 
gaivinti arba kitas nau
jinti. . •• ų .

VAIDINS OPERETĘ
.. Į TĖVYNĘ’-. ..

Kam teko nusikaltėlių^ 
kolonijoj būti, tas žino, 
kad ten mokoma amatų, . 
laikoma paskaitos,- bet 
prievarta išskirtų saviš
kių tarpe akyse spindi 
liūdnumas ir laisvės ilge
sys. Jie visi ilgisi laisvės 
ir gailisi dėl savo nors ir 
smulkių nusikaltimų.

Išėjęs kiekvienam ųab 
kui pasakysiu, kad būtų 
doras, šake vienas berniu
kas nuo Tauragės, apsi
lankiusiems svečiams.

Tačiau jie visi išeis tik 
tada, kai jiems sukaks 17,— 
o kitiems ir 20 mėtų. Žiū
rint kaip kuris kolonijose- 
elgsis. " • . Tšb.

vaujant prof. Aleksiui, ratelio smarkuolis,
’ždė - metikas, Bubbles -j| WATERBŪRY SAVINOS BANK | 
Balinskas, vaikinas iš 
iNaugatuek, kuris gali ka- 
Įriauti, bet visuomet su j 
šypsena ir “boy”, jeigu ■ 
kas norėtų jam 'duoti dir- ; 
įty deal’, tai “look out”, 
jou’re on the wrong side”, 
ir Steponaitis, kuris turi 
akį kaip erelis. Tai mūsų 
loriginal "Fivė ir. you 
can't beat thęmM. Be to, 
turime laibai gerų substi- 
tutes asmenyse: Bronius 
LCkristian^^itum _ buvo^ 
Manhattan College žvaig-" 
ždė ir atrodo kaip tikras 
Samsonas; Povilaitis, Gri- 
ška, Balandą, Stanley A- 
damas ir kiti. Visi milži
nai ir turi ąkis^ kaip zui
kiai. Tai mūsų šimetinis 
ratelis ir kaip jau sakiau, 
nė vienam rateliui nemano 
pasiduoti. Visi wąterbu- 

šio mėnesio Vasario 26 ir linki
vakare Naujojoj Salė j pu“s v^ko pasisekimo. 
ZS- blSlnZVat “VALENTINE-S DAT • 

lošk prieš garsųjį ratelį •' _
Hoūse of David. Tai^ bus «Valentmė Day?’progra- 
gal smarkiausias žaidi-mą oje gve Jo PJu"za. 
mas, nes House of David I 0 Mokyiįoa;galėje suręn. 
tik.losią su geriausiais ra- g visas parapijos, jauni-, 
teliais visoj Amerik o j. mo draagy^ tai: 
Taigi nepamirškite ateiti švento Vardo, Stu- 
tą vakarą. . - Identų, Marijos^ Vaikelių,
BIRTHDAY PARTY DEL ab‘e^

BRUNO MEŠKENAS diorų?r kitm Daug dar- 
k Įbavosi kum^radeckas ir 

Komisija val
gius -užkandžius, puošda
mi salę, pardavinėdami iš 
anksto tikietūs ir tt. Bet 
gaila,, tą vakarą , labai 
smarkiai lyjo ir tasai "So
čiai” pinigiškai nepavyko, 
bet draugiškai buvo labai 
isekmingas, /Visas pelnąs 
turėjo eįtt pąrąpijai. Tai 
puikus pavyzdis iš laiko 
būna dažniau* rengti pra
mogas- dėl parapijos. Gro
jo Young Melodians’* Or
kestras;

operetę, švento Juozapo 
par. Salėje. Operete para
šyta žinomo poeto ir ra-1 
Šytojo, “Draugo” redak
toriaus ir Lietuvių Romos 
Katalikų Susivieny j į m o 
Amerikoje pirmininko Le
onardo Šimučio, o muzika 
mūsų garsaus kompozito
riaus Alfeksendro Aleksio. ’ 
Paskui bus Šokiai, kuriuos' 
gros YoUng Melodians’ 
lietuvių orkestras. t

Visas pelnas kaip girdė
jau eis parapijos naudai. 
Taigi parapijieti ir para
pijiete, neatsilik nuo. to 
gražaus darbo. Ateik pa
matyti linksmą operetę 
ir kartu paremti savo pa
rapiją.

K. of L. PRIEŠ HOUSE 
ofDAVID

Ona

Aną vakarą keli jauni
kaičiai sugalvojo Brunui 
MėŠkunui iškelti didelį 
.‘surprise Birthday Party’.l

Dalyvavo apie 30. Daly
vavo ir šie kunigai: .Va-I 
lantiejus, Gradeckąs, Ra
žaitis ir Kripas. Prakal
bas sake bei trumpus Jin-I 
kėjimus visi bei visos. Vi
si išgyrė Meškūną kaipo 
linksmą, malonų jaunikai
tį ir ištvermingą darbi
ninką.. ypač dėl parapijos, j 
Jeigu visi dirbtų dėl šven
to Juozapo parapjios kaip 
Bruno, tai ji tuo jaus nusi
kratytų skolų, Bruno dar-1 
buojasi Bowling Allėys ir į 
Moving Pictures ir yra an
tra ranka vedėjo Jono 
Kairio.

Good luck, Bruno, dar
buokis ir ateityje. Jam į- 
teikta piniginė dovanėlėj 
Visi linksmai šoko iki vė
lumos. • . ’ . į

INEW BR1TAIN, GONN

MUSŲ BASKETBALLI- 
NINKAI „•

Šiomis dienomis mūsiš- [ 
kiai basketballininkąi tu
ri įvairius ir malonius pa
sisekimus basketbaPo lau
kei Paskutiniosios aukos 
tai worcesteriečiai (Auš
ros Vartų Parapijos), No* 
rwich Big Ėive, Russian Į 
Sokolš of Bridgeport, Sts. 
Cyril ir Mėthodiuš of 
Bridgeport, ir kitos. Ma
tyti mūšų vyčiai nuo šio 
laiko nė vienam rateliui 
nemano pasiduoti. Valio! 
Mūsų "original five” tai 
Kapitonas Juozas švežas 
(kuris atrodo it koks se
novės grekų atletų idea* 

lietuvių jaunimas vado-las ^ Vincas Baranauskas, |

Kovo 3 dieną, prieš 
Švento Kazimiero šventę,

WATERBURY, CONNECTICUT
. Bro'oklyn Office J

, ji 
Waterbury*o Savings Bankos Brooklya’o Skyrius gali ająrit i 

pinti tavo visus bankos reikalus. ‘ j f
J? Tos p&čioi bankos knygutče, kurias gavote nuo Waterbury/į 
! Savings Bank galite naudoti^ BrooKlyn’o Batikoje. Taipgi ji 

t CHBISTMASIR VACAHON CLUBS C 
i!

pinti tavo visus bankos reikalus.

TRAVELER’S CHECKS
FOREIGN DRAETS

Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoją.
—793^9rBąnk Sfc 7^ 7^— ~~

mūsų žymesnių solisčių, gerbia lietuvių vardą. 
: Paskiau sudainavo mūsų 
Šv. Cecilijos choras. Kas 
yra girdėjęs chorą dainuo
jant, tai žino, kad ^daina
vimas pagirtinas. Reikia 
pastebėti, ( kur yra geras 
vadas, tai ten ir geras su
sitaikymas ir gera tvar
ka. Taigį imu Šia proga 
tarti dėkos žodį muz. K. 
Žalnieraičiui.

Choristas.

JUOKŲ IR ŠOKIŲ 
VAKARAS

Kas neatsilankė į Juokų 
ir Šokių vakarą, Lietuvių 
svetainėn, vas. & d., tai tu
rėtų . gailėtis. Tiktai pa
klauskite vieno iš tų 300
žmonių, kurie atsilankė,
tai jie pasakys,x kad ten
buvo juokų, dainų, šokių 

Irifntriii ivaimiTnii•U. £ V ęVJLle .
Pirmiausią mūšų klebo

nas kun. A. Vaškelis pa-
fevėikino visus atsilahku-
šius. Suvaidinta vieno vei
ksmo komedija “Piršly
bos”. Vaidino šie: A. Va?
lincius, E. Danisėvičius ir
A. Kvedaras (geriau vi
siems žinomas “Zaza”).

Antrą vieno akto kome
diją “Be šulo” suvaidino
šię: p-les Į. Jenkeliunaite,
N* Yurkunaitė ir M. Kar-
lonaite:. P-nai K. Kava*
iauskas ir B* KazakevL
cįus. Pagyrimą užtarnavo
visi. Vaidinimų . neužteko
tai buvo, dainelių, linksmų
ir juokingų. ‘ ? •“

Pirmiausia sudainavo p*
|lė 0. Rizauskaitč, vieną iŠ

AMSTERDAM, N.Y.
SIDABRINESVESTU-

... VES
Sekmadienį, vasario 10- 

tą, tapo surengta slaptai 
Sidabrinės vestuves Gerb. 
Pranui ir Juozapui Žilins
kam, Jturie ąpie rengėjų 
sumanymą nieko nežinojo 
ir iš tos priežasties buvo 
labai nustebintas ir links
mus. ; _ ■

Pasilinksminime daly
vavo apie 40 žmonių.' Visi 
gražiai žaidė, dainavo ir 
šoko; ypač visi gėrėjosi 
gardžiais valgiais. Svečiai 
linksminosi iki vėlumos. 
Rengėjai ir svečiai sutei
kė Gerb.; Žilinskam gražių 
ir naudingų dovanų.

Gerb. Žilinskai yra ge
rai žinomi ir visų mylimi 
Amsterdame. Užaugino 
gražią šeimyną: ^4-rias 
dukteris ir vieną sūnų, 
kurie dalyvauja lietuvis, 
kuose parengimuose ir:

Pats Gerb. Žilinskas tižsb 
ima namų taisymu, malią- 
vojimu ir tt. Linkėtina 
jiems sulaukti auksinio ju- 
Jilėjas.

Sidabrinių vestuvių ren- 
*ėjai buvo šie:

Pirm. P. A. Urbelia, P. 
Dubickai, J. Piliponiai, J. 
Strikoliai,. S. Bakučioniaij 
ČL Grinunai, C* Sabučiai, 
Ri Mikėnai, C. Šidlauskai, 
B. Barkevičiai, Š. Sulto
nai, J. Vaičiūnas, S, Rau
liu, p. Gustienė, S. Miliau
skas, J. Minikauskas.

Aidas.

UTICA, N. Y.
UŽSINUODIJO 

DEGTINE
tJTICA, N. Y. — Kiek 

laiko atgal šioje kolonijo? 
je mirė užsinuodiję degti-, 
ne 16. žmonių, tarp kurių * 
buvo trys lietuviai : Vikto
ras Pętrošiunas (jo du 
vaikai -liko našlaičiais), 
Rožiukąs (nevedęs) dr 
Wiks. Pętrošiunas ir Ro- 
žiukas tapo palaidoti Šv. 
Jurgio par. , kapuose. '

Valstybės ir miesto val
džia darė kratą pas tuos, 
kurie slapta pardavinėjo 
degtinę.. Liko areštuoti 
keli “bootlegeriai”, tarp 
jų ir vienas lietuvis Ado
mas Dirse, kuris turėjo 
duoti $2,000 užstatą. ,

Korespondentas.

Nusikaltėlių Koloniją Kalhaberžy
Didieji nusikaltimai vi

suomet prasideda nuo a- 
datos. Mokyklinio amžiaus 
vaikai iš pradžių ir be blo
go noro pradedą, pasisa
vinti svetimą kotelį pašto 
ženklus, arba kokią nors 
knygą. Paskum jei tik su
sipažįsta su jau patvirku- 
siais vaikais, pradeda jau 
visai negražiai ęlgtis, Tur- 
gun važiuojantiems ūki
ninkams perplauna. maL 
šus su grūdais, obuoliais 
ar kuo kitu ir pasislėpę 
juokiasi. Jiems gražu, ta
čiau kokia žala ūkininkui, 
kurs sunkiai' tuos pilnus 
maišelius uždirbo.

Nuo šposų prasideda ir 
rimtesni nusikaltimai. A- 
teina keletas vaikų kraų- 
tuvėn, tyčia paprašo ką 
nors parduoti nuo pat au
kščiausios lentynos ir kai 
tik pardavėja, užlipa —jie

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS 

•ASMUKIšKAŠ P.lTAItifA.mUS' 

331'Smith St, 
PRpVIDENCE, R. L 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286

Telefonas: Blaža 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balg&muotojas 

423 S. Paca Street' 
BALTIMORE,MD.

GHAS.B.MAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

ir Bilsamuotojas
S. Baoa St. ‘

Baltimore,Md.
LaidotuvSse’ patarnauju gerai 

. ir pigiai/ Pagrobus paruošiu,
Nuo $75-$100-4156 ir V

aukščiau ,
Tel, —r South 0088 '

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS

Aš Jonas Szeslauckas, jau a-: 
pie vienuolika metų, turėdamas 
suparaližuotą, koją ir bedamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stipriils rąžančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

Parduodu du rąžančiu už vie
ną dolerį; su persiuntimu $1.05/

Kas norite įsigyti gerą rąžan
čią siųskite pinigus žiuo adresu:

John Shislosky,
King’s County Chronic Hospital, 

Ward K 42
Brooklyn, N. Y.

čiumpa kokį saldainį ir 
bėga ląuk^O paskum, jau 
paūgėję įgunda stambiau 
nusikalsti, ir iŠ kalėjimų 
nebeišeina. Tokie žmonės 
tai nelaimė jiems patiems, 
tėvams in visai tautai.: .

Lietuvoje jaunųjų nusi
kaltėlių dar nedaug, bet 
vis dėlto yra. Yra ir jų 
kalėjimas - kolonija Kal- 
naberžy ties . Kėdainiais 
su apie 300 mažųjų nusi-' 
kaltelių. • r <

Jaunųjų nusikaltėlių ka
lėjimas nėra baisus, kaip 
suaugusiųjų. Ten niekas 
geležim. apkaustytų durų; 
nevarsto ir raktais ties lan 
gaiš nežvangina. Tačiau 
ir ten nei į mokyklą lais
vai neišbėgsi, nei su tė
vais ar giminėm kada no
ri nepasimatysi.. Gyveni* 
mas griežtai suskirstytas 
valandom reikia dirbti* \

I • Telephone Stagg 2—4409 
I . NOTARY RUBLIO .

MBS. RADZEVIČIUS
j GRABORIUS
I " 402 Metropolitan Avė.
Į BR00KLYN, N. Y.
I Priešais Apreiškimo parapijos
I . Bažnyčią
| Paminčiau Automobilius Vee- 
| tuvčms, Krikštynoms ir. viso- 
| tiems pokyliams.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg‘2-5043

MATTHEW P.BAILAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS
V 660 Grand Street,

BR00KLYN, N. Y.

Puikiai Įrengto* dvi koplyčk* duo
damo* įnyllmleine pašarvoti do- 
venai. NūlioOitno valandoj kralp- 
kltfc pa« mus. patarnavimai yra 
uiUkrlataa Ir ui prtaiaamt kaina.
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